
Rocznik II. 

Q©d redakcyi. 
47 wóżnych powodów, których roztrzą- | 

saniem nie możemy tu miudzić Szano- 
wnych Czytelników, zaszedł kilkomie- 
sięczny zastój w wydawnictwie maszego 
czasopisima. Obecnie jednak udało nam 
się zastój ten usumąć, jakoteż zapo- 
biedz ma przyszłość niemiłym Sspóźnie- 
niom i innym brakom przez odpowie- 
dnią reorganizacyę redakcyi. 

Niniejszym zeszytem, »reprezentuja- 
cym Nra S$ — 12, kończymy rok 1894. 

OQ©d Nowego B>ku 1595 wydawać be- 
dziemy „Naftę* dwa razy na mie- 
siąe, przyczem jednak warunki pre- 
numeraty pozostaną bez zmiany. 

Przepraszając Szanownych maszych 
Czytelników za dotychczasowe zwłoki, 
polecamy nasze pismo i nadal Ich ła- 
skawyim względom prosząc wszystkich 
interesujących się przemysłem mnafte- 
wym o jaknajrozlegiejsze wspólpraco- 
wmnictwo, bo tylko tak zdołamy dobrze 
odpowiedzieć programowi. jaki sobie 
założyliśmy przy rozpoczynaniu tego 
wydawnictwa. 

Redakcya „NMaftyć, 

(IWÓL ŚWIÓTÓWY W Balizą. 
(z tabelami na str. 98, 100 i 101). 

podał 
Inż. Julian Eabtańskt. 

(Dokończenie. ) 

Otwór świdrowy, założony w warstwach oligo- 
ceńskich nie przebił ich. 

Piaskowce jasno żółte lub jasno szare, częściej 
drobnoziarniste bardzo twarde, lecz także o grub- 
szem ziarnie, mniejszą twardością się odznaczające, 
uwarstwowane naprzemian z sino-szarym twardym 
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Organ [owarzystwa techników naftowych we Lwowie. 
t uniwersytetu. 

łupkiem, trwały od początku do końca. (irubość 
tych warstw była przeważnie nieznaczna od "fe 
do 2 m. a często nawet poniżej "l m., nie bra- 
kło jednak, szczególniej głębiej znaczniejszych, kom- 
pleksów piaskowca lub łupku. Bieg warstw, od- 
czytywany podczas kopania szybu, wynosił śre- 
dnio 4", upad 30—35* N. Ten ostatni zmieniał 
się w dalszej głębokości choć nieznacznie i docho- 
dził maximum 45, jak wykazywały częstsze ob - 
serwacye z oderwanymi od ścian otworu kawał- 
kami łupku, wynoszonymi przez łyżkę, na których 
znać było pracę świdra. 

Obliczenie kąta nachylenia warstwy z takiego 
kawałka jest bardzo proste, jak to widzieć można 
z dołączonego rysunku. 

Kąt nachylenia e = 90 — a« lub 
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Otwór świdrowy nie wykazał dodatniego rezul- 
tatu. Około 200 m. napotkano wodę słoną, bardzo 
silce gazy ziemne przychodziły w rozmaitej głębo- 
kości i tak: 

SANOK =R 4 la, SANYO 
SKMEJSZO acz 6 dwstiai GC ZA, Ę T4BZ 2 
bardzo silne . a 236 , 
jeszcze silniejsze 5 300 , 
bardzo silne . OE? 
nadzwyczaj silne, wyrzucają 

BIOtO 7 „OLWONIG Że ACE POSQOCE 
Wskutek silnych gazów utrudnione było łyżko- 

wanie, gdyż gazy podnosiły z dna uwiercony szlam, 
nadto wyrzucały go z łyżki zanim ta przybyła na 
wierzch. Zastósowanie drugiego wentylu klapowego 
u łyżek pod widełkami okazało się dość prakty- 

ż) 2) 3 0 7) 



cznem. Słup wody, cisnąć na wentyl podczas jazdy 
łyżki do góry, zamykał ją szczelnie i nie pozwalał 
na przedwczesne wypróżnianie. 

Do 400 m. odbywało się łyżkowanie na lince 
drucianej przyrządem pomysłu pp. Wolskiego i £o- 
dzińskiego, od 400—582 m. na sztangach, gdyż 
20m, lina w tej głębokości przedstawiała już za 
wielki ciężar. W głębszych otworach należałoby 
bezwarunkowo używać cieńszych lin. Łyżkowanie 
na linie, ze względu na wielki zysk na czasie, oka- 
zało się nadzwyczaj praktycznem. 

Materyałem opałowym było drzewo bukowe, któ- 
rego zużyto 220 sągów (580 metrów przestrzenn ych). 
Kocioł dostarczał pary maszynie wiertniczej, ma- 
szynie poruszającej tokarnię i pompie zasilającej 
wodą rezerwoary. 

Na każdy sąg drzewa przypada zatem 2, 6 m. 
głębokości, dzienny wydatek (258 dni roboczych ) 
przeciętnie około 0,9 sąga. 

Jak z powyższych dat wynika, nie należy wier- 
cenie w baliza pod względem szybkiego postępu 

do najlepszych, zważyć jednak należy trzy okoli- 
czności, mianowicie wielką głębokość, nadzwyczajną 
twardość pokładów zwłaszcza do 250 m. i tę, że 
wykonano je w okolicy nieprzystępnej, zdala od 
komunikacyi, co hieraz dało się uczuć. 

Dalekim będąc od upiększania faktów t. j. przed- 
stawienia wiercenia w korzystniejszem świetle, po- 
dałem wiernie to, co wykazuje mój dziennik wier- 
tniczy, powodowała zaś mną myśl, że ogłoszeniem 
powyższego sprawozdania zachęcę kolegów do po- 
dawania w naszem piśmie wiadomości o wykona- 
nych robotach wiertniczych. Materyały w tym 
kierunku zbierane miałyby nieocenioną wartość 
dla każdego z naszego zawodu.*) | 

batiza w lipcu 1584. 

Uwaga dodatkowa. Dymenzye świdrów podane 
w ciągu tej pracy mają się rozumieć z ognia. 

= rOFLL Ot Z OoOxr" 

od do mtr. tj. m. aazwa skały. 

-— 15 1,5 olina 
15— 10 8,5 twardy, sino-szary łupek 
10 — 12 , — bardzo twardy, drobn. ziarnisty jasno żółty piaskowice 
12 — %0 5.— siwy plastyczny ił 
20 — 09 4), — łupek siwy, twardy, warstwowany z drobn. ziarn. b, twardym piask., warstwy od 30 em. do 217, m. 
60 — 54 15.— bardzo twardy piaskowiec jak wyżej. 
S4 — 155 66.— bardzo twardy średnio ziarn. piask. z wtrąceniami łupku (0:5 -- 11/, m. 

155 — 110 11.— piaskowiec średnio ziarn., bardzo twardy 
170 — 256 65. — piask. b. tw. warstwowany z siwym łupkiem, warstwy od 0,5 — 4 m. 
236 — 240 12.— bardzo twardy drobn. ziarn. jasno szary piaskowiec 
243 — 550 105.— piaskowiec mniej twardy, gruboziarnisty, warstwowany ź siwym łupkiem, warstwy od 1—5 m. 
556 — 440 02, — przeważa łupek siwy, średnio twardy, warstwy piaskowca rzadsze 
448 — 460 15.— bardzo twardy piaskowiec 
466 — 495 29, — piaskowiec średnio twardy, częścią drobno, częścią grubo ziarnisty 
405 — B05 10.— siwy łupek 
505 — 554 41), — piaskowiec nie twardy, średnio ziarnisty 
554 — 503 25. — jak wyżej. warstwowany z siwym łupkiem. 

Pda. — 

Każdy prowadzący racyonalnie roboty wiertni- 
cze utrzymuje dziennik, w którym notuje wszystko, 

PRZEDSTAWIENIE GRAFIGZNE 
DZIENNIKÓW WIERTNICZYCH 

(z tablica). 

Podał 

Inż. Julian Fabiański. 

co tylko dotyczyć może wiercenia. Takie zapiski 
im dokładniejsze, tem większą wartość posiadają, 
o czem długoro zwodzić się jest chyba zbytecznem. 
Kierujący jedną lub dwoma maszynami bez tru- 
dności pamięta wszystkie ważniejsze szczegóły 

*) Podzielając w zupełności to zdanie Autora, upra- 
szamy Kolegów zawodowych o naśladowanie tego dobrego 
przykładu. Redalcya. 
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przebiegu robót, innemi słowy ma swój dziennik 
nietylko na papierze, ale w głowie. Trudniej jest 
o to temu, kto równocześnie prowadzi więcej 
wierceń. 

Dzienniki w formie zapisków nawet najdokła- 
dniejszych nigdy nie będą przejrzyste, trudno się 
w nich orjentować, wynaleźć prędko, czego po- 
trzeba, a jeszcze trudniej na ich podstawie poró- 
wnać kilka wierceń ze sobą. Lepszy już obraz, ale 
także jeszcze niedokładny, dają profile przedstawia- 
jące przebite warstwy, na których umieszczone 
bywają różne notatki 

Pożądanem więc byłoby dla tego, kto równo- 
cześnie więcej wierceń wykonuje, mieć na jeden 
rzut oka jasny obraz, przedstawiający dokładnie 
jego wiercenia jedno obok drugiego, a więc po- 
stęp robót, przerwy, rurowanie, dymenzye świdrów; 
spostrzeżenia, np. co do gazów, śladów, zamyka- 
nia wody itd. 

Usługę tę oddają przedstawienia dzienników 
wiertniczych graficznie, czyli za pomocą rysunku. 
Tak prowadzi swe żurnale przedsiębiorstwo wier- 
tnicze Zsigmondyego w Peszcie, uznając prakty- 
czną tego stronę. 

Jak widać z dołączonej tablicy, sposób graficz- 
nego notowania szczegółów tyczących wiercenia 
jest bardzo prosty. Na pionowej odniesione głębo- 
kości w metrach, na poziomej czas, t. j. lata, mie- 
siące i dni. W naszym wypadku znaczone są głę- 
bokości co 10 m., czas zaś co 5 dni, wygodniej 

_ jest jednak co 7 dni, tj. co tydzień. Już sam rzut 
oka daje poznać, że grafikon nie jest zbytnio do- 
kładnym, oprócz tego musi zatem kierownik pro- 
wadzić swój dziennik. Możnaby go wprawdzie Od- 
dać z całą precyzyą, lecz wtedy dla każdego me- 

tra i dnia należałoby zostawić jedną kratkę. 
Postęp wiercenia przedstawiają krzywe, które, 

im przebieg lepszy, tem mniej się nachylają do 
poziomu, im gorszy, tem mniejszy jest kąt nachy- 
lenia między krzywą a poziomą, wszelkie więc 
przerwy uwydatniają poziome. Murowanie ozna- 
czają pionowe (blaszanki liniami kreskowanemi, 
hermetyczne kreskowanemi i kropkowanemi). Śre- 
dnica świdrów i światła rur w milimetrach znaj- 
dują się w odpowiednich miejscach. | 

Grafikon daje się łatwo odczytać np.: Wierce- 
nie Nr. 1, Szyb kopany 6 m. ustawianie trwało 

od 5. do 20. stycznia 1890 r.; w tym dniu roz- 
poczęto roboty wiertnicze świdrem 465 %, bo- 
dnia 470 wm światła sięga do 15 m. W dniu 31. 
stycznia głębokość 52 m, otwór zarurowano -bla- 

szanką 430 7%, idącą do wierzchu, odtąd świder 
422 m. Następnie rurowanie blaszanką już tra- 
coną 400 mm dnia 10. lutego w głębokości 95 m., 
dalej świder 392 ”%,, którym osiągnięto 23. lutego 
142 m. blaszanka tracona 360 %% nie doszła cał- 
kiem do spodu, tak samo dalsza 3530 %, itd 

W głębokości około 226 m zauważono po raz 
pierwszy gazy. W 280 m. była jakaś poważniej- Ę 
sza instrumentacya, trwająca od 21. marca do 8-go 
kwietnia, dalej wiercenie bez przerwy świdrem 
292 mm itd. Blaszanka tracona, 250 "m światła 
osadzona w głębokości 313 m., , poszła za świdrem 
205 mm o 2 metry. 

Druga większa przerwa była od 13. maja do 6 
czerwca; w tym czasie zarurowano otwór w głę- 
bokości 3586 m. rurami herm. 190 m światła i za- 
mknięto wodę. Silne gazy napotkano około 345 
m., pierwsze ślady ropy w 367 m. Świdrem 184 
m, w ósemkach wiercono do 385 m., dalej wi- 
dzimy świder 146 %,, a zatem rury 150 7%, świa- 
tła puszczono 23. czerwca, w nich wiercono świ-- 
drem 146 m, do 416 m. i otwór rozszerzono. — 
W dniu 5. lipca mamy -więc otwór 416 m. głęboki, 
zarurowany szóstkami od wierzchu do spodu. Tak 
samo ma się rzecz z piątkami, idącemi do 478 m. 
W 428 m. mamy lepsze ślady ropy, od 2. do 11. 
sierpnia instrumentacya, w 494 m. dowiercono się 
ropy, wiercenie trwa jednak dalej do 507 m., po- 
czem je 238. sierpnia ukończono świdrem 114 %,. 
Od 478 do 507 m. otwór nierurowany. Zapuszcze- 
nie pompy, pompowanie, rozbieranie rygu trwało 
od 23. sierpnia do 3. października. zę 

W ten sam sposób odczytamy dziennik otworu 
Nru IL., który rozpoczęto 15. maja 1890 świdrem 
146 m w szybie 210 m. glębokim zarurowawszy 
go poprzednio szóstkami. 

Jak widać z biegu obydwu kzywsdii poslo 
wało wiercenie otworu lI-szego znacznie szybciej 
niż Il-go. 

Battza we wrześniu 1994 r. 

Głębokie wiercenie. 
na placu Wystawy we Lwowie. 

b V. Sprawozdanie za sierpień 1894. 

Ogólna głębok. z końcem lipca wynosiła 300,00 m. 
1 sierpnia uwiercono 2,37 , 
ag » IROĘ 
3 n ? 3,20 » 



> » 5 3,60 » 

5 RZ R AMIEGZIGJĄ. 
6 ż uwiercono 3,00 , 
sai > 2.70 , 
R 400 , 9 M Ź 4,00 , 

10 4 ; LOARA 
gli > A SONDĘ 
12 > Niedziela 

Eko Rats ] nie wiercono 
14 U w oczekiwaniu 
KO | brakujących 

16 ź rur hermetycz- 
„że, ; nych 

18 „ | 190%w 1097 
19 : Niedziela 
20 > rurowano ru- 
91 * rami hermet. 

09 > 190 x 1997%m 

ża wad uwiereono 0,70 , 
DĄ, ; 305 , 
aid Śży 4.60 - , 
20 > Niedziela 
al h -- uwiercono 100 33 

JR. : 4,30 , 
DQ : 4,90 , 
50 » 7 1,90 1, 

SPRA ; 5,20 , 
Ogólna głębokość z końcem sierpnia 366,60 m. 
W ogóle więc wywiercono w sierpniu 66,60 m. 
W głębokości 302.87m. zarurowano blaszaną rurą 

traconą o średnicy 250% (9'/,”). 
W głębokości 331,go m. zarurowano rurani 

hermetycznemi o średnicy 190%, 199%, które po- 
sunięto w miarę zagłębiania się do dnia 31. sierpnia 
do 365.85 m., bez użycia rozszerzacza. 

Z, 624 godzin roboczych użyto: 
na rurowania 1 dopuszczanie rur . . 92 godzin 
NO PEYSZCZEWIE KOBA Rae 008 n 
na demonstracye GUBŁDARDUCZDOSEK WOŚ 1603, 
na oczekiwanie rur hermetycznych i na 

ustawienie przyrządu do łyżkowa- 

DZDAONABZ JH „metr CA GLOB 
„20 Ra Wiercedle w 0600, nas © « 840 ś 

Razem 624 godzin 

Od dnia 28. sierpnia łyżkowanie odbywa się 
na linie drucianej, przyrządem pomysłu W. Wol- 
skiego i F. Łodzińskiego. Warstw opoki kredo- 
wej jeszcze nie przebito. 

V. Sprawoedanie za wrzesień 1894. 

Ogólna głębokość z końcem sierpnia 
WyMOSlaA 5 06 w PERO PP ABO.GU ML 

l września uwiercono 4,80 a) 

2 5 _ Niedziela 
3 , uwiercono 4,10 , 
4 > $ Z0OB, 
5 ź Ę 4, 60-,, 
6 o : 3.50 , 
1 y *R% 1,00 7 

5 > "więto 
d Ź Niedziela 

10 : | ja >. 
y hermet. 

a ę 159 X 1507%m 
o . | | 
1 3 : , OR a. 

temi rurami . w aj 
10 A uwiercono 2,60 , 
16 5 Niedziela 
17 > uwiercono 1,20 , 
18 ń z 1,2043, 

15 3 > DAJE 
20 > » > BLOG, 
21 ; + 0051001 
2 h A 10 3 
23 > Niedziela 
24. A uwiercono 3,50 , 
2D U » 4,40 U 
26 6 ZA Dr20óe 

0 > 4,00 „ 
20 : ; 4,00: , 
20 ż Święto 
30 » Niedziela 

Ogólna głębokość z końcem września 437.40 m. 
W ogóle wywiercono we wrześniu 40,80 m. 
Do dnia 4. września posunięto rury 199 X 190% 

do głębokości 379:60 m. Dnia 14. września w głę- 
bokości 501:08 m. zarurowano rurami herm. o śred- 
nicy 159 X 150%, które do dnia 30. wrześaia po- 
sunięto w głąb za świdrem bez użycia rozszerzacza 
do 481'42 m. 

Z, 560 godzin roboczych użyto: 
na rurowanie i dopuszczanie rur . . 84 godzin 
na czyszczenie kotła o. . . oda A A 
na demonstracye dla pubkczaośći s DAC 
na oczekiwanie rur herm. 159 150%, 48 , 
czysto-na wierfcenmie . s 00%0.00 „ dla o. 

Razem 560 godzin 
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Pokład — opoka. 
Dnia 25. mierzono temperaturę w głębokości 

416,00 m., która wynosiła -- 22:£4 stopni C., przy 
temperaturze na powierzchni -- 10:00 stopni C. 

VI. Sprawozdanie za październik 1994. ł 

Ogólna głębokość z końcem września 
WNDSHA A 027%, 6d. 4DY BA, 

1 : zdaemiE: uwiercono 23,50 , 
2 a > 4,20, 
3 5 s 4,10 , 
4 ; ż ŁÓW, 
5 ; k 4,60 , 
SN RZE > 3,90 , 
7 ; N edziela 
e) : uwiercono 5,80 , 
9 5 ; 1,40 , 

10 ć > 3,10 
11 ; » 3,50 ,, 
12 > ć 3,90 , 
13 ; A zada, 
14 5 Niedziela 
15 ź uwiercono 3,00 , 
16 > : 2,70 , 
1X ż » 2,80 , 
18 * > 34055 
IA woo A 8,003, 
20 A o» 1,80 , 
ZKU ź Niedziela 
22 ę uwiercono 2,60 , 

20 ę Ś ŻAJ0: 4 
Ogólna głębokość z d. 28. października 501,34 m. 

/'W ogóle więc uwiercono za 23 dni paździer- 
nika 63,90 m. 

Rury hermetyczne 150 m, 159 %, posuwano 
cały czas za świdrem bez użycia rozszerzacza i rury 
doprowadzone były do głębokości 501 m. 

W głębokości 497 m. mierzono temperaturę, 
która wynosiła podług termometru maxymalnego 
Gelsiusza 28 stopni przy temperaturze na po- 
wierzchni 10” Q. 

7, 480 godzin roboczych użyto: 
Na pogłębianie rur hermetycznych. 24 godzin 
JA GZYSZCZENIE KOJA dna W OEG, 
Na demonstracye dla publiczności . 10 , 
Uzysto na wiercenie „-.. . . .440 , 

Razem . 480 godzin 
W obec tego, Że rząd odmówił subwencyi, 

a Wydział krajowy i Magistrat miasta liwowa sami 

subwencyonować wiercenia już nie mogli, (Wydział 
krajowy wypłacił subwencyi 5.000 złr. a miasto 
Lwów 4.150 złr., dalsze wiercenie zaprzestano 
1 po skonstatowaniu głębokości otworu wiertni- 
czego w obecności delegatów Wydziału krajowego 
1 miasta Lwowa, przystąpiono do wyciągania rur 
hermetycznych, które dnia 10. zostały wszystkie 
wyciągnięte. > 

Rury blaszane, któremi otwór jest zarurowanym 
do 502 m., w zupełności nie ruszano, otwór zabito 
z góry AE ask i oddano w posiadanie 
m. Lwowa. 

Rur hermetycznych, Pa Mannesmanno- 
wskich dostarczyło do wiercenia bezinteresownie 
Towarzystwo dla handlu, przemysłu i rolnictwa 
w Gorlicach. 

Rury Mannesmannowskie okazały się w robocie , 
znakomite. „I 

Buta do rur rie dawano, lecz pierwsza od spodu 
rura była wyostrzona i lekko zahartowana i po- 
mimo, że rury same musiały sobie obcinać otwór 
(rozszerzacza nie używano) i nieraz natrafiały na 
dosyć twarde miejsca, jednakowoż spód rur nigdzie 
się ani zagiął ani wyszczerbił. 

W. Remiszewskt. 

ORZECZENIE GEOLOGICZNE | 
o występowaniu nafty w okolicach Brzostka. 

(Z tablicą autogr.) 

O cztery kilometry na wschód od miasteczka 
Brzostka (w zachodniej Gralicyi, na grun-. 
tach leżących w obrebie gminy Wola Brzo- 
stecka, znajduje się mate źródełko, w którem 
na powierzchni wody gromadzi się wyraźna 
warstewka ropy naftowej, która wydobywa się. 
kroplami z dna w towarzystwie obfitych baniek 
gazów palnych. Mamy tu więc niewątpliwe 
źródło naftowe w rodzaju znanych z innych. 
okolic karpackich »bełkotek«, a szczególniej po- 
dobnem jest to źródło do małej studzienki, która 
w Potoku koło Krosna dała przed kilku laty 
powód do poszukiwań górniczych, a następnie 
podstawę dla rozwinięcia się wielkiej i bogatej 
kopalni naftowej. | 

Te ślady naftowe w woli Brzosteckiej (ozna- 
czone na dołączonym szkicu) dały przed dwoma. 
laty kilku przedsiębiorcom powód do założenia 
szybu w pobliżu tego źródełka. Szyb ten ko- 
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pany ręcznie przebił najpierw glinę powierz- 
chową, a następnie wszedł w zielone iły, z któ- 
rych wkrótce pojawiły się (wedle podań sąsie- 
dnich gospodarzy) gazy i ślady ropne. Ponieważ 
owym przedsiębiorcom szło widocznie o speku- 
lacyę terenową, a nie o rozwinięcie kopalni, 
przeto wnet roboty zaniechali wykopawszy kil- 

kanaście metrów i dół ów ziemią zarzucili. 
_' . Badając pokłady geologiczne w sąsiednich 
potokach (zwłaszcza dobre odsłonięcia widać 
w rzeczce płynącej stąd ku zachodowi do Brzo- 
stka i nazwanej na mapie generalnego sztabu 
»Słony potok«), przekonałem się, Że na znacznej 
przestrzeni leżą tu prawie zupełnie poziomo war- 
stwy oligoceńskie, między któremi przeważają 
ciemno-brunatne, mocno bitumicze łupki znane 
jako t. zw. łupki menilitowe. Układ ich jest 

_ słabo falisty, powodując przez to w wielu miej- 
scach wystąpienie aż na powierzchnię ich bezpo- 
średniego podkładu pod postacią znanych czer- 
wonych i zielonych łupków i iłów eoceńskich 
Z takiego wypiętrzenia pochodzą niewatpliwie 
wyżej wspomniane ślady naftowe. 

Ponieważ mojem zdaniem w tej części Kar- 
pat leżą pod owymi czerwonymi łupkami zawsze 

bezpośrednio warstwy ropianieckie (dolna kreda), 
będące tu głównym poziomem naftowym, i od- 
znaczające się właśnie większem bogactwem 

ropy tam, gdzie pokrywające je iły eoceńskie 
nie wypuściły tej ropy na powierzchnię (jak np. 

' Potok i Węglówka), — przeto uważam i ślady 
_ tutejsze jako pochodzące z warstw ropianieckich, 

| które muszą leżeć w tem miejscu nie zbyt głę- 
'boko pod owymi iłami zielonymi i czerwonymi. 

Ku południowi, t.j. ku Opacionce, następują 
warstwy coraz młodsze, które zapadają już stro- 

miej ku SW, tu więc poziom naftowy leżeć musi 
już znacznie głębiej. Ku północy zaś urywają 
się nagle owe łupki menilitowe i iły czerwone, 
i następują zaraz także dość strome piaskowce 
górno-oligoceńskie, — co mnie skłania do przy- 
puszczenia, Że wypiętrzenie naftonośne kończy 

się tu nagłym uskokiem, — zjawisko bardzo 
pospolite w Karpatach. 

Dodać tu jeszcze należy, że wypiętrzenie brzo- 
'steckie leży w dokładnem przedłużeniu geolo- 

| gicznem znanego i bogatego obszaru naftowego 
Węglówki i objawia zupełnie analogiczną bu- 
dowę warstw, — tylko jeszcze korzystniejszą, 
bo poziomy układ tychże, ułatwiający w wyso- 

- kim stopniu wiercenia, jest ideałem wszystkich 

wiertaczy, niestety bardzo rzadkim w Kar- 
patach. 

Ponieważ ślady naftowe, wydobywające się. 
na powierzchnię, są zawsze dowodem, że wła- 
ściwy poziom naftowy w ich pobliżu najbardziej 
jest zbliżonym i dostępnym dla poszukiwań gór- 
niczych, przeto i tu należy wybierać w pierw- 
szym rzędzie dla ewentualnych wierceń miejsca 
najbliższe tym śladom. Takiemi miejscami naj- 
odpowiedniejszemi są najbliższe grunta włościań- 
skie oraz las skarbowy (zwany »Sośnina«) roz- 
ciągający się po stronie południowo wschodniej 
od owej studzienki naftowej. 

Dopiero, gdyby tu osiągnięto rezultaty po- 
myślne, warto będzie rozszerzyć poszukiwania 
także ku NW na obszarze oznaczonym na do- 
łączonej mapce. 

Na powyższych podstawach uważam obszar 
w mowie będący za wiele obiecujący i zasłu- 

gujący na poszukiwania górnicze. 
Dr. Rudolf Zuber. 

Wiercenia za ropą 
w komitacie Marmaros. 

Odczyt Inżyniera J. Fabiańnskiego, wygłoszony na VIII. mię- 
dzynarodowym zjeździe techników wiertniczych we luwowie, 

we wrześniu 1894. — (Wolny przekład z niemieckiego). 

Od wielu lat widać we Węgrzech usiłowania, zmie- 
rzające do odkrycia pokładów ropy tak w półno- 
cnej jak i w południowej części kraju, wszystkie 
jednak dotychczasowe próby wydały zaledwie bar-- 
dzo skromne wyniki. Pomijając kopane szyby, które - 
po większej części wykazują nieznaczne głębokości, 
a tylko rzadko dochodzą 100, 150, 200 m. i nieco 
powyżej, jak koło Recsk w Matra, Kórósmezó w Mar- 
maros, zastósowano w ostatnim lat dziesiątku w roz-- 
maitych miejscowościach głębokie wiercenia jako 
najwięcej racyonalną odbudowę dla tego minerału. 
Dotąd wiercono stosunkowo dosyć za ropą we Wę- 
grzech i rzeczywiście dziwić się należy, że nie osią- 
gnięto żadnego poważniejszego rezultatu, jakkolwiek 
geologowie uznali terena węgierskie za godne od- 
budowy. 3% | 

Powodów, że wielu przedsiębiorców, z których 
niektórzy rozporządzali znacznym kapitałem, cofnęło 
się niewiele zdziaławszy, szukać należy w różnych. 
okolicznościach. Przedewszystkiem najczęściej od- 

grywała rolę zła gospodarka finansowa, nieuwzglę- 
dnianie stosunków geologicznych, gdyż wiele otwo- 

rów znajduje się w łękach zamiast na siodłach, 
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często bardzo niedostateczne kierownictwo techni- 
czne, czego dowodem wiele zagwożdżonych otwo- 

"rów, w końcu nieznaczna z małymi wyjątkami głę- 
bokość, jaka cechuje wszystkie wiercenia. Otwory 
świdrowe jak: w Recsk (Heves), Luch i Stavna 
(Ungwar), Sósmezó (Harómszek), Zsibo (>zilagy 
i Bihar), Dragomćr, Szacsal, Kórósmezó (Marmaros), 
dalej w Kroacyi itd., to wszystko płytkie wiercenia 
od 30 do 150 m. rzadziej do 200, a juź bardzo 
mało dotarło głębokości 250 m. 

Z pomiędzy wszystkich terenów naftowych we 
Węgrzech najwięcej rozgłosu nabrały terena w ko- 
mitacie Marmaros tj. Kórósmezó na granicy gali- 
cyjskiej przeszło 70 km. na północ i dolina „lzy* 
około 50 km. na połudn. wschód od M. Sziget. 

W Kórósmezó wywiercono w czasie od r. 1887 
do 1892 cztery płytkie, bo zaledwie 120, 1380, 160 
i 180 m. mierzące otwory, z tych 3 metodą ka- 
nadyjską, 1 linową. Wiercenie linowe było ostatnie, 
wykonane w r. 1892 przez Webbera o średnicy 
początkowej 14*, doszło 130 m. głębokości, poczem 
je jako zagwożdżone opuszczono. 

TIntenzywniej szurfowano w dolinie „lzy*, gdzie 
można spotkać wiele wychodni ropnych, (Konyha, 
Jood, Dragomór, Szacsal), tu też stosunkowo lepsze 
były wyniki. W Dragomór i Szacsal spotykamy 
stare szyby i ręczne wiercenia 40 do 100 m. głę- 
bokie, a w Szacsal 3 metodą Kanadyjską wywier- 
cone dziury, z których pompowano ropę. Głębokość 
tych otworów ma jak jedni podają, wynosić po 

"300 m. według drugich tylko po 300 stóp, w każdym 
razie są one za płytkie, by mogły dotrzeć do gięb- 
szych pokładów, mających zawierać ropę. 

W ostatnich latach, 18938 i 1894 były poszuki-. 
wania w dolinie „Izy* więcej ożywione. Dwa to- 
warzystwa, jedno berlińskie, drugie z Pesztu, posta- 
nowiły wykonać parę głębokich wierceń ew. do 
500 lub 600 m. Roboty w Dragomćr oddało kon-' 
sorcyum berlińskie Webberowi firma zaś peszteń - 
ska wierciła w batiza we własnym zarządzie. I tu- 
taj nie udało się Webberowi wiercenie linowe; po 
wywierceniu zaledwie 85 m. musiano je zastano- 
wić — otwór zaś w batiza osiągnął głębokość 582 
m. jednak bez rezultatu. Że metoda linowa dla na- 
szych pokładów wcale nie jest odpowiednią, wyka- 
zały, prócz otworu w Cieplicach, wiercenia w Kó- 
rósniezó i Dragomór. W Dragomór rozpoczął Web- 
ber 14 celami wied. i miał dojść do głębokości 
500 m. trzema dymenzyami rur hermet, 12, 10 
i 8%, — Skałą nie był tam jak w Gieplicach twardy 
porfir, lecz mioceńskie plastyczne iły i średnio twarde 

| PO 2 
piaskowce. Pierwszą rurę puszczono po wywierce- 
niu 50 m., poczem wiercono świdrem 11'/,* do 
głębokości £5 m., w której otwór skrzywiono, a nadto 
utrącił się czop świdra. Nad wydobyciem łopaty 
pracowano całe tygodnie, obstalowano specyalne 
przyrządy ratunkowe, wszystko jednak napróżno, 
świder pozostał na zawsze w otworze. Podebne 
wypadki usuwa, jak wiadomo, w bardzo krótkim 
czasie prosty hak ratunkowy na sztywnym prze- 
wodzie. Pomimo że otwór był zagwożdżony, pusz- 
czono następną rurę, która naturalnie do spodu 
dojść nie mogła, Amerykanie pobili rurę par force, 
a skutek był taki, że ostatnia rura od spodu zo- 
stała zgnieconą tak, że nie tylko świder 9'/,* lecz 
nawet 5% przedostać się nie mógł. W końcu opusz- 
czono otwór, | | 

Wiercenie w Batiza wykonano nożycami ogni- 
wowemi na drewnianym przewodzie (metoda ka- 
nadyjska), dotarło ono 582 m. głębokości. Średnica 
początkowa wynosiła 17*/,* wied, końcowa JAA 
Czas trwania, po odciągnięciu świąt, niedziel i przerw 
w robocie wyniósł 233 dni po 22 godzin, z czego 
przypadło na prace uboczne jak rurowanie, instru- 
mentacye itd., 48 dni, zaś na właściwe wiercenie 
190 dni. Przeciętny dzienny postęp wynosił zatem 
2:50 resp. 3:06 m., maksymalny dzienny, jaki uży - 
skano, 5:7 m. — Ośmiu traconemi blaszankami osią- 
gnięto głębokość 250 m. rurowano więc przeciętnie 
co 31:58 m., wodę zamykały rury herm. 190 %m. 

światła w 319 m. dalej szły 150 m. do 405'/, m,, 
w końcu 118. do 491. Od 491 do 582 m. był 
otwór nierurowany. RA SRA 

Łyżkowanie odbywało się na linie drucianej przy- 
rządem pomysłu pp. Wolskiego i Łodzińskiego i oka- yi 
zało się bardzo praktycznem. 

Przebite warstwy składały twarde, siwe oligo- 
ceńskie łupki i twarde, po większej części bardzo - 
twarde piaskowce, uwarstwowane ze sobą naprze- 
mian przeważnie cieńko. Upad był łagodny, docho- 
dził maksimum 45". 

Prócz słabych śladów ropy i bardzo silnych ga- 
zów ziemnych, które kilkakrotnie napotkano, nie. 
wykazało wiercenie żadnego rezultatu. 

Wiercenie w batiza, zwłaszcza do 250 m. na- 
potkało na niemałe trudności, wynikające z nadzwy- 
czajnej twardości pokładów, co pociągało za sobą 
bardzo często łamanie przewodu i czopów u na- 
rzędzi. — Z tego powodu zmieniono nożyce ogni- 
wowe i przewód drewniany na nożyce wolnospa- 
dowe i sztangi żelazne, co wpłynęło na podniesie- 
nie dziennego postępu i ograniczyło wypadki. Tak 
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wiercono od 60 do 250 m., poczem przy zmniej 
szonej dymenzyi otworu wobec mniejszej twardości 
skały zastósowano znowu metodę kanadyjską. Uży- 
cie wolnospadu bez odbijadła nie ma jednak wiele 
wartości. 

Jak ważną jest rzeczą wybór metody w terenie 
nieznanym, dowiodło wiercenie w Batiza, gdzie 
wobec wielkiej twardości skały i znacznej dymen- 
zyi świdra bezwarunkowo racyonalniejszym byłby 
wolnospad. Metoda kanadyjska, mająca zresztą wiele 
zalet, nadaje się do pokładków niezbyt twardych, 

„gdzie nachylenie warstw niezbyt wielkie i dla otwo- 

= 

rów o mniejszej średnicy. 
Poszukiwania ropy w dolinie „lzy* ze strony to- 

warzystwa peszteńskiego trwają dalej, rząd węgierski 
_interesując się niemi delegował zeszłego roku geologa 
do zbadania terenów, a ten wyznaczył koło Konvha 
1 Szacsal dwa punkty dla wierceń następnych. Nadto 
przyobiecał rząd subwencyę w wysokości 50,000 fl. 
temu przedsiębiorcy, któryby wywiercił ew. 600 m. 
Jest zatem nadzieja, że raz przecież poszukiwanie 
ropy w Karpatach węgierskich pomyślnym sku- 
tkiem zostanie uwieńczone. 

(0 PRZEMYŚLE GÓRNICZYM w GALIGYI, 
Referat Prof. Dra Władysława Szajnochy *) przedstawiony zja- 
zdowi prawników i ekonomistów polskich we Lwowie 1894 r. 

Szanowne Zgromadzenie! 
Wezwany przez wydział wykonawczy tegorocz- 

nego Zjazdu prawników i ekonomistów polskich do 
objęcia referatu o przemyśle górniczym w. Galicyi, 
uważałem sobie za obowiązek uczynić zadość temu 
tąk zaszczytnemu wezwaniu, wychodząc z przeko- 
nania, że górnictwo krajowe, mało wogóle znane, 
a dla rozwoju ekonomicznego całego kraju tak p ze- 
cież ważne i zarazem wszechstronnego potizebujące 
poparcia, odnieść może istotną i doniosłą korzyść, 
jeśli tak świetne i poważne zgromadzenie, jak Zjazd 
prawników i ekonomistów, zająć się zechce prze- 

glądem jego dzisiejszego stanu, postępu dokonanego 
w ostatnich dwudziestu latach, oraz rozpatrzeniem 
jego potrzeb w celu dalszego, ze wszech miar bar: 

- gólności. j 

dzo pożądanego, rozwoju. 

_*) Referat ten wydrukowany w „Ekonomiście po!skim* 
powtarzamy w całości ze względu na jego nadzwyczajną 
doniosłość dla górnictwa w ogóle, a dla nafty w szcze- 

Bedakcya. 

Jeśli Galicya miała dotąd wszelkie warunki na- 
turalne i prawo, aby w oczach całej monarchii 
i zagranicy uchodzić za kraj wyłącznie rolniczy, 
wskutek czego i przemysł fabryczny i górnictwo 
ustępować musiały koniecznie na dru.i plan — z wie- 
lokrotną szkodą nieraz dla kraju — to dzisiaj, zdaje 
się, już chyba zmieniły się w znacznej części owe 
dawniejsze, naturalne warunki, i kryzys rolnicza, 
wisząca nad tylu krajami w Europie, zmusza i Ga- 
licyę do szukania w walce ekonomicznej pomocy 
w przemyśle drobnym i fabrycznym, oraz w gór- 
nictwie i przemyśle górniczym, które to gałęzie bo- 

gactwa narodowego przez lat tyle mało cenione 
i pielęgnowane, zdolne są niewątpliwie zwątlały 
pień krajowego rolnictwa od upadku powstrzymać 
i świeżemi sokami odżywić. | 

Wartość produktów górniczych, wydobywanych 
w (Galicyi, dochodzi rocznie do 15 milionów złr.. 
(w roku 1892: 14,500.450), gdy zaś dodamy wyrób 
olejów świetlnych, t. j. nafty w wysokości mniej 
więcej 8 milionów, otrzymamy ogólną roczną war- 
tość pieniężną całego przemysłu górniczego, hutni: 
czego i naftowego w Galicyi w wysokości blisko 
23 milionów złr., ilość zaś robotników, zatrudnio- 
nych w całem górnictwie, wynosi blisko 15.000 głów 
(w r. 1892: 14.254). Nie jest to wiele, owszem, 
jeżeli porównamy te cyfry z odnośnemi cyframi 
innych prowincyj Austryi, jak Czech, Szląska, Mo 
rawii lub chociażby tylko Styryi i Karyntyi, to 
okaże się wynik liczbowy z punktu widzenia ob- 
szaru powierzchni i ilości całej ludności, bardzo dla 
Galicyi niekorzystny, ale przecież tych dwadzieścia 
trzy milionów złr. produkcyi górniczej wskazuje, że 
płody kopalne istnieją i mogą być z korzyścią wy- 
zyskane na obszarze Galicyi, a porównanie produk- 
cyi krajowej poszczególnych minerałów z ostatnich 
20 lub 80 lat stwierdza nadto stały, chociaż po 
wolny rozwój i postęp. 

. 

t 

W Galicyi, jak i w całej Austryi, rozróżnia się 
obecnie ze stanowiska górniczego i prawnego cztery 
kategorye płodów kopalnych: 1) minerały monopo- 
lowe -—— jak sól kuchenna i sole potasowe — sta- 

nowiące wyłączną własność państwową; 2) mine- 
rały zastrzeżone $. 3. ogólnej ustawy górniczej z 23. 
maja 1554 r., nie należące do własności gruntowej 
jak węgle kopalne i rudy kruszeowe; 3) minerały 
przynależne do własności gruntowej według ustawy 
państwowej z 11. maja 1884 r., oraz ustawy kra- 
Jowej z 17. grudnia 1884 r., t.j. wosk i olej ziemny, 
a wreszcie 4) minerały do powszedniego użytku słu- 
żące, zazwyczaj nie w górniczy sposób wydobywane 
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jak kamienie budowlane, gliny wszelkiego rodzaju 
wapienie na wapno, gipsy, torfy ete., których to 
minerałów wydobywanie i przeróbka dalsza pod- 
lega wyłącznie ustawom przemysłowym. 

Z tych czterech kategoryi, tylko trzy pierwsze oma 
wiać można na podstawie urzędowych dat statystycz- 
nych rocznej produkcyi i wartości pieniężnej, gdyż do 
badania czwartej, tego, można powiedzieć — dro 
bnego przemysłu górniczego — brak nam na razie 
wszelkich dat statystycznych, których niestety nie 
wymaga od przedsiębiorcy żadna ustawa państwowa 
lub krajowa. Daty statystyczne, które tu przyto- 
czymy, zestawione przez władze górnicze i publi- 
kowane przez ministerstwo rolnictwa, niezawsze 
nadto — mianówicie co do produkcyi wosku i oleju 
ziemnego — są bez zarzutu, i niejednokrotnie, ba- 
dając je uważnie, można stwierdzić jak bardzo 
pożądaną byłaby gruntowna reforma statystyki gór- 
niczej, zbyt dotąd pobieżnej, niedokładnej i tak 
bardżó zawsze spóźnionej. 

Z dwóch pierwszych kategoryj płodów kopalnych, 
Iwią część wartości pieniężnej przedstawia produk- 
cya solna, obejmująca wyrób soli spożywczej, ka- 
miennej lub warzelnianej, dalej soli przemysłowej, 
a wreszcie od niedawna dopiero, gdyż od początku. 
b.r., soli bydlęcej. Według dat urzędowych, publi- 
kowanych przez ministerstwo rolnictwa, wyrobiono: 

_ cetnarów metrycznych 
w r. 1872 wr. 1882 wr. 1899 

soli kuchennej 1,3638.235 1,068.049 825.028 
„ labrycznej 95.431 15805 . 401.088 

soli wogóle 1406 7106 1,1438.554 1,226.115 
wartość mono- 
polowa tejże 
produkcyi wy- 
nosiła złr. 12,726.606 9,432.905 7,685318 
Z tych dat wynika, — z roku 1898 dat publi- 

kowanych jeszcze niestety nie mamy, — że pro- 
dukcya soli kuchennej w ostatnich 20 latach stale 
się zmniejszała, a z nią również i wartość pieniężna 
całej produkcyi solnej, w której to wartości małą 
tylko rolę odgrywa sól fabryczna, sprzedawana po 
nader niskich cenach, zbliżających się prawie do 
własnych kosztów produkcyi. Porównanie to licz- 

bowe nie świadczy zatem korzystnie o handlowym 
rozwoju galicyjskiego monopolu solnego i wytłó- 
maczenia tych niekorzystnych wyników liczbowych 
szukać należy w dwóch głównie okolicznościach: 
przedewszystkiem w ustania wywozu galicyjskiej 
soli do Rosyi, a nadto w ścisłem tera: przestrze- 
ganiu tylko takiej produkcyi, jaka zaraz może być 

sprzedaną podczas gdy dawniej, przed r. 1876, 
wyrabiano rocznie ponad istotną konsumcyę, celem 
wytworzenia rozporządzalnych każdej chwili zapa- 
sów. W roku 1872 — gdy jeszcze istniał w mocy 
traktat Austryi z Rosyą co do dostawy soli kuchen- 
nej, który skończył się w r. 1884 — sprzedano do 
Rosyi 580.006 etn., w r. 1892 zaś zaledwie 9.900 etn. 
soli kuchennej, i stąd też pochodzi ten ogromny 
ubytek wartości pieniężnej galicyjskiej produkcyi 
solnej od r. 1872. Na czysty dochód z galicyj- 
skiego monopolu solnego ubytek tego exportu do 
Rosyl — gdy sól do Rosyi po znacznie niższych 
cenach niż w kraju była sprzedawaną — mało co 
wpłynął, skoro wedłag dat urzędowych, i w tym 
dziale statystyki urzędowej niestety bardzo skąpych 
1 niedokładnych, czysty dochód z monopolu solnego 
w Galicyi wynosił w r. 1878: (z lat 1872 i 1892 
brak dat) 5,841.859 złr., w r. 1890: 6,670.778 złr. 
Cyfrowo biorąc, zwiększył się zatem czysty dochód - 
z galicyjskich salin w ciągu lat 17 o przeszło 
800.000 złr., gdy jednak uwzględnimy, iż ludność 
Galicyi wzrosła w tym samym przeciągu czasu 
o niemal jeden milion, powinnaby i produkcya 
i konsumcya soli kuchennej dla ściśle krajowego 
(t. jj. samej tylko Galicyi) użytku wzrosnąć o wiele 
więcej, powiększając tem samem o wiele więcej 
i czysty dochód monopolowy. | 

Że tak nie jest, przyczyna leży przedewszystkiem. 
w zbyt wysokiej jeszcze dla naszego kraju cenie 
soli kuchennej, wynoszącej odpowiednio do gatunku 
5:50 do 10 złr, i stąd też pochodzi, że nie wszy- 

stkie potrzeby fizyologiczne naszej ludności zaspoko- 
jone są obecną produkcyą i konsumcyą soli ku- 
chennej, jak to liczbowo *) da się łatwo wykazać. 
Na zmniejszenie się konsumcyi solnej, a co za tem 
idzie, i na zbyt mały wzrost dochodów z monopolu 
solnego, zwracano wielokrotnie w Austryi uwagę 
rządu, nawet ze strony urzędowych statystyków, 
i kwestya solna co roku stoi na porządku dziennym 
obrad Rady Państwa, niestety jednak wszelkie wnio- 
ski dążące do reform w dotychczasowej gospodarce 
i polityce salinarnej, rozbijały się o twardy a nie- 
pojęty opór organów rozstrzygających w biurach 
ministerstwa skarbu. | 
Fierwszy wyłom, jaki usiłowaniom parlamen'u 

udało się zrobić w ostatnich czasach w tym kie- 
runku, stanowi ustawa o przywrócenie wyrobu soli . 
bydlęcej, którą dawniej aż do r. 1869 już w Austryi 

*') Porówn.: Prof. Dr. W. Szajnocha: „Płody 
kopalne Galicyi*. Część II. Iiwów 1894, str. 107. 
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wyrabiano, a która dla rozwoju hodowli bydła 
w naszym kraju jest tak bardzo ważną. Niestety 
ustawa ta — dzisiaj powiedzieć już można — chy- 
biła w znacznej części cćlu i hodowla bydła w Ga- 
lieyi mały z niej tylko prawdopodobnie odniesie 
pożytek. Powód leży w zbyt wysokiej cenie (5 ztr. 
za ctn. metr.) i sól bydlęca bardzo mało też sto- 
sunkowo znajduje odbiorców, do czego przyczyniają 
się nie mało liczne formalności i utrudnienia przy 
jej nabywaniu i ciągła kontrola nabywcy przez 
władze skarbowe. 

Formalności biurokratyczne, a po części ARE 
niczem nie wytłumaczone uprzedzenie rozstrzygają- 

cych w ministerstwie skarbu czynników — utru- 
dniają również wyzyskanie odpowiednie tych pokła- 
dów soli potasowych — które, jako sylwia i kainit, 
znachodzą się w Kałuszu i które mogłyby stać się 
prawdziwym skarbem dla kraju. Sole potasowe tak 
olbrzymie znaczenie mają A dla przemysłu 
chemicznego i dla rolnictwa — wystarczy tylko wska- 
zać na Prusy i Stassfurt — iż w każdym innym 
kraju, podobna jak w kalu, kopalnia stałaby 
się punktem centralnym dla chemicznego przemysłu 
i fabrykacyi sztucznych nawozów, może wprawdzie 
nie tej miary, jak słynna na cały świat okolica 
Stassfurtu, lecz zawsze doniosłego dla kraju zna- 
czenia. Niestety, pierwsze próby zrobione tam w la- 
tach 1869—1874 przez prywatne akcyjne towarzy- 
stwo, nie doprowadziły, dla braku doświadczenia, 
do pożądanego rezultatu; towarzystwo to runęło 
w ogólnej katastrofie finansowej roku 1873, i do- 
piero w roku 1887 rozpoczął rząd ponowną explo- 
atacyę tych pokładów, tym razem już we własnym 
zarządzie. Odbudowa ta, podjęta skutkiem nacisku 
wielokrotnych rezolucyj Sejmu krajowego, stol obe- 
enie na nader jeszcze niskim stopniu i roczna pro- 
dukcya kainitu — sylwin wcale nie jest wydoby- 
wanym — wynosi zaledwie (r. 1893) 29.000 cetn. 
metr. I tutaj znowu stoimy wobec nierozwiązalnej 

na pozór zagadki. Z jednej strony bowiem głosy rol- 
ników, geologów i górników domagają się, i to bar- 
dzo natarczywie, większej produkcyi, większych in- 
westycyj, osobnej kolei salinarnej z salin do stacyi 
w Kałuszu, gdy z drugiej strony minimalna liczba 
odbiorców zdaje się wskazywać na kompletną zbę- 

dność tego produktu. W rzeczywistości ma się jed. 
nak rzecz trochę inaczej. Odbiorców w kraju nie ma 

dla tego, że produkt w tym stanie, jak go salina 
sprzedaje, jest stosunkowo za mało użyteczny, za 
trudny do przechowania, za kosztowny, i że jego na- 

- bycie jest połączone ze zbyt wielu uciążliwemi i kło- 
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potliwemi utrudnieniami. Jest zatem tutaj wyjśćie 
dwojakiego rodzaju możliwe, t.j. albo założenie rzą- 
dowej fabryki nawozów potasowych, która rozumnie 
prowadzona, niewątpliwie rentowałaby się świetnie 
dla państwa, albo też, w najgorszym razie, zobo- 
wiązanie się zarządu salinarnego wobec jakiego pry- 
watnego konsorcyum do dostarczania stałej rocznej 
ilości surowego kainitu i sylwinu do dalszej prze- 
róbki. Konsorcyum to, obejmując surowiec po pe- 
wnej stałej cenie, mogłoby na miejscu urządzić fa- 
brykę chemiczną z lepszym już w każdym razie sku- 
tkiem, aniżeli to miało miejsce w r.1870 i 1871, 
z ogromnym pożytkiem dla kraju, który sprowadza 
rocznie 2.000 wagonów sztucznych nawozów 1 z pe- 
wnym, niezawodnym zyskiem dla akcyonaryuszów. 

Czy ta, czy inna droga byłaby obraną, bądź eo 
bądź sprawa soli potasowch dla kraju jest tak ogro- 
mnego znaczenia i może stać się zawiązkiem tylu 
dalszych gałęzi fabrycznego przemysłu, że niezbę- 
dnem jest, aby w tej sprawie ministerstwo skarbu 
przestało już raz patrzeć przez biurokratyczne i prze- 
starzałe okulary niechętnych uprzedzeń i rozwiązało 
sprawę w taki sposób, któryby przyniósł niewątpli- 
wy dochód skarbowi państwa, a trwały i doniosły 
pożytek całemu krajowi. Wstydem jest prawdziwym 
dla państwa cywilizowanego, które rozporządza tak 
licznym korpusem wykształconym urzędników górni- 
czych i salinarnych i które z monopolu solnego 
w kraju czerpie rocznie do 7 milionów czystego do-- 
chodu, żeby skarby naturalne tak dalece, jak w tym 
wypadku, leżały odłogiem i żaden głos oburzenia, 
żaden głos żądający rychłej zmiany w dotychczaso- 
wej polityce centralnego zarządu salinarnego, nie 
jest w tej mierze za silnym. 

Drugą kategoryę przemysłu górniczego w (ra- 
lieyi tworzą minerały zastrzeżone $. 3 ogólnej usta- 
wy górniczej z r. 1854, t. j. węgle kopalne czarne 
i brunatne, rudy żelaza, ołowiu i cynku, oraz ruda 
siarczana. | 

Węgle kopalne i rudy żelaza przedewszystkiema | 
wchodzą tutaj w grę, gdy omawia się możliwość 
stworzenia w Galicyi lub podniesienia wielkiego,fa- 
brycznego przemysłu. W pierwszej linii chodzi tu- 
taj o węgiel kamienny, gdyż aksyomat dawniej po- 
wszechnie uznawany,że tylko te kraje mogą mieś 
i rozwijać wielki przemysł fabryczny, które posia- 
dają węgiel i żelazo, obecnie na schyłku XIX wieku 
w połowie tylko t. j, co do węgla jest słusznym. Wy- 
starczy bowiem wskazać tylko n. p. na Morawię lub 
Szląsk, prowincye zajmujące w Austryi tak ważne 
stanowisko w produkcyi żelaza kutego,lanego i stali, 
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a które żyją przecież przeważnie rudą obcą, wę- 
cierską i styryjską,pruską i rosyjską, a nawet hi- 
szpańską i szwedzką, którą tam się dowozi, gdzie pa- 
liwo— węgiel kamienny— jest najtańszym lub naj- 
lepszym, gdzie robotnik jest łatwym, tanim, i gdzie 
warunki komunikacyjne, handlowe i ełowe Są naj- 
korzystniejsze. 

Galicya jest w tem szczęśliwem dla przyszłości po- 
łożeniu, iż posiada bogate, oddawna otwarte i stale 
rozwijające się kopalnie węgla kamiennego, jakko- 
lwiek tylko w zachodnim swym cyplu, t. j. w po- 
wiecie chrzanowskim, koło Sierszy, Tenczynka i Ja- 
worzna. Kopalnie te, datujące się już od końca 
XVII. wieku, zawierają węgiel kamienny dobrego 
lub średniego gatunku, nadający się — przy do- 
brem sortowaniu — do opalania pieców, maszyn pa- 
rowych i lokomotyw, i jedynie do koksowania nie 
jest zdatnym węgiel tamtejszy. 

Według dat urzędowych wydobyto w Galicyi wę- 
gla kamiennego: 

w r. 1872 wr. 1882 wr. 1892 
cetnarów metryczn. 2,698.271 3,418.052 6,324.794 
wart. pieniężnej w złr. 835.661 642.241 1,117.058 
okazuje się zatem w ciągu 20 lat powiększenie pro- 
dukcyi o przeszło 130"/,. Dwie wielkie kopalnie: gwa- 
rectwa jaworznieńskiego w Jaworznie i hr. Andrze- 
ja Potockiego w Sierszy, odgrywały tam dotąd pier. 
wszą i wyłączną rolę, i dopiero w najnowszych cza- 
sach powróciły do życia dawno zaniechane kopa- 
lnie węglowe w Jeleniu i w Tenczynku, które, na- 
byte przez p. Domsa, rokują wielkie nadzieje, głó- 
wnie ze względu na tak pożądaną konkurencyę gwa- 
rectwu jaworznieńskiemu, znajdującemu się w obcych 
— nie krajowych rękach. 

Pomimo tego znacznego dosyć rozwoju, jaki wy- 
kazują cyfry statystyczne, produkcya węglowa w Ga- 
licyi, przedstawiająca zaledwie 6:84"/, (r 1892) całej 
austryackiej produkcyi, niezdolną jest jeszcze zaspo- 
koić wszystkich potrzeb Gralicyi. Do kraju naszego 
wchodzi jeszcze znaczna ilość węgla obcego, t. j. albo 
morawskiego i szląskiego, albo pruskiego, t. j. z Gór- 
nego Szląska. (o najmniej 1'/, miliona e. m. węgla 
z Karwina, Dombrau i Morawskiej Ostrawy, a przy- 
najmiej 3 miliony z Pruskiego Szląsku, wchodzi co- 
rocznie do Galicyi, czyli razem 4'/,milionów cetn. 
metr., wartości co najmiej 1'/, miliona złr. 

Do wyrugowania tego obcego węgla z kraiu po- 
winno dążyć też nasze górnictwo wszelkiemi siłami 
w własnym już interesie, a do osiągnięcia tego celu 
jest przedewszystkiem wskazanem otwieranie no- 
wych kopalń w galicyjskiem zagłębiu węglowem, 

oraz wyszukiwanie i dostarczanie lepszych niż do- 
tychczas gatunków węgla, któreby na każdem polu 
wielkiego przemysłu potrafiły wytrzymać konkuren- 
cyę wybornego i taniego węgla pruskiego. Powsta- 
wanie zaś nowych kopalń węglowch wymaga ko- 
niecznie ułatwienia przewozu węgla krajowego z za: 
chodu na wschód, przez odpowiednie zniżenie taryf 
kolejowych lub przynajmiej przez zapobieżenie udzie- 
lania wyjątkowych refakcyj węglowi pruskiemu przez 
kolej Północną. 

Węgiel kamienny zastąpiony być może w wielu 
wypadkach przez młodszy i co do wartości opało- 
wej mnie doskonały, węgiel brunatny. Galieya i ten 
posiada w wielu punktach Podkarpacia i Podola, 
z których przedewszystkim (rrudna dolna koło Dę- 
bicy, Myszyn i Dżurów koło Kołomyi, oraz Glińsko 
koło Żółkwi, zasługują na szczególniejszą uwagę. 
Dzisiejsza (r 1892) produkcya (alicyi wynosi za- 
ledwie 192.609 cent., wartości tylko 84 992 złr., jest 
więc w porównaniu z całą Austryą istotnie mini- 
malną, jakkolwiek zwiększoną znacznie w ciągu 
ostatnich lat, głównie od chwili, gdy kopalnie Myszyna 
i Dżuruwa, znajdujące się wobec bezleśnego Podola 
w tak korzystnych warunkach, przeszły w ręce ener- 
cicznego przedsiebiorstwa Stan. Szczepanowskiego 
I Spółki Tak tym kopalniom, jak i mało jeszcze 
rozwiniętym przedsiębiorstwom górniczym (urudny 
dolnej i Glińska życzyć należy powodzenia, które 
zapewnić im może tylko własna energia i przedsię- 
biorczość, oraz rozumne wyzyskanie naturalnych 
bogactw i warunków. 

Na podstawie, danej przez węgiel kamienny, bądź 
czarny bądź brunatny, mogą dopiero rozwijać się 
przedsiębiorstwa hutnicze. Gralicya, która późno bar- 
dzo zwróciła się do górnictwa węglowego, nie posiada 
też jeszcze prawie wcale najważniejszego dla prze- 
mysłu fabrycznego produktu t. j. własnego żelaza 
i stali. Ów dawny przemysł hutniczy Gralicyi, który 
w pierwszej połowie bieżącego wieku zużywał, w je- 
dyny zyskowny podówczas sposób, mało dostępne 
górskie i podgórskie lasy, upadł około roku 1870- go 
ze zmienionemi warunkami zupełnie i jedynie huty 
żelazne w Węgierskiej (Górce i Obszarze, należące 
do dóbr arcyksięcia Albrechta i opierające się głównie 
na szląskiej i węgierskiej rudzie, dostarczają Galicyi 
żelaza lanego w niewielkiej co prawda ilości. 

Produkcya tamtejsza roczna wynosiła w r. 1892 
zaledwie 30.377 ctn. surowego żelaza wartości 
209.431 złr. (0 wiele mniejsze jeszcze znaczenie ma 
dzisiaj dla kraju kopalnictwo samej rudy żelazne”, 
której w Gralicyi znachodzą się pokłady w okręgu 
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krakowskim i w Tatrach, oraz w Karpatach (gorsze 
gatunki) i licznych punktach niżu wschodniego (ruda 
darniowa). W r. 1892 wydobyto rudy żelaznej w Ga- 
licyi, t. j. wyłącznie tylko w okręgu krakowskim, 
19.766 cent. m „wartości zaledwie 19.438 ztr. i rudy 
te służą głównie na wywóz do wielkich hut żelaznych 
Szląska pruskiego» lub austryackiego. Sposób wystę- 
powania galicyjskich rud, oraz ich mała zazwyczaj 
wydatność procentowa, nie pozwalają spodziewać 
się, aby kopalnictwo rudy żelaznej mogło w Galicyi 
podnieśś się znaczniej kiedykolwiek, natomiast hu- 
tnictwo samo opierające się na obcej rudzie lub 
przynajmniej na starem żelastwie, mogłoby znaleść 
w kraju stałą podstawę. Z (ralicyi corocznie wywo- 
żone bywają zagranicę znaczne ilości starego żela 
ziwa, szyn, obręczy, części maszyn ete., któreby 
o wiele taniej dały się przetopić w kraju i na tę 
okoliczność zwrócił już uwagę tegoroczny zjazd tech- 
ników, który na wniosek sekcyi górniczej uchwalił 
rezolucyę zalecającą „celem poparcia przemysłu hut- 
niczego w kraju, przerabianie na miejscu na wyroby 
proste a potrzebne, jak: gwoździe, pługi, podkowy etc., 
starego żelaza i stali * 

Pragnąć należy, aby życzenie zawarte w tej re- 
zolucyi jak najprędzej znalazło urzeczywistnienie. 

Jeszcze mniejszą poniek ,d rolę aniżeli żelazo, od- 
grywa w Galicyi ołów. W okręgu krakowskim, gdzie 
jedynie w Galicyiznachodzi się ruda ołowiana w więk- 
szej ilości, wydobyto jej w r. 1892 ogółem 32.596 ctn,, 
warto ci 124.270 złr. i niemal cała ta ilość wywie- 
zioną została do wytopienia ra pruski Szląsk, gdyż 
w samej Gralicyi wytapianym bywa ołów surowy tylko 
jako produkt uboczny w hutach cynkowych, w nader 
małej zresztą ilości (w r. 1892: 118 cet. m. war- 
tości 1517 złr.) | 

Ciemne strony krajowego górnictwa żelaza i ołowiu 
rozjaśnia cynk, którego górnictwo i hutnictwo nadaje 
Galicyi bardzo poważne stanowisko wsród wszystkich 
prowincyj całej monarchii. W r. 1892 wydobyto rudy 
cynkowej, t. j. galmanu w okręgu krakowskim (w in- 

nych punktach Gralicyi nieznane są na razie bogatsze 
jej pokłady) 137.692 cent. m, wartości 72301 złr. 
I ta ruda niemal w całości walanieka została w dwóch 
galicyjskich hutach cynkowych, t. jjwh c'e na Krzu, 
koło Sierszy, należącej do hr. Andrzeja Potockiego, 
oraz w hucie w Niedzieliskach koło Szczakowej, na- 
leżącej do firmy wrocławskiej Hugona Loebbecke. 
W ogóle wytopiono w r.1892 w obu hutach, spro- 

- wadzających po części także obcy surowiect. j pruską 
rudę (blendę) cynkową, 18.995 cet. m, surowego 
cynku, wartości 443.732 złr. i produkcya ta galicyjska 
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reprezentuje 36:27 '/, produkcyi całej Austryi, w której 
obok Galicyi tylko jeszcze Styrya i Kraina cynk 
produkują. 

Surowy cynk galicyjski bywa częścią wywożony 
w płytach na zachód do Austryi, częścią przera- 
biany na blachy w waleowni w Oświęcimiu, na!e- 
żącej do hr. Donnersmarka, częścią wreszcie zużyty 
do fabrykacyi bieli cynkowej w hucie w Niedzie- 
liskach, która w r. 1892 wyrobiła różnych gatun- 
ków bieli cynkowej, rozchodzącej się po całej 
Kuropie a nawet daleko po za Europą, 20.454 
ctn. m. wartości 490.896 złr. Hutnictwo cyn- 
kowe a po części także i górnictwo galmanu nale- 
żały dawniej w Galicyi do bardzo zyskownych 
przedsiębiorstw i dopiero zniesienie cła wchodowego 
na pruski cynk w roku 1891, t. j. po zawarciu 
traktatu handlowego z Niemcami, pogorszyło zna- 
cznie sytłuacyę naszego krajowego hutnietwa przez 
dopuszczenie obcej, bardzo potężnej i niebezpiecznej 
konkurencyi. Bądź co bądź, cynk jest jeszcze dzi- 
siaj kruszcem cennym, 
być dumną i może mieć nadzieję, Że ta tak kwi- 
tnąca dotąd gałąż krajowego przemysłu górniczego 
i nadal nie tylko w dotychczasowym stanie się 
utrzyma, ale i rozwijać się będzie coraz silniej. 

Jeżeli zreasumujemy teraz cyfry wartości pie- 
niężnej w r. 1892 dla galicyjskiego górnictwa 
węglowego 1 kruszcowego wraz z hutnictwem, otrzy- 
mamy jako sumę wartości wszystkich krajowych 
minerałów ustawą górniczą zastrzeżonych i ich 
przetopienia kwotę mniej więcej półtrzecia miliona 
złr. a zatem kwotę w ogóle bardzo niską 1 odbija- 
jącą bardzo niekorzystnie od właściwej cyfry dla 
całej Austryi, t. j. mniejwięcej 102 milionów ztr. 

Nie może ilegać najmniejszej wątpliwości, że 
jednym z głównych powodów tej rażącej dyspro- 
porcyi 
szlachetne i nieszlachetne, lecz w znacznej mierze 
zawiniły tutaj także i długoletni brak prywatnej 
inicyatywy i przedsiębiorczości 1 owe niekorzystne 
położenie polityczne, ekonomiczne i handlowe, w ja- 
kiem znajdowała się Galicya od końca wieku XVIII. 

O wiele korzystniej przedstawia się przedsiębior-- 
czość prywatna w trzeciej kategoryi płodów kopal- 
nych, t j. w produkcyi oleju i wosku ziemnego, 
które przechodząc różne koleje prawne, t. j. raz 
należąc, drugi raz nie należąc do minerałów zastrze- 
żonych, od r. 1884 otrzymały odrębne ustawy gór- 
nicze, państwową I krajową, zapewniające im zupeł- 
nie wyjątkowe wobec prawa górniczego stanowisko. 

Nie tu jest miejsce przechodzić dzieje galicyj- 

na który Galicya może 

jest naturalne ubóstwo Galicyi w kruszce 

> ś 4 



zł 

db > 

skiego przemysłu naftowego, który z drobnych po-- 
czątków wzrósł w ciągu 40 lat tak okazale i który 
przy odpowiedniem poparciu, przy ochronie pań- 
stwowej i przy rozsądnej przedsiębiorczości pry- 
watnej, mógłby być potężnem źródłem stałego, 
państwowego, krajowego i prywatnego dochodu. 

Dwa minerały — w Austryi niemal wyłącznie 
Galicyi tylko właściwe — składają się na ten prze- 
mysł, t. j. wosk i olej ziemny. 

Wosk ziemny odkryty około r. 1810 w Borysła- 
wiu pod Drohobyczem, pierwotnie jako nieużyteczny 
odrzucany na hałdy szybów naftowych, prędko 
znalazł zastósowanie w fabrykacyi świec, parafiny 
a później cerezyny i produkcya surowego ozokerytu 
galicyjskiego w ostatnich trzydziestu latach, t. j. od 
r. 1363 do r. 1892 reprezentuje wartość pieniężną 
co najmniej 60 milionów złr., z czego na kopalnie 
Truskawca, Dźwiniacza, Staruni i Mołotkowa przy- 
pada nie wiele więcej ponad 1 milion, na sam Bo- 
rysław zaś, ową osławioną galicyjską Kalifornię 
naftową, poważna kwota 59 milionów złr. 

O Borysławiu, o tamtejszych dawniejszych sto- 
sunkach prawnych albo raczej bezprawnych, o daw- 
niejszem rabunkowem gospodarstwie i kilkunasto- 
tysięcznej ilości studni na obszarze zaledwie 
kilkunastu morgów, o robotnikach tamtejszych 
i wypadkach nieszczęśliwych tak częstych dzisiaj 
jeszcze, o pierwotnych sposobach finansowania 
tamtejszych, nieraz idealnych tylko przedsiębiorstw, 
tyle już pisano i mówiono, że nie potrzebujemy 
tych powszechnie znanych rzeczy tutaj powtarzać 
i możemy jedynie nadmienić, iż w ostatnich kilku-' 
nastu latach stosunki tamtejsze przynajmniej w czę- 
ści zmieniły się na lepsze, może właśnie wskutek 
tego, że produkcya tamtejsza coraz się zmniejsza, 
z powodu wyczerpania pokładów płytszych a nie- 
możności taniego i łatwego osiągnięcia pokładów 
głębszych. Wielokrotne usiłowania rozmaitych insty- 
tucyj kredytowych skomasowania wszystkich dro- 
bnych i najdrobniejszych kopalń w jedno wielkie 
przedsiębiorstwo, nie doprowadziły do zupełnego 

rezultatu, i galicyjski Bank kredytowy, którego 
piękną wystawę borysławską podziwiać można na 
wzgórzu stryjskiem, jest w Borysławiu wprawdzie naj- 
większem, ale niestety niejedynem przedsiębiorstwem. 

W ogóle wydobyto w Galieyi w r. 1892, według 
dat urzędowych *) ministerstwa rolnictwa 56 376 

*) Według dat zestawionych przez krajowego inży- 
niera górniczego p. Leona Syroczyńsgiego, wydobyto w Gra- 

-licyi w r. 1893 wosku ziemnego ogółem 88.300 etn. m., 
wartości 2,619.400 złr. o cenie średniej 20:96 zir. 

ctn. metr. surowego ozokerytu, wartości 1,508.708 
złr. i dziewięć dziesiętnych części z tej ilości 
(50.612 ctn. m.) przypada na Borysław 1 graniczącą 
Wolankę, dziesiąta zaś część zaledwie (5.764) na 
kopalnie w Dźwiniaczu, Staruni i Mołotkowie koło 
Bohorodczan Ozokeryt przetopiony w małej tylko 
ilości bywa dalej przerabianym w kraju t. j. w Dro- 
hobyczu na parafinę, cerezynę i dalsze wytwory, 
głównie zaś jest on eksportowanym bądź do Nie- 
miec i Rosyi, bądź nawet do Anglii. Stosunki cłowe 
państw ościennych t. j. przedewszystkiem Niemiec 
i Rosyi, są powodem, iż korzystniejszem jest prze- 
rabianie w granicach tych państw galicyjskiego 
surowego ozokerytu, aniżeli wprowadzanie tam go- 
towych już galicyjskich woskowych fabrykatów. 
l w tem też leży powód, że w samej Galicyi prze- 
róbka dalsza ozokerytu mniejsze, aniżeli przypuszczać 
by można, zajmuje stanowisko handlowe i prze- 
mysłowe. 

Inaczej rzecz się ma z olejem skalnym. Tutaj 
dalsza przeróbka ropy, t. j. destylacya i rafinowa-. 
nie, odbywa się w bardzo znacznej części w kraju 
i Galicya eksportuje po za swe granice już nie 
półfabrykat luk surowiec jak przy ozokerycie, lecz 
fabrykat gotów zupełnie do handlowego szerokiego 
obiegu. | 

W czterdziestu ostatnich latach, t. j. od r. 1852, 
do czasu pierwszych prób oświetlenia naltą bory- 

sławską lwowskiego szpitalu, przedsięwziętych za 
staraniem Ignacego Łukasiewicza, twórcy galicyj- 
skiego nafciarstwa — aż do r. 1892, wydobyto 
w Galicyi surowego oleju skalnego co najmniej 15 
milionów ctn. metr.. wartości pieniężnej przynaj- 
mniej 65 milionów złr. i wobec tej tak poważnej 
cyfry dziwić się nie można wszelkim, od tak dawna 
robionym usiłowaniom właścicieli ziemskich i repre- 
zentacyi kraju, aby olej skalny i wosk ziemny, 
wbrew pierwotnym zamiarom ogólnej ustawy gór 
niczej, pozostał przynależnością powierzchni ziemi 
i właściciela gruntu. Nie tutaj jest miejsce mówić *) 
o owych próbach ustawodawczych i rozporządze- 

_ niach rządowych, które ostatecznie doprowadziły 
do państwowej ustawy z d. 11. maja 1884 r. oraz 
do krajowej ustawy z dnia 17. grudnia 1884 r. 
i chyba niech nam wolno będzie zaznaczyć, nie 
wchodząc bliżej w ich krytykę, że obie te ustawy 
nie muszą być bez zarzutu, skoro ostatni tegoroczny 

9) Porówn. Prof. Dr. Szajnocha: , Górnietwo 
naftowe w Galicyi wobec ustawodawstwa górniczego *. 
Kraków 1881. | 
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zjazd techników, na wniosek sekcyi górniczej 
powziął uchwałę zwracającą uwagę na potrzebę 
ustawodawczej zmiany ustawy naftowej z r. 1884 
w tym kierunku, ażeby ta ustawa opierała się 
o zasady wyrażone w ustawie górniczej, z zastrze - 
żeniem godziwych praw właścicieli gruntu. Uchwała 
ta zjazdu techników brzmi wprawdzie jak zamarzły 
głos czasów zamierzchłych, lecz nie podobna jej 
odmówić pewnych, co prawda zbyt spóźnionych 
podstaw, lub przynajmniej pozorów słuszności. Po- 
mimo jednak, iż obie te ustawy — przez reprezea- 
tacyę kraju zresztą bardzo gorąco upragnione — 
nie zupełnie odpowiedziały pokładanym w nich 
oczekiwaniom, przyznać należy, że przemysł naftowy 
w ostatnich kilku latach zmienił się ogromnie na 
korzyść, rozwinąwszy się i podniósłszy na widno- 
krąg europejskiego postępu. Udoskonalenie metod 
wiertniczych, wyrabianie po części przynajmniej 
w kraju potrzebnych przyrządów i narzędzi, zakła- 
danie urządzeń pompowych, .rezerwoarów i ruro- 
ciągów, ulepszenie i uproszczenie sposobów desty- 
lacyi 1 rafinowania, zastosowanie się do wymagań 
handlowych rynków europejskich i wprowadzenie 
ścisłej kupieckiej sumienności w handlu naftowym, 
to są wszystko zdobycze naszego nafciarstwą z osta- 
tnich lat piętnastu, których nikt milczeniem pomi- 
nąć niemoże, kto dokładnie śledził tę przemianę, 
jaką przebył cały galicyjski przemysł naftowy, po 
części coprawda wskutek impulsu danego przez 
obcych, do kraju przybyłych amerykańskich przed- 
siębiorców. Ażeby w szczegółach poznać tę prze- 
mianę, wystarczy zwiedzić dzisiaj którąkolwiek ko- 
palnię naftową lub rozejrzeć się w pawiłonie naf- 
towym na lwowskiej Wystawie i porównać tę 
wystawę z wystawą lwowską w r. 1877 lub nawet 
krakowską w r. 1887. | | 

W r. 1892 wydobyto w Galicyi, według dat 
urzędowych ministerstwa rolnictwa *) 898713 etn. 
metr. oleju skalnego (według obliczeń przeprowa- 
dzonych dla innych celów przez krajowe Towarzy- 
stwo naftowe *) wydobyto w r. 1892 znacznie 
więcej ropy w Galicyi a mianowicie około 1,096.666 

1) W roku 1893 wydobyto w całej Gralicyi według 
zestawień krajowego inżyniera górniczego p. Leona Syro- 
czyńskiego, surowego oleju skalnego 970553 cetn. metr. 
2,739.886 złr., przy średniej cenie 2'82 za cetn. metr. 

Obecnie (r. 1894) wynosi cała galicyjska produkcya 
ropy według dra Stan. Olszewskiego nawet 1,200.000 

cetn. metr. wartości 4,200.000 złr. | 
*) „Sprawozdania kraj. Towarz. naftowego* 1894, 

i Nr. oh ż 

cetn. metr.j wartości pieniężnej 2,742.724 złr., 
w porównaniu więc z r. 1873, kiedy według ze- 
stawień Windakiewicza wydobyto tylko 218.699 
cetn. m. wartości 1,561.424 złr. okazuje się postęp 
ogromny, pomimo upadku ceny surowca, która 
w r. 1873 wynosiła 7:14 zlr. na cetn. metr, w r. 
1877 nawet 993 złr., w r. 1892 zaś tylko 3 ztr. 
o ct. Upadek ten ceny surowca, spowodowany naj- 
pierw konkurencyą amerykańskiej ropy, później 
w r. 1888, wprowadzeniem podatku konsumcyj- 
nego od wyrobu nafty, a przedewszystkiem kon- 
kurencyą falsyfikatu kaukazkiego, wehodzącego do 
Węgier za opłatą cła o wiele niższego, aniżeli 
istotnie powinienby opłacać, wielokrotnie zagrażał 
już ruiną galicyjskim przedsiębiorstwom naftowym, 
które pomimo wprowadzenia w r. 1884 tańszej 
1 szybszej kanadyjskiej metody wiercenia, przecież 
nie były w stanie równie tanio wydobywać oleju 
surowego jak na Kaukazie lub w Pensylwanii. 

Ruina ta przecież nie nastąpiła i to jest właśnie 
dowodem żywotności galicyjskiego przemysłu nafto- 
wego, który z punktu widzenia jedynie racyonal- 
nego i ekonomicznego, powinien zaopatrywać 
w naftę całą monarchię austryacko-węgierską, do 
czego posiada wszelkie naturalne warunki i prawa. 
W Gzalicyi samej wyrobiło w 1892 r. 39 istnieją- 
cych destylarń, według obliczeń radcy W. R. Hu- 
berta blisko 400.000 cetn. metr. olejów świetlnych, 
a wartość pieniężną tego destylatu przyjąć można, 
przy średniej cenie 20 złr. za cetn. metr, na 
mniej więcej 8 milionów złr. Jeżeli uwzględnimy, 
że 9 innych austryackich destylarń w Dolnej Austryi, 
Morawie, Szląsku, Czechach, Bukowinie i Peszcie 
wyrobiło w tymże roku z galicyjskiej ropy dalszych 
258.000 cetn. metr. olejów świetlnych, otrzymamy 
jako całą ilość nafty wyrobionej z ropy krajo- 
wej 658.000 cetn. metr. czyli zaledwie dwie piąte 
całej konsumcyi naftowej w monarchii austryacko- 
węgierskiej, wynoszącej w r. 1892 według *) dra 
Olszewskiego 1,094.524 cetn. mtr. Trzy piąte kon- 
sumcyl pokrywa wprowadzany do Węgier i Austryi 
falsyfikat kaukazki tudzież nieco ropy rumuńskiej, 
obok małych stosunkowo ilości nafty amerykańskiej 

1 pojąć też łatwo, że wobec tej przewagi węgier- 
sko rosyjskiej galicyjskie rafinerye uważały za ko- 
rzystne przystąpić do tak zwanego kontyngentu naf-- 
towego czyli związku wszystkich austro-węgierskich 
rafineryj naftowych, zawiązanego w celu stałego © 

|.) „Nafta”, zeszyt Z grudnia 1893 r. 



regulowania i unormowania produkcyi nalfty odpo- 
wiednio do rzeczywistych potrzeb konsumcyt. 

Pomimo to i dzisiaj jeszcze przemysł naftowy 
ma trudne stanowisko. Nie może ulegać najmniej - 
szej wątpliwości, że przemysł naftowy — tak ko- 
palnictwo jak 1 przeróbka na destylat — przecią- 
żony jest podatkowe i że obok ciągle groźnej 
konkurencyi rosyjskiej a względnie węgierskiej 
ciężar podatkowy jest głównym powodem, iż prze- 
mys!ł naltowy nie tak jeszcze się podniósł, jakby 
się by mógł podnieść przy naturalnych swych wa- 
runkach i że przedewszystkiem górnictwo naftowe 
zmuszone do sięgania do coraz większych głębo- 

kości — obecnie już poniżej 500 1 600 metrów — 
z trwogą spogląda na coraz bardziej spadającą cenę 
surowca. Ceny obecne ropy, odpowiednio do ga- 
tunków od 2:80 do 3:70 złr. za cetn. metr., za- 
ledwie jeszcze przy wielkich bardzo ilościach za- 
pew niają odpowiedni zysk przedsiębiorcy górniczemu, 
który musi zawsze liczyć się z ryzykiem niepowo- 
dzenia, istniejącem zresztą nieodzownie przy każdem 
przedsiębiorstwie górniczem. Mtąd teź pochodzi, że 
małe przedsiębiorstwa górnicze z natury rzeczy 
upadać muszą, i utrzymać się mogą jedynie spółki 
operujące wielkim kapitałem i pracujące w kilku 
miejscowościach na większych przestrzeniach, przez 
co i ryzyko niepowodzenia znacznie bywa zmniej- 
szonem. (rórnictwu oleju skalnego 'oddaje się 
obecnie przeszło 300 przedsiębiorstw zatrudniają- 
cych przeszło 3.000 ludzi, a śmiało można twier- 
dzić, że w Galieyi zaledwie połowa lub może jeszcze 
mniej punktów naftonośnych została dotąd odkrytą, 
tak, że przy korzystniejszych tylko trochę widokach 
i przy zmniejszeniu się ryzyka wiertniczego, nie- 
wątpliwie podniosłaby się znacznie ilość przedsię- 
biorstw. 

Nawet z punktu widzenia czysto fiskalnego prze- 
mysł naftowy powinien być gorąco popieranym 
przez państwo. W roku 1898 opłaciło 41 galicyj- 
skich destylarń podatku konsumcyjnego 2,704.000 
złr. a ponadto pewna ilość galicyjskiej ropy wy- 
chodzi do rafineryj w innych prowincyach Austryi, 
stanowiąc tam dalszy przedmiot opodatkowania. 

Opieka troskliwa Wydziału krajowego, który, dzięki 
subwencyom sejmowym, mógł dotąd popierać na- 
ukową i praktyczną stronę górnictwa naftowego, 
oraz wzajemna pomoc nafciarzy, która znalazła 
wyraz w założeniu tak zasłużonego dla kraju To- 
warzystwa naftowego, nie wystarczają jeszcze, aby 
zapobiedz niebezpieczeństwom -grożącym stale prze- 
mysłowi naftowemu i konieczaą byłaby wydatna 

pomoc państwowa przez ulgi podatkowe, zanim 
jeszcze siły własne naftowego górnictwa wyczerpią 
się w ciągłej walee z przemożną konkurencyą ro- 
syjsko- węgierską. 

Obok wyrobu olejów świetlnych, t. j. nafty i ben- 
zyny. rozwinęła się także w (Galicyi fabrykacya 
smarów, parafiny i wazeliny. Benzyna również 
w razie uwolnienia jej od podatku konsumcyjnego, 
może obecnie mieć wielką przyszłość jako paliwo 
do drobnych motorów, a wreszcie także i odpadki 
pozostałe przy destylacyi, t. jj. smoła i koks naf- 
towy, znajdą może zużycie przy lokomotywach na 
tych kolejach, gdzie wymaganem jest niewytwarza- 
nie dymu tak szkodliwego szczególnie wśród miast 
i w tunelach. Jaką wartość pieniężną wytwarzają lub 
przedstawiają te uboczne gałęzie przemysłu nafto- 
wego, dla braku dat statystycznych niewiemy, 
w każdym razie już i dzisiaj posiadają one pewne 
znaczenie ekonomiczne, a w przyszłości wartość 
ich niewątpliwie się zwiększy i podniesie. 

lak zatem przemysł naftowy w szerszem tego 
słowa znaczeniu, t. j. górnictwo wosku i oleju 
ziemnego oraz dalsza przeróbka chemiczna tych 
produktów, wytwarzając rocznie przynajmniej 13 
milionów złr. i zajmując przeszło 3.000 ludzi jest 
dla (Gralicyi już bardzo poważnym czynnikiem życia 
ekonomicznego, po części może nawet z powodu 
ruchliwości włożonych kapitałów, rzadkiej u nas 
prywatnej przedsiębiorczości, tudzież impulsu da 
nego do powstawania fabryk kwasu siarkowego, 
narzędzi wiertniczych i maszyn, lin drucianych 
i konopnych, baryłek naftowych i innych przyrzę- 
dów i przedmiotów potrzebnych w kopalniach i de- 
stylarniach. Jest też przemysł naftowy jednym z ja- 
snych punktów krajowego przemysłu górniczego, 
podstawą życiową dla niektórych górskich i pod- 
górskich okolic, oraz kamieniem węgielnym dla 
wielu jeszcze dalszych gałęzi większego fabrycznego 
przemysłu. | 

Na oleju i wosku ziemnym kończy się szereg 
tych minerałów i produktów górniczych, które za- 
liczają się w ścisłem znaczeniu tego slowa do gór- 
nictwa i hutnictwa i podpadają w pewnym przy- 
najmniej kierunku pod: zakres ustaw i władz 
górniczych. Cały szereg kopalin służących do pow- 
szedniego użytku, jak kamienie budulcowe, wapienie 
do wyrobu cementu, wapna zwykłego i hydrauli- 
cznego, gipsy oraz gliny ogniotrwałe, garncarskie 
i ceglane, podlega — można powiedzieć niestety -— * 
tylko przemysłowym ustawom i stąd też ten drobny 

| przemysł kopalnictwa materyałów budowlanych nie 
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posiada ani własnej statystyki, ani spscyalnych 
technicznych organów nadzorczych, ani wreszcie 
władzy osobnej, któraby nad nim czuwała i nim 
się opiekowała. Nie ulega wprawdzie wątpliwości, 
że pod każdym względem tego drobnego kopal- 
nictwa wykazać się da w kraju w ostatnich 20 latach 
znaczny postęp -— dość wspomnieć o naszych 
fabrykach cementu i piecach wapiennych w Galicyi 
zachodniej lub o łomach piaskowców w Galicyi 
wschodniej — jakkolwiek ten postęp dla braku dat 
statystycznych liczbowo wykazać się nie da, wiele 
bardzo pozostaje przecież jeszcze do zrobienia pod 
względem wprowadzenia w użucie tych licznych 

| materyałów budowlanych, które jak gipsy podolskie, 
czerwone piaskowce trembowelskie, marmury dęb- 
nickie etc. albo wcale nie, albo też zbyt nieodpo- 
wiednio tylko są dotąd wyzyskane. Brak zupełny 
szkół kamieniarskich w kraju i brak stacyi do- 
świadczalnej dla materyałów budowlanych przy 
politechnice lwowskiej lub przy innym wyższym 
zakładzie technicznym, to są naszem zdaniem — 
obok zwykłej tradycyjnej nieprzedsiębiorczości — 
powody, że kamieniarstwo i produkcya samych 
materyałów budowlanych nie stoi dotąd w kraju 
na tym stopniu rozwoju, na jakim wobec bo- 
gactwa naturalnego Galicyi staćby powinny. Mieć 
można chyba nadzieję, że wystawa lwowska da 

_ iw tym kierunku niejeden ożywczy impuls, stwo- 
rzy nowe centra produkcyi i wskaże nowe kierunki 
prywatnej przedsiębiorczości. 
_ A teraz na zakończenie tego, z konieczności, dla 

braku czasu, zbyt krótkiego i pobieżnego spra- 
wozdania, pozostaje nam tylko rzucić okiem na 
całość galicyjskiego górnictwa, na jego dodatnie 
1 ujemne strony, na jego bilans niejako handlowy. 
Oto widzimy najpierw, że prawie połowę całej 

rocznej wartości pieniężnej krajowego przemysłu 
górniczego t. j. blisko 11 milionów z!r. przypada 
na olej skalny, jego górnictwo i przeróbkę, jedna 
trzecia część t. j. przeszło półosma miliona na gór- 
nictwo i warzelnictwo solne, jedna dziewiętnasta 
część, t. j. przeszło półtora miliona na wosk ziemny, 
a dopiero mała stosunkowo reszta, t. j. około pół- 
trzecia miliona przypada na wszystkie inne kopa- 

_ Tiny, jak: węgle kopalne, rudy żelaza, ołowiu i cynku, 
wraz z surowem żelazem, cynkiem i bielą cynkową. 

_ Dysproporcya jest zatem bardzo wyraźną, skoro 
tylko ten jeden produkt dzisiaj prawie niezbędny 
w życiu codziennem, t. j. nafta, tak dominującą 
rolę odgrywa wśród całego przemysłu górniczego. 
Jeszcze dobitniej występuje zacofanie Galicyi pod 

względem górniczym w porównaniu z innemi pro- 
wincyami Austryi, jeżeli zastanowimy się nad tem, 
jakie produkta górnicze Galicya wywozi poza swoje 
granice, a jakie na swoją konieczną potrzebę wpro- 
wadza. 

ból w niezbyt wielkich, stale zmniejszających się 
ilościach, wosk ziemny w stanie półsurowym, olej 
skalny, częścią surowy, częścią jako destylat, tudzież 
cynk bądź to półsurowy, t. jj w płytach, bądź 
w formie bieli cynkowej, to są eksportowe pro- 
dukty górnicze Galicyi i wartość tego eksportu 
może nie będzie przewyższać kwoty 8 do 9 milio- 
nów złr. Natomiast sprowadzamy do kraju pruski 
I morawski węgiel kamienny w znacznej stosun- 
kowo ilości, sprowadzamy żelazo i stal w każd j 
prawie formie i możaa śmiało p zypuszczać, że 
tylko te dwa produkty, pominąwszy już mniejsze 
ilości ołowiu i miedzi, kos tują Galicyę co najmniej 
4 do 5 milionów złr. Bilans zatem górniczo-han- 
dlowy zamyka się dla Galicyi dzisiaj jeszcze sto- 
sunkowo korzystnie, przewyżką eksportową 4 do 5 
milionów złr., do której „jednak z większenia stałego 
w interesie siły ekonomicznej RE zawsze dążyć 
należy. 

Przy każdym z poszczególnych minerałów pod- 
nieśliśmy już główne dodatnie strony lub braki 
jego eksploatacyi, więc też pozostaje, nam tylko 
wskazać jeszcze na dwa punkty wspólne dla 
wszystkich działów górnictwa a ważne bardzo dla 
całego kraju. 

Jednym z nich jest zbyt mała inicyatywa w spra- 
wach górnictwa tych obu ministerstw, którym 
podlega krajowy ' przemysł górniezy t. j. minister- 
stwa rolnictwa i skarbu. Pierwsze zbyt ściśle prze- 
strzega swego oficyalnego tytułu i przedewszystkiem 
zajmując się sprawami rolnictwa troszczy Się, Zzre- 
sztą w bardzo chwalebny sposób, co do górnictwa 
jedynie socyalną stroną bytu robotników przy niem 
zajętych a przeocza niejednokrotnie wprost najważ- 
niejsze interesa ekonomiczne, handlowe i techniczne 
całego przemysłu górniczego; drugie zaś, t. j. mi-. 
nisterstwo skarbu, ma na oku jedynie stronę fiskalną 
monopolu solnego i stąd też polityka salinarna nie 
odpowiada bynajmniej interesom ekonomicznym. 
kraju i ludności. Starać się więc przedewszystkiem 
należy, aby w tym względzie nastąpiła stanowcza 
ożyw:za zmiana w kierunku dla górnietwa i kraju 
potrzebnym. 

Drugim z tych punktów jest bardzo wielsi sto- 
sunkowo ulział obcych, bądź z innych prowincyj 
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pochodzących, bądź nawet zagranicznych kapitałów , 
główne produkta, mianowicie 30';, olejów świetl- i firm w krajowem górnictwie. 

Zarówno w kopalnictwie węgla kamiennego, rudy 
ołowianej lub hutnictwie cynkowem, jak i w eksplo- 
atacyi i przeróbce wosku 1 oleju ziemnego odgry- 
wają owe, niegalicyjskie firmy, wybitną, nieraz 
rozstrzygającą rolę i oprocentowanie czasami bardzo 
zyskowne, wychodzi na korzyść nie krajowych, lecz 
cudzoziemskich kapitałów. Dalecy jesteśmy od nie- 
gościnności w obec obcych, do kraju wchodzących 
kapitatów i przedsiębiorców, owszem, wyznać mu- 
simy, że niejednokrotnie obce sliy I zasoby przy- 
nosiły krajowi dopiero pożądany impuls ożywczy, 
lecz uważaliśmy za swój obowiązek wskazać na 
ten fakt ze stanowiska narodowego, bądź co bądź 
dla kraju nie zawsze korzystny. 

Dzisiaj, gdy posiadamy samorząd, umożliwiający 
nam spokojny i rozumny rozwój kraju, gdy nasze 
banki i kasy oszczędności wskutek ekonomicznego 
podniesienia się ludności rozporządzają znacznymi 
własnymi kapitałami, gdy już na niejednem polu 
złożyliśmy egzamin z własnych sił żywotnych, wła- 
snego doświadczenia 1 własnych zdolności, możemy 
śmiało przystąpić sami do eksploatacyi tych licznych 
płodów kopalnych, jakie jeszcze niezużytkowane 
czekają na podjęcie przez rękę ludzką. Jeżeli obecny 
Zjazd prawników i ekonomistów polskich, patrzący 
na dzieło krajowej Wystawy trzeźwem, spokojnem 
okiem krytyka, a nie entuzyasty, zdoła rozszerzyć 
1 wzmccnić wiarę ogółu w krajowe siły i w po- 
trzebę prywatnej przedsiębiorczośc. także i na polu 
górniczego przemysłu, będzie to już riemałą jego 
z'sługą, a dla dzisiejszego górnictwa znaczną za- 
chętą do dalszych badań, pracy i postępów. 

Koszta wydobycia, 
przeróbki i przewozu ropy 

w Rossyl i Ameryce. 

S. Guliszambarow, którego wysłał rosyjski depar- 
tament dla handlu i przemysłu do Ameryki celem 
zbadania tamtejszego przemysłu naftowego, podaje 
dość ciekawe liczby porównawcze z dziedziny prze- 
mysłu tego w Rossyl i Ameryce. 7 odnośnego 
sprawczdania podajemy tu niektóre ciekawe daty 
w nadzieji, że pobudzą one niejednego z naszych 
techników do zebrania podobnych dat z naszych 
galicyjskich stosunków celem porównania ich z da- 
tami przez Guliszambarowa ogłoszonemi. 

W Rossyi otrzymuje się, jak wiadomo, z ropy dwa 

nych i około 50'/, mazi (masutu); ropa amerykań- 
ska daje około 80'/, olejów świetlnych, a nie otrzy- 
muje się z niej prawie żadnej mazi ponaftowej. 
Przy tem ulega lekka ropa amerykańska podczas 
destylacyi w bardzo małym tylko stopniu rozkła- 
dowi; straty takim rozkładem spowodowane nie 
przewyższają 4/,, podczas gdy w Rossyi straty po- 
noszone przy destylacyi dochodzą do 8'y,. 

Pozostających 16'/, tworzą w Ameryce hajrozma- 
itsze produkta, które znachodzą łatwy odbyt dzięki 
szeroko rozgałęzionej sieci kolejowej i wysoko roz- 
winiętemu przemysłowi. Ropa rosyjska mogłaby 
również wiele, bardzo cennych produktów dawać, 
gdyby tylko jaki taki był na nie zbyt. Amerykanie 
sprzedają np. benzynę prawie po tej samej cenie 

(jak naftę, w Baku zaś zmuszeni są przedsiębiorcy 
te części ropy w dołach spalać, albo używają benzyn, 
co najwyżej do rozcieńczania wyjątkowo gęstych 
pozostałości po destylacyi nafty. / rosyjskiej mazi 
ponaftowej możnaby otrzymywać znakomite smary, 
które jednak w pobliżu fabryk nie mają pokupu, 
zaś dalekiego transportu ponieść nie mogą. Prze- 
mysł naftowy w Ameryce rozporządza kilkoma li- 
njami kolejowemi i rurociągami, a te umożliwiają 
Amerykanom oddawanie swoich produktów zna- 
cznie tańszemu transportowi morskiemu ; Baku zaś 
połączonem jest z morzem jedną tylko linją kole- 
jową. Wszystkie narzędzia i przyrządy ma Amery- 
kanin pod ręką, podczas gdy rosyjscy przedsiębiorcy 
muszą zaspakajać swe potrzeby pod tym względem 
w Król. Polskiem albo też jeszcze w dalszych stro- 
nach, bo za granicami kraju. 

W Ameryce liczą setki tysięcy otworów świdro- 
wych dających ropę, w Kossyi zaś liczono w prze- 
szłym roku tylko 458 takich otworów; Amerykanie 
otrzymali w r. 1892 442 mił pudów, w Rossyi zaś 
wydobyto w tym samym roku 208 mil. pudów; 
o tyle mniej wydajnemi są kopalnie rosyjskie. 

W Ameryce kosztuje dowiercenie się do pokładów 
roponośnych około 4000 rub., w Rossyi zaś 25000 zł. 
(Grunta w Ameryce płacą się po 250 dolar., w Rossyi 
po 2000 zł. za diesiatinę. W Ameryce jednak biorą 
się do pracy ze znajomością rzeczy, a wydobywanie 
ropy z większych głębokości nawet jest tam tańszem 
jak w Rossyi. Zadowalniają się Amerykanie wydaj- 
nością otworów świdrowych 25—30 pudów dziennie, 
w Rossyi zaś eksploatuje się niechętnie nawet takie 
otwory, które do 500 pudów ropy dziennie dają. 
Przytem mają Amerykanie do dyspozycyi kapitały 
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po 5 —4', podczas gdy w Baku trudno nieraz 
o kapitał po 15'/,. Wytłumaczonem jest zatem ten 
objaw, że w Ameryce ropa stosunkowo jest tanią, 
pomimo Że wydajność otworów tamtejszych jest 
mała. Przeciętnie płaci się w Rossyi za ropę 
1—2'/, kop., w Ameryce zaś po 14—18 kop. za pud. 

Transport ropy z kopalni do fabryk kosztuje 
w Baku '| —*/, kop. od puda, w Ameryce zaś do 
najbliższych fabryk już 5 kop., a do fabryki w Now. 
Yorku nawet 15 kop. za pud. Tu trzeba nadmienić, 
że „Standard Oil Go* płaci za transport swojej 
ropy znacznie mniejsze ceny jak taryfowe; posiada 
ono bowiem własne rurociągi i bierze udział 
w operacyach „National Transit Co* i „Fide Water 
Co*. Dokładnie nie da się wypośrodkować jak wiel- 
kim jest koszt transportu ropy towarzystwa „Stan- 
dard Oil Co*.; według przybliżonych obliczeń kon- 
kurentów nie będzie on jednak większym jak 3*/, kop. 
od puda, to znaczy, że w obec konkurentów otrzy- 

_" muje towarzystwo to zniżenie o 11 kop. na pudzie, 
a to daje im tę potęgę, w obec której konkurenci 

trudno mogą dotrzymać placu. W obec tego, że 
*/ całej produkcyi amerykańskiej przechodzi przez 
ręce Standard Oil Co., łatwo osądzić, jak wielkimi 
muszą być zyski tego towarzystwa i dlaczego ono 
tak łatwo na niektórych rynkach ceny tak dalece 
zniża, że wszelka z niem konkurencja jest prawie 
niemożliwą. Prawdą jest jednak, że ażeby utrzymać 
wysokie ceny taryfowe, Standard Oil Co gwarantuje 
kolejom pewien zysk od całkowitej ilości przewo- 
żonej ropy; wydatki z tego powodu ponoszone są 
jednak nie tak bardzo wielkie. 

Obecnie operuje w Ameryce jeszcze jedna osobna 
_ grupa niezawisłych przedsiębiorców naftowych, która 

też własne posiada rurociągi naftowe; transport ropy 
___ kosztuje tych przedsiębiorców również znacznie mniej, 
" jakby według oficyalnych taryf płacić należało, 
' a czynność tejże grupy wielce się przyczynia do 

ukrócenia nieco samowoli Standard Oil Co. 
-_ Przeróbka nafty, tak w Ameryce, jak też w Rossyi 

_uskutecznia się prawie w ten sam sposób. Destylacya 
_ odbywa się tak wolnym ogniem, jakoteż za pomocą 
' pary, oczyszcza się kwasem siarkowym i wodnikiem 

sodowym. Kwas siarkowy wyrabia się w obu kra- 
jach na miejscu, a wodnik sprowadza się z Anglii. 

_ Jako opał służy w Ameryce przeważnie: węgiel ka- 
mienny, chociaż i tam używają czasami płynnych 
materyałów opałowych jak n. p. ciężkich odmian 

'rop, lub też takich produktów destylacyi, które 
w pewnym czasie nie znajdują korzystniejszego 

_ zużycia. - | | 

Ta część pracy, którą przedstawia robotnik, jest 
w Ameryce znacznie droższą aniże i w Rossyi. Szcze- 
gółowych obliczeń kosztów produkcyi nie da się prze- 
prowadzić dlą Rossyi ani dla Ameryki, gdyż uzdol- 
nienie osobiste przedsiębiorcy tu bardzo ważną rolę 
odgrywa; można wyprowadzić tylko kilka liczb 
z praktyki, które jako średnie uważać należy. 

W Baku obliczają wydatki na kwas i wodnik so-, 
dowy na 2 kop. od puda nafty. Jeżeli przyjmiemy, 
że 100 pudów ropy daje 30 pudów nafty świetlnej, 
00 pudów pozostałości masutu, 10 pudów paliwa 
dla fabryki i 10 pudów straty, wyniosą koszta 
oczyszczenia, odnośnie do 100 pułów ropy, 60 kop.; 
przy cenie obecnej ropy 5 kop. i mazi ponaftowej 
(masut) 5*/, kop., oblicza się wartość nafty jak na-- 
stępuje: 100 pudów ropy wraz z kosztami przewozu 
do fabryki 3 rs. 10 kop., przeróbka 60 kop., razem 
zatem 4 rs. 10 kop.; za maź otrzyma się 1 rs. 87'/, kop., 
czyli że pud nafty kosztuje fabrykanta samego 7 kop, 
podczas gdy sprzedaje się po 4 kop. za pud. Nie 
ulega wątpliwości, że koszta przeróbki w mniejszych 
fabrykach nieraz są znacznie mniejsze, w przewa- 
żnej ilości fabryk jednak jeszcze większe i dlatego 
oplaca się przeróbka ropy tylko temu, kto własne 
kopalnie posiada, to znaczy temu, który stratę przy 
przeróbce może pokryć zyskiem na ropie surowej. 

W Ameryce oceniają koszta przeróbki na 50 cts. 
od beczki, czyli 8 kop. od puda ropy lub też 10 kop. 
od puda nalty świetlnej; pud kwasu siarkowego 
o 66” B. kosztuje tam 63 kop.; pud wodnika so- 
dowego 2 r 80 kop. 

W Nowym Yorku płacono w r. 1892 za pud 
ropy 381 kop, za naftię zaś 38 kop. Według powyż- 
szego i gdy się uwzględni zniżkę kosztów transportu, 
przewyźsza cena ropy o 65'/, koszta prodykeyi. 
Niechże więc nikogo nie zadziwia, jeżeli Amerykanie 
swoją naftę świetlną na najdalszych targach taniej 
sprzedają, aniżeli u siebie w domu; strata jest tylko 
pozorną i gdyby nawet w niektórych miejscach 
była rzeczywistą, będzie ona hojnie pokryta zy- 
skami osiągniętymi w tych miejscach, gdzie nie ma 
konkurencji. | 

(Chem. u. Techn. Ztg. Nr. 19 1894), 

Nowo (dkryty ról If. 
W najkrótszym czasie rozpoczyna na gruntach 

dworskich Kowalowy średniej p. Szymon Skarbek 
e 
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Malczewski głębokie wiercenie systemem kanadyj- 
skim, w celach poszukiwania za naftą. 

Do kroku tego spowodowały p. Mależewskiego 
ślady, odkryte na tym terenie. - 

Wieś Kowalowa, położona 13 kilometrów od 
stacyi Tuchów, leży na granicy powiatów Tarnów, 
Pilzno i Jasło, przy drodze powiatowej prowadzą- 
cej z Ryglice do Jodłowy i Brzostku, w okolicy 
lekko górzystej, nie źle zalesionej. 

Drogi są tutaj dobre, siły robocze dostateczne. 
Od Tuchowa jadąc do góry widać wszędzie na- 

turalne odsłonięcia warstw górnego oligocenu. 
W Kowalowy samej rozprzestrzenia się nawet wyż- 
sze piętro oligocenu. 

Jadąc jednak drogą od dworu p. Malczewskiego, 
drogą wiodącą ku południowi do wsi Swoszowa, 
widzimy zagłębienie, w którem odsłonięte są war- 

stwy rogowca typowego z upadem północnym. 
Idąc tą drożyną kilkadziesiąt metrów wyżej, spo- 

strzegamy iły czerwone, które w tem małem odsło- 
nięciu tworzą siodło warstw, w którem siodle oli- 
gocen leży po obydwóch bokach siodła najwy- 
raźniej. W wypiętrzeniu tem nieznacznem występują 
warstwy eoceniczne naftonośne typowe. 

Jest to jednak poziom wyższy, który nie zwykł 
obfitować w większą ilość ropy. 

Jak głęboko leży drugi, głębszy poziom, który 
zwykle jest obfity w ropę, trudno obecnie przy 
braku danych określić, spodziewać się jednak na- 
leży, że paa Mailczewski musi się na głębsze wier- 
cenie przygotować. 

Badania mikroskopijne przeprowadzone przez 
c. k. radcę górn. Waltera, potwierdzają w zupeł- 
ności badania lokalne. 

Również odnalazł c. k. radca Walter w pia- 
_„skowcu, pochodzącym z odkrywki, ślady ropy i skon- 
statował, że stanąć mający w przyszłości szyb 
jest na siodle warstw roponośnych wyższego 
piętra wytyczony. Pomimo to trudno oznaczyć, jaka 
w przybliżeniu może być wydatność warstw nafto- 
nośnych w tem miejscu, a to z powodu braku 
danych, w szczególności zaś z powodu braku. 
w pobliżu kopalni ropy. 

Ze względu jednak, że kamienie wydobyte z 13 
metrów głębokiego szybiku próbnego, wrzucone do 
gorącej wody, wydają dość znaczne ślady ropy, 
można więc z tego o szlachetności pokładów 
ropnych w Kowalowej dosyć korzystny wysnuć 

- wniosek. 
W każdym razie wiercenie próbne w Kowalowej 

_ celem poszukiwań za ropą jest w zupełności uza- 

sadnione, jeżeli zaś pierwsza próba wyda rezultaty, 
natenczas znaczny obszar zajęty gruntami pana 
Malczewskiego nada się do eksploatacy!, a w takim 
razie odkryją się dla całej okolicy skarby spoczy- 
wające w łonie ziemi. | 

Szczęść Boże! 

Kowalowa 15. listopada 1894. 
Maryan Franciszek. 

W sprawie powyższego terenu, cgłasza jego 
właściciel p. Malczewski, następujący prospekt: - 

Kowalowa, w powiecie Tarnowskim położona, 
jest jednym z najwięcej na zachód wysuniętym 
terenem naltowym, co w obec większego zbliżenia 
się do targów zachodnich i wielkich rafineryi ropy, 
jeżeli się znajdzie, znacznie dodaje wartości, w sku- 
tek oszczędności na frachcie. 

Pokłady już z góry niezaprzeczenie eoceńskie, 
potwierdza zdanie pierwszego naszego geologa p. 
radcy górniczego Waltera z Krakowa, a tem sa- .. 
mem w połączeniu z innymi objawami, łączą w so-. 
bie jak najwięcej danych znalezienia nafty. 

Siodło tych roponośnych pokładów przechodzi 
przez majątek p. Szymona Skarbek Malezewskiego. 

Dotychczas każdy właściciel mający terena naf- 
towe, oddaje takowe pod eksploatacyą tylko za 
procenta brutto t. j. za mniejszą lub większą część 
całego brutto zysku bez żadnej pracy ani ryzyka 
ze swej strony, tak, że często zdarzyły się wypadki, 
że szyb mniej wydatny, przedsiębiorcom nie tylko 
nie dał zysku, ale nawet stratę, a mimo to wła- 
ściciel terenu pobierając procenta brutto bez żadnej : 
fatygi, dość ładny miał dochód. Prócz tego płaci 
się właścicielowi gruntu od 10 do 25 ct. i więcej 
za sążeń kwadratowy zajętej powierzchni i to 
rocznie — co w niektórych kopalniach jak n. p. 
Hanowersko galicyjskiego gwarectwa do 7.000 złr. 
rocznie dochodzi. 
"Wreszcie jest cząsto zwyczajem płacić jeszcze 

od każdego szybu pewną z góry oznaczoną kwotę. 
Pan Malczewski mając tak świetny teren, posta- 

nowił wprawdzie oddać go pod eksploatacyę, ale 
w przeciwieństwie do dotychczasowej niesłusznej 
praktyki, nie żąda żadnych zysków przed tymi, 
którzy pieniąlze dać mają, daje nawet całą pod 
kopalnię potrzebną powierzchnię za darmo, nie żąda 
również nic od szybu i dopiero na równi z innymi 
wspólnikami za te ofiary dane ze swej strony i za 
swą pracę chce być wynagrodzony. ę 

Wychodząc z tego założenia, dobiera sobie pan 
Malczewski wspólników cichych. z udziałami po 
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1.000 złr. i to pod następującymi warunkami, na 
które obie strony poniżej podpisane niniejszem się 
godzą : | ' 

$ 1. Pan Szymon Skarbek Malczewski zakłada 
na swym majątku Kowalowa, kopalnię nafty pod 
firmą „Kopalnia nafty Szymona Skarbek Malczew- 
skiego w Kowalowej* 

$ 2. Pan Malczewski dobiera sobie cichych 
wspólników z udziałami po 1.000 zr. które z góry 
20 83 do rąk jego wypłacone być muszą. 

$ 3. Panu Malczewskiemu wolno udziałów takich 
najwyżej 75 dobrać, a każdy udziat wpłacony 
uprawnia nie tylko do jednej setnej całego dochodu 
czystego z kopalni, ale staje się taki wspólnik, 
w miarę ilości wpłaconych przez siebie udziałów, 
współwłaścicielem całego przedsiębiorstwa, a tem 

_ samem wszystkich budynków, maszyn, rur, etc. etc. 
$ 4. Pan Szymon Skarbek Malczewski daje ze 

swej strony, obok trudów osobistych, prawo wier- 
„cenia na całym swoim majątku Kowalowa, oraz 
ipalczebne grunta pod szyby, budynki, drogi o ile 
takowe jego są własnością, na caly czas trwania 
przedsiębiorstwa i to bezpłatnie, w zamian za co 

ma prawo zatrzymania sobie z czjstego dochodu 
2580, i w tymże samym stosunku w razie sprze- 
daży lub likwidacyi spółki, partycypuje w osiągnię- 
tych stąd korzyściach. 

Gdyby pan Malczewski całych 75 udziałów nie 
sprzedał albo sprzedać nie chciał, natenczas 25//, 
czystego dochodu dostaje po zamknięciu rachunzów 
pan Malczewski, reszta zaś rozdziela się między 

ciehych wspólników, w miarę ile każdy z nich do 
współki naonczas był wpłacił. 

8 6. Zamknięcie rachunków uskutecznia się 
_ każdego roku pierwszego października, wypłata zaś 

dochodu między wspólników aż do 1. BE 
każdego roku nastąpić winna. 
'$ 7. Zaden z udziałowców do żadnych później- 

| szych dopłat nie jest zobowiązany. 
$ 8. Każdemu wspólnikowi wolno każdej chwili 

czy to samemu, czy przez pełnomocnika książki 
tyczące się AE rewidować. 

i sztzawie rop silnie cuchnących 
metodą Her manna _Frascha. 

Przyczyną niemiłej woni niektórych rop są jak 
'... wiadomo połączenia siarki, znajdujące się w tychże 

' ropach w mniejszej lub większej ilości. Zwykle 
-_ zabierane bywają z destylatu związki siarkowe przy 

czyszczeniu kwasem siarkowym 1 wodnikiem sodo- 
wym; są jednak gatunki rop, z których destylaty 
tak wiele związków siarkowych zawierają i związki 
te są tego rodzaju, że ich zwykłym sposobem czy- 
szczenia wydzieliś z nafty nie można. Taką ropą 
jest ropa amerykańska ze stanu Ohio, która zawiera 
średnio 0:75'/, siarki. Połączenia siarkowe w po- 
wyższej ropie, zwane przez robotników „skunk*, 
posiadają nadzwyczaj. obrzydliwy zapach tak, że 
ropy tej długi czas tylko jako paliwa używano, 
a i jako takie nawet niechętnie była znoszoną. 
Próbowano odpowiednie destylaty z tej ropy, po 
oczyszczeniu: ich kwasem siarkowym i wodą, dalej 
oczyszczać w ten sposób, Że się je z rozczynem 
ołowianu sodowego mięszało aż do ustąpienia stra- 
szliwego zapachu, przyczem destylaty zabarwiały się 
na kolor żółty, lub też brunatny. Powstałe połą- 
czenia rozkładano przez dodanie miału siarczanego, 
poczem pierwotny Jasny kolor destylatu wracał. 
Przy tej operacyi łatwo można było przeholować 
w dodaniu siarki, co naturalnie szkodziło destyla- 
towi. To by się jednak przy pewnej uwadze dało 
zawsze uniknąć, ale okazala się inna wada, która 
na razie była nie do usunięcia. Okazało się mia- 
nowice, że powyższe czyszczenie właściwie było nie- 
dostatecznem i że destylat, pomimo poddania go 
wyżej opisanym operacyom, po powtórnem prze- 
destylowaniu znowu okazywał dawny zapach obrzy- 
dliwy. Ropa z Ohio a. nadal prawie bez war- 
tości. 

Dopiero H. Fraschowi udało się wynaleźć skuteczny 
sposób na oczyszczenie pomienionej ropy. Metoda 
jego, którą tu podajemy w krótkości według opisu 
prof. G. Lungego w Zeitschrift f. ang. Ch. 1994. 
str. 69., polega na usunięciu związków siarkowych, 

tego t. zw. „skunku*, przez destylacyę ropy z nad- 
miarem odpowiednich. tlenków metalowych. Używa 
sę obecnie do powyższego celu mięszaniny, złożonej 
Z 75 cz. tlenku miedzi, 10 cz. tlenku ołowiu 1 15 cz. 
tlenku żelaza. Istnieją dwa sposoby używania po- 
wyższej mięszaniny, mianowicie t. zw. przez Lun- 
gego proces mięszania (Mischprocess) i prcces 
o-zyszczania par, (Dampfprocess). Przy pierwszym 
mięsza się tlenki metalów z ropą i destyluje, przy 
drugim przeprowadza się pary ropy przez ropę. 
zmięszaną z tlenkami będącymi w znacznym nad- © 
miarze. Pierwszy proces wykonywa się w ogrom= 
nych stojących kotlach z żelaza kutego, w których 

odpowiednio zbudowane mięszadło podczas desty- 
lacyi ropę z tlenkami należycie mięsza. Kotły te 
mieszczą w 7 sobie 200 tonn Bi 1 do 6 800 kę 
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mieszaniny tlenków. Destylacyę prowadzi się tak 
długo, jak długo nafta świetlna (Kerosen) przecho- 
dz, poczem się destylacyę przerywa. Do pozostało - 
ści w kotle dodaje się ponownie 4.500 kg. tlenków 
rozrobionych z ropą na masę płynną, tak ażeby 
się dała pompować, dopełnia ropą, destyluje znowu 
i powtarza to dopełnianie jeszcze 3 razy. W końcu 
odciąga się pozostałości z kotła i w filtrprasach od- 
dziela się część płynną od mięszaniny tle*ków 
i siarczków metali. W Lima używają wyłącznie po- 
wyższego sposobu, w Chicago używają go obok t. z. 
procesu oczyszczania par, zaś w Qleveland używają 
tylko ostatniego. Dla tego procesu używają aparatu 
więcej złożonego, jednakowoż znacznie mniejszego. 
Który z tych procesów jest lepszym, do dziś nie 
jest rozstrzygniętem. 

Pierwotna zawartość siarki zmniejsza się z 0'75"/, 
na 008'/,, a po następnem oczyszczaniu kwasem 
siarkowym spada do 0:009'/,, podczas gdy nafta 
pennsylwańska czyszczona w sposób zwykły, posiada 
jeszcze 0'025'/, siarki. Obecnie przerabiają metodą 
Frascha dziennnie około 11.000 tonn ropy; to samo 
może dać pojęcie o wielkiem tej metody znaczen'u. 

Metoda ta byłaby jednak niedostateczną, bo ko- 
sztowną — gdyby nie to, że odpadki się regeneruje. 
Mięszanina tlenków i siarczków oddzielona w filtr- 
prasach od olejów płynnych, a która zawsze jeszcze 
około 8—10'/, olejów zawiera, przepala się w piecu, 
w którym spód paleniska tworzy szereg płyt żela- 
znych połączonych, ze sobą łańcuchowo, a porusza- 
jących się w jednym kierunku bez końca. Ażeby 
nie dopuścić wytwarzania się nadmiaru ciepła, 
któreby spowodować mogło rozkład siarczków i spa- 
lenie się siarki, a co łu jeszcze nie ma nastąpić, 
prz prowadzono pod sklepieniem paleniska szereg 
rur, przez które przepływa woda. Wody tej używają 
następnie do zasilania kotłów parowych. Tak uwol- 
nioną od węglowodorów mięszaninę praży się na- 
stępnie w innym odmiennie zbudowanym piecu; po 
wyprażeniu zaś miele się tlenk i na nowo używa 
do czysze enia ropy. 

PROBA KOTŁÓW 

na Wystawie krajowej. 

W pierwszych dniach października b. r. odbyła 
się na Wystawie próba kotłów parowych typu loko- 
mobil owego przeznaczonych dla głębokich wierceń. 
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Rezultaty tej próby wedle zapisków urzędowych 
były następujące: 

j || 

| H. Cegiel- | L. Ziele- | Urbanowski K. Lipiń- 
Fabrykant kotła ski | niewski i Sp. ski 

w Poznaniu | w Krakowie | w Poznaniu w Sanoku 

| | 

Powierzchnia | cz% 9 19.0 25.0 | 21. 2350 
ogrzewalna w m* | 

Powierzchnia 9 0 54 0.65 0.80 0.90 

rusztu w m* 

Temperatura wody AŚ 11.1 12.0 11.1 11.5 zasilającej "U 
4 

Ciśnienie pary k 4 3. Z RO PN 5,48 5.19 5.30 5 38 średnio kłg. 

W 4 godzinach od- 
parowano wody 1580 1680 1665 1510 

ogółem klg. 

: 5 "PROCH Na 1 m* powierz- 
chni ogrzewal. i 20.8 18.3 19.1 16.4 

godz. odparow. klg. 

W 4 godzinach spa- 
Jono węgla 216.5 258 0 273 0 257.0 

ogółem klg. 

Jeden kg. węgla 
odparował wody 7.3) 6.51 6.10 5.88 

klg. 

Uroczystość wręczenia upominku 
p. Augustowi Gorayskiemu. 

Jasło 15. listopada. 

Niezwykle wspaniałą owacyę urządzili w tym dniu 
przedsiębiorcy i pracownicy w galicyjskim przemyśle 
naftowym swemu długoletniemu prezesowi Augu- 

stowi Korczak Gorayskiemu. Lat temu czternaście 
minęło, gdy p. Gorayski objął przewodnictwo w prze- 
myśle naftowym, jako prezes krajowego Towarzystwa 
naftowego. Były to ciężkie czasy. Zabójcza konku- 
rencya zagraniczna, uciążliwe ustawy fiskalne przy- 
gniatały przemysł, a system wydobywania i prze - 
rabiabia nafty nie dozwalał mu racyonalnie się 
rozwijać. Żywotność naszego naówczas bardzo zagro- 

żonego przemysłu nafiowego była wystawiona na 

| 
| 

największe próby, na jakie którykolwiek przemysł 
może być narażony. Że z tych prób wyszliśmy zwy” 
cięzko, że przemysł ten w obecnej chwili potężniej 
niż kiedykolwiek się rozwija, to w niemałym stopniu 
zawdzięczamy temu, że na częle mieliśmy jednego 
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z pierwszych obywateli kraju, cieszącego się zan- 
faniem ludzi poważnych i wpływowych, tak w sferach 
politycznych jako i społecznych. 

W ciężkich przejściach przemysłu naftowego 
wszystkie te sprężyny działania były poruszone na 
jego korzyść. Za poparciem Sejmu, Koła polskiego 
i władz rządowych przetrwaliśmy kryzys. Równe- 
cześnie nasz prezes, sam rolnik, wziął inicyatywę do 
wprowadzenia nowych systemów wiertniczych, we 
własnem przedsiębiorstwie dał przykład wzorowej 
administracyi i udowodnił, że przemysł naftowy nie 

_ jest tą loteryą i niepewną spekulacyą, jak to niewta- 
jemniczeni przypuszczali, ale zdrowym przemysłem, 
opartym na znajomości rzeczy, umiejętności techni- 
cznej i przezorności kupieckiej. Pracy w ten sposób 
pokierowanej zawdzięczamy, że przemysł naftowy 
dostąpił ogólnego uznania, jako jeden z głównych 

- czynników bogactwa krajowego i jako zarodek dal- 
szych postępów kraju na polu przemysłowem, pracy 
tej należało też złożyć hołd i dać wyraz uznania, 
a pam 'ęć o tem utrwalić upominkiem, któryby był 
pamiątką i miłem wspomnieniem dokonanego za jego 

prezesostwa odrodzenia i olbrzymiego wzrostu prze- 
mysłu naftowego. 

Każdy człowiek stoi ZEdO WZ) kia pod wpły- 
wem i wrażeniem swego ogniska rodzinnego; tam 
czerpie on siły do żmudnej pracy w życiu publicznem, 
której sukces jest odgłosem wrażeń zaczerpniętych 
wśród swoich najdroższych. Dom rodzinny, każdy 
ważniejszy moment familijny odgrywają zatem w pu- 
blicznej pracy każdego człowieka bardzo ważną rolę. 
Uroczystość srebrnego wesela, którą prezes Gorayski 
w październiku b. r. obchodził, jakkolwiek sama w sobie 

była aktem czysto rodzinnym stała się dla nafciarzy 
_ rzeczywistą, z natury rzeczy wynikającą sposobnością, 
aby przy tej okazyi publicznie złożyć hołd jego pracy 

obywatelskiej i dać wyraz uznania jego zasług około 
podniesienia przemysłu naftowego w Galicyi. Dzień 
15. listopada został tym dniem uroczystym, w którym 

liczny zastęp przedsiebiorców naftowych i zaproszo- 
nych gości w sali Rady powiatowej w Jaśle do tej 
serdecznej owacyi wręczenia upominku i bankietu 
się zgromadził. 

W pięknie udekorowanej sali zasiadło około 90 osób 
do wspólnej besiady. Zaproszeni do wzięcia udziału 
w bankiecie: książe Adam Sapieha, Prezes Z. Dem- 
bowski, Radca i Dyrektor kolei państwowych Kolo- 
svary, R. von Biedermann z Wiednia, Prezesi Rad 
powiatowych Kotarski i Miłkowski, poseł R. Palch, 
Prezydent Sądu obwodowego Podwin, Starostowie 

Czeżowski, Pawlikowski i Gabryszewski, reprezen- 

tanci władzy górniczej Gerżabek i Harajewicz, Bie- 
choński z Gorlic, Metzger burmistrz miasta Jasła 
i naczelnik stacyi w Jaśle Haiman przyczynili się 
swoją obecnością do uświetnienia uroczystości wrę- 
czenia upominku. Przed Jubilatem ustawiony był 
upominek. Rzecz niezwykle artystycznie obmyślana 
i wykonana w pracowni B. Dornhelma we Lwowie, 
znanego ze swoich robót i kunsztownego wykowy- 
wania w srebrze. Upominek składa się z trzech części; 
z zastawy na kwiaty lub owoce i dwóch kandelabrów, 
Pierwsza jest w kształcie piramidy przedstawiającej 
w alegoryi górnictwo naftowe; u podnóża wielkiej 
skały, z której źródło wytryska, pracują gnomy gór: 
nicze; widać tu wielki ruch kopalniany, widać łamanie, 
wydobywanie, wywożenie i wysypywanie skały, oraz 
pokrzepianie się z butelki — u szczytu skały wspa- 
niała postać dziewicy, z lampką żarzącą w prawej 
ręce, a zkilofem w lewej. przedstawia geniusza światła. 
Dalsze dwie części są to dwa misternie wykonane 
kandelabry. Tu praca ustała. Sen zmorzył gnomów 
górniczych, u podnóża skały. z której misternie roz- 
chodzą się skrzydła pod świece, siedzą drzem'ące 
duchy, a z alegoryi widzimy, że wieczór nastał i wy- 
poczynek jest wskazany. 

aa przemówił p. Stanisław Szezepanowski. 
Zwracając się do jubilata zapewnił go, iż gdyby 
wszyscy Ci, którzy razem z nami czują i z uczuciami 
swemi dla wieloletniego prezesa tak czynnego To- 
warzystwa naftowego się łączą, tu mogli być obecni, 
to i dziesięć razy większy gmach pomieścicby ich 
nie mógł. „Złe tego wieku polega — jak jeden z fi- 
lozofów powiedział — na tem, że ludzie wiele pragną, 
a mało chcą, co jak wypuszczona para robi dużo 
szumu I gubi się bez śladu w przestworzu*. Mało. 
znamy ludzi, którzy umieją robić bez hałasu i chęci 
rozgłosu, którzy swą energię przemieniają w jeden 
łańcuch dodatnich czynów nie bacząc na nagrody 
I uznania ogółu, lecz mrówczą pracą i cierpliwością 
działają ku podniesieniu dobrobytu moralnego i eko- 
nomicznego swych rodaków. Solenizant nasz, pro- 
wadząc wzorowe gospodarstwo, potrafił znaleźć jesz- 
cze dosyć czasu dla kraju i idei, obowiązki jakie na 
siebie brał, pojmował jako świętą powinność i wszę- 
dzie był w czynie wzorem dla innych. On jest tym 
przodownikiem w szkole pracy dla kraju, podniósł 
z upadku przemysł tkacki w Krośnieńskiem, ratował 
przemysł naftowy w chwilach krytycznych, gdy za- 
graniczna konkurencya zabijała pierwsze chwile jego 
żywota, to też z nami łączą się tysiące ludzi, którzy 
tobie, szanowny jubilacie egzystencyę, swój chleb 
codzienny zawdzięczają łączą się ci, którzy na twą 
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pracę patrzyli, łączy się kraj cały dziękując ci za 
poświęcenie i za skuteczną twą pracę: dla niego. 
Oddajemy ci w hołdzie upominek, który niech będzie 
świadectwem twej pracy wobec przyszłych pokoleń; 
niech im będzie ciągle przypominającym przykładem, 
jak żyć dla kraju potrzeba. Wnoszę zdrowie państwa 
Gorayskich i syna, który oby w twoje ślady wstąpił 
dla twego i przyszłych pokoleń szczęścia *. 

Pan Mac-Garvey wniósł toast imieniem obco 
krajowców, którzy ten kraj pokochali, gdyż znaleźli 
tu tak zacnych ludzi i przychylność Polaków, a wzo- 
rem tych ludzi to czcigodny jubilat. „Jako Kana- 
dyjczyk — rzekł Mac-Garvey — nie znający dokładnie 
mowy waszej ubolewam, iż muszę przemawiać po 
niemiecku, lecz niech tych kilka słów przekonają 
jubilata, iż myśli moje i tych, w których imieniu 
przemawiam, wyrażają tobie jubilacie ogólny szacu- 
nek i wdzięczność. Karpaty mogą zaopatrzyć całą 
Europę naftą, a dziś jesteśmy już na tej drodze. Dwie 
g'ówne epoki w historyi przemysłu naftowego należy 
odróżnić: pierwsza, to odkrycie nafty, to zasługa 
zgasłego geniusza i ideału prawości ś. p. Ignacego 
Łukasiewicza; druga, to szybki wzrost przemysłu 

w kierunku racyonalnym i postępowym, to twoja 
epoka zacny mężu. Że Galicya produkuje dziś su- 
rowca za pięćkroć stotysięcy złotych reńskich mie- 
sięcznie, to owoc twych zabiegów, to owoce twych 
debrych chęci i skutecznej pracy. Dajemy ci upo- 
minek ze srebra na znak, że ty cały, jak Anglia 
mowi: „czysty jesteś jak srebro*, czysty w obliczu 
sumienia, Boga, rodziny i kraju. Nasz prezes Go- 
rayski niech żyje!* 

Nastąpiło odczytanie licznych telegramów i listów 
gratulacyjnych od pp.: JE Bilińskiego, Stanisława 
Giniewosza, dyrektorów Deymy i Wierzbickiego, pre- 
zesa Bohdana imieniem Rady nadzorczej Banku kra- 
jowego, dra Domaszewskiego, lurda Parkinsona z Lon- 
dynu, Laportea z Brukseli, Bergheima i Hubera 
z Wiednia i w. 1. 

Pan August Gorayski rozrzewniony, dziękował za 
liczne przybycie iza wyrazy uznania „na które chciał- 
by w przyszłości zasłużyć”. „Słowa nie wystarczą — 
mówił — by wypowiedzieć to, co w mej duszy i sercu 
tkwi, tę wdzięczność jaką dla was posiadam. Z głębi 
serca dziękuję wam za poparcie, za zaszczyt jaki mi 
robicie dzisiejszem zebraniem, dziękuję za otuchę, 
za nowe siły, które mi dodajecie do pracy na przy- 
szłość. Dziękuję za zaufanie, które jest może wypływem 
mych dobrych chęci do pracy dla kraju i opieram 
się na tem zaufaniu — jest to największy skarb, 
na który mogłem sobie mem życiem zasłużyć. Niech 
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ten upominek będzie przypomnieniem dla syna i dal- 
szych pokoleń moich, jak trzeba się starać o miłość 
i szacunek ludzki”. Po niemiecku podziękował ju- 
bilat obcym, którzy przybyciem i wyrazami uczucia 
zaszczycić go raczyli. | 

W dalszym ciągu powiedział p. Gorayski: „Przez 
ćwierć wieku pracy w naszem społeczeństwie, po- 
znałem, Że są wobec stępienia uczuć religijnych 
i patryotycznych także zdrowe objawy, objawy łą-- 
czenia się w interesie kraju, wyście panowie dali 
tego przykład. Tu nie było ani białych, ani czerwo- 
nych, wyście mieli przedewszystkiem dobro kraju na 
uwadze. Dziwnem zrządzeniem losu pada moja ćwierć. 
wiekowa uroczystość familijna właśnie w tym roku, 
kiedy praca całego kraju przedstawiła się na wystawie 
krajowej we Lwowie. Dzieło to miłość kraju zrodziła, 
która stanęła ponad odcieniami partyi i połączyła 
wszystkich. Na czele tego dzieła stanął mąż, który 
dziś dzierży sztandar uczuć narodowych kraju, który 
mimo tysiącznych przeciwności, ciężkich chwili przejść 
nie przestał mi!'ować całem sercem tego kraju któ- 

rego cały żywot to jedno pasmo miłości i poświęceń 
dla swej ukochanej Ojczyzny. Znacie panowie tego 
bohatera, jego zdrowie wychylam z całego serca, 
książe Sapieha niech żyje!*. 

W odpowiedzi przemówił ks Adam Sapieha jak 
następuje: „Kochałem i kocham bardzo ten kraj, lecz 
cóż pojedynczy człowiek mógłby zdziałać, gdyby się 
nie znalazł pośród ludzi, którzy sercem myśl odczują 
i tę ciepłą dłoń, co swym serdecznym uściskiem 
mówiąc: idziesz, to i ja z tobą idę. Taką dłoń znam 
nie od dzisiaj, w niejednej ciężkiej okazyi wypró- 
bowaną, zawsze do poświęceń gotową, a tym jest 
przezacny jubilat p. Gorayski. Z takimi się sprzę- 
gajcie panowie, a daleko dojdziecie, tam zawsze serce 
jest ciepłe, dobro kraju kochające nad wszystko, — 
z nim szedłem ręka w rękę w dwuletniej pracy około 
wystawy i kto wie, czy mu w zasługach dorównałem. 
Tobie teź kochany przyjacielu wyrażam za to pu- 
blicznie: „Bóg zapłać!*. Przyjechałem, panowie, po- 
między was obcy, można powiedzieć intruz, jednak 
gdybyście byli o wiele więcej oddaleni od Lwowa, 
byłbym przybył, wy bowiem ludzie skutecznej pracy, 
tworzyciele nowej arteryi dobrobytu i postępu, wspie-- 
racie tem samem idee wyższe, spełniacie obowiązek 
wobec swej ukochanej Ojczyzny. Tak miło jest spotka? 
zdrowe, pol:kie twarze, pracujące zwarcie dla dobra 
Ojczyzny; nie widzę w was producentów naftowych, 
wy wyżej stoicie, a żaden przemysł wam nie dorówna, 
żadna inna gałąź was nie zaćmi, wam przyświeca 
wyższa idea, wy budujecie swą pracą silne podstawy 
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bytu Ojczyzny. Każdy uczciwy człowiek was kochać 
musi, w wasze ręce też i we wszystkich przyszłych 
co tak dla idei skutecznie pracują, wychylam ten 
kielich*. Mową swoją zelektryzował książę Sapieha 
wszystkich zebranych, oklaskom nie było końca. 

Dyrektor rafineryi nafty w Lipinkach pan Iwo 
Pieniążek, podniósłszy ważność popierania przemysłu 
naftowego przez władze rządowe, autonomiczne i ko- 
lejowe, pił ich zdrowie w ręce p. radzey Kolosvarego. 

P. Adam Skrzyński wniósł zdrowie Prezesa To- 
warzystwa kredytowego ziemskiego pana Z. Dem- 
bowskiego, a obecny na bankiecie pan Metzger, 
burmistrz miasta Jasła przywitał imieniem miasta 
dostojnych gości i wzniósł toast na pomyślność ich 
w ręce p. M. Biedermanna, prezesa związku austry- 
ackich i węgierskich rafineryi nalty w Wiedniu. 

Pan Szczepanowski w krótkich, lecz pełnych werwy 
słowach podniósł zasługi „Mistrza nad mistrzami: 
p. Mac-Garvey'a, który hołdując zasadzie angielskiej, 
iż drobnostki stanowią doskonałość, a doskonałość 
nie jest drobnostką, przyczynił się w wysokim stopniu 
do podniesienia przemysłu naftowego. Imieniem To- 
warzystwa naftowego wzniósł zdrowie p. Mac-Gar- 
vey a. 

Panowie Gorayski, Mac-Garvey i Biedermann, pod- 
nosili zasługi sekretarza "Towarzystwa naftowego 
dra Stanisława Olszewskiego, który od lat czternastu 
sercem i myślą pomaga prezesowi Towarzystwa nafto- 
wego w pracy, nie szczędzi sił i zdrowia dla podnie- 
sienia przemiysłu i złączenia wszystkich przemysłow- 

zdrowych podwalinach podnieść gmach odrodzenia 
Ojczyzny. Hasłem tej chwili jest „kochajmy się*. 

Około godziny 7 wieczorem zaczęto się rozcho- 
dzić, a gdy p. (rorayski z księciem Sapiehą wyszli 
ze sali Rady powiatowej, gdzie się Bankiet odbywał, 
zgotowała im straż ogniowa tutejsza miłą niespo- 
dziankę; oto oświecono ulicę Kościuszki ogniem 
bengalskim i wznoszono okrzyki na cześć dostojnego 
gościa księcia Sapiehy i prezesa (rorayskiego. Obaj 
Panowie, żegnani serdecznie przez zgromadzonych, 
opuścili nasze miasto, a echa Karpat niosły im jeszcze 
długo życzenia „Szczęść Boże do nowej i długiej 
pracy”. 

Wspaniała uroczystość na długi czas utkwi w pa- 
mięci wszystkich. 

(Przegląd). 

Korespondencja ze Schodnicy. 
Jeżeli pewna gorączkowość jest nieodzowną cechą 

wielkiej kopalni, tedy nasza Schodnica zaledwie od 
paru miesięcy na to miano zasługuje. Przed ro- 
kiem jeszcze, gdyś wydobył się szczęśliwie przez 
grzbiet „Działu* na świat szeroki i natknąłeś się 
na któregoś z braci naftowej (bo też gdzież jej nie 
spotkać!), trudno ci było oprzeć się pewnemu 
przyjemnemu zdziwieniu, że ludzie wiedzą i mówią 
o Schodnicy jako o wielkiej kopalni, która nieba- 
wem ma zalać swą produkcyą połowę Gralicyl. 
I rosłeś w swych własnych oczach i nadrabiałeś ców naftowych w jedną silną całość. W noszą zdrowie 

dra Olszewskiego z życzeniem, niech mu to będzie 
osłodą w słabości, która go w tych dniach niemocą | 
złożyła. 

Prezes Gorayski prosił zebranych o pozwolenie 
wyrażenia uznania drowi Olszewskiemu, nadmieniając 
że to będzie dla niego stanowiło choć skromną za- 
płatę za jego skuteczną pracę. 

Szereg toastów zakończył pan Wojciech Biechoński 
staropolskiem „Kochajmy się*. „Dla dobra Ojczyzny 
to praca nad dobrobytem; jedni pracują dla przyspo- 

odpowiednio miną, ale po cichu, gdzieś w głębi 
sumienia mówiłeś sobie, że głośny bęben za gó- 
rami, że stugębna fama jak zwykle przesadziła. 
Jest, co prawda, kopalnia, wiercą się szyby, pom- 
puje się sporo ropy, ale gdzież tu ta gonitwa, ten 
ruch gorączkowy, jaki bywał za dobrych czasów 
w ś. p. Słobodzie? Gdzież ten napływ różnych 
żywiołów od czterech wiatrów, od pięciu części 
świata ? 

Tak było jeszcze przed rokiem; dziś zupełnie 
rzenia skarbów Ojczyźnie na ziemi, my pod ziemią 
wydobywamy skarby, głowa naszego Towarzystwa 
jest przodownikiem w obu kierunkach. Jeżeli dawniej 
nie umieliśmy pracować dla dobra naszej nieszczęsnej 
Ojczyzny na ziemi, umiemy dziś pracować dla niej 
pod ziemią, umiemy też pracować w miłości bra- 
terskiej pomiędzy sobą. Jak pod ziemią przebijamy | 
twarde opoki, tak 1 na ziemi są trudne rudy do prze- | 
bicia, a serce rośnie, gdy się widzi bliską chwilę, | 
kiedy wszyscy podadzą sobie bratnią dłoń, by na | 

inaczej. Jeżeli ponowne odkrycie Schodnicy i wpro 
wadzenie robót na większą skalę jest zasługą >zcze- 
panowskiego, to nagłe ożywienie ruchu zawdzięcza 
nasza kopalnia nieodżałowanej pamięci Błażow- 
skiemu. Szyb jego wysunięty daleko w kierunku 
zachodnim odkrył nową, nader obiecującą część 
terenu, która w przeciągu paru miesięcy zakipiała 
pełnem życiem kopalnianem. 

Nic bardziej apetytu nafciarzy nie zaostrza, jak 
wybuch ropy. Znałem tereny podziurawione jak 
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rzeszoto, wyssane, beznadziejne, rujnujące, w któ- 
rych jednak całemi latami jeszcze utrzymuje się 
ruch tylko dzięki temu, że od czasu do czasu w tym 
lub owym szybie ropa tryśnie po nad daszek. Co 
tam, że ilość jej ledwo wystarczyła na poczernie- 
nie desek, że nazajutrz otwór suchy — był wybuch 
I basta! 

Szyb Błażowskiego przez dziwną ironię losu 
wybuchnął w sam dzień jego pogrzebu. Ale nie 
był to fałszywy alarm. Po pierwszym wybuchu 
nastąpił drugi, trzeci, dziesiąty, a zapuszczona pompa 
zaczęła wyrzucać niebywałe dotąd w ŚSchodnicy 
ilości. I oto zaczęła się gorączka. A więc ruszyli 
się i ci z ciemnych lasów Kanady i z pod wło- 
skich błękitów i z zielonych stoków Araratu i (na- 
turalnie) ci od świętych brzegów Jordanu; nawet | 
z wysokiego Parnasu zstępowali w niskie podgórze 
Stryjskich Karpat. Stoki nad szybem ś. p. Bła- 
żŻowskiego aż po granicę Opaki i Kropiwnika na- 
jeżyły się wieżami. Powstały nowe kopalnie Gar- 
tenbergów (w spółkach i bez spółek), Izydora 
Torosiewicza, braci Romanowskich, Perkinsa 4 Ilac 
Intosha, Amorettiego, Dmitriewa %« Manisaly ego, 
Wiśniewskiego € Sp., Ludwika Zdanowicza. 

„Wer ziihlt die Vólker, nennt die Namen!* 
I poszczęścił Pan przedewszystkiem swemu na- 

rodowi. Dwie spółki braci Gartenbergów, z któ- 
rych jedna wierci w sąsiedztwie kopalni Anglo- 
banku, druga powyżej terenu ś. p. Błażowskiego, 
uzyskały z dziewięciu płytkich szybów około 200 
baryłek stałego przypływu dziennie i głoszą 0 roz- 
szerzeniu roboty na ośm, a może i więcej rygów. 

Bo też niema to, jak trzymać się twardo tej 
kardynalnej zasady nafciarstwa, żeby nigdy samemu 
nie próbować terenów, ale korzystać z doświadcze- 
nia drugich. Takich śmiałków, którzy gotowi wy- 
ciągać z ognia gorące kasztany dla siebie i drugich, 
chyba nigdy nie braknie. Ot i u nas w Schodnicy 
znalazło się ich niemało: Anglo - Austryacki bank 
odsunął się w kierunku południowo - wschodnim 
od pierwotnej kopalni o przeszło trzy kilometry 
i wywiercił w potoku l'ereprostyny na samej gra- 
nicy Urycza szyb próbny (imieniem „Dawid”), 
który dowiódł, że siodło Schodnickie ciągnie się 
w tym kierunku na parę kilometrów i coraz lepsze 
obiecuje szyby. Perkins ( Mac lIntosh poszli 
w stronę przeciwną ku granicy Kropownicko- 
Opackiej. Szyb ich podwójnie ryzykowny, bo wy- 
sunięty o półtora kilometra wzdiuż grzbietu siodła, 
a o pół kilometra w poprzecznym kieruaku, do- | 
chodzi obecnie w 250 m. głębokości do tych bru- 

natnych łupków menilitowych, w których na „Sha- 
rze* zaczynają się szyby. Wiśniewski 6 Sp. w tej 
samej stronie wiercą cokolwiek bliżej i dochodzą 
w 370 metrach do pierwszych eocenów; sądząc 
po analogii z resztą kopalni, szyb ich powinien zna- 
leźć ropę mniej więcej w 500 metrach, do której 
to głębokości mogą łatwo dojść mając obecnie 5" 
świdra. ILeniecki, wiercący bardziej w linii siodła 
pod Opacką. ma wprawdzie niewielką już średnicę 
otworu (bo czwórki w 346 m.), ale zato coraz 
lepsze gazy, ślady i nadzieje. 

Inaczej p. Amoretti. Posunąwszy się ze swym 
szybem w poprzek siodła aż za Kropiwnicką gra- 
nieę, znalazł się już poza wielkim uskokiem t. j. 
w warstwach ropianieckich, co zdaje się bardzo 
uszczuplać korzystne widoki. Ale nie chcę krakać 
nad nikim. Faktem jest, że bieżący rok przysporzył 
więcej jak w czwórnasób wypróbowanego terenu. 
Czemuż by nam Schodnica nie miała dalszych go- 
tować niespodzianek? Sam szyb Perkinsa, gdyby 
się powiódł, rozszerzył by znany pas naftowy o pa- 
ręset metrów, a przedłużył o parę tysięcy. Jest 
więc na wszystkie strony dość miejsca dla wielkiej 
kopalni i to na długie lata. | 

Wspomniałem powyżej o Anglobanku ; chciałbym 
tu dodać jeszcze parę szczegółów na ten temat. 
Nabywając tej wiosny kopalnię p. Szczepanowskiego 
upewnił się bank co do kupna dóbr i praw ko- 
palnianych księżnej M. Lubomirskiej w ten sposób, 
że wolno mu do dnia 15. października b. r. albo 
wykonać opcyę na te dobra po umówionej cenie 
miljona złr., albo od kupna odstąpić. Długi ten 
termin potrzebny był z jednej strony bankowi do 
namysłu, z drugiej strony ówczesnemu rządcy 
księżnej do sprzedania kontyngentu destylarnianego, 
wydzierżawienia istniejących domów i mieszkań 
i szczegółowego usunięcia wszelkich przedmiotów, 
których mie godziło się oddać w ręce niemieckie. 
To też gdy przyszło ustąpić nowonabywcom, został 
po nim jedynie: żyd w tartaku, w stajniach para 
gruntownie wypróbowanych koni, a w sercach 
ludzkich niezatarte wspomnienie. 

W połowie października tedy znalazł się Anglo: 
Austryacki Bank w posiadaniu rozległych dóbr 
w (alicyi. Wprawdzie klimat i gleba niezbyt 
sprzyja rolnemu gospodarstwu, jednakże produkcya 
owsa wystarcza obficie na wyżywienie objętego po 
księżnej inwentarza, zaś okoliczne wzgórza, pokryte 
gęstym zrębem, świadczą niezbicie, że gospodarstwo 
leśne mogłoby mieć w przyszłości wielkie powo- 
dzenie. 



SB Ą4gB 2 

Aby więc uratować resztki drzewostanu, weszli 
nowonabywcy w układy z p. Lajosem Kriserem, 
gospodarującym w tartaku i w lesie, a którego kon- 
trakt kończy się dopiero za dwa lata. P. Kriser 
żąda odstępnego w wysokości 140.000 ztr. (z czego 
wnoszę, że nie traci na lasach galicyjskich). Może 
też ugoda — po odpowiednim targu — przyjdzie 
szczęśliwie do skutku. 

Ale te wszystkie rzeczy mniej interesujące dla 
nafciarzy. Wracam tedy do nafty. 

Anglobank (a właściwie konsorcyum pod jego 
firmą) przedłużył kontrakt z dotychczasowymi przed- 

_siębiorcami wiertniczymi Wolskim % Odrzywolskim 
na dalsze dwa lata pod zmienionymi cokolwiek 
warunkami. Liczbę pracujących rygów podniesiono 
do dziewięciu, urządzono dwie filie kopalni, mia- 
nowicie we wspomnianej Pereprostynie i na t. zw. 
„Starej Kopalni* (w pobliżu szybów 4. p. Błażow- 
skiego); utworzono drugą stacyę pompową dla 
transportów ropy i zamówiono dwa wielkie zbior 
niki, z których jeden na 12.000 q stanie w Schod- 
nicy, drugi na 20.000 q w Borysławiu. Uzyskano 
też koncesyę na przeprowadzenie linii telefonicznej 
ze Schodnicy do Borysławia i ustawiono już 
większą część słupów. Wprawdzie c. k. władza 
a'lministracyjna z zasady wstrzymała dalszą robotę, 
ale jest nadzieja, że wkrótce uda się zbadać po 
wody i uczynić zadość względom państwowym. 
(o zaś najbardziej naszą kolonię zajmuje, to nie- 
jakie widoki, że z wiosną przyszłego roku zaczną 
budować kolej wąskotorową ze Schodniey przez 
Kropiwnik do Kruszelnicy, ską 1 istnieje już dalsze 
połączenie ze stacyą w Synowódzku, a więc ze 
światem. Że jednak myśl ta wydaje się nam tak 
piękną, że aż nieprawdopodobną, naprawilismy 
tymczasem zbiorowemi siłami drogę z „Działu*. 

Droga, którą p. Szczepanowski buduje do Ury- 
cza, postąpiła ziemnemi robotami nad Pereprostyaę. 
Prowadzi ona wzdłuż siodła przez obecną i przy- 
szłą kopalnię Anglobanku i będzie stanowić z czasem 

główną jej arteryę komunikacyjną. 
Co do ogólnej produkcyi Schodniekiej to trudno | 

mi zaiste pogodzić wiarogodne ze wszech miar daty 
_ „Sprawozdań Towarzystwa Naftowego*, wykazujące 

jej cyfrę na 220—250 baryłek dziennie (około 
10.000 q miesięcznie) z księgami kolejowemi, z któ. 
rychby można mylne powziąć mniemanie, jakoby 

" samą koleją nie 10.000 ale 21.000 q Schodniekiej 
"ropy miesięcznie odchodziło. 

Nader deprymująco podziałało tu ogólne obni- 
żenie ceny ropy, a dowiedziawszy się z wyż 

wspomnianych „Sprawozdań * o wyjątkowym spadku 
cen dla 5chodnickiej specyalnie ropy, jesteśmy przy- 
gnębieni do reszty. Aby sobie wytłómaczyć tak nie- 
pomyślny obrót rzeczy, podają sobie ludzie z ust 
do ust najpotworniejsze brednie. I tak n. p: opo- 
wiadają, że Krajowe Towarzystwo Naftowe utrzy- 
mywane, jak wiadomo, przez rafinerye zarówno 
jak i przez producentów, pośredniczyło przez swego 
faktora w zakupnie drobnych kontyngentów dla 
Maryampola. Inni znowu zapewniają, że urzędnicy 
Kraj. Towarzystwa Naftowego pragnęliby obniżyć 
cenę galicyjskiego surowca do dwóch złr., aby mu 
tym sposobem zapewnić trwałe zwycięstwo nad 
falsyfikatem kaukazkim. 

Ot, zwyczajne ludzkie gadanie!.. 

Schodnica w grudniu 1894. 
Pion. 

Poi Wysiawy Światowej 
MZ: Ra KOOC 

Journal ofjfjiciel ogłosił nie dawno dekret or- 
ganizacyjny Wystawy paryskiej w roku 1900. Z de- 
kretu owego, obejmującego dwanaście punktów, 
wyjmujemy ważniejsze ustępy, interesujące bliżej 
naszych czytelników. Wystawa trwać będzie od 
dnia 15. kwietnia po dzień piąty listopada. Z Wy- 
stawą współczesną połączoną będzie Wystawa ju-. 
bileuszowa wynalazków, poczynionych w ciągu 
dziewiętnastu »wieków, tudzież ekspozycya, doty- 
cząca starożytnej sztuki, antropologii, etnografii itd. 
Artykuł szósty rozdziału pierwszego omawia miejsce 
przyszłej Wystawy, która zajmie pole Marsowe, 
pałac Irocadero z okolicą, Quai d'Orsay, esplanadę 
inwalidów, (Quai de la Conference, Cours de la 
Reine, pałac przemysłu i przyległe do niego place 
aż do Avenue d'Antin. | 

Wystawa obejmuje ośmnaście grup, a miano- 
wicie: 1) Wychowanie i oświata, 2) sztuka, 3) instru- 
menty, 4) materyał mechaniczny, 5) elektryczność, 
6) inżynierya cywilna i komunikacya, 7) rolmietwo, 
8) ogrodnictwo, 9) leśnietwo, łowiectwo, rybołow- 
stwo, 10) artykuły spożywcze, 11) górnictwo, 12) 
sztuka dekoracyjna, 15) tkaniny i sukna, 14) prze- 
mysł chemiczny, 15) rozmaite rodzaje przemysłu, 
16) ekonomia, hygiena, opieka nad ubogimi, 17) 
kolonizacya, 18) armia lądowa i marynarka. 

We wszystkich departamentach zostaną utwo- 
"rzone osobne komitety celem pośredniczenia mię- 
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dzy wystawcami a komisaryatem, jednania wysta- 
wców oraz gromadzeń funduszów na wysłanie ro- 
botników i włościan na Wystawę. Przewodniczyć 
będą tym komiteiom prefekci względnie ich zastę 
pey. Na Wystawę będą dopuszczone tylko te dzieła 
sztuki, które powstały już po pierwszym maja 1891 r. 
Natomiast są wykluczone: kopie, obrazy, rysunki 
isztychy, wyprodukowane w procederze przemysło- 
wym, oraz rzeźby z ziemi niewypalonej. Zaden z arty- 
stów nie może wystawić więcej nad dziesięć dzieł. 

Zgłoszenia mają nastąpić między 16. a 31. maja 
1899 r., dostawa dzieł przyjętych między d. 15. — 

20. lutego 1900 roku, zaś odebranie takowych 
przed d. 5. grudnia 1900 roku. 

Wszystkie produkty rolnicze czy też przemysłowe 
będą dopuszczone na Wystawę z wyjątkiem ma- 
teryałów wybuchowych. Materyały, mogące uszko- 
dzić inne produkty albo teź sprawić przykrość 
publiczności, należy przesyłać w małych, szczelnie 
zamkniętych naczyniach. Palne artykuły, zapałki 
i tym podobne przedmioty będą dopuszczone je- 
dynie w imitacyi, pozbawionej palnego materyału. 

Odnośne zgłoszenia mają być przesłane do je- 
neralnego komisaryatu przed dniem pierwszym 
lutego 1899 r. Przedmioty wystawowe należy przy- 
słać między dniem 1. grudnia 1899 roku a 28. 
lutego 1900 r. Należy je odebrać najpóźniej w ciągu 
sześciu tygodni po zamknięciu Wystawy. 

Reprodukcya wystawionych przedmiotów jest 
dozwoloną tylko za wyraźną zgodą wystawców. 

Jeneralnej dyrekcyi służy atoli prawo do dozwo- 
lenia na zdjęcie ogólnych widoków. 

Celem rozdziału odznaczeń i dyplomów pamią- 
tkowych ustanowiono jury klasową. grupową i ogólną, 

Ta ostatnia pod przewodnictwem jeneralnego ko- 
misarza Picarda i trzech dyrektorów Bouvarda, 
Derville'a i Delaunay-bBelleville'a, ukończy swe prace 
w ten sposób, iż rozdanie nagród będzie mogło 

_ nastąpić juź z końcem sierpnia. Odznaczenia przed- 
stawiają: dyplomy wielkiej nagrody, złote, srebrne 
i bronzowe medale, zaszczytna wzmianka. Dyplomy 
uznania dostaną się osobom szczególniej około Wy- 
stawy zasłużonym, urzędnikom, tudzież członkom 
jury i komitetu wystawowego. Cenę wstępu ozna- 
cza się 'w wysokości jednego franka. 

Produkcya górnicza w Galicyi 
. Wydany niedawno przez minist rolnictwa pierwszy 

_ zeszyt statystyki górniczej za rok 1893 obejmuje całą 

produkcję górniczą z wyjątkiem nafty, która pomie” 
szczaną bywa zawsze w zeszycie drugim. 

Pierwsze miejsce w galicyjskiej produkcji górniczej 
przypada soli, zarówno absolutnie, jak w zestawie- 
niu z produkcją całej Przedlitawii. Pod tym wzglę 
dem kraj nasz wśród „królestw i krajów* prym 
wiedzie. Wartość tej produkcji (na podstawie cen 
monopolicznych) wynosiła w 1893 roku 8,602.202 zł. 
(w całej Austryi 20.440.426 złr.). Po Galicji idzie Au- 
strja Wyższa z produkcją wartości 6,251.965 zł., 
dalej Salzburg (1,912213 zł) Styrja (1,750.017 zł.) 
i Tyrol (1,077 997 zł.). Produkuje sól kamienna i wa- 
rzonkę jeszcze Bukowina, morską zaś Dalmacja 
i Istrja; wartość tych produkcyj wynosi w każdym 
z tych krajów około ćwierć miliona złr. 

Z ogólnej ilości soli wyprodukowanej w Galicji, 
przypada na sól kamienną 409.640 ctn. metr., sól 
warzonkę 500.814 c. m, sól przemysłową 598.571 
c. m (Cała ilość soli kamiennej i prawie cała ilość 

„soli przemysłowej pochodzi z kopalń z Wieliczki 
1 Bochni. Wartość produkcji tych kopalń wynosiła 
blisko połowę wyprodukowanej w całym kraju soli. 
One teź zatrudniały największą liczbę robotników, 
bo 1.094 na ogólną cyfrę 1.684. Także ich tylko 
produkt szedł na targi poza krajowe; zbywaną była 
mianowicie sól kamienna (prócz w Galicji zacho- 
dniej) na Szląsku, Morawach, w Czechach i Wiedniu, 
do Rosji zaś wywieziono 4800 c. m. Dla soli prze- 
mysłowej najważniejszemi miejscami zbytu były fa- 
bryki sody w Szczakowej (308.370 e. m ), Hruszowie 
i Petrowicach, tudzież huta żelazna w Witkowicach. 

W Gralicji wschodniej istniały tylko warzelnie soli 
w liczbie dziewięciu, a to w Bolechowie, Dolinie, 
Drohobyczu, Lacku, Stebniku, Delatynie, Kałuszu, 
Kossowie i Łanczynie. | | 

Oprócz soli kuchennej wyprodukowano w Kału- 
szu w roku zeszłym 40.000 c. m. kainitu, z czego 
24.674 6. m. sprzedano krajowym odbiorcom. W po- 
równaniu z rokiem poprzednim wartość produkcji 
soli kuchennej w Galicji była w roku zeszłym o 
916.884 zł. większą (w całej Austrji tylko o 673.605 zł.) 
To zwiększenie produkcji nie wywołało jednak po- 
większenia liczby robotników. Wyprodukował też 
„jeden robotnik w ubiegłym roku o 168 c. m. war- 
tości 547 zł. więcej soli, niż rok pierwej, a w ogóle 
przypada na głowę robotnika w Galicji przeciętna i 
produkcja 896 c. m. soli wartości 5.108 zł. 

"W innych produktach górniczych wydobyła Ga- 
licja w roku 1893 tylko wartość zł. 1,491.111, co 
przedstawia zaledwie 1:94 pre. odpowiedniej war- 
tości wyprodukowanej w Austrji,i a wynoszącej 
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76,750.410 zł. Pomimo to wartość ta była jeszcze 
o 78.057 zl. (5'15 pre.) większą od wartości pro- 
dukcji roku 1892. Zmniejszyła się natomiast wartość 
galic. produkcji hutniczej o zł. 36.787 (5:62 pre.). 

Ogólna wartość produkcji górniczej i hutniczej 
razem, z wyłączeniem soli, nafty i rud w austrja- 
ckich hutach wytopionych — wynosiła w Austrji za 
rok 1893 — 94,850.554 zł. Największy udział w tej 
ogólnej produkcji mają Czechy (4942 pre.) po nich 
bzląsk (16:45 pre.) i Styrja (18:59pre.). Natomiast 
w samej produkcji hutniczej pierwsze miejsce w Au- 
strji po Czechach (82:75 pre.) przypada Morawom 
(21:85 pre.), następne zaś Styrji (1906 pre). 

Z. całej austrjackiej produkcji górniczej najwięk- 
szą wartość przedstawia węgiel, a to brunatny 
4-36 pre. (przeszło 34 miliony zł.), kamienny 48*71 
pre (przeszło 38'/, mil. zł.). Na srebro przypada 
4:40 pre. wartości, na żelazo 3:28 pre. na ołów 
1:11 prc., na wszystkie inne rudy po niecałym pro- 
cencie. W produkcji hutniczej największą wartość 
reprezentuje żelazo (78:98 pr.==przeszło 24 mil. zł.), 
po niem srebro (10:19 pre.), ołów (4:46 pre.), cynk 
(3771 pre.), rtęć (3.27 prce.), miedź (1:74 pre) itd. 

Robotników w górnictwie i hutnictwie zajętych 
było w roku 1893 w Austrji 122.026, w Galicji 
4.020. Wartość produkcji przypadającej na głowę 
robotnika stoi w Galicji (451 zł) znacznie poniżej 
przeciętnej z całej Austrji (777 zł.). 

Oprócz soli i nafty produkuje kraj nasz jeszcze 
z produktów kopalnych: żelazo, ołów, cynk, tudzież 
węgiel kamienny i brunatny, galicyjska zaś produkcja 
hutnicza przerabia rudę żelazną, cynkową i ołowianą. 

ZUŻYCIE SMARÓW i NAFTY 
na salicyjskich lrolejach. 

Według dat zebranych na wystawie tegoroczne', 
zużywa rocznie kolej państwowa (w Galicyi) nastę- 
pujące ilości olejów smarowych i świetlnych. 

Oleju rzepakowego do smarowania: 
z bukowiny 10.110 kigr. za 2.990 złr. 
z Czech PODOBAM DOŚCE A 

szląska ZAAGO O" VEDO 3 
N Galicyi 3080 044, 4003 

Qleju rzepakowego do oświetlania: 
Bukowiny 21.160 klgr. za 6.240 złr. 

z Szląska SOD" ZU BOSO, 

Galicyi 140.840 „. „ 49.890, 

| 
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Oleju miner. do smarowan a maszyn: 
93.550 klgr. za 12.890 złr. 
3000000009 8026 > 

z Gzech 
z Szlązka 

Oleju miner. do smarowania wozów : 
Wazeliny z Gzech 91.620 klgr. za 25.600 złr. 

z Austryi dol. 64.590 „. MLEWS, 
z Szlązka Sa;BUDOg7 2 OA0020 
z Galicyi BALEGO „4700,51 m USQ0A, 

Smarowidła stałego : 
z Uzech 2.401 klgr. za 670 złr. 
z Austryi doln. 2.400 „ , SZR 
z Galicyi BIBO0„0 290, 

Oleju do czyszczenia: 
z Galicyl 1.810 kigr. za 380 złr. 

Nafty: 
z Galicyl 2/8 190 klgr. za 47.170 złr. 
z Qzech ET2000 „00 240005 
z Austryi doln. 150.900 , - 2ARDAO s 

Benzyny: 
z Czech 1.970 Korrza-. "650 złr. 

Liczby powyżej zestawione każą nam wnosić, 
że całą potrzebę swą dla galicyjskich linij w sma- 
rach i olejach świetlnych nie może kolej państwowa 
w (Galicyi zaspokoić z powodu braku tychże arty- 
kułów w naszym kraju, albo też nie chce wszystkie 
na ten ce: wyznaczone pieniądze u nas wydawać; 
tak jedna, jakoteż i druga ewentualność daje wie'e 
do myś!'enia. 

LITERATURA. 

— „Meyers Konversations-Lexikon* 
W dalszym ciągu tego pięknego wydawnictwa wyszły 
znów dwa tomy, a mianowicie VI. i VIL. 

Tom VL obejmuje artykuły od „Ethik* do „Gai- 
mersheim'. Z artykułów geograficzno statystyczno-histo- 
rycznych na szczególne podniesienie zasługują „Europa* 
i „Frankreich”, wybornie i /gruntownie opracowane 

|i lieznemi mapami ilustrowane. ŻZ ustępów technicznych 
' pięknie ilustrowanych zasługują na uwagę „Fahrrad*, 

„ Feldeisenbahnen *, „Fernsprecher *. Strategia (, Fechtart*, 
2. „Festung” z 3. tablicami, „Festungskrieg z 4. tabl), 

hygiena („Fettsucht', „Feuerschutz”, „Fieber”, „Fluss- 
verunreinigung"), gospodarstwo („Fischzucht*, „Fitte- 
rung*, „Futterbereitung') i różne inne gałęzie wiedzy 
teoretycznej i praktycznej mają tu wyborną reprezenta- 

_cyę. Świetnie tu wypadły kolorowane litografie, z któ- 
rych wymienimy „Farne*, „kKuphorbiacun*, „Tropische 
Frichte* oraz piękną mapę gwiazd północnego nieba 
(do art. „Fixsterne). ' 
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Mom VII odznacza się przedewszystkiem (dla nas 
najważniejsze) artykułami geologicznymi „Greologie*, 
„Geologische Karten', „Gletscher, „Gang*, „Gebirgs: 
bildung*, „Gesteine*, „Geiser', „Gold*, które ozdobione 
są. wspaniałemi kolorowanemi ilustracyami. 

Szczególniej pięknem wykonaniem wyróżniają się chro 
molitografie „Sintewasse des Mammutgeisers im Yellow- 
stone-Park*, „Giftpfłanzen I. u. II.*, „Głaskunstindustrie *, 
„Glasmalerei*. 

Każdy tom pięknie oprawny kosztuje tylko 0 zdr. 
w. a. (10 marek), co przy objętości i nadzwyczajnej 
staranności wydania jest ceną niewątpliwie bardzo niską. 

_— Polski kalendarz górniczy na r. 189%. 
Cieszyn. Cena z przesyłką pocztową 45 ent. 

Podobnie, jak poprzedni rocznik, odznacza się i ten 
poczciwą tendencyą , starannem wydaniem 1 przy 
stępną ceną. Z żalem jednak podnieść musimy, że danej 
nam obietnicy nie dotrzymano i pominięto górnictwo 

naftowe i w ogóle galicyjskie, najzupełniejszem milcze- 
niem. Przecież omawiając Wystawę lwowską i podając 
udatne ryciny „Kosztowni*, „Toru kolejowego" i t. p, 
można było choć wspomnieć o głębokiem wierceniu wy- 
konanem tu do 501 metrów, o pawilonie naftowym, 
o wystawie górniczej rządowej w pawilonie ministerstwa 
rolnictwa, 0 znakomitem przedstawieniu geologii i gór- 
nictwa węgla, glinki i cynku w pawilonie A. hr. Po- 
tockiego i w. 1 Byłyby to dla górników polskich co 
najmniej równie ciekawe i pouczające wiadomości, jak 

owe pożyczane z pisemek niemieckich „łamigłówki”. 
Również nieco informacyj techniczno-górniczych, choćby 
odpisanych z którego z zawodowych kalendarzyków nie- 
mieckich (m. p. Montanistischer Kalender), byłoby ten- 
dencyi tego pożądanego wydawnictwa nie nie zaszkodziło. 
Pomimo tych usterek polecamy ten kalendarz gorąco 
wszystkim jakąkolwiek styczność z górnictwem mającym 
i spodziewamy się, że Szanowni Wydawcy nie wezmą 
nam za zła powyższych uwag, których przemilczeć nie 
mogliśmy choćby tylko w interesie dobrej sprawy, której 
się podjęli, i postępu ogólnego, z którym musimy się 
koniecznie zrównać, jeżeli ten postęp nie ma przejść nad 
nami do porządku dziennego. 

— Podręcznik dla palaczy kotłowych 
P. Brausser'a iSpennrath'a. Przetłumaczył 
ij uzupełnił dr. Felicyan Leszczyński. War- 
szawa 1894. Nakładem Hipolita Wawelberga. Cena (opr. 

w karton) 60 kop. 
"Mała ta książeczka o 148 i XV stronicach druku, 

ilustrowana 53 drzeworytami w tekscie, wypełniła w li- 
tóraturze naszej dotkliwą lukę i musimy ją gorąco po- 
lecić wszystkim naszym przedsiębiorcom i Kierownikom 
kopalń, którzy zawsze mają do czynienia z kotłami pa- 
rowymi, a nie zawsze posiadają potrzebne do tego wia- 
domości teoretyczne i praktyczne. Zresztą i najlepszy 
technik potrzebuje nieraz odświeżenia pamięci, a do tego 
najlepiej udają się małe podręczniki w rodzaju powyż- 
szego. Wykład jest zwięzły i jasny, objaśniony udatnemi 
rycinami i uzupełniony licznemi tabelami dla pomiarów, 
z jakimi przy obsługiwaniu kotła wciąż trzeba mieć do 
czynienia. | | 

Książeczkę tę otrzymała na skład główny księgarnia 
ać pp. Gubrynowicza i Schmidta we Lwowie. 
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—- Archibald Geikie. Geologia, tłumaczył 
z angielskiego prof. Karol Jurkiewicz. 
Wydanie nowe, przejrzane i uzupełnione z 47 rysun- 
kami w tekście. Warszawa 1894, (str. 211, 16”). 

Ze względu na konieczną potrzebę znajomości choćby 
głównych zasad geologii dla każdego, kto się zajmuje 
z górnictwem naftowem, polecamy usilnie ten krótki 
i nader przystępnie napisany podręcznik. 

Prof. A. Śłósarski umieszcza 0 nim w numerze 48. 
„Wszechświata* z bieżącego roku następujące Spra- 
wozdanie: 

„Książeczkę swoją, która doczekała się licznych wydań 
w Anglii, Ameryce i Niemczech, przeznaczył antor do 
zapoznawania młodzieży z badaniami przyrody martwej, 
w celn wzniecenia w młodzieży pragnienia wiedzy i za- 
chęcenia do studyów samodzielnych. Zgodnie z przezna” 
czeniem swej pracy nakreślił odpowiedni plan wykładu, 
wybrał i przedstawił w zarysie niektóre części geologii, 
dające czytelnikowi możność sprawdzenia opisanych zja- 
wisk przez bezpośrednie obserwacye zwykłego otoczenia. 
Autor zapoznaje swoich czytelników z ważniejszemi za- 
sadami, na których wspiera się poznanie dziejów ziemi, 
zachęca do zbierania minerałów i skał, dla dowiedzenia, 
jakiej natury są zebrane okazy, w jaki sposób dostały 
się na to miejsce, gdzie były zebrane i w jakim zostają 
związku z okolicą i całą ziemią. Idąc za wskazówkami 
i opisami autora, czytelnik dochodzi do przekonania, że 
dzieje ziemi są bardzo żajmujące, mianowicie zaś, jeżeli 
szczegółowiej niemi zająć się zechce. Nadto autor pragnie 
czytelników przyzwyczaić do rozglądania się po pięknej, 
górzystej okolicy nietylko dla samego widoku, ale zara»: 
zem dla zwrócenia uwagi i usiłowania zbadania, w jaki 
sposób powstały skały tworzące wzgórza danej okolicy, 
skąd się wzięły szczyty i doliny gór i t. d. Stara się 
żeby w młodym badaczu, jadącym lub idącym wzdłuż 
brzegu rzeki czy morza, oprócz podziwu dla piękności 
otoczenia powstała myśl, że rzeka lub morze jest jednym 
z najpotężniejszych działaczów przyrody, pracującym nie: 
ustannie nad wyżłobieniem łożyska rzeki, jaskiń lub 
zatok, czy też nad wytworzeniem okruchów skalnych, 
a następnie źwiru, piasku i mułu, które potem na równi- 
nach lub w głębi oceanów składa. Wreszcie autor zachęca 
czytelnika do zwiedzenia kamieniołomów, przyglądania 
się uważnie odsłoniętej skale w przekopach, wąwozach. 
i t. d. i poszukiwania skamieniałości czyli szczątków 
zwierząt i roślin, które niegdyś, przed wiekami zapełniały 
lądy i morze. Tym sposobem, czytelnik powoli się nauczy 
rozumieć nature i z łatwością obezna się z zasadami, 
które mu pozwolą odczytać dzieje ziemi. 

Naprzód autor radzi czytelnikowi zaopatrzyć się w nie: 
wielki zbiorek skał i minerałów najpospolitszych, które 
mu będą potrzebne przy bliższem poznaniu martwej na- 
tury. We wstępie do swej pracy zwraca uwagę na istnie- 
nie wielu gatunków kamieni, które z głębi ziemi pocho- 
dzą i od których różnorodności zależą wielkie różnica 
w powierzchni kraju; następnie wyjaśnia co to są ka- 
mienie i skały, co nam opowiadają kamienie, co są skały 
osadowe i jak powstają. W dalszym ciągu mówi o ska- : 
łach organicznych i wybuchowych, 0 skorupie ziemskiej ; 
przytacza dowody, że niektóre części skorupy ziemskiej 
zostały podniesione, inne zniesione, inne jeszcze poru- 
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szone, przesunięte i pogięte. Tłumaczy w jaki sposób 
skały, skorupę ziemską składające, opowiadają dzieje 
ziemi; wreszcie zakończenie zawierające objaśnienie zna: 
czenia książki, pytania i zadania ułatwiające nauczenie 
się i rozumienie przedmiotu, jako też wykaz próbek skał 

„potrzebnych przy czytaniu książki, zamyka ową małą 
geologią. 

Praca ta niewielka napisana jest z prawdziwym ta- 
lentem, tak ze względu na plan i rozłożenie samego 
przedmiotu, dobór odpowiednich przykładów, jakoteż ze 
względu na zajmujący i przystępny wykład; czytelnik 
z prawdziwem zainteresowaniem się i korzyścią postępuje 
za myślą 'autora, nabywając coraz więcej zasobów do 
poznania dziejów ziemi. Tłumaczenie bardzo poprawne, 
język czysty i piękny, wydanie ze strony technicznej 
staranne, drzeworyty dobrze odbite, druk czytelny. Jest 
to książka pożyteczna, z której korzyść mogą odnieść 
nanczający zarówno jak uczący się, o wiele jednak korzyść 
byłaby większą, gdyby przykłady, wprowadzone do 
wykładu mogły być dobrane odpowiednio do budowy ge- 
ologicznej naszego kraju*. 

IZ RONNIE A. 
————— 

* Dla Towarzystwa Szkoły Ludowej wpły- 
nęła w ostatnich czasach na ręce redakcyi „Nafty” ze 
Schodniey kwota 15 złr. w. a., zebrana przy różnych 
sposobnościach. Zwracamy też uwagę na anons tegoż 
Towarzystwa odnoszący się do papierów li- 
stowych i biletów wydanych jego nakładem. 

" Dnia 23. października obchodził Czcigodny 
Prezes Krajowego Towarzystwa Naftowego, p. Au gust 
Korczak Gorayski w Molerówce uroczystość 
srebrnego wesela. Przewodniczący Towarzystwa techników 
naftowych przesłał Mu przy tej sposobności następujący 
telegram : - 

„Towarzystwo Techników Naftowych przesyła Czci- 
godnemu Jubilatowi najszczersze Życzenia wraz z na- 
dzieją, że Mu los pozwoli jeszcze długo być przewodni- 
kiem, opiekunem i chlubą naszego przemysłu krajowego. 

Dr. Zuber, przewodniczący *. 
Na to otrzymaliśmy następującą telegraficzną odpowiedź : 
„Najszczersze podziękowanie przesyłam Towarzystwu 

Techników Naftowych za życzenia, które stwierdzają na- 
szą wspólną dążność, żeby wspólnie dla dobra kraju pra- 
cować, a Czcigodny Pan Przewodniczący niech raczy 
przyjąć wraz z Panem Witowskim *) rzetelne wyrazy 
poważania". Gorayski. 

* Spółka naftowa polska „Obertyński, Trze- 
cieski, Gostkowski i Sp.* we Lwowie, oto firma nowej 
spółki przemysłowej, założonej w celu eksploatacyi tere- 
nów naftowych w Galicyi. 

Dział naftowy wystawy wykazał dowodnie, jak ważną 
gałęzią przemysłu krajowego jest eksploatowanie terenów 

*) Odnosi się to do innego telegramu, który również z ży- 
czeniami wysłali pp. Zuber i Witowski, jako właściciele ko- 
palni we Witwicy. (Przyp. red.). 

naftowych, lecz zarazem przekonał nas, że lwia część 
przemysłu naftowego leży obacnie w rekach obcych. 

Pomyślną więc zmianą w tym kierunku jest powstanie 
spółki, złożonej jedynie z obywateli kraju i na kapita- 
łach krajowych opartej. 

Na czele nowej spółki stoją jako spólnicy osobiście 
odpowiedzialni pp. Zdzisław Obertyński, Adam Trzecieski 
i Alfons Gostkowski. Do rzędu komaadystów należą pp.: 
Jan Vivien, Izydor Łączyński, Franciszek Jaruntowski, 
Jacek Kieszkowski, Tadeusz Sroczyński, Kazimierz Ober- 
tyński, Emanuel Pozórski, Konstanty Suchodolski, Jan 
Obertyński dr. Tadeusz Szydłowski i Aleksander Dąbski. 

Długoletnie doświadczenie praktyczne w górnietwie 
naftowem i dokładne wiadomości fachowe wspólników 
osobistych, do których techniczna część przedsiębiorstwa 
1 administracya spółki należy, daje gwarancyę, że spółka 
pomyślnie rozwijać się i prosperować bedzie. 

Terenem eksploatacyjnym nowej spółki na razie Są 
grunta w gminie Schodnicy położone. Geologiczne badania 
przeprowadzone na miejscu, każą się obfitych pokładów 
roponośnych spodziewać i spółce pod względem finanso- 
wym wróżą pomyślną przyszłość. 

Wedle informacyi przez nas otrzymanych, koło ko- 
mandystów nowej spółki naftowej, nie jest zamkniętem, 
lecz w kontrakcie spółki pozostawioną jest zarządowi 
spółki możność przyjmowania nowych komandystów. 
Jednostką udziałową jest 500 zł. czyli 1.000 koron. 

* Przestroga przed wychodźtwem do Ame- 
ryki. P. Er. J. Jerzmanowski przesyła do pism polskich 
następujące pismo z Nowego Jorku z datą 28 zm.: 
„Poczytuję sobie za obowiązak sumienia przestrzedz ro- 
daków przed ciągle trwającą emigracyą do Ameryki, 
a czuję się do tego powołanym, jako dobrze ze stanem 
rzeczy obeznany. Od łat kilku Ameryka przebywa kry- 
zys ekonomiczną, w czasie której pozamykano wiele 
fabryk i podupadł znacznie wszelki handel ; stąd obniże- 
nie płacy i w ogóle mniejszy popyt o robotnika nawet 
tak dobrego, jak robotnik polski. Wiełu też z poprzednio 
dobrze zarabiających popadło w niedostatek, stąd strejki 
i znaczną liczba powracających do Europy wychodźców. 
Aczkolwiek są niejakie widoki, że stan ten się polepszy, 
ale to jeszcze niewatpliwie nie tak prędko nastąpi i nigdy 
już zapewne nie będzie Ameryka miejscem, gdzie można 
było łatwo znaleźć w każdej chwili dobrze popłatną 
pracę. Nie pora zatem w obec tego zastoju ruchu prze- 
mysłowego i handlowego do przybywania do Ameryki, 
zwłaszcza dla niewładających językiem angielskim. Tacy 
narażają się oczywiście na przykrości i niedostatek, z naj- 
większą bowiem trudnością przychodzi im tu znaleźć 
pracę ciężką, za stosunkowo lichą płacę. Mamy tego co- 
dziennie przykłady. Wszelkiemi zatem sposobami powinni 
ludzie w kraju, mający jakikolwiek wpływ na lud lub 
styczność z nim, ostrzegać go przed emigracyą, a to 
wbrew wszelkim zachętom, jakie wychodzą od ludzi, któ- 
rzy tylko przejechawszy się i zwidziwszy pobieżnie nie- 
które kólonie w Stanach Zjednoczonych, lub też świeżo 
z kraju przybyli, nie są należycie obeznani z tutejszymi 
stosunkami. Łatwowierność takim zachętom po największej 
części drogo, śmiało to powiedzieć mogę, przepłacą wy- 
chodźcy i jak wielu, żałować będą, że stracili na podróż 
pieniądze, które w kraju mogły były stanowić podstawę 
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dla ugruntowania sobie bytu, aby tu z większemi może 
niż w kraju walczyć trudnościami o zdobycie sobie pracy, 
a wraz z nią kawalka chleba. Wszystkie pisma polskie 
uprasza się o powtórzenie powyższej odezwy *. 

r. J. Jerzmanowski. 

* Fabryka wagonów w Sanoku p. Kazimierza Li- 
pińskiego przejdzie wkrótce na własność krajowego 
towarzystwa akcyjnego, lecz pozostanie nadal pod umie- 
jętnem kierownictwem dotychczasowego właściciela. 

*P, Kazimierz Stein właściciel dóbr i kopalni 

"nafty w Hoszowie koło Ustrzyk, pragnie zorganizować 
sgółkę w celu dalszego rozwinięcia robót. Pierwszy szyb 
tamże głęboki na 402 m. wydał w ciągu roku przeszło 
1.000 baryłek ropy i obecnie jeszcze wydaje po 1'/, — 2 
bar. dziennie. 

Do „Towarzystwa Techników Naftowych* 
przystąpili pp: 

Inżynier Józef Neuhof - Suski, Zsibó - Ozokerit, 
Szilagym. Węgry. 

Ludwik Słonawski, właść. dóbr Wojtkówka p. 
- Wojtkowa. 

Tomasz Mościcki, właściciel kopalni. Słoboda 
Rungórska. | 

Zmiany adresów: 
Remiszewski Wiktor, Pohar p. Koziowa. 
Nowak Stanisław, Borysław. 
Fabiański Julian, Krosno. 
Bukojemski Włodzimierz, Iwonicz. 
Podoski Józef, Schodnica. 
Zdanowicz Ludwik, Schodnica. 
Leniecki Józef, S5chodnica. 
Syniewski Wiktor, Lwów, politechnika. 
Barącz Erazm, Lwów, Hotel Krakowski. 

Dr. Leopold Garo otworzył kancelaryę adwo-- 
kacką w Krośnie. 

Za pośrednictwem Towarzystwa poszukują 
zajęcia: 

Długoletni m obalier rachmistrz w zawodzie gór- 
niczym węglowo - naftowym, przyjmie posadę pod 
skromnymi warunkami — adres „Rodryg* poste 
rest. Lwów, główny urząd pocztowy. 

Pomocnik kowalski, żonaty, lat 24, wysłu- 
żony podoficer z ukończoną 7 klasową szkołą, 
włada językiem polskim, ruskim i niemieckim, przyj- | 
mie jakiekolwiek zajęcie. 

Doświadczony kierownik kopalń naftowych. 
Chemik-technolog z obu egzaminami pań- 

stwowymi, poszukuje zajęcia w rafineryi nafty. 
Młody gimnazyalista pragnie zajęcia jako po- 

mocnik wiertniczy lub innej praktyki przy a 
niach nafty w okręgu jasielskim. 

Majster kowalski, lat 32, żonaty, z pra- 
AL fabryczną i kursem weterynaryjnym kucia 

koni, poszukuje: zatrudnienia w kopalniach nafty 
Z minimalną płacą 1 złr. 50 ct. 

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

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

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

Majsterkowalski i dozorca kotłów parowych. 
Ghemik, Dr. filoz., mający dłuższą wszech- 

stronną praktykę w technologii naltowej, poszukuje 
natycamiast odpowiedniego zajęcia. | 

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

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

(W. Panów, korzystających z powyższych 
ogłoszeń upraszamy 0 doniesienie, jeżeli przez 
uzyskanie posady lub obsadzenie wolnego 
miejsca, już dalszego ogłaszania nie potrze- 
buja). 

Do potrzebujących pracy lub pracowników 
w przemyśle naftowym. 

Stosownie do $£. 3. ©. naszych statutów oświad - 
czamy, Że podejmujemy się bezinteresownie 
pośrednictwa między szukającymi pracy lub pra- 
cowników, czionkami Towarzystwa. W. interesie 
ogólnym prosimy o zgłoszenia w tym kierunku po- 
chodzące nie tylko od samych członków , Towarzy - 
stwa; będziemy przyjmować zgłoszenia także od 
poza "Towarzystwem stojących pracowników prze- 
mysłu naftowego, jakoteż przedsiębiorców krajo- 
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 
Tow. mieć będą większy wybór pracy i 1 pROĘ 
wników. 

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do redakcyi "Nat 
ty* we Lwowie, obejmujące następujące punkta: 

ZoŁłOSZEDIAGPIACĘ:.. 
1. Imię i nazwisko poszukującego pracy z poda- | 

dniem wieku 1 adresu. 
. Rodzaj poszukiwanego zatrudnienia. 
. Minimalny żądany zarobek lub pensya. | 

Czas, od którego poszukujący zajęcia jest wolny. 
Dokumenta kwalifikacyjne zawodowe w prze- . 
myśle naftowym i podanie zatradnienia lub 
studyów poprzednich. 

6. Ewentualnie życzenia co do okolicy poszuki. 
wanego zatrudnienia lub inne. 

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

bliższych szczegółów popędu przedsiębiorstwa 

(RA 
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| (a.p.przy kopalniach: ilość rygów wiertniczych, snąć może, zapewniamy szanownych naszych przy- 
wiercenia ręczne lub maszynowe, wiercenia szłych klientów, że będzie naszem najusilniejszem 
głębsze luk płytsze). staraniem postępować sobie przy tem przede- 

2. llość poszukiwanych pracowników i ich za- wszystkiem bezstronnie tak wobec stosun- 
trudnienia. | ku przedsiębiorców do pracowników, jakoteż w wy- 

3. Maksymalna ofiarowana pensya lub zarobek | borze polecanych przez nas pracowników, kieru- 
I naturalia. - jąc się w tym ostatnim względzie li tylko rzeczy- 

4. Najdalszy termin wstąpienia do służby. wistą wartością poszukujących pracy jako fachow- 
e 5. kwentualne życzenia lub warunki jakim się | ców i ludzi. 

ma poddać kompetujący o pracę n. p. ilość Mając dobro interesowanych na względzie upra: 
godzin roboczych, wysokość honoraryów za szamy o jak najliczniejsze zgłoszenia, gdyż tylko 
robotę nadzwyczajną i t. d. | w takim razie będziemy w stanie. zadowalniając 

Zdając sobie sprawę z doniosłości, jaką z cza- | wszystkich, odpowiedzieć naszemu zadaniu. 
- sem działalność Towarzystwa w tym kierunku osią- 
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Nieustannem dążeniem Redakcyi jest uczynienie „Przeglądu rzeczywistym organem 

techników i przemysłoweów krajowych. | 
Gel ten będzie osiągnięty w zupełności wtedy dopiero, gdy każdy technik i przemysłowiec, współpracownictwem 
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lub przynajmniej zapisaniem się na listę przedpłacicieli czasopisma, przyjmie udział 
w pracy podjętej dla pożytku wspólnego. 

Przedpłata wynosi z przesyłliąa pocztowa 12 rubli rocznie. Biblioteki 
I czytelnie Stowarzyszeń uczącej się młodzieży, jak również wychowańcy zakładów naukowych, zapisując się na 
„Przegląd Techniczny* w Biurze Redakcyi i Administracyi, mogą otrzymywać takowy za połowę ceny, tj. w War- 

szawie za rub. 5 rocznie, z przesyłką pocztową rub. 4. 

TREŚĆ ZESZYTU ZA GRUDZIEŃ 1894 : 
Obliczenie wielkich mostów sklepionych (dok.) Ogniska gazowe do 

ogrzewania obręczy, celem ich nasadzania na koła taboru kolejowego. 
Ramy parowozowe lane pomysłu inż. Lentz'a. Porównanie natężenia 
widma światła żarowego dra Auer'a z żarowem elektrycznem, łukowem 

0 o syfonie z olejem. Podłogi z masy drzewnej. Koła wagonówe z pa- 
( pieru. Nowe fasonowe cegły do budowy pułapów, sklepień i kana- 

łów. Szkło z siatką drucianą. Sprawdzenie poziomego kierunku wału. 
Ulepszony młynek Woltman'a. $prawezdanie z posiedzeń 

i słonecznem. IKrytyka i bibliografia. Mechanika doświad- stowarzyszeń technicznycii:. Sekcya techniczna war- 
ezalna. Praktyczna nauka ustroju mostów. Ceny, koszta własne i ra- szawska. Posiedzenie z d. 13. listopada, z d. 17. listopada, i z d. 
chunkowość przy budowie maszyn. Przegląd wystaw, kon- 4. grudnia. Z Towarzystwa politechnicznego we Lwowie IKro- 
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sresów i t. d. Przemysł galicyjski na powszechnej wystawie mika bieząca.. Kanalizacya domowa w Ameryce. Wodociągi 
kiajowej we Lwowie oraz działalność wydziału krajowego i komisyi w miastach amerykańskich. Kanalizacya Stutgardu. Zarowe światło 
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