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Odpowiedzialny redal ddr: Dr. Rudolf Zuber RzAnE WAWER 

Doroczne Walne Zgromadzenie „Towarzy- 
stwa Techników Naftowych* odbędzie się 
unia 20-go maja 1894 w Drohobyczu. 

Bliższe szczegóły oraz porządek dzienny 
otrzymają pp. Członkowie osobnym okólni- 
kiem w stosownym czasie. 

Zarząd. 

Komitet wykonawczy VII. sekcyi Kraj. 
Wystawy powszechnej we Lwowie 1894 

rozesłał następujący okólnik: 
Chcąc aby wystawey naszej sekcyi, uni- 

knęli niedogodności, na które mimowoli się 
narażają przez niedokładne podanie potrze- 
bnego dla nich na wystawie miejsca, lub 
niedostatecznego opisu przedmiotów, które 
na wystawę przygotowali, upraszamy Panów 
P. T. Wystawców aby zechcieli: 

1). podać nam w najkrótszym czasie, 
a więc przed 1 maja b. r. rozmiary i opis 
miejsca, jakiego na wystawie potrzebować 
będą czyto powłarzając Swą w deklaracyi 
już wyrażoną odpowiedź, czy zmieniając ją 
nieco wedle rozmiarów wykazanych przed- 
miotów. 

9), w tym samym czasie nadesłać nam 
opis swych na wystawę nadsyłanych przed- 
miotów i te daty o swem przedsiębiorstwie, 
jakie chcą aby były umieszczone w ogól- 
nym katalogu wystawy. 

3). same przedmioty wysyłać tak, aby 
najdalej do 15 maja r. b. były już we Lwo- 
wie a przy wysyłee starannie, wedle in- 
strukcyi przez Dyrekcyę Wystawy im bez- 
pośrednio przesłanej, wypełniali załączone 
do tej instrukcyi deklaracye. W tym eelu 
otrzymają wystawcy od których mamy zgło- 
szenia, z dyrekcyi frachtowe listy, upowa- 
Żniające do tańszej opłaty, a wystawcy 
którzy ich z tym okólnikiem nie otrzymali 
Imogą ich natychmiast zażądać. 

W 

do Dyrekcyi Wystawy, prosimy załączoną 
| korespondencyjną 

piero około r. 1852, jak słusznie sza , ores- | koło r. 1852, jak słusznie szanowny korę 

Jednocześnie z przysłaniem przedmiotów 

kartką zawiadomić 
o dokonanem wysłaniu. 

Adres dla tych odpowiedzi, 
pesz, podajemy na caly 
„Wny Leon Syroczyński, Lwów plac wy- 
stawy, grupa IX. pawilon naftowy * 

We Lwowie, dnia 20 kwietnia 1694 
Komitet wykonawczy sekcyi VIL; kraj. Wy 

stawy powszechnej we Lwowie. 
Adam Skrzyński prezes 

Wojciech Biechoński, Leon Syroczyński, 
Adam Trzecieski. 

IlaS 

listów i de-. 
okres -wysławy: 

itoadole Nafty i 

W „Pistym lesie w powiecie GorliGKIM. 
ze szkicem sytuacyjnym i przekrojami”). 

Podał ii. Montag. 

Na prawym brzegu rzeki „Siarki*, naprzeciw D J OD 7 ? 

ści ae Siarskiej, wsi odległej o 5 klm. ku połud. 
vschod. stronie od Gorlic, leży od kilku lat zaszczy- 
tnie zaana kopalnia nalty Dustym lesie+*, 
do obszaru dworskiego Sękowej należąca. 

Od niepamiętnych czasów występowała tu ropa 
na powierzchni zbierająca się w małych dołkach, 
której sąsiedzi do smaarowania wozów, lekarstwg) 
dla bydła, i różnych innych potrzeb używali. Do- 

W AR5Ć 

pondent p. K. R. z Jasła w Nr. „Naftyć z b. 
r. wspomina, pobrał Ks. Jablonowski, za wiedzą, 
i porozumieniem ówczesnego właściciela Sękowej 
i Siar Wybranowskiego, wyłączności górnicze na 
teren „Pusty las*, celem poszukiwania oleju skal- 
nego w tem miejscu. 

Niebawem sprowadził studniarzy, którzy robotę 
tę rozpoczęli, i już w pierwszym szybie, w małej 
głębokości, podobno w 6-tym sązniu ropę znaleźli, 
której Bo kilka garncy dziennie zbierali. 

*) Tablice dołączone będą do następnego numeru 
„Nafty *. Redakcya. 



Pomimo tak nieznacznego przypływu, nie można 
i odbytu znaleść, a zatem zaprzestano dalszej 

swój majątek Kobylankę z przyległościami sprze: 
dał, i Płazy w powiecie da nabył, gdzie 

_ stale osiadł. 
I tak leżała ta kopalnia, jeżeli to przedsiębior- 

stwo już tak nazwać można, kilkanaście lat odło- 
giem, aż mąż: późniejszej właścicielki Sękowej 

A 0.A. temsamem i „pustego lasu*, — Szymonowicz, 
5 -za usilną namową gorliekiego apiekaizh Łukasie- 

wieza poszukiwania na nowo rozpoczął, i to tak 
ń szczęśliwie, że w krótkim czasie za wydobytą ropę, 

"._ z paru płytkich szybów, kilkanaście tysięcy złr. złożył. 
2 Wskutek zmiany stosunków, przeszła Sękowa 

wraz z kopalnią nafty w „Pustym lesie*, tytułem 
dzierżawy w ręce p. Bielańskiego, który z goto- 

" wych szybów ropę zbierał, i nie wiele się do roż- 
_winięcia tego przedsiębiorstwa przyczynił; aż do- 
piero gdy po upływie kontraktu dzierżawnego, 
właścicielka Sękową wraz z kopalnią pod własny 

" zarząd objęła, zaczęła się złota. era dla tego przed- 
_ siębiorstwa. | 

_pano się małym” kosztem w dwóch szybach starych 

* > 7 czystego dochodu wystawiła dziedziezka w parę 
X "lat, dla swych parafian prześliczny kościół, i bez 
sa * jakiegokolwiek regresu w posiadanie oddała. 
8 Po tak szlachetnym czynie, sprzedała Sękową 

wraz z kopalnią sąsiadowi p. D., który z nakła- 

* Abokie wiercenie rozpoczął, w starych ropodaj- 
nych szybach płytszą ropę zarurował 4 asza 
3ię nie dowiercił. | 
Tyle w. krótkości co. do dat his'or: 'czny ch. 
, Trudno uwierzyć, by. cały zapas ropy w tem 

miejsca już był wyczerpanym. Ażeby się o tem 
cćhoć pobieżnie przekonać, przypatrzmy się geolo- 
e piztym stosunkom, w czem nam starannie ze- 

ee przekroje z kilku szybów pomogą. 
_ Zaraz powyżej Siarskiej karczmy, po obu brze- 

| > 5 nachyleniem 459% w kierunku 7h. 
Ba „Pustemu lasowi* zaś coraz grubiej pokryty 

A pewnością przyjąć można, że pomiędzy rzeką 
'„Siarką* i właściwą kopalnią w „Pustyń lesie*, 

_ uformowało, co dobitnie na przyłączonym szkicu 
jack szyb | śl saba udowadnia, Ab 

roboty, tem więcej, że w tym samym czasie Książe 

Pod zarządem 4 aras kierownika doko-. 

„Barbara i Józefa* znacznego przypływu ropy. 

_ dem znacznych kapitałów parowymi warstatami 

| gach rzeki „Siarki*, występuje pokład ropianiecki i 

on jest iłołupkami; zdaje się — a nawet z całą 

| głębokie ki. napełnione jałowym łupkiem, się 

przy swej znacznej PS ( 192 m) pokładów. 
ropianieckich nie dosięgnął, pomimo, że jego dno, 
niżej łożyska rzeki sięga, przy którem tenże na. 
powierz hni leży. Chociaż w pierwszych sążniach 
tegoż ślady ropne się znachodziły, to jednak przy. 
większej głębokości zupełnie się straciły. 

Szyby na szkicu przyłączonym, liczbami I. do VI. 
oznaczone stanowią od wschodnio północnej stro- 
ny tego koryta ścisłą granicę, gdyż w zupełnie . 
jałowym łupku wybite PR w i jaka, Tzyz : 
dowski”. 

Całkiem inaczej przedstawia się rzecz ze szyba- 
mi założonymi powyżej tej linii tego koryta. 

Szyby „Barbara i Józefa”, (na szkicu. uw ido- 
cznione). tra,iły na iłołupki, później piaskowce po- 
pękane, z z których to warstw silny i długotrwały 
przypływ ropy się ukazał. Są to te szyby z któ- 
rych to właścicielka kilka lat e 3— 400 beczek | 
miesięcznie zbierała. | 

Przy dalszem pogłębieniu ich pr „eZ Pbócacza 
właściciela znachodził się ten sam iłołupek, który 
we wyżej położonych szybach R > jest 
w przyłączonych przekrojach. 

Jak się tu przekonać musimy, to cała góra „Pu- 
sty las*, do samego ropianieckiego uwarstwowa- 
nia, składa: się z iłołupków, które mocno nasycone 
są ropą i gazami, zaś częste pomiędzy nimi znaj- 
dujące się kamienne warstwy, okazują silniejsze 
gazy i obfitszą ropę, jak to widać tw szybach 
Barbarze, Józefie, Janie i Nowym. Szukać w tych 

iłołupkach laboratoryum chemicznego dla wytwo- se PO ARE 
rzenia węglowodorów byłoby bardzo wątłą hipo-- | 
tezą bo, do tego procesu nie matu potrzebny 'h ciał 
ani organicznych ani: nieorganicznych. Przy. © 
jąć zatem trzeba ich. pokarm z głębiej Jeżących ś 
warstw ropianieckich, które u nas w MAY znane ŻA 
są jako roponośne. 

Jak silnem być musi parcie gazów ze zbiórnika, > 
jeżeli weźmiemy na. uwagę, że iłołupki dotąd znanej 
grubości przeszło 160 m. i więcej do samego po- 

|ziomu nasycone są ropą jak tu. m w _przy- KA 
łączonych przekrojach. . eń » b 

Z tablic danych można fstaigło leka a a ; 
po przewierceniu ich do samego ropianieekiego 
pokładu wielkich przypływów. ropy spodziewać się 3) w aden 
można, tylko smutne jest jeżeli się tak jak tu, źró- saa 
dła ropy zawisłemi Lee od z góry: PASE Ę: Ś 

bokości. 
Takimito spodoba niejeden pełen ńadziii SkA $ R 

ZA dla ś Fontes opł: na wieki pea że 

7% Pod NEA R-ZYD WAKT | 
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„płytkich szyków ropę. 

— 5i — 

"Dnia Naftowy nm Wysiawie Koejoj 
Podobnie, jak w innych Sekcyach, tak i w Sek- 

cyl naftowej przygotowania są na ukończeniu — 
i, jeżeli dotychczas tylko ogólnikowo mogliśmy 
o nich wspominać, to dziś już możemy podać 
wiadomości bardziej szczegółowe, bo już tylko kil- 
ka tygodni dzieli nas od terminu otwarcia całej 
Wystawy i już o rozmiarach tejże dokładne mo- 
żemy mieć pojęcie. 

Najpierw, bo jeszcze przed otwarciem Wystawy, 
rozpocznie się głębokie wiercenie systemem kana- 
dyjskim. „Wieża wiertnicza i prawie cały żuraw 
wiertniczy są już ustawione i ża kilka dni rozpocz- 
nie się wiercenie, do którego wszystkich przybo- 
rów i narzędzi dostarczyła fabryka p. K. Lipiń 
skiego w Sanoku. Wiercenie to założone tak, aże- 
by w razie potrzeby do!rzeć do kilkuset metrów, 
wykonywa s'ę pod dyrekcyą pp. Grorayskiego i Trze- 
cieskiego, a kierownictwo techniczne objął, — jak 
to już dawniej podaliśmy, p. Wiktor Remiszewski. 
Przy wierceniu t m zastosuje się także znane na- 
szym Czytelnikom łyżkowanie linowe systemu Ło- 
dzińskiego. Podczas roboty tej przeprowadzać się 
będą bez przerwy ścisłe badania naukowe, o któ- 
rych jakoteż o przebiegu samych robót technicz- 
nych będziemy informowali obszernie naszych Czy- 
telników. 

Obok tego wiercenia wykonano już szyb kopa- 
ny na kilkanaście metrów, z którego wychodzi 
w bok ku sąsiedniemu parowowi podziemny cho- 
dnik urządzony i zaopatrzony podobnie, jak w na- 
szych kopalniach wosku ziemnego. Barak wznie- 

slony nad tym szybem łączy się z małą wieżyczką, 
przy której ma się urządzić wiercenie ręczne w tej 
formie w jakiej je najpierw u nas zastosowano, 
a i dziś jeszcze w niektórych kopalniach istnieje. 
Zestawienie tego wiercenia ręcznego z maszynowem 
wierceniem kanadyjskiem będzie bardzo pouczającą 
demonstracyą historyi i pos ępu w technice wier- 
tniczej. 

Nadto stanie wnet wzorowy ryg pompowy urzą-. 
pzońy przez p. Mac Garvey'a, który będzie pom- 
pował z kilku umyślnie w tym celu wykonanych 

Tak. więc będziemy mieli 
zupełny i prawdziwy obraz wszystkich robót cha- 
raktęryzujących nasze kopalnie oleju i wosku ziem- 

"nego. 

Właściwą wystawę naftową przedstawia wznie- 
'siony obok tych robót pawilon naftowy, któremu 
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nadano bardzo trafnie i „gustownie kształt wieży 
wiertniczej wraz z przyległemi zabudowaniami. 
Tu pomieszczą się próbki olejów surowych, wszyst- 
kich przeróbek i produktów rafineryj, plany i ry- 
sunki fabryk i kopalń, okazy mineralne, modele 
przyrządów, — jednem słowem cały obraz tego 
dziś tak już rozwiniętego przemysłu i górnictwa. 
Wobec bardzo licznych zgłoszeń i wielkiej rozma- 
itości tychże, nie możemy podawać już teraz choć- 
by najważniejszych z nich rezerwująe sobie ich 
omawianie do późniejszych sprawozdań szczegóło- 
wych. Dodamy tu tylko, że p. Stanisław Klobassa 
zamówił dla tego pawilonu u znanego artysty p. 
Rybkowskiego kilka obrazów przedstawiających nie- 
które nasze kopalnie; nadto będą tu portrety 
trzech nieżyjących już dziś inicyatorów naszego 
górnictwa naftowego, a mianowicie Ignacego. Łu- 
kasiewicza, Lytusa Trzecieskiego i Karola Klobassy. 
Będzie to i piękna dekoracya i najlepszy sposób 
oddania czci i przekazan'a potomności pamięci 
tych zasłużonych twórców tak ważnej gałęzi bo- 
gactwa krajowego. 

Przestrzeń wolną między tymi budynkami zajmą 
składy rur i większych przedmiotów nie dających 
się pomieścić wewnątrz. | 

Opócz światła elektrycznego zaprowadzonego na 
całej Wystawie, świecić będą nad parowem przy: 
legającym do oddziału naftowego dwie wielkie 
lampy z olejami mineralnymi o si'e świetlnej 
po 4000 świec, urządzone przez p. Ludwika Szulą, 
dyrektora rafineryi w Lipinkach. | 

Oto ogólny obraz dzisiejszego stanu tego działu, 
który azięki pracy i zapobiegliwości komitetu przed - 
stawi niewątpliwie świetnie nasz prze ysł zawo- 
dowy i zdobędzie mu z pewnością miejsce "ono 
rowe na całej tej wspaniałej Wystawie. 

GFĘ | 

Antoni Błażowski. 
(Dokończenie). 

R. Zuber. 

Obszar naftowy, który miała badać i eksploato 
wać ta ckspedycya, leży w argentyńskiej prowincyi 
Mendoza w pobliżu Kordylierów, u stóp grupy 
górskiej (Cerro de Cacheuta (wym. Kaczeuta). 
W pierwszym roku wykonano tu cztery wiercenia 
systemem kanadyjskim, które odsłoniły teren i dały 
zwłaszcza w dwóch ostatnich szybach bardzo. _do- 
bre rezultaty. Po upływie roku wybuchły nieporo- 



zip R = y 3, 

kontraktu nie odnowiono, 
wrócił we wrześniu r. 1887 do Europy. W służbie 

| dka ploatacyi 

zumienia między generalnym dyrektorem owego 
przedsiębiorstwa (Compania Mendocina de Petró- 
leo) a personalem technicznym, skutkiem czego 

i cały personal polski 

tej kompanii pozostał tylko Dr. Zuber, który w gru- 
. dniu tegoż roku powrócił do Argentyny 1 rozpo- 

czął tam dalsze przygotowania do roz-zerzenia 
tego przedsiębiorstwa. Wkrótce zaangażowano po- 
nownie Antoniego Błażowskiego i Kazimierza O4d- 
rzywolskiego do kierownictwa technicznego, i ci 
dobrawszy sobie jeszcze dwóch majstrów pp. St. 
Wąsowicza i Karola Watzek'a przybyli napowiół 
do Mendozy w kwietniu 1888. 

Krótko przed wyjazdem ożenił się w Krakowie 
Antoni Błażowski, i odtąd żona towarzyszyła mu 

A daslzych podróżach, dzieląc z nim dobre i złe 
losy. 

"Wykonano jeszcze kilka wierceń z dobrym skut- 
kiem, poczem przystąpiono d» budowy rurociągu 
35 kilometrów długiego z kopalni (znanej odtąd 

„pod nazwą Cacheuta) do najbliższej stacyi kolejo- 
wej San Vicente. 

Ku końcowi tej roboty wybuchły nowe nieporozu- 
mienia z generalnym dyrektorem, które doprowa- 
dziły wkrótce do zupełnego zerwania z tymże i 
wystąpienia z tej kompanii pp. Błażowskiego 1 Od- 
rzywolskiego. 

"Tymczasem udało się Drowi Zuberowi zorgani- 
zować w łonie tej samej kompanii nową sekcyę 
w celu rozpoczęcia eksploatacyi 'nowego obszaru 
naftowego w prowincyi Jujuy wysuniętej na pół. 
noc Argentyny ku granicom Boliwii i Brazylii. 
Dyrekcyę tego nowego przedsiębiorstwa objął Dr. 
Zuber i powierzył kierownictwo techniczne p. Od- 
rzywolskiemu, poczem obaj przybyli do Furopy 
(w styczniu 1890) w celu sprowadzenia maszyn 

A personalu do założyć się mającej kopalni. 
_Błażowski tymczasem pozostał w Argentynie i 

odbył większą ekspedycyę do północnych prowincyj 
w celu, zawiązania nowego przedsiębiorstwa dla 

obszarów sąsiadujących z poprze- 
dnio wspomnianymi. Tymczasem wzrastająca niepe- 
wność sytuacyi politycznej i finansowej tamże nie 

pozwoliła mu doprowadzić tego planu do skutku; 
zaczekał jeszcze na powrót Zubera w Buenos Ai- 
res (w. lipcu 1890), przebył tam wybuch pamię- 

. «tmej rewolucji w ostatnich dniach tegoż miesiąca, 
| skierowanej przeciw prezydentowi Juarez (Celma: 
nowi i zakończonej obaleniem tegoż, — następnie 
wraz z żoną opuścił Amerykę na zawsze. 

„AE 8a 

"wań było zawiązanie w czerwcu r. 1893. 

Wróciwszy do Europy wziął się natychmiast po- 
nownie do pracy w naszym przemyśle naftowym. 
Pierwszą jego czynnością było zorganizowanie 
przedsiębiorstwa pol nazwą „Spółka wiertnicza kra- 
kowska”, która nabyła prawo eksploatacyi nafty 
w okolicach Brzozowa i powierzyła mu jkierownie: 
two techniczne tych robót. 

Do r. 1898 prowadził śs p. Antoni te roboty 
pokonywając liczne trudności ; niestety rezultat nie 
odpowiedział oczekiwaniom, a wyczerpane fundu- 
sze przedsiębiorstwa nie pozwoliły pomimo dobrych 
oznak na dalsze poszukiwania w tem miejszeu. 

W tej chwili krytycznaj dla przedsiębiorstwa 
udało mu się po przelamaniu wielu trudności 
i przeszkód nabyć piękny i dość znaczny obsza: 
w SŚchodnicy, na którym założył kopalnię ę fir- 
mą „Antoni Błażowski i Sp.*, do spółki zaś 
przystąpili pp. Kazimierz Odrzywolski i Sólo 
Abramowicz, kilku spólników cichych oraz wspo- 
mniana poprzednio „Spółka wiertnicza krakowska *. 
która odstąpiła nowemu przedsiębiorstwu za od- 
powiedni udział cały swój inwentarz wiertniczy. 

Niestety nie doczekał OWOCÓW, swej pracy na. 
tem polu! Kopalnia wydała dobry rezultat dopiero 
wtedy, gdy jej założyciel leżał na łożu śmiertelnem ! 
_ Oprócz tej działalności, że tak powiem, czysto 

interesowej, rozwinął w ostatnich latach ś. p. 
Antoni, nadzwyczajną czynność w kierunku zespo- 
lenia i zorganizowania pracowników naszego prze 
mysłu dotąd przeważnie luzem idących. | i 
"W pracy tej poparli go obok wielu innych, 

przedewszystkiem jego towarzysze amerykańscy, 
Dr. Zuber, który wrócił do kraju w lipeu 1892 

m Odrzywolski, który powrócił z początkiem p: 1893. 
Pierwszymi widocznymi owocami tych usiło 

„Towa- 

rzystwa Techników Naltowych 21 Z organu 
tegoż p. t. „Nafta*. > i 

ów adóni powszechnego siak: 
łach fachowych zdobył sobie ś. p. Antoni, jest fakt, 
że na pierwszem Walnem Z gromadzeniu tegoż To 
warzystwa obrano go jednogłośnie prezesem. 

Łatwo zrozumieć, że Towarzystwo to nie mogło 
zaraz w początkach rozwinąć w całej pełni swej 
działalności i odpowiedzieć we wszystkich. kierun- 
kach swemu obszeraemu programowi, — a główne 
przyczyny tego leżą w braku CZASU, jakim Trozpo- 
rządzać mogli dotąd jego inicyatorowie, oraz w nie- 
chęci i pokątnych intrygach, jakie zwyczajem ga- 
licyjskim zaraz w początkach z niektórych stron 
ACE tej przeciwstawiono. Dzięki: tylko” nad- 

a 

B- 
p" 
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zwyczajnemu taktowi, spokojowi i zdolnościom dy- 
tlomatycznym ś. p. Antoniego udało się skierować 
działalność nowego Towarzystwa na dobrą drogę 
dążącą do wyrównania antagonizmu, który wpraw- 
dzie nie istniał, lecz który wszelkimi sposobami 
chciały wzbudzić owe elementa rozkładcze między 

Wade r 

Krajowem Towarzystwem Naftowem i Towarzyst- 

wem Techników Naftowych. - 
_ Właśnie w pierwszych dniach stycznia b. r. od- 
był Zarząd Tow. tech. naft. obszerniejszą naradę 
we Lwowie w sprawie uregulowania wzajemnego 
stosunku tych Towarzystw ze względu na interes 
ogólny naszego przemysłu i górnietwa i poruczył 
dalsze prowadzenie rokowań w tym względzie swe- 
mu prezesowi, gdy wybuch influenzy spowodo 
wanej przez przeziębienie w nieopalonym pociągu 
kolejowym przeszkodził mu w tych czynnościach. 
Na domiar złego nie pozostał we Lwowie i poje- 
chał do swej matki do Przemyśla. Tu nabawił się 
zapalenia płuc, i wszelki dalszy ratunek okazał się 
bezskutecznym. Po kilkudniowej ledwie chorobie 
skończył życie dnia 17. stycznia ten człowiek mło- 
dy i silny, który nigdy przedtem nie chorował! 
W kilka godzin po synu pożegnała się z tym świa- 
tem i jego matka! | 

Jeszcze krótko przed śmiercią wykończył pracę 
wydrukowaną w „Nafcie*, 
spadowe a kanadyjskie *, w której wystąpił z kry- 
tyką poglądów inżyniera P. Steina i z obroną 
wiercenia kanadyjskiego. 

Przez zgon ś p. Antoniego Naniesji ciężką i nie- 
| powetowaną stratę nie tylko jego rodzina, przyja- 
ciele i koledzy, którzy go zawsze czcili, szanowali 
i serdecznie kochali dla rzadkich zalet charakteru; 
stratę olbrzymią poniósł cały nasz rozwijający Się 
dopiero przemysł naftowy, bo nie łatwo znaleść 

"w młodem pokoleniu naszem drugiego pracownika, 
któryby podobnie jak on łączył w sobie tyle zdol- 
ności praktycznych i teoretycznych wraz z taką 
nieugiętą energią, siłą charakteru, wytrwałością, 
pracowitością 1 darem przekonywającej wymowy. 

Lecz nie traćmy ducha! Nieubłagany los zabrał 
nam kochanego towarzysza, lecz pamięć o nim nie 
zginie! Dobry przykład jego zawsze świecić nam 
będzie i niebawem znajdą się międy nami pokre- 

_wni mu duchem, którzy w tym samym kierunku | 
dalej pójdą pomimo trudów i przeszkód i nie ustaną 

"w. pracy pożytecznej dla dobra kraju, nauki i ludz- 
o ! 

KB. Zuber. 

p. t. „Wiercenie wolno- 

Kilka słów o przemyśle naftowym 
na Kaukazie. 

napisał Nemo z Kaukazu. 

Znaczny bardzo ruch wśród kaukazkich przemy- 
słowców nafciarskich, wywołało pojawienie się wielce . 
obfitujących w ropę naftową źródeł w miejscowoś- 
ci Groznoje, niedaleko Władykaukazu położonej. 
Źródła te wciąż bezustannie ud kilku miesięcy biją 
dniem i nocą olbrzymią fontanną. Zamiarem na- 
szym jest zapcznanie czytelników „Nafty*, nieco 
bliżej z własnościami ropy groznenskiej, jak ró- 
wnież podzielenie się niektórymi szczegółami, co do 
ogólnych panujących w danym zakresie stosunków 
na Kaukazie pcd względem przemysłowym i han- | 
dlowym 

Badania nad ropą z Groznoje, stanowiące obe- NB >. 
cnie na Kankazie istną „une cause celebre*, które Ra 
w dalszym ciągu zamierzamy opisać, pochodzą 
z pracowni technicznej, znajdującej się przy od- 
dziale technicznym dla spraw naftowych w Baku, 
mogą więc być uważane za zasługujące na zupełną Sek 
wiarogodność. Ao] 

Prawdziwie dziewicze źródła tej ropy znajdują ssa 
się na terytoryum 'stanowiącem własność niejakiego 
Achwerdowa. Pochodzące stąd próby dostarczone do 
pracowni na pierwszy rzut oka pod względem 
swych własności zewnętrznych, znakomicie się ró- 
żnią od surowej ropy naftowej z Bałachanu po- 
chodzącej, barwa zupełnie niemal czarna, bez zie- 
lonego odcieniu charakteryzującego ropę bała- 
chańską. 

Ale oprócz tych różnych cech zewnętrznych, za- - 
chodzą poważniejsze różnice pomiędzy próbami su- - 
rowej ropy pochodzącemi z tych miejscowości. — 
Ciężar gatunkowy ropy grozneńskiej wprawdzie nie 
z bijącej fontanny, ale ze studni zaczerpniętej, i 
w pracowni określony wynosił 0,8741, zaś u sa: 
mego żródła na kopalni 0,868; zachodząca nie- ży. 
znaczna różnica tłumaczy się utratą lekkich części 
składowych płynnych, łatwo się do przewozu 
ulatniających. 
Poddana próba cząstkowej destylacyi wykazała: : 

Destylatu z punktem wrzenia do 
1509C (Gazolina) 16,60”/, 

od 1507%G do 275C (Nafta) 21,997/, 
', 275'Gdo 300" (Oleje solarowe) 4,92"/, 
Prowadząc cząstkową destylacyę w ściślejszem 

rozgraniczeniu zbieranych porcyl otrzymamy: W 
FR, 



Gady”. ZdUE 

. wrzenia do 1007C 4,60"/, 
; od 100'Q do 150%G 12,00, 

150 © „ 2007G 8,26'/, 
200'G , gd 10,81'/, 

» » 

; ». 250'G „-275'G / 2,919), 
Ę AKG róg p 4,92 /, 
„ wyżej 300'C (resztki ciężkie) 55,609, 

Strata 0,90*/, 
Razem 100,00 

Ropa naitowa z Groznoje daje około 5%, ben- 
zyny, 22'/, nafty i 5”/, olejów solarowych. Przy 
technicznej destylacyi, wydajność nafty zwiększa 
się do 25'/,; znaczniejszych ilości siarki nie zawie- 
ra. Badania jakościowe na obecność siarki były 
prowadzone za pomocą mikrochemicznej metody 
Emiche'a*) polegającej na tem, iż do mieszaniny 
ropy naftowej i wodnego roztworu chlorku wapnio- 
wego, wprowadza się pary Bromu, całość kilka- 
krotnie kłóci, poczem pozostawia wszystko przez 
pewien przeciąg czasu w spokoju. Po kilku minu- 
tach bierze się próbę na szkiełko i obsecwuje pod 
mikroskopem, gdzie występują bardzo wyraźnie 
drobne charakterystyczne kryształki gipsu. Reakcya 
ta jest do takiego stopnia czułą, iż obecność siarki 
z całą ścisłością daje się wykazać nawet w iloś- 
ciach nieprzywyższających 0,0002mg S$. Opisana 
metoda w tym celu kilkakrotnie, do wzmiankowa- 
nych badań stosowana, zawsze wydawała zupełnie 
zadowalniające rezultaty. 

Po oddestylowaniu benzyny, nafty i olejów so- 
larowych, jak pokazuje nam powyżej przytoczona 
tablica, resztki ciężkie z punktem wrzenia wyżej 
3007C, wynoszą na wagę 55,69. Przedstawiają 
się one w postaci gęstego płynu, o właś siwym za- 
pachu, swym zewnętrznym wyglądem podobne do 
dziegciu, swemi własnościami ogólnemi nie mają 
NiC wspólnego z tak zwanym w Baku „Mazutem*, 
a zbliżone są wielce do smoły otrzymywanej przy 
destylacyi olejów smarowych, lub gęstego ciągną- 
cego się pechowatego osadu, powstającego przy 
przekraplaniu ropy naftowej z Bibi Ejbat pocho- 
dzącej. Ciężar gatunkowy tych ciężkich resztek 
przy 115'C wynósi 0,951, punkt zapalania na przy- 
rządzie Abla-Martensa, odpowiada t 136%. Ro- 
biona według metody Załozieckiego i Englera pró- 
ba na parafinę wykazała jej nieobeenośćc. Na za- 
sadzie powyższych danych, widzimy, że ropa z Gro- 
znoje pochodząca, nie może być porównaną, ani 

*) Patrz „Zeitschrift fiir analytische Chemie" d/; 
IL. R. 1693 str. LÓJ. * 

z Bałachańską, ani feż z Amerykańską. Najwięcej 
zpliżona jest ona do ropy z okręgu Bibi-Ejbats- 
kiego pochodzącej, wyróżniając się jak i ostatnia 

Znaczną zawartością frakcyi o niskim punkcie wrze- 
nia i znaczniejszym ciężarze gatunkowym, pozosta- 
tych ciężkich resztek. 

Współcześnie w tejże samej pracowni, poddane 
były badaniom dwa gatunki nafty oczyszczonej 
w zakładach rektyfikacyjnych Achwerdowa, z ropy 
Grozneńskiej otrzymanej, które wykazały następu- 
jące rezaltaty. 

I. Gatunek Nafty. Ciężar gatunkowy 0,8156 przy 
t 15'C. Temperatura wybuchu około 289GC Kolor na 
przyrządzie Gay-Wilsohna 2'/, marki. 

Il. Gatunek Nafty. Ciężar gatunkowy 0,82455 
przy t 157%Ć. Temperatura wybuchu około 28'C. 
Kolor na przyrządzie Gay -Wilsohna wyżej 4 marek. 

Poddane obydwie próby destylacyi cząstkowej dały : 
1. Gatunek. II. Gat. 

1). Dest. z p. wrzen. do 150% 9,85%, 6,60%, 
2). ń pomiędzy 150 —275'Q 83,40 | 82,90*/, 

8) -„ wyżej _ 27590 6,709/, 10,50-/2 
Razem 100,00 100,00 - 

Zachodzące, jak to widzimy z powyższych da. 
nych, dosyć znaczne różnice, dla 2 gatunków o- 
czyszczonej nafty, uwidoczniają się już i w samych 
zaletach tych produktów. [. gatunek, przedstawia 
produkt ze stosunkowo nizkim punktem wybuchu 
około 28'C., zaś Il. gatunek produkt mniej lotny 
o większym ciężarze gatunkowym. Przy technicz- 
nem oczyszczeniu, obydwóch gatunków nafty uży- 
te były zbyt znaczne ilości kw. siarczanego. co 
wykaznje wyraźna obecność wolnego H?30*: 
10ce. badanego produktu do zupełnego zobojętnienia 
odczynu, potrzebowało 0,3cc. '/,, nor. Na OH 
Próby traktowane za pomocą H,S 0,50% AB.. 
wykazują obecność w znacznym stopniu ciał smo- 
listych, odparowane płyny na parowniczce platyno- 
wej następnie przepalone pozostałe osady, wyka- 
zały dla nafty I. gatunku 8 mg. w 1 litrze dla IL 
gatunku aż 60 mg. w 1 litrze: 90”/, pozostałych 
osadów stanowią tlenki żelaza. Tak znaczna obec- 
ność mineralnych zanieczyszczeń, naturalnie nie 
może inaczej jak ujemnie wpłynąć na palenie się 
nafty w lampach, co też w zupełności zostało po- 
twierdzonem, za pomocą badań fotometrycznych, 
przeprowadzonych na przyrządach Lumnera i Brod- 
huna. 

Próby fotometryczne. I. gatunek nafty. Spalając 
w okrągłym palniku systemu Cosmos, początkowo 
iłsa światła wynosiła 8 świec normalnych, po u- 
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pływie 5-ciu godzin palenia, płomień pod wzglę- 
dem siły świetlnej zmniejszył się o 11*/,, po 7-iu 
godzinach o 14'/,, zaś po 10-ciu o 257/,. Ilość zu 
żytej nafty wynosiła 4 gr. na świeco-godzinę. 

II. gatunek nafty. Spalając w lampie z płaskim 
knotem, szerokości 10 linij m. ang. siła świetlna 
wynosiła początkowo 8 świec normalnych. Po u- 
pływie 5-ciu godzin, płomień się zmniejszył o 11 '/, 
po 7iu godzinach o 14*”/,, zaś po 10-iu o 25//,. 
4 grm. na świeco-godzinę. 

Z powyżej przytoczonych danych, wypada wnios- 
kować, iż nafta I. gatunku, korzystniej się spala 
w lampach o płaskim palniku, aniżeli z okrągłym 
chociaż w obu wypadkach palenie bynajmniej nie jest 
zadowalniające.m. II. gatunek nafty, należy uważać 
jako zupełnie nieodpowiedni do palenia w lam 
pach. W konkluzji więc o nafcie pochodzącej 
z Groznoje, należy taki wyciągnąć wniosek, iż pod 
względem swych zalet bynajmniej nie może ona 
wytrzymać porównania z naftą Bakuńską i wiele 
prawdopodobnie wody upłynie, zanim zasadnicze 
braki, przy technicznem oczyszczaniu surowej ropy 
Grrozneńskiej zachodzące dadzą się w zupełności 
usunąć, nie mówiąc już nie o samej naturze tej 
ropy, jak dotąd przynajmniej o wiele pod wzglę- 
dem swych zalet ustępującej ropie naftowej z Baku 
pochodzącej. — 

Produkcya nalty na półwyspie Apszerońskim, 
wynosiła za miesiąc grudzień 1893 r. pudów 
25,182.359 zaś za m. listopad pudów 39.129.107. 
Całkowita produkcya surowej ropy wynosiła w r. 
1893 pudów ros. w. 357051884. Jak dochodzące 
wieści z Petersburga, głoszą rossyjskie ministerjum 
finansów rozpoczęło pertraktacye z Amerykańskiem 
„Standard Oil Company* w celu wzajemnego po- 
rozumienia się co do ewentualnego zbytu rossyj- 
skiej nafty; wiadomość ta zasługuje na tem wię- 
kszą wiarę, skoro rząd rossyjski w celu poparcia 
przemysłu nafciarskiego w Baku, tylko warunkowo 
i czasowo zgodził się na obniżenie taryt kolejo- 
wych, na drogach żelaznych kaukazkich, starając 
się wszelkiemi sposoby, przez usunięcie lub znacz- 
ne zmniejszenie konkurencyi dla nafty kaukazkiej 
na rynkach zagranicznych, znowu powrócić do 
pierwotnych zwyżkowych taryf. 

Z Groznoje dochodzą wieści, iż pierwsza z 2-óch 
ropodajnych studzien, która zaczęła bić fontanną 
jeszcze w d. 18 ym września 1893 r. wciąż bezustan- 
nie wyrzuca olbrzymie ilości surowej ropy, a mią- 
nowicie w obecnym czasie przeszło 5000 pudów 
dziennie, o ciężarze gatunkowym 0,888. Również 

i drugie źródło, które poczęło wytryskać w d. 
30-ym listopada zeszłego roku, wciąż jeszcze do 
ostatnich dni jest w całej pełni swej wydajności 
dostarczając w ciągu 24 godzin, 30000 pudów su- 
rowej ropy o ciężarze gatunkowym 0,876 —0,874: 
Dalsze wiercenia, jakie zostały przedsięwzięte w 0- 
kręgu naftowym Groznoje, musiały być na pewien 
czas wstrzymane, z przyczyny, iż prowadzący wier- 
cenie majstrowie, wskutek opieszałości w znacznym 
bardzo stopniu odeszli od linii pionowej. Obecnie 
więc zajęci są poprawianiem popełnionych niedo- 
kładności. Co się tyczy mających się założyć, ruro- 
ciągów naftowych, prowadzących surową ropę do 
miejscowych destylarń jest już zdecydowanem, iż 
budową tych komunikacyi rurowych i eksplotacyą 
całego przedsiębiorstwa ma się zająć Towarzystwo 
dr. żel. Władykaukazkiej, a potrzebne po temu 
rury, są już w drodze. Pompowanie surowej ropy 
ze źródeł do destylarni obliczonem zostało po */; 
kop. za jeden pud. 

Po długotrwałych pertraktacyach nastąpiło ze- 
spolenie się obydwóch tutejszych pierwszorzędnych 
fim nafciarskich, jednakże z zatrzymaniem samo- 
dzielnego charakteru w ich wewnętrznym zarzą- 
dzie. Jako sprzedający figurują, Nobel, Rotschild 
i Mantaszew rozdzieliwszy w pośród siebie w ten 
sposób rynki zbytu, iż Nobel objął całkowity rynek 
europejski, zaś do 2-ch pozostałych należą wyłą- 
cznie rynki Azyi i Afryki. Kartel ten został zawią- 
zany na 5-cio letni okres czasu. 

Przemysłowcy naftowi w Baku w tych czasach 
zostali telegraficznie zawiadomieni, ze strony ba- 
wiących chwilowo w Petersburgu przedstawicieli 
ich syndykatu, o wstrzymanie się z zawieraniem 
wszelkich dalszych umów co do wywozu nalfty. 
Prawie współcześnie przedmiotem obrad przedsta- 
wicieli syndykatu w Petersburgu, była sprawa 
zmniejszenia taryf kolejowych dla nafty na dro- 
gach kaukazkich, nastąpiła też przychylna w tym 
względzie decyzya ze strony rządu rossyjskiego, zni- 
żająca na przeciąg 6-ciu miesięcy, opłatę frachto- 
wą do 5 kp. za 1 pudnafty destylowanej (Kierosin). 

W obecnym stanie rzeczy w handlu nafciarskim, 
nastąpiła redukcya cen dla nafty na rynku w Ba- 
tum, około 17*/,. Po upływie 6-cio miesięcznego 
terminu nastąpi dalsze oznaczenie taryf kolejowych, 
a mianowicie w razie przyjścia do porozumienia 
z Amerykańskim „Standard Oil Company*, taryfy 
pozostaną pierwotne zwyżkowe, w przeciwnym ra- 
zie mają być unormowane stosownie do wymagań 
racyonalnej i uzasadnionej konkurencyi. Jako dal 



sze dodatnie rezultaty w tutejszym przemyśle naf- 
ciarskim, uważać należy zapadłe postanowienie 
rządu rossyjskiego, co do zaniechania, po długich 
bezowocnych zabiegach, zaopatrywania południa 
Kossji w materyał opałowy, pochodzący wyłącznie 
z zagłębia węglowego Donieckiego, wobec tego, iż 
praktyka ostatnich lat wyraźnie dowiodła, że ko- 
palnie w powyżej wzmiankowanem zagłębiu się 
znajdujące, nie były w stanie w dostatecznym stopniu 
zaopatrzyć w materyał opałowy południa Rossji. 

_. Jako równoważnik, zastępujący węgiel, mają być 
zastosowane odpaki naftowe. Użycie ich jako opału, 

'. uczyni w poważnym bardzo stopniu konkurencyę 
węglowi zagranicznemu, w pierwszym stopniu an- 
gielskiemu, dla którego porty morza czarnego sta- 

_ nowiły dotychczas bardzo poważne miejsce zbytu. 
Giekawe są niektóre dane, tyczące się nowych 

dróg zbytu, jakie zamierza sobie zdobyć dla swoich 
wyrobów rossyjski przemysł naftowy. Podajemy 
je z bardzo poważnych i kompeteninych źródeł 
zaczerpnięte, aby obudzić czynność polskich prze- 
mysłowców nafciarskich w Galicyi, którzy nie mó- 
wiąc już o innych okolicznościach, znajdują się pod 

względem geograficznego położenia w daleko SZCZĘ- 
śliwszych warunkach od producentów Kaukazkich. 
Są tu robione zakusy na rynki zbytu w wolnej 
Rzeczypospolitej Szwajcarskiej. jako też chwilowo 
ze względów natury politycznej, zaprzyjażnionej Rze- 
czypospolitej Francuskiej. Oto następujące dane, 
jakie komunikuję dla użytku czytelników „Naftyć, 
wśród których mniemam znajduje się poważne gro- 
no przemysłowców, krórym dobro kraju winno le- 
żeć i bezwątpienia leży na sercu. Wwóz roczny 
do Szwajcaryi przetworów naftowych, wynosi około 
8 milionów franków, w tej sumie na Nossję przy 
pada jak dotąd przynajmniej tylko '/, część, pozo- 
stałe zaś */, dostarcza Ameryka. W okresie czasu 

Sh, od r. 1890—1892, wwieziono do Szwajcaryi w mo- 
wie będących przetworów z Rossji i z. Pómocnej 
Ameryki, następujące ilości. 

Z Rossji dowieziono w r. 1890, na wagę 125000 
| kwintałów metr.**), w roku 1891—125500 kwin- 

tałów, zaś w rokn 1592 —148000 kwintałów OCZYŚZ- 
czonej nafty ; z Północnej Ameryki w roku 1890— 

"120000 kwintałów, w roku 1891—193000 kwinta - 
łów, w roku 1892—294500 kwintałów. W latach 
'..' 1890 i 1891, znaczna część nafty amerykańskiej 

__ przywiezioną została do ozwajcarji, jako produkt 
niemiecki. I tak w roku 1890 dowieziono do 

- Szwajcarji nafty amerykańskiej pod nazwą nie- 
. kiej 

<< BĄ 2 

) Kwintał franouski, 1 48 sA = we klgr. 

| > b 

mieckiej 100000 kwintałów, zaś w r. 1891 —55500 
kwintałów. Dopiero poczynając od roku 1892 
w rocznych sprawozdaniach, ze szwajearskich ko- 
mór celnych pochodzących, zaprowadzoną została 
szczegółowa i dokładna specyfikacya krajów im- 

portujących swoje towary do Szwajcaryi. Cena 
rossyjskiej nafty oczyszczonej w sprzedaży cząst- 
kowej w obecnym czasie wynosi na miejscu 
w 5Szwajcaryi 15 centymów za 1 litr, cena ule- 
gła obniżce poczynając odroku 1891 więcej aniżeli 
o 107. Opłata celna za oczyszczoną naftę rossyjską 
sprowadzaną do Szwajcaryi wynosi 1,25 fr. za 100 klg. 

Jak więc widzimy, rozumują z punktu widzenia 
rossyjskiego tutejsi przemysłowcy nafciarze, ani 
wysokość opłaty celnej, ani też brak sympatyi 

(sic?!) w Szwajcaryi dla rossyjskiego narodowego 
produktu, czego pomimo tak gorliwie dotąd mani- 
iestującej się przyjaźni franeuzkiej, nie da się o 

Francyi powiedzieć w niczem nie uzasadniają owej 
przewagi, jaką wciąż jeszcze posiada produkt ame- 
rykański nad naftą rossyjską. Należy więc wziąć 
się energicznie do dzieła, aby raz już zanafcić czy- 
sto narodowym rossyjskim produktem tę małą 
Szwajcaryę, a da się to tem łatwiej uskutecznić, 
skoro stosowany w całej rozciągłość bill Mac Kinley' a 
dla wyrobów szwajcarskich do» Ameryki impor- 
towanych, tamuje i ogranicza w całej pełni u sa- 
mych podstaw teorye wolnego handlu, wolnego 
współzawodnictwa. Jakżeż judaszowo, a niby za 
chęcająco dla przemysłu szwajcarskiego, brzmią te - 
rozumowania zbyt chitromudrych ekonomistów FOS". 
syjskich; za bardzo praktycznym jest zmysł oby- 
wateli szwajcarskich, aby dali się brać na tak 
gorżki lep. Istniejące do ostatnich czasów czysto 
tendencyjnie unormowane rossyjskie taryfy celne 
stosowane wszędzie i we wszystkiem z istnie dra- 
końską bezwzględnością same przez się wyraźnie 
mówią, co o takiej rossyjsko-szwajcarskiej kombi. 
nacyi, trzymać należy. Baczność więc polscy prze - 
mysłowcy-nafciarze w Gali licyi! Wszak prostszą jest 
droga zbytu dla naszego polskiego. przemysłu naf- 
towego do Szwajcaryi ido Franeyi, niż dla rossyjskiego. 

Nie dajmy się wyprzedzić, skoro Aa danych 
leży po naszej stronie.*) 

5 Niestety autor nie zna strasznej zmory, która 
cięży nad naszym przemysłem naftowym w Adtstryi, a 
która umożliwia produktom zagranicznym 'skuteczną e 

kurencyę nawet u nas w kraju, a tą jest podatek: fi 
konsumcyjny od nafty, wyższy niż cło od olejów z za- 
granicy importowanych! I u nas interes Rothschildów 
idzie przed interesem kraju! _' Przyp. redakcyi. 
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Borysław i tegoż przyszłość”). 
(Z ryciną). 

Napisał Dr. R. Zuber 

O żadnej okolicy naftowej świata nie pisano 
dotąd z pewnością tak wiele, tak rozmaicie a czę- 
sto nawet tak sprzecznie, jak o Borysławiu. 

Ponieważ znam nietylko całą dotyczącą litera- 
turę, ale także od więcej niż 13 lat często miałem 
sposobność zbierania w Borysławiu i tegoż okolicy 
spostrzeżeń geologicznych i górniczych, przeto mogę 
w następstwie podać o tem własne zdanie uzasadnio- 
ne i bez uprzedzeń, i tym sposobem może przy- 
czynię się poniekąd do wyjaśnienia tej sprawy. 

Borysław leży w pobliżu miasta powiatowego 
i stacyi kolejowej Drohobycza, z którym połą- 
czony jest osobną koleją lokalną. 

Od niepamiętnych czasów znano tam źródła naf- 
tuwe, które mieszkańcy miejscowi wyzyskiwali 
w sposób nader prymitywny. 

Gdy w latach 1850— 60 użytek techniczny naf- 
ty zaczął się coraz bardziej rozpowszechniać, — | 

I 

Wiercenie 
M. Garveya 

SW 

I 
| 

4 

1 gdy wreszcie odkryto w Borysławiu także stały 
wosk ziemny (Ozokeryt), rozwinęła się w tej oko- 
licy gorączka naftowa i woskowa, której podobnej 
z pewnością w całej historyi górnictwa nie znajdzie. 

Na powierzchni około 140 Hektarów wykonano 
do 12.000 szybów, przeważnie płytkich, nieocem- 
browanych jam, które znów wkrótce porzucano. 
Z tych było w r 1877 jeszcze 2.544 szybów naf- 
towych i 935 woskowych w robocie, przyczem po 
największej części prowadzono najdziksze góńrn'e- 
two rabnnkowe. Geologiczna budowa tego obszaru 
przedstawia się wogóle w sposób następujący: 

Wznoszący się od połudn -zachodu za B>rysła- 
wiem brzeg górski składa się z utworów karpac- 
kich, z których najbliżej występują ogólnie znane 
ciemne, sypliwe, bitumiczne łupki menilitowe 
z rogowcami i śladami ryb, a do tychże przylega 
bezpośrednio mioceńska tak zwana formacya 
iłu solnego**). 

Dołączony przekrój unaocznia sposób w jaki 
przyjmują ten stosunek: 

Grzbiet siodła 
Kopalnie wosku 

NE 

"A ke łupki menilitowe (Oligocen). 

2. Formacya iłu solnego (miocen) z żyłami wosku. 
3. Dyluwialna glina i szuter. 

Jak widać z tego szkieu, tworzą warstwy wosk 
zawierające siodło, którego strona SW nachylona 
jest dość stromo, strona zaś NE dość płasko. 

Oprócz tej budowy .siodłowatej, okazują te war- 
stwy jeszcze liczne lokalne pęknięcia, szczeliny, za 
łomy, przesunięcia itp., które umożliwiły powsta- 
nie licznych przestworów wolnych i wypełnienie 
tychże olejem i woskiem ziemnym. 

Główna masa tej formacyi składa się z ciemno 
szarego, plastycznego i bardzo zwięzłego iłu (tak 
zwany „ił solny*) z: dość rzadkiemi wtrąceniami 
szarego, ilastego, w świeżym stanie zbitego, lecz 

*) Artykuł niniejszy drukowany był najpierw po 
niemiecku w wydawanej w Grazu „Montan-Zeitung * 

(1894, Nr. 8). 

R 

na powietrzu bardzo szybko rozpadającezo się 
piaskowca, którego gruboziarniste ławice są głó- 
wnymi zbiornikami płynnej nafty i występują prze: 
ważnie po stronie południowej całego tego obszaru. 

Często znajdują się w tych warstwach rozmaite 
zaokrąglone bryły egzotyczne, złożone przeważnie 
ze zwięzłego wapienia jurajskiego („wapień stram: 
bergski*), a często także ze skał krystalicznych jak 
kwarcyty, łupki mikowe itp. | 

Wogóle zawiera ta cała formacya tylko mało 
wapna, natomiast bardzo wiele gipsu i soli ka- 
miennej, które pojawiają się często w warstwach, 

=E) Co do tego zetknięcia obu formacyj jestem sta- 
nowczego odmiennego zdania, jak to przyjął Paul w Jahrb. 
d. k. k. geolog. Reichs Anst. 1881. Str. 163. 
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gniazdach a czasem pięknych grupach kryształów. 
Wosk ziemny wypełnia w Borysławiu nie tylko 

rozpadliny i szczeiiny, lecz występuje także w re-- 
_gularnych warstwach, które zwykle leżą między 
warstwami iłu 1 piaskowca. 

Naftę wydobywają z otworów świdrowych pom- 
powaniem; są to przeważnie wiercenia ręczne głę- 
bokości 100—150 metrów. Dopiero w ostatnich 
czasach założył p. Mac Grarvey wiercenie parowe 
systemem kanadyjskim, po stronie południowo za- 
chodniej obszaru woskowego (por. dołączony ry- 
sunek). Wiercenie to przesroczyło już głębokość 
500 metrów, dało kilkakrotne znaczniejsze ilości 
oleju skalnego I przebiło kilka znacznych 
pokładów wosku, przyczem jednak całej 

formacyi tej jeszcze wcale nie prze- 

6 BÓL >> 

w ierciło. (Dok. n.) 

0 praktycznych zastósowaniach Geologii. 
A, Odczyt Dra Rudolfa Zutiera i 

wygłoszony na XXIII. Walnem Zgromadzeniu Towarzystwa 
Przyrodników im. Kopernika we Lwowie d. 19. lutego 1894. 

(Dokończenie. ) 

_ Najlepszą do dziś ochroną przeciw takim kata- 
strofom jest unikanie mie scowości w których skon- 
statowano już częstsze objawy wulkaniczne 1 seis- 
miczne. Niestety to jednak tylko w bardzo małej 
mierze da się przeprowadzić, i faktem jest, że naj- 
straszniejsze zniszczenia wkrótce zanikają w pa: 

mięci ludzkiej i nie odstraszają od ponownego za: 
mieszkania nawiedzanych temi ziawiskami.okolic — 

jak tego przykładami są Pompei, Ischia, Lima 
_(w Peru), Mendoza (w Argentynie) i w. i. 
_ Badania geologiczne doprowadziły jednak do tego, 
że w wielu wypadkach możemy rozpoznać przy- 

_ czyny i rozciągłość tych zjawisk i choć w części 
zarządzić pewne środki prewencyjne przeciw ich 

zgubnym skutkom. pó 
Pojawia się coraz wyraźniej w kołach facho- 

wych dążenie do zorganizowania nieustannych ob- 
serwacyj seismicznych wedle jednolitego planu w 
jaknajliczniejszych stacyach będących w ciągłej 

- korespordencyi telegraficznej. Nie ulega wąpliwości 
Że ten system mógłby z czasem doprowadzić do 
tak zbawiennych i pożytecznych rezultatów, jak 
dziś podobnie już zorganizowana służba meteoro - 

]ogiczna. 7 | ma zę, | | 

- Suess zwrócił uwagę na to, że w okolicach na- 
wiedzanych przez trzęsienia ziemi, te powlarzaą 
się najczęściej przy niskim stanie barometru. Tak 

X ł 

y 

"samo ułatwia niskie ciśnienie powietrza wydoby- 
wan'e się gazów palnych w kopalniach węgla. 
Jestto więc w każdym razie bardzo cenna wska- 
zówka d'a zachowania ostrożności w danej chwili. 

Inżynier mający wykonać jakiekolwiek budowle 
w takich okolieach, oczywiście użyć musi innych 
materyałów i odmiennych konstrukcyj, jak w okoli- 
cach, w których notoryczpie nie zauważono ża- 
dnych objawów wulkanieznych ani seismicznych. 
Tu mu naturalnie da najlepsze kryteryum obok 
tradycyi — geologia. | 

Badanie zjawisk wulkanicznych współczesnych 
i dawhych ma jednak nietylko tę stronę ochronną 
przeciw doraźnym katastrofom. Ma ono także bar- 
dzo dobrą stronę i prowadzi do odkrycia nieraz 
ogromnych bogactw. Wia lomo bowiem, że gorą- 
ce źródła mineralne i występowanie - 
cennych kruszców jest także wścisłym związ- 
ku z tepi zjawiskami. s» 

Oto okazało się, że sławne kopalnie złota w Ka- 
liforoii przestały być dzikim rabunkiem i stały się: 
zbawiennem źródłem bogactw dopie'o wtedy, gdy 
ścisłe badania geologiczne udowodniły, że główne 
nagro nadzenia drogiego metalu znajdują się 
w „dawnych żwirowiskach . pokrytych masą skał 
wybuchowych, które wystąpiwszy w dawniejszych 
epokach geologicznych zmieniły zupełnie bieg ów- 
czesnych rzek. Na podstawie tego doniosłego od- 
krycia geologów prowadzi się dziś umiejętne i ra- 
cyonalne góraictwo króre istotnie świetne wydaje . 
rezu.taty. | p | 

Wyrazem wszystkich działań dynamicznych ze: 
wnętrznych i wewnętrznych. współczesnych i da-- 
wnych, jest nauka o budowie mas skalnych dostę- 
pnych naszym badaniom czyłi tektonika; jeżeli, 
zaś uwzględnimy także rozwój przestrzenny i następ- 
stwo czasowe poszczególnych faz tych przemian 
to otrzymamy naukę O formacyach i geolo: | 
gię historyczną, — najceaniejszą zas pomocą 
do rozpoznąwania p szczególnych formacyj jest 
paleontologia, czyli nauka 0 organizmach Za- 
ginionych. AAA z 

Te wielkie działy umiejętnoś i geologicznej znaj- 
dują niewątpliwie największe zastosowanie w prak- 
tyce i totak w górnictwie, jak i w robotach inży- 
nierskich na powierzchni. Kilka przykładów naj: 
lepiej to wyjaśni. SE mah GE | 

Już poprzednio wspomniałem, że nieuwzględnie- | 
nie warunków podziemnego krążenia wody Spo: 
wodowało dotkliwe szkody przy budowie niektó- 

"rych kolei karpackich. Ponieważ to krążenie wody 

nt $ Y » 
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jest właśnie w najściślejszym związku z tektoniką 
warstw skalnych, przeto wynika z tego, że przed 
trasą powinno się przeprowadzić szczegółowe zdję- 
cie gologiczne, którego należyte zrozumienie i u- 
względnienie w wielu wypadkach ułatwi nastę,nie 
przeprowadzenie budowy. Przy kolejach alpe, skich 
już dawno tak postępowano i to z pewnością z 
najlepszym skutkiem. 

Da'ej skonstatowano że w warstwach niejednoli- 
tych (np. łupki z wtrąceniami piaskowców), 0 wie- 
le łatwiej i bezpieczniej jest prowadzić przekopy 
w poprzek warstw, niż wzdłuż kierunku tychże. I tu 
więc zdjęcie geologiczne musi w wysokim stopniu u: 
łatwić i uprościć trasę kolei, oraz obliczenie kosz- 

tów budowy ze względu na znaną z góry jakość 
warstw, które trzeba przebić lub przekopać. 

Nader ważną jest tektonika warstw dla górnic 
twa węglowego. Badania przeprowadzone w ob 
szarze węglonośnym (mioceńskim) w Kołomyj. 
skiem przed 10 laty wskazały drogę do dalszych 
poszukiwań górniczych, i na tej podstawie roz- 
wija się tam obecnie coraz bardziej kwitnące gór- 

nictwo. | | | Nawet peleontologia, która mogłaby się nieje- 
dnemu wylawać nauką czysto teoretyczną, daje 
często świetne rezultaty praktyczne. Wybitny przy- 
kład tego podaje Nivoit: 

Znane z bogactwa obszary węglowe z Śradu 
Gombe w południowej Francyi przecięte są wiel. 
kim uskokiem 0 kierunku z północnego wschodu 
ku połudn. zachodowi. Po obu stronach uskoku 

występują utwory węglonośne z resztkami roślin, 
lecz żadne wskazówki statygraficzne nie pozwalały 
na ocenienie, która strona uskoku jest wzniesiona, 
a która zapadnięta. Po stronie SE eksplgatuje się 

cały szereg pokładów węgla w górze Sainte-Barbe. 
Po stronie NW koło Champclauson i Trescol zna- 

_leziono tylko nieznaczne ślady węgla. 
Otoż badania paleontologiczne Zeillera i Grand? 

| Eury' ego nad florą kopalną tych warstw wykazały, 
że pokłady z Sainte-Barbe a więc południowo- 
wschodnie zawierają przeważnie rośliny starsze od 
znajdowanych w warstwach z Ghampclauson i i Tres- 
col. Widocznie więc strona NW uskoku jest za- 
padnięta, a stąd wynika prawdopodobieństwo na- 
trafienia tam głębiej na bogate pokłady węglo - 
nośne odpowiadające warstwom z Sainte-Barbe. 

_ Wiercenie wykonane na tej podstawie po stronie 
północno zachodniej w miejscowości Ricard natra- 

|. fiło w głębokości 781 metrów na pierwszy pokład 
> węgla miąższości Sm, w, a p Pe w 778 me- 

R 

trach na drugi pokład miąższości 10m 67. Natych- 
miast więc założono szyby dla eksploatacyi tak 
odkrytego nowego obszaru węglowego. Oto świe- 
tny rezultat praktyczny „REWA przez studya > 
paleontologiczne ! 

lu nie mogę pominąć i naszego górnietwa. 
naftowego, jako najbardziej nas obchodzącego. 

Do niedawna jeszcze prowadzono eksploatacyę 
nafty czysto na los szczęścia nie troszcząc się 0 
geologię. | 

"Tymczasem studya geologiczne doprowa łziły dziś 
'do tego, że — jakkolwiek nie możemy jeszcze 
z góry na pewne przewidzieć, w jakiej głębokości 
igdzie wiele nafty znajdziemy, — to jednak wiemy 
już napewne, które formacye karpackie naftę za 
wierają i jaka budowa geologiczna najlepiej się na- 
daje do eksplotacyi. W razie zaś odkrycia obszaru 
już kilku porządnie wykonan'mi wierceniami, mo- 
żemy racyonalnie kierować dalszemi robotami dla AA 
rozszerzenia eksploatacyi, a w wielu wypadkachz gó: 
ry oznaczyć głębokość, w której nowo zakładany aa Si 
szyb natrafi na warstwę naftonośną. 

Przykładem wybitnym kopalni rozwijającej się 
ściśle na pods'awie badań geologicznych i dającej 
coraz lepsze rezultaty, jest Schodnica za Drohoby- „2 
czem, gdzie przed 15 laty zwraca' em uwagę naob- 

szar zwany „Zhar* leżący w przedłużeniu kierun- 
ku geologicznego warstw naftonośnych małej da: 
wnej kopalni. I właśne ten obszar jest dziś naj- 
główniejszą kopalnią, gdzie kilkadziesiąt szybów »ł 
coraz się pomnażających coraz więcej w; daje nafty.. 

Sądzę, że ten krótki i wcale nie wyczerpujący 
przegląd zjawisk geologicznych i praktycznych 
przykłądów wystarczy dla wykazania, jak obszerne gż 
i coraz wzrastające pole otwiera się dla geologii 
praktyczej i ograniczę się jeszcze tylko do kilku 
uwag ogólniejszych dążących do wyjaśnienia, dla 
czego pomimo swej ważności nauka ta przez praktyków 
dotąd nie bywa w należytej mierze wyzyskiwaną. 

(ułównym powo 'em tego jest niewątpliwie nie 
dość wyrobiona metoda i w wielu wy 
padkach brak należytej świa domości 
celów i srodków. | 

„Bardzo słusznie powiada w wid względzie Stapfle) 
„Często można się przekonać, że doradzający ge 
olog i wykonujący i żynier nie rozumieją się na- 
leżycie. Inżynier często żąda, od. geologa za wiele, 
nie Pada. mu w rękę Bos środków. te- 

(B » 

A *) Ztsch. t prac. Gieologie. 1893. 465. (wolny RE 
i A 



__ chnicznych potrzebnych do ścisłego odpowielzenia 
' na jego pytania; geolog zaś często mu odpowiada 

także za wiele nie trafiając dość ściśle w rzecz 
samą, tak, że inżynier dopiero sam sobie musi 

z tego materyału wybrać to. co mu trzeba wie- 
dzieć. Główną rzeczy jest przytem należyte stawia- 
nie pyta z jednej a techniczne zrozumienie z dru- 
gtej strony. Inżynier musi na to być wykształco- 

".. nym geolozicznie, a geolog technicznie. 
Otóż ażeby to stanowisko coraz wyraźniejszem 

__iś iślejszem uczyni”, potrzeba do geol giiniewątpliwie 
zastósować więcej metody matematyczne] 

Boo gak dotychczas Wprawdzie przyrodnicy w ogól- 
iiejszem znaczeniu mają pewiea wstręt do male- 
matyki, Jecz wstręt ten z konieczności zniknie, p>- 
dotie jak znikł wstręt mineralozów do chemii. 

Tylko to zastósowanie matematyki nie może się 
/ ograniczać do ulubionych i często powtarzanych 

Si WZA 
Ee 

ią UR 
Re 
'.. proporcyj między centymetrami 1 milionami lat, 

"lecz musi zbierać i uwzględniać w ścisłym ra- 
| Rae 4 ENIE i Ś » 3 ę ; : ; i 

|... chunku jak największą ilość współczynników do- 
ł ię 

* 7. świadezalnych, oznaczonych przy. najrozmaitszych 
zjawiskach geolog'cznych. » 
- Taką me'odą z uwzględnieniem, mnóstwa oko- 
liczności ubocznych obliczył Stapif w r. BÓA7: 248 
temperatura skał w środki tunelu (Gotharda po- 

/. winna wynosić 31,74'C z możliwym błędem --2,59. 
" Po rzeczywistem przebiciu tego tunelu w r 1830 

znaleziono tam ciepłotę -30,48'Q. | 
Nie ulega wątpliwości, że coraz częstsze styka- 

_ nie się geologów z praktycznymi technikami, dów 
.. prowadzi niebawem do wyrobienia z jednej strony 

zastępu praktycznych geologów, z drugej zaś za- 

— Dr. Władysław Szajnocha. Płody ko- 
paine Galicyi. Część I Węgla kamienne i bru: 
natne ; rudy żelazne, ołowiane i cynkowe; siarka. Lwów 

"1893. Cena zł». 1.60. 
Część II Sole potasowa; k palnie i warzelnie soli; 

wosk ziemny. Lwów 1894. Cena złr. 1.60. | 
Dzieło nader cenne i grantowne, podaje na podstawie 

ścisłych i źródłowych badań prawie wszystko, co o tych 
p'odach kopalnych pod wzzlędem przyrodniczym, histo- 
rycznym i ekovomicznym wiedzieć wypada. AR 

z , 

W jednym z najbliższych numerów postaramy się dać 
czytelnikom naszym obszerniejsze streszczenie części naj- 

| bliżaj nas obrhodzącej, tj rozdziału o wosku . ziemnym, 
. jakkolwiek zap:zeczyć się nie da. że wobec nadzwyczaj- 
nego bogactwa treści żadne streszczenia nie zastąpi prze- 
studyowania całego tego znakomitego dzieła w oryginale. 

Część III, której wysoń eniem zajmuje się obecnie 
autor, obejmie rozdz ały 0 oleju skalnyra, fosforytach, 
torfach i materyałach budowlanych. Nie możemy zakoń 
czyć wzmianki tej stosowniej, jak tylko zanosząc do 
autora prosbę, ażeby nam nie kazał na wykończenie to 
zbyt długo czekać. 

—— Meyers Konversations Lexikon. Zna- 
komitej tej i pięknej publikacyi wyszedł niedawno tom 
IV.; podobnie jak poprzedn:e, bogaty treścią i formą. 
Rozpoczyna literę D. | OURZE 

— KBkonomisty polskiego miesięcznika wycho- 
dzącego we Lwowie rok V. wyszedł zeszyt podwójny (za 
laty i marzec) i zawiera: j | | l 

1.7... .: Nowe prawo robotnicze w Rosyi i jego 
następstwa w Królestwie Polskiem (z 4-ma tebelami). 

2. Edmund Ginwiłl-Piotrowski; W sprawie * ubez 

4. Fr. Gawroński: Z historyi rolaictwa. 
5. Bibliografia dzieł polskich treści ekonomiczno-spo- . 

decznej za czas od 1 lipca 1891 do grudnia 1893 r. 
6. Wystawa krajowa we Lwowie w roku 1894: 

wwa 
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” chęci n ejednego technika do zbierania w swej | Programy poszczególnych działów (ciąg dalszy) © 

praktyce spostrzeżeń, które przyczynią się do po- kb 7. Kronika: Sprawa posiadłości rentowych. —— Ban- 

_. stępu samej umiejętności teoretycznej. kructwa galicyjskie. — Statystyka przemysłu naftowe- 

_ Jakkolwiek nie mam pretensyi do wyczerpania 
_" tego ciekawego i obszernego tematu, to jednak bę: 

dę „szczęśliwym, jeżeli poruszenie tej kwestyi zdoła 
wzbudzić jakiekolwiek zaciekawienie u szerszego 

___ ogółu, bo ciekawość to początek działania. 
(Przedruk z „Kosmosu *). 

NRELAK ORW. 

v0. — Statystyka własności ziemskiej w W. Księstwie 
Poznańskiem. — Izby rolnicze w Prusiech. —— Memo-- 
ryał komisyi kolonizacyjnej. — Polskie Towarzystwo 

| handlowo-geograficzne. — Stan spraw walutowych —_ 
Reforma finansów Cesarstwa Niemieckiego. — Powsze: 
chne przymusowe ubezpieczenie w Anglii. — Z bieżą- 
cych spraw krajowych: (Kraj. osada poprawcza i zakład 
przymusowej pracy. — Koleje lokalne. — Krajowa ko- 

| misya przemysłowa, — Izba handlowa we Iiwowie. — 
| AAC ' Galicyjskie Towarzystwo kredytowe ziemskie). —- Za- 

ZAS ! LATE R A TUR A, wiadomienie RE kolei RZE JA ik 
> | W. dziale tym umieszczamy wykazy, Spra- — Prże gląd techn iczn y (Warszawa ; prenu-_ ż 
da wozdania i rozbiory nowszych publikacyj 'OdNOSZĄ | merata z przesyłką wynosi półrocznie Ó rubli). Zna- * 

_. . eych się bezpośrednio lub pośrednio do różnych | nego tego i poważnego czasopisma rozpoczął w roku bie- 
is gałęzi przemysłu naftowego, oraz takich, która żącym. wychodzić tom XXXI Treść pierwszych 2izey | 
". choć treścią odmienne, jednak mogą być pożyteczne | szytów jest następująca : SA oaeed o 1. 
. dla osób zajmujących się przemysłem naftowym. | Zeszyt 1. za styczeń 1894: Kościół w Będkowie. — 

> ża | pea PoE Redakcya. | Przymocowanie szyny do podkładu drewnianego, za pomocą 
J U 
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haków śrubowych. O współzawodnietwie małych plam łu- 
kowyeh z palnikami gazowymi Auer'a. — Z wycieczki 
hutnika do Tyrolu i Styryi. — Krytyka i bibliografia. 
„Z zakresu kolei wązkotorowych*. — Warunki sani 
tarno-lekarskie w zakładach górniczych Królestwa Pol- 
skiego. — Nowe książki. —— Przegląd wynalazków, u- 
lepszeń, celniejszych robót itp. Drogi żelazne. Samodzia- 
łający hamulec ciągły tarciowy (frykcyjny), pomysłu W. 
Schmid'a. — Łącznik metalowy przy przewodach ogrze= 
wania parowego. —- Mosty, tunele itp. Wbijanie pali 
przy zastosowaniu strumienia wody. — Mosty sklepione 

— na państwowej d. ż. Stanisławów-Woronienka. Do- 
świadczenia związkowych kolei niemieckich, tyczące się 
mostów. — Tunel Miechowski. — Silnice, kotły parowe 
itp. — Spostrzeżenia nad pęknięciem koła zamachowego.— 
Nowa metoda mierzenia ilości wody. — Paleniska bez 
rusztów pp. Wagenera i Baumerva -— Urząłlzenia (ro- 
boty) miejskie. — Zm ękczanie wody wod ciągowej w m 
Southampton. — Przegląd wystaw, kongresów itd — 
Projekty zmian w układzie jedn: stek elektrotechnicznych. — 
Kronika bieżąca. — Program wiecu (zjazdu) hydrotech- 
ników rządowych, w r. 1894, zatwierdzony przez mini- 
stra komunikacyi w d. 4 (16) sierpnia 18/5 r. — 
Zwiększenie składu Komisyi do spraw fabrycznych, usta- 
nowionych z mocy $. 49 ustawy przemystowej. — Pro- 
jekt nowej ustawy budowlanej. — Wystawa fotograficzna 
w Petersburgu, w marcu (s. s.) r. b. — Wynik zeszło- 
rocznych egzaminów wstępnych, w instytucie górniczym: 
w Petersburgu. Pierwsze towarzystwo dróg żelaz- 
nych dojazdowych w Rossyi. — Most na Wiśle pod For- 
donem. — Przejazd górny (wiadukt) systemu Moniera, 
w Berlinie. — Porohy na Daieprze. — Kilijska odnoga 
Dunaju. — Warsztaty dr. żel. południowo-zachodnich, 
w Kijowie. — Nowy parowóz dla pociągów osobowych 
pospiesznych, północnej dr. ż. angielskiej. Opalanie 
parowozów odpadkami naftowemi. — Telefony rządowe. - 
Sieć dróg żelaznych i wodnych, w Państwie Rossyj- 
skiem. — Nowa metoda elektrycznego spawania (szwej- 
sowania) metali pp. Hoho i Lagrange'a. — Oświetlanie 
jowozów kolejowych elektrycznością, we Francył. — 
Konkursy architektoniczne. — Wynik konkursu archi- 
tektonicznego, w Towarzystwie zachęty sztuk pięknych 
w Królestwie Polskiem. 

Zeszyt 2. za luty 1894: Przepowiednie wodostanów 
rzecznych. -— Z wycieczki hutnika do Tyrolu i Styryi 
(dok.) — Środki stosowane w łukach dia ułatwienia 
przejścia taboru kolejowego. — Tramwaje gazowe. — 
Krytyka i bibliografia. Władysław Umiński. — Żegluga 
powietrzna. — Nowe książki. Bibliografia celniej- 
szych czasopism technicznych. — Przegląd wynalazków, 
ulepszeń, celniejszych robót ita. Budownictwo. Ruch bu- 
dowlany w Warszawie i na prowincyi w r. 1598. 
Drogi żelazne. Samodziałający hamulec ciągły tarciowy 
(frykeyjny) pomysłu Schmid'a (dok.) — Elektrotechnika. 
Z wiecu elektrotechników w Chicago. — w r. 1893.— 
Mosty, tunele itd. — Most na Dniestrze pod Rybnicą, 
na odnogach Nowosielickich. -— Silnice, kotły parowe 
itd. — Diagram Miillera zastosowany do stawidła su- 
wakowego założonego. — Żegluga napowietrzna. — No- 
wa maszyna latająca. — Przegląd wystaw, kongresów 
itd. Wystawa konkursowa z działu architektury, w To- 

— 

—— 

techniczne. — T 

warzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Pol- 
skiem. — Sprawozdania z posiedzeń stowarzyszeń tech: 
nicznych. Kronika bieżąca. — Wystawa w ANiższym 
Nowogrodzie. — Sieć tramwajów elektrycznych we Lwo- 
wie. — Zmiana prezydyum, -— Skorowidz fabryk i za- 
kładów przemysłowych Rossyi europejskiej. Posady 

Karol Aquilino. — Podania o przywi: 
leje na wynalazki. 

IZ RON I IZ A. 

* Staraniem p zedsiębiorców naftowych w S'hodnicy 
zawiązano tamże czytelnię dla robotników, 
której zagajenie odbyło się dnia 8 go kwietnia b. r. 
Główna zasługa w tej mierze przypada pani Zńfńi Od- 
rzywolskiej, przedsiębiorstwo zaś wiertnicze „Wolski © 
Otrzewolski” w porozu'nieniu ze sąsiadami poczyniło już 
odpowiednie kroki w celu rychł-go zabezpieczenia odpo- 
wiedniego lokalu oraz innych środków dla pomyślnego 
i skutecznego rozwoju tak szlachetnej i pożytecznej in- 
stytucyj, która cby jak najwięcej znalazła naśladowców 
we wszystk'ch naszych okolicach przemysłowych i gór- 
niczych! Obecny wówczas przypadkowo w Schodnicy Dr. 

(Zuber zagaił liczne zebrani» przemową, w której zazna- 
czył, że w górnietwie naftowem racyonalnie prowadzo- 
nem nie istnieja przeciwieństwo mięlzy pracodawcami 
i pracownikami, b» wszyscy zarówno w interesie wła- 
snym i wspólnym uczciwie pracować muszą, — różnicę 
zaś jedyną stanowi stopień wykształcenia. Ponieważ nie 
wszyscy mieli szczęście zdobycia w, ższej i- uszlachetnia- 
jącej nauki, przeto sluszną i sprawiedliwą jest rzeczą, 
ażeby ci którzy tego szczęścia dostąpili, dzielili się swą 
wiedzą i doświadczeniem z uboższymi w tym względzie. 
Zadaniu temu najlepiej odpowiadają czytelnie ludowe i 
robotnicze umożliwiające w chwilach wolnych dalsze 
kształcenie się umysłowe i porozumiewanie się także 
wszystkim tym, którzy zresztą przez cały tydzień cięż- 
ko pracować muszą fizycznie. boczątk'em takiego zba- 
wiennero zbliżania się umysłowego przełożonych i pod- 
władnyrh by'y znana i pękne sto-naki które w swoim 
czasie wytworzyły sią w Słobodzie Rungórskiej dzięki 
inicyatywie mężów tak szlachetnych jak pp. Szczepanow- 
ski I Dr. Fedorowicz. Dziś wytwarza się podubne ogni- 
sko w Schodnicy, któe niezawodnie trwale i pomyślnie 
się rozwinie i świecić będzie dobrym przykładem*, — 
Zywe zainteresowanie się ogółu robotników oraz ener- 
giczne zajęcie się tą instytucyą wszystkich s'er towarzy- 
stwa schodnickiego dają nam rekojmię, że nie skończy 
się tu na dobrych chęciach i gołosłownej deklamacyi, 
lecz że istotnie wkrótce zobaczymy zbawienne. skutki 
tak szlachetnej 1 pożytecznej akcyi grona osób, które 
poza interesem własnym widzą także interes ogółu. 

* Na „Szkołę ludową" zebrano w Schodniey 
w pierwszych dniach kwietnia przeszło trzysta złr. w. 
a., przyczem większa część datków wpłynę!a od robo- 
tników i pomniejszych przedsiębiorców, a między tymi 
od kilku żydów, którzy dotąd nie wiele chyba wiedzieli 
o ofiarności na cele dobroczynne. Oto, eo znaczy dobry 
przykład! — | | 

* Kopalnia nafty w Wańkowej (w Sanockiem), 
będąca dotąd własnością p. Józefa Wiktora i sp. sprze-. 



Kazimierz Brudzewski 

* daną została przedsiębiorstwu angielskiemu p. Parkinsona 
(zięcia zmarłego niedawno milionera i filantropa Sir Ge- 
orge Elliot'a) za 350000 złr. w. a. Kopalnia ta pro- 
dukowała w ostatnich czasach około Ś000 ctn. metr. 

_nafty miesięcznie. 
* Otrzymaliśmy następujące pismo : 
„Komitet zjazdu byłych członków towarzystwa bra- 

| > pali pomocy słuchęczów politechniki we Lwowie upra- 
sza wszystkich tych Panów, którzy uczęszczali tak do 
byłej Akademii technicznej, jak i do dzisiejszej Szkoły 
politechnicznej, aby co rychlej nadsyłali swe życiorysy do 
księgi pamiątkowej, która w dniu obchodu tj. około 1U 

lipca staraniem komitetu wydaną będzie. Dla ułatwienia 
byłym Szanownym słuchaczom politechniki lwowskiej 

_ (tak byłym członkom jak i nie członkom bratniej pe 
_ mocy) podawania wymienionych życiorysów rozsyła ko- 

mitet stosowne formularze. Ktoby dotychczas formularza 
nie otrzymał, zechce według niżej podanych rubryk skre- 
ślić swój życiorys i takowy komitetowi zjazdu nadesłać. 

Zjazd odbędzie się około 10 lipca b. r. — bliższa 
data później. Towarzystwo bratniej PAY przyjmuje 
Życiorysy na dalej do l czerwca. 

W formularzu rzeczonym znajdują się następujące bist: 
1. Adres, 2. Rok i miejsce urodzenia, 3. Czas, miej- 

sce i rodzaj nauk w szkole średniej z ostatecznym re- 
zultatem, 4. Czas i miejsce odbytych studyów w zakła- 

dzie 8 swim wy ższym : złożony ostateczny egzamin, 
_" DB. Dotychczas zajmowane stanowisko. posady itp. 6. Ogło- 
_ szone prace, dokonane roboty techniczne, szczególne od- 

znaczenia, 7. Inne ważniejsze szczegóły Życia, 8. Waż- 
niejsze wydarzenia, zaszłe podczas pańskiego pobytu na 
politechnice w życiu koleżeńskiem. | 

Prezes kom. zjazdu 
Dr. Placyd Dziwiński 
Rektor politechniki. 

*'Na posiedzeniu Sekcyi chemicznej war: 
szawskiej z 10 marca b. r. odczytał Inż Brat- 
mann rzecz o po wstawaniu ol ejuskalnego: 

Po przedstawieniu rozmaitych poglądów na tę sprawę, 

Za młvdzież 

p. B. przeszedł do najprawdopodobniejszej według jego 
mniemania hipotezy powstawania oleju skalnego ze szcząt - 
ków świata zwierzęcego. (pierasię ona na następujących ge 
ologieznych danych: 1) olej skalny odnajduje się w for- 
macyach, zawierających liczne slady życia zwierzęcego, 

_ 2) łupki b tumiczne, dające przy dystylacyi oleje para- 
_ finowe, zawierają też ślady życia zwierzęcego, 3) skały 
za wiekająta liczne szczątki roślinne nie są bitumiczne, 4) 

jrzez destylacyę szczątków zwierzęcych otrzymują się 
._ węglowodory, 5) na ławie koralowej na morzu Czerwo- 

_ nem odnaleziono naftę, która zatem bezsprzecznie nie 
KK, mogła być | bodzcnia roślinnego. 

Hipotezę o pochodzeniu oleju skalnego ze szezątków 
| - zwierzęcych poparł prof. Engler doświadczeniami praco- 
_". 'wnianemi, Przez destylacyę tranu pod ciśnieniem 

podobne do nafty. Takie otrzymał ' węglowodory | 
same węglowodory otrzymane zostały przez des'ylacyę 

Ż trójoleiny i trójstearyny. Jeden z głównych ' zarzu 
| tów. przeciw teoryi Englera był ten, że ciało 

(zwierzęce składa się przeważnie ze związków azotowych 
_. gdy olej skalny stanowią węglowodory. Otóż ten zarzut 
o, ostał brak przez odnalezienie przes Veenhama | azotu 

og 
w nafcie kalifornijskiej, a następnie przez stwierdzenie 
faktu, że gazy towarzyszące nafcia składają się w zna- 
cznym stopniu z azotu. Wyobrazić sobie też należy, że 
ciała azotowe szczątków zwierzęcych najpierw ulegają 
gniciu dając początek ciałom rozpuszczalnym w wodzie, 
ktore jako takie, łatwo oddzielają się od masy. tluszczu, 
w wodzie nierozpuszczalnego, dającego początek: olejowi. 
P. Bratmann w pracowni prof. Englera próbował otrzy 
mywać węglowodory naftowe z acetonów, odpowiadają - 
cych kwasom tłuszczowym na wzór tego jak z acetonu 
dwumetylowego otrzymuje się węglowodór mezytylen, lecz 
celu nie osięgnął tj. nie udało mu się otrzymać ciała 
zupełnie wolnego od tlenu. W dyskusyi nad tym przed- 
miotem p. Leppert zazvaczył, że pierwszymi którzy wy- 
kryli azot w nafcie z Truskawca byli pp. Gratowski 
i iekoiwGźLi, (Wszechświat 1594. Nr 16.) 

' Sztuczny dyament. Metoda otrzymywania 
sztucznych dyamentów, użyta przez p. Moissin, polega 
na tem, że pod znacznem ciśnieniem węgiel wydziela się 
w postaci krystalicznej z roztworów swoich w żelazie lub 
srebrze. Stopione żelazo lub srebro, bogate w węgiel, 
poddaje się szybkiemn oziębieniu w zimnej wodzie, przy : 
czem tworząca się skorupa silnie uciska jądro wewnę: 
trzne. Wydzielający się węgiel posiada twardość i inne 
cechy dyamientu, otrzymuje się wszakże w kawałkach 
nader drobnych i najczęściej czarnych. Przy dalszych 
swych badaniach, opierając się na uwadze, że postać kry- 
staliczna | dYdch ów zależeć musi od szybkości stygnię- 
cia, użył p. Moissan innych środków ozięb ających, z 
których najlepsze rezultaty wydał ołów stopiony. Ty- 
gielek, mianowicie, zawierający stopiony surowiec, zanu- 
rzony został w kąpiel ołowianą, a ponieważ żelazo sto- 
pione lżejsze jest aniżeli ołów stopiony, oddzielne przet” 
bryłki surowca wydobywały się na powierzchnię ołowiu, 
tworząc na niej pływające kulki o średnicy 1 do 2 cen- 
tymetrów. Po zupełnem ostudzeniu otrzymuje się dya- 
menty w małej wprawdzie jeszcze ilości, ale wyróżnia - 
jące się od dawniejszych korzystnie przeźroczystością 
i jasnością, a na powierzchni okazujące niekiedy kry: 

i stalizacyą bardzo wyrażną. Jeden z takich jasnych krysz- 
tałków mający O,5 milimetra średnicy, w. kilka miesięcy 
po swem utworzeniu rozszczepił się w dwu miejscach. 
Powierzchnia tych drobnych dyamentów jest gładka i po- 
łyskująca, o połysku tłustym, właściwym dyamentom. 
Gdy zamiast żelaza użyto srebra, dyamenty tworzyły się 
tylko czarne W ogólności otrzymał dotąd p. Moissan, 
10,5 miligramów drobnych bryłek, których część , dz e- 
siąta tworzy dyamenty czarne, pozostałe zaś przeźroczyste 
ale znów dosyć znaczna ileść pokryta jest czarnemi krop- 
kami. Wszystkle okazują twardość, ciężkość i oporność 
chemiczną dyamentów, a w tempsraturze 900" pe 
w tlenie, wytwarzając dwutlenek węgla. 
_(Comptes rendus oraz Wszechświat 1894 Nr. 17). 

Na członków „Towarzystwa Te .hników naftowych” k 
| zgłosili się pp : Aa) Pa Władysław, Schódnicd, 01090000 

„JLedermiiller Teodor, inż. Komotau. 
Zmiany adresów : 

osidowski Kazimierz, Sękowa p. Gorlice. 
Trzecieski. Adam, Lwów, ul. _ Mickiewicza 8. 
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Do potrzebujących pracy lub pracowników 
w przemyśle naftowym 

Stosownie do $. 3. e naszych statu:ów oświad- 
czamy, że podejmujemy się bezinteresownie 
poś.ednictwa między szukającymi pracy lub pra- 
(owników, czionkami Towarzystwa. W inte esie 
sólnym prosimy o zgłoszenia w tym kierunku po- 
kodzące nie tylko od samych członków 'Towarzy- 
stwa; będziemy przyjmować zgłoszenia także od 
poza Towarzystwem stojących pracowników prze- 
imysłu naftowego, jakoteż przedsiębiorców kiajo- 
wych lub zagranicznych, nadmieniając przytem, że 
przedsiębiorcom nie członkom polecać będziemy 
tylko członków Towarzystwa, zaś pracowników nie 
członków tylko przedsiębiercom członkom. Wsku 
tek tego przedsiębiorcy i pracownicy, członkowie 
low. mieć będą większy wybór pracy i praco- 
wników. 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 'edakcyi „Naft- 
tyś we Lwowie, obejmujące następujące punkta: 

Zgłoszenia o p'acę: 
1. Imię i nazwisko poszukującego pracy z poda- 

dniem wieku i adresu. 
2. Rodzaj poszukiwanego zatrudnienia. 
3. Minimalny żądany zarobek lub pensya. 
4. Czas, od którego poszukujący zajęcia jest wolny. 

5. Dokumeńta kwalfikacyjne zawodowe w prze- 
myśle naltowym i podanie zatrudnienia lub 
studyów poprze inich. 

6. Ewentualaie życzenia co do okolicy poszuki: 
wanego zatrudnienia lub ione. 

Zgłoszenia o pracowników: 
1. Rodzaj przedsiębiorstwa i adres z dodaniem 

bliższych szczegółów popędu przedsiębiorstwa 
(n. p. przy kopalniach : ilość rygów wiertniczych, 
wiercenia ręczne lub maszynowe, wiercenia 
głębsze luk płytsze). 

2. Ilość poszukiwanych pracowników i ich za- 
tradnienia. 

3. Maksymalna ofiarowana pensya lub zarobek 
I naturalia.' 

4. Najdalszy termin wstąpienia do służby. 
. Ewentualne życzenia lub warunki jakim się 

ma poddać kompetujący o pracę n. p. ilość 
godzin roboczych, wysokość honoraryów za 
robotę nadzwyczajną i t. d. 

Zdając sobie sprawę z doniosłości, jaką z cza- 
sem działalność Towarzystwa w tym kierunku osią- 
gnąć może, zapewniamy szanownych naszych przy- 

(7 | 

szłych klientów, że będzie naszem najusilniejszem 
staraniem postępować sobie przy tem przede- 

8902 

wszystkiem bezstronnie tak wobec stosun - 
ku przedsiębiorców do pracowników, jakoteż w wy- 
borze polecanych przez nas pricowników, kieru- 
jąc się w tym ostatnim względzie li tylko rzeczy- 
wistą wartością pos.ukujących pracy jako łachow= 
ców 1 ludzi. 

Mając dobro intrresowanych na względzie upra. 
szamy o jak najliczniejsze zgłoszenia, gdyż tylko 
w takim razie będziemy w stanie zadowalniając 
wszystkich, odpowiedzieć na:zemu zadaniu. 

Za pośrednictwem Towarzystwa poszukują 
zajęcia: | 

Pomocnik kowalski, Żonaty, lat 24, wysłu- 
żony pódoficer z ukończoną 7 klasową szkołą, włade 
językiem polskim, ruskim i niemieckim, przyjmie 
jakiekolwiek zajęcie. 

Doświadczony kierownik kopalń nafto- 
wych. który objąłby chętnie także roboty akordowe. 

Kierownik kopalń naftowvch, poszukuje 
zajęcia w kraju lub za granicą. 

Majster kowalskii dozorca kotłów parowych 
Chemik, Dr. filoz. mający dłuższą wszech- 

stronną praktykę w technologii naftowej, poszukuje 
natyeamiast odpowiedniego zajęcia. 

Doświadczony kierownik kopalń nalto- 
wych. 

Ghemik-technolog z obu egzaminami pań- 
stwowymi, poszukuje zajęcia w rafineryi nafty. 

Młody gimnazyalista pragnie zajęcia jako po- 
mocnik wiertniczy lub innej praktyki przy kopal- 
niach nalty w okręgu jasielskim. 

Rutynowany kierownik kopalni 
nalty, obecnie zajęty, pragnie zmienić miejsce 
1 przyjąłby także posadę majstra wiertniczego. 
Posiada także doświadczenie w kopalniach pod- 
ziemnych (ruda żelazna, galman). 

Majster kowalski, lat 32, żonaty, z pra- 
ktyką fabryczną i kursem wetyrynaryjnym kucia 
koni, poszukuje zatrudnienia w kopalniach nafty 
z minimalną płacą 1 złr 50 et. | 

Młody człowiek (20 lat) władający języ- 
kiem polskim,: niemieckim i węgierskim poszu- 
kuje zajęcia jako pisarz lub magazynier z płacą 
złr. 25 na miesiąc. | 

Zgłoszenia z. dołączeniem dowodów kwalifikacyi 
należy nadsyłać do redakcyi „Naftyć we Lwowie. 

(W. Panów, korzystających z powyższych 
ogłoszeń upraszamy 0 doniesienie, jeżeli przez 
uzyskanie posady lub obsadzenie wolnego 
miejsea, już dalszego ogłaszania nie potrze- 
buja). 
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Bronisław, Dr. Wiktor Ungar, 
|, Wasilewski, Dr.Rudolf Zuber 

_ ekiej, M. Rodziewicz, Alberta Wil. 

Jana Nitowskiego i t. d. 

_ półrocznie 3 zł. z przesyłką poczt. 

-BOet. z przesyłką poczt 1 zł 65 ct. 
" Redakcya i administracya „Słowa Pol 

. skiego* mieści się przy ulicy Kopernika, | 

" kalu redakcyjnym przy ul. Kopernika 1. 6. 

„Słowo Polskie", 

_ Pismo poświęcone sprawom spo 
łecznym, polityce, literaturze i 
sztuce wychodzić będzie tymcza- 
sem jako dwutygodnik, dwa razy | 

na miesiąc w dniu 10. i 25. każ- 
dego miesiąca w objętości prze- 
szło 2 arkuszy druku formatu 
wielkiej 8". 

Pismo zawierać będzie nastę- 
pne działy: 

1. Polityka i sprawy społeczne. 
2. lxwestya kobieca. 3 Powieść, 
poczye, nowelle. 4. Nauka sztuka. 
b. Krytyka. sprawozdania. 6. Echa 
polskie. 7. Korespondencye. 8. Roz- 
niaitości. 9. Bibliografia. 10. We- 
soły kąt. SA: 

Grono stałych współpracowni 
ków „Słowa Polskiego" stanowią: 
P.P. Dąbrowski Wojciech, Dr. 
Dulęba Bronisław, Dwernicki Ta 
dcusz, Komornicki Stefan. Dr 
Kłobukowski Stanisław, Kord- 
steński Zygmunt. Dr. Lisiewicz 
Aleksander, Fr. Rawita, Szwarce 

„Słowo Polskie* może już Ji- 
czyć na współpracownictwo wie- 
lu znakomitszych sił literackich 
polskich, między innymi T. T. Je- 
ża, Elizy Orzeszkowej, Wł. Okoń- 
skiego. Sewera, Maryi Konopni- 

czyńskiego, Kazimierza Glińskiego 

Prenumerata na „Słowo Polskie* 
wynosi: w miejscu rocznie 6 zł. 
z przesyłką pocztową 6 zł. 50 ct. — 

3 zł 30 et. — kwartalnie 1 zł. 

w domu pod Nr. 6. 
Listy i przesyłki polecone, tudzież pie- | 

- niądze dla „Słowa Polskiego* przeznaczo- 
" ne należy wysyłać pod adresem Dr. Ale- 

" ksandra Lisiewicza (Lwów, ul. Kopernika 
_". Nr. 6). Redakcya przyjmuje interesantów 

_ dwa razy na tydzień, tj. we wtorek i czwar- 
tek od godziny 6. do 7. wieczorem w lo- 

Uber 950 Bildertafeln und Kartenbeilagen. 

Probehefte und Prospekte 

„17,500 Seiten Text. 

B sa 
= Soeben erscheint = Ć 

in 6. neubearbeiteter und uermehrter Auflage: 3 
272 Hefte siej k 17 Bdnde S 

zu 50 Pf. j B i ł znHabfrz. z 
17 Bdnde gebunden | s 
zu 8 Mk. SĄ zu 70 mr.| FP 

ŻEM jede Buchhandlung. 
Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig. 

gratis durch 

10,000 Abbildungen, Karten und Pline. 

Lokomobile 
używane, do ruchu zdatne nowo 
zreparowane są do sprzedania: 
8 konna (Clayton © Shutlleworth) 
złr. 1.400, 8 konna. (R. Garret 
Ś Sons) zł. 1.800, 4 konna (Ru- 
ston, Proctor % Co) złr. 1.200. 
Bliższych objaśnień udzieli J. To- 
polnicki, Agencya Lwów Pań- 

ska 13. 

„ Czasopismo techniczne * 
organ Towarzystwa politechnicznego we 

|Lwowie, wychodzi we Lwowie od lat 17 
dwa razy na miesiąc, 10 i 25 każdego 

miesiąca. 
Komitet redakcyjny składa się z 10 człon- 
ków Towarzystwa. Naczelny i odpowie- 
dzialny redaktor Dr. Placyd Dziwiński. 
profesor szkoły politechnicznej we Lwowie. 

ul. Batorego 1. 38. 
Redakcya i Administracya czasopisma 
znajdują się w biurze Towarzystwa poli-. 

technicznego Rynek 1. 30. 
Członkowie Towarzystwa otrzymują cza- 
sopismo bezpłatnie, dla nieczłonków przed- 
płata z przesyłką pocztową wynosi 6 złr. 
Inseraty przyjmuje Administracya Towa 

rzystwa Rynek 1. 30. 

Austryacko galicyjskie 
Prawo naftowe 

Zbiór ustaw i rozporządzeń dotyczących 
górnictwa, przemysłu i bandlu naftowego, 
opodatkowania i oclenia nafty, ustroju i 
postępowania władz w sprawach nafto- 
wych, poprzedzony wstępem historycznym 

opracował t wydał 
dop Uw 2% «Bui DL. 

Cena | złr 35 ct. z przesyłką pocztową 
I złr. 50 ct. dla prenumeratorów Nafty 
|. lzlr. z przesyłką I złr. 15 ct 

Do nabycia u wydawcy Adwo= 
kata Dr. J. A. Hibla | Jaworo. 

wie za nadesłaniem należytości 
przekazern pocztowym. 

Drukarnia Polska we Liwowie. 
l ń 

JYLIAN TOPOLNIOKI 
|Agencya dla handlu i im-- 

portu Lwów, Pańska 133. 
dostarcza wszelkich artykułów technicz-- 

jnych i to tylko pierwszej jakości, jak: 
jliny manilowe wiertnicze, impregnowane 
i nieimpregnowane, pasy do maszyn rze: 
mienne i oryginalne angielskie miniowane 

mowe, oraz wsze:kie narzedz a i maszyny 
ze specyalnych pierwszorzędnych fabryk 
po orygmalnych fabrycznych cenach ti to 

w najlerótszym czasie. | 

„„ł o smo s/ś 

czasopismo 
Polskiego Towarzystwa Przyrodników _ 

im. Kopernika.ż 
Wychodzi w zeszytach maesięcznych. 

Członkowie Towarzystw 
Kosmos bezpłatnie. Nieczłonkowie mogą 
prenumerować w księgarni Gubrynowicza i 
Schmidta we Lwowie po cenach nastę- 
pujących : 

We Lwowie rocznie . . . . .złr. 5.-— 
półrocznie AOR LARA A 
W całej Austryi z przesyłką - 
TOGZNIB |. 04 arOROCW ADNE 
półrocznie R w POWA 3.—- W całych Niemczech z przesyłką 
IOCZNIE 01. (0038 śe, GMA CJZ 
POROCZNE i OW NOR DAGIE W Królestwie Polskiem i cesar- 
stwie rossyjskiem z przesyłką 
rocznie ZE WEIR EBD 0 r 
We Francyi i Belgii, z przesyłką 
FOGZING 375 000070 HH SRA YE 
półrocznie „ . EN 

Redak cye składają :” | 
L. Dziedzicki, E. Godlewski, H. Kadyi. 
J. Niedźwiedzki, Br. Radziszewski i A. 

Witkowski. Redaktor odpowiedzialny 
Br. Radziszewski. 

Adres redakcyi: Prof Br. Radziszew- 
Ski, Lwów, Uniwersytet. Wkładki człon- 
ków przyjmuje prof. H. Kadyi, Lwów. 
Szkoła weterynaryi. DODA af) AO 
, Rozsyłką Kosmosu dla i członków kie-_ ę- 
ruje prof. J. Niedźwiedzki, Lwów, Poli- © 
technika. 

bawełniane, olejarki Kaye'a, artykuły gu-- 

otrzymują 

ROP: 


