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SÓW parę 0 żelaznych sztangach. 
w jednym z osbattich numerów »Nafty« 

' proponuje p, Piotr Brzozoski zastąpienie żerdzi 
drewnianych żelaznymi przy równoczesnem za- 
chowaniu nożyc ogniwowych (ruczer) i całego 
kanadyjskiego żórawia. 

Godząc się w zupełności na niektóre ujemne 
strony żerdzi drewnianych, pozwolę sobie jednak 
zwrócić uwagę na najważniejszą właśnie oko 

którą p. Brzozowski zupełnie pomija, 
ZY GRE 

liczność, 
t.j. na sztywność żerdzi żela 
Długi na 200 metrów przewód żelazny o gru- 
bości 25 mm. w kwadrat naciąga się, jak 
z pierwszej lepszej tabelki obliczyć można, pod 
ciężarem 1000 kg. nie więcej jak o 1.6 centy- 
metra, podczas gdy przewód drewniany tej sa- 
mej długości przedłuża się pod tem samem 
obciążeniem O Io cm. 

Jak ważny wpływ okoliczność ta na mecha- 
niczny przebieg wiercenia i jego skuteczność 
wywiera, wykazałem swojego czasu obszernie 
(Czasop. techn. 1891 nr, 10, Lr, 12, Nafta 1895, 
nr, i, 2, 3), Obecnie powołując się na wspom- 
niane artykuły powtórzę raz jeszcze z naciskiem: 

że drewniane żerdzie stanowią jedną z nie- 
APRA zasadniczych cech kanadyjskiego 

h systemu, przyczem główna ich korzyść w po- 
równaniu z żelaznemi polega na sprężystej po- 
datności, która dopiero z nożyc kanadyjskich 
robi prawdziwie skuteczne narzędzie; 

2% że żerdzie żelazne jako sztywne wymaga- 
łyby bez. porównania większej ilości obrotów 1 
przy użyciu cokolwiek cięższych obciążników 
rwałyby się mimo swej mocy wskutek gwał- 
townych a twardych targań (sztosów); 

3. Śmiem twierdzić na podstawie "naocznej 
obserwacyi, że gdziekolwiek widziałem wierce- 
nie z ruczer na żelaznych sztangach, zawsze 

cznie za powolne. Wiedząc, do jakiego stopnia 
było jeszcze zna- 

stały, 

Rudolf Zuber Docent amiworsyteto. 

niedokładnosć ta „oł o. na postęp toboty ; 
niepodobna oprzeć się przekonaniu, że w tych 
samych pokładach przy zastosowaniu sztang 
drewnianych nierównie większe osiągnąć by. 
można rezultaty. " Jlnż. Wacław Wolski. 

m 4 ) 

ORO JĄC. 

O POWSTANIU Nos ty. 

c Englera: ») 

(rdy przed kilku laty zdołano tluszcze prze: 
istoczyć w mieszaninę węglowodorów, posiada- * 
jącą co do istoty skład i właściwości ropy 

zaczęto w kołach naukowych, A przyrodniczej, 
interesowanych w tej sprawie, znowu górliwiej 

| nafty. Nie. z 

dziw też, że zajęcie się tą sprawą objęło po- 
tem szerokie społeczne warstwy, rzecby można 3 

rozstrząsać kwestyę pochodzenia 

ogół społeczeństwa, bo wszakże rozchodziło się 

mysłu szacowaną w r. 1893 na 
marek (z czego 
cznie tylko na Stany Zjednoczone). 

Nie chodzi o to, 
sopisma przedłożyć szczególowe 
o rozlicznych hipotezach powstania nafty, jakie . 
w biegu ostatnich dziesięcioleci stworzone Z 0 

sie. poda. 20 

krótką wzmiankę o tych tylko hypotezach, | 
a dostatecznem będzie, jeśli 

które budzą ogólniejsze zainteresowanie i jako 
uzasadnione zostały przez sfery uczone przyjęte, ie k. 
lub przynajmniej poważnie przedyskutowane, m8 

tego przedstawić nasze « 
obecne poglądy na tę kwestyę, przyjęte przez * 
aby nawiązując do 

znaczną większość fachowych badaczów. 
Że wszystkich teoryi, 

remi starano się PA: ÓW Ga a> 

4 

R) SA Techniker KE. Gim 18%. Nr. 

120 milionów przypada wyłą- 

aby czytelnikom tego cza: 
sprawozdanie ew 

PRA 

'o produkt mający tak rozległe. zastosowanie 
i tak bardzo rozpowszechniony, o gałąź prze- 

200 milionów 

a raczej hypotez, któ- 

3 Wolny stzekład rozprawy umieszczonej w „Che- Ak = 

10 1 nast. i 



stwór wszechświata, 

| NA mi ZWT, | 
wypada postawić 'hypotezę, której twórcą był 

Sokołow, jako najmłodszą na pierwszem miej- 
scu —- nie dlatego jakoby rzecz najlepiej tłu- 
maczyła, lecz ponieważ jest jedyną hypotezą, 
przenoszącą przyczyny powstania nafty w prze- 

ata, tak, iż można ją nazwać 
kosmogoniczną. i 

Węgiel i wodór, które istniały w wszechświe- 
cie pierwotnie tylko w. formie pierwi iastków, 

zagęszczały się z innemi pierwiastkami i już 
w bardzo wczesnem stadyum rozwoju ciał nie- 
bieskich połączyły się w związki węglowodo- 
rowe i jako takie uległy rozpuszczeniu w pół- 
płynnej podówczas jeszcze magmie naszego 
planety, a gdy takowa później ostygła, wydzie- 
lity się znowu w górnych warstwach i wydo- 
stały na zewnątrz przez szczeliny i pęknięcia 
ostygłej masy, a w końcu przybrały konsy- 

stencyę płynną. 
Obecność wodoru w stanie wolnym, zwłaszcza 

zaś połączeń węglowodorowych w meteorytach, 
tudzież skład komet, w których widmie wykryć 
można węglowodory, zdają się w pewnej mie- 
rze potwierdzać tę hypotezę, atoli przeciw niej 
przemawiają — nie mówiąc już o zarzutach 
ogólniejszej natury — także skład naszej ropy 
i istnienie w niej składników zdradzających 
specyalnie ziemskie pochodzenie jak np. zasad 
pirydynowych le M :GDOSIĘ sprzeciwia przyjęciu 

'tak gwałtownych procesów ogniowych, jakie 
_ hypoteza Sokołowa przypuszczać każe. 

- Najwięcej zbliżonemi do tej hypotezy są te;, 
które powstanie ropy odnoszą jedynie, do pro- 

cesów chemicznych nieorganicznej natury, jak 

"> jewa, Rossa 1. 
np. hypoteza Berthelot a, Byasson'a, Mendel- 

. Z tych miała hypoteza Men- 
deljewa kkifcetńj yk zwolenników. Przez 

szczeliny i pęknięcia, które powstały w czasie 

0 th przez 
U które w postaci gazów przedzierają Się na po- 

- wierzchnię 1 ponownie zagęszczają W da 

| wawie 

; podnoszenia się mas górskich, i które dlatego 
wzdłuż tych ostatnich Się ciągną, 

- boko do wnętrza ziemi dostaje się woda aż do 
sięgając głę- 

ognisto- płynnego, bogatego w węgiel żelaza 
rozkład wytwarza węglowodory, 

Wedle. prób dokonanych przez Gloóz ai Men, 
deljewa otrzymujemy wprawdzie węglowodory to 

- działając kwasami na żelazo bogate w węgiel, 
||| a podług pierwszego z tych badaczy, do podo- 

"nie da « 

110 mna 

w | 
1 

'bnych rezultatów dochodzimy działając prze- 
grzaną parą wodną, — również i występowa- 
nie ropy wzdłuż pasm górskich, stanowi do 
pewnego stopnia punkt oparcia dla hypotezy 
Mendeljewa, — z innych jednak względów tak 

ta- 
liczy ta hypoteza tylko bar-. 

trudno pogodzić ten sposób tłumaczenia 2 
ktami, że obecnie 
dzo szczupłą garstkę zwolenników. Przede- 

"wszystkiem nie można sobie jasno zdać sprawę 
tego, w jaki sposób wobec ciągle ku wnętrzu 

ziemi wzrastającej temperatury, mogłaby woda. 
względnie para wodna dostać się'aż do rozpa- 
lonej masy metali, zwłaszcza gdy takowe — 
jak Mendeljew przyjmuje — pokrywa jeszcze 
pokład zużli. Szczeliny takie mogą zresztą — 
jak to Załoziecki słusznie zauważył — sięgać 
jedynie do takiej głębokości, w której składniki 
skorupy ziemskiej znajdują się jeszcze w stanie 
stałym 1 kruchym; wśród materyałów plasty- 
cznych lub nawet płynnych istnienie EA 

się nawet pomyśleć. Przypuściwszy, Ż 
ropa tą dro ogą powstała — musi nas nA 
okoliczność, że tylko w nader rzadkich wy- 
padkach znachodzi się ona w skałach pocho- 
dzenia a także i wulkanicznego, archaiczne 
warstwy, gdzieby. się ona z dolnych warstw 
przeciskając się najpierw musiała zagęścić i na- 
gromadzić, nigdzie prawie jej nie zawierają. 

Zważywszy nadto, że przy takiej destylacyi | 
"par naftowych od dołu ku górze, musiałyby 
"Się węglowodory stosownie do swej lotności 

tak wydzielić, iż trudniej lotne zagęściłyby się 
więcej w dole, a lotniejsze w górze, — której 
to różnicy w różnych głębiach nietylko nie do- 
strzeżono, lecz owszem skonstatowano, że dzieje » 
Się raczej wręcz. przeciwnie — ŻYWY dalej, 
że w najnowszych czasach prace różnych UCZO- 
nych, tak np. Załozieckiego, a także badania 
w mojej pracowni wykazały w różnych gatun- © 
kach ropy obecność zasad pirydynowych, któ. 
rych powstanie w każdym razie stoi w gene- 
tycznym związku z życiem. i „eE 
musimy przyjść do przekonania, iż hypoteza 
ta nie może się nadal utrzymać i mamy wszel- . 

kie prawo do przypuszczania, że nawet sam. 
genialny jej twórca, wobec: dzisiejszego zna- 
komitego postępu wiedzy na tem polu, jużby 
jej nie postawił. 

Te same niemal wątpliwości nasuwają się 
przy rozpatrywaniu wszystkich innych hypotez z 
usiłujących mo RA W w drodze. 

| | styk, 
jA j Ą ń ł j 
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REL 

| przy fabrycznej dest 

ej 

„ micznego 

dowiska 

"ucza, 

nieorganicznej, zapomocą ogniowych procesów. 
Powszechnym rozgłosem cieszyła się do nie- 

dawna hypoteza, 
ślinny początek. 

r . 4 . 

która ropie przypisywała ró- 
Wymarłe rośliny morskie.i lą LQ 

dowe, pokłady torfu i węgla kamiennego miały 
dostarczyć surowego materyału do wytworzenia 
się ropy. Lesquereux, Binney, Wall, Hochstet- 
ter, IŃramer, Daubrće i. ii — są najwybitniej: 
szymi przedstawicielami tej hypotezy. Słusznie 
wskazuje Kramer na to, że z jednej stro- 
ny jesteśmy w stanie suchą destylacyę mia- 
teryału roś innegx 0, zwłaszcza też węgla ka- 

„miennego przy niskiej temperaturze z łatwością 
tak przeprowadzić, iż otrzymamy mięszaninę 

węglowodord ów, podobną we wszystkich wła- 
snościach do ropy, podobnie jak to ma miejsce 

j ylacyi węgla brunatnego. 
Dalej otrzymał Dobróe 
pary wodnej na drzewo, 

działaniem przegrzanej 
węglowodory odzna- 

czające się zupełnie podobną wonią jak nafta 
z Pechelbronn. 

Chcę tu wyraźnie zaznaczyć, że wytworzenie 
się ropy w posżczególnych wypadkach z sub- 

roślinnych nie stancyi lub resztek uważam by- 
najmniej jako niemożliwe. Natomiast przeciw 

zbiorowisk 
roślin przemawiają tak ważne zarzuty 

możliwości powstania większych 
ropy Z 
geologicznej 1 chemicznej natury, że również 

1 ta hypoteza, przynajmniej w tym wypadku 
SdY . Chodzi „0 wytłumaczenie 

ropy 

W ykazanie braków tej teoryi, zwłaszcza z geo- 

występowania 

w wielkich masach, ostać się nie może. 

logicznego punktu widzenią, było zasługą Fó- 
fera, który na podstawie licznych przykładów 

wykazał, iż pomiędzy znachodzeniem się ropy, . 
ć . . „ Ę . 2a bb I 

a pokładami węgla kamiennego, niema Żadnego 
związku genetycznego, innemi słowy, że Śro- 

ogniowe, z których miały się pary 
naftowe 

- padków 
wydobyć w największej hczbie wy- 
nie istnieją wcale. lodać nadto na- 

leży, iż, uwzględniając skład substancyi roślin. 
czyby to 

świężym, czy 
węgiel przemienione — 

nej, musimy bężz względu na to, 
były części roślinne w stanie 

lub obumarłe, już w 

11 

W 

uważać jako bezwarunkowo nie możliwe, aby. 
z takowych w drodze jakiegokolwiekbądź che- 

procesu, mogły się wytworzyć wę- 
glowodorowe tłuszcze, bez pozos tawienia przy 
tem jako. reszty substancyi podobnej do 
bogatej. 

koksu 
; AE > GRO w węgiel. Ponieważ zaś geologia po- 

Że takie 'pozostałości węgla w związku 
4 k/ e 4 

ś 

z pokładami naftowymi w ogólności prawie. 
nigdy się nie znachodzą, więc musimy z ma- 
teryałów pierwotnych, z których przyroda ropę 
wytworzyła wyłączyć pierwiastek roślinny, a 
zastąpić go taką substancyą , któraby w danych 
warunkach dała się przemienić w węglo wodory 
nattowe bez wydzielenia z siebie węgla 

Ilypoteza, która w ostatnich latach znalazła 
o wiele liczniejszych zwolenników jest, tzw. 
»zwierzęca«. Podług niej przyjmuje się, że nafta. 

powstała ze zwierząt świata pierwotnego. 
. Jakkolwiek dużo już czasu upłynęło od chwili 

gdy Leopold v. Buch po raz pierwszy wyraził 
zapatrywanie, że nafta musiała powstać ze 
szczątków zwierzęcych, a po nim liczny zastęp 
uczonych jak w Niemczech i Austryi: akta i 
Eraas, Zincken, Credner, Paul, Piedbeuf ii. 
a zwłaszcza w czasach najnowszych : Hófet 
Ochsenius, Sickenberger,. Załoziecki i Jahn; 

Wrigley, Whitney, Hunt, także. 
Peckham, Orton i. 

Ameryce: 

i. przedewszystkiem z geo- 
logicznego punktu widzenia oswiadczyli: się 
mniej więcej stanowczo za tą hypotezą, — to 
przecież dopiero w ostatnich latach 
jej nadać ipows 

zdołano 
zechniejsze znaczenie. Dwie 

nasuwały się trudności z których 
długi czas wybrnąć nie było można i którę 
stały na przeszkodzie, ogólnemu jej przyjęciu: 

zwłaszcza 

brak dostatecznego wyjaśnienia procesu che 
micznego, zachodzącego przy przemianie SE: 
zwierzęcych w ropę i trudność wyobrażenia 
sobie tak olbrzymiej masy.resztek zwierzęcych, 
jakiej potrzeba było do WO A naszych 
zbiorowisk ropy. 

( d n. 
0 6 płyt > 
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Obowiązek kopalń oleju skalnego 
[1 wosku ziemnego w Galicyi do zakła- 

dania górniczych kas gwareckich. 
a 

W. sprawie, wymienionej w nagłówku zamie- 
_ściła »Nowa Reforma « z dnia 15. czerwca b. 
artykuł, który dla naszych czytelników jako 
interesowanych, dosłownie przytaczamy. 

Austryackie prawodawstwo od dłuższego sze- | 
Sera lat a W drzewa do B Ema4 >wania wa 
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robotnicy fabryczni zorganizowani, 

stawy górniczej 

spraw robotniczych i szczyci się już | 
całym szeregiem ustaw, ku temu celowi dążą- 

cych. i 
Wystarczy przypomnieć ustawę z dnia 28-90 

grudnia 1887 r. 1. 1 dz p. p. z 1888 o ubezpie- 
czeniu robotników w przygodzie „oraz o ustawie 
z dnia 30 marca 888 rod, 33 <dży po Bo 0:.UubDEZ 
pieczeniu robotników w chorobie, które w 

niedalekiej przyszłości mają być uzupełnione 
_ jeszcze ustawą o ubezpieczeniu robotników na 
A starość. 

Robotnicy górniczy, znacznie wcześniej niż 
posiadali 

już z dawna kasy gwareckie, mające obok reli- 
SJBYCH także socyalne cele. 

Powszechna ustawa górnicza z "dnia 23. maja 
1854 Pi l r40 dz. p. p. zatrzymała tę staroży- 
tną instytucyę górniczą — ujmując ją w dzie- 
siątym rozdziale kilkoma. paragrafami w kon- 

<d kretniejsze aaa. 
Jak wiadomo, Ś e b kopalnictwo mine- 

żywicznych, dla krótkości naftowem 
zwane, uregulowano ostatecznie ustawą panń- 

stwową z dnia 11. maja 1884r. l. 71 dz. p. p, 

rałów 

> oraz ustawą krajową z dnia 17. grudnia 1884 r., 
2.1886 roku, , EtóBe 

> obowiązują u nas od 15. kwietnia 1886r. 
l 35 dz. ust. i rozp. kraj. 

"Według $ 321 

»o kasach brackich« 
mieć zastosowanie także do przedsiębiorstw 
poszukiwania i wydobywania minerałów żywi- 

| cznych. ; ł ta 
Na tej Bodo powstało niebawem kilka 

kas gwareckich przy kopalniach nafty i wosku 
_ ziemnego w różnych siedzibach przemysłu na- 
_ ftowego. 

Przez wejście w życie ustaw O ubezpiecze- 
niu robotników w przygodzie i chorobie. (vide 
BOMI DYCH ustaw) zacytowane postanowienie 
$. 32. naftowej ustawy krajowej o »górniczych 
kasach bratnich « przy kopalnictwie naftowem 

straciło swoją ważność, od tego CZASU przed- 
siębiorstwa naftowe są obowiązane ubezpieczyć 

" swoich. robotników w Zakładzie ubezpieczenia 

j dza postanowienie $ 49 woda z dnia 28! lip- 

; | od wypadków we Lwowie 1 w powiatowych 
Polan dla chorych. p 

"Że to: zapatrywanie jest słusznem, to stwier: 

112 

naftowych, a dotąd istniejące, 

2, tej ustawy krajowej posta-- 
| nowienia DAM rozdziału powszechnej u- 

miały 

12% 070,50 urządzającej Sto- 
sunki kas gwareckich istniejących lub mających 
powstać na zasadzie pow szechnej zaw sA góT- 

ca. 1888 r. 1. 

niczej. 
Powołany paragraf tej ustawy w drugim 

ustępie wypowiada zasadę, Że robotnicy 1 urzę- 
dnicy, zatrudnieni przy kopalnictwie naftowem, 
są obowiązani do ubezpieczenia się w zakła- 
dzie ub ezpieczeń od wypadków 1 w kasie cho- 

rych, od Ś to obowiązku będą zwolneni 
s należenia do górniczej kasy s. pizeż *0za 

reckiej. | 
Takiemu pojmowaniu ustawy nie sprzeciwia 

się postanowienie ustępu pierwszego 
ustawy o górniczych kasach gwareckich, gdyż 
postanawia on tylko, że owe tymczasem zapro- 
wadzone już kasy gwareckie przy kopalniach 

e muszą urządzić 

się na zasadach tej ustawy z dnia 28. lipca 
1889 r. 1. 127 dz. pp. w) 

2 powyższego okaz0je Się; Ze Ra 
palnie oleju skalnego i SCR ziem: 
nego w Galicyi hie mają obowiązku 
zaprowadzania górniczych kas gwa- 

natomiast 
robotników i 

reckich, mhnSzą „uBbezpi€: 
czać swoich urzędni- 
ków ruchu w odnośnych kasach dla 
chorych i w zakładzie macanoc o? enia 
od wypadków we Lwowie | 

posiadające zna- 
na dłuż - 

Większe kopalnie naftowe, 
czniejszą ilość robotników i obliczone 

snym interesie powinny przystąpić do zapro- 
wadzenia. górniczych kas brackich, gdyż do 

> 

ich nie może. 
W nadziei, wyrzą 

dzamy przemysłowi naftowemu znaczną usługę 
że przez to wyjaśnienie 

tąd obracającej się w błędnem kole 
liśmy się do ogłoszenia tych kilku uwag, po- 

mo szukają PoE w tej 
y AD 

$.49. tejże 

szy czas trwania, już to same, już to wspólnie: 
mogą, a nawet w „dobrze zrozumiańym wła: 

tego są upoważnione, ale do tego 20. zmusić ż 

i przyczyniamy się do rozwikłania sprawy do- | 
poczuwa- 4 

chodzących z kół fachowych 4 pragniemy, aby. 
one jak najbardziej się rozpowszechniły wśród 
właścicieli kopalń, którzy dotychczas na dar-- Rz 

ciężkiej dla nich nę 

| ZBP 
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Wykaz rafineryj nafty w Austro - -Węgr zech 

oraz opłaconego przez nie SE jakoteż obliczona z po 
j (zestawił H. Urban, Chem. Ztg Nr. or 

datku produkcya pojedyńczych rafineryj w r. 1891, 1802, 1893. 
und Techn. 

'Austrya nizsza. 
Wie: Floridsdorfer Mineralólt., 
Gustav Wagenmann, Wien X. 

istrya. 
Triester ińeratól: Raffinerie, Triest 

Czechy. 
Pardubitz . 

Zabor-Elbeteinitz 
Dawid Fanto: G Go; 
Ofenheim © SG 

Szlązk. 
A Bóhm 5 Co.. Privos- Mihr.-Ostrau 
Mineraló|- Raffinerie A.-G., Gderberg . 

, * Galicya. 
TI Galic. Akc. Tow. dla przem. naft.. 

_ Gartenberg 1 i Ska, Kołomyja 
Gartenberg i Ska, Niegłowice-Jasło 

' Adam Skrzyński, Libusza 
"J. Straszewska, Lipinki 2 

Gartenberg i Ska, Drohobycz. 
Mikołaj Fedorowicz, Ropa . 
W. Fibich i 5. Stawiarski, 
J. Alexandrowicz, Gorlice . . 
Endzweig i Fischer, Dukla. 

Jsaak Reich, Cergowa-Dukla 
Efraim Wertheimer, Gorlice . > 
Samuel Ehrenberg, Sękowa-Gorlice - 
Bank anglo- austry: acki, Schodnica . 

- Kallmann Nebenzanl, 
Brust i Ehrenreich, Dukla : . . 
Leisor Grifiel, Pasieczna-Nadwórna 
Leisor Hoffmann. Hubicze-Drohobycz 
A Douglas, Klęczany Marcinkowice 

Vinzenz, Sopów-Kołomyja , 
PASI i Ska, Drohóbyez”. -; 
Leib La tmann, Z AORERO: belatyn ś 
Hersch Bloch, Werbiąż- Kołomyja 

Isaak Gleicher, Gorlice 
"1. Friedmann, Kołomyja . . 
"Naftali Bodner, Ropica polska- „Gorlice 

Zacharias Handel, Drohobycz . . . . 
"Weiser i Ska, Wierbiąż- Kołomyja . 
1. Kreisberg, Mykietyńce- KiS x 0 
Chaskel Gleicher, Ropica polska-Gorlice 

. 

. 

Chorkówka- 

Salomon Kreppel, Lisznia-Drohobycz 

- Salomon Backenroth, Drohobycz. . 
Benjamin Mermelstein, Borysław |. . 
Schepsel Rechter, Mrażnica.- Borysław 

- Moses Wertheimer, SokolęGorlice . 
"Osias Rymald, Chyrów 
Salomon Zins, Grybów 

. 8) * 

| | Bukowina. 
ARA? Zietel, Mittoka-Dragomirna . 

Wegry. 
I. ung. PE ani: Industrie - Act. - Ges., 
'Mineralól-Raffinerie-Act.-Gres., Fiume. 

| Oesterr.-ung. Staatseisenbahn-Ges., 
"Adolf Baruch, Maros-Vasarhely . . .- 
ERC Joannides, Kronstadb" Fo 00: 
br: Ferdinand Otroban, Kronstadt . 

- Salomon Griinfeld, Kronsładić: WAREZ, 

Mineralól- © Asplialt- -Actien-Ges., 
AR R Ozókerit a AZ 

Sjebenbiirger Petr.-Raff.-A. G., Kronstadt . 
Mineralól-Fabriks- Actiengeselischaft. Budapest 
Petroleum-Fabriks- Actiengeselischaft, Orsowa. 

Oravicza 7 

- Jacob Nebenzak!, Krasznibrod . 140 . . 

Tatoros 

Donaufeld, Wien 
. 

Dr. Fi iedrich Pilz, Theussau-Falkenau . 

Peczeniżyn 
Bergheim i Mac- Garvey, Marianno: Gorlice . 

Krosno 

Stróżówika Gorlice 

. . . . 

cy 

Glanzmann i Ska, Strzelbice-Stare Miasto 

Br. F. Brunicki, Klęczany: Marcinkowice 
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LITERATURA 
_. Potrzeba związków naszych towarzystw prze- 
mysłowych i handlowych oraz wyższej organizacyi 
stowarzyszeń naszych w ogóle przedstawił Zy: 
gmunt Korosteński, Lwów 1895. 

W broszurce tej o 29 str. przedstawił autor 
stan naszych towarzystw pod względem wyższę j 
organizacyi, która jeszcze bardzo wiele do życze. 
nia pozostawia. — Przy końcu. omawia p. Z. K. 
nieco szerzej możność ustawową takiej organiza- 
cyi, jakoteż w ogólnych zarysach sposób przepro- 

| wadzenia jej. 
PZ 

/ 

JS ONIEZA 

F Prawie białą” ropę otrzymano w pobliżn wsi Romani 
"koło Baku w głębokości 260 m. F 
cno fabrykantów z Baku. ! As | 
_. * £00.000 pudów ropy (około 50.000 baryłek) dziennie 
daje nowa fontana ropna, wywiercona przez firmę Pitojew 
koło i 
,. 5% Na zachednim brzegu Uralu nicdaleko O 

AES pokłady nafty; 
wykonała, zamierza exploatować tamtejsza terena naftowa. 

k Exploatacyę terenów naftowych na półwyspie Taman 
(na północnym brzegu czarnego morza) zamierza rozpocząć 

akt ten zainteresował mo- 

firma Garina, która próbne wiercenia 

, konsorcyum złożone z najpoważniejszych firm w Baku, mia- 
OSK) - ć 1 ć y 

nowicie: Nobel, Pukasow, Lanosow, Źurawlew, Pomarancew, 
Michelson i Tsajew. Rząd odstąpił towarzystwu temu > o: 
dziesięcin ziemi na 2 24 lat do exploatacyi. / 

* Na półwyspie Apscheron wyprodukowano w marcu b. r. 
38,462.954 pudów ropy. 

* Nowy sposób oczyszczania nafty opatentowali Lówen- 
_berg i A. Mager w Berlinie. „Ropę destylują z metalowej retorty, 
skroplone pary prowadzą przez rurę na 1 m długą i nieco 
pochyloną, zawierającą mięszaninę siarkanów i chlorków po- 
tasu, sodu, ammonu, magnu, baru, strontu, wapnia, glinu, 

_ chromu, o: it. d. Odczynniki te zabarwiają się. podczas 
śdóbiaty! żółtawo. lub_ br unatno, a po ukończeniu całego pro- 

cesu przedstawiają masę brunątno-szarą, silnie cuchnącą. Że 
masa ta się z zanieczyści wierzymy, czyli ona jedak przez to 
zanieczyszczenie się nattę oczyszcza, wątpimy. AAcaY 

|* Fontanę naftowa, która 14 godzinach 
dała 500.000 pudów ropy, wywiercono w Bibi-Eybat dla 

firmy Rothschilda. 

| kszą Z dotychczas wywierconych. 
* Tereny naftowe w Gross snyj koło Władykaukazu wy- 

Gaaawiło: na lat 36 sk Achwerdowa towarzystwo angielskie 
EE Agentur Limited". | 

* Belgijsko- Holenderskie towarzystwo naftowe z kapitałem 
8 NOR 1,000.000 franków ttw orzone zostało w Brukseli. 
W Ad WA: tem mają znaczny udział bracia Rothschild. 

* Kontrakt syndykatu rosyjskich przemysłowców nafto- 
wych został podpisany, Główne punkta ugody są następujące : 
Członkowie syndykatu obowiązani Są naftę oczy: szczaną , lub 

w pierwszych 

też zabarwioną odpadkami sprzedawać za granicę tylko za po- 
średnictwem „biura syndykatu. a czele syndyka tu. stoi wy: 

Fontana ta jest co do wydajności najwię- 

wydz ię prawo 

późnej 

dem sprzyjał, gdyż 

w 

dział, złożony z 15 firm, który prowadzi wszystkie interesa. 
Ugoda trwa do 1. kwietnia 1590 r. Każdy należący do syn- 
dykatu ma prawo: wystąpienia do 1. października 1097 r., 
gdyby dalszy udział w syndykacie uważał dla siebie jako 
szkodliwy. 

Tak samo upada. ugoda jeżeli 9/,, wszystkich stowarzy- 
* 7”, 7 . j . 

szonych rozwiązania syndykatu zażądają. Każdy jest obowią- 
zany, przydzieloną mu do dostarzczenia ilość produktu dosta- 
wić w należytym terminie, w przeciwnym bowiem razie ma 

zakupienia na jego rachunek ilości nie dostar - 
czonej. Kto chce zaprzestać exportu za granicę musi o tem 
donieść wydziałowi na 6 miesięcy: naprzód, i nie wolno mu 
potem podczas trwania kontraktu wogóle eksportować. 

W dniac s 

h 22. i 23. czerwca b. r. odbyła się pod przewo- 
dnieiwam Dra Zukera wycieczka geologiczna w Karpaty. Dr. Zu-- 
ber odbył wycieczkę ze słuchaczami swoimi, do których przyłączy- 
ło się kilku techników, chcących zobaczyć Schodnicę i jej dziwa. 
Pogoda prawdziwie geologiczno wycieczkowa sprzyjała uczest- 

kna w tej okolic cy przyroda podczas całej drogi. Niektórzy 
z uczestników 
z Rosyi) to też 
trudno wrażenie, 

wycieczki wcale gór 
co chwila zachwycałi się widokami. Opisać 

jakiego się odczuwa przy zoczeniu Schodnicy, 
zasianej wieżami wiertniczemi. Rozmaite uczucia opanowują 
cząowieka a głównem jest radość i otucha, jaka w nas wstępuje; 
przekonywamy się tu naocznię i niezbicie, że i Polak w prze- 
myśle pracować umie, że gadania na 
i szybkiego ustawania w pracy ciągłej jest tylko czczą gada- 
niną nie opartą na żadnych poważniejszych danych. Schodnic: 
to przyszłość naszego przemysłu naftowego 
sobie uczestnicy wycieczki po zwidzeniu tej kopalni. 
uczestnicy wycieczki kopalnię Anglo-bankt, „gdzie oprowaćł zał 
jeden z „naszych Amerykanów" p. K. Odrzy wolski]. A 
PCE uczestnikom wycieczi zi fabryka narzędzi wiertni ych 

W olskiego i dóZ ywolski iezo. W krótkiej notatce ARKA 
Foo) 

widziało, mogę jednak 2 6 
a trudno to wszystko opisać. co się " 
zapewnić, że gdybym w Schodnicy niczego więcej nie widział 
jak fabryczkę tę, byłbym zupełnie wynagrodzony za , trochę 
uciążliwą drógę odbywaną Po zwidzeniuvosobliwości 

o piechotą. 
schodnickich zgromadzili się uczestnicy wycieczki domu 
państwa Odrzywolskich, podejmowani gościnnie, przez 
podarstwo, prawdziwie po staropolsku; Zabawa trwała : do 

gódziny, zapoznano się z wielu dzielnymi techni- 
schodnickimi. W niedzielę 2 3-g6 

tak szczerze gościnnego domu zwidzono kopalnię na, Pe erepro- 
kami rano po poż egnaniu 

stynie, a dalej szła droga na Urycz, gdzie kuło skał Uryckich 
doliną Stryju aż do i 

dozwoliła uczestnikom 
odpoczynek nrządzono, i ta Podhorodce, 
wódzka wyżnego. Spóźniona, pora nie 

[ zwidzić szyb wiercony w Synowódzi 
zultaty dobre, (a. jest. wszelka nadzieja), powstanie nowa wielka 

nikom, to też w wesołem usposobieniu studyowali geologiczn a 
budowę Karpat od cerkiewki borysławskiej począwszy, aż do 
samej Schodnicy. Zajmowała ich też nie mało żywa tak pię-- 

nie widzieli (pochodzą 

temat braku wytrwałości 

tak powiedzieli 
CAM, 

Zwidzili » 

©ÓO)Tu 205 

Syno- 

cu, szyb, który gdy da re- ? +, > u j Y 

kopalnia, gdyż siodło, na którem kopalnię założono, jest prze- 
dłużeniem siodła schodnickiego. 

Nie widział wszystkich. 
nie widział deszczu 

właściwości gór RW kto 
38) / REZ e Ę ź ; i 

w Karpatach. Los nam i pod tym wzglę- 
deszcz nas przychwycił tuż pod Synowódz- 

kiem, miał jednąk zawsze Wa tyle czasu, żeby nam okazać, 
jak smutnie góry w porze deszczowe j wy glądają 

j / j 4 9% 4 p) ł 4 pęh +b. No k(ę0 OZ 26) 
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MON Hr | Oświ iadc; żyny nafciarza, 

Lmba moja! dla cię serce 
Me uderza z taką siłą, 
Z jaka nigdy i z „Fretfallu* 

_ W'szybie dziur się nie wierciło. 

Oko Tw oje, jak dyamenty, 
Lśni mi ciągle, nieskończenie, 
Ach, to oko przypomina 
Dyamentowe mi wiercenie! 

m, Twoje oko patrzę ciąglć 
I przysięgam będę wierny, 
Jeśli masz Ty luba moja 
Dziennie choćby z mara DYtaYA! trzy cysterny, 

Wiernym bodo a przyrzeknę 

Luba! jeszcze to i owo! 
Gdybym mógł ja zarurować 
Gdzieś R ad mą teściową! 

Schodnica w czerwcu 1895. 
Miecz. Ra dz iszewsSki. 

od 3.9 ( 
c Zadni 

O GL Em AZ A! 

Zawiązane w roku 1861 towarzystwo , Bratniej 
Pomocy” 

na celu niesienie materyalnej pomocy potrzebują- 
cym kolegom, aby troska o zaspokojenie potrzeb 
codziennego życia nie przeszkadzała im w nabyciu 

wiedzy ku pożytkowi ojczyzny. Mimo usilnych 
_ starań około powiększenia dochodów, nie jest 

„B ratnia >omoc" w możności dopomódz wszystkim 
potrzebującym słuchaczom politechniki. Wielu z 
nich wskutek tego- opuszcza szkołę, zmniejszając 
i tak niewielką liczbę słuchaczów politechniki, a 

przez. to samo uszezupla się liczba fachowo wy- 
kształconych techników, których przecież 
nasz z każdym rokiem. coraz więcej potrzebuje. 

Przyczyną tego jest, wyjątkowe rzec można 
położenie materyalne słuchaczów politechniki. Na 

słuchaczów politechniki we Lwowie ma 

politechnikę garnie się przeważnie uboższa mło- 
bowiem 4dudząc się widokami 4 dzież; zamożniejsi 

lepszymi w innych zawodach, 
cają się studyom technicznym. Nadto zaś absor- 

bują studya techniczne wiele czasu i — powiedzieć 
można — przykuwują one ucznia tak do szkoły, 

'1ż wprost niepodobieństwem jest, bez uszczerbku | 
studyów lub zdrowia szukać jeszcze po za szkołą 
zajęcia, aby na własne utrzymanie zapracować. 

/. Większość zatem słuchaczów biednych potrze- 
| buje wsparcia, którego kilka stypendyów 1 towa- 

115 e 

r: „ystwo 8 
nie, 

ratniej Pomocy* udzielić nie jest wsta- 
zwłaszcza, 

rozporządza, 
pełnie 

że środki, którymi towarzystwo 
są — jak praktyka okazuje — zu- 

wystarczające. Dla tego też chcąc 
skuteczniej niż dotychczas zapewnić biedniejszej 

nie 

, młodzieży możność bytu na politechnice, powzięła 

kraj 

niechętnie poświę- 

odwołać z gorącą prośbą do ogółu o 

„Bratnia Pomoc* myśl wybudowania „Domu 
słuchaczów lwowskiej politechni- 
ki*, w którymby biedna młodzież mogła znaleść 
zdrowe a tanie, lub nawet bezpłatne pomieszkanie. 

Uznając konieczną potrzebę i cel szlachetny, 
ukonstytuował się podpisany komitet, licząc z 
góry na poparcie ogółu. Budowę rozpoczęto w 
r. 1894, opierając się na razie o szczupły fundusz 
żelazny „bratniej Pomocy*. Dom taki, mogący 
przeszło 60 słuchaczów pomieścić (w pobliżu po- 
litechniki) znajduje się już pod dachem. | 

Obecnie nadeszła chwila, w której musimy się 
poparcie 

tego przedsiębiorstwa. | 
Z Znając ofiarność mieszkańców kraju naszego, 

nie wątpimy, że odezwa niniejsza odniesie pożą-- 
dany skutek, a małymi nawet datkami ze strony 
szlachetnych P. 1. ofiarodawców zbierzemy po: 
trzebne fundusze dla dania pomocy naszym mło- 
dym technikom, zwłaszcza, że cel szlachetny i 
godny poparcia. | 

"We Lwowie dnia 3. maja 1895. r. 
Komitet budowy domu słuchaczów lwowskiej 

politechniki: Przewodniczący komitetu: Dr. Pla-- 
c k d Dziwiński, prorektor politechniki. Za- 
we - przewodniczącego komitetu: Alfred 
Sulima Deyma, dyrektor ruchu kolei pań- 
stwowych; Edward Jędrz z ej OW1cz, czło- 
nek wydziału krajowego; Maci ej Cholewa- 
Moraczewski, nadradca buduwnictwa w na- 
miestnictwie; Aleksander Stroka, nadrad- - 
ca budownictwa dyrekcyi poczt i telegrafów. 
Sekretarz komitetu: Ludwik Balwin-Ra- 
m ud t, architekt. Skarbnik komitetu: Rom an. 

Daieślewski, protesot politechniki. 
Paskawe datki BrZYJECOE administracya nasze- 

go pisma. 
mom 

Zmiana adresu: 
Inżynier Kwiryn BRogawski, Jasło. 

ky GSYZOWY AMOR : 



Dirr, Gehre 
pod największą g 

4 
a Są w ruchu 

i północnej Ameryce. w Austryi, Węgrzech, Niemczech, Rossyi 

Kotły parowe patentu Durr 

jakoteż głów! 

KOTŁÓW RUROWYCH 

w Moódline koło Wiednia 
wyrabia jako specyalnosć 

OGRZEWACZE WODY | PARY 

O | 

| 

U KEK, 

pr 

| 
KOTŁY PAROWE 

Korzyści kotłów 
patentu Durra: 

jj Najwyżej możliwe spożytkowanie 
; materyału opałowego. warancyą 

Wysokie napięcie pary. 

4 

m, 
Absolutne bezpieczeństwo przed 

wybuchem pary. 

EB Najszybsze wydobywanie się pary. 

M Cyrkulacya wody oddzielona od 
cyrkulacy! pary. 

nieregulurnem spotrzebowaenin 

$j osobne zbiorpiki wody i parv przez 
M ustawienie Ż i 8 kotłów górnych. 

"'U9AM0]EIMS 
WJU H404zSMA9Id EM]OJpEIMS | oAQuU91dJSH 

użycia materyału dychtowuego. 

M Absolutne bezpieczeństwo ruchu. 

Najwyższa trwałość. 

Minimalne reperacye. 

"giujepdo I owuiep 979 EIĄBdSOJq 

Mi Rury kotłowe rozszerzają się wolno 
i nie krsywią się. 

M Możliwość usunięcia popiołu i błota 
ż podczas ruchu. 

11e AA. WADIRZNYŃ 
Dogodny przewóz. 

Zajmują mało miejsca. 

s] Kotły powyższe nadają się jedna- |$ 
Ej kowo korzystnie przy wszystkich SZR | 
w gałęziach pizemysłu. nawet przy $ 

M pary — do czćgo służą wielkie R j 8 t t 

Zamknięcia z kutego, żelaza bez SĘ 

__ TOWARZYSTWU TKACZY 
pod opieką św. Sylwestra 

przy krajowym zakładzie tkackim 

w Korczynie 
(OBOK TISTOBAM. 2) 

zaszczycone medalami zasłu- 
gina Wystawach w Prze- 
myślu i Rzeszowie, dyplo- 
mem honorowym, jako naj- 
wyższą nagrodą w Krako- 
wie, zaś medalem srebrnym 
na Powszechnej Wystawie 

krajowej we Lwowie. 
poleca P. T. Publiczności: 

WYROBY CZYSTO LNIANE 
z najlepszej 

przędzy” 1NIARNĘEJ 
jak: 

Płótna od najgrubszych do 
najceńszych gatunków, płó- 
tna domowe półbielone i sza- 
re, płótna kneipowskie , dreli 
szki dymy, ręczniki, obrusy 
i serwety, chustki, ścierki, 

fartuszki, zapał: 

Dzewiot na Ubrania męskie 
letnie i zimowe 

patentu Durr'a 
o powierzchni ogrzewalnej od 10 do 320 [jmtr 
z oddzielną cyrkulacyą wody i pary. Około 1400 $ 

| kotłów w rachu, niektóre z tych urządzeń o po- 
wierzchni ogrzewalnej większej jak 4000 [_] mtr. 

Jak najsolidarniejsze Ę Dostawa jak najszybsza. wykonanie. 

eż 5 0 a nę św mich 8: RE GRY KB nsżź . 
F , 7 Be PZD A p PORTAŃ WA, 5 Wezzryk s sA i SF, KA ŻŁĄCH > KIE ee EBRO, PAOSACZKEPA O 6 

Tani fundament. 

Tanie wmurowanie. 

| Kocioł spoczywa na żelaznem ru- 
sztowaniu, niezależnie od 

Łatwa obsługa ete. 
SOH="==PO— 

it. p. w zakres tkactwa 
wchodzące wyroby. 

Uwaga. Towarzystwo miema ża- 
| dnej filii wyrobów swoich wżadnem 

muru. | mieście, nie ma talcze żadnej sty- 
czności z Towarzystwem tkaczy 
„pod Prządka* ani z Towarzy- 
stwem kraj. dla handlu 4 prze- 
mystu. 

Na wystawie w C hicago r. 1893, było wystawionych 6 kotłów patentu Diirra 
Próbki wysyłają się franco na 

żądanie. 
Dyrekcya. 

Probehefte und Prospekte gratis durch 
e jede Buchhandlung. 

Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig. 

10,000 Abbildungen, Karten und Plane. 
PO A Si MREat? o KGRE+ 43:% 

Uber 950 Bildertafeln und Kartenbeilagen. 
e A 

= Soeben erscheint = kę 
in 5. neubearbeiteter und vuermehrter Auflage: | 8 
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W%iertacz 
energiczny i przezorny, 

obznajomiony 

z systemem kanadyjskiego wier- 
cenia, który wstanie jest wieżę 
wiertniczą zbudować i sam całe 
urządzenie montować dostanie 

posadę pod adresem: 

J. Siegmund w Monachium (Miinchen) 
Zenetli Str. 16/L. 

"" Ba w a !I Y A. 

Z Drukarni Polskiej we Lwowie (Grand Hotel). Karola Ludwika 18. Odpowiedzialny redaktor Dr. Rudolf Zaber Doc. Uniw. 


