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SYTUACYA. 
Londyńskie czasopismo naftowe „The Petroleum 

eview* zapowiada w jednym z ostatnich numerów 
rychłe nadejście nowego „Boomu* nattowego w An- 
glii. Jakkolwielk w ostatnich czasach walory naftowe 
na giełdach zagranicznych spadły znacznie w kursie, 
to jednak fakt ten przypisać należy zawikłaniom po- 
litycznym nie zaś konjunkturze handlowej, która dla 
produktów ropnych jest dziś na rynkach światowych 
wprost Świetną. Nadchodzi czas, pisze „Petroleum 
Review*, kiedy papiery naftowe będą najlepszą lo- 
katą. Nie ulega wątpliwości, powiada dalej to pismo, 
że w najbliższej przyszłości, a prawdopodobnie za- 
raz po Zielonych świętach nastąpi zdecydowany 
ogólny zwrot zwyżkowy w papierach naftowych, 
w każdym jednak razie ruch zwyżkowy nie może 
być bardzo odległy. 

Tak pisze jedno z dobrze poinformowanych 
pism angielskich 0 sytuacyi w Londynie. Równie 
optymistycznie należy się zapatrywać na najbliższą 
przyszłość naszego przemysłu naftowo-produkcyjnego. 
Ruch wiertniczy z wiosną wzmógł się bardzo. Od 
Limanowy do Słobody rungurskiej na porzuconych 
dawno terenach z każdym dniem podejmuje się na 
nowo ruch na jakiejś opuszczonej dawno kopalni. 
Terena, na których przed ćwierć wiekiem wiercił 
Mac Garvey i cały szereg przedsiębiorstw krajowych, 
a które później porzucono z powodu niepomyślnej 

DIE SITUATION. 
Die Londoner Naphtazeitschrift „The Petroleum 

Review* meldet in einer der letzteren Nummer das 
baldige Wiedererwecken eines neuen sog. QOel- 
„Boom's'* an. Obzwar in letzterer Zeit die Naphta- 
werte auli den auslaindischen Bórsen im Kurse be- 
deutend gefallen sind, dennoch muss dies einzig und 
allein der unklaren politischen Situation zugeschrieben 
werden, denn die Handelskonjunktur fiir die Petro- 
leumprodukte ist eben zur Stunde als gldnzend zu 
betrachten. Es kommt die Zeit, sagt die Petroleum 
Review, wo Naphtawerte als „guilt-edged security" 
betrachtet werden. Es unterliegt kelnem Zweifel, sagt 
weiter die zitierte Zeitschrift, dass in der nachsten 
Zukunit und hóchstwahrscheinlich sofort nach den 
Pfingsten die Naphtawerte eine entschiedene allge- 
mein steigende Tendenz erfahren werdeun, allentalls 
stehe eine allgemeine Besserung bevor. 

So schreibt eine gut informierte englische Naphta- 
zeitschrift iiber die Lage in London. Bei uns ist die 
nichste Zukunft der Produktionsindustrie ebenfalls 
optimistisch zu schatzen. Die Bohrtatigkeit hat im 
Friihjahr einen kolossalen Aufschwung genommen. 
Von Limanowa bis zu Słoboda rungurska wird die 
Bohrtatigkeit auf den seit Jahren aufgelassenen Terrains 
mit jedem Tage starker. Terrains, auf welchen vor 
Jahren Mac Garvey und eine ganz Schaar von inldn- 
dischen Bohrunternehmern das kostbare Produkt 
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konjunktury handlowej dziś wobec świetnej kalkulacyi 
kosztów wiercenia w stosunku do ceny Surowca 
przedstawiają bardzo cenne objekta. W Borysławiu 
i okolicy najmniejsze kawałki gruntów osiągają nie- 
bywałą cenę a brutta dochodzą do 50.000 za pro- 
cent. Dalsze wiercenie głębokich szybów w Tusta- 
nowicach wykazuje, że jakkolwiek zawodnienie 
wpłynęło ujemnie na produkcyę wyższych horyzon- 
tów, to jednak pod nimi znajdują się nowe hory- 
zonta ropne. Przytem wszystkiem trwa w dalszym 
ciągu niezmieniona sytuacya — brak ropy. Produ- 
kcya Borysławia i Tustanowic, która ustaliła się od 
kilku miesięcy przy intenzywnej eksploatacyi na około 
7500 wagonów miesięcznie, nie pokrywa nawet we- 
wnętrznego zapotrzebowania. Ekspedycya ropy z Bo- 
rysławia od szeregu miesięcy przewyższa znacznie 
produkcyę — i wnosząc ze stosunku produkcyi do 
ekspedycyi zamagazynowane zapasy ropy wyczerpią 
się,w przeciągu pół roku. Iakkolwiek wzmożony 
ruch wiertniczy i silniejsza eksploatacya starych szy- 
w Tustanowicach i Borysławiu przyczyni się do 
utrzymania w dalszym ciągu stanu produkcyi na 
obecnym poziomie, to wobec wyczerpania się zapa- 
sów i zwiększającej się stale konsumcyi ropy i jej 
produktów z jednej a trudności połączonych z ewen- 
tualnym importem ropy z Rumunii lub Rosyi z dru- 
giej strony, stoimy w przededniu nowej zwyżki cen 
ropy, która dziś z powodów natury politycznej 
i ogólnego zastoju podlega ciągłym wahaniom bez 
zdecydowanej tendencyi. 

Między młotem a kowadłem znaleźli się w obe- 
cnej chwili zagraniczni kapitaliści. Chociaż niezwykle 
korzystna sytuacya przemysłu produkcyjnego w Ga- 
licyi i widoki powodzenia grynderek, które dwa 
lata temu uważanoby za przekapitalizowane speku- 
lacye nęci i pociąga, nie mogą oni ze względu na 
niepewną sytuacyę polityczną rzucić kapitałów na 
oprocentowanie do Galicyi, gdyż jedynym wskaźni- 
kiem dla nich jest w tym wypadku stan giełdy 
i wielka wstrzemięźliwość banków w udzielaniu kre- 
dytów. Zaznaczyć jednak należy, że za granicą a to 
tak w Niemczech jaki w Belgii, Francyi i Anglii 
panuje ogromne zainteresowanie się i naprężenie 
w kierunku naszego przemysłu naftowo-produkcyj- 
nego i nie ulega wątpliwości, że z chwilą jakiego 
takiego rozwiązania zawikłań politycznych, kapitały 
zagraniczne przypłyną do nas w nadmiarze. Tymcza- 
sem rałinerye nasze zakupują produktywne kopalnie 
w celu zabezpieczenia sobie dostawy surowca. 

C. Załuski. 
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fórderten, und welche dann wegen einer schlechten 
Handelskonjunktur aufgegeben wurden, stellen heute 
angesichts einer prachtigen Kalkulation der Bohr- 
kosten im Vergleiche mit dem Rohólpreise, sehr 
preiswerte Objekte vor. In Boryslaw und der Umge- 
bung erzielen die kleinsten Grundstiicke sehr hohe 
Preise, wdhrend Bruttoperzente einen kolossalen 
Preis von 50.000 Kronen pro Anteil erreichen. Die 
weitere Vertiefung der tiefen Schichte in Tustano- 
wice, welche wegen. Verwisserung der oberen Hori- 
zonte die Produktion verloren, ergibt neue giinstige 
Resultate und beweist das Vorhandensein von noch 
tieferen Horizonten. Bei dem allen, herrscht weiter- 
hin die ungednderte Situation — der Rohólmangel. Die 
Produktion von Boryslaw und Tustanowice, welche 
sich bei einer intensiven Exploitation seit einigen 
Monaten aut 7500 Zisternen monatlich gesetzt hatte, 
reicht nicht einmal zur Deckung des Inlandsbedarfes, 
aus. Die Rohólexpedition von Boryslaw iibertrifft seit 
einer Reihe von Monaten bedeutend die Produktion 
und aus dem Vergleiche der Produktion mit der 
Expedition ergibt sich, dass die einmagazinierten 
Rohólvorrdte im Laufe eines halben Jahres erschópft 
sein diiriten. Obzwar die regere Bohrtitigkeit und 
die intensive Exploitation der alten Schichte von Bo- 
ryslaw und Tustańowice zur Erhaltung des Pro- 
duktionsstandes auf den heutigen Niveau beitragen 
werden, stehen wir dennoch angesichts derErschódpfung 
der Vorrate und des wachsenden Konsums von Rohól 
einerseits und der Schwierigkeiten, an welche der 
eventuelle Rohólimport aus Rumadnien oder Russland 
gebunden wdre, vor einer weiteren Erhóhung des 
Rohólpreises, welcher heute wegen ungesetzter poli- 
tischen Situation und des allgemeinen Stillstandes 
standigen Schwankungen, ohne eine entschiedene 
Tendenz, unterliegt. pm 

In einer unbequemen Lage haben sich gegen- 
wartig die ausldndischen Kapitalisten gefunden. Die 
ungemein giinstige Situation der galizischen Naphta- 
produktions-Industrie und die Aussichten der grossen 
Verdienste und erfolgreichen Griindungen, welche 
vor zwei Jahren noch als iiberkapitalisierte Spekula- 
tionen angesehen gewesen waren, locken die auslin- 
dischen Finanzisten nach Galizien. Da sie sich jedoch 
nach der Bórse und der Zuriickgezogenheit der Banken 
richten miissen, kónnen sie vorldufig keine grósseren 
Kapitalien nach Galizien zur Verzinsung werten. Es 
muss jedoch bemerkt werden, dass ebenso gut in 
Deutschland wie in Belgien, Frankreich und England 
unserer Naphtaproduktions-Industrie ein sehr grosses 
Interesse geschenkt wird, und es unterliegt keinem 
Zweifel, dass sobald die politische Situation gekldrt 
sein wird, werden unserer Industrie die auslindischen 
Kapitalien im Ueberflusse zustrómen. Inzwischen 
beeilen sich unsere Raffineure, um sich die Lieferung 
des Rohproduktes zu sichern, die produktiven Gruben 
auszukaufen. 

GG Zaluskia 
———N——L 

WILHELM SUSSMANN 
BIURO SPEDYCYJNE 

SKŁAD OLEJÓW MASZYNOWYCH, WĘGLA KAMIENNEGO 
I ARTYKUŁÓW USZCZELNIAJĄCYCH. 

BORYSŁAW, ul. Wolaniecka obok warstatów Zdanowicza. 
Telefon Nr. 214, —— — Telefon Nr. 214. | 
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Dr. STEFAN BARTOSZEWICZ. 

przemysł nattowy ze stanowisku EKONO- 
miki narodowej. ) 

Ropa, czyli tak zwany naukowo i urzędowo 
olej mineralny, należy w kraju naszym do rzędu bo- 
oactw ziemnych niezastrzeżonych, t. zn. iż nie jest 
własnością państwa, czyli, że prawo na poszukiwa- 
nie i wydobywanie jego nie nadaje rząd tak, jak 
przy innych płodach górniczych, lecz stanowi ona 
własność właściciela gruntu. Ingerencya rządu 
przy wydobywaniu ropy ogranicza SIĘ według 
ustawy tylko do nadzoru władz nad bezpieczeństwem 
życia robotników i mienia sąsiadów, rząd nie może 
odmówić przedsiębiorcy zezwolenia na otwarcie ko- 
palni naftowej, jeśli przedsiębiorca dopełni tych wa- 
runków, jakich domagają się przy prowadzeniu ko- 
palni t. z. przepisy górniczo-policyjne; samą jednak 
umowę o pozwolenie wiercenia zawiera przedsię- 
biorca z właścicielem gruntu, bo właściciel gruntu 
jest według ustawy właścicielem tej ropy, która na 
jego gruncie we wnętrzu ziemi się znajduje. 

Jest to bezwarunkowo olbrzymi przywilej, nadany 
większym i mniejszym właścicielom gruntu w na- 
szym kraju; na to prawo własności rząd austryacki 
nie odrazu się zgodził, prawo to było raz nadawa- 
ne właścicielom gruntu, to znów przez rząd odbie- 
rane i dopiero ustawa naftowa krajowa z roku 1884 
przez Sejm galicyjski uchwalona, prawo to utrwaliła 
i skodyfikowała, a rząd ustawę tę zatwierdził. 

Ustawa ta miała olbrzymi wpływ na cały kie- 
runek rozwoju kopalnictwa naitowego u nas i trzeba 
powiedzieć otwarcie, że ustawa ta przy dość dużej 
bierności ekonomicznej naszego społeczeństwa i przy 
dość liberalnych, a mało wyrobionych na dorobek 
ekonomiczno-narodowy pogłądach, wywiera wpływ 
na bogactwo narodowe w kierunku dodatnim, jak- 
kolwiek zdawać by się mogło na pierwszy rzut oka, 
że tego rodzaju ustawa tamować może rozwój prze- 
mysłu; postaram się to wyjaśnić. | 

Przedsiębiorca, chcąc wiercić za ropą na pe- 
wnym terenie, musi przedewszystkiem zawrzeć odpo- 
wiednią umowę z właścicielem gruntu, od niego otrzy- 
mać pozwolenie i za to pozwolenie w jakiś sposób 
właściciela wynagrodzić. Drogą zwyczajową to wy- 
nagrodzenie właściciela powoli ustaliło Się Samo 
w pewnych zasadniczych normach: przedsiębiorca 
najczęściej płaci właścicielowi pewną kwotę za te- 
ren, większą tam, gdzie teren wybitnie jest nafto- 
wym, mniejszą na terenach mniej znanych, a ponad- 
to obowiązuje się do oddawania właścicielowi pe- 
wnej ilości wydobytego produktu w naturze, to Są 
t z. procenty brutto, które idą na rzecz właściciela; początkowo te procenty były nieznaczne, 
właściciel otrzymywał parę lub kilka procentów wy- 
dobytego produktu, potem procenty te wzrosły, SZCZEe- 
gólnie, gdy o jeden teren ubiegało się kilku przed- 
siębiorców, lub, gdy w sprawę wmieszali się pośre- 
dnicy, którzy wykupywali tereny, by je później od- 
sprzedać właściwemu przedsiębiorcy, przyczem SO- 
bie zastrzegali także kilka procentów brutto. Gdy 
teren przechodził przez kilka rąk, nim dostał się 
w ręce właściwego przedsiębiorcy, procenty brutto 
wzrastały i dzisiaj na terenach borysławsko-tustano- 
ana SMEE 

*) Z odczytu o przemyśle naftowym, wygłoszonego na 
kursie ekonomiczno-społecznym we Lwowie. 

Dr. STEFAN BARTOSZEWICZ. 

Die Petroleumindustrie Galiziens von dem 
Stundpunkte der Nationul-Oekonomik. *) 

Rohól, oder wissenschaftlich und amtlich sog. 
Mineralól, gehórt in unserem Lande zu den Berg- 
schadtzen, welche dem Staate nicht vorbehalten sind 
d.h. sie bilden kein Eigentum des Staates, oder an- 
ders gesagt, das Forschungs- und Exploitationsrecht 
des Rohóles wird, nicht wie bei anderen Bergpro- 
dukten vom Staate verliehen, sondern es bildet das 
Eigentum des Grundbesitzers, wobei die Ingerenz der 
Regierung sich bloss auf die Uberwachung durch 
Bergbehórden, Vorsichtsmassregeln zur Sicherung der 
Arbeiter und die Wahrung der Interessen der Nach- 
barn beschrdnkt. Die Regierung kann dem Bohrun- 
ternehmer die Erlaubnis zur Erófinung einer Naphta- 
grube nicht verweigern, falls derselbe allen Bedin- 
gungen, welche die sog. Bergpolizeivorschriiten 
enthalten, nachkommt. Den Bohrvertrag schliesst je- 
doch der Unternehmer mit dem Grundbesitzer, denn 
der Grundeigentiimer gesetzlich auch der Eigentiimer 
des Rohóles ist, welches sich im Innernn der Erde 
auf seinem (jrundstiicke befindet. 

Dies ist zweitelsohne ein grosses Privilegium, 
verliehen an gróssere und kleinere Grundbesitzer 
unseres Landes. Dieses wurde uns jedoch seitens 
der ósterreichischen Regierung nicht so leicht zuteil. 
Es wurde den Grundeigentiimern verliehen und wieder 
durch die Regierung abgezogen bis endlich im Jahre 
1884 der galizische Landtag durch das Landes-Naphta- 
gesetz dieses Recht festgestellt und kodiłiziert hatte. 

Das Landesnaphtarecht hatte einen riesigen 
Einfluss auf die Gestaltung und Entwicklung der 
Petroleumindustrie unseres Landes und auf das Na- 
tionalreichtum ausgeiibt, obwohl man im ersten Au- 
genblicke glauben móchte, dass ein solches Gesetz 
aut die Entwicklung der Industrie hemmend einwirken 
wiirde. Ich werde mich bemiihen diese Behauptung 
zu erkldren. 

Der Unternehmer, sobald er auf einem gewissen 
Terrain nach Erdól zu bohren beabsichtigt, muss er 
vor allem mit dem Grundeigentiimer einen entspre- 
chenden Vertrag abschliessen, von ihm die Erlaubnis 
zum Bohren erhalten und ihn dafiir entschidigen. 
Diese Entschddigung hat sich nach und nach von 
selbst normiert. Der Unternehmer zahlt dem Eigen- 
tiimer meistens einen gewissen Betrag, einen grósse- 
ren wo das Terrain ausgesprochen ólfiihrend ist, 
einen kleineren iiir weniger bekannte Terrains und 
verptlichtet sich ausserdem, dem Grundeigentiimer 
ein gewisses Quantum des gefórderten Produktes in 
Natura abzugeben. Das sind die sog. Brutto- 
perzente, welche dem Grundeigentiimer zufallen. 
Antangs waren diese Perzente sehr klein, der Grund- 
eigentiimer erhielt nur einige Bruttoperzente, dann 
wurden diese Perzente vergróssert, speziell in Fallen, 
wo mehrere Unternehmer sich um dasselbe Terrain 
bewarben oder wenn die Vermittler in das Spiel 
kamen, welche die Terrains auskauiten, um diesel- 
ben dann dem eigentlichen Bohrunternehmer zu ver- 
kaufen, wobei sie fiir sich einige Bruttoperzente vor- 
behielten. Wenn ein Terrain, bevor es zu dem eigentli- 
chen Bohrunternehmer gelangte, durch mehrere Hdnde 

*) Eine Vorlesung, abgehalten auf den 6konomisch-politi- 
schen Kursen in Lemberg. 
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wickich te ciężary dochodzą do 20, czyli przed- 
siębiorca, otrzymawszy ropę, piątą część tego pro- 
duktu musi oddać tym, którzy ani kosztów wydo- 
bywania tej ropy, ani ryzyka żadnego nie ponosili. 

Ten ciężar, nakładany na przedsiębiorców, nie 
tamował jednak zbytnio rozwoju kapalnictwa nafto- 
wego: danina w postaci procentów brutto oddawa- 
ną była w chwili, kiedy przedsiębiorca sam przychodził 
do ropy, a więc do jakich takich zysków. W wy- 
padku, gdy tym przedsiębiorcą jest kapitalista za- 
graniczny, danina ta bądź co bądź jest skła- 
dana na rzecz elementu krajowego i ze 
stanowiska narodowego, ze stanowiska 
podniesienia dorobku krajowego, fakt 
ten jest w każdym razie dodatni. 

Z daniny tej ludność włościańska i więksi wła- 
Ściciele ziemscy wyciągnęli już miliony; dobrobyt lu- 
dności włościańskiej w okolicach naftowych wzrósł 
ogromnie. 

Ponadto ustawa naftowa, uznająca ropę za 
własność właściciela gruntu, wpłynęła ogromnie na 
demokratyzacyę, jeśli się tak wyrazić można, kopal- 
nictwa naftowego u: nas, gdyż przyczyniła się do 
dźwigania tego przemysłu aż do najnowszych cza- 
sów zbiorowemi siłami małych kapitałów, bez wy- 
stępowania w skonsolidowanej formie wielkiego ka- 
pitału, tego arystokraty w przemyśle. 

Tam, gdzie terenami okazywały się grunta wło- 
Ściańskie paro lub kilko morgowe, tam komasacya 
tych gruntów dla stworzenia wielkiego kompleksu 
terenowego była dość utrudnioną, a w każdym razie 
mozolną i ta mozolna komasacya utrudniała bezwa- 
runkowo zagarnięcie dużych terenów naiftowych 
w jedne ręce, anatomiast sprzyjała tworzeniu się ma- 
łych spółek, które na terenie jednego lub paru włościan 
otwierały kopalnie nafty; w ten sposób powstała 
ogromna ilość kopalń w Borysławiu i Tustanowicach. 
Naturalnie, że drugą ogromnie sprzyjającą okoliczno- 
ścią był ten fakt, iż tereny borysławskie okazały się 
nadzwyczaj obfitymi w ropę i to dawało zachętę 
do tworzenia nowych spółek i nowych wierceń. 

Wyobraźmy sobie jednak, że gdyby ropa była 
produktem zastrzeżonym, gdyby prawo wydobywania 
tej ropy mogło nadawać państwo na dużych obsza- 
rach, niezaleźnie od tego, czyje by to były obszary, 
jak się to dzieje z węglem, lub gdyby Borysław 
i Tustanowice stanowiły wielki obszar dworski, to 
na tych terenach osiadłoby jedno lub parę towa- 
rzystw, posiadających duży kapitał, prawdopodobnie 
zagraniczny 1 eksploatacya tych obszarów byłaby 
mniej intenzywną. Smiało powiedzieć można, że za- 
sługą ustawy naftowej krajowej z 1884 jest to, że 
kopalnictwo naftowe aż do najnowszych czasów 
było w znacznej części w rękach kapitalistów kra- 
jowych, że przez siły krajowe było administrowane, 
że z kopalnictwem tem nie stało się to, co z kopal- 
nictwem węglowem w naszym kraju, t. j. że olbrzy- 
mie terena naftowe nie zostały objęte t. zw. szurtami 
czyli miarami górniczemi przez kapitał zagraniczny, 
przeważnie niemiecki, jak się to stało z terenatni 
węglowymi. 

Na przykładzie przemysłu naftowego widzieć 
można, jakie ogromne znaczenie ma ustawodawstwo 
na ukształtowanie się stosunków wewnętrznych; kraj 
nasz przemysłowo słabo rozwinięty musi, o ile się 
da, wywalczyć dla siebie ustawodawstwo obronne, 
by nie dać się ekonomicznie zagarnąć. To usta- 
wodawstwo musi mieć jasną wytkniętą linię polityki 
ekonomiczno-narodowej. W polityce ekonomiczno- 

durchging, wuchsen die Bruttoperzente an, so dass 
sie z. B. heute in dem Boryslaw-Tustanowice Distrikte 
20”, betragen. 

Diese dem Bohrunternehmer auferlegte Last hat 
jedoch die Entwicklung der Bohrindustrie nicht ge- 
hemmt, denn die Bruttoabgabe erfolgte erst im Mo- 
mente, wo der Bohrunternehmer selbst Ol erreichte 
und somit einen gewissen Ertrag erzielte. lm Falle, 
wo der Unternehmer eine ausldindische Firma Vor- 
stellt, geschieht diese Abgabe allerdings zu Gunsten 
des inlindischen Elementes und von dem natio- 
nalen Standpunkte der Hebung des Landeserwerbes, 
ist dieser Umstand als giinstig zu betrachten. 

Von dieser Abgabe haben die Bauern und die 
grósseren Grundbesitzer bereits Millionen herausge- 
zogen, und der Wohlstand der Bevólkerung in den 
Naphtagegenden hat sich bedeutend gelioben. 

Ausserdem hat das Naphtarecht, welches das 
Rohól als das Eigentum des Grundbesitzers betrachtet 
So zusagen zur Demokratisierung der Bohrindustrie 
bei uns, zur Hebung dieser Industrie mit vereinigten 
Krditen, ohne in einer konsolidierten grosskapita- 
listischen Form aufzutreten, bedeutend beigetragen. 

Dort, wo die Petroleumterrains den Grundbesitz 
der Bauern bildeten, und wo die Komrimassation der 
ein Paar Joch grossen Grundstiicke in ein ZrOsses 
Komplex sehr schwierig und langwierig ersclien, hat 
dies das Anhiufen von grossen Terrainkomplexen 
in einer Hand erschwert, begiinstigte dagegen das 
Entstehen von kleinen Bohrgesellschaften, welche auf 
dem Terrain eines oder einiger Bauern die Nafta- 
gruben anlagen. Auf diese Weise entstand die grosse 
Zahl der Gruben in Boryslaw und Tustanowice. 
Selbstverstindlich war der Umstand, dass sich das 
Boryslawer Terrain als sehr ólreich erwies von Sehr 
grosser Bedeutung und gab zur Griindung neuer 
Gesellschaften und zur Anlage von Neubohrungen 
den Antrieb. 

Wenn wir annehmen, dass das Rohól ein dem 
Staate vorbehaltenes Produkt wire, zur Fórderung 
dessen der Staat das Schurfrecht auf grossen Ge- 
bieten, abgesehen davon an wen dieselben gehóren, 
verleiht, wie dies bei der Kohle der Fall ist, oder 
dass Boryslaw und Tustanowice einen Grossgrund- 
besitz vorstellten, so móchten diese Terrains von 
einer oder einigen mit grossem wahrscheinlich aus- 
lindischen Kapital bewaffneten Gesellschaften okku- 
piert werden, welche die Bolhrtatigkeit nicht so in- 
tensiv tiihren móchten. Man kann offen sagen, dass 
es ein Verdienst des Landesnaphtagesetzes vom Jahre 
1884 ist, dass die Bohrindustrie bis zur letzteren Zeit 
vorwiegend in den Hdnden der einheimischen Kapita- 
listen stand, dass sie durch inlindische Krifte verwaltet 
wurde und dass mit der Naphtaindustrie nicht dasselbe, 
was mit der Kohlenindustrie Galiziens geschah, nament- 
lich, dass die riesigen Petroleumterrains durch Frei- 
schiirte oder sog. Bergmassen durch ausldndisches Ka- 
pital nicht gedeckt wurden, wie dies bei der Kohlen- 
industrie geschah. 

Auf dem Beispiele der Petroleumindustrie sehen 
wir, welch riesige Bedeutung die Gesetzgebung fiir 
die Gestaltung der inneren Verhiltnisse hat. Unser 
ókonomisch schwach entwickeltes Land muss sich 
soweit es geht, Schutzgesetze ausfechten, um sich 
vor der ókonomischen ()kkupation zu verteidigen. 

Diese Gesetzgebung muss die klar markierte 
Linie der national-ókonomischen Politik vertolgen. 
In der ókonomisch-nationalen Politik muss man stets 
vom egoistischen Standpunkte ausgehen. Das Landes- 
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narodowej trzeba zawsze zajmować stanowisko ego- 
istyczne i obronne, ustawa krajowa z T. 1884 wycho- 
dziła ze stanowiska egoistycznego; miała na celu 
interesy ludności rolniczej, a może nawet główne 
interesy większych właścicieli rolniczych, a jednak 
jej skutki w naszych specyalnie stosunkach narodo- 
wych, okazały się bardzo korzystne. | 

W ostatnich czasach, mam tu na myśli okres 
ostatni trzyletni, zmieniły się ogromnie stosunki © 
w naszem kopalnictwie. Kapitał zagraniczny zaczął 
coraz silniej angażować się i wykupywać już istnie- 
jące i produktywne kopalnie naftowe krajowe. Ten 
ruch wykupna kopalń krajowych rozpoczął się jeszcze 
w roku 1906 i 1907, był to wtedy głównie kapitał 
niemiecki, który rozpoczął tę akcyę dzięki pośred- 
nikom, pochodzącym z Galicyi. W tym okresie prze- 
mysł nasz uzyskał sławę Światową, zaczęto za gra- 
nicą, pisać o olbrzymich szybach wybuchowych, 
jakie w Tustanowicach zostały odkryte, nafta z ropy 
galicyjskiej utorowała sobie drogę na rynki zagra- 
niczne i kapitał niemiecki, który był już silnie zaan- 
gażowany w przemysł naftowy rumuński, zaczął Szu” 
kać szczęścia i w naszym przemyśle; tylko kapitał 
ten nie występywał w zwartej grupie, pośrednicy 
nasi szukali nabywców na drobne udziały na kopal- 
niach, starając się na sprzedaży tych udziałów jak 
najwięcej zarobić ; w Berlinie powstawały małe bancz- 
ki i biura pośrednictwa, które łapały akcyonaryuszy 
stanu średniego; śród ludzi, posiadających małe 
oszczędności, przedstawiając im interes naftowy, jako 
loteryę, na której można wygrać wielki los; obliczają, 
że około 30 milionów marek tą drogą zostało w prze- 
mysł nasz zaangażowanych; ta jednak pierwsza lo- 
kata kapitału niemieckiego skończyła się fiaskiem, 
gdyż lwią część tego kapitału zabrali pośrednicy 
i nic dziwnego, że akcyonaryusze źle na tem wyszli, 
tem bardziej, iż nastał wkrótce okres wielkiego prze- 
Silenia ekonomicznego w przemyśle, wywołany nad- 
produkcyą i niskiemi cenami surowca. 

O wiele poważniejszem jest angażowanie się 
kapitału zagranicznego w ostatnich dwóch latach; 
tym razem zaczął się angażować w nasz przemysł 
kapitał angielski. 

Nasi przedsiębiorcy pozbywali się tych kopalń 
w przekonaniu, że kopalnie te Są na wyczerpaniu, 
tem bardziej, iż podówczas pojawiły się pierwsze 
oznaki zawodnienia kopalń tustacowickich, a przy- 
puszczam, że pozbywali się tych kopalń w dobrej 
wieże, że ze zdobytym kapitałem pójdą poszukiwać 
ropy na innych terenach i w ten sposób utrzymają 
się nadal w roli pionierów przemysłu naitowego we 
własnym kraju. 

Kapitał zagraniczny nie zadowolnił się jednak 
kupnem naszych kopalń naftowych, lecz systeniem 
utartym w wielkich środowiskach kapitalistycznych, 
rozpoczął, czego się przedtem nikt nie spodziewał, 
szukać oprocentowania swego kapitału w koncen- 
tracyi nabytych pojedyńczych kopalń w jedną całość, 
w jeden objekt administracyjny i przy tel pracy kon- 
centracyjnej spotkał się z kapitałem niemieckim, przez 
wielkie banki reprezentowanym, który w ostatnich 
czasach nabył także w Galicyi kilka rafineryj i wy- 
kupił prawie wszystkie towarzystwa magazynowe 
i rurociągowe w Borysławiu. Nastąpiła fuzya kapitału 
niemieckiego z angielskim i ten koncern angielsko- 
niemiecki, który reprezentuje dzisiaj blisko 100 milio- 
nów koron kapitału włożonego, rozporządza blisko 
trzecią częścią produkcyi ropnej w Borysławiu i Tu- 
Stanowicach i ma w swojem ręku wszystkie ruro- 

Naphtagesetz von 1884 ging aus dem egoistischen 
Standpunkte hervor; es hatte zum Zweck die Fórde- 
rung der Interessen der Landwirte und vielleicht auch 
hauptsichlich der Grossgrundbesitzer, und doch hat 
sich seine Wirkung speziell in unseren Nationalver- 
hiltnissen als sehr giinstig erwiesen. 

Letzterer Zeiten, und zwar in den letzten drei 
Jahren haben sich die Verhaltnisse in unserer Bohr- 
industrie bedeutend gedndert. Das ausldndische Ka- 
pital hat sich durch den Ankaui von produzierenden 
Gruben der inlindischen Industriellen immer starker 
engagiert. Die Bewegung des Grubenauskaufes be- 
gann noch in den Jahren 1906 und 1907, es war 
damals vorwiegend das deutsche Kapital, welche 
diese Aktion dank den aus Galizien stammenden 
Vermittlern unternahm. Zu dieser Zeit erfuhr unsere 
Petroleumindustrie den Weltruf. Man begann in den 
auslindischen Zeitungen iiber die kolossalen Auf- 
schliessungen in Tustanowice zu berichten, das aus 
dem galizischen Rohól destillierte Petroleum hat sich 
den Weg nach den ausląndischen Markten gebahnt 
und das deutsche Kapital, welches bereits in Ruma- 
nien stark engagiert war, begann in unserer Petro- 
leumindustrie Gliick zu suchen. Jedoch trat dieses 
Kapital nicht in einer konsolidierten Form aut. Unsere 
Vermittler suchten Kadufer auf kleine Anteile und 
trachteten bei diesen Transaktionen móglichst viel 
zu verdienen. In Berlin entstanden kleine Bankhduser 
und Vermitilungsbiiros, welche Aktiondre des mittle- 
ren Vermógenstandes auffingen, indem sie den Leuten 
welche kleine Ersparnisse besassen das Naphtage- 
schift als eine Lotterie vorstellten, auf welcher man 
den Haupitreffer gewinnen kann. Man berechnet, 
dass zka 30 Millionen Mark auf diese Weise in un- 
serer Industrie engagiert wurden. Diese erste Investi- 
tion des Kapitals fiel den Vermittlern zu, somit kein 
Wunder, dass die Aktiondare um ihr Geld kamen, umso- 
mehr, dass die ersten Investitionen des deutschen 
Kapitals mit der grossen Gkonomischen Krisis, ge- 
schaffen durch die Uberproduktion und den Preis- 
sturz, zusammentraf. 

Bedeutend ernster sind die Investitionen des 
englischen Kapitals der letzten zwei Jahre. Das engli- 
sche Kapital hat sich jedoch mit dem Ankaufe ein- 
zelner Gruben nicht begniigt; es begann die Verzin- 
sung auf dem Wege der Konsolidierung der einzelnen 
Gruben in einem Administrationsobjekte zu suchen 
und begegnete bei dieser Arbeit dem deutschen Ka- 
pital, welches in letzterer Zeit in Galizien einige 
Raffinerien erwarb und alle Pipegesellschaften von Bo- 
ryslaw in seiner Hand konzentrierte. Es folgte eine 
Fusion des deutschen und englischen Kapitals und 
entstand ein anglo-deutsches Konzern, welches eine 
Kapitalseinlage von zka 100 Millionen Kronen besitzt 
und iiber ein Drittel der Gesamtproduktion von Bo- 
ryslaw-Tustanowice, sdmtlichen Pipeline dieses Di- 
striktes und vier Raffinerien in Galizien disponiert. 
Das zweite Drittel der Produktion istin den Hdnden 
des Wiener Kapitals, welches seit Jahren, fast seit 
der Entstehung der Petroleumindustrie in Galizien, in 
derselben operiert und das iibrige Drittel gehórt zu 
den einheimischen Kapitalisten und kleineren deutschen 
Firmen, welche die Uberreste des in den Jahren 
1906_—1907 investierten Kapitals bilden. 

In der Naphtaproduktionsindustrie Galiziens hat 
somit eine interessante Evolution stattgefunden. Diese 
zwei Faktoren haben diese Industrie auf der Welt- 
hóhe gestellt und dann begann die so entwickelte 
und fertige Industrie in die Hande des ausldndischen 
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ciągi w Borysławiu i Tustanowicach, oraz cztery ra- 
finerye w Galicyi; druga trzecia część produkcyi 
znajduje się w rękach towarzystw akcyjnych, opar- 

tych przeważnie o kapitał wiedeński, a operujących 
już w naszym przemyśle bardzo dawno, niemal od 
czasu powstania przemysłu naftowego w Galicyi; 
wreszcie na pozostałą trzecią część produkcyi ropy 
składają się nasze firmy krajowe i drobniejsze firmy 
niemieckie z owego okresu angażowania się kapitału 
niemieckiego w latach 1906— 1907, o którem wspo- 
minałem. W kopalnictwie naftowem w Galicyi zaszła 
więc ciekawa ewolucya; kopalnictwo to powstało 
i rozwinęło się przy sprzyjającej ustawie naftowej, 
głównie dzięki inicyatywie naszych przedsiębiorców 
I przy współudziale przeważnie naszych kapitałów; 
te dwa czynniki postawiły go na stopie światowej, 
i tak rozwinięty, gotowy przemysł zaczął przecho- 
dzić masowo w ręce kapitału zagranicznego ; widzi- 
my tu zjawisko wręcz odwrotne, niż przy powstaniu 
innych wielkich gałęzi przemysłu w Polsce, gdzie 
przeważnie kapitał zagraniczny pracował już u ko- 
lebki powstania przemysłu i sam go rozwinął, jak 
n. p. przy powstaniu wielkiego fabrycznego prze- 
mysłu w Królestwie i jak się to działo częściowo 
także i u nas w drugiej gałęzi przemysłu naitowego, 
t. j. w rafineryjnym przemyśle. 

"Czy ta ewolucya, jaka w oczach naszych 
w ostatnich latach w kopalnictwie naftowem się od- 
była, jest ze stanowiska ekonomiki narodowej, ze stano- 
wiska narodowo ekonomicznego zjawiskiem zatrważa- 
jącem ? Zjawisko to tak zatrważającem, jak w kopal- 

nictwie węglowem, gdzie tereny na długie dziesiątki 
lat zostały szurfami obłożone, nie jest; charakter 
zmienny I ruchliwy kopalnictwa naftowego, przerzu- 
canie się z jednego terenu na drugi, stosunkowo 
szybkie wyczerpywanie się terenów produktywnych 
i potrzeba szukania nowych terenów nieznanych 
i tajemnicą okrytych co do obfitości pokładów, spra- 
wia, że stosunki w tym przemyśle ulegają szybkim 

-zmianom, że horoskopów na daleką przyszłość sta- 
wiać nie można i że na innych terenach stosunek 
sił krajowych i zagranicznych może uledz wielkim 
zmianom; ponadto zdobyta długoletnia praktyka 
i znajomość kopalnictwa naftowego tak przez robot- 
ników, jak i przez inżynierów naszych gwarantuje, 
że kapitał zagraniczny na naszych siłach opierać SiĘ 
musi. W obecnej fazie, kiedy produkcya ropy spada 
i kopalnictwo naftowe wymaga wielkich kapitałów, 
by utrzymać nasz przemysł naftowy na stopie świa- 
towęj, kapitał zagraniczny jest nawet pożądany. Lecz 
z drugiej strony silna konsolidacya kapitału zagra- 
nicznego, występowanie tego kapitału w formie 
zwartej, wymaga odpowiedniej przeciwwagi kapita- 
listycznej i z naszej strony, jeśli rolę gospodarzy 
w tym przemyśle zachować mamy, tej konsolidacyi 
trzeba przeciwstawić także pewną koncentracyę i na- 
szych przedsiębiorstw, koncentracyę tego, co jeszcze 
mamy obok pracy w poszukiwaniach i przedsiębiorst- 
wach nowych *>aa 

Sprzedaż kopalń krajowych zmniejszyła także 
dawną inicyatywę i przedsiębiorczość naszych przed- 
siębiorców, którzy zaczęli się z przemysłu wycoty-- 
wać, a zdobyty kapitał lokować w majątki ziemskie 
i domy; najwyższy: czas: rozpocząć .w tym przemyśle - 
żywszą działalność, opartą na kapitałach krajowych © 
I tak samo w tym przemyśle, jak i w innych dzie- 
dzinach naszego życia przemysłowego, stworzyć 
pewien program pracy o podkładzie narodowo-eko- 
nomicznym. 

Kapitals zu iibergehen. Wir sehen hier nun eine 
ganz andere Erscheinung wie bei der Entstehung 
anderer grossen Industriezweige in Polen, wo das 
ausliindische Kapital bereits an der Wiege der In- 
dustrie arbeitete und dieselbe selbst entwickelte wie 
z. B. bei dem Entstehen der grosssen Fabrikindustrie 
in Kónigreich Polen und bei der Raffinerieindustrie in 
Galizien. i 

Diese Erscheinung ist von dem Standpunkte 
dęr nationalen Oekonomik nicht so gefahrlich wie d'es 
bei der Kohlenindustrie der Fail ist, wo die Terrains 
auf Jahrzehnten mit Schiirfen belegt werden. Das be- 
wegliche Charakter der Naphtaindustrie, das standige 
Wechseln des Arbeitsfeldes, dieverhdltnismdssig schnel- 
le Erschópfung der produktiven Terrains, und die Not- 
wendigkeit des Aufsuchens neuer unbekannter Ter- 
rains macht es, dass die Verhdltnisse in dieser ln- 
dustrie fortwahrenden Anderungen unterliegen, dass 
keine Horoskope fiir weitere Zukunft gestellt werden 
kónnen und dass auf anderen Terrains das Verhalt- 
nis der _ einheimischen und auslandischen Kralte 
grosse Anderungen erfahren kann. Ausserdem die 
durch langjdhrige Praxis durch unsere Arbeiter und 
Ingenieure erworbenen Kenntnisse der Bohrindusttie 
gibt uns die Garantie, dass das ausldndische Kapital 
sich auf unseren Krafte stiitzen muss. Gegenwartig, 
wenn die Produktion fallt und die Bohrindustrie 
grosser [Investitionen verlangt, ist das ausldndische 
Kapital, sehr willkommen. Andererseits fordert das 
in einer konsolidierten Form auftretende ausldndische 
Kapital die Schaffung eines kapitalistischen Gegen- 
gewichtes unsererseits, soweit wir Herren dieser In- 
dustrie. bleiben wollen, miissen wir dem ausldndi- 
schen Kapital eine Konzentration unserer Unterneh- 
mungen entgegensetzen. Durch. den: Verkauf der €in- 
heimischen Gruben, wurde die Initiative und Unter- 
nehmungslust unserer lIndustriellen bedeutend ge- 
schwaicht. Dieselben fingen an sich aus der Industrie 
zuriickzuziehen und die Kapitalien in den Grundbe- 
sitz und Hauser zu investieren. Es.ist die hóchste 
Zeit eine regere, auf den einheimischen Kapitalien 
basierte Titigkeit in der Naphtaindustrie und in den 
anderen. Industriezweigen anzufangen und ein Arbeits- 
programm von national-ókonomischem Charakter zu 
schałien. | 

'J. FATIO, Briissel. 
Verwaitung, Finanzierung, Griindung 

|" » - VON Aktien-Geselischaften. - - - 
Altestes Geschaft in Belgien fiir den Handel 

"von Nałta-Bruttos. 

Administracya „ROPY* ma na składzie 

2000 słoików na próbki 
i z oszlifowanym brzegiem > 

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



- Galicyjska fabryka narzędzi wiertniczych 

Pęrkin$, 
[M] 

[E/ 
BIURO CENTRALNE 
i FABRYKA STRYJ. 

Stacya kolejowa, 
Urząd pocztowy 
i telegr. w Stryju. 

Konto poczt. Kasy 
oszczędn. 122.331. 

. Telegramy: | 
„ŚWIDRY:, Stryj. [E] 

Nr. telefonu 7. 

FABRYKI UROCZNE 
w GALICJI: 
Borysław, 

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

Borysław-Wolanka, 
telefon Nr. 64. 
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SPÓŁKA Z O. P. 
PRZEDTEM 

PERKINS, MAC INTOSH 6 PERKINS 
rok założenia 1885. 
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Wykonują i dostarczają: 
MASZYNY, narzędzia i urządzenia służące do 

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

ŻURAWIE wiertnicze kanadyjskie i kombinowane 
z najświeższemi ulepszeniami, dostosowane 
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. i 

| 

(I nuicZ 
Fabryka w Anglii : 
Perkins, Mac Intosh 
Petroleum Tool < 
Boring Co. Limited, 

w St. Albans. 
Telegramy: 

BORING, St. Albans. 

Biuro : 

London, E. (. 
Bishopsgate 70. 

Telegramy : 
OLEBORERS, London. 

p oozonoć 

Jeneralny zastępca 
dla Europy: 

Towarzystwo dla 
handlu, przemysłu 

i roln. we Lwowie, 
ul. Romanowicza I. |. 

Telegramy: 

Towarzystwo handlowe, Lwów. 
Telefon Nr. 168. 

s 

l Najnowsze kombinowane urządzenia wiertnicze, 
systemu obrotowego „ROTARY* z systemem 
udarowym galicyjsko-kanadyjskim — kompletnie 

lub oddzielnie. 
Wyjaśnienia, szkice i oferty na żądanie bezpłatnie. 

uażskiazwi 

EJ 

<$7- 

TOWA > AKG, ada BI! 
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Inż. E. Weksler i B. Wischnowitz. 

Teoryd i obliczenie wieży wiertniczej. *) 
(Ciąg dalszy.) 

Rozkład sił na Koronie wieżowej. 
Z poprzednich obliczeń wynika, że maksymal- 

ne obciążenie dźwigarów dolnych A i B (fig. 5) jest 
P = 100.000 kg. zaś górnych Di E jest P' = 43.200 kg. 

Dla obliczenia sił występujących w wierzchoł- 
kach świec, wprowadzimy wartość na odległości 
oznaczone na fig. 5., według miar używanych dla 
normalnego układu dźwigarów. Miary te wynoszą 
dla dźwigarów dolnych A, B, C 

= 5007%m, © —=.€! == 3007, EK 100%, 

fi =. JOOBAASEZ Z00 
zaś dla dolnych dźwigarów Di E 

O>WUFETEZSIU, ©. = 500% 
F==-1500% 

Co się tyczy wartości q t. j. stałej ze względu 
na ciężar samej korony, dźwigarów i rolek w równa- 
niach od (3) do (10), to będzie ona ze względu na 
ukośny układ dźwigarów dolnych wzdłuż przekątni 
RT, większą dla świec Ri T niż dla świec SiU. 

Celem wyznaczenia stałej R zauważamy, 

że z fig. 15 wynika, że 
ba 

ia 5 * H 

słąd + > 0228 
Z tej samej figury wynika dalej, że 

REŻ FI" cos qr Stąd 

ponieważ zaś 

CEE ZTNGE | 
przeto po wstawieniu wartości 0 
otrzymamy 

Ere> ax. "cos X Sin, 7.1. z. 
jo Rr> | =s=6) PY 6" 40 

> ZAS GOST =— | 
Ciężar zaś q wynosi — 3000 kg. Wartość za- 

q ta ZSR ROG A 3000 kg. 
W przybliżeniu otrzymamy zatem dla świec 

R i T wartości na —" = 1000 kg. zaś dla świec 
Cos q | 

SiU 2, —500 kg. Cos q 
Kąt zaś » według fig. 8 wynosi zwykle 40". 
Po wstawieniu powyższych wartości w równa- 

niu (1) do (10) otrzymamy © 
a) z uwzględnieniem rolek wielokrążka: 

RR = 0,3475 P m Z UÓE 0... (a). 
Rs — 0,2655 P TARA BOBO Z 0 (da) 

1 

T *) Prawo własności, reprodukcyi, przedruku i tłumaczenia zastrzeżone 
ow. »Literatura naftowac w Borysławiu. 

Ing. E. Weksler 8. B. Wischnowiłtz. 

Theorie und Berechnun$ des Bohrturmes. ') 
(Fortsetzung.) 

Bie Verterlutmg: der Krarite au" der.B oni 
turmkrone. 

Aus den friiheren Berechnungen folgt es, dass 
die Maximalbelastung der unteren Triger A und B 
(Fig. 5) ist P = 100.000 kg. und der oberen Triger 
D imd: E ist P” = 43.200: ke. 

Zur Berechnung der in Lichtern auftretenden 
Krafte fiihren wir ein die Werte fiir die aut der 
Fig. 5. bezeichnete Entfernungen u. zw. nach den 
fiir die normale Aufstellung der Triger gebrauchten 
Ausmassen: Diese Masse betragen fiir die unteren 
Triger A, B, Ć 
d 500 7%, © >GG, | =400-% 

-=-1000F A 5200 
und fir die unteren Triger D und E 

GR 700,. 6 > 300 YE EZFB00 
|= 1800-72 

Was den Wert q, d. h. den festen Wert mit 
Riicksicht auf das Gewicht der Krone selbst, der 
Trager, und der Rollen nach den Gleichungen von 
(3) bis (10) anbetrifit, so wird derselbe mit Riicksicht 
auf die schiefe Aufstellung der unteren Trdger langs 
der Diagonale RT grósser fiir die Wande R und T 
als fiir die Wande S und U. 

Zwecks Berechnung der Festen r bemerken S tg 

wir, dass aus der Fig. 15 folgt 
b—a 

tg: y = Da H 
fierąqus 7 =:07 40 

aus derselben Figur folgt es weiter, dass 
F = F* CoS 7 kiertans 

Roa 7 
"4BB0OS.7 

da 
b—a -cos y t yl — . < 

PA RD H 
somit nach Einsetzen des Wertes name. Ak ez 
erhalten wir 

tg y' ==tgy. cos 4 — sin 4 d. h. 
16 "= r — 60 40' 

Und cos 4 2 BR 
Das Gewicht q betriigt — 3000 kg. 
Wir erhalten somit annidhernd fiir die Lichter 

R und T den Wert fir —*— = 1000 kg. und fiir 
| cos q' 

die Lichter S und U —2— = 500 kg. 
cos 4! 

Der Winkel o» betrigt nach der Figur 4 ge- 
wóhnlich 400. 

Nach Einsetzen der obigen Werte in die Glei- 
chungen (1) bis (10) erhalten wir 

a) unter Beriicksichtigung der Fla- 
e*SCHEenzugsroólen: 

zak Gs 22, RR = 0,3475 P --eog_, = 35.750 kg. . . . . (3a) 
*) Eigentums-,Reproduktions,->Nachdruck: und Uebersetzungsrecht def 

Ges. »Petroleum-Literaturc in Borysław vorbeęhalten, 
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R | doo Ru= 0,1130 P + — 11800 „ ... . (63) 
b) z uwzględnieniem rolki łyżkowej: 

RZE I ""OEE ać |>ą o 

Re, = 0,1287 P+ S60ka 0,53 (Ta) 
ra: : Ja 3 Rs, = 0,1683 P'+o" = 7770 „ . . . . . (8a) 
ża I OBA: 

Rr1= 0,8415 P'-mg, = 37.153 „ . . . . . (0a) 
Bo - UOBOPCĘ ZYWO 003) COST 

PFoprzeczkć aekrzyzyiiy. 

Siły występujące w poprzeczkach i krzyżynach 
obliczyliśmy zapomocą metody czysto statycznej 
określonej w części ogólnej na str. 48—101. Ponie- 
waż metoda statyczna dozwala tylko na przyjęcie, 
że wiązanie kratowe, tworzące Ścianę wieży, składa 
się albo tylko ze świec i krzyżyn albo tylko ze 
świec i poprzeczek, przeto uwzględniliśmy przy obli- 
czeniu krzyżyn i poprzeczek pdwyższe dwa wypadki 
obciążenia wieży. Poprzeczki obliczyliśmy dla ma- 
ksymalnego obciążenia podczas łyżkowania, zaś krzy- 
żyny są wyznaczone przy uwzględnieniu maksymal- 
nych sił, występujących podczas instrumentacyi. 
Siły występujące w poprzeczkach obliczamy tylko 
dla jednej ściany najbardziej obciążonej przy uwzglę- 
dnieniu parcia wiatru. Ścianę taką najbardziej ob- 
ciążoną będzie ta, dla której różnica sił zaczepiają- 
cej w wierzchołkach świec będzie największa, jak 
to wynika z równania (26). Będzie nią według ró- 
wnań (7a) do (10a) ściana S T, dla której różnica 
Kr AOER29383 ko. 

Siły zaś występujące w krzyżynach są obliczo- 
ne dla każdej ściany z osobna, gdyż ich układ nie 
jest we wszystkich ścianach jednakowy. 

Poniżej podajemy dwie tabele z obliczonemi 
siłami występującemi w poprzeczkach i krzyżynach 
według równań (21), (26), (27) i tablic na str. 100 
1 101, przyczem zauważamy, że wymiary krzyżyn są 
wyznaczone według największego obciążenia wystę- 
pującego w każdym przedziale i jednakowe dla 
wszystkich krzyżyn tego samego przedziału. Znak — 
oznacza zgniatanie, znak —- rozerwanie prętów. 

| | GW 

e — EEN za - 

Zwracamy uwagę naszych czytelników 
na inseraty umieszczone w naszem piśmie. 

E jo = ROPA | RETE 

Rs — 0,2655 P cór AMO 03001 (2) 
Ry — 035460 P wóz — "36.700 7 *. „-. (5a) 
Ru = 0,1130 P em 188000 . . (63) 

b). mit Riicksicht auf die Schmandrolle: 

R. 8-0 1287 Ba. > «*65G0skó 3 ea (7a) 

Rs , = 0,1683P' +2, = mb 008. (8a) 
RT, UE 1. 23 plGSRO"R" MOL (9a) 

Ru = 0,6435P'-|---$, EE 07700 „++. (108) 
Krafteverteilung lings der Quer- und Kreuz- 

latten. 
Die Krafte, welche in den Quer- und Kreuz- 

latten auftreten, haben wir durch die rein statische 
Methode, besprochen in dem allgemeinen Teile auf 
Seiten 48—101, berechnet. Da die statische Methode, 
nur die Annahme gestattet, dass die Bohrturmwand 
bildende Giitterverbindung nur aus Lichtern und 
Kreuzlatten, oder nur aus Lichtern und Querlatten 
besteht, deshalb haben wir bei der Berechnung der 
Quer- und Kreuzlatten die obigen zwei Falle der Be- 
lastung des Bohrturmes beriicksichtigt. Die Quer- 
latten haben wir fiir eine Maximalbelastung wdahrend 
des Schmandens und die Kreuzlatten bei Beriick- 
sichtigung der Maximalkrafte, welche wahrend der 
Instrumentierung auftreten, berechnet. Die in den 
Querlatten auftretenden Krifte berechnen wir eine 
am meisten belastete Wand, unter Beriicksichtigung 
des Winddruckes. Die am meisten belastete Wand 
wird diejenige sein, fiir welche die Diiferenz der im 
Gipfel der Lichter angreifenden Krafte, die grósste 
wird, wie dies aus der Gleichung (26) foigt. Diejeni- 
ge wird nach den Gleichungen (7a) bis (10a) die Wand 
S IT, fiir welche die Differenz Rr — Rs =29.383 Kg. 

Die in den Kreuzlatten auftretenden Krafte 
wurden fiir jede einzelne Wand berechnet, da deren 
Autstellung in allen Wadnden nicht dieselbe ist. 

Nachfolgend werden zwei Tabellen mit der Be- 
rechnung der Krafte, welche in den Quer- und 
Kreuzlatten auftreten, nach den Gleichungen (21), 
(26), (27) und den Tabellen auf Seite 100 und 101 an- 
gegeben, wobei es bemerkt sei, dass die Ausmasse 
der Kreuzlatten nach der Maximalbelastung, welche 
in jeder Abteilung auftritt und fiir alle Kreuzlatten 
derselben Abteilung gleich ist, bezeichnet sind. Das 
Zeichen — bedeutet das Driicken, das Zeichen —, 
das Zerreissen der Stdbe. Forts. folgt. 

Die P.T. Leser werden auf den Annoncen- 
teil unserer Zeitschrift aufmerksam gemacht. 

nosŃwnńwkwinnia 

Qskar Loewenherz 6 Gie in Borysław. 
Teleg.-Adr.: Loewenherz, Borysław. — Telephon Nr. 8: 
Geschiftskreis: Kommerzielles u. Technisches 
Bureau fur Naphta u. Montan-Angelegenheiten. 
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EKSPEDYCYA ROPY DO RAFINERYI W KWIETNIU 1913. — ROHOEL-EXPEDITION AN RAFFINERIEN IM APRIL 1918. 

Thurn . Montan |Dr. Freund | Vacuum Stacya — Station Suma Petrolea JAWA Karpath Rohag Urycz 

WOK O |KIK (NERONA k. Is. ISL 5 Mp UNFEUEO DARA 

Almas Fiizitó 123| 1875590] 113| 1724520] — AŻ | JBL 8 | SAN BZ ARA a -J610 151070 
Bosna-Brod i 113| 1602500] 83| 1182170] — — | — — |-30| 420330] — —— — |= — | — — 
Budapest-Ferencsvaros 298| 4091930] 245| 3379440] — EA APR | ER R .|>3B J28Ą AED Lć KORAN > 732400 — sa 

+ | »Kitero |. 143| 1786350|.127| 1571570] — = RE s» 161 214780| — "SĘ 2 >» 2 GB Ra: 
„ Kóbanya 67] 916060] 65| 885800] — > ze) 0] 80260] — * aa ać A: ol Des Pa. 1 10050| 1 10050| — 2 RZE s$a - IQ |gea A sa SARA A 2 aa 

Drohobycz (Austria) 87| 1309590| — > 87. 1309590] — A b R | _6 2 C4 | 2 SNY A RAE | |4 8 ŚL AR 
Dziedzitz (Schodnica) 450| 6925470] 450| 6920470| —- a | kę e | sA pij GRA zas A żeR||ż5h — | 

„ (Vacuum) . 229| 3459930] 191] 2891650] — M AGA A: oj 18208 || b = Wr20. | 4311708 
KIUNEPAW "1 |- 195| 2992360] 195) 2992360| — —- h— a 2» 8 ŻA8Ą Ha: A — | — — I 
Floridsdorf . 208| 2922440| 191| 2677820] — Si. SE —IASER Sk. 17] 244620| — m = = A= 0 AJ 
Gorlice 4 53180] 4| _ 53180| — 3 —ORPE a | IE J [BG Bd PLA ABY AE > 
Jasło 419| 6439100] 419] 6439100| — REA na czq| [EE RYJ (RAM i: RAR | — [| 
Jedlicze 85| 1184360] 85| 1184360| — = >AP za ag) | a — ik 3 
Kisvarda l 10080] — | ar — | — l 10080] — 0] REŻ — | - — | — SE | 
Kolin 50| 751810 50| 751810] — k SĄ ZR p (GEB Lkgż| BBI ZF] | M a, 221 apc a 
Kralup . 211| 3034780] 204] 2934760] — — | - A= ie 7| 100020] — — -- | — — 
NTOSNORA NZS 126] 1817220] 126) 1817220| — Ba M as 4 wi ożj KŻ ZMĘ A ES zwy jwże R. 
Legenyi Michaly 2 20190| 2 20190 — pa DAR 2) |ęiśż 1 zkóy ) pX uewiygyjj (SAR: OZ ARE maj eZ? i8 
LIMANOWA 8 129 1967040] 129] 1967040] — z ajAłE > Poza KB SSB) ARAD noi BI EK SB | JE 
Maros Vasarhely 36] _ 439470| — RZE BRA | at 36| _ 439470] — kar SR e s | | + 
Mihr.-Ostrau 343| 4740210] 343] 4740210| — a» sy |SEE SCE a BACH | RA a k 

„. Schónberg 161| 2407630] 161] 2407630| — Się | Da BE (ZA Las. „ESR SAR RE 0 | La 
Mezó-Telegd 255| 3646400| 255| 3646400 KU a | > AWAY) ASH a o) abo nayją p zi (Ak 
Munkacs 1 10680] 1 10680| — Ś a pEb | 0ZA2 ZNA OSS SAB JAA | 2 aa 
Oderberg 329| 5042110] 329] 5042110| — aż SB RR KE Aż BB ZA | śp) pe SEE 
Orsowa 141| 2026440] 141! 2026440| — ga św ję BR | KRA zt ARE — | = = — 
Pardubitz 1127| 14454400]1127| 14454400 = ||RS Sc) | MA BĘ | |Po AJ skype -eR BEE = 
Peczeniżyn . 52] 632930] 52] 632930] —- ARA z 2a | a> hę a> — | — — | — — 
Pozsony 292| 4281250| — Ea R — | 202] 4281250] — — | - — | - — |- ——-|-— E 
Stanislau 1 10850| — s. -- EAN ze 1 10850| — — |- — |— za” „|bcze 
Stryj Rie 46] 677020] 46| 677020| — asi | akt IE By >: 1 | Ra — — | - — 
Szatmar Nemeti 1 10050] — „4 |ek KARĄ) | SE R l 10050| — ACE. — | — — | — — 
Triest . 210| 2429490] 168] 1930600] — — | - =5| AŻ) 4832800] = — | — — = e — RaR 
Trzebinia 145 1893260] 145) 1893260| — Po poN AE a= sa ij | pz =, [= — | - | 
S. A. Ujhely 40| 589780] 40| 589780| — : Aż za A AA|DER ZO sm | 2 — | — — 
Ustrzyki 124| 1846940| — p a a= m |= — | — — | 124| 1846940| — — | - — P 
Zagórzany . 127| 1953450] — FA RES — |127| 1953450| — a- |= SA || R |— — | - | 
Zuczka 1 15170] 1 15170| — ma ża. s ZA > — |- a 

Suma . ora 90272560|5489| 77470140 s 1309590] 419] 6234700] 129] 1634710] 129] 481750] 124| 1846940] 53 712490| 39! 582240 

90272560 kg. 
Ekspedycya kolejowa do rafineryj — (BahreEZAEUNOG an Raftinerień)) „47 aoi w i 0a jo» + edy Jae Jod: 

» Ź ropy opałowej — (Heizól-Bahnexpedition) . . . - « « «: : RR A WANA 121 JADA 517300 „ 
Kr. Związek prod. odtłoczył do odbenz. (Produzentenverband abgepipt an Entbenzinierungsanstalt() . . « «. « « « » : * : * * 16142070 » 
„Galicya do rafineryi w Drohobyczu („Galicia* an die Raffinerie in Drohobycz) 

109006968 kg. 
Ogólna ekspedycya (Gesamtexpedition) . . . « « « « « + + 
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WYKAZ PRZETŁOCZONEJ ROPY W KWIETNIU 1913. PRODUCTION 
—T u. 

_Gal. Sp. naf. IL. 
Bia 

' Opeg II. o 
NE dv. ,) ,» 

lzabella 
Katarzyna: i | AJ Ó 

Pa pa 

Philip IV m | 
- Sas I. 
_Słotwinka 

Johanna p. 

| "m; Parra ma MG. nem a 7 i "a - | 

i opalnia L | Ko alnia | 2 IE | Kopaln CH 5 5 Sa opala SE "5 SĘ Sa 
l Well Ż 5 | Well La | Pl 
_ Agata l 3 | 3 | ! 
g Fortuna a (0/35, 35% | Hadwiga WA BLA 
| Pluto I. (18 , 8 || Hungaria 83/4 | 88, 
"Alois 80, 0 307 4| Hucuł SEE 5 "Banknot EZ 3!/.|| Jakób o 27/4: 271, 
Banzay a nan 17 || Jawa DODENSESEEDIUA 23 
Bronisław 0 _20'/,]| | Elsa 1664 - 16', 

PopperBr.L 53, 53 Emanuel 664 68, 
» o Lo 34 (0 34 | Kubuś | BB, PB, 

Długosz Łaszczl. 6 6 || Laura A 1 9, 
Fenomen 13 i . Lilien - fa l', 

OO GAJ, 
Niagara 120 120 Sycylia AŻ, | IŻ, 

» Oleum 1 104 10! | Walka | 173/, 17* , 
| Tomasz. Łaszcz - 5 a 5 || - Złotka 28, 257, 

"Wisła 0 9,0004 || KA 
__ Władysław i. 7 1 DUNST SE 
'. Dembowski 24!/, 24'/, NEDOSSIESY 
Elgin © 380, 030 (leka) ky 251, — 
"Ella - | 40%, 403), XVIil 10%, a 
Emil QU/, Q!/, "XIX 74 NE 
'Ernestyna II SES ; B= "HL Pyy A 
ERO a 253, 253/,||-- AW 834 s m, 

trdoweke W 16 0 77 ofc) Les (Wa OV 2, © oo _„Galizien* IK. 23. 23 || VI BA 
(Austrya) (XL 2 2] VII —„aił- saa 
ma MIL | 25. - 29 |< Bukowice ZŃ! 28ąl zma 

IV. 287, 25), "XXII 104 s ABE 30 Matkowski I 123%, —— "=; 
RVR 44 | M 4yj | 

VII. sa 22 "22. Dąbrowa | IV 951, | 
D. Fanto VIII. s TA, TA VUE) "468, 0 

X. 2 2 Ropa zbierana - Sammelól 3 RE | 
x Co. XI 061/, 96'/,|| Kometa i 38/4 | 381, 

Marta 173 173 ||Lowise "51 51 | 
Paulus 65. 65 || Marya I. a 215/, 21537, 

"Roman. 8074 80*/,|| Meta I. 1285 12, 
i Zeus 17 17 „Miner wa 9 9 
Felicia a 121/, 12',|_ Gliński — | _ 56 56 

_Felicyan IL 14! 5 A mma 14'/, EE. Litwa 80*/, o 80* , 

"Frania © "a=; a 223, 22%, =j Tristan | 23 23 
(Alfred 621, 621/|| Ło 7. TT 
-._ Antoni II 354 353/|| I. 8 81! 
_ |Ernest ABĄ TB. IIL. 261, __26'/, 
8... Juliusz i 21), 2/|Ż. V. 106 "106 

żókmiła 0008000380 w. 254 | 254, 5* Leon - 11 M | Vil 323 , 32; 
7. Rudolf 7 "6 6 Ii X 23/4 231, 
| Tadeusz Il. 291), 291 || Nordstern 118 | 18 

_William 1. 181, 18! Otylia 50050 
"Genia 870007 58 | Paryż I 4517, 451, "Hannashall Szcze -15* „|| Pluto II (Lesław) OU 9!/, 

Herman SEE (1 || Perkins £ Co: 48 | 48 
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IN APRIL 1915. PEIPUNGS-AUSWEIS PRO APRIL 1918. 

WET CE B-O-R--Y_ SŁ A. Wit. |. 
Fi 27 i | BAR 8 opalnia E |8|,s d|5 | s 

"Gibe. |. BopaS Sa Gube "| SUBS]S|5 |5| Sa 
Well 2] SER Well SAR LED 

Piastów” 421, _ 42'/,|| Aleksander | 2UĄ 0252 
Borak | __981/,|_98'/,|| Barbara E_| mail = KdR0 50 
Hubicze | NEGUAE236Y,| (Bar Hiesch if" | || «| 235 "Je 

„j| Dereżyce powo | 43RR2I | | 327 | Brochówian EG > HBV. STA BE BE 2] JA704% 
„| Eileen Je 7 393/, 39*/,|| Borysławski Il ILO*4 sudo b akók = | aaE 20 103,4 

= | Dorrit RANE 5 227*/4 2273/,|| Estera ajka | ŻE 160 

Ś | King Eduard 78/4 EA OCACEMER > OEECAKC ER 389, 
5 | Hera || Sl 3yj| |pazorm ie | 11;j | | 42] UN 
© | Klara FAB 2 - ZajaaŻ ma A |. 907 

Popielanka | ES: 8 || Kornhaber ll | 45%, | 243454 
Tama (Fangól) | " ARIEWIEFE | po tv | zka || 2546 

Renata | DT, 121/,|| | Zofia | ZE DAE 
Rosa | e403 6 Ludwik 421] AE" | * | 40] 
Rockefeller > Ea 2571%,| _25T"/4 XXW | SRS R | faj. 41 2438 
Rozwadów 12'/4| | 12*/, GalCia". | -XAV roza ZR > BOA 14, 20 
Stefania | .1314 13" e | XUSGARAZ 10. |...].19 
Stella | 3 3 || Georg RZS |. |OB38 
Tsuschima | 734 | 73/,|| Helena (Wittig) > RE SZA ZA EBS RBP 631, 

Bohemia EESTI ANFA|EGEN) e) ') 35] 20RE 
Elizeum | OWE 9 Jasienicki m) | - 150 90 

„| Hilda | 421 _ 42!/,|| Jeanetta 2a | o dGGSES 
5| Marceli I "a A2Y,|. 1227/,|_ Johańnąi -aABRAMSABEC O 00077 
„| Matya BEGENNWO 022 | 2 || KazimEZQAGĘ Cc O" = Ala | 27 0ELET 
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ZENTRALBUREAU 
4 FABRIK, STRYJ. 

Bahn-, Post- £ 
Telegraphen-Station 

Stryj. 

Postsparkassen- 
Konto Nr. 122.331. 

Telegramm-Adresse: 
» ŚWID RY* Stryj ; 

Telephon Nr. 7. 

u RAPER 

ZWEIG-FARRIREN 
IN GALIZIEŃ : 

Borysław, 
Telephon Nr. 16. 

Tustanowice, 
Telephon Nr. 9. 

Borysław-Wolanka, 
Telephon Nr. 64. 

_ 

GESELLSCHAFT M. B. H. 
VORMALS 

PERKINS, MAC INTOSK 6 PERKINS 
gegriindet 1885. 

IDZŻŻAIZZZZLŁŁEZĘÓ) 

Erzeugen und liefern: 
MASCHINEN, Werkzeuge u. komplette Einrichtun- 

gen fiir Tiefbohrungen nach kanadischem 
System fiir Seil- und Spiilbohrung. 

BOHRKRANE nach verbessertem kanadischem 
System und kombinierte Bohrkrdne nach aller- 
neuesten Konstruktionen ausgefiihrt fiir entspre- 
chende Tiefe. 

TRANSPORTABLE ausfaconeisen gebaute und leicht 
montieybare Bohrkrine und Bohrturmgeriiste. 

DAMPFFÓRDERHASPEL fiir Fórderung des Oels 
aus Bohrlóchern mittels Kolben in verschiede- 
nen Gróssen in bekannter erstklassiger Quali- 
tat, wovon iiber 90 Stiick im Betriebe. 

DAMPFPUMPEN, Pumprigs und Rohólschacht- 
pumpen, wie auch komplette Einrichtungen 
von Rohólpumpanlagen. 

SPECIALITAT : Excentermeisel Patent Mac Garvey 
in allen Dimensionen. 

BOHRWEKZEUGE und Bohrutensilien fiir kana- 
disches System, Freifallseil- und Spiilbohrung. 

BOHRSTANGEN vom Specialeisen, Rettungsstan- 
gen aus einem Stiick ohne Schweiss in ver- 
schiedenen Dimensionen und Kaliber. 

SICHERHEITSRETTUNGSSTANGEN, gekuppelt, 
an Kugellager laufend, zum Betreiben ausser- 
halb des Bohrturmes. 

(| ANOWICZ 
Fabrik in England: 
Perkins, Mac Intosh, 
Petroleum Tool £ 
Boring Co. Limited. 

St. Albans. 
Telegramme: 

BORING, St. Albans. 

bureau: 
London, E. (. 
19, Bishobsgate. 

Telegramme: 
OLEBORERS, London. 

General-Vertreter 
Iiir Europa: 

Verein fiir Handel, 
Gewerbe % Acker- 

bau in Lemberg, 
Romanowiczgasse |. 

Telegramm-Adresse : 

NANDELSVERETN, Lemberg 
Telephon Nr. 168. 

Neueste kombinierte Bohrausriistungen Rotations- 
system „RÓTARY%* mit galizisch-kanadischem 

Bohrkran — komplett oder getrennt. 
Informationen, Skizzen und Offerten auf sefl. Wunsch. === 
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Nadto „Galicya* odtłoczyła do rafineryi w Drohobyczu schodnickiej ropy 
Ausserdem hat „Galicia* an die Raffinerie in Drohobycz an S 

EKSPEDYCYA ROPY OPAŁOWEJ W KWIETNIU 1913. — 
APRIL 1915. 

| NOE | | 
EKSPEDYCYA ROPY SCHODNICKIEJ, URYCKIEJ I MRAZNICKIEJ W KWIETNIU 1915. 

SCHODNICA-, URYCZ- UND MRAZNICA-OELEXPEDITION IM APRIL 1918. 
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WIADOMOŚCI OSOBISTE. - 
Kol. Adam Kobrzyński objął kierownictwo kopalni Mru- 

kowskiej spółki naftowej z o. p. w Mrukowej o. p. Zmigród. 
Kol. Walery Skubiejski objął kierownictwo kopalni Paryż 

w Tustanowicach. 

- WIADOMOŚCI RÓŻNE. 
„Produkcya za miesiąc kwiecień. Ogólna produkcya ropy 

w miesiącu kwietniu wynosiła: 
MoosSAWM >... A BODL SOSEN, 
„ JUSlahowicach ./, ©, zbosfn 

Razem > 4500: > GyStemt. 
czyli ogólna: produkcya w kwietniu wynosiła o 22 cysterny mniej 
IUŻ W>IMa(CH. | 

Z tego na grupę ,„Premier' przypadało: 
„Tryumf 9391/, cysterny 
Carpathian . ; : ; «+ 415 $ 
IGM =.—0- : : . 45814 > 
Erdólwerke ; >. OB ; 
Alfa ż ; OCR ; 

Razem ; . 1941 cystern. 
czyli 25.610/, ogólnej produkcyi Borysławia i Tustanowic. 

„ Na pozostałe większe firmy przypada: Fanto T223/, (9.540/5), 
Karpaty 6601/, (8.730/), Vereinigte 471 (6.24%), Nafta 596*/.. 
(7.880/0), Galicya 235 1/, (3.1%/,), Montan 1593/, (2.10/6), Pozostałe 
drobne firmy wyprodukowały 27843/, cysterny czyli 36.790/,. 

Wzrost i spadek produkcyi w poszczególnych firmach 
w porównaniu z miesiącem marcem przedstawia się następująco: 

GIOGPA „Premier : . || — 0/00 CYSIEMY: 
Fanto . SN + 7034 > 
Karpaty ; E a . — 58 wa 
Vereinigte |. „p. 067, > 

*oNZNĘSA m1 $ 
Galicya » 3 + 55 ..0 5 
Montan : ; + 271, > 
Drobne firmy . : — 216 a: Z produkcyi kwietniowej na akcyjne Tow. naftowe przy- 

padało: 478684 cyst. czyli 63.21%/, z tego na producentów rali- 
nerów przypadało : 4315*/, cysterny czyli 56.86V/,. 

Towarzystwa rurociągowe przetłoczyły w miesiącu kwietniu: 
Petrolea 41268/, cyst. 54.4, 
Karpaty : » „1610 „5 2du6%, 
Bragdiza ©. : > ARSIZĘ| *. 1620 
Galicya poż O Ra EA 
Montan 1211/o A 1.6*%, 
Nafta : | 67 > 0.87%, 

RZE. -.._ 17500. *cyst. 100, 
. _ Cena ropy. Cenę ropy borysławskiej w ciągu miesiąca 

kwietnia notowano: 1/4 9.16—9.18, 5/4 0 9.20, 1040243925 
15/4 9.75—9 76, 20/4 9.77—9.78, 25/4 9.78—9.80. 

Ropa marek specyalnych osiągnęła następujące ceny: 
Bitków 3 : za 100 kg. 19.50 kor. 
Urycz + palma OI : I— 5 
Schodnica 13:— , Rogi, Równe, Potok, Wielopole, 

Libusza . . z L2:005 +, 
Olszanica . 5 : > 122—. , 

SDONaZBICA |. . SE 5, EO:0055 
. Harklowa a> uRO0 
Ekspedycya kolejowa w miesiącu kwietniu wynosiła : 
Do rafineryi _ 9.027.2560 kg. 
ropa opałowa . 51.7300 -,, 

_Kr. Związek producentów do | 
odbenzyniarni w Drohobyczu >” 787.5029 

Tow. akc. „Galicya* do rafineryi - 
w Drohobyczu „7 > 103ZZG008 > 

Razem ekspedycya za kwiecień 10.900.6968 kg. 
Ruch wiertniczy w miesiącu kwietniu przedstawia się 

następująco : Rozpoczęto nowe wiercenia: Tow. Premier rOzpo= 
częło wiercenie dwóch nowych szybów na Potoku na terenie 
kópalni Leo Albert. Dr: Goldhamer rozpoczyna na Potoku wier- 

„cenie nowego szybu „Henryk*, Na kopalni Wittig w Borysławiu 
puszczono w ruch nowy szyb „Violette*. Firma Fliissige .Brenn- 
stoife montuje jeden szyb „,Gottfried* II. na Mraźnicy i „Silva 
Plana II* w Borysławiu. Galicya przystępuje do budowy nowego 

» 

PERSONALNACHRICHTEN. 
Herr Adam Kobrzyński hat die Grubenbetriebsleitung 

. der Mrukowa-Petroleumges. m. b. H. in Mrukowa, Post Żmigród 
iibernommen. 

Herr Walery Skubiejski hat die Betriebsleitung der Grube 
Paris in Tustanowice iibernommen. 

VERSCHIEDENE NACHRICHTEN. 
Produktion im April. Die Gesamtproduktion von Bory- 

slaw-Tustanowice betrug im April: 
Borysław . 17551, Zist, 
Tustanowice . m : 3304>P56,, 

Zusammen . TOW ZISE 
Die Gesamtproduktion war somit um 22 Zisternen kleiner als im 
Vormonate. i 

In der Aprilproduktion partizipiert die Firma „Premier* 
mit: : i 

Jiukomypi >. m" > <303015, Z48l, 
Carpathian i : : : 413 > 
Premier : : , ; 4581/5 ,, 
Erdólwerke : : : : : MALIENEN= 
Alpha : ; ; ż ś 408, 

Zusammen . 3 IUBG- Z1Sb 
oder 25.61%/, der Gesamtproduktion von Borysław-Tustanowice. 

Auf die iibrigen grósseren Firmen entfallen: Fanto 722*/, 
Zist. (9.54*/,), Karpathen 6601/, Zist. (8.73%/,), Vereinigte 471 Zist. 
(6.24%/,), Naphta 5963/, Zist. (7.88%/,), Galicia 2351/, Zist. GAR 
Montan 1595/, (2.1%/,). Die Produktion der iibrigen kleinen Fir- 
men betrug zusammen 2784*/, Zist, oder 36.79%/, der Gesamt- 
produktion. 

Die Produkiionszunahme oder Abnahme betrug in April 
in einzelnen Firmen im Vergleiche mit dem Monate Marz: 

Premier-Gruppe ."*"FofaZISICMREN 
Fanto : + 105 > 
Karpathen - ; . — 58 „i 
Vereinigte ; +a--1 66 * 
Naphta R o aaa podli 3 
Galicia + 9 4 
Montan pó ŻE, ; 
Kleine Firmen — 216 
Die Produktion der Aktiengesellschaften betrug 4786?/, ZAST 

oder 6321%/, wovon auf die Produzenten-Raffineuren 45153/, Zist. 

Pipung. Die Transportgeselischaften haben abgepipt 
im April: 

Petrolea ; : i -41.207/,. ZiSbo SRAL, 
Karpathen "IS e 270 
BrRaBAMZaAG "* >. : - ABA SE 1G255 
Galicia ć ź ę . 220*/4 »» 3.3 

Montan : > ARŻIEJ, 5 1-6? 
Najhóbo e o 67 AUO 

Zusammen . | 7/0008 ZISR 100% 
Rohólpreis. Am Lemberger Markte wurden folgende Preise 

notiert : 
1/4, 9.16—9.18, 5/4 9.19—9.22, 10/4 9,24—9,25 15/4 

9.75--9.76, 20/4 9.77—9.78, 25/4 9.78—9.80. sc: 
Rohólspezialmarken haben folgende Preise erreicht : 
DURÓW 20.53. mło T0U ko KSIG5P 
Urczęccoc so 02 sio a JERSR 
SCHOWMEB 5 » o, 13— Rogi, Równe, Potok, Wielopole 

BOŃSZA |. 0 738 oso "12.00 
OSZĄMCA oka > 5 R o» A2— 
DNAZICA > 6.0: j5- grec =GL WAW 
jiGRIÓOWE > ma sia KIASOR 
Die Rohólexpedition von der Station Borysław betrug 

im April: © 
An Rarinetień «2 45,-. + ,<, ANODAJEDZOZKE. 
WOKZÓRA 4, + żeę AGAĄ DIRZODO. -,, 
Landesverband an die k. k. Mineral- | 

okabnik in Brohobyca. >. o ""107.5020-, 
Galicia an ihre Raffinerie 1.034.2079 ,, 

ZMSABNNCH . . 10:900:06068 kg. 
Die Bohrtatigkeit stelit sich im April folgendermassen . 

vor: Die Premier Ges. hat mit zwei neuen Bohrungen am Potok 
(Terrain Leo-Albert) angefangen. Dr. Goldhammer beginnt dieset 
Tage mit der Bohrung des Schachtes „Henryk' am Potok. Auf 

M ARJ : 

PĘRE-—k u 



| Nr. 9 ROPA 203 | 
szybu w Mraźnicy. Firma Jakób i Gustaw Goldman montuje 
w Mraźnicy szyb „Oil Spring". 

Oprócz nowych szybów wznowionć. ruch w wielu starych 
szybach i tak: w Borysławiu odbudowywuje się szyb „„Bory- 
sławski I" w Tustanowicach puszczono w ruch szyby „Eruptio', 
„Helena*, „Ignacy. Odbudowuje się szyb . „Zmiziać;, Tow. akc. 
D. Fanto nabyło 15 morgów terenu pod Ratoczynem z 6 mie- 
sięcznym terminem wiercenia. 

W ciągu miesiąca kwietnia dowiercono kilka szybów 
0 mniejszej produkcyi, i tak: Szyb galicyjska Spółka IV. otrzy- 
mał produkcyę 4 cysterny dawniej miał 2, szyb „Johanna * 
Nr. IL w Borysławiu otrzymał 3 cyst., szyb „Ella w Tustanowi- 
cach otrzymał 3 cysterny, w szybie Freudenheim XT D> Kanto 
zwiększyła się produkcya z 3 na 4!/ę cyst., Szyb „Oil Star" 
w 1118 m. dostał produkcyę !/» cysterny, w szybie „„Dawidman II'* 
zwiększyła się produkcya do 11/5 cysterny. 

Ten szereg wznowionych starych szybów, może przypuszczać 
że i produkcya w Borysławiu i Tustanowicach wkrótce się poprawi. 

Jak wiadomo firma W. Sulimirski, przedsiębiorstwo 
wiertnicze we Lwowie objęła wiercenie akordowe jednego szybu 
w Bitkowie dla Wschodnio galicyjskiego akc. tow. naftowego. 
Montowanie szybu położonego niedaleko szybu Golda już się 
rozpoczęło, jednak musiało zostać wstrzymane, gdyż szyb zosta- 
nie przesunięty nieco dalej od granicy parceli. Firma W. Suli- 
mirski wprowadza do tego wiercenia 50 konny motor gazowy. 

KRONIKA RUCHU. 
Z notatek naszego biura statystycznego. 

20: 

Szyb „Hohburg'* w Tustanowicach 1320 m. głęboki, za- 
rurowany 5" rurami do głębokości 1314 m. dostał za tłokiem 
przeszło 3 cysterny dziennej produkcyi. 

Szyb „„Maryna'* w Borysławiu pogłębia się dalej, wobec 
czego na razie nie ma produkcyi. W przyszłości będzie się w tym 
szybie tylko od czasu do czasu tłokować. 

__ Szyb „Światowid'* w Borysławiu (Kalman et Freiwillig) 
1142 m. głęboki zarurowany 4” rurami instrumentuje się i od 
czasu do czasu tłokuje się. W kwietniu wyprodukował szyb ten 
1,5082 kg. 

3/5. 
Szyb „Nadzieja |." w Borysławiu rekonstruuje się 

'iw przyszłym tygodniu pójdzie w ruch. (GR 12405m. 4" rury). 
Szyb „Nadzieja Il.'* 1050 m. gł. zarurowany 55 "rurami, 

wierci się w piaskowcu. | 
Szyb „Nadzieja III. * 1070 m. gł. zarurowany rurami O”, 

instrumentuje się. 
Szyb „Johanna Il.'* w Borysławiu dziś się nie tłokuje 

„wobec czego nie ma żadnej produkcyi. 
W szybie „„Nafta II.'* w Tustanowicach instrumentuje się 

za pozostałym w otworze tłokiem i dlatego dzisiejsza produkcya 
„tego szybu wynosi tylko 1/. cyst. 

255. 
"Szyb „Opeg I.* w Tustanowicach, w którym wyciągnięto 

już pozostały w otworze tłok, tłokuje się znowu i produkuje 4 
cyst. dziennie. 

W szybie „Johanna Il.* w Borysławiu, po 1 dniowej 
przerwie rozpoczęto w sobotę wieczorem tłokować zapomocą 
haspla. Po parogodzinnem tłokowaniu szyb zaczął wyrzucać ropę 
samoczynnie i wydał w 24 godzinach 14 cystern. 

Szyb „Paryż Il.* w Tustanowicach 1309 m. głęb. zaruro- 
wany 6' rurami, za tłokiem około 2 ją cyst. produkcyi. 

Zastanow. szyb Dr. St. Freund Nr. Il. w Borysławiu, spa- 
lił się wczorał od uderzenia piorunu. 

6/5. 
Szyb „Paryż Il.* w Tustanowicach. W szybie tym w 24 

godzinach tłokowania osiągnięto produkcyę wynoszącą przeszło 
8 cystern. 

'W szybie „Kazimierz Il.* w Borysławiu wyrabia się za- 
_Syp, wobec czego nie ma żadnej produkcyi. 

W szybie „Silva Plana II'* w Borysławiu dzisiaj rozpo- 
częto ruch wiertniczy. 

Ekspedycya kolejowa. W kwietniu wyekspedyowano 
ze stacyi Borysław 6.408 wozów = 9.078.9860 kg. . ię) 

der Grube „Wittig* wurde mit der Bohrung des Schachtes 
„Violette* angefangen. Die Firma „Fiiissige Brennstoffe* montiert 
den Schacht „Gottfried II" in-Mraźnica und „Silva Plana II* in 
Borysław. Galicia, nimmt die Montage eines neuen Schachtes 
in Mraźnica auf. J. e£tG. Goldmann, montieren einen neuen Schacht 
„Oil Spring" in Mraźnica. Ausserdem wurde der Betrieb in vie- 
len alten Schichten wieder aufgenommen u. zwar wurden in 
Betrieb gesetzt die Schdchte „„Eruptio*, „Helena, „Ignacy 
Schichte „Borysławski I* in Borysław und „Zuzia”* in Tustano- 
wice werden abgebaut. A. G. vorm. D. Fanto erwarb 15 Joch 
bei Ratoczyn mit 6 monatlicher Bohtverpflichtung. Im Laufe des 
Monates April, wurden einige Schichte mit kleiner Produktion 
erbohrt u. zwar. Galizische Naphtages. Nr. III. produziert 4 Zist. 
pro Tag. (friiher 21/) „Johanna II* in Botysław erhielt eine Pro- 
duktion von 3 Zist. „Ella* in Tustanowice 3 Zist. Im Schachte 
Freudenheim XI (D. Fanto) ist die Produktion von 3 auf 4!/ Zist. 
gestiegen. „Oil Star" in Boryslaw wurde in einer Tiefe von 
1118 m. mit 1, Zist. fiindig. 2. 

Die Produktion von Borysław, Tustanowice diirfte der in- 
tensiven Exploitation zufolge binnen kurzem bedeutend zunehmen. 

Bekanntlich hat die Bohrfirma W. Sulimirski aus Lem- 
berg die Akkordbohrung eines Schachtes fir die Ostgalizische 
Petroleum A. G. iibernommen. Die Montage des Schachtes, 
welcher unweit von den Schichten N. Gold gelegen ist, musste 
jedoch eingestellt werden, um einen grósseren Abstand von' der 
Terraingrenze zu nehmen. Die Bohrung wird mit einem 50 HP 
Gasmotor ausgefiihrt. 

BETRIEBSCHRONIK. 
Aus den Notizen unseres statistischen Diiros. 

25 
Schacht „„Hohburg'' in Tustanowice, welcher 1320 m. tief 

und mit 5" Róhbren bis zur Tiefe 1314 m. verrohrt ist, hat mittels 
Kolbens eine Produktion von iiber 3 Zist. erhalten. 

Schacht „„Maryna' in Borysław wird weiter vertieit und 
hat deshalb keine Produktion. In Żukunit wird in diesem Schachte 
nur von Zeit zu Zeit gelóffelt werden. 

Schacht „Światowid* in Boryslaw (Kalman $ Freiwillig) 
1142 m. tief mit 4" Róhren verrohrt, wird instrumentiert und 
von Zeit zu Zeit gekolbt. Im April produzierte der Schacht 
750522K8. 

3/0. 
Schacht „Nadzieja I'* in Borysław wird rekonstruiert und 

in nachster Woche wird der Betrieb auigenommen. (Tiefe 
1270 m. 4" Róhren). 

Schacht „Nadzieja II* 1050 m. tief, mit 5” Róhren ver- 
rohrt, wird im Sandstein gebohrt. 

Schacht „Nadzieja III" 1070 m. tief, mit 5” Róhren ver- 
tohrt, wird instrumentiert. ! 

Schacht „Johanna II" in Borysław wird heute nicht ge- 
kolbt, deshalb ist auch keine Produktion vorhanden. 

Im Schachte ,„Naphta II* in Tustanowice wird heute nach 
dem im Bohrloche zuriickgebliebenen Kolben instrumentiert, 
deshalb betrigt die heutige Produktion nur Ly ZISE 

| 5/0. 
Schacht „Opeg I* in Tustanowice, indem man den im 

Bohrloche zuriickgebliebenen Kolben herausgezogen hat — wird 
wiederum 4 Zist. Oel taglich gekolbt. 

lm Schachte „Johanna |II* in Borysław wurde nach 
1 tigiger Unterbrechung, Samstag abends das Kolben mittels 
Haspels angefangen. Nach paarstiindigem Kolben hat der Schacht 
selbsttatig zu produzieren begonnen und binnen 24 Stunden 
14 Zist. ergeben. 

Schacht „Paryż II" in Tustanowice, 13809 m. tief, mit 
6' Róhren verrohrt, hat heute mittels Kolbens eine Produktion 
von zka 2!/, Zist. erhalten. 

Der eingest. Schacht Dr. St. Freund Nr. II. in Boryslaw 
ist gestern vom Blitzschlage abgebrannt. i 

6/5. 
Schacht „Paryż II* in Tustanowice. In diesem Schachte 

hat man in 24 Stunden mittels Kolbens eine Produktion von 
iiber 8 Zist. gewonnen. 

Im Schachte „Kazimierz II* in Borysław wird Nachiall 
ausgearbeitet und deshalb ist keine Produktion vorhanden. 

Schacht „Silva Plana II" in Borysław wurde heute in 
Betrieb gesetzt. | 

Bahnexpedition. Im April wurden ab Station Boryslaw 
6.408 Wagen = 9078.9860 Kg. expediert, 
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Szyby „Olga II'* w Borysławiu i „Berthold* w Tustano- 
wicach, należące do Sp. naft. Joanna odbudowuje się, celem 
podjęcia robót wiertn. 

W szybie „Miriam'** w Mraźnicy w głębokości 135.50 m. 
po raz trzeci zamyka się wodę 10” rurami. 

Szyb „Felicyan Il.*. w Tustanowicach. Tutaj nie wy- 
kazuje się od paru dni żadnej produkcyi, gdyż obecnie w szybie 
tym zapuszcza się nową turę rur. 

Szyb „Violette'* w Borysławiu jest już zmontowany 
iw tych dniach pójdzie w ruch. 

8/5 
Szyb „Paryż II'* w Tustanowicach. W szybie tym daje 

się zauważyć znaczny spadek produkcyi. Dzisiaj wyrabia się za- 
syp, wskutek czego będzie dłuższa przerwa w tłokowaniu i dla- 
tego dzisiejsza produkcya nie wyniesie więcej jak 3—4 cysterny. 

Szyb „Felicia'* w Tustanowicach jak obecnie 1319 m. 
głęboki, zarurowany 5" rurami i wierci się w piaskowcu. 

Szyb „„Renata'' w Tustanowicach 1346 m. głęboki, zaru- 
rowany 6' rurami, przez 1 szychtę tłokuje się z rezultatem 
', cyst. dziennie, zaś 2 szychty wierci się w twardym piaskowcu. 

95. 
Szyb „Paryż II'* w Tustanowicach. Jak już wczoraj do- 

nieśliśmy, w szybie tym wyrabiano zasyp, poczem produkcya 
podniosła się na około 6 cyst. dziennie. 

Jasienica solna. Szyb Nafty ma obecnie 985 m. głębo- 
kości, zarurowany 7" rurami, wierci się w pokładach łupkowych. 

Szyb „Józef I'* w Tustanowicach rekonstruuje się i w naj- 
bliższych dniach pójdzie w ruch. 

Szyb „Monte Carlo'* w Mraźnicy ma obecnie 1024 m. 
głębokości, zarurowany jest rurami 7" i wierci się w piaskowcu 
z łupkami. 

10 5. 
Szyb „Zeppelin I'* w Tustanowicach ma 1236.90 m. gł. 

zarurowany 7' rurami. 
Na kopalni tej zmontowano już haspel i dziś wieczorem 

ma się rozpocząć próbne tłokowanie. 
Szyb „Zeppelin II* 672.80 m. głęboki, zarurowany 

9 rurami wierci się w łupkach z piaskowcem. 
Szyb „Mukden II** nie ma obecnie produkcyi, ponieważ 

wyciąga się 5" rury. 
Szyb „Piotr w Borysławiu 1211 m. głęboki osiągnął 

za tłokiem przeszło 2 cyst. produkcyi. 
Szyb „Maryna'* w Borysławiu dziś znowu się łyżkuje 

z rezultatem 1 cyst. 

135. 
Szyb „Paryż II" w Tustanowicach. W szybie tym po raz 

wtóry wyrobiono zasyp, poczem produkcya podniosła się na 
5—6 cyst. dziennie. 
| Szyb „Maryna* w Borysławiu. W szybie tym łyżkuje 

się ropę w dalszym ciągu. Przez sobotę osiągnięto w ten sposób 
przeszło 1 cyst. 

Szyb „Mela |I* (Inż. Smreker) w Schodnicy ma obecnie 
596.80 m. głębokości i wierci się w czerwonych łupkach. Szyb 
„Mela II' jest czasowo zastanowiony. 

Szyb „Józef I* w Tustanowicach firmy Vereinigte P. G. 
tłokuje się od kilku dni i produkuje !., cyst. dziennie. 

14 5. 
Szyb „Paulus* w Tustanowicach. W szybie tym rozsze- 

rzano oraz nieco pogłębiono otwór, poczem gdy zaczęto tłoko- 
wać, uzyskano około 5 cyst. produkcyi dziennej. 

Szyb „Gertruda w Tustanowicach 1274 m. głęboki, za- 
rurowany 6" rurami dostał silne gazy i znaczne ślady ropne. 

W szybie „Henryk I** w Tustanowicach 1740 m. gł za- 
rurowany 4" rurami występują silne gazy. 

Szyb „„Maryna'** w Borysławiu rozpoczęto dziś pogłębiać, 
wobec czego nie ma produkcyi. 

W szybie „„Trunkwalter'* w Tustanowicach ruch czasowo 
zastanowiono. 

15 5. 
Szyb „Elżbieta* w Tustanowicach ma obecnie 1140 m. 

głębokości, zarurowany 7' rurami, wierci się w piaskowcu i od 
czasu do czasu tłokuje się. 

W szybie „Gottfried I'* w Mraźnicy, 970 m. głęb. zaru- 
rowanym 7" rurami, czyści się obecnie otwór. Wczoraj w szybie 
tym łyżkowano ropę i uzyskano około 2 cysterny produkcyi. 

W szybie „Elsa'* w Tustanowicach instrumentuje się za 
pozostałym w otworze tłokiem, wobec czego nie ma produkcyi. 

Ekspedycya kolejowa. Ze stacyi Borysław wyekspcdy- 
owano od 1. do wł. 14. bm. 2700 wozów, 

PROJECTS EETETĄ 
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Die Schaichte „Olga II* in Borysław und „Berthold" in 
Tustanowice der Johanna Petr. Ges. werden neugebaut, zwecks 
Wiederaufnahme des Betriches. 

Im Schachte „Miriam in Mraźnica in der Ticfe von 
135.50 m. wird zum dritten Male das Wasser mit 10" Rohten 
abgesperrt. 

Schacht „Felicyan II* in Tustanowice. Hier wird scit 
cinigen Tagen kcine Produktion ausgewiesen, wcil gegenwadrtig 
cinc neue Róhrentour cingelassen wird. 

Schacht „Violette' in Borysław ist bercits montiert und 
wird dieser Tage in Betrieb gesetzt. 

8 5. 
Schacht „Paryż II* in Tustanowice. In diesem Sclhachte 

lisst sich cin bedeutender Riickgang der Produktion bemerken. 
Fcute wird der Nachfall ausgearbcitet, also wird eine lingere 
Unterbrechung im Kolben cintreten und diirfte deshalb dice 
heutige Produktion nicht mehr als 3—4 Zist. betragen. 

Schacht „Felicie* in Tustanowice ist gegenwiirtig 1319 m. 
ticf, mit 5" Róhren verrohrt und wird im Sandstein gcebohrt. 

Schacht „Renata* in Tustanowice 1346 m. tici, mit 
6' Róhren verrolrt, wird eine Schicht gekolbt mit Resultat von 
' , Zist. tiglich und 2 Schichten gebchrt im harten Sandstcin. 

95. 
Schacht „Paryż II" in Tustanowice. Wie wir gestern be- 

richtet haben, wurde in diesem Schachte Nachfall ausgcearbcitet, 
wonach die Produktion auf zka 6 Zist. tiglich gesticgen ist. 

Jasienica solna. Der Naphtaschacht ist gegenwirtig 
984 m. tief, mit 7" Róhren verrohrt, und wird in ciner Schiefer- 
verlagerung gebohrt. 

Schacht „Josef |" in Tustanowice, der Vercinigten Petr. 
Ges. wird rekoustruiert und wird in nichsten Tagen in Betricb 
gesetzt. 

Schacht „Monte Carlo" in Mraźnica ist gegenwirtig 
1024 m. tief, mit 7" Róhren verrohrt und wird im Sandstein 
mit Schiefer gebohrt. 10 

5. 
Schacht „Zeppelin 1. in Tustanowice ist gegenwartig 

1236.90 m. tief und mit 7" Róhren verrohrt. Dic Haspel auf die- 
ser Grube ist schon montiert und heute abends wird man probe- 
weise anfangen zu kolben. 

Schacht „Żeppelin Il." ist 672.80 m. tief mit 9" Rohren 
verrohrt und wird im Schiefer mit Sandstein gebohrt. 

Schacht „„Mukden II.* hat gegenwirtig kcine Produktion, 
weil 57 Róbren herausgczogen werden. 

Schacht „Piotr* in Borysław 1211 m. ticf hat mittels 
Kolbens cine Produktion von iiber 2 Zist. erhalten. 

Schacht „Maryna' in Borysław wird heute wiederum mit 
Resultat von 1 Zist. gelóffelt. 

135. 
Schacht „Paryż Il." in Tustanowtce. Hier hat man zum 

zwciten Male den Nachfall ausgearbeitet, worauf die Produktion 
auf 5—6 Zist. gesticgen ist. 

Schacht „Maryna' in Borysław. Hier wird heute das Ro- 
hól wciter gelóffelt. Samstag wurde auf dicse Weise itber 1 Zist. 
Produktion gewonnen. 

Schacht „Mela Il.* (Ing. Smreker) in Schodnica ist be- 
rcits 596.80 m. tief und wird im roten Schiefer gebohrt. — Schacht 
„Mela IIl.'* wurde ceingestellt. 

Schacht „Josef |." in Tustanowice der Vercintgten Petr. 
Ges. wird scit cinigen Tagen gekolbt und hat cine Produktion 
von '/, Zist. tiglich. 

145. 
Schacht „Paulus' in Tustanowice. In dicsem Schachte 

wurde gestern das Bolhrloch nachgebohrt und cin wenig vertieft, 
worauf die Produktion auf 5 Zist. gestiegen ist. 

Schacht „Gertruda' in Tustanowice 1274 m. ticf mit 6" 
Róhren verrohrt hat starke Gase und bedcutende Olspuren 
bekommen. 

Im Schachte „Henryk Il." in Tustanowice, der 1740 m. 
tief ist und mit 4' R6hren verrolrt, treten starkc Gase_ zutage. 

Schacht „Maryna* in Borysław wird heute werticit, des- 
halb ist kcine Produktion vorhanden. Im Schachte „Trunkwalter" 
wurde der Betrieb cingestellt. ; 

155. 
Schacht „Elisabeth ' in Tustanowice ist gegenwartig 1140 m. 

tief, mit 6" Róhren verrohrt, wird im Sandstcin gebohrt und von 
Zcit zu Zeit gekolbt. 

lm Schachte „Gottfried* in Mrażnica, der 970 m. tief 
und mit 7" Róhren verrohrt, wird gegenwiirtig das Bohrloch ge- 
reinigt. Gestern hat man in diesem Schachte das Rohól gelóffclt. 
und ca 2 Cist. gewonnen. 

Im Schachte „Elsa* in Tustanowice wird nach dem im 
Bohrloche zuriickgeblicbenen Kolben instrumentiert, deshalb kcine 
Produktion vorhanden. 

Bahnexpedition. Ab Station Borysław wurden vom 1 bis 
inkl. 14 ds. 2700 Wagen expedirt. 

PRERZECZEEREDTSEZĄ 
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PRAWOZDANIE PATENTOWE RZECZNIKA PATENTOWEGO INŻ. ST. 
| ROPA | 

DZBAŃSKIEGO 
WE WIEDNIU VIIL., SIEBENSTERNGASSE 2. — PATENTBERICHT MITGETEILT VOM PA- 
TENTANWALT ING. STAN. RITTER VON 

Nachstehende Anmeldungen wurden beim k. k. Osterrci- 
chischen Patentamte ausgelegt. 

Gegen diese Anmcldungen kann innerhalb zwcier Monate 
vom Tage der cerfolgten Bekanntmachung Einspruch cerhoben 
werdch: Am 15. April 1913. 

KI. 4. b. Paerón Titus Wilhelm, Ingenicur in Gothenburg 
(Schweden). „Beleuchtunęs- oder Heizvorrichtung fir iliissigen 
Brennstoff, der durch Gasdruck zum Brenner befórdert wird”. 

KI. 4 b. W. Rosenstcin, Firma in Stettin. „Leucht- oder 
Hcizvorrichtung fiir fliissige Brennstoffe mit an den Gasraum des 
Brennstoffbassins angeschlossenen Druckluftbehilter*. 

Ki. 28. c. Kittle Herbert Arnold, Ingenieur in London 
„Verfahren, um schwere Kohlenwasserstofie durch Verdampfung 
und ohne Fraktionicrung in Leichte umzuwandeln:. 

KI. 24 b. Mutrie Mc. John Me. Leownan, lngenieur, und 
Roberton Isaiah, Advokat, beide in Glasgow. „Heizungs- und 
Beleuchtungsvorrichtung fiir fliissige Brennstoffc mit konzentrisch 
in einander angcordneten Dampf-, Lutt- und Brennstoffdiisen". 

Am 1. Mai 1918. 
KI. 5. a. Słowik Bolesław, Absolvent der politechnischen 

Hochschule in Lemberg. „Vorrichtung zum Anheben der Verklei- 
dungsrohte oder anderer im Bohrloche festsitzender Gegenstinde*. 

KI. 23. c. Porges Philipp, Vizeprisident der Maschinen- 
und Waggonbaufabrik A.-G. in Simmering und der Briinn-KÓ- 
nigstelder Maschinenfabrik in Wien, Singer Leopold, Dr. Direktor 
in Pardubitz und Steinschncider Lco, Oberingenicur in Brfinn. 
„Einrichtung zur Destillation von Olen der Petroleum-, Tecr- 
und dergl. Industrie unter hohem Vakutmm nach dem Patent 
Nr. 48104. 

DZBAŃSKI, WIEN VII, SIEBENSTERNG. 29. 
KI. 23. c. Porges Philipp, Vizeprisident der Maschinen- 

und Waggonbaufabrik A.-G. in Simmering und der Briinn-Kónigs- 
feldcr Maschinenfabrik, und Sinner Leopold, Dr. Chemiker, beide 
rn Wien. „Verfahren zur vollstindigen Schcidung von Paraffin 
oder dergl. von den fliissigen Bestandtcilen in Filterpressen". 

Nachstehende Patentanmeldungen wurden beim kaiserl. 
dcutschen Patentamte bekanntgemacht: 

Am 3. April 1913. 
KI. 4. d. Faatz Andrcas, Ingenicur in Hof und Faatz Frie- 

drich Minchen. „Vorrichtung zur Entziindung von Petrolcum- 
lampen mittels pyrophor entziindeter Hilisflammen". 

KI. 4.g. Erich ct Gractz, Berlin, „Bunsenbrenner fir fliis- 
sige Kohlenwasserstoffe, insbesondere Petroleum". 

KI. 10 a. Wciser Joscf, Miirisch-Schónberg. „Flammrohr- 
kesscl fir die Destillation der Riickstinde der Petroleumdestil- 
lation bis zur Trockene, bezw. bis zur Koksgewinnung . Zusatz 
zum Patent Nr. 255118. 

Am 14. April 1918. 
KI. 23. b. Schwarz Fritz, Dr. Zehlendori bei Berlin. „Ver- 

fahren zur Entfernung der spezifisch schweren Olantcile aus 
Mineralólcn*. 

KI. 23. c. Chemische Fabrik Westend, Charlottenburg. 
„Verfahren zur Herstellung von im Wasser lóslichen bczw. 
emulgierbaren Kohlenwasserstoffen". Zusatz zum Patent Nr. 256764. 

Am 17. April 1018. 
KI. 23. d. Petrow Grigori, Nowo-Girejewo, (Russland). 

„Verfahren zum Spalten der Fetten und Olen in Glyzerin und 
Fettsiurcen*". 

SPRAWOZDANIE ZAPRZYSIĘŻONEGO SENZALA ALFONSA GOST- 
KOWSKIEGO, LWÓW, PASAŻ HAUSMANA L. 1. NR. TEL. 1059. — 

Dom dlu interesów nattowych BERICHT DES BEEIDETEN SENSALEN ALFONS GOSTKOWSKI, LEM- 
NIEONSU Gostkowskie$0 BERG, PASSAGE HAUSMANN NR. 1., TELEFON NR. 1069. 

przez c. k. Namiestnictwo we Lwowic Baa 15 1 | 31 I | 30 TV | _IV—=V | V—VI AV 1913 
zamianowany i zaprzysiężony senzal AUT i | | | VI | VII III 1914 
dla sprzedaży ropy, wosku zieniiego | ! 

i produktów tych minerałów. 27.11 1913] , » | 918—920 923—930 938— 940 | 946—048 | 1000—1010 
binansowanie: 59 SR » » | 911—913 - 921 —923 931 —033 939-—941 | 990—1000 

Kopalń naftowych, 308001021 | 969-911 919-921 | 929—931 | 937—939 - 990—-1000 
Terenów naftowych, 31., , , , , 5 5 , , |; | a » 

Udziałe Procentów brutto, | | | | 
ziałów w kopalniach itp. Datum 15 1Y | 30 IV | SDV V-VI VI-VII © VIH—1913 
LWÓW, Pasaż Hausmana I Data | | PO Ą 7 — | ZEW | VEL-19I4 , Pasaż a 1. | | | VII | VIII ( VI—1914 

Adr-telegr.: Lwów Gostkowski. | | | 
lelcfon Nr. 1059. b. 1913] 914—916 | 919--921 ' 929 -931 | 937—9359 | 947—949 | 390-—-1060 

* 2) » » 2 | 2 » | ") 2) 1 2) ,» ,»» | ,» 27) 

mam CZENIE 913—0915 | 918—920 , 928— 930 | 936-—038 ; 944—946 | ,, 
+Ły » 916—918 | 921—9238 | 931-938 | 939—941 | 047—949 | ,, ; 
5, „| 918-915 918—920 | 928--930 | 936—938 ' 944—946 1 „o, 

Naphtah (us O» 918—920 | 923—925 | 933--035 941-943 © 949—951 , ,, s 
_ 7 „ „| 924—926 | 929—931 , 949—951 | 959—061 , 967—969 _1000—1010 NILONS GostkOWSKI M oo» 925927 | 930—932 | 950—952 ' 960—962 . 068—970 ,1010—10%0 

i » W » | » » | » E i » E E » » » 

von der holien k. k. Statthalterci und 0. , „| 915—918 , 920—923 , 940—9438 950—953 - 958—961 | 990--1000 
Handcls- u. Gcwerbekammer in Lem- ll.„ 944—940 , 949—951 , 969—971 | 979—981 987—-989 | 1020—1030 
berg ernannter und bceideter Sensal RZL 939-—942 | 944—947 , 964—967 | 974—977 932-—985 | 1020—1030 
fiir den Verkauf von Rohól, Erdwachs l3., o, 042-—047 | 947 —952 ' 967--972 | 977—962 . 955—990 , ,, » 
u. Erzeugnisse dieser Mineralien. 14. , „| 955—957 | 960—962 | 980—982 | 990—992 , 598—1000 | 1050—1060 

Binanzierung: 15, , 970—972 | 9/5—97 1 | 994—996 / 1004—1006 1012—1014. 1070—1080 
sk 28 10. „ , » „ . 957—909 |, 985-087 | 995—997 _1003-—1005| ;, 5 

Von Naphtaterrains, Naph- 17.» , OEENNNENNNE NEON. |» 
tagruben, Bruttoperzente, 18.» o» 965-968 | 984—986 | 904—996 ' 1002—1004) „ » 

Gruben-Anteile etc. 19. , , » » 361-—903 979—981 | 980—931 , 997—999 | » » 
LEMBERG, Passage Hausmann 1. 5 „o o» » 00 — 060 i 976—975 , 980-988 , 994—990 | > 

21. , » 067 --9690 977-919 ; 987/--958 095— | „ Telegr.-Adr.: Lemberg Gostkowski. 55 > | 0203 i UT S18 | PATOBOS 89238 | » 
Teleplion 1050. 03 » » » » » , », » | », »» »» » | », 

24. v » » » » », ' , » » » » | E ,» 

05 17% 960-971 ; 978-980 , 989—901 907--999 1070—1C80 
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Sytuacya. — Dr. Stefan Bartoszewicz. Przemysł naftowy Die Situation. — Dr. Stefan Bartoszewicz. Die Petroleum- 
ze stanowiska ekonomii narodowej. — Inż. E. Weksler i B. Wi- industrie Galiziens von dem Standpunkte der National-Oekono- 
schnowitz. Teorya i obliczenie wieży wiertniczej. — Ekspedycya mik. — Ing. E. Weksler 6 B. Wischnowitz. Theorie und Be- 
ropy do rafineryi w kwietniu 1913. — Wykaz przetłoczonej ropy rechnung des Bohrturmes. — Rohól-Expedition an Raffinerien 
w kwietniu 1913. — Ekspedycya ropy schodnickiej, uryckiej im April 1913. — Prodaktion in April 1913. — Schodnica-, Urycz- 
i mraźnickiej w kwietniu 1913. — Ekspedycya ropy opałowej und Mraźnica-Oelexpedition im April 1913. — Heizól- Expedition 
w kwietniu 1913. — Wiadomości osobiste, — Wiadomości różne. im April 1913. — Personalnachrichten. -- Verschiedene Nach- 
— Kronika ruchu. — Sprawozdanie patentowe rzecznika paten- r.chten. — Betriebschronik. -— Patentbericht mitgeteilt vom 
towego inż. St. Dzbańskiego we Wiedniu. — Sprawozdanie za- Patentanwalt Ing. Stan. Ritter von Dzbański. — Bericht des be- przysiężonego senzala Alfonsa Gostkowskiego, Lwów. eideten Sensalen Alfons Gostkowski, Lemberg. 
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$ JÓZEF MERMELSTEIN w Drohobyczu. 
Skład wszelkich artykułów technicznych 

i elektrotechnicznych. 
FILIA w BORYSŁAWU ul. WOLANIEGKA —— — Telefon Mr. 151 

Wyłączna sprzedaż lamp żarowych fabryki G. GANZ 
i Ska we Wiedniu dla Galicyi i Bukowiny. Utrzymuje 
w bogatym zapasie: Oliwy maszynowe icylindrowe, tłuszcz 
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 
inne artykuły techniczne dla wszystkich gałęzi przemysłu 
zawsze na składzie. z 

OSTROWSKI $% CUDEK 
dom handłowy dla interesów naftowych 

WE LWOWIE, Słowackiego 16 

przeprowadza wszelkie interesa w zakres 
przemysłu naitowego wchodzące. 

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

I. OTTOTIITTTTOTTTETTTOZOTO TO OTTO TTP POZ TOT 

ADWOKAT — RECHTSANWALT B | las WOKAT — R | | inż KAZIMIERZ HACZEWSKI Dr. J. Knopf BORYSŁAW 
: | wykonuje instalacye gazowe i kontrolę tychże, 

Syndyk Związki Techników wiertniczych | badanie ropy i produktów naftowych, wody, 

. | analizy smarów i olejów maszynowych, projekty 
Syndikus des Bohrtechniker - Verbandes | i budowę urządzeń gazowych, exhaustorów, 

| przyjmuje odpowiedzialność za urządzenia 
Teleton 52 DROHOBYCZ. | gazowe i t. p. 

NE EZETCE Bo —————1——68S6S>„_£-£. 
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Drobne ogłoszenia. 
Za wiersz petitowy lub jego miejsce 50 h. 

DO SPRZEDANIA: 
Terena naftowe w Opace pierwszorzędnie położone 

na linii staro-schodnickiej tudzież nowo założonego szybu 
Karpackiego Towarzystwa, tanio do odstąpienia. Zgłoszenia 
pod X. Y. do Admin. „Ropy”. 

Wspaniały teren w Kogach-Równem geologicznie 
świetnie położony tanio do odstąpienia, Zgłoszenia pod 
M. S. do Admin. „Ropy'” sz 

Znakomicie położone terena na linii naftowej: Bitków- 
Pniów-Pasieczna- i Lubiżnia tanio do odstąpienia. Wia- 
domość pod „Terena* do Adm. „Ropy*. 

POSADY POSZUKIWANE: 
„Kierownik kopalni z 15-letnią praktyką wiertniczą po- 

szukuje posady w kraju lub zagranicą. Zgłoszenia pod „Kie- 
rownik* do Adm. „Ropy”. 

__ Zdolny urzędnik administracyjny poszukuje odpowie- 
dniej posady. Łask. zgłosz. pod B. P. do Adm. „Ropy'. 

Kierownik z kilkunastoletnią praktyką wiertniczą poszu- 
kuje posady na prowincyi. Zgłoszenia pod K. P. do Administra- 
cyi „Ropy”. 

PATENTY 
wyjednywa we wszystkich państwach 

inżynier GS. Ozbański 
przez c. k. Rząd mianowany i zaprzysiężony 

rzecznik patentowy. 

Wiedeń, VII., Sicbensterng. 29. (Telefon 35014). 

KATASTRALKARTE 
von Bitków, Pniów, Pasieczna, Lubiźnia. 

6 Kartons auf Leinwand Format 100 x 133 cm. 
zu beziehen durch die Administration der Fach- 

zeitschrift „ROPA* in Boryslaw. 
Preis K 100— einzelne Kartons 

(100 x 133) K 25— 

Die neue Karte deckt teilweise oder gźinzlich 
41 Katastralkarten, iiber welche sich die hiesige 

Naphtalinie erstreckt. 

|" | 

| | | 

Kleine Anzeigen. 
Fir eine Petitzeile oder deren Raum 50 h. 

ZU VERKAUFEN: 
ai m 

Petroleumterrains in Opaka an der Linie der alten 
Schodnica und des neuen Schachtes der Karpathen A. G. 
gelegen, billig zu verkaufen. Anfragen sub X. Y. an die Adm. 
der „Ropa”. 

Erstklassiges Terrain in Rogi-Równe, erstklassige ge- 
ologische Lage, billig zu vergeben. Anfragen unter M. S. an 
die Adm. der Fachzeitschriit „Ropa ”. 

_ Erstklassige Terrains aui der Naphtalinie Bitków- 
Pniów-Pasieczna-Lubiźnia billig zu verkaufen. Zuschriiten 
unter „Terrains* an die Adm. der Fachzeitschriit „Ropa”. 

STELLENGESUCHE: 
Tiichtiger Grubenbetriebsleiter mit 15-jahriger Bohr- 

praxis sucht einen entsprechenden Posten im In- oder Aus- 
lande. Zuschriften unter „Betriebsleiter" an die Adm. d. „Ropa. 

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

SZEKOZSE 

32 

PROFILE SZYBOWE 
tprobowune przez c k. Urząd $ór- 
niczy okręgowy w Drohobyczu i Izbę 

- pracodawców w Borysłiwiu, wydane u 
a nukładem Towtrzystwu „Literituri 

naftowy w Borysławiu naubyweyć 
możni w tudministracyi WA 

„RÓPA. ----- 
« ceni profilu do ułębokości 1350 m. wiz 

z okładką, objaśnieniami wykonania i wskt- 
zówkumi do rozpoznawaniu pokładów według 

R 3— 

a 
Dulsze wkładki nu 500 m. po K. 1— 

pro. Dru Grzybowskiego wynosi 

OREW RECO EOEECEEENA 

ln naszego pisma : wykoniie 
| ) Zakład art.-$ruficzny 

pisuż Mikoltscht we Lwowie, Breiski 
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DALCYJSKA SPÓŁKA HANDLĄ 
DLA ARTYKUŁÓW TECHNCZINCH 
Oka Z ogł. por. w DKOKOBYCJI. MMM KK W W Z W RÓ M W A MA RA M KA BE EA KU KG MA MA A EA ME 

Utrzymuje na składach 
w BORYSŁAWIU, na WOLANCE, 

RURY HERMETYCZNE POMPOWE, 
GAZOWE I WODOCIĄGOWE, 
spajane i bez szwu, z walcowni rur 
ALBERTA HAHNA w BOGUMINIE, 

i wszelkie połączenia do tychże. 
- „Koliyc! miaszymy Z fabryki L. ZIELE- 
NIEWSKI i Ska, Tow. Akc. w Krakowie. 

Pompy parowe firmy WEISE % MONSKI 
WALES ae e<e EA a A 5 
Dynamo-maszyny i urządzenia elektryczne 
z tabryki austryackich zakładów SIEMENS 
SSCMSSRERT 0= > 3 "e, sa 

angielskie firmy TANGYES LTD. 
wagina, , R = 

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

TOWAR NAJLEPSZEJ JAKOŚCI. GE GENY KONKURENCYJNE, 

w TUSTANOWICACH i w NADWÓRNEJ: 

Maszyny parowe do tychże oryginalne 

l WII || WINIE | l | 

u bl l poz 
poza WWW WE NE W WAS W oh 

|Skład maszyn i artykułów „dla 
wszystkich gałęzi przemysłu 
Cell 4 Erdheim, Drohobycz 

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

- okładania kotłów i rur. 
Wszelkie przybory do elektryki służące, jak: 

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

8 wszelkie w zakres elektryki wchodzące artykuły. + 
KOSZTORYSY NA ŻĄDANIE BEZPŁATNIE. ===<== 

Telefon: Borysław Nr. 38. "Telefon: Drohobycz Nr. 104. 

|, | 
SKŁAD ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH 

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, == 
4 FAA 

© POKE © 

BAM Ah RÓ GR AR. A00 BR 6 M. 2 AR R AO AR LR MB GRE 
WARSZTATY MECHANICZNE ż 

Fr Dudziak i Cz. (Mernon 
Telefon 152. , , WOLANKA. Telefon 152. 

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

SPECYALNOŚĆ: toczenie gwintów u dowolnie długich rur, ob- 
ciąźmików Uszlatb ratinkowych Só 80% :: 9 655 1 

PRZETACZANIE cylindrów u maszyn i tłoczni parowych i otwo- |) 
rów <zopowych w korbie uskuteczniają na żądanie na kopalni. 

WYPOŻYCZALNIA narzędzi ratunkowych, gruszek, koron, raków itp. 3 
WYKONUJE i lczyniciE na składzie gotowe części składowe ł 

PORE WC 00005 06. 6000 OW OWOC EKURE 00: WGOCOGZO WC 

zutawi kanadzie 3: 5: 033 0: 039 3 
MA ZYNY PAROWE różnych systemów na składzie. 

Ceny bardzo przystępne. 

ma ik 
SKŁAD ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH e] 

k 

E. KRLUGMAN 
Tel. 126. © W BORYSŁAWIU. © Tel. 126. 

B EB 
PASY WIERTNICZE NAJLEPSZEJ JAKOŚCI .- . UBRANIA 
SZYBOWE .. ŁĄCZNIKI .. WENTYLE . - INJEKTORY .- 
MANOMETRY .. WODOWSKAZY z. LINY DRUCIANE 
I MANILOWE .. NARZĘDZIA WIERTNICZE .. OLEJE 
CYLINDROWE. MASZYNOWE, TOWOTTI ŁÓJ .'. WSZEL- 
KIE PRZYBORY DO ELEKTRYKI .'. MASZYNY PAROWE. 
DYNAMA FIRMY SRK I DONAT W BERNIE. 

Pod 1edakcyą 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. 


