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przekonaliśmy z radością — zyskał uznanie i poklask. Ale myśl bez czynu, to jak iskra, 
która wypryśnie z ogniska i gaśnie bez śladu. To też starajmy się zamienić ją w czyn. 
Dzień 24 lipca, to dzień św. Kingi, królowej polskiej. Niechaj dzień ten stanie się dniem św. Kingi, 

patronki górnictwa polskiego. Niechaj spocznie. w nim praca, niech wszystkie nasze przedsiębiorstwa 
górnicze uczczą go godnie i poważnie. W miejsce osławionego obchodu „Barbarki* połączonego 

85 najróżnorodniejszymi wybrykami, Po poważny, uroczysty obchód RR górnictwa pol- 
| skiego, sżwórzmy nasze Święto górnicze. 

> | Początek już jest choć w części zrobiony. Dnia 26 lipca b. r. odbędzie się w Schodnicy po- 
święcenie kamienia węgielnego pod budujący się tam kościółek, którego patronką będzie św. Kinga. 

WE | Niemożliwe było urządzić tę uroczystość w dniu Św. Kingi; musiano ją przenieść na niedzielę, 
SAR ale w każdym razie jest ona uczczeniem patronki górnictwa polskiego. a 

4 Oby przykład ten powszechne znalazł naśladowanie, a że znajdzie, nie wątpimy wcale. A dziś 

| | SZ nictwa naszego w ogóle, a górnictwa naftowego w szczególności i wniosek ten -— jak się 
| „A 

zdaje nam się, że będziemy tłumaczami myśli i uczuć wszystkich Czytelników, jeżeli tym, którzy 
zrobili początek, którzy w dzień św. Kingi obchodzić będą tak piękną uroczystość, wypowiemy 
życzenie, aby dzieło rozpoczęte doprowadzili szczęśliwie do końca, — jeżeli im przeszlemy serdeczne 
Szczęść Boże! je za | | Redakcya. s 

.Do wszystkich kiakia »Nafty« swracamy się s usilną 20. o nadsyłanie NAM 
artykułów, korespondencyi i choćby najkrótszych notatek, uwag i wiadomości. Prośbę tę powta- 

|a rzamy i powtarzać będziemy stale, chociaż — jak dotąd — była ona prawie bes skutku. 
| Równocześnie zawiadamiamy, śe rosesłaliśmy juś do P. I. Członków 14 owarzystwa 

Techników naftowych zalegających s wkładkami, przekasy i rachunki saległości i prosimy 
o ich wyrównanie. | | i 

Zmiany adresów sechcą P. T. Czytelnicy podawać do wiadomośći Redakcyi, celem uni- 
' kmięcia przerw w otrzymywaniu pisma. Reklamacye adresowane do Redakcyi wolne są od 

SUW - Ołasća pocztowej. 

czas jakiś, aż nareszcie — zwykłą u nas koleją — 
H SDrAWi8 polskiego stOWnictwa nalciar skiego. przestano o tem mówić, a wszystko pozostało tak, ae 

było przedtem. 
W jeenym z dawniejszych zeszytów »Nafty« po- A jednak myśl była zbyt dobra i zbyt na czasie, 

ruszył p. Fabiański myśl wyrugowania obcych słów, aby godziło się dać jej przeminąć bez echa. Niepodobna 
któremi nafciarstwo nasze dotychczas się posługuje zaprzeczyć, że język nasz w ostatnich czasach psuje 
i zastąpienia ich wyrazami swojskimi. Myśl ta powi- się i ubożeje. Może to w znacznej części wina dzien- 
tana została ogólną i żywą sympatyą; mówiono o niej nikarstwa, na którem kształci się niestety codzienna 
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nasza mowa, a którego język, zamknięty w coraz cia- 
śniejszem kole utartych i oklepanych zwrotów, wpro- 
wadza nadto bez potrzeby coraz więcej obcych wyra- 
zów; może przyczynia się do tego coraz to ogólniejsza 
znajomość obcych języków, u których zapożyczamy się, 
zamiast odnachodzić albo nawet tworzyć własne słowa, 
w miarę powstawania nowych pojęć. Dość, że zbliżamy 
się znowu nieznacznie ale stale do czasów makaro- 
nizmu, — że braknie nam własnych wyrazów na okre- 

_ślenie tak codziennych pojęć jak np. interes, propozy- 
cya, konsekwencja, ADAK fakt, optymizm, szo- 
winizm itd., itd. | 

Nie leży naturalnie w Maszej mocy podjąć walkę 
z tym zgubnym kierunkiem na szerszą jakąś skalę. 
Do tego powołana byłaby przedewszystkiem Akademia 
Umiejętności, następnie dziennikarstwo, wreszcie osobi- 
sta.codzienna agitacya. My spełnimy swój obowiązek, 
jeśli uda nam się za przykładem kilku innych gałęzi 
wiedzy, oczyścić 1 uzupełnić słownictwo w tej gałęzi 
techniki, której przedstawicielem jest nasze stowarzy- 
szenie. Pragniemy wprowadzić do naszego nafciarstwa 
słownictwo jednolite, swojskie i poprawne; ogólne 
rozpowszechnienie jego w praktyce będzie już rzeczą 

dobrej woli, na której z pewnością nie braknie inteli- 
gentnej części naszego nafciarstwa. Zadanie chyba nie 
może być zbyt trudne; wszak między starymi wierta- 
czami, po salinach, po małych wiejskich kuźniach prze- 
chowuje się jeszcze mnóstwo słów żywych, rdzennie 
polskich, a określających rzecz tak trafnie i dobitnie, 
jak tylko nasz robotnik nazwać ją potrafi. Pozbierać 
te zabytki, póki nie wyginą pod napływem obcej fa- 
brycznej terminologii, uzupełnić słowami nowemi i za- 
pewnić im znowu powszechne. używanie — oto cel 
naszych usiłowań. | | 

Pragnąc wszakże, aby | dada te nie pozostały 
znowu dobremi chęciami, ale rzeczywisty odniosły sku-- 

tek, musieliśmy sobie zdać jasno sprawę z e 
i cych pewników: 

1) Żadne choćby najlepsze anióno polskie nie 

' przyjmie się w użyciu codziennem, jeśli nie będzie 
jednolite, jeśli każdy z nas ba chrzcił odnośne 
_ przedmioty. według swego własnego upodobania. Ro- 

botnik słysząc raz tę, raz ową nazwę nie przyjmie A. 
żadnej, a niemiecko- mazurskie dziwolągi będą po sta- 

- remu stanowiły jedyny nasz ogólny sposób porozumie- 
_ wania się między sobą. | 

_2) Słownictwo tedy, jeśli ma być jednolite, musi 
- zatwierdzone przez jakąś powagę, naukową, 
przemysłową czy inną jaką, byle powagę ogólnie uznaną, 

_ której każdy z nas PREM a. swe Wah 
Gi zapatrywanie. 

| 3) Powaga tego zadzóiu: jeśli ma być istotnie 
przez ogół uznana, nie może być mu narzucona 

/ przez kogokolwiek, ale musi pochodzić z jego własnego 
wyboru. W tym celu chcemy przeprowadzić wybór 
osobnego komitetu złożonego np. z 5 członków i uła- 

kandydatów i odeszle na ręce Redakcyi. 

twić go za pośrednictwem Redakcyi »Nafty«, a miano- 
nowicie w ten sposób, że każdy z członków Towarzy- 

stwa Techników Naftowych, otrzyma kartkę in bianco, 
którą do tygodnia wypełni nazwiskami pięciu swych 

Wybrany 
w ten sposób komitet może być słusznie uważany za 
przedstawiciela ogółu naszego nafciarstwa, a przynaj- 
mniej tej jego cżęści, która styka się bezpośrednio 
z techniczną jego stroną. | 

4) Aby jednak każdemu z członków zapewnić 
wolny głos doradczy, co jedynie na korzyść sprawy 
wyjść może, otworzymy łamy naszego czasopisma dla 
każdego, ktoby w otwartej dyskusyi chciał wziąć udział 
i prosimy dziś już jak najgoręcej wszystkich czytelni- 
ków »Nalty«, aby na ręce Redakcyi zechcieli nadsyłać 
swe wnioski i uwagi nad pytaniami, które wybrany 
komitet w swoim czasie podda sądowi ogółu. | 

Wydział Towarzystwa Techników Naftowych. 

Prof. dr. R. Zuber. | Wacław Wolski. 

(lej skalny i wosk zi ziemny i Karpatach. 
yjatek z dzieła: Ziemie dawnej Polski i sąsiednich krajów 
słowiańskich, opisane pod względem fizyczno - geograficznym 
przez dra. Antoniego Rehmana. Część pierwsza: Karpaty. 

Rozdział XXX. | 

(Ciąg dalszy). | 
O istnieniu oleju skalnego w Karpatach wiedziano 

dobrze od dawna, lecz nie zwracano na niego uwagi. 
Gintl opowiada, że włościanie w Słobodzie Rungurskiej 
używali tego płynu już w roku 1770 na smarowidło 

do wozów i jako lek przeciwko chorobom skórnym 
u zwierząt domowych. Pomiędzy r. 1810 i 1817 istniała 
już w Borysławiu (właściwie w Hubiczu) destylarnia 

_ oleju skalnego, z której nafta szła do Pragi, gdzie do 
oświetlania ulie używana była. Była to więc pierwsza 
próba. zużycia oleju skalnego na światło i zasługa 
pierwszeństwa w tym kierunku przypada w udziale 
Galicyi. Przedsiębiorstwo to rozbiło się jednakże, jak się 
zdaje, głównie o trudności przewozowe i niebawem 
upadło. W ciągu. następnych 40 lat. czerpano jeszcze 
tu i ówdzie olej skalny, lecz przerabiano go przez g0- 
towanie, wyłącznie na smarowidła. Według Zeisznera 

istniało w Borysławiu w 1838 roku 30 studni zalanych 
wodą, które około 4 kwart oleju dziennie dawały; ale ; 

już w 1840 r. czerpano w stanisławowskim obwod 
według. Hoófera, olej skalny z 75 studni, które ok 

24.000. litrów płynu na rok dawały. "Tak kopanie! 
studni, jak i warzeniem mazi zajmowali się na wł 
rękę włościanie miejscowi, którzy właścicielom gru: 
CZYNSZ roczny, 0 od Y, dó 20 zł w. a. 6d studni. sk 

_ Dopiero w r. 1852 zrobił Ignacy Łukaszewicz, pre 
apteczny we Lwowie, GZY is PAP 
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w ten sposób płynu do lamp. Próba wypadła zupełnie 
zadawalniająco, bo już w roku 18538 kolej północna, 
która do oświetlania swych budynków szkockiego hy- 
drokarburu (płynu, otrzymywanego przez destylacyę 
węgla brunatnego) używała, płacąc za centnar wied. po 
48 złote austr.. zastąpiła ten hydrokarbur galicyjską 
naftą, a w roku 1855 ten rodzaj oświetlenia został 
zaprowadzony w głównym szpitalu we Lwowie. Mo- 
żemy więc powiedzieć bez przesady, że Galicya jest 
kolebką tego nowego przemysłu, gdyż wyprzedziła ona 
pod tym względem tak Kaukaz, jak i Amerykę, a Łu- 
kaszewicz, który zbudował pierwsze rafinerye w Klen- 
czanach, w Gorlicach, Jaśle i Polance, a dorobiwszy 
się znacznego majątku i zdobywszy sobie ogólne uzna- 
nie i „poważanie, zmarł w r. 1882, jest jego ojcem. 

"Obecnie kopią olej skalny w Galicyi co najmniej 
w siu miejscowościach, a liczba studni wynosi kilkana- 
ście tysięcy. llość otrzymywanego płynu wzrosła naj- 
bardziej, gdy około 1871 r., w miejsce dawnych studni 
kopanych, zaprowadzono wiercenie świdrem ; równo- 
cześnie zmniejszyły się koszta jego wydobywania. 
W roku 1885 posiadała Galicya zachodnia kopalnie: 
oleju skalnego w obwodach sandeckim i gorlickim 
w gminach Klenczany, Mienczyna Wielka, Ropa, Siary, 
Sękowa, Ropica Ruska, Libusza, Lipinki, Wojtowa, Kryg 

1 wiele innych; w obwodach jasielskim i sanockim 
w gminach Harklowa, Leszna, Bóbrka, Ropianka, Za- 

_górz, Uherce, Polany, Głębokie, Nowosielce, Zmienna. 
it d. Studni ropodajnych znajdowało się w tę porę. 
w tych czterech obwodach około 2050, a ilość otrzy- 
manego oleju wyniosła przeszło 185.000 metrycznych 
centnarów.. Wschodnia Galicya posiadała w tymże roku 

kopalnie w obwodach samborskim i drohobyckim w gmi- 
nach Borysław, Wolanka, Truskawiec, Schodnica, Mro- 
a: i te w SR gie i w koło- 

pie, Pasiecznej, Łuczy, oełS8ki Potoku, Akreszorach, 
Kosmaczu, 5kolem i t. d. Ropodajnych szybów znajdo- 
wało się we wschodniej Galicyi około 1500 a dały one 
w 1883 r. przeszło 370.000 metrycznych centnarów ropy. 
Ale oprócz tego znajdowało się w tę porę kilka tysięcy 
wyczerpanych, albo zaniechanych studni i kilka tysięcy 
takich, nad któremi dopiero pracowano. Ceną ropy wy- 
nosiła w tę porę od 5 do 6*/ę zł. austr. za metryczny. 
centnar. Wydatność studni jest różna. Studnia »Hucuł« 
w Słobodzie Rungurskiej, „wybita. w 1885 r. głęboka 
na 271 m. dawała od razu, bez pompowania, poz LZ; 
baryłek (po 150 kilogramów) oieju dziennie, a do roku 
1891 pr: vniosła właścicielom przeszło 600.000 zł. zysku; 

_ studnie » Witołd« i »Kazimierze w tejże samej miej- 
scowości, dały w ciągu 18. miesięcy 60.000 baryłek 

Foleju. Szyb nr. Il. w Wietrznie (własność ć Amerykanów), 
dawał z początku po 2000 baryłek dziennie; głębokość 

_ jego wynosiła 240 m,, ropa wypływała z niego bez 
pompowania przerywanymi wybuchami. Szyb Nr. VII. 

„w Równem, głęboki na m., dawał w odąca: =. 

przeciąg czasu po 1000 baryłek dziennie; do roku 1891 
przyniósł on swym właścicielom około 300.000 zł. ogól- . 
nego dochodu. Chociaż studnie galicyjskie nie dają od 
razu tyle, co amerykańskie, to wydatność ich trwa zato 
wogóle o wiele dłużej. W Bóbrce znajdują się studnie, 
które dają olej od lat 350, po kilka baryłek dziennie. 
Szyb »Skarbowy« w Słobodzie Rungurskiej, wybity 
w 1771 r. w celu otrzymania solanki, został opuszczo- 
ny, gdyż w miejsce solanki ukazał się w nim olej 
skalny; pogłębiony ponownie w latach 1859 i 1879 
dawał jeszcze po 10 do 20 m. c. oleju dziennie i przed- 
stawia zajmujący przykład studni, która od 80 lat wy- 
datności swej nie utraciła. Około 1885 roku zaprowa- 
dzono w galicyjskich kopalniach kanadyjskie wiercenie, 
polegające na tem, że świder porusza się w metalowych 
rurach, które równocześnie z nim w ziemię się zagłę- 
biają, co zalanie studni przez wodę uniemożebnia. 
Oprócz tego praca postępuje o wiele raźniej, bo świ- 
der. poruszany parą, zapuszcza się w ciągu doby, sto- 
sownie do twardości kamienia, na 18 do 26 metrów 
w głąb ziemi. Najgłębsze studnie zostały w ten sposób 
wybite i doszły do 400 z górą metrów głębokości. 

W ścisłym związku z olejem skalnym pozostaje 
kilka innych ciał bitumicznych, już stałych, już lotnych. 

Do pierwszych należy przedewszystkiem smoła żydow- 
"ska, czyli asfalt, uważana przez chemików za stężały 
na powierzchni olej skalny, znana od wieków z Morza. 
Martwego, gdzie na powierzchnię wody od czasu do 
czasu kawałami wypływa; znajduje się ona u nas w Ko- 
smaczu, a bywa używana na chodniki, do wyrabiania. 
ogniotrwałej tektury i t. d. Ważniejszy od asfaltu 
jest wosk ziemny (ozokerit)?). Znajdowano go dawniej 
w roponośnych pokładach w Egipcie, w Persyi, na 
Świętym Ostrowie Kaspijskiego morza, w Kroacyl I na 
Wołoszczyźnie, lecz wszędzie w mniejszej ilości i nie 
przywiązywano do niego żadnego znaczenia. W. Galicyi 
znajduje się on w małej ilości w Dźwiniaczu, Staruni, 
Mołotkowie, Libuszy, Truskawcu i Wolance, a bardzo 
obficie w Borysławiu. Siedzibą jego są tutaj wyłącznie 

pokłady solonośnej formacyi, utwór, jak wiemy, od ro- 
podajnych piaskowców karpackich o wiele młodszy. 
Występuje on w cienkich warstwach, zawartych naj- 
częściej pomiędzy warstwami iłu i piaskowca, ale oprócz 
tego wypełnia niezliczone szczeliny, szpary i otwory, 
niekiedy w postaci Żył, i widoczną jest rzeczą, że został 
w nie wgnieciony, jako ciało plastyczne, zostające pod 

"bardzo silnem ciśnieniem. Zdarzały się w Borysławiu 
kilkakrotnie przypadki, że wosk ziemny wdzierał się, 
po przebiciu skał z taką gwałtownością, iż robotnicy, 
pracujący w szybie, o mało życia w nim nie postra- 
dali. Obok wosku znajduje się w tych pokładach i olej 
skalny i sól kamienna. Znaleziono tutaj kryształ soli, 
we wnętrzu którego była zawarta kropla oleju skalnego. 

1) WŁ. Szajnocha: Wosk ziemny w Galicyi, w Przewodniku 
naukowym 1 literackim, 1894, str. 82 , 177, 266. 
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Wosk ziemny bywa przerabiany na parafinę i cere- 
zynę, oprócz tego znajduje on liczne zastosowanie w prze- 

myśle, a cena jego jest bardzo wysoka i bezustannie 
się podnosi; gdy w roku 18738 jeden centnar metryczny 
płacono w kopalni po 18 zł, to w roku 1891 cena ta 
doszła do 29 zł. Z tego powodu popłaca wosk ziemny 
lepiej, aniżeli olej skalny. W Borysławiu bywa on od 
30 lat wydobywany, liczba studni doszła tu już w 1881 
roku do 12.000. Ale ilość wosku a z nim i wartość 
produkcyi zmniejsza się tu z każdym rokiem. Gdy cała 
ilość otrzymanego w r. 1878 w Galicyi wosku przed- 
stawiała wartość 3,500.000 zł.. to w roku 1891 obniżyła 
się do 1,760.000 zł. Ponieważ przemysł ten znajduje 
się w Borysławiu prawie wyłącznie w ręku ciemnych, 
chciwych zysku, spekulantów żydowskich, przeto o ra-- 
cyonalnem prowadzeniu robót nie mogło być mowy. 
Wydobywanie tego produktu jest tutaj bezmyślnym ra- 
bunkiem, a Borysław, ta galicyjska Kalifornia, która 
wydała dotąd co najmniej 50 milionów zł., przedstawia 
pod ekonomicznym, społecznym i moralnym względem 
obraz taki, o jakim mało kto w kraju ma wyobrażenie, 

Oprócz smoły żydowskiej i wosku ziemnego zna- 
chodzą się w karpackich pokładach ropodajnych liczne 
pnie skamieniałych drzew. Około Wamy i Czerniowiec 
na Bukowinie znaleziono zaś odłamki żywicy, zbliżonej 
swemi właściwościami do bursztynu, ale różniącej się 
od niego składem chemicznym, który Schróckinger 
z tego powodu za odmienny minerał uważa i szraufitem 
nazywa!) W pokładach Borysławskich wykrył nadto 
Nawratil ciało, zbliżone własnościami do kauczuku, któ- 
remu nadał nazwę helenitu?). i | 

Kopalnie w Borysławiu dostarczyły w osa kici 
czasach jeszcze jednego szczegółu, niezwykłej dla nauki 
wartości. Inżynier Gąsiorowski znalazł w iłach, przy- 
krywających mioceńskie warstwy ozokerytowe, w tak 
zwanej »sytycy«, wielką ilość dobrze przechowanych 

cząstek owadów, których rozpoznaniem zajął się prof. 
Łomnicki. Wypadki tych badań zostały właśnie ogło-- 
szone w pięknej pracy, zatytułowanej: »Plejstoceńskie 
owady z Borysławia 1894«, ozdobionej dziewięcioma 
tablicami, a wydanej nakładem Muzeum imienia Dzie- 
duszyckich we Lwowie. Owady opisane i odrysowane 
w tem dziele należą prawie wszystkie do Gziału chra- 
bąszczów, oprócz których znaleziono tylko kilka pluskiew 
i ślady dwuskrzydłych. Najciekawszym wypadkiem po- 

szukiwań prof. Łomnickiego jest ten szczegół, że ów- 
<czesna borysławska fauna owadów była zupełnie od”. 
mienna od dzisiejszej, a wykazuje najwięcej podobień- 
stwa z podbiegunową. Owady te żyły tu w okresie 
lodowym, którego szczątki osiadły w Borysławiu na po- 

_ kładach mioceńskich. Znaczna liczba ek żyjących 

_1) Schróckinger: Ein neues fossiles pa aus Bukowina, 
Verhandl. d geol. Reichsanstalt, 1875, nr. 8.. 

2) A. Nawratil: Uber fossilen Kautschuk, genannt Helenit ; 
Page Polytechnisches Journal. 

już to w odchodach zwierząt kręgowych, jużto w ich 
ścierwie, przekonuje też na pewne, że pomimo niskiej 
ciepłoty powietrza, okolice podkarpackie posiadały wów- 
czas i roślinność obfitą i świat zwierzęcy urozmaicony 
i bogaty. Żył tam między innemi i mamut, jak o tem 
świadczy ząb tego zwierzęcia, znaleziony przed laty 
w Borysławiu. 

Miejscowości, posiadające olej skalny, zawierają 
oprócz tego prawie zawsze wielkie ilości gazów zie- 
mnych, które gromadzą się po studniach i szybach 

i nietylko robotę we wnętrzu ziemi utrudniają, lecz 
i zakłady z powodu łatwej zapalności na niebezpieczeń- 
stwo pożaru narażają. Na półwyspie Apszeron jest zie- 
mia w wielu miejscach tak tymi gazami przesiąknięta, 
że zrobienie otworu laską w wilgotnym piasku wystarcza 
do tego, ażeby gaz palny z ziemi otrzymać, a otwory 
głębokie na kilka metrów wydają go bez przerwy w ta- 
kiej ilości, że raz zapalony, sam przez się nie gaśnie. 
Zjawisko to było na Kaukazie znane od niepamiętnych 
czasów i zdaje się, że widok tych wiecznie płonących 
świateł zrodził tutaj ubóstwianie ognia, które Zoroaster 
ujął w pewne formy religijne. Świątynie z płonącymi 
ogniami znajdowały się na półwyspie Apszeron już na 
kilka wieków przed naszą erą; czciciele ognia przyby- 
wali do nich z najodleglejszych stron i roznosili swą 
religię po całym wschodzie. Ostatnia świątynia tego ro- 
dzaju w baku została zamknięta z polecenia rządu ro- 
syjskiego przed 10 laty, jej święty płomień zagasł pra- 

wdopodobnie na zawsze. Natomiast gazy wydobywające 
się z ziemi służą tam dziś do oświetlania zakładów fa- 

brycznych, a nawet do ogrzewania kotłów parowych. 
W północnej Ameryce gaz palny wydobywał się także 

„w kilku miejscach sam przez się z ziemi i został wcze- 
śnie zużytkowany. Pierwsze podobno miasteczko Fre- 
donia ujęło w 1821 r. i zużyło do oświetlenia ulice jedno 
z miejscowych źródeł gazowych, które wystarczało dla 
30 płomieni, a równocześnie prawie poczęto latarnię 
sygnałową w Barcelonie, nad jeziorem Erie, oświetlać 
gazem ziemnym, wydobywającym się w niewielkiej od 
niej odległości. W Pensylwanii zaczęto gazu ze studni 
naftowych używać na światło około 1872 roku. Ale 
ilość tego gazu była tąk wielka, że zużycie go na samo 
światło było niemożebne ; przemyślni Amerykanie 
urządzili niebawem paliwa, przy pomocy których gaz 
ten dawał się użyć nawet do opalania kotłów i pieców 
w hutach żelaznych i szklaraych, po walcowniach i we 
wszystkich fabrykach. To nowe zastosowanie gazu da- 
wało takie korzyści, że poczęto kopać studnie gazowe, 
a w r. 1886 istniało w Ameryce północnej sześć kom- | 
panii, które się wyłącznie wydobywaniem gazu trudniły 
i gaz rurami na odległość kilkudziesięciu, a nawet i wię- 
cej kilometrów, we wszystkich W asy kierunkach 
PARA 3 

(Dokończenie nastąpi). 
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Wypłacono chorym . . 9.945 zł. (+2.129 zł. 
Opieka lekarska i leki . 23.0055 0TD197:» 
Koszta pogrzebowe . . . . A02>.4 1h» 

Niespodziewane zapomogi . 1.037 » (+ 378 » 
Dodatki szkolne oai sa PAGE ZR 
AGBNISKACYA 100 AO AD 1877809 0 (75..548,9 
ma wdała 0a 2.048»: (TLALOŁ > 

NA BOYAĆ” 7 37 

otatystyka 
górnictwa naftowego w Galicyi 

w roku 1894. 

Sładistik da Naphtabetriedes m Galizien im Jahre 1894, 

przemysłu 

(Separatabdruck aus dem zweiten Hefte: »Der Bergwerksbetrieb 
Oesterreichs im Jahre 1894« des statistischen Jahrbuches des k. k. 

Ackerbau - Ministeriums. — Wien, 1895). 
4 EEE —- 

(Dokończenie) 

5. Kasy brackie. 
z końcem roku 1894 miały różne kopalnie ropy 

i wosku 16 (+2) kas brackich, z tych 5 (r2) a to 4 
w okręgu drohobyckim, 1 w stanisławowskim z no- 

_ wymi statutami. Przyrost (2) obejmuje wspólną kasę 
bracką dla kopalni wosku » Wilhelm, Wiktorya i Co- 
mordia« w Borysławiu i wspólną kasą bracką dla ko- 
palni ropy w Pasiecznej w okręgu politycznego sta- 

rostwa Nadwórna, w tej ostatniej nie funkcyonowała 
kasa zapasowa (Provisionskasse) dla wielkich trudności. 
Wykazany majątek tych 16 kas brackich (kas chorych 
i zapomogowych) wynosił razem 117.948 zł. oe 015 
zł. 40.537 lo) 

a) Kasy chorych. 
Majątek kas chorych wynosił z końcem roku 1894. 

W. gotówce... s A 4.181 zł. (13.692 zł.) 
» papierach wartościowych 

wedle kursy.) owa ear YAD» = 603 ») 
* DOZYBZKACH RO. 420» (= 308 ») 
» nieruchomościach (o) UADOB A ZAŁYO 3) 

>+ inych aklywach 0*» ba. 02.183: awf 030 w) 
razem . . 19.810 zł. (5.982 zł.) 

Temu stanowi czynnemu przeciwwstawić jednak 
należy stan bierny w wysokości 23.318 zł. (5.988 zł.) 
z czego ostatecznie wynika deficyt w sumie 83.508 zł. 

Rzeczywiste przychody wynosiły : 
Osobiste wkładki członków . 19.498 zł. (3.493 zł.) 

- Wkładki członków za rodzinę 3.701 » (2.065 « ) 
| > ważenia ć 003, 18:2860> (79.003 >) 

ZYWO ON ee: 482 *> (Fol34 ») 
Oprocentowanie papierów WAG. DOT 1253) 

| > " PoOZYCZEK ZOT ZARA 
ine dochody. (070,0, 01842808, (9.103 > ) 

razem . . . 46.268 zł. (112.461 zł. 
Rzeczywiste rozchody wynosiły: 

i razem . . 48.135 zł. (19.365 zł.) 
W kasach chorych było ubezpieczonych: 3.456 

_(+578) obowiązkowych członków, 59 (+2) prowizyo- M 2.695 (—449) członków rodzin obowiązanych 

do ubezpieczenia i 14 (--9) członków rodzin prowi- 
zyonistów. 

Wysokość wkładek wynosiła w przecięciu dla 
członka 5 zł 64 ct. (-r8 ct.) za rodzinę 1 zł. 7 ct. 
tr50 GL) 

W roku 1894 było wypadków choroby w służbie 
172 (139). a 4.662 (+41) z innych przyczyn, razem 
tedy 4.834 (1180) wypadków choroby o czasie trwa- 

nia 3.794 (+3.445) względnie 31.724 (-L10.678) dni, 
razem więc 35.518 (+14.123) dni choroby. Chorym 
wypłacono należne za 53.340 (+-18.327) dni choroby. 
Jeden wypadek choroby trwał przeciętnie dni 7.3 
(42.7) i kosztował 6 zł. 48 ct. (+1. zł. 80 ct.) w wy- 
datkach na zapomogę, leczenie i leki. 

Umarło wskutek wypadku przy robocie 5 (--3),. 
z innych przyczyn 39 (+7), razem 44 (-|-10) Sy | 
t. j. 12.78 (+0.92) na tysiąc członków. | | 

b) Kasy zapasowe. 
(PProvisionscassen). 

Zamknięcie rachunków rocznych wykazało ma- 
jątek tych kas w sumie 121.462 zł, (--38. 11), a mia- | 

_nowicie: 
Zapas kasowy .115:5992k5(7 09074. 244) 
Papiery wartościowe (w edle | | 

KWONJISNZO A WaW 15.400 » (+-238.696 >» 
Pożyczki RaZ 13.8050 » (— 9.0616 » 
Nieruchomości yć 5,90... 1.515 » (+ 1.158 » 
Inne aktywa „0.0.00. AJ4MI8"» (709.965 > 
Pasywa wynosiły . . . . 11 » (— 189 » 

przeto rzeczywisty majątek a 121.401 zł. 
(38.966 zł.) 

Rzeczywiste dochody. A 
Wkładki członków z pelnem uprawnieniem a: 

14.746 zł. (-3. FIE zł). 
> » z mniejszem 

uprawnieniem . . . 2.609 » (+-2.015 » 
o» właścicieli . . . . 16.569 » (-|-5.4258 » 

ae LE papierów war- | > ! 
tościowych '. 2.390 » (-- 6384 » 

> POzYCZEK 000 578 » (2 91 » 
» _. nieruchomości 21 » (+ 21 » 

lime dochody zen oo t 67 » (— 111 » 
| TAZEM 10204. 980 zł. (—11.547 z 

) 
) 
* 

. 
a. 

> 
Rzeczywiste wydatki wynosiły : 

- Niezdolnym do pracy członkom z pełnem uprawnieniem , 
wypłacono i 1.852 zł. (--499 zł) 

| z mniejszem uprawnieniem /8.» (4-42 ») 
WAOWOKM 40000 Wos a KSG w OGR aaa A 
Sierotom . . „ee. A OAYOr2 (A1IS080 
Wypłacono nóziałow . 0 dg 6 WGBŹ SN ROBACA | | 
mne wydaja . 0050 0 00 boje gy 3 

razem . . 4.213 zł. (4-718 zł) 
Ilość ubezpieczonych członków przy kasach zapa- 

sowych wynosiła: 3.020 (--200) z pełnem uprawnie- 
niem, 324 (--278) z mniejszem uprawnieniem, 1.216 
uprawnionych kobiet i 2,759 (+-171) dzieci. 

_ Zapomogi pobierało 60 (+85) członków, 4 (1). 
wdowy i 14 (--8) sierót. > 

Wkładka roczna członka z pełnem uprawnieniem 
wo przeciętnie 4 zł. 88 ct. a> e 
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Zapomoga wynosiła w przecięciu, dla członka 
32 zł 17 ct. (-L7 zł. 80 ct.), dla wdowy 34: zł. (—8 zł. 
40 ct.), dla sieroty 13 zł 57 ct. (--3 zł. 58 et. 

Niezdolnymi do pracy zostało w służbie 2 (—1), 
z innych przyczyn 0 (=), razem 2 (1) członków z peł- 
nym uprawnieniem. 

Umarło w skutek wypadku w służbie 1 c-1. 
z innych przyczyn 7 (—8) razem 8 (—4) członków 

z pełnem uprawnieniem; 

uprawnieniem wynika z 
(9 zł. 20 et.) 

Łabtieca | 

z mniejszem uprawnieniem 
1 (1) w służbie, 6 (4) z innych przyczyn, razem 
2 (2-5); w sumie 15 (1-1) ubezpieczonych. Na 1.000 
płacących wypada tedy 0.60 (—0.44) wypadków nie- 
zdolności do pracy i 4.49 (—0.39) wypadków śmierci. 

Część majątku przypadająca na członka z pełnym 
końcem 1894 roku 40 zł. 22 ct. 

Przedsiębiorstwa 

| 1) 8 na miary dzienneo powierzchni 25'8 ha. 
2) W ruchu 22, zastanowionych 56. 
3) Za czynsz dzierżawny 1 udział równo- 

i cześnie 44. 
4) W ruchu 20, zsstanowionych 35. 
5) Za czynsz i udział równocześnie 12. 

8) Zastanowione 1. 
1) Zastanowione 8. 
8) Zastanowione 4, a 6 wydzierżawionych 

za czynsz, l za udział w dochodach. 
_3) W ruchu 39, zastanowionych 69. 

Nadania górnicze Pola naftowe oprócz tego Rażem 

i pz 3 RA | wydzierżawione 3 | | 

w ogóle |wruchu| W aoi w ogóle|wruchu| " Rak A ŻW rozdzia | w ogóle | w ruchu 
Roa 3. zarządzie czynsz |w docho- 

WA oe 
Aso KL 

Kraków — — aż a EA s ka a ASA — 3 

Jasło 800 d: 1475 8 8 646'0 1.9) -728/ | 9190 21 177 117 

Drohobycz . 2 ao 2 63'1 1| — i53 |*)0 50 8 5.19 85 49 

Stanisławów —. a a i. > 5795 8|7)10|5 29 48 39. 
Razem 10 6) 2106) 10 8| 6400 141 (4 45 310 205 

W roku 1893. Moov] 2108] 18) 010 | Boo) | dba poż) w]: AM 3 
a. mniej . | — Szy e — = — — 1 8 r l 
Z więcej. | — IRK mood 2 = e = | 

Ya SO EJ 

Kraków — = > z RE EM <iA ac ża 2 s 

Jasło —— = 3 — _ a i —— asi „ży — 

Drohobycz . 1 a. wÓ | = =" — %) 108 JĄse2 114 45 

Stanisławów ska |me spzE | la w on ld m sang 23 10 
Razem miesa da Zn ap 120 0) 4). 00%) 5 00 

W roku 1893 nik 1 4:5 | — — — 124 6 16 

| j mniej . | — — a o. = a> OPO ak s dać 
a 1894 więcej. | — = — a m — — l 12 10 14 

R A przedsiębiorstwo produkcyi asfalt 
o powierzchni 4'3 ha zastanowione. 

ad. Zastanowione. 

> Zastanowionych 10. 
2. 

RE. 
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Robotników i dozorców PrOdakcya GA a 

| a Cena prze- > 
Ra 22 męż- | ko- |niele-|, . . my ól oprócz Wartość p » 

Okręg górniczy czyzn | biet RE z Razem ŻE nato ch > 5: aoi a Paa. Ra | j 

produkcyi s. 4 
1 1.0.56 w cetnarach metrycznych e. 

a) ANGIE. 

IR Maków 5, . 9 (070g 1h m A A: ARE NZ 0 ARE a> ai 
A Jaslo. 05300.0.| 2009 951 22. 2.108). 206.570) 104040, 525.370 128.389] 2,231.668| 3 fl. 06 kr. 

DrOBOBDYCZY 0531 SASA» a | mare | ae: 833 4.215 — 308.197 *) 307.412] *) 783.658] 211.55 kr. 

| Sameewów 6 818 2 |-- |] sgg 2: = 83.501|%) 83.501|*) 237.238] 2I.84 kr. 
JS | | i | Razem . .|3.240 31 8 — |58.804/ 102.585, 104.649 912.068 1,119.802/ 58.252.554] 2.91 kr. 

A EE. W roku 1893 . .| 3.014 51 6 — | 8.071| 93.045 145.691. "724.576 963.312 3,008.819| 311. 12 kr. 

JE | miej o| 256 — | — | — | 288] 9.540) — | 187.392 155.990] 243785] — 
I „bn 3 (więcjej - | ? — | — — oi — | — — 21 kr. 

| w) vw QB Iz 

RiaRÓWE 00550 „= Sm jez | JRB a, ER EE AK ak ścią Ni 
JAJO 2 EJ By] a A dE aż | AŻ 3 ka Aa ai sa 
Drohobycz . . .| 4.535) 245] — | — | 4.778 1.200 — 62.425|3) 68.625) *) 1,495.498) 28 fl. BO kr. 
BIaaSłAWÓW .0.) "022 (2 | — 326 — — 3.806, *) 3.806] *) 776.602] 20 fl. 13 kr. 

| Razem . .|4.855/244' 2| — 5.104) 1.200 — 66.231 67.431 | 1,542.095|21 ff. 31 kr] 
3 mr BO e | adu SI dA] «306580 8.000 — 4.80.2408 56.248| 1,268.885| 22 fl. 55 kr 

więcej o | 1.478] — | 2] — | 1415) — - 17.988] / 11.188] - 308.760 76 kr 
(4 W r. 1894 | miej A Gp ka AB 8h 6.800] — AE m s” > 

ś *) Z tego 2.444q (--401g) wartości 5'366 zł. (+-402 zł.) pozyskano | *) Oprócz tego pozyskano jako produkt poboczny 2.444q (--401q) 
' jako produkt poboczny przy eksploatacyi wosku. ropy wartości 3.506 zł. (--402 zł,). 

$ 2) Z tego 8.590qg (--194q) wartości 11.011 zł. (--328 zł ) pozyskano | 5) Oprócz tego pozyskano jako produkt poboczny 8.590q (-194q) 
: jako produkt poboczny przy eksploatacyi wosku. ropy wartości 11.011 zł. (--328 zł). 

h | Ja Dr Ga dak 
|. Szyby kopane| Szyby wiercone ARIE Pompy p. Zarurowano 

| s] PTA |mamej. | | E „> > a "A | oosopaci oem Dae Se |Sa| poruszane [| PYTOCIĄgi > SA Zbiorniki 
Bi Okręg górnicz © |B72.| © |Ś. ualEsgliks| ża. |BĘ B |es dpec e "|| m)", |a| ss 4 0 2, |s=5 
a i aj dro: zal | die opa Bo Ro088% | a Ilość e E mam wn. Tax sbii | zne | SE 

"FIE NN a£ft a. 
| A JĄ i Kraków was uga nuje s ja usm .|/ zj zj k2 | AA KRÓJ ROBA RDADE ac: RE ać sc 

IE Jasło . . . . .| 9) 647) 18) 68| 1.154 3) 108|168 4) 474| 21,5) 108|1.406|185,5) 50, 618| 18]7) 58.982/100| 147.900, 70.8528) 38 9) 370 
"BR. / | Drohobycz . . .|w) 26| 2] 14|4)274/2) 60| 15) 168] 2) 56| 761] 21] 24) 302] 2%)42.764|—| 49.349] 36.999|13)86, %)151 

Stanisławów . . .| — — 116)186| 18] 16] 102) 10] 11| 146] 16| 21! 167, —|"7) 8.978| —| 26.438] 12.340|1*) 2, *9)155 

_ _ Razem . .| 673] 20| 82] 1.614 I81l199] 744 33| 170|2.3131222| 95 1.082] 20] 110.724/100| 223.682) l20.l9i| 66| 676 
W roku 1898. . .| 780) 20|107|1.574| 196|220| 652| 45| 181|2.318|241| 89| 956] 20| 91.562]300| 196.438] 104.252] 68] 621 
W r. 1894 i = |a|] 40 — |=]. gol | | 2 Jsfer 6]: 126] 49162] 27248) (15.980037 50R y " U mniej 107 — | 25] — 1521) — | 12 11 "5 19] — — |- — 200 — — — | 

1) Z tych 561 czasowo lub zupełnie zastanowionych. 2) Z tych 14 zagwożdżonych, 128 czasowo, 267 zupełnie zastanowionych. 3) Z tych 21 pogłebionych 
ręcznie, 82 pogłębionych siłą pary. 4) Z tych 18 bez pompowania. 5) Z tych 98 stałych maszyn, 5 lokomobil. 6) Oprócz tego 3 wielkie pompy ssace i tłoczące 
ropę z Wietrzna do Krosna, z Potoka do Jedlicza i z Węglówki do Korczyny. 7) Oprócz tego 22.079 m przewodów gazowych, 6 178 m przewodów pary, 16.714 m 
wodociągów i 153.745 rur do pompowania. 5) o 3:743 m3 pojemności. 9) o 6.490 m3 pojemności. 10) 10 zastanowionych. 11) 9 zastanowionych, 2 zagwożdżone i 20 
zupełnie opuszczonych. 12) 48 z ruchem maszynowym. 13) Oprócz tego 7.174 m przewodów gazowych, 1.339 m przewodów parowych, 5.546 m wodociągów i rur 
do pompowania, oprócz tego w Schodnicy pompa tiłoczna do rurociągu ze Schodnicy do Borysławia. 14) o 2.018 m3 pojemności. %) o 7.991 m3 pojemności. 

16) 50 częścią zastanowionych, częścią zupełnie opuszczonych. 17) Oprócz tego 2.370 m przewodów gazowych, 195 m przewodów pary, 299 m wodociagów i rur % > 4 4 ; 

do pompowania. 18) o 240 m3 pojemności. 19) o 5.272 m3 pojemnośvi. 
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Wyznaczanie wysokości podszybia. 
Wysokość podszybia warunkuje się zwykle długo- 

ścią drewna, szyn i t. d., które przy spuszczaniu do 
kopalni powinny przejść przez nie. Niżej podane obli- 
czenie pozwala nam ściśle oznaczyć tę wysokość dla 
każdego wypadku i usuwa potrzebę kopiowania już 
istniejących kopalni. 

Zadanie postawmy w najogólniejszej formie: okre- 
ślić maksimum długości pręta (to jest ciała o znacznej 
długości w porównaniu do średnicy), mogącego się bez 
zgięcia przesunąć przez dwa zbiegające się chodniki. 

RYS... 

Ą NE za |dąqu'_.:i A, ; Pa 
AL Su IŃINEKKĘZO zau 

p 

Długość pręta CE oznaczmy przez /, długość od- 
cinków CH i FE przez X i I, szerokość chodnika B, 

licząc w kierunku równoległym do ścian chodnika A 
przez b,, jak również chodnika A przez a. Jeśli pręt 
dotyka rogu D, to z podobnych A CDHi DGE mamy: 

X—a_ b 
| da BDO 

Natomiast z JA CEF I=X*+1*—2XlIcosb 
Dwa te zrównania pozwalają wyznaczyć X i I 

w zależności tylko od Z, a, b ż B, wielkości stałych: 
X=f (a, b, l, B) i I=g (a, b, 1, 6) 

_ Xil są przeto również stałe. A więc dla danej dłu- 
gości pręta /, może być tylko jedno położenie, w którem 
się on dotyka punktu ); pozatem może on przechodzić 
tylko nad lub pod nim, ponieważ pierwsze jest niemo- 

Ź żliwością fizyczną, więc: pręt tylko wtedy może być. 
przesunięty przez przecinające się chodniki, gdy długość 
jego względem wymiarów chodników jest. taką, iż nie 
dotknie się on w żadnem położeniu rogu D. 

Niech (,E, = 2 (inne od przyjętego powyżej) Anie 
takim wymiarem, — odległości punktów przecięcia się 

(,4 zliniami DG i DH od D oznaczmy przez v i u. 
__ Proste CF i FE przyjmijmy za osie współrzędnych po- 

chyłych i pozostawiając resztę poprzednich oznaczeń 
z uwagą tylko, iż X i I odnoszą się teraz do CF 

i FE mamy 

yE > 2 n lub I—y=am gdzie Nn= - 

Warunek wskazany powyżej będzie miał miejsce 

Gd gdy vy i „ będą absolutnie > 0, a wtedy 

X=a— +) i I=b—u+am 

ustawiwszy znaczenie dla m otrzymamy związane ró- 
wnania z Bona» > 1 I: 

RPK al A (a—v) >. > L*2 >= (b—.) z e 

które niech się wyznaczy przez. nadzy 

i= 5 i I=a| a e b—. 

Ponieważ 1? =X?+/7* — 2 XI cos b to Z po wyklu- 
czeniu X i I będzie: 

= : i o 5 1? = (t "A a—») +(a* m b—„.) — 2(b— F a—v 
p. y p. 

(a* - 0—„) cos B 
a po wykonaniu działań i stosownem ugrupowaniu wy- 
razów wielomianu: 

[2 = a? (1 - >) +(i +) + 2 ba (1 +*) — aż v* u” OZ 

i a ua dA —2ad W Ry, — 25 SBRLĘ SW 

—2(ub +87 + 206 —2b—2ay + u») cos? 

Dla każdej długości £ pręta (objętej omówionym 
warunkiem) istnieje położenie, w którem u=v, oznaczmy 
je dla tego wypadku przez p; wzór dla 2 przyjmuje 
kształt : 

Ka 9 a? 2. BŹ Tr LB La 8: "b a 
-—-2(a* Eb + 2ab—— 20p— Zap + p?) cosB 

a po wyciągnięciu pierwiastka i skróceniach: 

1 = (a +b—gp) V2(1 — cos) 
Przy przesuwaniu pręta w tę lub drugą stronę 

wielkości v„ i » zwiększają się tak, że zawsze u <o 
y< p otóż więc byleby tylko p Xo to 7 może przejść 
przez załam a więc w granicy mamy: 

(a b) V2 V | — cos8 
Pomiar szerokości chodnika w kierunku równole- 

głym do przecinającego go trudno wykonać, zamieńmy 

Dac > 

więc wymiary a i b przez rzeczywistą prostopadłą do 
kierunku chodnika szerokość : 

ORNE A ag. 
siaó o sin$ 

i 2 (1 — cos 6) 6 Eb V 1 —cosB 

| ] : A EN 
a ztąd 1) I = (a, 39 Vase” : 

cos 6) 

"do to 

GODY: 
sin B [I 2 (1 — cos f) 

Dla chodników oenóach się pod kątem pro- 
stym, a więc i dla wypadku kiedy pionowy szyb łączy 
się z poziomem podszybiem należy £ Ware = 907. 
„Wźór nasz przyjmie kształt: 

5 1= (a +v2 

ORO ARCE m 
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lub z dostateczną dla praktycznych celów dokładnością 
możemy przyjąć: 

| 3)1=1, 4(a, +b,). 
Z rozumowań powyższych wypływa również, iż 

chcąc graficznie znaleść największą długość pręta, należy 
przez róg przecinających się chodników przeprowadzić 
linię prostą, tworzącą z bokami chodników kąty równe; 
długość tej linii będzie szukaną. 

'Podszybiom nadaje się większą wysokość zwykle 
tylko przy samym szybie i stopniowo ta wysokość 
zmniejsza się do normalnej wysokości chodników od- 

Rys. 2 

| 
| 

| 
|ŹX 

_ 
N s | z. LU 

g | gmunowannm 

_ stawy (rys. 5 otóż na zasadzie wyżej powiedzianego 
| OOSEUOI iż kąt « nie powinien być większy od 45. 

Inż. St. Dobora yński. 

Nowa rafinerya. 
e Nówa rafinerya Towarzystwa nec >S ch 0- 

dnica« ma powstać w Gzechowicach między Bielskiem 
a Dziedzicami. Zbudowana będzie w tych rozmiarach 
by przerabiać 400.000 do 600.000 centnarów metry- 

e cznych ropy wyłącznie galicyjskiej, a koszta budowy 
preliminowano na pół miliona złotych reńskich. Że 
akcya mająca na celu budowę własnej rafineryi weszła 
W definitywne stadyum, SOWA BREPNST edykt: 

L. 10145. A. 

pI WE | 
Towarzystwo akcyjne dla przemysłu naftowego 

»Schodnica< w Wiedniu podało o pozwolenie budowy 
rafineryi ropy na parcelach Nr. 3764/1, 3787/22, 
3787/25, 3764/8, 37642, 3T62/2, 37644, 3787/20, 
3/087/21, 0784/16, (878414, 3787/18, 3787/11, 4787/2, 
położonych w Czechowicach, a będących dee 

m tegoż Towarzystwa. 
Fabryka ta projektowana 1 w tych wymiarach, 

by przerabiać 400.000. do 600.000 centnarów metry- 
czeych, galicyjskiej ropy rocznie — a ma się składać 
z następujących części: 

' "A. SŚtacya odbiorcza dla ropy. 
B. Zbiorniki na ropę, produkty powstające przy 

fabrykacyi i rafinadzie. 
C. Destylarnia i motory parowe. 
D. Właściwa rafinerya. 
E. Fabryka świec. 

F. Stacya wysyłkowa. 
G. Zbiorniki wody. 
H. Urządzenie odprowadzające wodę. 
|. Warstaty, Biura, Urządzenia sanitarne, Ochrona 

od pożaru, Urządzenia zdrowotne. 
K. Mieszkania, Szkoła, Czytelnia, Ogród. 
Wodę potrzebną dla tej fabryki zamierza powyż- 

sze Towarzystwo akcyjne pobierać częścią z młynówki 
prowadzącej od rzeki Białki, częścią z mających być 
założonemi stawów i studni. 

Zbywającą wodę ma się odprowadzać przez cZy- 
szczące stawy Z filtrami kanałem około kilometr dłu- 
gim, który omijając stawy rybne poniżej tychże wpa- 
dać ma do Białki. 

W celu ocenienia dopuszczalności tej budowy ze 
stanowiska przemysłowego, budowniczo-, ogniowo- i sa- 
nitarno-policyjnego, jakoteż prawa wodnego, naznacza 
się w myśl III. rozdziału ustawy przemysłowej i VI. 
rozdziału szlązkiego prawa wodnego, komisyjne docho- R 
dzenie na miejscu, na dzień 25. czerwca o 8. godzinie k 
przed południem, przy którem zarzuty nie wniesione 
poprzednio pisemnie, można będzie ustnie podawać, 
w braku tychże udzieli się konsensu na to przedsię- 
biorstwo, jeżeli nie okażą się urzędowe przeszkody. 

Odnośne plany i opisy mogą być w: tutejszym a 
biurze (Nr. 5.) przez każdego przejrzane. 

C. k. Starostwo powiatowe 

Bielsko, 8. czerwca 1896. | e 
i C. k. Starosta: 

Derlik. 

Z położenia miejscowości wybranej na założenie 
rafineryi okazuje się, że celem jej produkcyi, nie będzie © 
wywieranie nacisku jakiegokolwiek na rynek austry- © 

acki, lecz zaopatrywanie Niemiec w galicyjską nafię oe 
świetlną, bo stosunki cłowe niemieckie dopuszczają 
dowóz ropy tylko ze znacznemi stratami. 

Sądzimy jednakowoż, że kierownictwo rafineryi 
będzie się musiało” choć o częściową sprzedaż w Austryi » 4 
postarać, bo miarodajne koła w Niemczech deliberują poon . 
nad tem, by przez oclenie dyferencyjne surowicy i ra- 
finady módz umożliwić powstanie niemieckiego prze-- 
mysłu rafinerskiego. W prawdzie potrwa to jeszcze.czas 
pewien, nim z tych narad wyłoni się jakiś prawny prze- , | 
pis, a potem lata miną nim niemieckie ralinerye tak. 303 
się wzmogą, że nie trzeba będzie Niemcom zagranicznej 
rafinady; ale zawsze spodziewać się należy, Że.Z Czar > 
sem warunki zbytu do Niemiec tak się zmienią, że. 
wywóz surowicy zwiększy się na niekorzyść rafinady. 

| Jesteśmy tego zdania, że dziś jeszcze produkcya | | 
galicyjska nie przekracza wysokości popytu za suro-- 
wicą austryacko-węgierskich rafineryi. To też gdyby © 
dawne rafinerye przerabiały w pierwszej linii całą ga- 
licyjską surową produkcyę, a sztuczne oleje tylko w ilo- sal 
ściach odpowiadających najrzeczywistszym potrzebom, ; ai 
toby największy producent nie był wprost zmuszony 
zakładać dla swej surowicy własnej rafi ineryi. | 

Już dziś ma się do walczenia z niezmiernemi 
- trudnościami przy rozdziale kontyngentu na rynku o. 

austro-węgierskim, bo istniejące fabryki nie są w moż- 
ności pracować, że tak powiemy, pełną parą. W przy- 

szłości tedy zagraża nadmiar produkcyl, ała aa 3 Boe 
dla GPD przemysłu rafinerskiego. 

— ma 
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W sprawie popierania przemysłu. 
O WE 

W 11 numerze Czasopisma technicznego znajduje- 
my następny artykuł p. Edmunda Libańskiego, który, 
jakkolwiek nie odnosi się bezpośrednio do przemysłu 
naftowego, bezsprzecznie zajmie naszych Czytelników : 

«W sprawie ugody z Węgrami podało Towarzy- 
stwo przemysłowe dolnej Austryi petycyę do Minister- 
stwa handlu, do której dołączono obszerny memoryał 
(Denkschrift) o rozwoju politycznym i przemysłowym 
Węgier w ostatnich 30-stu latach. 

Z pracy tej, nader ciekawej i sumiennie zestawio- 
nej, okazują się jasno doniosłe skutki mądrej polityki . 
przemysłowej 1 fiskalnej, zastosowanej do kraju, w któ- 
rym przemysł miał się dopiero rozwinąć. | 

Każdy choć nawet mniej obznajomiony ze spra- 
_. wami przemysłu i handlu po rozpatrzeniu podanych 

cyfr, oraz odnośnych ustaw państwowych, powiedzieć 
musi otwarcie, iż państwo miało cel jasno, niedwu- 
znacznie wytknięty i dążyło do niego prostą drogą, bez 
półśrodków i wątpliwych prób. — Poznano, iż w obec- 
nej dobie, kraj rolniczy stawać się musi coraz bardziej 
zależnym od sąsiadów, jeśli nie zwiększy siły konsum- 

eyjnej mieszkańców i nie stworzy europejskiego prze- 
mysłu u siebie. Ulgi dla nowopowstających. 
fabryk, zniżenie iunormowanie tary!i prze- 
wozowych na kolejach, zapewnienie zbytu pro- 
dukcyi w samym kraju, poparcie finansowe w szerokim 
zakresie, premie i t. p. były środkami państwa, które prze- 
ciętny budżet wydatków państwa w okresie (1868—1877) 
205 milionów z przeciętnym deficytem rocznym 10 mi- 
lionów podniosły w okresie (1884—1893) na 350 mi- 
lionów z roczną nadwyżką 27 millonów. 

Dochody budżetu Węgier wynosiły: 
WE 0805... 0 099 MIIONÓW. 

3 03702 909 > 
Budżet tylko ministerstwa rolnictwa i handlu Z wy- 

łączeniem budżetu kolejowego, wynoszącego w 1895 — 
58 milionów, przedstawiał: 

w roku 1868 . . sumę 3478000 zł. 
| » 1899,00. 0 »0 40 /535000. >» 
to znaczy wzrósł o 7. 2440), | 

Państwo, które przed 20 laty bliskiem było <kra- 
chu państwowego», ma dzisiaj kredyt równy Austryi. 
Od r. 1868—1872 opłacało od swych pożyczek przecięt- 
nie 6:9%,, dziś umieszcza swe zobowiązania na 4:4"/. 

"... Podobnie wzrosła i siła konsumcyi mieszkańców, 
jak to wyświetlają je opłacanych podatków konsum- 

__eyjnych: 
w roku 1868 — 13:1 iión: 

| «0 (10998281 «> 
z artykułów spożywczych » 1868—12 » 

| » 1893 — 66 > 

z tytoniu 

Przed 25 laty Węgry posiadały do 700 fabryk. 
W r. 1892 założono księgi dla utrzymania ewidencyi 

__ fabryk i te wykazały 3.718 fabryk, mających w użyciu 
_ 6.285 kotłów parowych > ilość kotłów parowych 

= 17.622). Bilans handlowy Węgier wykazywał w okresie 
1882 — 1887 pasywa 184 milionów, a w okresie 
1888 — 1894 aktywa 103 milionów. Również przy 

_ wzroście przywozu płodów surowych, zmniejszył się 
przywóz fabrykatów, ilustrując tem samem znaczny 
wzrost przemysłu. 

| Udział Węgier w eskoncie austro - - węgierskiego 
| AE wynosi: 

w r. 1874. . . 31 milionów =22%, 
>. 1007. 0: 45 > | =43% 

a za te pieniądze Węgry wykonały swoją doniosłą sieć 
kolei. 

Od roku 1870—18938 wydatki na koleje wyniosły 
441 milionów, a stosunki kolejowe w porównaniu 
z Austryą zmieniły się w ten sposób, że w roku 1867 
posiadała Austrya na 10000 mieszkańców 23 km, 
a Węgry 1:54 km kolei, a w r. 1894 

AUSTYG om. 00M 
Wed o 2X R 3% 43,8 

lak więc rzeczywiście przez zrozu- 
mienie zasady, iż gospodarstwo rolnicze 
tylko przez złączenie się z silnym przemy- 
słem wielkim zaspokoić może potrzeby 
i dążności nowoczesnego gospodarstwa 
społecznego, Węgry stanęły na trwałej ekonomicz- 
nej podstawie. 

Memaryał ten cały Towarzystwa przemysłowego, 
_ opatrzony licznemi tablicami statystycznemi i porów- 

nawczemi z Austryą, przedstawił — jak to wyraził w re- 
ieracie sekretarz Towarzystwa — smutne widoki prze- 
mysłu austryackiego. Opierając się więc na faktycznym 
stanie, przemysłowcy w petycyl przedstawiają swe żą- 
dania, odnoszące się do ugody handlowej i cłowej, 
a następnie do austryackiej polityki przemysłowej. 

Na plenarnem zgromadzeniu Towarzystwa pod 
przewodnictwem p. Czedika, referent podnosił śród 
żywego uznania zgromadzonych iż «jeśli polityka 
rządu tak nadal jak dotychczas popierać 
będzie interesa agrarne i zajmować będzie 
nieprzychylne dla przemysłu stanowisko, 
zwalając nań coraz. większe ciężary, nie- 
długo przyjdzie czas, że najniezbędniej- 
szych artykułów nie będziemy w stanie 
opłacać.« 

Pozostawiając na później szersze omówienie tej 
sprawy, jej dat i wyników, jakoteż i dalszych konse- 
kwencyi dla naszego kraju; zwracamy uwagę interesu- 
jących się przemysłem krajowym na kilka nader donio- 
słych spraw.—Słyszymy ciągłe i nieustanne powtarzania: 
Galicya jest krajem rolniczym i nie ma pola dla prze- 
mysłu wielkiego. — Przykład Węgier nie tylko zbija tego 
rodzaju bezpodstawne twierdzenie, ale wykazuje rów- 
nież szkodliwość rozszerzania takich frazesów, paraliżu- 
jących akcyę publiczną i akcyę rządu krajowego. 
| Już 100 lat temu pisał Surowiecki: «Z upad- 
kiem przemysłu, upadło znaczenie narodu» — dziś wy- 
bitne osoby ciągle mówią o odrodzeniu ekonomicznem, 
a jakżeż ono postępuje? Jakimi środkami? 

Przeważnie popieraniem form archaicznych pro- 
dakcyi — budzeniem drobnego przemysłu, popieraniem 
domowego, nie bacząc na to, Że na wszystkich polach 

_ przemysłu, produkcya fabryczna, jako tańsza i inten- 
zywniejsza, z góry skazuje tę akcyę na zagładę. 

Mylne jest twierdzenie, jakoby prze- 
mysł domowy wpłynąć mógł na stosunki 
ekonomiczne kraju, pisał p. Rutowski w spra- 
wie przemysłu krajowego jeszcze w r. 1888.. wyka- 
zywał sposoby inicyatywy rządu krajowego dla podnie- 
sienia przemysłu fabrycznego, jednakowoż widzimy, że 
był to głos wołającego na. puszczy, — Maleńki drobny 
przykład posłuży jako ilustracya. 

1889: 
20.000 szewców wyrabiało rocznie obuwia za © 

1.000. A zł. 

0: WODNE HE 

Według statystyki oai skórny w Galicyi | 
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Fabryka obuwia mająca 342 robotników wyrabia 
towaru za 12.574.600 zł. 

Zarobek szewców naszych maleje coraz bardziej 
i przemysł ten prowadzony tak, jak dzisiaj, nie ma 
żadnej przyszłości (obacz Dr. Cornel Paygert: 
„Die Lage der Schuhmacher in Galizien«). 

Czyż nie byłoby. naturalną konsekwencyą założenie 
fabryki obuwia, a nie rozdrabianie funduszów na mniej- 

sze zasiłki i stypendya, oraz nowe szkoły szewskie? 
Czyż tego rodzaju .akcya w Innych.dzia: 
łach przemysłu nie byłaby rzeczywiście 
obfita w rezultaty konkretne i widoczne? 
Czyż można się łudzić, iż nawoływanie publiczne do 
kupowania wyrobów krajowych, odwołanie się do pa- 
tryotyzmu skłoni publiczność do kupowania towarów 
droższych, a nie zawsze lepszych? 

Nie teraz tu miejsce na wyłuszczanie tych zasadni- 
czych kwestyi, ale zwróciwszy uwagę na doniosłe zna- 

. czenie rozwoju przemysłowego Węgier, na petycyę Tow. 
przemysłowców dolnej Austryi — uważaliśmy za obo- 
wiązek zabrania głosu w tej sprawie. « | 

Powyższy artykuł uzupełniają następne uwagi prof. 
Br. Pawlewskiego, umieszczone w ostatnim numerze 
Czasopisma technicznego : 

»Nie ulega wątpliwości, że Galicya w sprawie roz- 
woju przemysłowego postąpiła w przeciągu kilkunastu 
ostatnich lat znacznie naprzód, Że społeczeństwo nasze 
na sprawy przemysłowe zaczyna obecnie trzeźwiej się 
zapatrywać, niż przed laty 15 —20. 

Krajowa Komisya dla spraw przemysłowych zdzia- 
łała wiele, lecz działalność nie oparta na trzeźwych 
podstawach, najczęściej chybiała celu. Więcej się ba- 
wiono, niż popierano przemysł, produkowano więcej 
rzeczy okazowe, wystawowe, niż rzeczy codziennego 
użytku, zdolne wytrzymać konkurencyę z obcymi towa- 
rami. Nie zakładano fabryk, lecz przeważnie szkoły 
przemysłowe, nie mające u nas racyi bytu, a mające 
ją tam, gdzie już istnieje przemysł. To też uczniowie 
opuszczający takie szkoły, zmuszeni zwykle bywają 
albo wracać do swych pierwotnych zajęć, albo do 
szukania chleba po za krajem. Fakty takie są znane, 
skarżą się na nie i sami kierownicy szkół przemysło- 
wych i nawet przewidują upadek szkół i t. zw. prze- 
mysłu drobnego, domowego. 
"Na ostatniem posiedzeniu krajowej Komisyi dla 

spraw przemysłowych zaszedł fakt znamienny — Ko- 
misya uchwaliła w szkole tkactwa ręcznego w Krośnie, 
po przemówieniach pp. Kossutha, Rottera, Koli- 
schera, Pawlewskiego — zaprowadzić warsztaty 
tkackie mechaniczne dla zwiększenia produkcyi 

_i ujednostajnienia wyrobów. Oby znamienny ten fakt, 
któremu oponowało tylko dwóch członków komisyi, 
był przykładem i wyłomem dla dalszego postępowania. 
Przemysł drobny i domowy, przemysł czysto szkolny— 
nie wytrzyma konkurencyi z fabrykami, niesiety obce- 
mi — prędzej czy później skończy swój żywot suchot- 
niczy. Dotychczasowa działalność Komisyi przemysło- 

_ wej, nieracyonalnie anachroniczna chybiała celu. © 
: _Ale nietylko w łonie Komisyi przemysłowej zaszła 
zmiana w zapatrywaniach, zaszła ona w zapatrywaniach 
ogółu, fabrykantów samych. Przed 10 laty w galicyj- 
skich fabrykach nie można było otrzymać praktyki 
bezpłatnej. Jeden z młodych ukończonych chemików 
objechał wszystkie prawie tutejsze destylarnie nafty 1 nie 
otrzymał zajęcia jako praktykant bezpłatny! A jako 
wyjątki mogą świecić pod tym względem: browar ks. 
Adama Sapiehy w Krasiczynie, browar Kiselki i Rob. 

Kleina we Lwowie, które zawsze i chętnie chemikom 
tutejszej Politechniki udzielały wstępu na bezpłatną 
praktykę. 

[w nafciarstwie zaszła zmiana; dziś 
sami fabrykanci proszą, czy to podpisanego, 
czy Rektorat Politechniki o praktykantów 
na czas wakacyjny, nawet płacą im za pracę. 
Taki przykład dała firma »Fibich i Stra- 
szewska», a dwaj praktykanci już objęli 
kierownictwo destylarń naftowych. 

Że się komuś zezwoli na praktykę płatną lub bez- 
płatną, na tem sumarycznie tylko przemysł zyskuje. 
Przedsiębiorcy powinni dbać nietylko o swój osobisty 
inieres — lecz o całość przemysłu, o los swych następ- 
ców, czy spadkobierców. Przemysłowcy nie powinni 
utrudniać zadania w ważnej sprawie podniesienia prze- 
mysłu — lecz owszem ułatwiać to zadanie. A jednym 
z takich zadań jest właśnie dopuszczenie młodych ludzi 
do praktyki, choćby i bezpłatnej. « w 

Korespondencye. 
<> EEEE —— 

Caricyn,. 12. lipca 1896. 
Pierwszą korespondencyę, jaką Wam przesyłam, 

rozpocząć muszę od zaznaczenia faktu, że ruch na polu 
przemysłu naftowego rozwija się w Rosyi coraz to Ży- 
wiej, staje się coraz to bardziej gorączkowy. Dziwne to 
nieco może się wydawać wobec tego, że stosunki han- 
dlowe na tutejszym targu nie przedstawiają się wcale 
tak świetnie. Popyt mały, podaż wielka, ceny wskutek 
tego wcale się nie podnoszą. A 

Oto wiązanka najświeższych wieści: 
W Petersburgu zawiązuje się spółka rosyjskich 

kapitalistów pod firmą »domu handlowego Gukassowa 
i Spka«, w której skład między innymi wchodzą znani 
potentaci finansowi i naftowi Szurawlew, Lianosów, No- 
bel i Gukassów. Spółka ta ma na celu eksploatacyę te- 
renów naftowych w majątku Kudako pod Noworosyj- 
skiem. Noworosyjsko jest to port nad Czarnem morzem 
w kubańskim okręgu, więc nafta tamtejsza ma bardzo 
dobre widoki wobec ułatwionych warunków transportu. 
Nawet »Standard Oil Gompany«< robiła ogromne stara- 
nia by zająć te tereny. Rosyjscy kapitaliści są jednak 
stanowczo zdecydowani zatrzymać Kudako dla rosyj- 
skiego kapitału i nie wypuścić go z rąk. Pierwszy otwór 
wiertniczy, który zaczęto wiercić w wrześniu, ma w nie- 
wielkiej głębokości dawać dziennie przeszło 1.000 pu- 
dów ropy. Drugi otwór zaczęto wiercić. 

Niedawno odkryto na równinie przedkaukaskiej 
między Władykaukazem a Petrowskiem bogate pola 
naftowe koło Grosnoje, panuje tam ruch olbrzymi. Przy- 
czyną tego ruchu jest wywiercenie szybu, który całkiem 
niespodziewanie wydaje fontanny, mogące stanąć śmiało 
obok najlepszych szybów w Baku. Wywiercono tę stu- 
dnię na gruncie kozackim, dzierzawionym przez firmę 
Achwersów, a zarząd kopalni podaje jej produkcyę na 
milion pudów (16,000.000 kilogramów !) dziennie. Wszel- 
kie dotychczasowe starania uśmierzenia wybuchów nie 
doprowadziły do niczego, — ropa tryska i tryska. Rozpy- 
lona ropa spada do sztucznej sadzawki, ale znaczna © 
część przepada spływając do potoku »Neftjanka«. Wszę- 
dzie sączy się ropa a w powietrzu tyle jej, że oddechać © 
trudno. Najmniejsza nieostrożność może wywołać pożar 
i straszne nieszczęście gotowe. Roboty na sąsiednich 
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polach bardzo są przeto utrudnione. W pierwszych 
dniach sadzawka wykopana do łapania deszczu ropnego 
tak się szybko zapełniła, że robotnicy zaledwie mogli 
ukończyć nasypanie grobli. W kilka dni później, grobla 
nie mogła wytrzymać naporu napływającej bezustannie 

ropy, a siła naporu była tak wielka, iż przerwała wyrwę 
3 m. szeroką a 1 m. wysoką i ropa rozlała się na orne 
pola stanicy kozackiej; firma będzie musiała wskutek 
tego ponieść znaczne: koszta na odszkodowanie. 

Rothschild wierci w Baku z dobrym skutkiem. 
Rozpoczął on obecnie poszukiwania w szemachańskim 
okręgu i wobec. dobrych rezullatów powydzierżawiał tu 
wielkie obszary na przeciąg lat 12. 
| W ogóle rozwój tutejszego krajowego przemysłu 
naftowego jest olbrzymi. Eksploatacya się zwiększa ogro- 
mnie. Uwidocznia to najlepiej wykaz statystyczny pro- 
dukcyi ropy na półwyspie apszerońskim (Baku) 1 im- 
portu z Baku na czas 1880 do 1895, który Wam prze- 
syłam. 

Ilość wywóz produktów naftowych 
wyprodu: | 

Rok A > are smary residium surowica ogółem 

w milionach kilogramów | 

1880 400 128 dgiż 152. — 240 

1881 | 640 | 2048) — 176:8 | 381:6 
1882 | 800 | 216 48 | 85a FE 2 572:8 
4883 | 960 | 240 16:4 | 472 — 7284 
1884 | 1440 381 24 494 z 899 
1885 | 1856 | 480 26 | 540 i. 6.1046 
4886 | 2400 560 272 | 705 =: 12922 

1887 | .2640 7687]. 84,101704 — | 1568 
1888 | 3072 | 800 418 | 876 xa DADZŃ 
1889 | 3208 | 1004 | 48 | 1370 648 | 24828 
1890 | 8824 | 1156 74 | 1760 | 112 | 3092 
1891 | 4608 | 1195 816 | 1780 | 176 | 32526 
4892 | 4724 | 1259 | 896 | 1872 | 178 | 3399 
1893 | 5392 | 1376 938:8 | 22888 | 1952 | 39588. 

"1894 | 4944 | 11392 | 112 | 80976 | 2624 | 46016 
1895 | 6285 | 1296 | 1072 (-$) | 28864 | — | abara 

Olbrzymie ilości ropy przepadają przy wybuchach 
(przeciętnie do 208 milionów). Ktoby podraki temu za- 
radzić — zdaje się, żeby się opłaciło. 

Ale i wiertnicze roboty prowadzi się na coraz 
_ większą skalę i tak w roku zeszłym wywiercono ogó- 

em 44.208 m. b. 
Prowadzenie robót wiertniczych MDA, RE 

lepiej następujące zestawienie: 

Ilość: _ _ 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1894 
produkujących | | 

ż: KYgÓW. 130 270.856. 0458 1440 0.458. D62 632 
nowych wierceń " 121 231 292 200 175 204 269 

pomłebiea 0 28 507.875 111, 108 101 183 
m. b. 13650 31000 40160 23450 22109 26200 44208 

zaczętych szybów: (65-57 140. 0 89805000. 1020046%. 

Zestawienie to daje obraz intenzywności pracy 
dokonanej w roku ubiegłym. Bo chociaż ilość wykoń- 
czonych w r. 1891 rygów przewyższa ilość wykończo- 
nych w r. 1895, przecież wskutek głębszych w roku 
ubiegłym wierceń, ogólny wynik jest większy. 

Wywóz produktu tutejszego z Batum, kieruje się 
przeważnie za granicę i wzrasta ciągle przy zwiększa- 
Jącej się zdolności transportowej kolei transkaukaskiej. 
Wobec 594 milionów kilogramów z roku 1889, wy- 
wiercono w 1895 r. 901 milionów kilogramów. 

Z całego wywozu poszło do Batum a) koleją 
transkaukaską, b) morzem kaspijskiem : 

a) 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 
rafinady 597 705:6 768 8464 900:8 7685 8416 
residium _ 1025 131:2 1386 _ 149 168 1728 1282 
smarów AB U0R w 60), 0768. 08B6 8Ł6:: (BD 

b) 
rafinady 381 3712 416 4112 4736 3664 4544 
residium _ 1315 1421 1517 1717 2120 29148 2763:2 
smarów 48,098 000601580 96 18 272 
a) 1 D) | 

surowicy , 64 © (97. 1856 ' 185 1952 '262:4 2416 
milionów kilogramów. 

Równocześnie rosyjskie zapotrzebowanie wynosiło 
105 i 100 milionów kilogramów. Z początkiem roku 
mieliśmy zamagazynowanych produktów naftowych : ropy 
538 milionów kilogramów, innych 535 milionów kilo- 
gramów. (ena miejscowa trzymą się stale na SE 
6'/ę do 7 kopiejek. 

W końcu dodać muszę, że produkcya w EE 1895 
rozdziela się na poszczególne miesiące następująco 
w milionach kilogramów: Styczeń 451:2, Luty 5376, 
Marzec 616, Kwiecień 537/:6, Maj 699:2, Czerwiec 
5184, Lipiec 491-2, Sierpień 4352, Wrzesień 4208, 
Październik 5424, Listopad 496'8 i Grudzień a9l2,5Ta= > 
zem przeto 6237:6 milionów kilogramów. 

Z, podanej rzeczywistej produkcyi uzyskano z wy- 
buchów około trzecią część, dwie trzecie produkcyi przez 
pompowanie i tak: w r. 1889 z wybuchów 681'6, przez 
pompowanie 2395:2 milionów kilogramów; w r. 1890 
z wybuchów 7952, przez pompowanie 2825:6 milionów 
kilogramów; w r. 1891 z wybuchów 6272, przez pom- 
powanie 3766'4 milionów kilogramów ; w r. 1892 z wy- 
buchów 12112, przez pompowanie 3372:8 milionów 
kilogramów ; wr. 1893 z wybuchów 17456, przez pom- 
powanie 5448 milionów kilogramów ; w r. 1894 z wy- 
buchów 988'8, przez pompowanie 3771:2 mili_nów ki- 
logramów ; w r. 1895 z wybuchów 1804'8, przez pom- 
powanie 4233'6 milionów kilogramów. Z tego zestawie- 
nia widzicie, że do r. 1894 wzrastała ilość produkcyi 
z wybuchów ropy, w r. 1894 pozostała znacznie w tyle 

| dy. w ostatnim roku dosięgnąć najwyższego szczytu. 
Kończę na tem dzisiejszy list. Wobec olbrzymiego 

AOC jaki tu panuje, spodziewam się, że wkrótce będę 
mógł przesłać Wam znów wiązankę ciekawych szcze- 
gółów. 

K. I. 
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1 / Katastrofa w Schodnicy. 
——maa—— 

Schodnica, dnia 15 lipca 1895. 
Schodnica była w nocy z 10 na 11 lipca wido- 

wnią strasznej katastrofy, która na długo pozostanie 
w pamięci naszej. O godzinie 111/, w nocy rozległ się 
nagle straszny huk połączony z wstrząśnieniem, które 
dało się uczuć w promieniu kilkuset metrów w około. 
Przerażeni mieszkańcy, w znacznej części już we śnie 
pogrążeni, wypadali z mieszkań aby się przekonać co 
spowodowało tak straszną detonacyę, — gdyby się jednak 
nie mogło okiem dostrzedz powodu, wskazałyby go 
nafciarzowi przeraźliwe sygnały alarmowe, rozlegające 
się z kilkudziesięciu kotłów, jak i złowrogie okrzyki 
»pożar!« Piszący te słowa, mieszka w dość znacznej 
odległości od miejsca katastrofy, a jednak odczuł wy- 
raźnie wstrząśnienie całego domu. Jeden rzut oka przez 
okno odkrył przerażający, lecz w swej grozie wspa- 
niąły zarazem widok. Część Schodnicy zwana »Pa- 
sieczki<, ciągnąca się ku Kropiwnikowi stała w płomie- 
niach. Brak straży pożarnej w kopalniach nafty, przy 
ciągłej prawie obawie ognia, wytworzył między nafcia- 
rzami zwyczaj, któremu wszyscy się poddają, zasadza- 
jący się na tem, że każdy spieszy do ognia aby współ- 
działać w akcyi ratunkowej. Tak też i w tym wy- 
padku zgromadziła się w przeciągu kilku minut cała 

' prawie inteligencya nasza i znaczna część robotników. 
Niestety straszny Żywioł znalazł zbyt dogodne dla sie- 
bie warunki i o ratowaniu już objętego ogniem obsza- 
ru uie mogło być mowy. A był to obszar nie mały, 
wynosił bowiem przeszło 1000 m? i obejmował części 
2 sąsiadujących kopalni: Fiirstlisch Lubomirskische 
Petroleum Gruben« i »L. M. Gartenberg i Spka'. 

Ogień powstał wskutek eksplozyi gazów w szybie 
Gartenbergów, wierconym przez przedsiębiorcę p. St. 
Michalika, gazy dostały się do poblizkiego kotła i zajęły 
się od płomienia gazowego, którym w miejsce lampy 
elektrycznej t. zw. »heiz« był oświetlany. W oka- 
mgnieniu zajęła się cała wieża, oraz 7 stojących w pół- 
kolu drewnianych rezerwoarów zawierających ropę. 
Trudno sobie wyobrazić widok równie wspaniały 
1 groźny zarazem. Wał płomieni długości przeszło stu 
metrów, a kilkanastometrowej wysokości wił się, sy- 
czał i kłębił a nad nim unosiła się coraz to zwiększająca 
się olbrzymia chmura gęstego czarnego dymu, która 
wobec zupełnego prawie braku wiatru zwolna rozpo- 
ścierała się po całym horyzoncie. Łunę a nawet dym 
widziano nietylko w Borysławiu, ale aż w Drohobyczu. 
Z palących się rezerwoarów wylewała się ropa i pły- 

_ nęła rowami, oraz małym strumykiem ku Kropiwnikowi 
roznosząc ogień do dalej położonych szybów i budyn- 

_ ków. Niebezpieczeństwo stało się groźne. W odległości 
50 metrów od żelaznego rezerwoaru (Gartenbergów 
zawierającego około 300 cystern ropy, płonęła wieża, 
zapalona ognistą rzeką ropy, a w pobliżu szybu stał 

i niebezpieczeństwo usunięto. 

płot, który zapaliwszy się, mógł przenieść ogień do 
rezerwoaru. 

Klęska ztąd wynikła byłaby rzeczywiście nie do 
opisania, zająłby się bowiem cały szereg domów mie- 
szkalnych, baraków i budynków kopalnianych oraz szy- 
bów, które byłyby zupełnie stracone. Można też było 
widzieć procesye ludzi obładowanych tobołkami, kufra- 
mi i małemi dziećmi, którzy, jak niegdyś nasz lud 
przed napadem Tatarów, uciekali przed ogniem, uno- 
sząc drogie sobie osoby i rzeczy. Był to widok przykry 
i oryginalny zarazem. Niebezpieczeństwo przed którem 
uciekali robotnicy zrozumiał dobrze jeden z tutejszych 
przedsiębiorców, ińż. W. Sm. który na czele kilku śmia- 
tych ludzi, zaopatrzonych zaledwie w łopaty, rzucił się 
ku zagrożonemu rezerwoarowi, zerwał złowrogi płot, 
a następnie zabrał się do budowania tam na strumyku, 
dla wstrzymania płynącej z biegiem wody, płonącej 
ropy. | 

Po kilkogodzinnej pracy, pożar zlokalizowano 
Na chlubaą wzmiankę 

zasługuje również robotnik, nieznanego mi nazwiska, 
który ujrzawszy palącą się starą linę malinową, używa- 
ną często do okręcania rur parowych dla izolacyi, 
z zimną krwią zrywał płonące zwoje manili, odbiera- 
jąc w ten sposób ogniowi możność posuwania się da- 
lej w tym kierunku. 

Ogółem padło ofiarą płomieni 7 rezerwoarów za- 
wierających 20-kilka cystern ropy, 2 kompletne kozły 
wiertnicze, 5 wież, oraz kilka bud drzewnianych z któ- 
rych jedna słnżyła jako skład baryłek na ropę. Po- 
szkodowane są dwie wyż wymienione firmy, oraz przed- 
siębiorcy wiertniczy pp. St. Michalik i Sammel. Ogólna 
wartość poniesionych strat wynosi w przybliżeniu 50— 
60 tysięcy zł. Nikt z ludzi nie zginął, a nawet nie zo- 
stał poparzony, co jest bardzo szczęśliwym ale niestety 
bardzo rzadkim wypadkiem. Bardzo ważną i korzystną 
okolicznością było to, że noc była wyjątkowo spokojna; 
gdyby bowiem był panował wiatr, jak tu często bywa, 
byłby rozniósł płomień na znaczne odległości, a czyby 
i ówczas nie było ofiar w ludziach trudno powiedzieć 
tembardziej, że działo się to w nocy. W sobotę dopa-- 
lały się jeszcze do południa rezerwoary, a do wieczora 
dymiły się zgliszcza. Dziś niewiele już śladów pozostało 
po pożarze; świadczą o nim tylko opalone drzewa 
i kupki przepalonej zczerniałej ziemi, oraz pogięte 

.żelaziwo leżące tu i ówdzie. Ruch i praca wre tam już 
na nowo i za parę tygodni zostanie tylko. wspomnienie 
przebytego niebezpieczeństwa, które oby było prze- 
strogą dla nieostrożnych i lekkomyślnych. 

Nie natem jednak koniec naszej kroniki pożarnej. 
W niedzielę bowiem, dnia 12 lipca między godziną 
9 a 10 rano, wybuchł nagle pożar w domku mie- 
szczącym żydowski sklepik i służącym za mieszkanie 
licznym rodzinom robotniczym. Budynek ten, jak wszy- 
stkie inne, drewniany, był kryty w połowie słomą, 
a w połowie gontem, a ponieważ stał wpośród innych. 
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budynków, bądź to mieszkalnych bądź kopalnianych 
mógł łatwo przenieść pożogę na nie i dalej na 
kopalnię. Jak dwa dni temu, tak i w niedzielę za- 
improwizowano w kilku minutach ratunek, do którego 
prawie wyłącznie przystąpiła inteligencya. Ustawiono 
się w 2 szeregach, z których jeden podawał kubły napeł- 
nione wodą, drugi zaś odbierał wypróźnione. Widziano 
urzędników i inżynierów okopconych i w podartem 

odzieniu, zrywających dach, lub wynoszących sprzęty. 
W przeciągu 2 godzin ugaszono pożar zupełnie. Tłumy 
robotników przyglądały się tej akcyi, nie biorąc w niej 
żadnego prawie udziału. a. tak:oni pojmują święce- 

nie niedzieli ? _ Młot. 
"Tyle pisze nasz korespondent. Uważamy za swój 

obowiązek wymienić tu w całości nazwisko p. W. Sma- 
kowskiego, które korespondent oznaczył tylko literami 
początkowemi jego nazwiska; — on to, dzielnie kie- 
rując akcyą ratunkową nie dopuścił, aby katastrofa przy- 

brała straszne rozmiary. Wybuch, który był przyczyną 
" pożaru, nastąpił w szybie Nr. 7. (Kinderschachi). 

W końcu jedna jeszcze nasuwa nam się uwaga. 
Wypadki podobne ostatniemu zdarzają się w Schodnicy 

kilka razy na rok, nigdy prawie niema o nich wzmianki 
w pismach codziennych, a bywają to wypadki — jak 

n. p. przed trzema laty — przy których ofiarą padają 
Życia ludzkie. Ostatnia katastrofa zajęła ogromnie dzien- 
niki, zwłaszcza lwowskie. Nie mielibyśmy nic przeciw 
temu zainteresowaniu, gdyby nie to, że tak sprawo- 
zdawcy tych pism, jak i ci, którzy pisali o pożarze nie 
widząc go wcale i nie mając pojęcia o tem jak wy- 
gląda kopalnia nafty, wystąpili z uwagami zdradzają- 

cemi mocno nieznajomość rzeczy. I tak.n. p. jeden 
z dzienników umieścił następującą uwagę: >Trag edya 
(sic) sehodnicka wykryła, że w miasteczku tem nara-_ 
żonem na tysiączne niebezpieczeństwa z powodu ga- 
zów zapalnych, przepisy o środkach bezpieczeństwa są 
zbytnio lekceważone<. Wedle wszelkiego prawdopodo- 
bieństwa, przyczyną ostatntego wypadku była rzeczy- 

_ wiście nieostrożność, z której jednak wcale nie wynika 
systematyczne lekceważenie przepisów ogniowo-policyj- 
nych. W innem piśmie znaleźliśmy nawet filipikę prze- 
GIW »karygodnemu« opalaniu kotłów gazami ! 1! W ogóle 
łatwo krytykować przy zielonym stoliku, ale zawsze 
lepiej wstrzymać nieco swój zapał moralizatorski, po- 
znać stosunki i warunki w jakich odbywa się praca, 
a przeciw którym żadne filipiki nie POROSA > o 
módz po Prostu. nie a | 

LITERATURA. 
| zasapinó iechiiozaie. Organ Towarzystwa po 

a A aiianoga: Lwów. Rok XIV. (1896), Nr 12:: 0d Re- 
Sprawa po- | , dakcyi, — Z Wydziału Głównego. — T.F.: 

pięę: Wystawa w Buda- 
> '__ peszcie (z dwiema AZ — - Stanisław Śwież awski: _ radować się Z tego, że po tylu trudnościach udało się A 

Złotnictwo lwowskie (ciąg dalszy). — Dr. L. Silber- 
stein: O promieniach Róntgen'a (dokończenie), — T. F.- 
Fizyczno-techniczny Instytut państwowy w (Charlottenburgu | 
(Berlin) (ciąg dalszy). — K. Świerczyński. Wykreśle- 
nie linij żebrowych, linij przyczelnych i stosug metodą ko- 
lineacyi (z tablicą), — Kronika techniczna i przemysłowa. — 
Rozmaitości. — Ogłoszenia. 

Nr. 13. Treść: Od Redakcyi. — Sprawy Towarzy. 
stwa: Posiedzenia Zarządu; Zgromadzenie tygodniowe. — 
T. F.: Wycieczki Towarzystwa Politechnicznego po Lwowie 

W sprawie popie- 
rania przemysłu. — Stanisław Świeżawski: Złotnietwo 
lwowskie (ciąg dalszy). — Wystawa w Budapeszcie (z ta- 
blicą). — T. F.: Fizyczno-techniczny Instytut państwowy 
w Charlottenburgu (Berlin) (ciąg dalszy), — Kronika tech- 
niczna i przemysłowa, — Krytyka i bibliografia. — Rozmai-- 

i okolicy. — Bronisław Pawlewski: 

tości. — Ogłoszenia. 
Przegląd techniczny. BB miesięczne po- 

święcone sprawom techniki i przemysłu. Zeszyt VI. za CZEP- - 
wiec b. r. Treść: M. Thulić: Obliczenie natężeń zginają- 
cych w belkach betonowych i Moniera. — T. Flaum: Ko- 
leje elektryczne (dok.) — B. Rogowski: Pytel płaski — 

Badania nad spółezynnikiem korzystnej wydatnośći maszyn 
parowych. — F. FL Turbiny parowe de Lavala. — J. 

„Krzyżanowski: Przemysł solny w gospodarstwie społecznem 
i sól w przyrodzie. — W. Choroszewski : Przemysł górniczy 
w Król. polskiem w r. 1895. —— Emil Sokal: Kanalizacya 
małych miast. — Krytyka i bibliografia. — Sprawozdania e 
z posiedzenień stowarzyszeń technicznych. — Kronika © > 
bieżąca. 

KRONIKA. 
Wiadomości coke. Rektorem lwowskiej e. k. 

Szkoły politechnicznej na r. 1896/97 wybrano profesora ge- SASA 
ometryi wykreślnej Dra Mieczysława Łazarskiego. s 

Radeami górniczymi mianowani zostali nadkomisarze : 
Wincenty Jaksa i Dr. Edmund Riel; nadkomisarzem komi- 
sarz Józef Liska; komisarzem adjunkt Marcin Szwabowicz ; 
adjunktem elew Aleksander Jerzy Onyszkiewicz. Kancelista i 
sądu okręgowego Adam Metzger mianowany został kaneelistą 
przy starostwie górniczem w Krakowie. Przeniesieni zostali 
nadkomisarze górn. Józef Salomon Friedberg z Drohobycza 
do Krakowa i Adolf Weber z Krakowa do Drohohycza ; za- 
rządcy Franciszek Saszeski z Stebnika do Lackiego, Z. Zł- 
wodzki z Lackiego do Drohobycza, Leon Cehak z Drohobycza saa 

_do Bolechowa i W. Mazurkiewiez z Bolechowa do Stebnika. | 
P. Józef Muek, b. dyrektor kopalni węgla w Myszynie, > 

wstąpił w służbę fizmy »Gompagnie Commerciale Franqaise< s 
w. Borysławiu, 

Kartel rafinerów, Bore jak dóealsni w GRAĆ | 
kd zeszycie, — rozbił się zupełnie, przyszedł przecież do 
skutku i odnowiony został na następną kampanię, aż do. 
maja 1897 r. Upadek cen, wywołany wiadomością o rozbi-- 

- ciu się kartelu, spowodował peszteńską rafineryę do cofnię- 
cia swych żądań i wskutek tego umowa podpisana została 
dnia 30. czerwca. »Neue freie Presse< wyraża się w tej 
sprawie następująco : »Przemysł naftowy niema przyczyny 
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szczęśliwie związek rafinerów. W ostatnim roku powstały 
już nowe rafinerye, a ogólnie rozpowszechnione jest zdanie, 
że utworzenie kartelu będzie przyczyną tworzenia coraz to 
nowych fabryk. Kartel zawiązany celem zapobieżenia hy- 
perprodukcyi, stanie się w ten sposób. orzyczyną bardziej 
rozwiniętej działalności i za rok położenie przemysłu nafto- 
wego będzie jeszcze bardziej naprężone niż jest dzisiaj. 
"W kołach rafinerskich odzywają się głosy zapewniające, że 
kartel nie przyczyni się do zdrowego rozwoju przemysłu, że 
lepiej byłoby wytrzymać konkurencyę przez rok, albo i dwa, 
choćby nawet ze stratą, niż przez utworzenie kartelu przy- 
czynić się do wzmnożenia hyperprodukcyi«. Podaże jesienne 
rozpoczynają się 1. sierpnia b. r. W lipcu odbędzie się 
posiedzenie kartelowych rafinerów celem ustanowienia cen 
i warunków sprzedaży jesiennych. 

Wycieczka do Budapesztu, którą urządzić 
zamierzało lwowskie Towarzystwo politechniczne, nie odbę- 
dzie się wcale. i 

Węgierski kongres handlowy uchwalił w dniu 
15. czerwca rezolucyę, domagającą się, aby Węgry stano- 
wiły samoistny okręg ełowy ! 

Mleko jako środek do gaszenia palącej się 
nafty. Doświadczenia zarządzone przez redakcyę pisma 
»kortichritte der Industrie« okazały, że paląca nafta gasi 
się najlepiej mlekiem, Naturalnie mała ilość i na małej 
przestrzeni. Zastosować praktycznie dałby się ten środek 

chyba tylko w gospodarstwie wiejskiem. jo 
| 0 wystawach. Nie bez interesu dla czytelnika 

może w bieżącym roku wystaw będzie zestawienie podane 
_ przez »d. Beclame«, a przedstawiające stały wzrost roz- 

miarów wystaw światowych. 
Obszar za- Czas Liczba Liczba 

Rok Miejscowość RAZA trwania wy- zwiedza- 
ha ni stawców jących 

1851 London 5 111 17.000 6,170.000 
1850 Paryż 10 200 21.799 5,162.000 
1862 London A 0d 28,082 6,211.000 
10075 Paryż 135 zd, (501236 .410.200.000 
1875 _ Wiedeń IDG © 24..294186 © 42.000 1,254:.000 

"1876 _ Filadelfia 24 "190 60.000 . 9,900.000 
1878 Paryż RERE 194 52.000 13.000.000 
1889 Paryż 30 188 60.000 32.000.000 
1898 Chicago 250 184 72.000 21.355.000 

_ W porównaniu z temi wystawami światowemi, obecna 
wystawa przemysłowa w Berlinie zajmuje 92ha przestrzeni. 

Kopalnie nafty w Krygu i Kobylance. 
Jasło w lipcu 1896. 

Z wszystkich galicyjskich terenów naftowych najstalej 
wydają ropę, kopalnie w Krygu, czego dowodem to iż szy- 
by założone jeszcze 20 laty po dziś dzień wydają dziennie 
po kilka centnarów ropy. PRE 

Niedawno firma Bergheim i Mac Garvey pogłębiła 
z bardzo dodatnim wynikiem, kilka starych wyczerpanych 
szybów, do głębokości 530 metrów. Niektóre studnie dają do 
400 eentnarów metrycznych dziennie, samoczynnie (ropa 
wybucha). | | A 
| W obec tych rezultatów i właściciele sąsiednich ko- 

'._. palni jak: pp. Tomasz Łaszez, Pieniążek, Bęben i Stockar, 
Perkins ete., popogłębiali swe szyby niżej 500 metrów 
1 prawie wszyscy dostali ropę. | dy A 
| W ostatnich czasach rozszerzyły się kopalnie w Kry- 
gu i Kobylance kolosalnie po skonstatowaniu wierceniami 
Perkinsa, że siodło ropodajne rozciąga się ku zachodowi aż 
do Sokoła. KDK | 

Dziś można powiedzieć że kopalnie w Krygu i Koby- 
lance dotrzymują kroku Schodnicy. Ruch tam ogromny, po- 
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pyt o grunta olbrzymi; wskutek czego ceny terenów nad- 
zwyczaj w górę poszły. 

Pracuje tutaj obecnie 20 rygów wiertniczych lecz 
w krótce przybędzie ich jeszcze. Cha. D-24 

Sprawy Towarzystwa techników naftowych. 

Przystąpili jako członkowie: 
P. Bielski Zygmunt, Schodnica 
» Dobrzański Mikołaj > 
» Grab Ludwik > 
> Łoś August hr. ŚR 
> Malezewski Zbigniew » 
» Sholman Jan » 

+ Śliwiński Stanisław > 
> Świejkowski Stanisław, Kraków 
> Żuławski Przemysław, Schodnica. 

Zmiany adresów: 
P. Ferdynand Jastrzębski z Ustrzyk do Krakowa, 
>» Władysław Gerżabek ze Zmigrodu do Truskawca. 

Korespondencya Redakcyi. 

P. St. Morgulec, Schodnica. Nieco spóźniona odpo-- 
wiedź, ale myślałem, że będę ją mógł dać osobiście. Bro- 
szury p. Olszewskiego nie mamy; zechce się Pan może udać 
wprost do autora. (o do dziełek Maślanki i Jabłońskiego 
dowiem się i osobiście Panu odpowiem przy najbliższej spo- 
sobności t. j. w niedzielę. 

Wiadomości handlowe. 
| Ceny nafty na gieldzie towarowej wiedeńskiej 

w czasie od 16 czerwca do 15 lipca 1896. 

Cena za 100 kg. 
Kaukazka (transito ab Triest): od 16 do 18 czerwca: 5:50—6; 

, od 19 czerwca do 2 lipca: 5—5'20; od 3 lipca stale 6—6'50. 
Krajowa: od 16 do 30 czerwca 17—17:25; od 1 lipca stale 

18:25—18:50. | , 
' Krajowa prima: od 16 do 30 czerwca: 17:50—17-75 ; od 1 lipca 

stale 19:25—19:50. 
Cesarska: od 16 do 30 lipca: 17—17:25; od 1 do 5 lipca: 18:25 

do 18:50; od 6 lipca stale 20:50—21. | 
Amerykańska (ab Wiedeń): od 16 do 30 czerwca 21—21'50; od 

1 lipca stale 21:50—2175. | 

Ceny nafty na targu nowojorskim 
za czas od 16 czerwca do 15 lipca. 

Rafinada Standard Rafinada Standard Ń United Pype Line 
Dzień White, Nowy York White, Filadelfia Surowica Certificates 

' lipiec lipiec |. O A lipiec 
16 czerwca 7 ,16:95 1:90 123:50 
7 % » » » » 
18 » dk » » 122:50 

193% » > | » 120 
20 » » » » : i 119 

"38055 %.46:99 685 © 780 5418 
20: » » ga > » 114 
6 lipca > > > 115:50 
8 » » » 8 1 16 | 

11% 3 PARE > Ep adk 

lac 5 000g 7:55 105:50 
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Ceny nafty na targu bremeńskim Ceny akcyi Towarzystwa „Schodnica '. 

w czasie od 16 czerwca do 15 lipca 1896. a — 
RĘCE Od 16 do 238 czerwca 740—760, od 4 lipca stale 740—78Q. 

15 czerwca 6:10; 16 czerwca 6:25; 17 i 18 czerwca 6:30; sa 
19 czerwca 6:25; 20—25 czerwca 6:20; 26 do 20 Pa ai 

1 90 > 1 . . 1 . . 1 -3 : ż ES naa 2 lipca 6:25; 3 do 10 lipca 6:30; 11 lipca Wiadomości z Baku. 

. . Caricyn 22 czerwca. Ruch niewielki, cena loco 871/4 ko " : 5 Ceny nafty na targu w Antwerpu 3 piGDARAEGZEGEH 2-700 
w czasie od 16 czerwca do 15 lipca 1896. ,_ Caricyn 30 czerwca. Tendencya słaba. Krajowe firmy ku- 

Lm pują mniej niż zagraniczne. Cena prompt 85—84*/, kop. za pud 
15 czerwca 17:12; 18—28 czerwca 17:37; od 24 czerwca excl. akcyzy 1 ton. Dostawy per październik — styczeń 88—87 kop. 

stale 17:25. | Caricyn 6 lipca. Tendencya coraz to słabsza; podaż wielka, 
am popyt mały, transakcyi niewiele i to po nizkich cenach. Zagranica 

kupuje bardzo słabo. Na razie nie ma nadziei zwrotu ku lepszemu. 
Ceny nafty w Hamburgu Handel terminowy mały. Ceny loco 84!/ę kop. za pud exel. akcyzy 

i ton; dostawy na październik—styczeń 861/ą kop. od 16 czerwca do 15 lipca. Baa ż Caricyn 13 lipca. Tendencya słaba, transakcye zupełnie nie- 
(L kę 5 znaczne. Nabywców krajowych nie ma prawie wcale, z zagranicy 

' poleceń mało. Podaż coraz to większa. Dowozy znaczne, wskutek 
16 do 20 czerwca 6-25; 22 i 23 czerwca 6'20; 24 do 29 tego ilość zamagazynowanych produktów coraz znaczniejsza. Han- 

czerwca 6:15; 30 czerwca 6'20; 1 lipca 6:30; 2 do 9 lipca 6*38; del terminowy bardzo mały. (eny loco 84*/, za pud excl. akc. 
10 i 11 lipca 6:40; 13 lipca 6'45; 14 lipca 6:40; 15 lipca 6*35. i ton. Dostawy pro październik—styczeń 871/, kop. 

OGCFHODJZNNIA: 

PRZEGLĄD TECHNICZNY będzie wydawany w ciągu roku 1896. 

XXII. rok wydawnictwa. 

Nieustannem dążeniem Redakcyi jest uczynienie „PRZEGLĄDU: 

rzeczywistym organem techników i przemysłowców krajowych. 
Cel ten będzie osiągnięty w zupełności wtedy dopiero, gdy każdy technik i przemysłowiec, współpracownictwem lub przynajmniej zapisaniem 

"_ się na listę przedpłacicieli czasopisma, przyjmie udział w pracy podjętej dla pożytku wspólnego. 

WARUNKI PRENUMERATY, z przesyłką pocztowa półrocznie 6 rubli, rocznie 12 rubli. — 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, t. jj. w Warszawie za rub. 5 rocznie, z przesyłką pocztową rub. %. 

CZASOPISMO TECHNICZNE 
organ Towarzystwa politechnicznego, 

wychodzi we Lwowie pod redakcyą B ronisława Pawlewskiego, profesora szkoły politechnicznej, 
1lO i 25 każdego miiesiąca. | | 

Przedpłata z przesyłką pocztową w Austryi wynosi rocznie 9 złr., półrocznie 4 złr. 50 ct. 
i ' Numer pojedynczy kosztuje 80 ct. 

Przedpłatę przyjmuje Administracya: Lwów, Rynek 30. 
———— 
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