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A. FAUCK. 
Niehozpieczeństuo zawodnienia terenów 

przy wierceniu ZA rOpn. ni | ieczeń- Długoletnie kontrowersye Co do niebezpie 
stwa zawodnienia terenów naftowych weszły wskutek . 
fatalnych zawodnień w Tustanowicach i Kalifornii 
w stadyum bardzo poważne. 

Zanim przystąpimy do omówienia środków 
zapobiegających tym katastrofom, musimy zanotować 
fakt, że na zawodnionych obszarach Kalifornii 1 SG 
licyi nie używano aparatów płuczkowych i że wła- 
Śnie tam, gdzie używano uważanej ogólnie za ni” 
bezpieczną metody płuczkowej, zawodnienia nigdy 
jeszcze nie miały miejsca a mianowicie: 

1) W Galicyi wiercono już w r. 1899 w Potoku 
2 szyby systemem płuczkowym z dobrym rezultatem, 
a to jeden z dwoma, drugi z jednym wagonem 
produkcyi. 

2) W latach 1903 do 1908 odwiercono w Bo- 
rysławiu i Tustanowicach 10 szybów: systemenr płu- 
czkowym. Ostatnie wiercenie w Tustanowicach dało 
około 3000 wagonów ropy. Zawodnienić'* nastąpiło 
dopiero w trzy lata później. Bd 

3) W Alzacyi odwiercono dotychczas przeszło 
1000 szybów za ropą Z dobrym rezultatem. 

A. FAUCK. 

Die Gefuhr des Einbruches von Wusser 
in Erdólbohrun$en. 

Die langjdhrige Kontroverse iiber die Gefahr det 
Verwadsserung der Erdólfelder ist durch die fatalen 
Wassereinbriiche in Tustanowice und in Kalifornien - 
in ein sehr ernstes Stadium getreten. | 

Bevor wir auf die zur Verhiitung solcher Kata- 
strophen notwendigen Massnahmen eingehen, miissen 
wir die Tatsache festhalten, dass in den verwisserten 
Gebieten von Kalifornien und Galizien keine Spiil- 
bohrapparate verwendet wurden und dass gerade 
bei der allgemein fir gefahrlich gehaltenen Spiil-. 
bohrmethode noch nie Wassereinbriiche vorgekommen: 
sind und zwar: ! 

1). In Galizien wurden bereits im Jahre 1899. 
in Potok zwei Bohrungen mit Spiilbohrung erfolgreich 
abgeteuft, eine mit zwei und die andere mit drei 
Zisternen tiglicher Produktion. e 

2). In den Jahren 1903 bis 1908 wurden in Bo- 
ryslaw und Tustanowice 10 Bohrungen mit Spiil- 
bohrung abgeteuft. Die letzte in Tustanowice gab. 
ungefihr 3000 Zisternen Ol. Erst drei Jahre spater 
erfolgten in Tustanowice die Wassereinbriiche. | 

3). Im Elsass sind bereits iiber 1000 Spiil- 
bohrungen auf Erdól sehr erfolgreich abgeteuft worden. 



4) W Argentynie od pięciu lat zastosowują 
z bardzo dobrym skutkiem moje wiercenie płuczko- 
we. W pierwszym Szybie założonym na wiercenie 
za wodą koło Rivadavia dowiercono 1 cysternę ropy. 
W ostatnich czasach w znaczniejszej głębokości 
dowiercono do 50 wagonów dziennej produkcyi. 

W ogólności przyjąć można, że po dziś dzień 
ze wszystkich wierceń za ropą nie odwiercono na- 
wet 57, systemem płuczkowym li tylko z obawy 
przed zawodnieniem, mimo, że fakty dowodzą, że 
wszystkie dotychczasowe wielkie zawodnienia tere- 
nów miały miejsce przy wierceniach systemami wiert- 
niczymi bez płuczki. 

Te fakty więc przemawiają przeciw możliwości 
zawodnienia przez płuczkę. Skoro więc przy dotych- 
czasowych wierceniach płuczką nie następowały zawo- 
dnienia, musimy przyczyny tego zawodnienia szukać 
przy wierceniach bez płuczki. Tu znajdujemy, że właści- 
wie nie istnieją wiercenia, któreby mogły być wykonane 
bez wody, gdyż nawet przy pracy bez płuczki muszą 
być otwory wiertnicze w dolnej części wypełniane 
wodą, gdyż wiercenie na sucho jest niemożliwe. 
Uderzenie Świdra wytłacza wodę z dna otworu 
i pcha je wraz ze szlamem do góry. Ma tu przeto 
miejsce prymitywna płuczka na dnie otworu wiertni- 
czego, która jednak skoro szlam stanie się za gę- 
stym musi być przerwana w celu wydobycia szlamu 
za pomocą łyżki. Z własnego doświadczenia jest mi 
wiadomem, że w Ameryce jeszcze przed 40 laty 
utrzymywano, jakoby wysoki słup wody mógł powstrzy- 
mywać ropę, dlatego dawniej i teraz na podstawie 
tej zasady umyślnie nie napełniano otworów wiertni- 
czych wodą aż do wierzchu. Ta okoliczność, że 
przy wierceniach bez płuczki nie jest konie- 
czne napełnianie całego otworu aż do wierz- 
chu wodą, jest właściwą przyczyną zawodnie- 
nia terenów naftowych przez wiercenia bez 
płuczki, gdyż nieszczelność w zarurowaniu może 
być tylko wtedy spostrzeżoną, gdy otwór w całości 
wypełniony jest wodą. 

Jak wiadomo, zarurowanie przy wierceniu za 
ropą służy nietylko do zabezpieczenia ścian otworu 
przed tworzeniem się zasypu, lecz także aby prze- 
szkodzić wtargnięciu wód z warstw wodonośnych 
do środka otworu wiertniczego. Otwór wiertniczy 
jest takiem samem naczyniem jak wiadro, które na 
szczelność próbuje się przez wypełnienie go wodą. 
Gdy przeto chcemy wypróbować szczelność otworu 
wiertniczego, musimy nietylko wypełnić go aż do 
wierzchu wodą, lecz także utrzymywać go w tym 
stanie, gdyż inaczej nie spostrzeżemy przypływu 
wody do otworu. Wyparcia ropy przez tą wodę nie 
należy się obawiać, gdyż ropa jest lżejsza od wody 
I skoro tylko kilka kropel ropy wciśnie się do otwo- 
ru wiertniczego, zostaną one wyniesione ze szlamem 
w łyżce i będą widoczne gdy się łyżkę wypróżni 
nad dołem łyżkowem wypełnionym woda. Przy wier- 
ceniu płuczkowem prąd płuczkowy wyniesie te ślady 
tem pewniej iia powierzchnię i będą one widoczne 
na powierzchni wody w dole łyżkowym, gdzie Osa- 
dzają się łyżkowiny. Tak przeto przy wierceniu płu- 
czkowem jak i bez płuczki woda jest konieczną do 
skonstatowania najdrobniejszych ilości ropy. Z wy- 
jątkiem nawiercenia studni artezyjskich, co przy wier- 
ceniu za ropą rzadko się zdarza, przy suchem wier- 
ceniu tylko wtedy można skonstatować nawiercenie 
wody, gdy otwór wiertniczy utrzymuje się prawie 

4). In Argentinien wird seit 5 Jahren mit grossem 
Erfolg meine Spiilbohrung angewendet. In der ersten 
aut Trinkwasser bei Rivadavia angelegten Bohrung 
erbohrte man eine Zisterne Erdól. In. neueter Zeit 
bei grósserer Tiefe bis zu 50 Zisternen Erdól taglicher 
Produktion. 

Im aligemeinen kann man annehmen, dass bisher 
von allen Olbohrungen nicht einmal 5 Perzent mit 
der Spiilbohrmethode ausgefiihrt wurden, lediglich 
aus Furcht vor Verwaisserungen, trotzdem die Tatsa- 
chen beweisen, dass bisher alle grossen Wasserein- 
briiche nur bei Bohrmethoden ohne Wasserspiilung 
vorgekommen sind. 

Diese Tatsachen sprechen also gegen die Ver- 
wdsserungsmóglichkeit durch Spiilbohrung. Nachdem 
also bisher bei Spiilbohrungen keine Verwdsserungen 
vorkamen, imiissen wir die Ursache der Verwadsserung 
bei den Bohrungen ohne Wasserspiilung suchen. Da 
finden wir nun, dass es eigentlich keine Bohrungen 
gibt, die ohne Wasser hergestelit werden kónnen, 
denn auch bei der Arbeit ohne Wasserspiilung miissen 
die Bohrlócher im unteren Teile mit Wasser angefiillt 
erhalten werden, weil eine Irockenbohrung unmóglich 
ist. Der Stoss des Bohrmeissels verdringt das Wasser 
von der Bohrlochsohle und treibt es samt dem Bohr- 
schlamm aufwarts. Es findet also auch eine primitive 
Wasserspiilung auf der Bohrlochsohle statt, die aber 
sobald der Bohrschlamm zu dickiliissig wird, unter- 
brochen werden muss, um den Bohrschlamm mittels 
des Lóffels aus dem Bohrloche zu fórdern. Aus 
cigener Erfahrung ist mir bekannt, dass man schon 
vor mehr als 40 Jahren in Amerika die Ansicht ver- 
trat, dass eine hohe Wassersiule das Ól zuriicknhalten 
kónne, deshalb wurden und werden heute noch nach 
diesem Prinzip die Bohrlócher oft absichtlich nicht 
bis oben mit Wasser gefiilit gehalten. Dieser U m- 
stand, dass es bei den Bohrungen ohne 
Wasserspiilung nicht notwendig ist, das 
ganze Bohrloch bis oben voll Wasser zu 
halten, ist die eigentliche Ursache der 
Verwadsserungen von ÓOlfeldern durch 
Bohrungen ohne Wasserspiilung, denn es 
kann eine Undichtheit der die Bohrlochwand ver- 
kleidenden Verróhrung nur dann wahrgenommen 
werden, wenn das Bohrloch ganz mit Wasser ange- 
ttilit ist. 

Bekanntlich dient bei Bohrungen auf Erdól die 
Verróhrung nicht nur dem Zwecke, die Bohrlochs- 
winde gegen nachłallendes Gestein zu sichern, son- 
dern auch dazu, alle Wasser aus wasserfiihrenden 
Schichten zu hindern in das Bohrloch einzudringen. 
Ein Bohrloch ist ein Gefiss, wie ein Eimer, dessen 
Wasserdichtheit man auch durch Vollfiillen mit Wasser 
priift. Wenn wir also die Wasserdichtheit des Bohr- 
loches priifen wollen, miissen wir es nicht nur mit 
Wasser vollfiillen, sondern auch immer mit Wasser 
geliilit erhalten, weil wir sonst ein Zufliessen von 
Wasser in das Bohrloch gar nicht wahrnehmen 
kónnen. Ein Verdringen des Erdóles durch dieses 
Wasser ist nicht zu befiirchten, da das Erdól leichter 
ist als Wasser und sobald nur einige Tropfen Ol in 
das Bohrloch dringen, werden dieselben mit dem 
Bohrschlamm im Lóffel zutage gehoben, wo sie, wenn 
man den Lóffel in eine mit Wasser gefiillte Schlamm- 
grube entleert, auf der Oberfliche des Wassers 
sichtbar werden. Bei Spiilbohrung werden diese Oel- 
spuren mit dem Spiilstrom noch sicherer zutage ge- 
łórdert und zeigen sich sofort auf der Oberfliche 
des Wassers der Kliirbehilter, in welchem sich der 
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w zupełności napełniony wodą, która to woda ucieka 
potem do nawierconego pokładu. 

Skoro jednak otwór nie jest wypełniony wodą, 
to woda z nawierconego pokładu bardzo _ mało 
wpływać będzie na stan wody w otworze wiertni- 
czym i można obecność tej niebezpiecznej wody 
łatwo przeoczyć a to tem łatwiej, że wskutek łyżko- 
wania przy wierceniu suchem, stan w otworze Czę- 
sto się zmienia. Przy wierceniu płuczkowem każdy 
niebezpieczny przypływ wody natychmiast SIĘ spo- 
strzega, gdyż woda płuczkowa ucieka do nawierco- 
nych pokładów wodnych. wskutek czego przerywa 
się krążenie płuczki tak, że płuczka może: być pu- 
szczona w ruch dopiero po zamknięciu tego niebez- 
piecznego pokładu wodonośnego. 

Skoro nawiercony pokład wodonośny został 
zarurowany, wychodzi płuczka znów na powierzchnię 
a jeżeli wychodzi mniej wody niż jej wtłoczono, do- 
wodzi to, że woda nie została szczelnie zamkniętą. 
Wtedy pociąga się rury ponad pokład wodonośny, 
wypełnia się otwór powyż tego pokładu gliną i pia- 
skiem i prasuje się przez nie rury. W końcu może 
także, jak to już podałem w odczycie moim z 12. 
grudnia 1912 we Wiedniu, nastąpi zaszlamowanie 
pokładów wodonośnych za pomocą wypełnienia pia- 
skiem i gliną, skoro pompa płuczkowa wtłacza te 
materyały uszczelniające do pokładu wodonośnego 
i uszczelnia go. Ten sposób uszczelniania zastoso- 
wywano już ze skutkiem w Borysławiu i jest to sta- 
nowczo najgruntowniejszy sposób, gdyż w tym wy- 
padku nie potrzeba stawiać rur w tem MIEJSC 
gdyż uszczelnienie nie następuje przez zarurowacie 
lecz cała masa terenu staje SIĘ nieprzemakalną 
a przerwanie przez wodę staje Się O wiele mniej 
możliwem, niż wtedy, gdy uszczelnia tylko bezpo- 
średnio przytykająca część postawionych rur. 

Przy wszystkich metodach wiertniczych, które 
nie mają kontrolującego krążenia wody płuczkowej, 
można łatwo przeoczyć pokład wodonośny, SZCZE- 
gólnie w nieodkrytych terenach, tak, że roponosny 
pokład może zostać zawodnionym przez pierwszy 
otwór wiertniczy, a to gdy górny wodonośny pokład 
wprowadza wodę do niższych pokładów ropnych 
czego nie można skonstatować, gdyż prawie zawSze 
w górnych warstwach znajduje się woda, czego do- 
wodzi fakt, że tylko rzadko potrzeba do otworu 
wiertniczego wlewać wodę potrzebną do wiercenia. 

Widzimy przeto, że tylko racyonalne wiercerit 
płuczkowe wskazuje nam zawsze, gdzie nawiercono 
połączenie dopływowe do otworu wiertniczego, pod- 
czas, gdy przy wierceniach bez płuczki nie zachodzi 
ta możliwość. Przy suchem wierceniu przeto chcąc 
się zabezpieczyć przed zawodnieniem, należy trzy- 
mać otwory wiertnicze wypełnione wodą az do 
wierzchu. Jak już zauważyłem, nie jest to zwycza- 
jem przy wierceniach za ropą I nie łatwo jest to 
wykonalne, gdyż podczas łyżkowania zmienia się 
często stan wody. 

Widzimy przeto, że wdarcie się wody natych- 
miast musi być spostrzeżone przy wierceniu płuczką 
i może być uczynione nieszkodliwem przez uszczel- 
nienie. 

Płuczka ma jednak jeszcze inne zalety: 
1) System płuczkowy jest więcej pojedyńczy, 

gdyż połączone ze stratą czasu łyżkowanie nie jest 
konieczne. 

ONEŚ 0 ROPA. 169 

Bohrschlamm absetzt. Es ist also sowohl bei Spiil- 
bohrung als auch ohne Spiilbohrung das Wasser zur 
Feststellung ganz kleiner Olmengen notwendig. Ab- 
gesehen von artesischem Wasser, welches bel Erdól- 
bohrungen sehr selten vorkommt, wird man bei 
Trockenbohrung das Anbohren von Wasser nur dann 
bemerken kónnen, wenn das Bohrloch nahezu ganz 
mit Wasser gefiillt erhalten wird und dieses Wasser 
dann in die angebohrte Wasserschicht abliuit. 

Ist das Bohrloch aber nicht ganz mit Wasser 
gefiilit, so wird das Wasser der angebohrten Schicht 
den Wasserstand im Bohrloche nur wenig beein- 
flussen, und kann das Vorhandensein dieses gefdhr- 
lichen Wassers leicht iibersehen werden, umsomeh: 
als auch durch das Lóffeln bei Trockenbohrung der 
Wasserstand sich ołit dndert. Bei Spiilbohrung wird 
aber jeder gefdhrliche Wasserzufluss sofort bemerkt, 
weil das Spiilwasser in dieangebohrte wasserfiihrende 
Schicht abfliesst und der Kreislauf des Spiilwassers 
gestórt wird, so dass erst nach Verddmmung dieser 
ogefiihrlichen Wasserschicht die Spiilbohrung wieder 
in Betrieb kommen kam. 

Sobald als die angebohrte Wasserschicht durch 
Verróhrung abgedimmt ist, kommt das Spiilwasser 
wieder ganz zu Tage, wenn weniger Wasser zu 
Tage kommt, als eingepumpt wird, so ist das ein 
Beweis, dass die Absperrung nicht ganz dicht ist. 
Es wird dann die Verróhrung iiber die wasserfiihrende 
Schicht gehoben und das Bohrloch bis iiber dieselbe 
mit Ton und Sand angefiillt und die Verróhrung 
durch diese Einfiillung gepresst. Schliesslich kann 
auch wie ich schon in meinem Vortrage in Wien 
vom 12. Dezember 1912 angegeben habe, eine Ver- 
schlammung der wasserfiihrenden Schicht mittels 
Einfiillung von Sand und Ton stattlinden, indem die 
Spiilpumpe dieses Dichtungsmaterials in die wasser- 
fiihrende Schicht einpresst und dieselbe dichtet. 
Diese Dichtungsweise wurde bereits in Boryslaw 
erfolgreich angewendet und ist entschieden die 
oriindlichste Methode, da es notwendig ist, die Ver- 
róhrung an dieser Stelle stehen zu lassen, denn die 
Dichtung erfolgt nicht durch die Verróhrung, sondern 
die ganze Gebirgsmasse wird wasserdicht gemacht 
und ist ein Durchbruch des Wassers dann viel we- 
niger móglich, als wenn nur die unmittelbare Umge- 
bung der feststehenden Róhren dichthalt. i 

_ Mitallen Bohrmethoden, die den kontrollierenden 
Kreislaut des Spiilwassers nicht haben, kann man 
leicht cine wasserhaltige Schicht iibersehen, beson- 
ders in unaufgeschlossenen Feldern, sodass dann 
eine ólfithrende Schicht durch das erste Bohrloch 
verwdssert werden kann, indem die obere wasser- 
fiihrende Schicht das Wasser in die tiefere óÓlfiihren- 
de Schicht ableitet, ohne dass man diesen Vorgang 
iiberhaupt wahrnimmt, weil fast immer in den obe- 
ren Schichten Wasser vorhanden ist, was schon die 
Tatsache beweist, dass man das zum bBohren not- 
wendige Wasser nur sehr selten in ein Bohrloch 
cingiessen muss. 

Wir sehen also, dass nur die rationelle Spiil- 
bohrung uns immer anzeigt, wo else Zuflussverbin- 
dung zum Bohrloche angefahren wird, bei Bohrun- 
gen ohne Spiilung ist dies nicht der Fall. Man muss 
also bei Letzteren, wenn man sich vor Verwdsserun- 
gen schiitzen will die Bohrlócher immer bis oben 
mit Wasser gefiilit erhalten. Wie schon bemerkt, ist 
dies aber bei Erdólbohrungen nicht iiblich und auch 
nicht so leicht durchfiihrbar, da beim Lóffeln der 
Wasserstand sich oft dndert. 
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2) Postęp wiercenia jest większy z powodu, iż 
otwór wiertniczy jest zawsze wolny od szlamu. 

3) Istnieje możliwość dalszego wiercenia Szy- 
bów nawet w bardzo małej dymenzyi. Tak np. przed 
wielu laty, gdy wiercenie płuczkowe niebyło jeszcze 
udoskonalone byliśmy w stanie osiągnąć przy poinocy 
płuczki w Klęczanach horyzont ropny w otworze 
2'/ę calowym. 

4) Dalszą zaletą płuczki jest wielka pewność 
przeciw eksplozyi gazów. 

Naprowadzone tu fakta wykazują dowodnie, 
że przy użyciu płuczki można o wiele łatwiej uni- 
knąć zawodnienia terenu niż wiercąc systemem bez- 
płuczkowym. 

Zwracamy uwagę naszych czytelników 
na inseraty umieszczone w naszem piśmie. 

Dr. STAN. OLSZEWSKI, 

Ropa i gazy jako minerały 
zastrzeżone. 

Gdy w r. 1884 po wydaniu ustawy państwowej 
z 11. maja 1884, która wydzieliła ropę i żywice ziemne 
z szeregu minerałów zastrzeżorych, Sejm krajowy 
we Lwowie przystąpił do obrad nad krajową usta- 
wą naltową z 17. grudnia 1884 r. mieliśmy sposo-- 
bność czytania w czasopismach naftowych liczne 
artykuły, w których autorowie, jak n. p. starszy radca 
górniczy Henryk Walter, J. Noth, Oskar v. Szirmay, 
gener. dyrektor akc. tow. naft. w Budapeszcie i wielu 
innych, starali się naprowadzić cały szereg irgumen- 
tów za pozostawieniem ropy i żywic ziemnych 
w rzędzie minerałów zastrzeżonych. Sejm galicyjski 
atoli stanął na innem stanowisku, pozostawił ropę 
do rozporządzalności właściciela gruntu i przyczy- 
nił się do sukcesywnego rozwoju przemysłu ropnego 
w Galicyi, którego kulminacyjnym punktem są Bory- 
sław i Tustanowice. Wywody przeciwników uchwa- 
lenia kraj. ustawy naftowej zostały pokonane rze- 
czywistymi taktami. Ani rozdrobnienie praw nafto- 
wych na parcelach gruntowych ani stosunkowo 
wysokie procenta, dawane właścicielom gruntów, nie 
powstrzymały naturalnego rozwoju przemysłu ro- 
pnego w Galicyi, opartego na bogactwie galicyjskich 
Karpat. I owszem dają się słyszeć dzisiaj głosy 
przeciw wykupywaniu wielkich obszarów naitowych 
przez pojedyncze lirmy, gdyż ropy mało a na wiel- 
kich obszarach, pozostających w rękach wielkich 
spółek i z przyczyn technicznych a bardzo często 
i z powodów czysto kalkulacyjnej natury produkcya 
ropy nie wzrosła tak wysoko, jak na małych liczny- 
mi szybami odwiercanych terenach. Pod tym wzglę- 
dem zapatrywania w przemyśle naftowym szybko 
się zmieniają. Jeszcze w r. 1907 narzekaliśmy, iż 
w Borysławiu i Tustanowicach pracowały pojedyn- 
cze przedsiębiorstwa na parcelach, na których led- 
wie jeden szyb wygodnie mógł się pomieścić. Dzi- 
siaj narzekamy na wykupywanie wielkich komplek-- 
sów i nie razi nas, że w Schodnicy na t. zw. no- 
wej linii na małej stosunkowo przestrzeni dużo szy- 
bów założono. 
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Wir sehen also, dass ein Wassereinbruch bei. 

Spiilbohrung sofort bemerkt wird und deshalb auch 
durch Dichtung unschadlich gemacht werden kann. 

Die Spiiibohrung hat aber noch andere Vorteile : 
l) Ist die Spiilbohrmethode viel einfacher, weil 

das zeitraubende Reinigen des Bohrloches durch 
den Schlammióffel nicht notwendig ist. 

_ 2) Ist der Fortschritt der Bohrarbeit infolge der 
immer schlammfreien Bohrlochsohle ein viel grósserer. 

3) Ist auch die Móglichkeit vorhanden, noch in 
ganz kleinen Bohrlóchern die Arbeit fortzusetzen. So 
konnten wir zum Beispiel bereits vor vielen Jahren, - 
als die Spiilbohrung noch gar nicht ausgebildet war 
in Klęczany noch in 21/, zólligen Bohrlóchern mit 
Spiilbohrung den Olhorizont erreichen. 

4) Ein weiterer Vorteil der Spiilbohrung ist die. 
grosse Sicheriieit gegen Gasexplosionen. 

Die angefiihrten Tatsachen zeigen offenbar, dass 
man mit Spiilbohrung eine Verwaisserung der Erdól-- 
lagerstatten viel sicherer verhindern kann, als mit: 
Bohrungen ohne Wasserspiilung. | | 

Dr. STAN. OLSZEWSKI. 

Rohól und Gaśe als vorbehaltene 
Mineralien. 

Als im J. 1884, nach der Sanktionierung des 
Reichsgesetzes vom 11. Mai 1884, welches das Erdól 
und sonstige Erdharze als nicht vorbehaltene Mine- 
ralien erkldrte, der galizische Landtag an die Bera- 
tungen des Nafta-Landesgesetzes fiir Galizien heran- 
getreten ist, haben wir Gelegenheit gehabt in den: 
Fachzeitschriften viele Artikel zu lesen, deren Autoren, 
wie z. .B. Oberbergrat Heinrich Walter, I. Noth, 
Generaldirektor Oskar v. Szirmay und mehrere 
andere, alle móglichen Argumente fiir die Einreihung 
der Erdbitumina zu den vorbehaltenen Mineralien 
anzufiihren bestrebt waren. Der galiz. Landtag hat: 
indessen seinen Weg gewiihit, das Erdól und Erd- 
harze der weiteren freien Verfiigung des Grundeigen- 
tiimers belassen und hiedurch zu einer sukcessiven 
Entwickelung der galiz. Erdólindustrie viel beigetragen. 
Der Kulminationspunkt dieser Industrie gipfelt in 
Borysław und Tustanowice. Die Argumente der Gegner 
des Landes-Naitagesetzes wurden mit Tatsachen von 
selbst bekdmpft. Weder die Zersplitterung des Ge- 
winnungsrechtes auf kleinen Grundparzellen noch die 
von den Grundeigentiimern verlangten Bruttoprozente 
haben den natiirlichen Gang der Entwickelung der, 
Erdólindustrie in Galizien zu hemmen vermocht. Im 
Gegenteil lassen sich heute Stimmen gegen die Er- 
werbung grosser Terrainobjekte durch einzelne Fir-- 
men hóren, weil wir wenig Rohól besitzen und der 
Bedari desselben immer grósser wird. Diesbeziiglich 
pilegen unsere Anschauungen in der Erdólindustrie 
sich sehr rasch ja auch wesentlich zu iindern. Noch 
im Jj. 1907 haben wir das Arbeiten einzelner Unter- 
nehmungen auf Parzellen, auf welchen ein Bohrloch 
kaum placirt werden konnte, einer scharfen Kritik 
unterzogen, heutzutage sind wir wiederum deswegen 
unzułrieden, weil grosse Terrains occupirt. wurden, - 
und wundern sich gar nicht, wenn zb. in Schodnica 
aut der neuen Ollinie auf kleinem Gebiete viele 
Bohrlócher angefangen wurden. 

Wir kónnen konstatiren, dass in denjenigen 
Lindern, in welchen das Rohól das Eigentum des 
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W tych krajach, w których ropę i żywicę zie- 

mną pozostawiono właścicielom gruntu, widzimy, iż 
przemysł ropny kolosalnie się rozwinął i rozwija. 
Świadczy o tem wysoko rozwinięty przemysł naito- 
wy w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, 
Rosyi, Rumunii, Japonii, Chinach, na wyspach ho- 
1eńnderskich GE DP | 

Na Węgrzech i w Kroacyi, gdzie ropa 
jako minerał zastrzeżony podlega ustawie górniczej 
spotykamy się z wręcz przeciwnym objawem. 
Wprawdzie wiele w tych krajach przyczyniły się do 
tego także, właściwości terenów, które nie wydały 
zadawalniających wyników, ale możność zabierania 
wielkich obszarów na podstawie wyłączności górni- 
czych sprawiła, iż na olbrzymich przestrzeniach za- 

_ łożono sporadycznie kilkanaście próbnych wierceń, 
"a gdy te nie dopisały, wszelkie dalsze roboty zasta- 

nowiono. 
„Wiemy z doświadczenia, że swoboda wykupy- 

wania mniejszych przestrzeni stwarza mimowoli go- 
rączkę naftową, gorączka zaś, ' liczne wiercenia na- 
wet w takich miejscach, przed któremi teorya z góry 
przestrzegała twierdząc, iż ropy nie będzie. Mamy 
w. Galicyi setki przykładów, w których siła gorączki 
i intuicyi naftowej okazała się wyższą po nadteoryę. 
Kopalnie na wzdłuż i wszerz szybko się rozwinęły, 
albowiem na nie złożyły się tysiące głów i rąk 
a z niemi miliony w kapitałach. Z niedowierzaniem 
przypatrywano się pierwszym wierceniom Karpackiego 
towarzystwa naftowego W Borysławiu, to samo wi- 
dzieliśmy przy rozpoczęciu wierceń szybu Litwa 
i szybów hr. Resseguieur w Tustanowicach. Szyb 
„Waliszkoć w Tustanowicach tryumłuje nad teoryą. 
Obecnie kolej na południową kończynę Borysławia 
i przyległe terena w Mrażnicy. 

właściciel wielkich obszarów naftowych, uzys- 
kanych na podstawie wyłączności górniczych, jest 
o wiele ostrożniejszym. Przedewszystkiem udaje się 
o poradę do teoryi. Teorya sama prz” się niepewna 
boi się narażać siebie, aby nie stracić na opinii, a 
przedsiębiorca, aby nie stracił kapitałów w razie 
niepowodzenia. Ostatecznym wynikiem wyłączności 
górniczych jest ociężałość w rozwoju przemysłu to- 
pnego; — brak tego przemysłu w ogóle. 

Na Węgrzech, w Sjedmiogrodzie, 
w Kroacyt" Slawonii znamy bardzo wiele 
miejscowości, w których ślady ropy na [i obecność 
w głębi wskazują. W północnej CZĘŚCI Węgier wy- 
stępuje ropa we flyszu karpackim, w Kroacy! i Sla- 
wonii w pliocenie, poważniejszych atoli wyników do- 
tychczas nigdzie nie uzyskano. Wyjątek stanowią 
terena naftowe w Mura Serdahely na oranicy Kroacyl 
i Węgier nad rzeką Mur, gdzie pojedyncze szyby 
w niewielkiej głębokości dają przez dłuższy czas 10 
do 12 baryłek ropy dziennie. Przyroda uposarzyła natomiast nizinę węgierską 
i Siedmiogród w ogromne zasoby gazów ziemnych, 
+ zw. metanowych, które są od kilku lat przedmio- 
tem licznych rządowych wierceń, badań i poszuki- 
wań. le gazy skłoniły ustawodawcę do wydania 
w r. 1910 ustawy monopolowej dla Węgier, Kroacyi 
i Slawonii, do której atoli wcielono całkiem niepo- 
trzebnie ropę. 

Wedle węgierskiej ustawy o monopolu naito- 
wym z r. 1910 poszukiwanie i użytkowanie ropy, 
asfaltu, wosku ziemnego 1 palnych gazów przysłu- 
guje wyłącznie państwu węgierskiemu. Ktokolwiek 
podczas poszukiwań górniczych w obrębie wyłą- 
czności górniczych uzyskanych po dniu 5. paździer- 

ROBA 2 A 
Grundbesitzers bildet, die Industrie sich sehr hiibsch 
entwickelte und weiter entwickelt. Wir sehen dieses 
in den Vereinigten Staaten Nordamerikas, in Kanada, 
Mexiko, Russland, Rumadnien, Japan, China, und in 
anderen Lindern. In Ungarn und Kroatien, wo 
das Rohól als vorbehaltenes Mineral dem Grundeigen- 
tiimer entzogen ist, bemerken wir ganz entgegenge- 
setzte Wirkung der gesetzlichen Anordnung. Gewiss 
tragen auch gewissermassen die Eigentiimlichkeiten 
der dortigen Erdólgebiete einen Teil an der Ursache 
des Misserfolges, es scheint aber, dass die Occupation 
orosser Gebiete mit Hilie der Freischiirfe es wesentlich 
hiezu beigetragen hat, dass auf diesem Gebiete verein- 
zelte Bohrlócher probeweise angelegt, und nachdem 
in denselben kein Erfolg erzielt wurde, weitere 
Arbeiten eingestellt und verlassen wurden. 

Die Praxis hat gezeigt, dass die treie Erwerbung 
kleinerer Grundstiicke ein sg. Naftafieber erweckt, 
und dieses Bohrungen sogar an solchen Punkten 
anlegt und bis zu einer grósseren Tiefe niederstosst, 
vor welcher die Teorie teilweise aus Unkenntniss, 
teilweise aus Vorsicht gewarnt hat. Hunderte von 
Beispielen kónnten wir _ fiir Galizien anfiihren, in 
welchen die Macht des Naftafiebers und der Nalta- 
Intuition sich iiber die Teorie hinaufgeschwungen 
hat. Der Liinge und der Breite des Olgebietes nach 
sind produktive Schdchte, einer dem anderen nach- 
folgend, entstanden, weil an denselben tausende von 
Kopfen und Hadnden und mit denen Millionen in Ka- 
pitalien mitgewirkt haben. Mit gewissem Misstrauen 
beobachtete man die ersten Bohrversuche der Kar- 
pathen Act. Ges. in Borysław. Dasselbe widerholte 
sich bei den Bohrungen des Schachtes Litwa und 
des Schachtes des Grf. Resseguieur in Tustanowice. 
Der Schacht ,,Waliszko* in Tustanowice hat der 
Teorie viel zum Nachdenken gegeben. Gegenwartig 
kommt die Reihe an das siidliche Ende von Borysław 
und an die angrenzenden Terraine in Mraźnica. 

Der Eigentiimer grosser Rohólgebiete, welche 
er, sagen wir auf Grund der Freischiirfe erworben 
hat, geht viel vorsichtiger zu Werke. Vor Allem wendet 
er sich um den Rat an die Teorie. Diese, an und 
fiir sich unsichere, fiirchtet angesichts der sehr mógli- 
chen Misserfolge an ihrem Ansehen zu verlieren und 
dem Unternehmer zu den Verlusten moralisch mitzu- 
helien. Der Endelfekt grosser Objekte und der Frei- 
schiirłe auł Rohól resultirt in der Ausserst tragen 
Entwickelung der Industrie, fiir welche das Grosska-. 
pital schliesslich kein Interesse findet. 

Ungarn und Kroatien. In diesen Ldndern 
kennen wir sehr viele Ortschaften, in welchen Rohól- 
spuren auf. das Vorhandensein dieses Bitumens in 
der liełe hindeuten. In Nordungarn ist das Rohól 
in den Schichten der Karpathen-Flischformation in 
Kroatien und Slavonien in den Schichten des Pliocdns 
enthalten, gróssere Erfolge hat man indessen bis jetzt 
noch nicht erzielt. Eine kleine Ausnahme machen 
die Olterraine in Mura Serdahely an der Grenze 
zwischen Ungarn und Kroatien am Flusse Mur aus 
wo einzelne Schdchte in unbedeutenden Tiefen an- 
tanglich 40 bis 50 Barrels, nachher durch lingere 
Zeit 1 bis 12 Barrels Rohól tiglich produziren. 

Die an Schitzen machtige Natur hat indessen 
die ungarische Tiefebene und Siebenbiirgen an Gasen 
den sg. SumpłigaSsen, reich ausgestattet, welche seit 
einigen Jahren von der ungarischen Regierung ener- 
gisch und mit grossem Kapitalsaufwande untersucht 
und geschiirit werden. Diese Gase haben den Gesetz- 
geber veranlasst ein Monopolgesetz fiir Ungarn und 
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nika 1910 r. a w obrębie dawniejszych wyłączności 
po dniu 15. stycznia 1913 r. natrafia na ropę, ży- 
wice ziemne lub gazy, winien o tem natychmiast do- 
nieść władzy górniczej, ta zaś organom, upoważnio- 
nym do zastępywania rządowego górnictwa. Dla 
gazów w Siedmiogrodzie n. p. jest organem państ- 
wowym, wykonującym prawo monopolu naitowego 
król. węg. urząd leśnictwa w Kolozsvar. Państwo 
może zabronić dalszych robót górniczych za zwro- 
tem rzeczywistych kosztów poszukiwania, oszaco- 
wanych przez władzę górniczą, albo też wcale nie 
reagować na to znalezienie, przyczem poszukujące- 
mu nie wolno korzystać ze znalezionej ropy lub ga- 
zów, wolno mu tylko przebić pokłady ropo- lub 
gazonośne i roboty poszukiwawcze głębiej prowa- 
dzić. Za znalezienie płynnego lub gazowego bitumi- 
nu nie należy się żadne wynagrodzenie. 

Łatwo przewidzieć, że wobec ustawy mono- 
polowej, musiał zmaleć prywatny zapał do poszu- 
kiwań za ropą w państwie węgierskiem. Pozostała 
wprawdzie możność wydzierżawienia terenów nafto- 
wych na wyłącznościach górniczych, zgłoszonych 
przez państwowe organa pod warunkami, które 
w każdym poszczególnym wypadku oznacza król. 
węg. ministerstwo skarbu. Artykuł 4. węgierskiej 
ustawy monopolowej upoważnia mianowicie ministra 
skarbu do przenoszenia uprawnień państwowych do 
wydobywania płynnych i gazowych bituminów na 
rzecz stron prywatnych pod warunkami, jakie uzna 
za stosowne. 

Że na tego rodzaju dzierżawy od państwa mo- 
gą rzucić się tylko wielkie przedsiębiorstwa i na 
bardzo wielkich obszarach, mamy tego w ostatnich 
czasach liczne przykłady. I znowu wraca przemysł 
ropny węgierski do tego samego stadyum, tylko przy 
zmienionej formie prawnej — dzierżawa państwo- 
wych wyłączności górniczych — w jakiem znajdo- 
wał się przed uchwaleniem ustawy monopolowej. 
Braknie mu zawsze tej właściwej przemysłowi ro- 
pnemu gorączki naftowej i ryzykowności, braknie mu 
tej ilości szybów, które zbiorowa masa przedsię- 
biorców na mniejszych parcelach wykonuje, a które 
w ostatecznym rezultacie na dobry teren i na wła- 
ściwą głębokość natrafić muszą, wskazując innym 
drogę do dalszych poszukiwań. 

Co się tyczy gazów ziemnych wiemy, że na 
razie wiercenie za niemi wykonuje wyłącznie pań- 
stwo węgierskie swoim kosztem, że te wiercenia 
kosztują dotąd wiele milionów koron, że jednakże 
efektywnego, przemysłowego zużytkowania tych ga- 
zów przez prywatne przedsiębiorstwa jeszcze uzyskać 
się nie dało. Jest to prawdopodobnie chwila prze- 
łomowa. Olbrzymie gazy ziemne na Węgrzech i w Sie- 
dmiogrodzie znajdą niewątpliwie szerokie przemy- 
słowe zastosowanie, o ile cena za te gazy będzie 
przystępną a doprowadzenie gazów do zakładów 
iabrycznych ułatwione. | 

Zmonopolizowanie gazów ziemnych na rzecz 
państwa da się na wszelki sposób uzasadnić. Nie 
są to gazy naftowe, ale niemal wyłącznie gazy me- 
tanowe czyli błotne, zawierające 60—909/, metanu. 
Włączenie natomiast ropy do ustawy. monopolowej 
uważam za niewłaściwe, albowiem nie przyczyni 
się ono do rozwoju przemysłu ropnego w państwie 
węgierskiem w tym stopniu, w jakim ten przemysł 
rozwinął się np. w Rumunii i w Galicyi. 

Bukowina. Niedawno temu zapytywano 
mię, dlaczego na Bukowinie dotychczas przemysł 

Kroatien zu schaffen, welchem auch Rohól, meiner 
Ansicht nach ganz unzweckmadssig, unterzogen wurde. 

Gemiss dem ungarischen Gesetze iiber das 
Petroleummonopol vom J. 1910 wurde die Schiirfung 
und Beniitzung des Rohóles, Asfaltes, Erdwachses 
und der Erdgase dem ungarischen Staate ausschlieslich 
vorbehalten. Jeder, welcher wihrend seiner bergmdn- 
nischen Schiirfungen in dem Gebiete der nach dem 
5. Oktober 1913 erworbenen Freischiirfen nach dem 
15. Jdnner d. J. bituminóse Produkte, Rohól, Asphalt, 
Gase etc. findet, hat hievon sofort der Bergbehórde 
Anzeige zu machen und diese iiber solchen Fund 
die Monopolstaatlichen Organe in Kenntniss ZU 
setzen. Fiir die bituminósen Mineralien in Sieben- 
biirgen ist zb. als staatliches Monopolorgan die 
kónigl. ungarische Forstverwaltung in Kolosvar be- 
ruten. Der Staat kann weitere bergmdnnische Schiir- 
lungen gegen Ersatz der Selbstkosten untersagen 
oder auf diese gar nicht reagiren, der Schiirfer dart 
aber die gefundenen bituminósen Produkte fiir sich 
nicht verwenden, sondern diese in der Erde belassend 
seine Schurfarbeiten in die Tiefe weiter iortsetzen. 
Fiir das Finden der bituminósen Mineralien wird 
keine Entlohnung gegeben. 
| Es ist leicht einzusehen, dass das Petroleum- 
Monopol-Gesetz die Entwickelung der Schiirfungen 
auf Rohól in Ungarn und Kroatien eher hemmend 
als fórdernd beeinflusst. Es ist zwar móglich die Pe- 
troleum-Terraine auf den irarischen Freischiirten in 
Pacht zu nehmen, aber unter Bedingungen, welche 
von Fall zu Fall das kgl. ung. Finanz-Ministerium 
bestimmt. Der Art. 4 des ung. Monopol-Gesetzes be- 
stimmt namlich, dass der Finanzminister das Recht 
hat drarische Schurfberechtigungen auf fliissige und 
gasige bituminóse Mineralien an Private unter den 
Bedingungen zu vergeben, welche er.als entsprechend 
anerkennt. | 

Dass derartige Konzessionen nur grosse Kapi- 
talien iibernehimen kónnen und aut Sehr grosse 
Komplexe in der Regel genommen werden, zeigen 
cinige Beispiele aus der neuesten Zcit. Die ungarische 
Erdólindustrie befindet sich somit in denselben, nur 
etwas verdnderten Rechtsverhiltnissen — Pachtung 
der drarischen Freischiirfe — wie sie vor der Rechts- 
wirkung des Monopol-Gesetzes war. Es wird der 
ungar. Erdólindustrie stets der Charakter der fieber- 
haften Energie in der Entwickelung fehlen, es wird 
niemals jene grosse Anzahl der Rohólschichte er- 
halten, welche eine grosse Masse der Produzenten 
und Schiirfer auf kleineren Terrainen zu Stande 
bringen, und welche schliesslich auf die gut pro- 
duktive Punkte stossen die richtige Tiefe erreichen, 
und anderen den Weg zu der Erweiterung der Gruben 
vorweisen. 

Beziiglich der Gase ist es bekannt dass vorder- 
hand nach denselben der ungar. Staat ausschliesslich 
bohrt, dass diese Bohrungen sehr viel Geld bereits 
kosten, dass aber der eigentliche Zweck dieser 
Exploation niimlich die Verwertung zu industriellen 
Zwecken als Kraftmotor noch nicht erreicht werden 
konnte. Die ungar. Gasindustrie befindet sich jeden- 
falls in dem kritischen Ubergangsstadium zu einer 
imposanten Entwickelung. Die grossartigen Erdgas- 
reichtiimer in Ungarn und Siebenbiirgen werden ohne 
jeden Zweifel grosse Verwendung zu industriellen 
Zwecken finden, insoferne der Preis dieses Produktes:. 
nicht sehr .hoch sein wird und die Verbindung der 
Gasbrunnen mit den industriellen Etablissements vom 
Staate selbst errichtet wird. 
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naftowy się nie rozwinął. Odpowiedź na to pytanie 
nie jest trudną, będzie zaś mniej więcej analogiczną 
z tem, cośmy O węgierskim ropnym przemyśle po- 
wiedzieli. Ustawa państwowa z 11. maja 1884 wy- 
łącza wprawdzie także i dla Bukowiny ropę i żywice 
ziemne wedle $ 3. pow. ustawy górniczej z 23. ma- 
ja 1854 z szeregu zastrzeżonych minerałów (regale 
górnicze) jednakże z tem zastrzeżeniem, iż ustawa 
w tym kraju stanie SiĘ wtedy prawomocną, gdy zo- 
staną uchwalone dalsze prawne postanowienia, re- 
gulujące prawo poszukiwania i wydobywania ropy 
i żywic ziemnych, jak to uczynił Sejm galicyjski. 
Władza krajowa Bukowiny wcale dotychczas ustawą 
z 11. maja 1884 r. się Nie zajmywała, wskutek czego sprawa wydobywania Topy na YA pod wzglę- 
dem prawnym znajduje SIĘ newłaściwem i szko- 
dliwem dla przemysłu zawieszeniu. Ani same wyłą- 
czności górnicze ani Samo nabycie praw poszukiwa- 
nia od właściciela gruntu nie wystarczają, aby pra- 
wnie zabezpieczyć przedsiębiorcę. Przemysł naftowy 
na Bukowinie nie posiadając prawrej gwarancyi nie 
może przeto na sery0, SI RAA a Sejm 
bukowiński nie uchwali podobną ustawę krajową, 
- oki przemysł nałtowy. 

jaka pst żasowę, poszukiwana za ropa na Bu. kowinie nie mogą być miarodajnemi dla ocenienia 
widoków rozwoju BIZAWYS OPO EEO W | DOW 
cyi. Wiemy, iż. na Bukowinie występują liczne ślady 
cy A adi ropne pukowińskie leżą w pośrodku 
A, roponośnym PASCI Karpat w powiatach 
Bohorodczany, Nadwótna SE i Kossów 
w Galicyi produkującym > a CSCA LODY 
miesięcznie a takimże w Okręgu "ACan A ROR 
a Pidinii: Td produkcya wynosi 2400 do 2700 

cznie Analogicznie przeto rzecz biorąc 
cystern ropy ro Bukowina posiada produktywne terena 
wynikałoby, żel U wiednich warunkach prawnych 
dozwolą rozwinąć korzystnie produkcyę ropy. 

h faktów i uwag musimy AE 
| 0 „e dla rozwoju przemysłu ro- do tego: przekonaa yo dstawie wyłączności i miar 

kozę PU na podstawie dzierżawy tych upra- 
górniczych lu korzyskne; i że przemysł ropny rozwija 
wnień w są GDG I intenzywniej w warunkach, 
ka EE swobodne używanie i posiadanie 
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OSTROWSKI $ CUDEK 
dom handlowy dla interesów nattowych 
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przeprowadza wszelkie interesa w zakres 
przemysłu naitowego wchodzące. 

Adres telegr. Cudek, Lwów. — Telef. Nr. 905. 

aaa 

Die Monopolisierung der Erdgase findet fiir alle 
Falle ihre Berechtigung. Es sind keine Petroleumgase, 
sondern nahezu ausschliesslich Sumpf (Metan) — Gase 
mit einem Gehalt von 60—99%/, Metan. Die Mono- 
polisierung des Rohóles hatte dagegen ausbleiben 
kónnen, weil die Erdólindustrie die Last des Mono- 
poles nicht vertrigt und sich in dieser Form nicht 
derart entwickelu kann, wie z. B. in Rumdnien und 
Galizien. 

Bukowina. Unldngst bin ich von einer mass- 
gebenden Persónlichkeit befragt worden, warum in der 
Bukowina bis jetzt keine richtige Erdólindustrie sich 
entwickelte. Die Antwort auf diese Frage ist keine 
besonders schwierige. Argumente sind denen sehr 
dhnlich, welche wir vorher angefiihrt haben. Das 
Gesetz vom 11. Mai 1884 gestattet zwar auch dem 
Lande Bukowina die bituminósen Produkte von den 
im $ 3 des allgem. Óst. Berggesetzes vom 23. Mai 1854 
angefiihrten vorbehaltenen Mineralien zu trennen, jedoch 
mit dem Vorbehalte, dass das Gesetz v. Jahre 1884 
in diesem Lande erst dann rechtskraftig wird, wenn 
von der Landesvertretung das Recht der Schiirfung 
und der Gewinnung der bituminósen Erdólprodukte 
und Gase regelnde Bestimmungen beschlossen werden, 
dhnlich wie es der galiz. Landtag getan hat. Buko- 
wina hat sich mit dem (jesetze vom 11. Mai 1884 
bis jetzt noch gar nicht befasst, weshalb das Recht 
der Schiirfung und der Gewinnung des Rohóles in 
diesem Lande in einer so zu sagen unaufgekliirten 
und auch jedentalls die Fórderung der Industrie 
hemmenden Situation sich befindet. Weder Freischiirfe 
allein, noch die Erwerbung des Gewinnungsrechtes 
mittelst Privatvertrigen allein reichen aus, um das 
Schiirfen vollauf zu schiitzen. Dieser muss seine 
Arbeit nach beiden Richtungen zu wahren trachten, 
was mit mancherlei unnótigen Vorgangen und Ausla- 
gen verbunden ist. Es ist daher die hóchste Zeit, 
dass der bukowinische Landtag ein dhnliches Gesetz 
ausarbeitet und der Allerhóchsten Sanktion unter- 
breitet, welches die galizische Erdólindustrie besitzt. 

Nach dem Ergebnisse der bisherigen Schiirfun- 
gen auł Erdól in der Bukowina lassen sich keine 
richtigen Schliisse auf die Grósse der Entwickelung 
der dortigen Rohólindustrie schliessen. Wir wissen 
aber, dass, in der Bukowina zahlreiche Olspuren vor- 
handen sind und dass das bukowinische Erdólgebiet 
in Mitten des ólfiihrenden Karpathengebirges in Ga- 
lizien und in der Moldau gelegen ist. Die Rohólgru-. 
ben in der Gegend von Nadwórna, Peczeniżyn und 
Kosów in Galizien produzieren bis 400 Zisternen, 
jene in der Moldau zka 250 Zisternen Rohól mo- 
natlich. Analogisch lisst sich annehmen, dass das in 
Mitten obiger Erdólgebiete liegende Bukowina gleich- 
talls gute; Erdólterrains besitzt, welche bei entspre- 
chender Regelung der rechtlichen Verhdltnisse sich 
gunstig entwickeln kónnen. 

Aus allen obangefiihrten Tatsachen und Bemer- 
kungen gelange ich zu dem Schlusse, dass fiir die 
Entwickelung der Erdólindustrie Freischiirfte und 
Grubenmassen resp. die Pacht derselben keine richtige 
Form ist, und dass diese Industrie sich viel rascher 
emporschwingt unter jenen Bedingungen, welche die 
freie Verfiigung des Rohóles seitens des Grundbe- 
sitzers nach sich fiihrt. 
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= Maschinen- und Bohrwerkzeug-Fabriken: | 
m | <= _GLINIR MANYAMPOESRIKGEĘ ga ) 

m BORYSŁAW UND TUSTANOWICE. — 
Telephone: Telegramm - Adresse: | 

WIEN | (ggzz| PEROLKAAPAM, WN i 
GLINIK" Nr. 2] Iarpath, Glinik Maryamyol. 

BORYSŁAW | iso | ENCENTER, BORYSŁAW. 

Spezialitat: 

-: Kombinierte :: 
kanadische und 

Rotations- 
Bohrkrine. 

-! -! Alleinfabrikation von 

Shtirp % Hughes --- 
Bohrmeisseln ohne wel- + 
chen keine Rotationsboh- 
rung vom allgemeinen 
Erfolge gekrónt werden 
Kann: -— a=" -.« APR |. 

Fabrikation von Bohrutensilien fiir alle Rohrsysteme. ENENUNENUNZNNNNEENZNU 
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Z terenów naitowych. 
Bitków. Z powodu ostatnich śniegów, które 

obficie spadły i następnie tając popsuły . drogi, 
wstrzymano dowóz materyałów wiertniczych i z tego 
też powodu odłożono nowe montowania i wiercenia 
aż do ustalenia się pogody, a tem samem do po- 
prawienia obecnego stanu dróg. W międzyczasie 
otrzymano tu nową produkcyę a to w szybie Nr. 28 
własn. „Opiagu*. Obecny stan szybów będących 
w ruchu przedstawia się następująco : 

Szyb Nr. 11. ma obecnie głębokości 645'70 m. 
rury 7'. Wierci w bardzo twardym piaskowcu. Szyb 
ten podwierca Się. 

Szyb Nr. 14. wierci w głębokości 104430 m. 
w szarym łupku z piaskowcem. Rury 5. Po dojściu 
do 1100 m. głębokości zapuści rury 4. 

Szyb Nr. 16. wierci w głębokości 63870 m. 
w szarym i brunatnym łupku z piaskowcem ropnym. 
Wyrabia się zasyp. Rury 5". 

Szyb Nr. 25. ma obecnie 327:80 m. głębokości. 
Rury 12. Wierci w szarym iłołupku z piaskowcem. 

Szyb Nr. 27. wierci w głębokości 296'50 m., 
w niebiesko szarym łupku z piaskowcem. Rury 10. 
W szybie tym są obfite ślady ropy i silne gazy. 

Szyb Nr. 28. Głębokość 721 m. Rury 7*. Łupek 
z piaskowcem. Dnia 18. bm. zapuszczono próbnego 
leja do głębokości 608 m. Rano o godz. 3. dnia 19. 
bm., nastąpił silny wybuch z niewidzia- 
nymi dotychczas obłokami gazu. Wybuch 
ten trwa bez przerwy dotychczas (23/4). Produkcya 
jeszcze nieustalona. Obliczają 1'/,—2 wagonów dzien- 
nie. Za czas od godz. 8. rano do 4. pop. przyszło 
15545 kg. ropy. 

Szyb Nr. 29. wierci w głębokości 37470 m., 
w niebieskim łupku z piaskowcem. Silne gazy i małe 
wybuchy ropne 5-10 beczek dziennie. Rury 9". 

Szyb Nr. 31. wierci w zbitym piaskowcu w głę- 
bokości 228:40 m. w rurach 14". 

Na tejże kopalni w montowaniu szyby Nr. S0., 
szyb „Austrya*, szyb „Galia* i szyb Nr. 17. Z tych 
„Austrya*, „Galia* rozpoczynają wiercenie w pierw- 
szych dniach maja, nieco później szyb Nr. 30, zaś 
szyb Nr. 17, montuje się do podwiercenia. 

sopalma Fowenait „Bitków* (Sto- 
czyński i Ska). 

Szyb „Polanka* Nr. I. wierci w głębokości 
640 m. w łupku. Rury 7". 

Szyb „Kiernica* Nr. I. ma obecnie głębokości 
695 m. Rury 7'. Wierci w piaskowcu. Produkcya 
2 wagony tygodniowo. 

Kopalnia Tow. naft. „Starunia-Bit- 

Szyb „Elza* Nr. I, wierci w głębokości 70340 
m. w twardym piaskowcu. Rury 9". 

Kopalnia Tow. nat. „Montan*: 
Szyb „Victoria* Nr. Il. wierci w głębokości 

614:80 m. w szarym łupku. Rury 9". 
Kopalnia „Norbert Gold*: 
Szyby Nr. 2. i Nr. 3. w montowaniu. Wiercenie 

rozpocznie się w maju. 
Wykaz ogólnej produkcyi ropy za 

miesiąc marzec na kopalniach w Bitkowie: 

ków 

ROPA-** = R ETEM 
Aus den Produktionsgebieten. 

Bitków. Wegen der in letzterer Zeit stattgefun- 
denen Schneefalle und des Schmelzens, wurden die 
Fahrwege gadnzlich verdorben und demzufolge die 
Zufuhr vom Bohrmateriale und die Montage der neuen 
Schichte bis zum besseren Wetter aufgeschoben. 
Inzwischen erhielt man hier eine neue Produktion im 
Schachte Nr. 28 der Osterr. Petr. Ind. A. G. 

Der gegenwartige Stand der Bohrungen in 
Bitkow.. Grubem. der Oesterr. Petr. lńd. 
A. G. WE, p iag'. 

Schacht Nr. 11. ist 645.70 m. tief, verrohrt mit 
7T'. Wird gebohrt im sehr harten Sandsteine. 

Schacht Nr. 14. wird gebohrt in einer Tiefe 
von 1044.30 m. im grauen Schiefer mit Sandstein. 
Nach Erreichung der Tiefe von 1100 m. werden 
4' Róhren eingelassen. 

Schacht Nr. 16. wird gebohrt, in einer Tiefe 
von 638.70 m. im grauen und braunen Schiefer mit 
Oelsandstein. Róhren 5". Gegenwartig wird der Nach- 
fall ausgearbeitet. 

Schacht Nr. 25. ist gegenwartig 327.80 m. tief 
12" Róhren. Bohrt im grauen Schiefer und Sandstein. 

Schacht Nr. 27. Bohrt in einer Tiefe von 
296.50 m. im blau-grauen Schiefer. 10" Róhren. Es 
treten reichliche Oelspuren und starke Gase auf. 

Schacht Nr. 28. Tiefe 721 m. Róhren 7". Schie- 
icr mit JandsLcan Am 18 Ga MZWwWiATde eih 
Trichter zur Probe bis- zur- .-Tiefe vón'608 m. 
eingelassen, wonach am 19. d. M. um 3 Uhr 
morgens ein sehr starker Rohólausbruch 
beglertet:vomeimet;hiert.noch.nicht be 
obachteten Gaswolke-erfolgte. Der Aus- 
bruch hadlt bis zur Stunde (23. IV) an. Die Produktion 
wird auł 1'/, bis 2 Waggons pro Tag geschitzt. 
Von 8 Uhr morgens bis 4 Uhr Nachmittag wurden 
13545 Kg. Rohól herausgeschleudert. | 

Schacht Nr. 29. Tiefe 374.70 m. wird gebohrt 
jm blau-grauen Schiefer mit Sandstein. Starke Gase 
und kleine Oelausbriiche: 5 bis 10 Fass pro Tag. 
Róhren 9". | | Ę 

. Schacht Nr. 31. Bohrt im Sandstein in einer 
Tiefe von 228.40 m. in 14" Róhren. 

Schichte Nr. 30. „„Austria*,. „Galia und Nr..17 
der obigen Gesellschaft werden montiert. Von diesen 
werden die Schadchte „Austria* und „Galia* in den 
ersten Tagen des Monates Mai, und der Schacht 
Nr. 50 etwas spdter in Betrieb gesetzt. Schacht 
Nr. 17 wird zwecks Vertiefung neumontiert. 

Gruben der Naphtageselischaft „Bit- 
ków* (Sroczyński £ Co.) 

Schacht „Polanka* Nr. 1. ist 640 m. tief, ver- 
rohrt mit 7' und bohrt im Schiefer. 
__. Schacht „Kiernica* Nr. 1ist gegenwartig 695 m. 

tiet 7" Róhren. Bohrt im Sandstein. Produktion zka 
2 Wagg. pro Tag. 

Gruben der Naphtagesellschaft „Sta- 
runia-Bitków:: 

Schacht-„Elsa* Nr. 1. bohrt in einer Tiefe von 
703.40 m. im harten Sandsteine. Verrohrung 9". 

Griben der wee „Monńtan'. 
Schacht „Victoria* Nr. 1. Tiefe 614.80 m. ver- 

rohrt mit 9" wird gebohrt im grauen Schiefer. 
Gruben Norbert Gold. 
Schiichte Nr. 2 u. 3 werden montiert. Die 

Bohrung wird im Mai begonnen, m 
Die Gesamiproduktion: in: Ritkow 

betrug im Marz: 



Galicyjska pajne narzedzi wiertniczych 
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BIURO CENTRALNE 
i FABRYKA STRYJ. 

Stacya kolejowa, 
Urząd pocztowy 
i telegr. w Stryju. 

Konto poczt. Kasy 
oszczędn, 122.331. 

Telegramy : 
„ŚWIDRY*, Stryj. 

Nr. telefonu 7. 

FABRYKI UBOCZNE 
w GALICYI: 
Borysław, 

teleron Nr. 16. 
Tustanowice, 
telefon Nr. 9. 

Borysław- Wolanka, 
telefon Nr. 64. 

Na ź ksj$ Tę 
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SPÓŁKA Z O. P. 
PRZEDTEM 

DERKIŃS, MAC INTOSA % PERKINS 
rok założenia 1885. 

R Ej 

Wykonują i dostarczają: 
MASZYNY, narzędzia i urządzenia służące do 

głębokich wierceń za naitą systemem kanadyj- 
skim linowym i płuczkowym. 

ŻURAWIE wiertnicze kanadyjskie i kombinowane 
z najświeższemi ulepszeniami, 
do rozmaitych głębokości. 

SZKIELETY w konstrukcyi żelaznej żurawi jakoteż 
wież wiertniczych, łatwo rozbieralne. 

KOŁOWROTY parowe (hasple) w różnych wiel- 
kościach znanej pierwszorzędnej jakości (z któ- 
rych obecnie 90 kołowrotów w ruchu). 

POMPY parowe, kieraty pompowe i pompy ropne, 
jakoteż całe kompletne urządzenia do eksplo- 
atacyi ropy. 

SPECYALNOŚĆ: Świdry ekscentryczne Patent 
Mac Garvey we wszelkich dymenzyach. 

NARZĘDZIA i przybory wiertnicze do systemów 
kanadyjskiego, linowego i płuczkowego. 

ŻERDZIE wiertnicze z żelaza osobliwego gatunku, 
sztangi ratunkowe z jednej sztuki wykute, bez 
spawki, w rozmaitych wymiarach i kalibrach, 
Śruby ratunkowe sprzężone, na łożyskach kul- 
kowych obracalne, poruszalne z zewnątrz wieży. 

dostosowane 

i | 
Fabryka w Anglii: 
Perkins, Mac Intosh 
Petroleum Tool £ 
Boring Co. Limited, 

w St. Albans. 
Telegramy: 

BORING, St. Albans. 

Biuro : 
London, E. (. 
Bishopsgate 79. 

Telegramy : 
OLEBORERS, London. 

jeneralny zastępca 
dla Etropy : 

Towarzystwo dla 
handlu, przemysłu 

I roln. we Lwowie, 
ul. Romanowicza 1. 1. 

Telegramy: 

Tawarzystwo handlowe, Lwów. 

[Ea] 

Telefon Nr. 168. 

Zastępstwa we wszystkich centrach przemysłu naftowego kraju i zagranicy. 
Eksportowe dostawy uskutecznione w znacznych rozmiarach do wszystkich prawie miejsc kuli ziemskiej, 

Znaczny zapas wyrobów posiadamy na składzie tak w naszej 
łlabryce w Stryju jakoteż w magazynach Towarzystwa dla handlu, 

przemysłu i rolnictwa w Borysławiu i Tustanowicach. 

=|H| 
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Nr: 8 | ROPA 
Kopalnia „Opiag*: 

Szyb Nr. 1.. 88408 kg 
Dz 38441 Q, 

= "RANBIĘ 4644 
5 A 251206 , 
SaGROgA, 14878 , 

G 183567 
„ 1 «AGR. 73538, 

10. . 85656 , 
ŁSSE. 44075 , 
| BefQ; , 2497 , 
OMNIE 45451 , 
RAE. 208530 ,, 
SLA LYPZYR RA 
"20... 556968 
BE 21 256968 —, 
722 281994 , 
3.0.28 192898 , 
zaa (02 5 
» „2 2332 » 

Razem „Opiag* 2450895 kg. 
czyli około 2451/, cystern ropy. 

Kopalnia „Norbert Gold*: 
Szyb Nr. 1.. . . 360000 „ 

Kopalnia Tow. naft. „Bitków*: 
Szyb „Kiernica* Nr. l. . 90000 „ 
Ropa łapana - OSR2 10000 

Razem „Bitków* 2920000 kg. tj. 292 cyst. 
Wykaz przetłoczonej ropy: 
Ża miesiąc marzec. . . - - 2450261 kg. 
od 1—15/IV. . . : : - 38 oj Ło UKR 

Ekspedycya ze stacyi Nadwórna: 
; 1-31 AL sać - - Adije/y pd 2726820 , 

ti. około 2723/, cystern. 
W ostatnich dniach daje się tu zauważyć po 

chwilowej stagnacyi bardzo ożywiony ruch kontra- 
ktowy. Przyczynia się do tego w znacznej mierze 
postęp w przygotowaniach wiertniczych dokonywa- 
nych przez „Wschodnio-galicyjskie tow. naft.', które 
jak już poprzednio pisaliśmy, oddało wiercenie 
w akord spółce wiertniczej „Tiefbohrgesellschait 
z Erkelenz. Montowanie szybu Nr. 1. w Bitkowie 
i Nr. 2. w Pasiecznej ma się ku końcowi, w pierw- 
szych więc dniach maja rozpocznie Się wiercenie. 
Również Tow. naft. „Montan* ma wkrótce rozpo- 
cząć montowanie jednego szybu w Pniowie i jedne- 
go w Bitkowie. 

Pasieczna. W marcu spadła tu znacznie pro- 
dukcya z powodu bardzo silnego zanieczyszczenia 
szybów. 

Obecny stan szybów przedstawia się następu- 
jąco: 

Kopalnia L, Griffla: 
Szyb Nr. 7. wierci w głębokości 282 m., ru- 

ry 9'. Jiołupki. Szyb ten jest najlepszym dowodem, 
jak niedbale opiekują się tu ruchem naftowym. Wier- 
cenie tego szybu trwa już 2 lata a to z powodu 
wielokrotnych 1 długotrwałych „Stójek* w robocie 
dla braku rur, Świdrów i tp. narzędzi. Wierci się tu 
motorem gazowym prastarej konstrukcyi i dotych- 
czasowe wiercenie kosztuje zwyż 50.000 kor. pod- 
czas gdy za tę sumę w daleko krótszym czasie 
można wywiercić ręcznym warsztatem 5—6 szybów 
do opłacającej się produkcyi. Dowodem tego szyb 
Wumndermana Nr. l. i szyb Griffla Nr. 8, oba ręcznie 
wywiercone. 

Oesterr. Petr. Ind. A. G. „Opiag*. 
Schacht Nr. 1. 88408 Kg. 

5 3 38441 /,, 
A a-© 4. ADAHC.,, 
>, 6: 03251206: %, 
; 7 14878 ,, 
5 Os. zyWWGADJĄ:: + 
* OFE 4730 
0-107... 0008073 
POSPEECĘ 201 ZADZD 02 
». JB „4,8 2807" 3 
PMA. 424040]. 3, 
so ARE DOSDSU = 
Po UGRREB LYPYW RE 
| 2380,, . 000000.-., 
3 025E0 200000 5 
„au ZD ra ZOO ŚKE >> 
„O IZRE 0, LAROOS "FE 
so ZD: DODASZ 
OŻZBE: (2332 ,, 

Zusammen ,„„Opiag* 2450895 Kg. 
oder zka 2451/, Zisternen. 

Grube „Norbert Gold: 
Schacht Nr. 1.. . 360000 

Grube der Nafta-Cies. „Bitków*: 
Schacht „Kiernica* 1.. . 90000 
o: A Fny Beka AAA 10000 ,) 

Zusammen „Bitków*. 2920000 Kg. oder 292 
Zisternen Rohól. 

Von Bitków wurden abgepipt: 
BEI WUTE Aobęsiewwkk. 13 AA: 245.0261 Kg. 
von 1—15 April. „-. 118.1860 ,, 

Die Bahnexpedition von der Station Nadwórna 
betrug im Marz 272.6820 Kg. d. h. zka 272*/, Zisternen. 

In den letzten Tagen lisst sich hier eine sehr 
rege Tatigkeit in Terraintransaktionen bemerken. Es 
ist gewissermassen eine Folge der seitens der Ost- 
galizischen Petroleum (ies. vorgenommenen Vorbe- 
reitungen zum Bohrbetriebe, deren Bohrungen wie 
bereits gemeldet der Tiefbohrgesellschaft Erkelenz 
iibergeben wurden. Die Montage der Schachte Nr. 1. 
in Bitkow und Nr. 2. in Pasieczna wird demnichst 
beendigt, die Bohrung selbst diirfte somit gegen An- 
fang Mai beginnen. Auch die Montan A. G. soll 
binnen kurzem die Montage eines Schachtes in 
Bitków und eines zweiten in Pniow in Angriff nehmen. 

Pasieczna. Im Marz ist hier die Produktion 
wegen grosser Verunreinigung der Schdchte bedeu- 
tend getallen. Nachfolgend ist der gegenwartige Stand 
der Bohrungen in Pasieczna; 

Gr «Be E5 Griirsda 
Schacht Nr. 7. wird gebohrt in der Tiete von 

282 m. im Schieferton. Róhren 9. Dieser Schacht 
bildet den besten Beweis fiir die wiiste Wirtschaft 
die hier getrieben wird. Die Bohrung dieses Schachtes 
dauert schon 2 Jahre und zwar wegen langer „Still- 
stinde* die auf Róhren-Meissel- und anderen Bohr- 
werkzeugsmangel zuriickzufiihren sind. Es wird hier 
mit einem Gasmotor uralter Konstruktion gebohrt 
und die bisherige hat bereits iiber 50.000 Kronen 
oekostet. Mit demselben Geldaufwand kónnte man 
im Handbetriebe 5 bis 6 Schdchte bis zu einer ren- 
tierenden Produktion abbohren, welche Behauptung 
die Schichte Wundermann 1. und Griffel Nr. 8. beide 
mittels Handbohrung abgeteuft, begriinden. 



Galizische Bohrwerkzeuś-Fabrik 

Perkins, Mac" Intosh 4 Zdanowiej , ć 

[E) GESELLSCHAFT M. B. H. B= 
, | VORMALS 

, sj. ZENTRALBUREAU PERKINS, MAC INTOSH % PERKINS Fabrik in England: 
6 FABRIK, STRYJ. gegriindet 1885. | Perkins, Mac Intosh, 

> ŻŻŻLEIELŻIELLDLLLI | jl Petroleum Tool € 
| Erzeugen und liefern: E o maż 

Bahn-, Post- A MASCHINEN, Werkzeuge u. komplette Einrichtun- AR A 
DORADO gen fiir Tiefbohrungen nach kanadischem BORING CG A. 

ME. System fiir Seil- und Spiilbohrung. p baza 
— BOHRKRANE nach verbessertem kanadischem - 

: System und kombinierte Bohrkriine nach aller- : 
R RD neuesten Konstruktionen ausgefiihrt fiir entspre- D UrCall : 

chende Tiefe, | London EE 
am TRANSPORTABLE ausfaconeisen gebaute und leicht RR" 

Telegramm-Adresse : montierbare Bohrkrine und Bohrturmgeriiste. 19, Bishobsgate. 
„ŚWIDRY* Stryj. [m] DAMPFFÓRDERHASPEL fir Fórderung des Oels [kj Telegramme : 

5 | aus Bohrlóchern mittels Kolben in verschiede- OLEBORERS, London. 
nen Gróssen in bekannter erstklassiger Quali- R 

Telephon Nr. 7. tdt, wovon iiber 90 Stiick im Betriebe. 
ARM, DAMPFPUMPEN, Pumprigs und Rohólschacht- General-Vertreter 

pumpen, wie auch komplette Einrichtungen A > 
ZWEIG-FARRIREN | von Rohólpumpanlagen. Tiir Europa : 

IN GALIZIEŃ : SPECIALITAT: Excentermeisel Patent Mac Garvey Verein fiir Handel, 
Borysław, in allen Dimensionen. Giewerbe % Acker- 

Telephon Nr. 16. BOHRWEKZEUGE und Bohrutensilien fiir kana- bau in Lemberg, 
Tustanowice, disches System, Freifallseil- und Spiilbohrung. Romanowiczgasse 1. 

Telephon Nr. 9. BOHRSTANGEN vom Specialeisen, Rettungsstan- Telegramm-Adresse; | 
- Borysław-Wolanka, | gen aus einem Stiick ohne Schweiss in ver- HANDELSVERELN, Lemberg 

Telephon Nr. 64. schiedenen Dimensionen und Kaliber. Telephon Nr. 168. 
SICHERHEITSRETTUNGSSTANGEN, gekuppelt, 

an Kugellager laufend, zum Betreiben ausser- 
[Es] halb des Bohrturmes. | 

Vertretungen in allen grósseren Stellen der Rohólindustrie im In- und Auslande. 
Exportlieferungen im bedeutenden Masse an alle Naphtagebiete des Erdreiches. 

Grosse Vorrite von allen Erzeugnissen in der Fabrik in Stryj 
lagernd, wie auch in Magazinen des Vereines fir Handel, 

(Uewerbe und Ackerbau in Borysław und Tustanowice. 

Tee "p KKŻ "EPE 

| wa 



ŚM. 

ROR rg -NGRAE 

Szyb Nr. 8. w głębokości 142 m. w rurach T' 
otrzymano tu pierwszą produkcyę wierzchnią o „U 
beczek dziennie. Ropa gatunkowo identyczna Z bit- 
kowską tj. silnie benzynowa. Produkcyva powoli lecz 
stale wzrasta. 

S zy.b-H. WGGAEPUECC A Nr. I. lekko za- 
gwożdżony z powodu silnego zasypu, który UYSAE 
mał produkcyę. Obecnie zasyp ten wyrabiają w głę- 
bokości 78 m. w rurach h BR RA 

> Rudolf rozpoczął onegdaj wierC - 
lego SAM obok szybu Nr. 7. Grittla. | 

Ogólna produkcya ropy w Pasiecznej za mie- 
Siąc marzec: 5 
Kopalnia „L. Griffel* 5 otworów wiert.. . . 5 cyst. 

„Compes 8 Co.* 17 otworów wiert. 5 , 
„R. Rudolf Co.* 2 otwory wiert. 4 „ 
„M. Pfeffel* 3 otwory wiert. . . . l o» 
„Braci Gorgoń*, 6 otworów wiert. 1'/>, 
„Petrower © Griffel*, 1 otwór wiert. 15 

> „Wundermanni Ska”, 1 otwór wiert. 5% 
Razem . 22 cyst. 

Całą produkcyę pasieczniańską zabiera rafinerya 
L. Griffla w Nadwórnie. > 

Przykre wrażenie sprawia widok marnotrawienia 
takich bogactw przyrody, jakie Się znajdują w Pa- 
siecznej. 
| Źle pojęty „sparsystem*, działający na szkodę 

właścicieli i wykonawców jest powodem, że miast 
otrzymania przez gruntowniejsze podczyszczenie 4 i5 
krotnie wyższej od obecnej produkcyji, otrzymuje się 
z 35 szybów zaledwie 22 wagonów ropy, podczas 
gdy poczynione w tej mierze próby wykazały 
2—3 krotną większą produkcyę przez lekkie tylko 
podczyszczenie. „Sparsystem* ten stał się też przy- 
czyną śmierci 2 robotników w r. 1913. 

Zdaje się, że dopiero teraz po rozpoczęciu 
wierceń przez „Wschodnio-galicyjskie tow.* znikną 
te anomalia z powierzchni Pasiecznej. 

NSWOWE YCUPAKPANO MIE OPER CE W ZR ROEE ERZE TĘ 

CENTRUM 
Bureau fiir die Berg-und Petroleum-lndustrie 

1. KIERWIŃSKI 8 Dr. $. OLSZEWSKI 
= in Lemberg, Koralnickag. 8, 

besorgł sammtliche die Berg- und Petroleum-Industrie hetreffenien Agenden. 
Telegramm-Adresse: Centrum Lemberg Koralnicka 8. 

go 10) 40) 40) 125 10) (0) 10) 40) (©) G> <0) 42) 40) 40% LĘ 
$ JÓZEF MERMELSTEIN w Drohobyczu. $ 
$ Skład wszelkich artykułów technicznych . $ 
H i elektrotechnicznych. 

FLIRI w BORYSŁAWU ul. WOLANIEGKA — —— Telefon Hr. 151 Ś 
ś Wyłączna sprzedaż lamp żarowych fabryki G. GANZ $ 
6 iSka we Wiedniu dla Galicyi i Bukowiny. Mtrzymuje 

w bogatym zapasie: Oliwy maszynowe icylindrowe, tłuszcz 
8 towott pasy z włosia wielbłądziego. Pakunki Wiktoria 

Grafitowe i Asbestowe. Pompy, narzędzia, armatury, puszki 
smarowe. Metal na panewki, blachy miedziane. 
w Specyalność pierścienie gumowe do tłokowania we 

wszystkich dymenzyach w największym wyborze, wszelkie 3 
inne artykuły techniczne dla wszystkich gałęzi przemysłu 
zawsze na składzie. ! C $ 

© 10) 12) 10) 10) 10) 10) (0) 10) (02 10) 10) 0) 40) (02 (Ś 

Schacht Nr. 8. hat in einer Tiefe von 142 m. 
vetrohrt mit 7' die erste obere Produktion von 8—10 
Fass pro' Tag. Das Det wi Dez: des spezifischen 
Gewichtes mit dem Bitkowól identisch d. h. stark 
benzinhaltig. Die Produktion nimmt standig obwohl 
langsam zu. | Schacht Wundermann Nr. 1. wegen star- 
ken Nachfalles leicht vernagelt, wodurch auch die 
Produktion verschwand. Der Nachfall wird gegen- 
wartig in einer Tiefe von 78 m. in 7* Róhren ausge- 
arbeitet. 

R. Rudolf hat vor einigen Tagen die Bohrung 
des dritten Schachtes nahe des Nr. 7 von Griffel 
angefangen. 

Die Gesamtrohólproduktion in Pasieczna betrug 
im Marz: 

Giube Grek o DOMUOCHEN a 250 Zist. 
„,. . Compes £ Co. 17 Bohrlócher 5 BE 
7 RSERGOON U*GO-2 * 4 5 
M. Piertel 3 ;, 1 > 
„„ - Gebt 'Gorgon 6 * 8 = 
„ Petrower © Griffel 1 ,, PAR a WindetaniGGo.l-;,. 55 ży 

Zusammen Pasieczna . 22 _Zist. 
Die ganze Produktion von Pasieczna wird von 

der Raffinerie L. Griffel in Nadwórna verarbeitet, 
Sehr bedauenswert ist die Verschwendung der 

Reichtiimer von Pasieczna. Der schlecht angebrachte 
sparrsystem bringt ebenso den Grundeigentiimern 
wie auch den Unternehmern selbst grosse Schaden 
ein, da die Produktion durch eine griindlichere Rei- 
nigung der Schdchte 4 bis5 mal vergróssert werden 
kónnte. Die vorgenommenen Proben haben nach 
einer oberildchlichen Reinigung einen 2 bis dreifachen 
Produktionszuwachs ergeben, wdhrend gegenwirtig 
aus 35 Schdchten nur 22 Waggons pro Monat er- 
halten werden. 

Hoffentlich werden diese Anomalien erst nach 
der Uebernahme der Gruben durch die Ost-galizische 
(ies. verschwinden. 

RE Ez ACE PZ 

Administracya „RÓPY* ma na składzie 

2000 słoików na próbki 
z oszlifowanym brzegiem | 

(wykonane według wzoru zatwierdzonego przez 
c. k. Urząd górniczy okręgowy w Drohobyczu). 
Do nabycia za gotówkę o ile zapas starczy po 30 h. za sztukę, 

Inż KAZIMIERZ HACZEWSKI 
BORYSŁAW 

wykonuje instalacye gazowe i kontrolę tychże, 
badanie ropy i produktów naftowych, wody, 

| analizy smarów i olejów maszynowych, projekty | 
|i budowę urządzeń gazowych, exhaustorów, 

przyjmuje odpowiedzialność za urządzenia 
> gazowe i t.*p. 

| _ KO OO | m RKA az ża 



| ge" ROPA ROW _Nr. 8 | 
KRONIKA RUCHU. 

Z notatek naszego biura statystycznego. 

Kwiecień. 
16/4. 

Szyb „„Sedno'” (Schodnica-Montan) w Popielach ma obec- 
nie 979'80 m. głęb., rury 6" świeżo zapuszczone i wierci się 
w iłołupkach. W ostatnich dniach występują ślady gazu. 

Szyb „„Mieczysław: (Longchamps) w Popielach jest cza- sowo zastanowiony. 
Szyb „Linać |. i II. w Schodnicy. Pierwszy ma 450 m., 

drugi 440 m. głęb., oba zarurowane 6" rurami i wiercą się. 
Szyb „Austryacko-francuskiego Tów.*"Nr. Lf w Schodnicy 

ma 490 m. gł. rury 6" i wierci się w zielonych łupkach. Szyb 
Nr. 2 „Wanda! tego tow. dzisiaj puszczono w ruch. 

17/4. 
W szybie „Berolina'* w Tustanowicach dzisiaj podjęto 

napowrót ruch wiertniczy. 
Nowe szyby. Firma „Fliissige Brennstoffe * montuje w Mraź- 

nicy szyb „Gottfried Nr. II." zaś w Borysławiu szyb. „Silva 
Plana Nr. Il.* Akc. Tow. „Galicya'* przystępuje do budowy 
jednego szybu w Mraźnicy. 

Szyb „„Słotwinka** w Tustanowicach od 2 dni wierci się 
bez przerwy i pogłębiony został o 11/, m. Co kilka godzin przy- 
chodzą wybuchy, które dają */, cyst. produkcyi dziennej. 

Ekspedycya kolejowa że stacyi Borysław od 1. do 17. b. m. wynosi 5,126.6050 kg. 

18/4. 
Szyb „Babicz VI.* w Tustanowicach firmy D. Fanto 

et Sp. 1404 m. głęboki, zarurowany 4* rurami, rozpoczęto wczo- 
raj tłokować i uzyskano 3 cyst. produkcyi dziennej. 

Szyb „Freidenheim XI." tej samej firmy, po nieznacz- 
nem pogłębieniu zwiększył swą produkcyę na 41/, cyst. dziennie. 

W szybie „„Zeus'* w Tustanowicach po 3 dniowem bez- 
skutecznem tłokowaniu uzyskano wreszcie wczoraj 3/4 cysterny 
produkcyi. | W szybie „Słotwinka* w Tustanowicach osiągnięto 
wczoraj zapomocą tłokowania 1 cyst. produkcyi. 

19/4. 
Szyb „Philipp IV.* w Tustanowicach Sp. naft. Johanna 

1206 m. głęboki zarurowany rurami 6" rozpoczęto wczoraj wie- 
czór tłokować i osiągnięto w 8 godz. 2 cyst. produkcyi. Dzisiaj 
tłokuje się bez przerwy, wobec ezego należy się Spodz ewać, że 
dzisiejsza produkcya wynosić będzie około 4 cyst. 

Szyb „Fortuna jak to już z wczorajszego wykazu wi- 
dać, niema żadnej produkcyi, gdyż zapuszcza sięw nim rury. 

Produkcya szybu „„Walka! po podwierceniu o 1, m. 
podniosła się na 3/, cyst. | 

Ekspedycya kolejowa ze stacyi Borysław od 1. do 18. b. m. 
wł. wynosi 3993 wozów. 5660.2200 kg. 

21/4. 
„Port Artur" Nr. IL. w Borysławiu, szyb firmy S. Korn- 

haber et Ska spalił się wczoraj z powodu wypadku przy tłoko- 
waniu. 

Szyb „Fortuna'* w Tustanowicach po skończonem ruro- 
waniu rozpoczęto w sobotę wieczór tłokować i osiągnięto przeszło 
2 cyst. produkcyi dziennej. 

Szyb „Złotka'* w Tustanowicach, z powodu naprawy 
haspla i rygu stoi na razie bez ruchu. 

Szyb „Borysławski* Nr. I. w Borysławiu firmy Kornha- 
ber, Erdheim, Mendelsohn i Gottesmann odbudowuje się i w naj- 
bliższych dniach pójdzie w ruch. 

22/4, 
Szyb „Philip IV.** w Tustanowicach. Wczorajsza produkcya 

tego szybu wynosi tylko 1/, cyst. gdyż tłokowano tylko 2 go- 
dziny, resztę pogłębiano i rozszerzano otwór. 

Szyb ,,Gal. Spółka” Nr. IV. w Tustanowicach. Produkcya 
tego szybu podniosła się na 4 cyst. 

W szybie „Inflanty* w Tustanowicach 1480 m. głęb., 
wyciągnięto rury dziurkowane i celem zamknięcia wody, zapu- 
szcza się obecnie rury hermetyczne. 

Szyb „Teodora Wanda'* w Tustanowicach ma 1539 m. 
głęb., rury 5" zapuszczone do gł. 1445 m. i wierci się w pias- 
kowcit. | | 

23/4. j | W szybie Karpat „Tłoka'* Nr. XVII. tłokowano wczoraj 
przez £ szychty i uzyskano 11/, cyst. produkcyi. 

W szybie „Matkowski 1.'* w Tustanowicach wyrabia się 
zasyp, wobec tego nie ma produkcyi. 

BETRIEBSCHRONIK. _ 
Aus. den. Notizen unseres. statistischen Biirós. 

April. 
16/4. ę 

Schacht „Sedno* (Schodnica-Montan) in Popiele ist ge- 
genwartig 979.80 m. tief, hat 6" unlingst eingelassene Róhren 
und wird gebohrt im Schieferton. Gasspuren treten zu Tage. 

Schacht „Mieczysław* (Longchamps) in Popiele wurde 
zeitweise eingestellt. 

Schacht „Lina I.* und II. in Schodnica. Der erste ist 450 m., 
der zweite 446 m. tief, beide mit 6” Róhren verrohrt und wer- 
den gebohrt. 

Schacht „Oest. Franzósischer- Com. * Nr. Lt im Scho- 
dnica ist 490 m. tief mit 6" Rohren verrohrt und wird gebohrt 
im griinen Schiefer. Der Schacht Nr. II. „Wanda* wurde heute 
in Betrieb gesetzt. 

17/4. | 
lm Schachte „Berolina* wurde heute der Betrieb wieder 

auigenommen. 
Neue Bohrungen. Firma „Fliissige Brennstoffe* montiert 

in Mraźnica den Schacht „Gottfried* Nr. I. und in Borysław 
den Schacht „Silva Plana* Nr. IL A. G. „Galicia* hat den Bau 
eines Schachtes in Mraźnica in Angriff genommen. 

Schacht „Słotwinka* in Tustanowice wird seit 2 Tagen 
ununterbrochen gebohrt und wurde um 11/, m. vertieft. Es treten 
Ausbriiche zutage, welche eine Produktion von */, Cist. taglich ergeben. 

ć Bahnexpedition ab Station Borysław vom 1. bis= TZ. ds: 
betrigt 3613 Wagen — 5126.6050 Kg. 

18/4. | 
Schacht „Babicz* Nr. VL in Tustanowice der Firma D. 

Fanto A. G. 1404 m. tief, mit 4" Róhren vetrohrt, wurde gestern 
probeweise gekolbt und hat eine Produktion von 5/ Cist. ergeben. 

Schacht „Freudenheim XI* derselben Firma nach einer 
kleinen Vertiefung vergrósserte seine Produktion auf 41/, Cist. 
tiglich. 

Ę Im Schachte „Zeus* in Tustanowice nach 3 Tagen erfolg- 
losen Kolbens, erhielt man gestern eine Produktion von 4 GIL. 

Im Schachte „Słotwinka* in Tustanowice wurde gestern 
mittels Kolben eine Produktion von 1 Cist. gewonnen. 

| 19/4. 
Schacht „Philipp IV.* in Tustanowice der Johanna. Ges. 

1206 m. tief mit 6” Róhren verrohrt wurde gestern abends zu 
kolben begonnen und hat in 8 Stunden eine Produktion von 2 
Cist. ergeben. Heute wird ununterbrochen gekolbt, die heutige 
Produktion diirfte also wenigstens 4 Cist. betragen. 

Schacht „Fortuna* wie schon aus dem gestrigen Ausweis 
ersichtlich, hat keine Produktion, weil die Róhren eingelassen 
werden. 

Schacht „Walka*. Die Produktion dieses Schachtes nach 
Vertiefung um 1/ m. ist auf */, Cist. gestiegen. 

Bahnexpedition ab Station „Borysław* vom 1. bis incl. 
18. ds. betrigt 3993 Wagen — 5.660.2200 RĘ, : 

21/4. | 
„Port Artur" Nr. Ill. in Borysław. Schacht der Fitma: S. 

Kornhaber et Co. ist gestern info!lge eines Unfalles beim Kolben, 
abgebrannt. 

Schacht „Fortuna* in Tustanowice, nachdem die Ver- 
tohrung fertiggestellit, wird seit Samstag abends gekolbt und 
eine Produktion von iiber 2 Cisternen tiglich erzielt. 

Schacht „Złotka* in Tustanowice ist wegen Haspel- und 
Bohrkran Reparatur vorliiufig eingestellt. 

Schacht „Borysławski* Nr. L. in Borysław, der Firma: 
Kornhaber, Erdheim, Mendelsohn, Gottesmani — wird neumon- 
tiert, um den Betrieb in den nichsten Tagen aufzunehmen. 

22/4. 
Schacht „Philip IV.* in Tustanowice. Die gestrige Pro- 

duktion dieses Schachtes betriigt nur 1/ą Cist. weil der Schacht 
vertieft und nachgebohrt und nur 2 Stunden gekolbt wurde. 

Schacht „Gal. Spółka” Nr. IV. in Tustanowice. Die Pro- 
duktion dieses Śchachtes ist auf 4 Cist. gestiegen. 

Im Schachte „Livland* in Tustanowice, welcher 1480 m. 
tief ist, wurden die perforirten Róhren herausgezogen und werden 
gegenwirtig, zwecks Wasserabsperrung, hermetische Róhren 
eingelassen. | 

' Schacht „Teodora Wanda” in Tustanowice ist 1002 TE 
tief, mit 5" Róhren verrohrt und wird im Sandstein gebohrt. 

> 2%4- 
Im Karpathen Schachte „Tłoka* Nr. XVII. hat man gestern 

2 Schichten gekolbt und eine Produktion von 1!/, Cist. gewonnen. 

20 
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W szybie „„Matkowski I. w. Tustanowicach rezultatem 
wczorajszego próbnego ttokowania była produkcya 1 cyst. 

W szybie „„Philipp IV. w Tustanowicach tłokowano wczo- 
raj przez 2 szychty i uzyskano przeszło 3 cyst. produkcyi. Dziś 
tłokuje się bez przerwy. Uherce. Szyb firmy Zieleniewski i Cansfield ma 417 m. 
głębokości przy 5 Śr. fr, wierci się w piaskowcu I ma wybitne 
ślady ropne. 

24 4. 
Bitków. W szybie Nr. 28 Tow. „Opiag” (głęb. 121 m. 

rury 7/) zapuszczono 18 b. m. próbnego Ieja do głębokości 
COŚ m. Dn. 19. rano nastąpił silny wybuch z niewidzianynu 
tutaj dotychczas obłokami gazu. Wybucii (na bez przerwy (23 4) 
Produkcyę tcgo szybu obliczają na „4 Wagonów dziennie. 
Od 8 godz. fa110 do 4 popołudniu przyszło 1.3545 kg. ropy. 

W szybie „Freidenheim”' Nr. XI. „dirmy Fanto et Ska 
w Tustanowicach tłokuje się tylko 12 godzin Z rezultatem 3 cyst. 
drugie 12 godzin pogłębia się otwór. 

25 4. 

Szyb .„Kujawy”* w Tustanowicach spalił się dzisiejszej 
nocy wraz Z rczerwoarem Ziemnyni. " Wysocko niżne. Szyb Karpackiego Tow. w tej miejsco- 
wości ma obecnie 130 m* gł. przy 12" średnicy rur i ma już 
słabe gazy. _ W szybie „„Bawarya” w Tustanowicach, 1265 m. głębo- 
kim zapuszcza Się obecnie rury 5" średnicy. . . 

W szybie „Elżbieta w Tustanowicach, 1131 m. głębokim 
zapuszcza się 6" rury. ME W szybie „Krakus*” tłokowano przez 12 godzin 1 uzy” 
skano 1.2000 kg. produkcyi. . . O. Szyb „Maryna produkuje zapomocą łyżkowania r cyst, 

26.4. 
Szyb „Zuzia w Tustanowicach odbudowuje się na nowo 

w cclu podjęcia ruchu wiertniczego. | s Firma Jakób i Gustaw Goldmann montuje w Mraźnicy 
nowy szyb, który ma otrzymać nazwę : „Oi! Spring”. 

W szybie „Żmudź” w Tustanowicach, po zupełnem Od- 
gwożdżeniu, zapuszcza się obecnie 9" rurry. Szyb ma 1205 m. 
J admi Boo b „Silva Plana* w Borysławiu dziś pogłębia się, 
wobec czego nie ma produkcy!. W głębokości 866 m. przyszły 
b. silne gazy. 

28 +. 

W szybie „Silva Plana' w Borysławiu, który, jak to 
donosiliśmy, pogłębiano — rozpoczęto już tłokować. Produkcya 
tego szybu wynosić będzie obecnie 21» — 3 cyst. dziennie. 
Dokładnie jej na razie oznaczyć nie można, gdyż dzisiaj Z po- 
wodu naprawy maszyny zaszła dłuższa przerwa w tłokowaniu. 

Bitków. Szyb tow. „Opiag” Nr. 28. o którego dowierceniu 
donieśliśmy — produkuje dziennie około 2% , cysterny. 

Szyb „Helena* w Tustanowicach rozpoczęto tłokować 
z rezultatem !;y — 1/, cyst. dziennie. 

Ekspedycya kolejowa od 1 — 27 b. m. 5976 wozów. 

29 4. 

o. W szybie. „Maryna* w Borysławiu, firmy Gerżabek, Słot- 
wiński i Ska dyżkuje się ropę w dalszym ciągu, a produkcya 
wzrasta z każdym dniem. Wczoraj osiągnięto *4 cyst. — Szyb 
ma 802 m. głębokości, rury 9" średnicy. | 

Szyb „Johanna Il.* w Borysławiu firmy Mertens, Lieber- 
mann, ma 1293 m. głębokości, rury 6' średn. Ponieważ w ostat- 
nich dniach płyn w otworze coraz wyżej Się podnosił, rozpoczęto 
wczoraj tłokować i osiągnięto 1! , cyst. produkcyi. Dziś tłokuje 
się w dalszym ciągu. 

30 4. 
Szyb „Johanna Il.* w Borysławiu. Produkcya tego szybu 

podniosła Się do 3 cystern dziennie. 
Kopalnię „Nadzieja” w Borysławiu nabyła firma „Przed- 

siębiorstwo naftowe Franz. Merstallinger et Dr. Tad. Smoluchowski 

we Lwowie”. , Szyb „Felicyan” w, Borysławiu ma 1531 m. głębokości, 
zarurowany jest 5 rurami 1 WICICI SIĘ W piaskowcu. 

Szyb „Natan Il." w Borysławiu ma 580 m. głębokości, 
zarurowany jest rurami 9 1 Wierce się w czarnych łupkach. 

|. Szyb „Monte Carlo" 1020 m. gł. zarurowany 7" rurami 
wierci się w piaskowcu Z łupkami. 

| || | usocuczuecwowace 

ONEŚ8 ROPA. ACE 
lm Schachte „Matkowski I.* in Tustanowice wird Nach- 

fall ausgcarbeitet, daher kcinc Produktion. 
Schacht „Matkowski Il.* in Tustanowice wurde gestern 

probeweise gekolbt und hat cine Produktion von 1 Zist. ergeben. 
Im Scliachte „Philipp IV.* in Tustanowice wurde gestern 

9 Schichten gekolbt und cine Produktion von iiber 3 Zist. cerzielt. 
Heute wird ununterbrochen gekolbt. 
| Uherce. Der Schiacht der Firma Zieleniewski et Canstield 
ist 417 m. ticf mit 5” Róhren verrohrt, wird im Sandstein gebohrt 
und weist starke Oelspuren auf. 

m 24 4. 
h Bitków. lm Schachte Nr. 28 der Ges. „Opiag* (Ticie 
(21 m. 1) wurde am 18. d. M. probeweise cin Trichter bis zur 
Ticie von 608 m. cingelassen, wonach am 19. ds. cin schr star- 
ker Rohólausbruch, bcgleitet von einer hier noch nie beobach- 
teten Gaswolke erfolgte. Der Ausbruch hilt bis zur Stunde (23 4) 
an. Die Produktion wird auf I!, — 2 Wagg. pro Tag geschitzt. 
Von $ Uhr morgens bis + Uhr nachmittag wurden 1.3545 Kg 
Rohól herausgeschlcudert. | 

lm Schachte „Freidenheim* Nr. XL der Firma Fanto 
ct Co. in Tustanowice wird 12 Stunden tiglich gcekolbt mit dem 
Resultat von 3 Zist. und 12 Stunden gebohrt. 

20 4. 
Schacht „Kujawy' in Tustanowice ist heute nachts samt 

dem Erdrescervoir abgebBrannt. 
Wysocko niżne. Der Karpathen-Schacht Nr. I. hat be- 

rcits die Ticie von 180 m. bci 12" Róhrendimension cerrcicht 
und weist schon schwachce Gasc auf. 

lm Schachte „Bawarya'” in Tustanowice, welcher 1265 m. 
tief ist -- werden 5" Róhren cingelassen. 
o. lm Schachte „Elisabeth” in Tustanowice, welcher 1151 m. 

ticf ist — werden 6" Róhren eingelassen. 
In Schachte „Krakus'* wurde 12 Stund e 

cine Produktion von 1.2000 Kg. gewonnen. s ao 
Schacht „Maryna'* produziert mittels Lóffeln "4, Zist 

tiglich. SE 
. 26 4. Schacht „Zuzia* in Tustanowice wird zwecks Wicderauf- 

nahme des Bctriecbes, neumontiert. 
Firna Jakób ct Gustav Goldmann montiert einen neuen 

Schacht in Mraźnica, weleher den Namen „Oil Springs" erhal- 
ten soll. , lm Schachte „Zmudź* in Tustanowice nach vollstindiger 
Entnagelung des Bolrloches, werden gegenwartig 5" Róhren 
cingelassen. Der Schacht ist 1205 m. tief. 

Der Schacht „Silva Plana wird heute verticit hat daher 
keine Produktion. Bei der Ticfe 866 m. treten starke Gasce 
zutage. 

_ | 28 4. lm Schachte „Silva Plana' in DBorysław, welcher wie 
wir schon berichtet haben vertiecft wurde, hat man schon mit 
dem Kolben bcgonnen. Die tigliche Produktion dieses Schachtes 
lisst sich auf 21, —83 Zist. bezcichnen, jedoch genau kann 
man sie noch nicht angeben, da wegen Maschinenreparatur 
heute cine lingere Pause im Kolben cingetreten ist. | 
- Bitków. Schacht Nr. 28 der Ges. „Opiag”, iiber dessen 

Erbohrung wir schon berichtet haben produziert zka 294 Zist. 
tiglich. | a 

Schacht „Helena” in Tustanowice wird gekolbt mit dem 
Resultate von 1! y — |, Zist. tiglich. 

Bahnexpedition vom 1 -— 27 ds. 5976 Wagen. 
29 4. 

„Schacht „Maryna in Boryslaw der Firma Gerżabek, 
Słotwiński ct Co. wird weiter gelóffelt und die Produktion steigt 
mit jedem lage; gestern hat man auf diese Wcise */, Zist. er- 
rcicht. Der Schacht ist 802 m. tief, mit 9" Róhren verrohrt. 

. Schacht „Johanna Il.* in Borysław der Firma Mertens, 
Liebermann ist 1298 m. tief, mit 6" Róhren verrolrt. Da die 
Fliissigkeit im Bohrloche dieses Schachtes in den letzten Tagen 
immer hóher stieg, hat man gestern mit dem Kolben begonnen 
und cine Produktion von 11, Zist. geWwonmicn. Heute wird 
weiter gekolbt. | 

30;4. , . , Schacht „Johanna Il." in Borysław. Die Produktion die- 
ses Schachtes stieg auf 3 Zist. tiglich. . 

Grube „Nadzieja” in Borysław wurde von der Firma 
„ aphtaunternchmnng Franz Merstallinger et Dr. Tad. Smolu- 
chowski in Lemberg erworben. Schacht „Felicyan” in Borysław ist 1531 m. tief mit 5” 

Róhren verrohrt und wird gebohrt im Sandstein. ! , Schacht „Natan Il." in Borysław ist 580 m. tief mit 9 
Róhren verrohrt und wird gebolrt im schwarzen Schicfer. , 

Schacht „Monte Carlo" in Mraźnica 1020 m. tief, mit 
7: Róhren verrohrt wird gebohrt im Sandstein mit Schiefer. 



WIADOMOŚCI OSOBISTE. 
Kol. Adolf Sikora objął kierownictwo kopalni „„Meta* 

w Tustanowicach. 

Kierownictwo kopalni „Nadzieja* w Borysławiu objął p. Antoni Bukojemski. 

"NN 

WIADOMOŚCI RÓŻNE. 
Zużytkowanie gazu na Węgrzech. Miasta Kolozswar, 

Marosujwar itd. na Węgrzech chciałyby niedopuścić do eksploa- 
tacyi gazu ziemnego w Kisarmas obcych kapitałów i w tym 
celu wniosły odpowiednie przedstawienia i propozycye do mi- 
nisteryum finansów. Ministerstwo zaakceptowało już niektóre 
propozycye, jednak oferenci nie mogą obecnie wykonać ich z po- 
wodu ogólnego zastoju pieniężnego na Węgrzech. Również to- 
warzystwo Auerowskie chce przystąpić do spółki eksploatacyjnej 
z kapitałem 250.000 koron. Wobec ogólnego braku pieniędzy na 
Węgrzech sprawa zużytkowania gazu z Kisarmas odwiecze się 
jeszcze na dłuższy czas. 

Prawo publiczności. Zakład doświadczalny przemysłu 
naftowego inż. Maryana Wieleżyńskiego w Borysławiu otrzymał 
od ministeryuim robót publicznych prawo wydawania świadectw 
analizy, mających walor publicznych dokumentów. 

Wschodnio-galicyjskie Tow. naftowe posiadające zna- 
czne obszary naftowe w Bitkowie i okolicy zostało jak wiadomo 
założone z początkiem grudnia z. r. z kapitałem 1,800.000 marek, 
na poczet którego wpłacono wówczas ŁOJ: 

Obecnie towarzystwo to przystąpić ma do akcyi wiertni- 
czej i rozpisało wpłatę reszty kapitału akcyjnego t. j. M. 759 od 
akcyi na dzień 2. maja br. 
| Założycielką Wschodnio-galicyjskiego tow. była firma H. L. 

Hohenemser % Schne w Mannheim. 

Przedsiębiorstwa naftowe Zakładu kredytowego. Na 
walnem zgromadzeniu austr. Zakładu kredytowego oświadczono: 
Towarzystwo akc. Rafineryi olejów mineralnych w Budapeszcie 
objęło z dniem 1. maja 1912 wszystkie aktywa i pasywa Towa- 
rzystwa akc. dla przemysłu naftowego w Borysławiu. Wobec 
tego, że objęte przez Tow. Raf. olejów mineralnych kopalnie 
dają pomyślne wyniki i także produkty towarzystwa z powodu 
spadku produkcyi ropy i silnie wzrastających cen zagranicznych 
znajdują znaczny zbyt, należy przypuszczać, że Tow. akc. Raf. 
olejów mineralnych wypłaci za bieżący rok obrotowy odpo- wiednią dywidendę. 

Interesa Linderbanku. Towarzystwo akcyjne dla prze- 
inysłu woskowego i naftowego „Borysław* nie wypłaci i za 
ubiegły rok dywidendy. W każdym razie udało się towarzystwu 
w tym roku zrównoważyć zwiększające się stale koszta wydoby- 
wania wosku -przez podniesienie cen produktu i poczynić z zysku brutto znaczne odpisy. 

_Kopalnię „Nadziejać w Borysławiu nabyło '„Przedsię- 
biorstwo naftowe Franciszek Merstallinger i Dr. Tadeusz Smolu- chowski we Lwowie.* 

W Trześniowie koło Krosna pow. Brzozów ma w naj- 
bliższym czasie '-ZpPocząć wiercenie Spółka niemiecka założona 
przez Dra Franc. Meinego z Kamen w Westfalu. 

Źródło gazowe. Przy sposobności wiercenia za wodą 
w Csaba (Węgry) natrafiono na Źródło gazu naftowego. 
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TREŚĆ. 
A. Fauck. Niebezpieczeństwo zawodnienia terenów przy 

wierceniu za ropą. — Dr. Stan. Olszewski. Ropa i gazy jako 
minerały zastrzeżone. — Z terenów naitowych. — Kronika ruchu. 
— Wiadomości osobiste. — Wiadomości różne. 

INHALT. 
A. Fauck. Die Gefahr des Einbruches von Wasser in Erd- 

ólbohrungen. — Dy. Stan. Olszewski. Rohól und Gase als vor- 
behaltene Mineralien. -—— Aus den Produktionsgebieten. — Be- 
triebschronik. — Personalnachrichten. — Verschiedene Nachrichten. 

nN—n——— 

PERSONALNACHRICHTEN. 
Herr Adolf Sikora hat die Betriebsleitung der Grube „Meta* iibernommen. 

Die Betriebsleitung der Naphtagrube „Nadzieja* in Bo- 
ryslaw hat Herr Anton Bukojemski iibernommen. 

|—— A 

VERSCHIEDENE NACHRICHTEN. 
Die Verwertung der Erdgasquellen in Ungarn. Die 

Stidte Kolozswar, Marosujwar u. a. in Ungarn, bestreben sich 
die Verwertung der Erdgasquellen von Kisarmas in eigene Hande 
zu iassen und haben dem Finanzministerium diesbez. Vorla- 
sen und Proposition vorgelegt. Das Ministerium hat bereits 
einige von den Propositionen akzeptiert, jedoch sind die Offe- 
renten wegen segenwartigen schlechten Geldverhaltnisse in 
Ungarn nicht in der Lage ihre Plane zu verwirklichen. Wie ver- 
lautet will die Auerges llschaft der Gas-Aktiengesellschaft mit 
einem Kapital von 250.000 Kronen beitreten. 

Oeffentlichkeitsrecht. Die Versuchsanstalt fiir Petroleum- 
industrie des Herrn Ing. M. Wieleżyński in Boryslaw, wurde von 
dem Arbeitsministerium das Recht der Ausstellung von Zeugnissen 
iber Analisen mit dem Werte der óffentlichen Dokumenten, 
zuerkannt. 

Die Ostgalizische Petroleum A. G. welche in Bitków 
und Umgegend umfangreiche und viel versprechende Petroleum - 
terrains besitzt, wurde bekanntlich NON=QUCF"FTMA H.-L. Hates 
nemsen in Mannheim anfangs Dezember v. J. mit einem Aktien- 
kapital von M. 1.890.090 gegriindet. Da die Gesellschaft gegen- 
wadrtig zur Aufnahme des Bohrbetriebes auf ihren Terrains 
schreitet, wurde beschlossen die Restzahlung des Nennwertes 
d. h. Mk. 750 pro Aktie einzurufen. 

Petroleumgeschifte der Creditanstalt. In der General- 
versammlung der Ósterr. Creditanstalt wurde erkldrt: Die Mine- 
ralólraffinerie A. G. in Budapest hat per 1. Mai 1912 die ge- 
samten Aktiven und Passiven der Aktiengesellschaft fiir Naphta- 
industrie iibernommen. Da die an die Mineralólraffinerie A. G. 
iibergangenen Gruben gunstige Betriebsergebnisse aufweisen, 
und auch die Produkte der Gesellschaft infolge der ruckgingigen 
Rohólproduktion und der stark gestiegenen Auslandspreise relativ 
guten Absatz finden, diirfte die Mineralólraffinerie A. G. fiir das 
laufende Geschiftsjahr eine entsprechende Dividende verteilen kónnen. 

Erdwachsgruben der Linderbank. Die „Boryslaw'* 
Aktiengesellschaft fir Erdwachs- und Petroleumindustrie wird 
auch ffir das abgelaufene Jahr keine Dividende zur Verteilung 
bringen. Immerhin war es móglich, durch Erhóhung der Ver- 
kaufspreise die durch Abnahme des Wachsgehaltes des Fórder- 
gutes fortwihrend im Steigen begrilfenen Produktionskosten zu 
paralysieren und wenigstens bedeutende Abschreibungen aus 
dem Bruttogewinne zu bestreiten. 

Die Naphtagrube „Nadzieja* in Borysław wurde von der 
Firma „Petroleumunternehmung Franz Merstallinger 8% Dr. Tad. 
Smoluchowski in Lemberg' erworben. 

In Trześniów bei Krosno, Bez. Brzozów soll demniichst 
Herr Dr. Franz Meine aus Kamen in Westfalien mit einer 
Bohrung beginnen. 

Erdgasquelle. Gelegentlich einer Bohrung nach Wasser in 
Csaba (Ungarn) hat man eine reiche Erdgasquelle gefunden. 

——nm LL 

EE ZARAZA 

Die P.T. Leser werden auf den Annoncen- 
teil unserer Zeitschrift aufmerksam gemacht. 
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WILHELM SUSSMANN | 
BIURO SPEDYCYJNE 

SKŁAD OLEJÓW MASZYNOWYCH, WĘGLA KAMIENNEGO 

I ARTYKUŁÓW USZCZELNIAJĄCYCH. 
BORYSŁAW, ul. Wolaniecka obok warstatów Zdanowicza. 

Telefon Nr. 214. aj 2a Telefon Nr. 214 | = 
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"b RTR PTA. 

Drobne ogłoszenia. Kleine Anzeigen. 
Za wiersz petitowy lub jego miejsce 50 h. Fur eine Petitzeile oder deren Raum 50 h. 

DO SPRZEDANIA: ZU VERKAUFEN: 
Terena naftowe w Opace pierwszorzędnie położone Petroleumterrains in Opaka an der Linie der alten 

na linii staro-schodnickiej tudzież nowo założonego szybu Schodnica und des neuen Schachtes der Karpathen A. G. 
Karpackiego Towarzystwa, tanio do odstąpienia. Zgłoszenia gelegen, billig zu verkaufen. Antragen sub X. Y. an die Adm. 
pod X. Y. do Admin. „Ropy : der „Ropa”. 

Wspaniały teren w Rogach-Równem geologicznie świetnie położony tanio do odstąpienia. Zgłoszenia pod Erstklassiges Tetrain in Rogi-RÓwne, erstklassige ge- ologische Lage, biłlig zu vergeben. Antragen unter M. S$. an 
M. S. do Admin, „Ropy RE die Adm. der Fachzeitschrift „Ropa”. 

Znakomicie położone terena na linii naftowej: Bitków- a QiŁL A 
Pniów-Pasieczna- i Lubiżnia tanio do odstąpienia. Wia- _. Erstklassige Terrains auf der Naphtalinie Bitków- 
domość pod „Terena” do Adm. „Ropy”. Pniów-Pasieczna-Lubiźnia billig zu vetkaufen. Zuschritten aa unter „Terrains* an die Adm. der Fachzeitschrift „Ropa”. 

POSADY POSZUKIWANE: an STELLENGESUCHE: 
Kierownik kopalni z 15-letnią praktyką wiertniczą po- Sodiininia szukuje posady w kraju lub zagranicą. Zgłoszenia pod „Kie- 

rownik* do Adm. „Ropy”. 
Tiichtiger Grubenbetriebsleiter mit 15-jahriger Bohr- 

WOWEAŃGWKAMAJIKENNENAZ PPE praxis sucht einen entsprechenden Posten im In- oder Aus- 
Zdolay urzędnik administracyjny poszukuje odpowie- lande. Zuschriften unter „Betriebsleiter" an die Adm. d. „Ropa”. 

dniej posady. Łask. zgłosz. pod B. P. do Adm. „Ropy*: 

kuje posady na prowincyi. Zgłoszenia pod K. P. do Administra- 
Cyi „RODY nn 

Tiichtiger Administrationsbeamte mit sdmtl. Bureau- 
arbeiten vertraut sucht einen entspr. Posten. Gefl. Zuschriiten 
unter B. P. an die Adm. der Zeitschrift „Ropa* erbeten. 

Kierownik z kilkunastoletnią praktyką wiertniczą poszu- 
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PROFILE SZYBOGE | PATENTY 
wyjednywa we wszystkich państwach 

inżynier BS. Dzbański 
przez c. k. Rząd mianowany i zaprzysiężony 

rzecznik patentowy. 

i uprobowime przez c. k. Urząd $ór- 
| niczy okręgowy w Drohobyczu i Izbę 
_ pricoduwców w Bórysłiwiu, wydune 

nukładem Towurzyston „Litertturt 
Wiedeń, VII., Siebensterng. 29. (Telefon 35014). 

UNENENEEEEEEEEEEME nuftowi” w Borysławiu nabyweć 
można w udministracyi CZUSOPISMU 

KATASTRALKARTE >7--- „ROPA. ----- 
6 Kartons auf Leinwand Format 100 x 135 cm. LL, _ 
zu beziehen durch die Administration der Fach- z okładką, objaśnieniumi wykonunia I wsktt- 

zeitschriit „RÓPA* in Borysław. zówkami do rozpoznawania pokładów według 
prot. Dra Grzykhowskiego wynosi R. 3.— Preis K 100.— einzelne KartonS$ 

Dalsze wkładki nu 500 m. po K. 1— 41 Katastralkarten, iiber welche sich die hiesige 
Naphtalinie erstreckt. 

m 

Bitkć m , nią. | ! "= von Bitków, Pniów, Pasieczna, Lubiźnia E profiln do głębokości 1350 m. | 

| 

(100 x 133) K 25.— 

a mum U ANM H ZNANE H 

Die neue Karte deckt teilweise oder gadnzlich 

Oskar Logwenkerz 4 Gie in Borysław. 
| | . Teleg.-Adr.: Loewenherz, Borysław. — Telephon Nr. 8. 

Geschiftskreis: Kommerzielles u. Technisches 
Bureau fir Naphta u. Montan-Angelegenheiten. 



SORO ZY 

IALGYSKA SPÓŁKA HANDLOWA 
DLA ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH 
SK Z gr. pr. w DROKOBYCZU 

Utrzymuje na składach 

w BORYSŁAWIU, na WOLANCE, 
w TUSTANOWICACH i w NADWÓRNEJ: 

RURY HERMETYCZNE POMPOWE, 
GAZOWE I WODOCIĄGOWE, 
spajane i bez szwu, z walcowni rur 
ALBERTA HAHNA w BOGUMINIE, 
i wszelkie połączenia do tychże. 

—: Kotły i maszyny z fabryki L. ZIELE- 
NIEWSKI i Ska, Tow. Akc. w Krakowie. 
Pompy parowe firmy WEISE % MONSKI 
Halle aS. - - - - - — — _ _ Q_ 
Dynamo-maszyny i urządzenia elektryczne 
z tabryki austryackich zakładów SIEMENS 

SX SCHUCKERT. - - - - - - - 
Maszyny parowe do tychże oryginalne 
angielskie firmy TANGYES LTD. 

w Birmingham. - - - - - - —- - 
Kompletne ŻÓRAWIE WIERTNICZE 
różnych systemów oraz przybory 
i narzędzia wiertnicze, LINY stalo- 
wo-druciane i manilowe. Pasy wiel- 
błądzie, bawełniane i skórzane. 
Materyały uszczelniające i izo- 
lacyjne. Kompletne urządzenia 
oświetlenia elektrycznego; kom- 
pletne urządzenia kuzienne. 
Przybory i artykuły techniczne, 

TOWAR NAJLEPSZEJ JAKOŚCI. 8 CENY KONKURENCYJNE, 
San KATA ATN 

DZA WAW WJ IN 

an 

pozszo 

jkład maszyn i artykułów „dla 

Telefon: Borysław Nr. 38. 

wszystkich gałęzi przemysłu 
Cell 8 Erdheim, Orohobycz 

filie w Borysławiu i Tustanowicach. 
Kotły, maszyny, rury pompowe, gazowe, łączniki, wentyle, 
injektory, manometry, wodoskazy, liny druciane, manilowe, || 
narzędzia wiertnicze, pasy, smary, cegły i tuby korkowe do 

= _ kładania kotłów i rur. =———-——— 
Wszelkie przybory do clektryki służące, jak: 

dynama, motory, lampy różnego gatunku, żarówki, woltmetry, 
ampermetry, druty elektryczne miniowane i zwykłe, oraz || 

8 wszelkie w zakres elektryki wchodzące artykuły. 
KOSZTORYSY NA ZĄDANIE BEZPŁATNIE. 

Telefon: Drohobycz Nr. 104. 

| SKŁAD ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH 

na 

—e 

Eliasz Klinghoffer | 
Filie w Borysławiu i Tustanowicach. 

Telefon Nr. 120. — K. Poczt. K. O. 
poleca: 

Pasy wiertnicze najlepszej jakości, ubrania szybowe, 

łączniki wentyle injektory, manometry, wodowskazy, liny 

druciane i manilowe narzędzia wiertnicze, oleje cylindrowe 

maszynowe, towott, łój i wszelkie przybory do elektryki. 

===<_ Kosztorysy na żądanie bezpłatnie. === 
e © 

M UUMNNNNENNNNNNNNNNNW M 

WARSZTATY MECHANICZNE 

Gr. Dudziak i Cz. Mermon 
Telefon 152. WOLANKA. Telefon 152. D 

© Wykonuje reparacye maszyn i pomp parowych, raki, 
tuty i wszelkie instrumenta wiertnicze. 

SPECYALNOŚĆCĆ: toczenie gwintów u dowolnie długich rur, ob- D 
ciążników i sztang ratunkowych. 1 : : : ror 1 1 ror 1: : 

PRZETACZANIE cylindrów u maszyn i tłoczni parowych i otwo- B 
rów czopowych w korbie uskuteczniają na żądanie na kopalni. 

WYPOŻYCZALNIA narzędzi ratunkowych, gruszek, koron, raków itp. D 
WYKONUJE i utrzymuje na składzie gotowe części składowe Żurawi kanadyjskich 

MA ZYNY PAROWE różnych systemów na składzie. D 
Ceny bardzo przystępne. D 

2... |. |. |. |. |... | o a. 5 o» 
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SKŁAD ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH 

E. KLUGMAN 
Tel. 126. © W BORYSŁAWIU. © Tel. 126. 

a H 
PASY WIERTNICZE NAJLEPSZEJ JAKOŚCI -. UBRANIA 
SZYBOWE .. ŁĄCZNIKI «. WENTYLE -. INJEKTORY .-. 
MANOMETRY .. WODOWSKAZY .. LINY DRUCIANE 
I MANILOWE .. NARZĘDZIA WIERTNICZE .-. OLEJE 
CYLINDROWE. MASZYNOWE, TOWOTT I ŁÓJ .*. WSZEL- 
KIE PRZYBORY DO ELEKTRYKI .*. MASZYNY PAROWE. 
DYNAMA FIRMY. BARTELMUS I DONAT W BERNIE. 

Pod redakcyą CZESŁAWA ZAŁUSKIEGO. 
Nakładem Związku Techników Wiertniczych w Borysławiu. Wydawca i odpowiedzialny redaktor WINCENTY TOŁŁOCZKO. 

C.i k. nadworny dostawca A. H. Żupnik, drukarnia w Drohobyczu 
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