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Walne zgromadzenie galicyjskich producentów 
ropy odbyło się dnia 25 marca po południu w sali po- 
siedzeń „Domu nattowego*. Przewodniczy p. prezes (i0- 
nyski, obcenych 22, reprezentujących 199 głosów. Na 
porządku dziennym przeprowadzenie wyborów w mysl 

Ntatntów S$ l+4p.b)iej)i$. 19 p. a). 
Po odezytaniu protokołu z ostatniego Walnego 

Zgromadzenia, udziela p. przewodniczący głosu p. Ro- 
dakowskiemu, który stawia wnioski w kieranku zmiany 
statutów do $. It p. 0) ie), tyczących się obniżenia 
eenzusu, należących do kategoryi drugiej członków z 5 
udziałów na 8, a należących do kategoryi trzeciej z -ł na 
ż udziały, motywując tem, że obecnie w kategorvi dru- 
giej zgłoszony jest tylko jeden ezłonek z 5 udziałami. 
Po przeprowadzonej dyskusyi, w której zabierali głos 
pp. Zillich i Brunner, Walne Zgromadzenie uehvliło ten 
yniosek Il głosami, przeciw 85, głównie z tych po- 

wodów, że zmiana statutu przyezynić się może tylko do 
odwleczenia rozpoczęcia czynności towarzystwa, a nastę- 
pnie należy w przyszłości zarezerwować miejsce w komi- 
tecie dla grapy średnich producentów ropv. 

Drugi swój wniosek, ażeby zmienić postanowienia 
statutów odnoszących się do wybieranych członków komi- 
tetu wtym duchu, iżby takowi reprezentowali, nie ilość 
głosów w okresie wyboru, tylko ilość głosów w danej 
chwili w odpowiedniej grupie reprezentowanej, zmienił 
p. Rodakowski, po wyjaśnieniu p. przewodniczącego, źe 
postanowienie takie ujęte jest istniejącym statutem, na 
życzenie zanotowania tego w protokole. 

W pięknem przemówieniu wyjaśnił następnie pan 
Łodziński, jako desygnowany dyrektor towarzystwa, ecle 
i zadanie stowarzyszenia, poświęcał słowa uznania dla 
rozwiązanego syndykatu, kładąc winę niepowodzeń nie 
tyle jej organizacyi, ile wpływom postronnym i paniką 
powstałą z powodu hiperprodukcyi w r. 1896, która wywo- 

kronika. — Literatura. — Wiadomości statystyczne. — Taryfy kolejowe. 

łała szkody wprawdzie, ale właśnie z powodu syndykatu 
uchroniła od olbrzymich strat. Tylko organizacvi svndy- 
katu zawdzięczać należy, że produkcya dużych prze lsię- 
biorstw jak n. p. Schodniey lub "Towarzystwa karpa- 
ekiego, nie zgniotła małych przedsiębioreów w zacho- 
dniej Gralicvi. 

Nowe stowarzyszenie opierając się na doświadeze- 
niach byłego syndykatu, starało się nie jedno w swoich 
postanowieniach zmienić, co z powodu nowości instytn- 
cyl, swego czasu nie było do przewidzenia. Obcena or- 
ganizacya ma w porównaniu do dawnej 2 zalety: forsę 
pieniężną i zbiorniki, może przeto skuteezniej kierować 
sprzedażą i regulować cenę, a członkowie obok zape- 
wnienia ecny normalnej mają jeszcze udział w zyskach. 
Dla małych producentów ustanowiono minimum zagwa- 
'antowanej sprzedaży 5 eystern, bez partycypowania w ec- 
nach eksportu zagranicznego a następnie. wprowadzono 
obecnie postanowienie, że właściciele destylarń nawet 
własną ropę, tylko za pośrednictwem stowarzyszenia t. j. 
przy uczestniczeniu w ponoszeniu ciczarów, połączonych 
z pośrednią lub bezpośrednią sprzedażą ropy za granicę 
lub do pewnych uprzywilejowanych okręgów zbytu, prze- 
rabiać mogą. Pan Łodziński zakończył swoje przemówie- 
nie tem, że stowarzyszenie cel swój osiągnie, jeżeli do- 
trze do granie państwa i z targiem zagranieznym się ze- 
tknie. 

Po przerwie kwadransowej celem naradzenia się 
nad wyborem 1 członka i jego zastępey do komitetu 
wykonawczego, wybrano ezłonkiem komitetu p. Wacława 
Pieniążka, na zastępcę p. Trzecieskiego Adama. Do Dv- 
rekeyi następnie wybrani zostali jednogłośnie p. Erazm 
Fibich na zastępee dyrektora, a p. Karol Gottfried na 
prokurzystę. 

AAAA w 
Ogólne zgromadzenie Towarzystwa dla handlu, 

przemysłu i rolnietwa w Gorlicach, stowarzyszenia za- 
rejestrowanego z ograniczoną poręka. odbyło się dnia 
ol marca b. r. 
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nadzorczej, p. Biechoński, w dłuż- 
przechodzi szczególowo dotychcza- 

sowy rozwój Towarzystwa, które 2: bardzo drobnych 
poczatków wyrosło na poważna 1 możną instytuecy€. 
Poczem skonstatowawszy prawidłowe zwołanie zgroma- 
dzenia, powoluje na sekretarzy pp. Mieczysława Mrazka 
i Fadeusza Sroczyńskiego I wzywa dyrektora kierują- 
cego p. dra Kaźmierza Szczanieckiego do złożenia spra- 
wozdania. 

W sprawozdaniu przypomina przedewszystkiem 
dyrektor dotychczasowa sześcioletnią dzialalność Powa- 
rzystwa, a przechodzać do ostatniego roku objaśnia 
szczegółowo cyfry bilansowe 1 daje poglad na stan 
Stowarzyszenia aż do L marca 1895, konstatujac staly. 
pomyślny rozwój interesów i dążenie do zmniejszenia 
reeskontu wekslowego. 

Prezes Rady 
szem przenówiemu 

który w lutym b. r. zmniejszył 
się już o 80.000 zło z eóra, jakkolwiek udziały wzrosly 
do 126.000 zl. wraz z rezerwą 
strat wynosić będzie po ogóltem zgromadzeniu okolo 
20,000 ZL. co na sześcioletnie istnienie Fowarzystwa 
jest rezultatem pomyślnym. Zwraca również 
uwagę, że z rceskontu trzeba stracić kwotę 120.000 zł.. 
które są gwarantowane prywatna poręką w banku kre- 
dytowym wiedeńskim. 
towarowego daje Towarzystwu takie zyski, że może 
ono sprostać nawet niezwykłym wymaganion. W końcu, 
Zeena się z TPTowarzystwem jako dyrektor 
który złożył swe urzędowanie. 

Po przyjęciu sprawozdania bez dyskusy! do wia- 
domości, daje p. Wacław Pienażek, jako referent komi- 
syi kontrolującej, dluższe sprawozdanie z czynności tej 
komisyi i stawia wniosek o udzielenie dyrekcyi abso- 
lutoryum, które równieź bez dyskusy! udzielono i przy- 
stąpiono do rozdziału zysku, który zgromadzenie w myśl 
wniosków komisyi kontrolującej jednogłośnie zatwier- 
dziło. Dywidendę w ilości 10 procent od udziałów pole- 
cono wypłacać od l kwietnia. 

Ponieważ dyrekcya po G-letnim okresie działania 
ustapila, wyrażono na wniosek p. Mikowskiego ustępu- 
jaącej dyrckcyi podziękowanie przez powstanie z miejsc. 

bo nowej dyrckcyi zostali wybrani pp. lomasz 

a fundusz rezerwowy 

bardzo 

Zreszta ogromny wzrost obrotu 

kierujacy, 

Łaszcz i lwo Pieniążek, jako zastępcy pp. Antom 
Borowski, Karol Rogawski i Leon Mikucki. Zarazem 
polecono p. prezesowi Biechońskiemu, aby bywał na po- 
siedzeniach dyrckcyi i na nich przewodniczył. 

Do Rady nadzorczej wybrano ponownie pp. Au- 
oeusta Gorayskicgo 1 Adama Trzecicskiegp, na zastępcę 
p. St. Ostaszewskiego, jako nowych zaś pp. Bolesława 
Łodzińskiego i dra Kaźmierza Szczanieckiego, członków 
dziwnej dyrekcyi, oraz na zastępcę p. Bolesława kre 
szewskiego -- wszystkich jednogłośnie. Do komisy! kon- 
trolujacej wybrano pp. dra Szczanieckiego, Waelawa 
Pieniażka 1 Stanisława Ostaszewskiego. 

W końcu poleciło zgromadzenie wyrazić byłemu 
członkowi Rady nadzorczej 1 dyrekcyi, oraz syndykowi 

Towarzystwa drowi Karolowi Neumanowi serdeczne po- 
dziękowanie za jego dotychczasowa działalność. 

(becne: położenie: galieyjskieco: przemysł altowego 
(według sprawozdania wydziału Krajowego Towarzystwa nafto- 
wego, przedłożonego na Walnem Zgromadzeniu członków Towa- 

rzystwa dnia 22. marca r. b.). 

maa 
Jak od dłnźszego już czasu tak iw roku ubiegłym 

stanowiła sprawa koniecznej ochrony krajowego prze- 
mysłu naftowego jedno z najważniejszych naszych zadań. 
Niestety nadzieje nasze, iź przy sposobności odnowić się 
mającej ugody z Węgrami zostanie ało na ropę zagra- 
niezną podwyższone nie ziściły się. 

Stosunki jakie zapanowały w Radzie Państwa spo- 
wodowały, iż ugoda z Węgrami nie została jeszcze prze- 
prowadzoną, nie mamy przeto pewności, czy pierwotnie 
w roku zeszłym przez Rządy austrvacki i węgierski za- 

proponowane cyfry ełowe od surowych produktów na- 
ttowych, będą wzięte podczas obecnej sesvi Rady Pań- 
stwa za podstawę do obopólnych pertraktacyi i czy w o0- 
góle obeena Rada Państwa będzie zdolną do załatwienia 
dotyczącego przedłożenia rządowego. 

Nicpewność tej sytuacvi a nadto obnizenie kosztów 
transportu nafty z Baku do Batum o © kopiejek, wreszeie 
ogromny zwrost produkevi ropy w Rumunii oddziałały 
na nasz przemysł naftowy bardzo niekorzystnie. Much 
kopalniany w Gralieyi, jaki się zapowiadał w roku 18960 
w nadzieji podwyższenia cła od ropy, znacznie osłabł, 
wskutek czego także i produkcya ropy się nie podniosła. 
Jako następstwo tego, szkodliwe dla naszego przemysłu, 
uważać musimy fakt, że w ostatnim czasie galicyjscy 
producenci przenieśli swoje przedsiębiorstwa za granieę 
do Włoch i Rumunii i że wielu naszych młodych i zdol- 
nych inżynierów, techników i wiertaczy opuścili kraj, 
korzystniejsze przyjmując za jego granicami posady. 

Fakt ten, że sama Schodnica pokrywa dwie trzecie 
produkevi ropy w Galievi, dzięki łatwym swym warunkom 
tektonicznym dozwalającym na szybkie i tanie wykonanie 
wierceń, świadezy wymownie, że producenci natftowi nie 
mogą wobec braku należytej ochrony pracować z tem. 
samem powodzeniem na innvch terenach w Gralicvi, ma- 
jących o wiele trudniejsze warunki, a w których ropy 
poniżej 800 mtr. szukaćby należało, że przeto prze- 
mysł ten nie może się rozwijać tak, jakby się tego mo- 
żna. spodziewać, gdyby go otoczono odpowiedną ochroną. 

Rozwiązanie kontyngentu destylarnianego, które 
nastąpiło w maju 1897 r. wpłynęło równieź bardzo szko- 
dliwie na krajowy przemysł destylarniany, oparty na 
przerabianiu ropy galicyjskiej. Ogromny spadek cen nafty 
spowodował depresyvę cen ropy, któremu nie zdołało za- 
pobiedz centralne biuro sprzedaży. 

Obawiać się teź należy, czy powołane do akcyi no- 
we stowarzyszenie producentów „ltopa* będzie w możno- 
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Ści utrzymać ceny surowca, jeżeli warunki na lepsze 
się nie zmienią. 

Oceniamy trudność sytuacyi, w jakiej się znajdu- 
jemy; nie mniej jednak starać się będziemy w kołach 
miarodajnych zwrócić uwagę na doniosłość krajowego 
przemysłu naftowego i na potrzebę skutecznej obrony, 
bez której przemysł ten nie mógłby się rozwinąć do 
tego stopnia, jaki mu przyroda sama wskazuje a który 
nie tylko objąć może zapotrzebowanie Monarchii lecz 
także i zagranicę, zwłaszcza zaś Niemcy produktem 
krajowym zaopatrywać jest wstanie. 

O możności rozwoju galicyjskiego przemysłu na- 
ftowego świadczą dowodnie lata 1895 i 1890, w którym 
to czasie odwiercone szyby naftowe stwierdzają fakt, że 
Karpaty obfitują tak samo w ropę jak i produktywne 
tereny naftowe gdzićkolwiek indziej. Ruch kopalniany, 
rozwinąwszy się w obee sprzyjających okoliczności 
w wspomnianym czasie znamienicie wykazał możność tak 
wielkiej produkcyi, iż zapotrzebowanie austro-węgierskich 
destylarń na lata całe pokryć by mogła, swobodnie zaś 
wystarczyć na konsumcyę Monarchii. 

Obniżenie produkcyi w roku 1897 w niczem faktu 
tego nie zmienia, gdyź powód tego leży częściowo 
w sztucznie powstałych przeszkodach, które przemysł, 
nagle się rozwinąwszy, nie miał sposobu usunąć, częściowo 
zaś w niepewności i braku stałej polityki ekonomicznej 
naszej połowy monarchii, która wstrząsana politycznemi 
i narodowościowemi waśniami postradała na razie pewny 
i stały kierunek w baczeniu na ekonomiczne interesa 
ludności. 

Jakkolwiek niepewna sytuacya polityczna w ubie- 
gołym roku na wszystkich gałęziach przemysłu nieko- 
rzystnie się odbiła, straty jednakowoż, jakie w szezegó|- 
ności krajowy przemysł naftowy poniósł o tyle sa dot- 
kliwsze, o ile przemysł ten w chwili silnego i prawie 
nagle powstałego rozwoju wstrząśnięty został w swo- 
ich podstawach, a skutkiem tego i zaufanie w dalszy 
jego rozwój doznało szwanku. 

Jakie znaczenie mieć może podkopanie zaufania, 
aź nadto dobrze wie o tem kaźdy przemysłowiec czy 
kupiec, jak również o tem ile pracy poświęcić trzeba, 
aby zaufanie odzyskać, gdyż zwykle mało się znajdzie 
takich, którzyby chcieli sprawę badać do głębi i po- 
wodów dociekać, inni zaś a tych jest o wiele więcej 
w ogóle nie życzą sobie objaśnień. 

Przyczyna i skutek stoją z sobą w związku, lecz 
związek ten musi być należycie zrozumiany, w prze- 
ciwnym bowiem razie dochodzi się do fałszywych wnio- 
sków. ! 

len właśnie wypadek zaszedł w najświeższym 
okresie rozwoju naszego przemysłu nattowego; nienor- 
malne zjawiska wywołane zostały nienormalnemi przy- 
czynami, nie można było jednak przeszkodzić temu, że 
podziałały one deprymująco na nasze interesa i przy- 
czyniły się do wzmocnienia pozornych skutków. 
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Nasz przemysł naftowy potrzebuje w obecnej chwili 
może bardziej aniżeli przedtem normalnych warunków 
aby mógł się ostać; normalnych tak pod względem po- 
litycznej sytuacyi monarchii jak i ekonomii społecznej ; 
w tym ostatnim zaś kierunku przedewszystkiem wyłą- 
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czenia wpływów obcych — do którego to źądania upra- 
wnioną jest każda gałęź przemysłu krajowego — a wtedy 
spokojnie w przyszłość spoglądać będziemy mogli, gdyż 

ęś 
. 
, możność rozwoju przemysłu naftowego na silnych opartą 

jest podstawach. 

Prawnopaństwowa ugoda 4 przemysł. 

Jak wiadomo, urządziła pragska Izba handlowa na 
szeroką skalę, ankietę, mającą zbadać przyczyny upadku 
czeskiego przemysłu. Prawie wszyscy przedstawiciele wiel- 
kiego przemysłu w Czechach mieli juź sposobność wyra- 
zić w tym kierunku swoje zdanie. Lo, cośmy tym spo- 
sobem usłyszeli, nie jest weale pocieszające, gdyź zasa- 
dniczy rys w wywodach pragskiceh rzeczoznaweów stano- 
wiły oskarzenia Rządu i tegoż organów, którym zarzu- 
cano nietylko brak świadomości w popieraniu przemysłu, 
lecz nawet dążenia wprost przeciwne. 

Z, uwagi, iź najpierwszem zadaniem tej ankiety była 
obrona interesów austryackiego przemysłu w obec przy- 
szłej ugody z Węgrami, pozwalamy sobie przeto o wa- 
runkach, właściwych naszemu przemysłowi naftowemu, 
stanowiących zarazem podstawę jego bytu i rozwoju 
w krótkości pomówić, a zarazem stanąć w ich obronie, 
zwłaszcza, iź Rząd w oficyalnym organie „Fremdenblatt* 
z dnia 16. marca miał juź sposobność zająć pewne sta- 
nowisko w obec społeczno-ekonomicznych kwestyj, ma- 
jących związek z odbyta w Pradze ankieta. 

Wiele ze skarg i zarzutów podniesionych przez 
czeskich przemysłowców odnieść można równieź i do po- 
łożenia naszego przemysłu, lecz aie mamy wcale zamiaru 
zajmować się tu żalami i oskarzeniami, chodzi nam tylko 
o to, aby wykazać, iź położenie naszego przemysłu na- 
ftowego jest wyjątkowe. 

Przemysł czeski ma po za soba zaszczytne 1 peł- 
ne powodzenia dzieje a fakt ten w Źadnym razie nie 
mógłby mieć miejsca, gdyby nie zdrowe ekonomiczno- 
społeczne stosunki 1 poparcie ze strony Państwa. 
Na tej podstawie wyrosły Qzechy na kraj przemysłowy, 
pokrywający od dawna juź swoje zapotrzebowanie 
i od dawna juź skierowały starania swoje do wywozu 
produktów krajowego przemysłu. W usiłowaniach tych 
podlegają obecnie prawu ekonomicznej konkurencyi, 
nietylko ze strony ościennych państw, lecz 1 krajów 
a wszystkie te czynniki, powodujące upadek przemysłu 
w FKuropie oddziaływują zarówno i na królestwo Czeskie. 

Nagromadzanie kapitałów w Europie zachodniej, 
zmusza wielki kapitał do przenoszenia lokacyi w prze- 
mysł tych państw, które dotychczas stanowiły miejsce 

- 
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zbytu dla europejskiego przemysłu, tym sposobem zacie- 
śnie sobie Furopa sama coraz bardziej pole zbytu. Im 
więcej Niemey i Anglia, Francva i Belgia z targu po 
za Oceanem się wycofują, o tyle zmuszone są walkę kon- 
kurencyjną na uszezuplonym terenie zbytu prowadzić 
ostrzej I bezwzględniej. W obee tych stosunków moga 
przeto poszczególne gdęzie przemysłu li tylko własną 
zapobiegliwością i energią uzyskać pole dla wywozu, lu) 
też zapewnić sobie takowe, jeśli posiadają szczególnie - 
sze warunki z natury, które im dają przewagę. 

Z wspomnianym artykułem, który okazał się we 
„Fremdenblatt*-cie, musimy się zgodzić w tvm względzie, 
iź samopomoc skuteczną stanowi dźwignię do podnie- 
sienia przemysłu, jak również, iż ostrzeżenie przed prze- 
cenianiem poparcia ze strony państwa ma swoją racyę; 
z drugiej strony jednakowoż musimv w obec cekonomi- 
:znej polityki Europy żądać od państwa, ażeby Rząd, 
wszystkimi środkami jakiemi dysponuje, matervalne siły 
w Państwie rozwijał. 

Skoro więc Żądanie to jest w zupełności usprawie- 
dliwionem, to tem bardziej staje się ono obowiazkiem; 
jeśli chodzi o tego rodzaju przemysł, który w państwie 
posiada naturalną podstawę bytu, a na mocy szczegól- 
niejszych warunków niejako przeznaczony jest do roz- 
woju. Jeśli w wypadkach takich nie można zauważyć 
starań w kierunku możliwego usuwania przeszkód stoją- 
cych na drodze rozwoju tego przemysłu, lecz raczej utru- 
dnienia i eiczary, to juź nie można tego nazwać zanied- 
baniem, lecz wprost szkodliwą akcva 1 cięźkiem zawi- 
nieniem. 

W tem właśnie położeniu znajduje się 0d szeregu 
lat przemysł naftowy w Gralicyvi, a bez przesady rzece 
można nawet od czasu swego istnienia. Nie mamy potrze- 
by wyszukiwać dowodów na uzasadnienie racyi bytu tego 
przemysłu. Wiadomem jest ogólnie, że w eałej Europie 
z wyjątkiem w Karpatach nie ma wcale kopalń ropy zasłu- 
gujących na uwagę; tachoweom fakt ten dobrze jest znany, 
a ogól domy:la się, iż obszary karpackie w (ralievi 
zwłaszeza, niezmierzone zawierają bogaetwo ropy i wosku; 
zużytkowanie tych produktów do eelów przemysłowych 
nie pozostawia nie do życzenia, a mimo to jednak prze- 
mysł ten eiężko walczyć musi z rosyjskim produktem, 
który mając nader ułatwiony transport morzem, a nadto 
wspierany dowolnem tłumaczeniem ustaw ełowych, pod 
tałszywa postacia zalewa całe południe Monarchii. 

Dowóz talsyfikatu rosyjskiego jest przyczyna, dla 
której przyrodzone skarby galicyjskiego górnictwa nie 
moga dojść do tego znaczenia, jakie z naturv rzeczy po- 
siadają, a nielegalne zastosowanie ustawy ełowej w jed- 
nej połowie Monarchii, której interes ściśle z postępo- 
waniem tem jest związany, stało się powodem, że jedna 
z najżywotniejszych gałęzi przemysłu w Austryvi pada 
ofiara, że nader nam potrzebny duch przedsiębiorczy jest 
skrępowanym, a w końcu, że i dochody tej połowy Mo- 
narchii nie tylko pośrednio lecz i bezpośrednio zostają 

uszczuplone. Samopomoc niczego w tym wypadku nie 
dokaże, gdvź inicvatywa ginie w obee tego — delikatnie 
mówiąc — szczególniejszego poparcia Interesów przemy- 
słu w Austrvl. 

Każdy na naturalnych bogaetwach oparty prze- 
mysł, posiada wrodzone prawo do rozwoju w kraju 
rodzimym, a obowiązkiem państwa jest rozwój ten uła- 
twiać i umożebniać. Ten ostatni obowiązek cięży na 
Rządzie austryackim w daleko szerszym zakresie, aniżeli 
gdzie mdziej, gdyż przemysł tutejzy weale odmienny 
posiada charakter, niź n. p. w Ameryce lub Anglii. 
Przyczyna zaś tego leży nie tylko w odmiennych warun- 
kach produkcvi, lecz może po największej części w cha- 
rakterze ludów, u których tradycva nie zdołała wychować 
zmysłu kupieckiego i szezególniejszej przedsiębiorezości 
przemysłowej. 4 tego teź powodu zaskoczone zostały 
ludy Monarchii, z małymi wyjątkami nieprzygotowanie, 
wielkim przewrotem, jaki w drugiej połowie naszego 
stulecia, tak w przemyśle jak i handlu nastąpił 1 po- 
trzeba było i będzie znacznego jeszcze czasu, abv wziąć 
one mogły udział w międzynarodowej walce konkuren- 
cyjnej bez obawy poraźki. Zadaniem państwa bvło i jest 
ułatwiać ludom swoim wzięcie udziału w walee ekono- 
mieznej, wpływać obfitością środków władzy na poparcie 
i wzmocnienie poszczególnych gałęzi przemysłu, a tem 
samem i całego przemysłu w Państwie. Pod tym wzglę- 
dem najlepszym przykładem są Niemcy, tam skutki popar- 
cia ze strony Rządu nie długo dałv na się czekać, gdyz 
od zjednoczenia Niemiee zaledwo ćwierć wieku upływa, 
a już widzimv je w rzędzie światowych producentów; 
widzimy to równiez i we Węgrzech, gdzie Rząd klasv- 
czne złożył świadectwo opieki państwowej nad eałvm 
ruchom przemysłowym w kraju. Gdyby wpływ taki 
stwierdzić się dało na galicyjskim przemyśle naftowym, 
niezawo:lnie mógłbv takowy obeenie poszczycić się zu- 
pełnie innymi sukcesami i z pewnościa zjawisko to nie- 
miałoby miejsca, że przedstawiciele tego przemysłu zmu- 
szeni są używać wszelkich wysiłków dla uratowania, 
w mającej nastąpić ugodzie z Węgrami, zagrożonych 
warunków bytu. Raczej w kierunku zdobycia obcveh 
targów, powiększenia i rozszerzenia pola zbytu dla Austrvi 
winny być obeenie skierowane usiłowania naszego prze- 
mysłu naftowego, a nie na obronę przed obeym wpły- 
wem! Jeśli w Austro-Węgrzech którakolwiek w ogóle 
oałąź przemysłu powołaną jest do tego, abv pokrywać 
nietylko zapotrzebowanie Monarchii, lecz także i na wy- 
wóz dostarczać produktu, to jest nią niezawodnie prze- 
mysł naftowy, który na mocy wyjatkowych naturalnvch 
warunków potężne siły żywotne w sobie jednoczy. 

Ztąd wyciągnać się daje jeden jedyny wniosek : „Pań- 
stwo nie spełniło swych obowiązków w obec przemysłu natto- 
wego, a nawet co gorsza zaniedbało w ciągu całego szeregu 
lat, które do najlepszych pod względem handlu natto- 
wego liczono, wzmocnić go licznymi środkami jakiemi 
rozporzadza i postawić go w tem położeniu, ażeby śmiało 
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zmierzyć się mógł z konkurenecya, która tymezasem zna- 
cznie urosła”. 

W nowej ekonomicznej polityce europejskiej zaj- 
muje pierwsze miejsce ochrona produkcyi, a w niektó- 
rych wypadkach staje sie takowa wprost warunkiem bytu 
dla przemysłu. Chociażby ktoś, nie wiedzieć jak wiel- 
kim był zwolennikiem wolnego handlu, z siłą taktów 
jednak liczyć się musi i przyznać, że w obec widocznego 
i coraz ostrzej występującego kierunku protekcyjnego 
w polityce ekonomicznej, żaden przemysł, chogiażby naj- 
lepsze posiadał warunki, rozwinąć się bez opieki pań- 
stwa nie może. 

Kaktu tego doświadczamy na naszym przemyśle 
naftowym. Pominawszy nawet rozmaite śsiećniające roz- 
wój przepisy i sposób przestrzegania tychźć ze strony 
organów administracyjnych, o czem pragska ankieta sze- 
roko mówi, podnieść musimy jednak, iż pierwsza i głó- 
wną tama dla rozwoju naszego przemysłu nattowego jest 
niedostatcezna ochrona cełowa, względnie zaś jej zasto- 
sowanie. 

Poniewaź atoli obeene tłumaczenie przepisów eło- 
wych, dotyczących olejów mineralnych zyskało, że się 
tak wyrazimy prawo obywatelstwa, które wielkiemi ofia- 
rami przemysł nasz okupił, uważamy przeto podwyżźsze- 
nie ała wchodowego na oleje surowe jako najbardziej 
potrzebny i skuteczny środek pomoey ze strony bań- 
stwa 1 domagamy się wstawienia tej pozycyi w prelimi- 
narzu ugo.lowym ze strony naszego Rządu, jako wspól- 
nego Zadania wszystkich przedstawicieli przemysłu na- 
ttowego w Cislitawii. 

W żądaniu tem nie ma nie nadzwyczajnego 1 nie- 
słusznego; nie naruszając innych interesów Monarchii 
domagamy się Ho tyłko tyle opieki, ile należy się każdej 
gwłęzi przemysłu jako minimum, a Zadanie nasze stawia- 
my nie wśród pomyślnych dla przemysłu warunków, lecz 
w sytuacyi dającej się określić drastycznem: „Być albo 
niebyć*. | 

Jesteśmy przekonani, że teraźniejszość a_ bardziej 
Jeszeze przyszłość naszego przemysłu, oceniona ze stano- 
wiska interesów państwowych, posiadać może tyle zna- 
czenia, iź skłoni nasz Rząd do przychylnego przyjęcia 
zadań przemysłowców naftowych i spodziewamy się, Że 
Rząd znajdzie tyle energii, ażeby przeprowadzić swoją 
wolę zgodnie z interesami przemysłu. 

Spodziewać się każe tego wspomniana ofievalna 
cnuncyacva Rządu, w której przebija się myśl, iż po- 
parcie mteresów naszej połowy Monarchii przy ugodzie 
z Węgrami stanowić będzie jedno z najważniejszych te- 
g0% zadań. A przyjemnością zauważyć tu musimy powtór- 
nie, iż przychylny jakiś wiatr zda się powiewać z łamów 
organu rządowego, eo szezególnie przebija się to w koń- 
cowem zdaniu wspomnianego artykuła: 

„W naszych tarvfach trachtowych nie jedno już 
się przestarzało i z radością powitać należy ogłoszenie 
przedstawiciela Ministerstwa handlu, i4 ostateczne układy 

w sprawie reformy tychże nie długo nastąpią. Spodzie- 
wać się należy, iż takowe ze zrozumieniem Interesów 
handlowych, przeprowadzone zostaną. Zarówno jednak 
pilnem jest najdalej idące uproszczenie procederu urzę- 
dowego przy zakładaniu i przekształcaniu przedsiębiorstw, 
wreszcie zaś ostateczne uregulowanie spraw submisyjnych*. 

Nader obiecująco brzmi również uwaga: „żĆ prag- 
sGy rzeczoznawcy mają racyę, wskazując kilkakrotnie ra 
nierównomierność, jaka zachodzi w traktowaniu ochrory 
robotnika 1 poparciu przemysłu ze strony państwa w Au- 
stryi I na Węgrzech. Austrva zajmuje pod względem 
socyalnego prawodawstwa pierwszorzędne miejsec pośród 
państw przemysłowych w Kuropie, Węgry natomiast, za- 
słaniając się prawem młodości swego przemyslu, nie pro- 
wie w zakresie ochrony robotnika nie podejmuja. 

Otuchą napełnia nas program J. K. pana prezy- 
denta ministrów, wygłoszony przy otwarciu obecnej Rady 

Komukolwiek leży państwa. v na sercu dobro państwa 
przyklasnąć musi wysunięciu na pierwszy plan czynników 
ekonomicznych, starać się jednakoż należy sumiennie 
przyczynić się do tego, aby dażenie to stało się faktem 
a rozwiązanie jednej z najważniejszych kwesty! ekonomi- 
cznych, regulujących prawnopaństwowy stosunek obu 
połów Monarchii, nastąpiło na słusznej i nie ukrócającej 
nasz przemysł podstawie. lucez, aby to było możliwem 
winna nasza połowa Monarchii tak samo łącznie 1 zgo- 
dnie podjąć obronę swoich żywotnych interesów, jak się 
to dzieje z tamtej strony Litawy, a zadania swoje tak 
stuno świadomie i energicznie popierać, jak to ezynia 
Woegrzy. 

Do tego zaś potrzebuje Rząd prawdziwie patryo- 
tycznej większości, na której bv mógł się oprzeć, a któ- 
raby w obee ważnych, ogół obehodzących spraw, zanie- 
chała politycznych i narodowościowych waśni, gdyź bez 
solidarnego poparcia ze strony Rady państwa nie pośraf 
Rząd, chociażby jak najlepszemi chęciami ożywiony, ni- 
czego dokazać, w obee solidarności i bcezwzęlędności, na 
której siła Rządu węgierskiego, podtrzymywana zgod- 
nością życzeń ludu i parlamentu, się opiera. A. 

Kilka uwag 
nad zarurowaniem otworów Świdrowych 

przy głębokich wierceniach 
podał 

FE. NMLontag. 
< — REDREEEEG —— — 

Jakkolwiek w ostatnim dziesięcioleciu przy wszyst- 
kich systemach wiercenia poczyniono ogromne postępy 
w kieranku ulepszenia narzędzi, przyrządów i instalncyi, 
ażeby zyskać możność dotarcia do pokładów ropv na- 
wet w znacznych głębokościach, mimo to jednak wier- 
cenie w zmiennych pokładach na stokach Karpat, obfi- 
tujących w ropę, nader jest utrudnione a często, chociaz 
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otwór świdrowy prawie do źródła ropy już dotarł, nie- 
możliwe, juźto z powodu zupełnego zacieśnienia otworu, 
juź teź z powodu zgniecenia rar. 

Przyczyny tego szukać należy przeważnie w nie- 
odpowiedniem zarurowaniu usuwających się ścian otworu 
świdrowego. W ogóle przyznać należy, iź najważniejsza 
ta część robót wiertniczych przy głębokich wierceniach 
traktowaną bywa szablonowo, gdyż w bardzo rzadkich 
tylko wypadkach uwzględnia się rodzaj pokładu mają- 
cego być przebitym, a przecież kaźdy doświadczony 
wiertacz choćby mniej inteligentny przyzna, iź właśnie 
jedynie od odpowiedniego zarurowania ścian bocznych, 
powodujących opad, zależy powodzenie głębokiego wier- 
cenia, 

Grdybyśmy sobie zadać chcieli trud ścisłego prze- 
szukania terenów naftowych w Galicyi od wschodu do 
zachodu, natrafilibyśmy na tysiące zaniechanych szybów 
często nawet o znacznej głębokości, które pochłonęły 
krocie tysięcy, obeenie straconych bezpowrotnie. 

Badając przyczynę wypadków nieszczęśliwych przy 
wierceniu dojdziemy do przekonania, iź takowe prawie 
wyłącznie mają swój powód w lekkomyślnem i niepra- 
ktycznem zarurowaniu szybów ; czasby jaź najwyższy 
zająć się ulepszeniem metod zarurowywania. 

Dotychczasowy zwyczaj w tym kierunku, wyrodzo- 
ny w szablon, przedstawia się pokrótce następujaco: 

Bez względu na średnicę użytego do wiercenia 
świdra i pokładu, który przebić należy, zarurowuje się 
otwór zupełnie prymitywnemi blaszannemi rurami 0 ścia- 
nach 2 do 5 mm. grubych, to znaczy wpuszcza się 
je, i to tak głęboko jak one wogóle własnym ciężarem 
wchodzą; w obec tego nie ma przeto mowy, — jeśliby za- 
szła potrzeba, — ani o pobijaniu rur, ani teź o ich wy- 
ciągnięciu, gdyź luźne spojenie takowych na to nie po- 
zwala. Skoro jednak rury takie przy wpuszczaniu na 
najmniejszy opór natrafia, nie można ich głębiej wpędzić, 
gdyż liche spojenie tychże nie wytrzyma ani nacisku 
ani uderzenia; skutek tego jest taki, że przy dalszem 
wierceniu musi być nowy system rur wpuszczony. Nie 
bez powodu też nazywane są takie rury „straconemi, 
gdyż po zaniechaniu wiercenia tylko w wyjatkowych 
wypadkach i to kawałkami dadzą się wyciągnąć, po 
raz drugi zaś wcale użyć ich nie można. 

Jeśli zaś to wyjmywanie i wpuszozanie nowych rur 
w pokładach zmiennych kilka razy się powtórzy, naten- 
czas zwęża się średnica otworu świdrowego często na- 
wet przy małych głębokościach juź do 6 lub 7”. 

Jest dalej w zwyczaju zakładać rury nieprze- 
puszezalne o tak zwanych spojeniach patentowanych i pę- 
dzonych objemkach (mufach). Zbytecznem byłoby dowo- 
dzić, że równieź i tego rodzaju rury nie nadają się do 
pobijania, gdyź objemki takie podlegają pęknięciu; natu- 
ralnym przeto wynikiem tak lekkomyślnego zarurowania jest 
niemożebność doprowadzenia otworu świdrowogo w po- 

_kładach zmiennych, plastycznych, potężnych Mach i Żwi- 

ach dalej jak do 300 mtr. nie doszedłszy do spo- 
dziewanej ropy. 

Technicznemu kierownikowi robót wiertniczych 
nie można z tytułu tego żadnego zrobić wyrzutu, gdyż 
poprowadził roboty tak, jak się tego wyuczył i jak to 
często jest w zwyczaju; lecz właśnie ten zwyczaj 
jest powodem niepomyślnego wiercenia. 

Gdyby nam ktoś w przeciwieństwie do tego cośmy 
powiedzieli zrobił zarzut, iź przecież istnieją otwory 
o 600—700 mtr. głębokości, w nieczem to nie zmieni 
faktu, gdyż przy bliższem rozpatrzeniu niezawodnie da 
się stwierdzić, iż w wypadkach tych miano do czynienia 
z — nader sprzyjającemi wierceniu — pokładami i bra- 
kiem ciśnienia bocznego na ściany. 

Zbytecznem zdaje nam się byłoby nadmieniać tu, 
iż o ile większą jest średnica świdra o tyle mocniejsze 
muszą być ściany rur zwłaszcza w pokładach ueiska- 
jących, a techniezny kierownik robot powinien dokładnie 
zdawać sobie sprawę jak wytrzymałe powinne być ścela- 
ny u ytych rur, aby zapobiedz wypadkom. Przede- 
wszystkiem należy używać rur co do wytrzymałości 
pewnych, to znaczy o odpowiedniej grubości ścian, 
spojonych zaklepanemi objemkami lub co. lepiej zaopa- 
trzonych dla ostroźności objemkami śrubowemi. 

Jakkolwiek rozszerzacz powiększa średnicę otworu 
świdrowego poniżej zarurowania o 55 do 50 mm., to 
znaczy iż otwór świdrowy o tyleż staje większy, aniżeli 
zewnętrzny przekrój rur, niezawsze jednakowoż spadają 
takowe za rozsżerzaczem, chociażby nie były wstrzymywane 
plastycznym łupkiem iłowym, gdyż często się zdarza, iż 
opieraja się o kawałki kamieni wystających ze ścian 
otworu świdrowego. Nie zawsze łatwo dadzą się takowe 
usunąć, w każdym zaś razie potrzeba na to czasu, a da 
się to wykonać li tylko za pomocą wyżej opisanych rur, 
które pod naciskiem i uderzeniem głębiej wpędzić mo-- 
zna. Trwałość tych rur latwo pokonuje opór a nawet 
chwilowe skręcanie wytrzymują takowe bez szkody. 
Drugą ich stroną dodatnią stanowi ta okoliczność, iż 
skoro tylko stają się zbyteczne w szybie, łatwo dają 
się odkręcić, wskutek czego zaoszczędza się pracę obci- 
nania, wymagającą zbyt wiele czasu. Często zachodzi 
potrzeba podniesienia całego systemu rur, co przy tym 
sposobie zarurowania nie przedstawia żadnych trudności 
ze względu, że rury tej konstrukcyi nie przerywają się. 
Okoliczność ta sama przez się równoważy juź wyższe 
koszta tego rodzaju zarurowania, prócz tego zaś posiada 
on tę wyższość nad wpierw opisanym sposobem, źe dojść 
można nim w jakimkolwiek pokładzie jedną i tą samą 
dymensyą znacznie głębiej. 

Często zdarza się, iź przy głębokich wiereeniach 
aż do 200 lub 300 mtr. głębokości nie napotyka się 
ciśnienia bocznego; mimo to kierownik robót nie po- 
winien ograniczać się na rurach o małym przekroju 
ścian, jak tylko wiercenie dojdzie do miękkich pokła- 
dów, W każdym razie wskazanem jest przedziurawienie 
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rur, należy to uczynić natychmiast,. skoro dobywające 
się gazy wskazują na bliskość pokładu ropy. 

Jak łatwo nastąpić może wybuch gazów, który 
:ały słup wodny wyrzuca z otworu tak, iź tenże chwi- 
lowo zupełnie jest wypróźniony, wskutek czego ci- 
Śnienie na ściany nie jest zrównowaźone ciśnieniem 
wewnątrz. Jeśli w wypadku takim rury nie są przedziu- 
rawione a ściany tychże za słabe, nastąpić musi zgnie- 
cenie. Ile czasu, trudu i kosztów wyrównanie zgniecio- 
nych rar za sobą pociąga, zwłaszeza jeśli w dodatku 
i narzędzie wiertnicze w ścianę się wbije, o tem dobrze 
wie kaźdy z naszych kolegów w zawodzie. 

Ze wszystkiego więe eośmy dotychczas powiedzieli 
wynika przeto dowodnie, iź tylko dobre i odpowiednie 
zarurowanie pozwala dojść do znacznej głębokości i daje 
pewną gwaraneyę, że wiercenie wykonane będzie bez 
wypadku. 

Wpływ zawartości parafiny 
na siłę świetlna nafty. 

——— ERESEZEEE ——— 

U niemieckiego kanclerza państwa zgłoszono zmiany 
rozporządzenia cesarskiego tyczącego się zarobkowej sprze- 
daży nafty. Wiele bowiem gatunków wyłącznie nafty ame- 
rykańskiej, chociaż co do stopnia zapalności odpowiada 
przepisom, normującym stopień ten na najmniej 2f9C. 
według aparatu Abla, nie ma dostatecznej siły świetlnej, 
a prócz tego wskutek własności wybuchowych przedstawia 
niebezpieczeństwa. Ze względów zdrowotno - policyjnych 
należałoby przeto rozciągnąć kontrolę nad naftą znajdującą 
się w handlu również i w tym kierunku, czy takowa po- 
siada dostateczną siłę świetlną, gdyż za niska siła Świa- 
tła i za wysoki stopień zamarzania nafty wpływają uje- 
mnie na wzrok a pod pewnymi warunkami stać się mogą 
powodem nieszczęśliwych wypadków. i 

Nasuwa się przeto pod rozwagę, czy pożądanem by 
było, aby badanie nafty przeznaczonej do sprzedaży roz- 
szerzyć w kierunku frakcyonowanej destylacyi i skonsta- 
towania stopnia zamarzania tejże. 

Dr. Ryszard Kissling omawia szczegółowo pro- 
jekt ten i przychodzi pod tym względem do następujących 
wniosków : 

1) Względne niebezpieczeństwo zapalności nafty da 
się stwierdzić w zupełności oznaczeniem stopnia zapalno- 
ści tejże za pomocą urzędowego aparatu Abla. 

2) Próby fotometryczne dla oznaczenia siły świetlnej 
przy lampach naftowych z knotami nader są błędne, z uwagi, 
iż sporządzenie zupełnie jednakowych knotów jest wręcz 
niemożliwe, i 

38) Ażeby otrzymać dokładny wynik, przy oznaczaniu 
składu olejów świetlnych zapomocą fracyonowanej desty- 
lacyi, nie należy poddawać retortę destylacyjną bezpośre- 
dniemu działaniu płomienia, lecz ogrzewać takową w od- 

powiedniej łaźni (n. p. piaskowej, i używać dobrze działa- 
jącego defiegmatora(?) który w ciągu procederu destyla- 
cyjnego powinno się chronić płaszczem blaszanym. 

4) Nawet najbardziej w parafinę bogata nafta, która 
już przy względnie wysokiej temperaturze kryształy para- 
finy wydziela, zawiera tak mało stałych, zwłaszeza w po- 
równaniu do ilości płynnych ciężkich (o wysokim stopniu 

wrzenia) węglowodorow, iż o jakimkolwiek związku mię- 
dzy punktem zamarzania a siłą świetlną nawet mowy być 
nie może. Oznaczenie stopnia zamarzania nafty względnie 
temperatury, w której rozpoczyna się wydzielanie stałych 
węglowodorów, w żadnym wypądku nie może dać miary 
zapalności i siły świetlnej, zarówno jak za wysoki sto- 
pień zamarzania tejże nie może szkodliwie działać na 
wzrok lub stać się powodem nieszczęśliwego wypadku. 

(Chem. Ztg. Cothem,) 

Korespondencye. 
NL BEE —— 

Brzozów, w kwietniu. 
Wiercenia za ropa, przedsięwzięte w Starejwsi przez 

firmy: Belge-Galicienne, Konsorcyum naftowe „Starawieś* 
1 Wyganowski, zostały pomyślnym skutkiem uwieńczone: 
natrafiono bowiem na znaczne pokłady roponośne. Towarzy- 
stwo belgijskie, które tu trzema rygami wierci, natrafiło 
w szybie nr. l, przewierciwszy zaledwie kilka metrów pia- 
skowca ropnego, w głębokości koło 300 m., na ładną zie- 
lona ropę, zupelnie do Humniskiej ropy podobną. Ropa ta 
wydostała się kilkoma wybuchami. Na próbę zapuszezona 
pompa wydobywa po kilkadziesiąt amerykanek dziennie. 

Szyb nr. 4, należacy do Konsorcyum naftowego „Sta- 
rawieś*, blisko 300 m. głębokości, daje także, po kilku 
wybuchach, kilkadziesiat amerykanek dziennie. Niemniej 
w pogłębionym szybie nr. 1, głębokim 400 m., natrafiono 
na ładną ropę; produkcyę właściwa tego szybu będzie mo- 

Żna dopiero po zamknięciu mineralnej wody, która przed 
ropą przyszła, oznaczyć. Wszystkie te szyby nie są jeszcze 
dowiercone, nadzieja więc pewna jest, iż pó dowierceniu bę- 
dzie je można do najlepszych szybów w Gralicyi zaliczyć. 
Stary szyb nr. 3 „Oktawia”, należący do Konsorcyum „Sta- 
rawieś*, daje jeszcze do dziś dnia po kilkanaście baryłek 
dziennie. Ruch tutaj wzmaga się, przybywa znowu jedno 
Towarzystwo, a to Węgierskie Towarzystwo dla przemysłu 
naftowego, które tuż obok terenu Towarzystwa Belgijskiego 
na Borkówce szyb stawia. 

W Humniskach Towarzystwo Austro-Belge zaczyna 
swe tereny na większą skalę eksploatować. Mac Garvey, 
który wierci tuż obok nich, jest już blisko ropy. Jak widać 
kopalnie, położone na linii Starawieś-sHumniska, zdobywają 
sobie palmę pierwszeństwa w Gralicyi. 

Szczęść im Boże! 
Podróżmy. 

asasasa ej --- .iasasasaS< 

KRONIKA. 
7 O 6 

Zmiany własności i osobiste. Kopalnie ropy W. 
H. blaauw 1 Spky w Krygu koło Gorlic, przeszły na wła- 
sność firmy Dawid Fanto 4 Ska; takowa zamierza wy- 
konać forsownie roboty i exploatacyę kilkoma rygami pro- 
wadzić. Rafinerya nafty pod firmą Pfeffer i Kretsberg 
w Stanisławowie, przeszła na własność Wolfa £ischlera, 
a rafineryę M. Brusła i M. C. Ehremreicha objął w wy- 
łączną dzierżawę O. CC. khrenretch. — Pan Adam Gu- 
bałła b. starosta w Gorlicach, objął dyrekcyę nafty %r. 
4. Potockiego w Trzebimi. 

Maryampol koło Gorlic. Z dniem 1 kwietnia b. r. 
został otwarty w gminie Glinik maryampolski, w której 
znajduje się rafinerya nafty Karpackiego akc. Tow. nafto- 
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wego, urząd pocztowy; dnia | maja br. zaś, zostanie obok 
tejże rafineryi otwarty przystanek pozy) na przestrzeni 
Gąrlice-Zagorzany. 

Zgromadzenie dawnej spółki naftowej „Potok* od- 
było się w niedzielę w sali hotelu Saskiego. Spółka ta 
zmieniła swoją nazwę i obecnie wskutek uchwały poprze- 
dniego ogólnego zgromadzenia, nosi nazwę: „Gwarectwo 
górnicze „Kraków*. Zgromadzenie zagaił członek obecnego 
zarządu, banki er krakowski p. August Raczyński i wezwał 
zgromadzonych do wyboru przewodniczącego. Na wniosek 
starosty podgórskiego, hr. Edwarda Starzeńskiego, przez 
aklamacyę powołano na przewodniczącego, dra Feliksa 
Czesnaka. Ten skonstatował, że liczba członków obecnych 
na zgromadzeniu, jest wystarczającą do powzięcia uchwał 
i powołał na sekretarza adwokata dra Karola Łepkow- 
skiego. Zgromadzenie zatwierdziło przedłożony bilans za 
rok ubiegły i udzieliło założycielom byłej spółki „Potok*, 
jak i ustępującemu tejże spółki zarządowi, absolutoryum. 
W miejsce pp. Czecza i Jałbrzykowskiego, którzy z obe- 
cnego zarządu gwarectwa „Kraków* wystąpili, wybrano 
pp. hr. Starzeńskiego i radcę budownictwa T. Stryjeń- 
skiego na członków zarządu, a pp. dra Stanisława Bie- 
siadeckiego i Karola Łepkowskiego na członków komisyi 
kontrolującej. Po udzielenia żądanych przez starostwo gór- 
nicze uzupełnień do statutu gwarectwa, przewodniczący 
zgromadzenie zamknął. | 

Nowe terena naftowe. Na granicy Stróżny, skoń- 
czono pierwszą w tej okolicy studnię naftową z. pomyśl- 
nym rezultatem i rozpoczynają wiercenie dalszych. Ńpra- 
wdzają się zatem oceny fachowych znawców, którzy ro- 
zegłym terenom, począwszy od Woli Łużańskiej, przez 
Siróżnę, Polnę, Koczankę, aż do Moronia, Jeżowa i Woj: 
narowy, świetną przepowiadają przyszłość i twierdzą, że 
kopalnia w Stróżny nabędzie wnet rozgłosu, jakim cie- 
szyły się Wietrzno, Potok i Schodnica. Nadmienić wypada, 
że dotychczas tereny tutejsze znajdują się w rękach bądź 
samych właścicieli dóbr, jak pp. Wysockiego, 
dra Ramułta i innych, bądź rozporządzają nimi kraj 
spółki, które się potworzyły na obszarach gruntów 
sciańskich. Zdaje mi się, iź w tej chwili, po szczęśliwie 
zrobionej próbie, powinni się znaleść w kraju kapitaliści, 
którzyby zorganizowali spółkę polską, aby nie stało się 
tak, jak było w Schodnicy. Obce firmy angielskie i wę- 
gierskie, już na pierwszą wieść o rezultatach dotychcza- 
sowych wierceń, nie szczędzą zabiegów i starają się o zba- 
danie naturalnych odkrywek licznych wycieków naftowych, 
żródeł siarczanych i solankowych w lasach morońskich, 
tudzież w Stróżnej i w Polnej. (Głos Narodu). 

jubileusz służbowy. Wieliczka była widownią 8 
kwietnia wspaniałej owacyi, urządzonej staraniem tutej- 
szych urzędników salinarnych, tudzież całego personalu 
górniczego w kopalni, z okazyi jubileuszu 40-letniej siu- 
żby naczelnika zarządu salinarnego p. nadradcy górniczego 
Sylwestra Miszkego. Z uderzeniem godziny f-mej wieczo- 
rem, wyruszył z pod szybu arcyksięcia Rudolfa wspaniały, 
imponujący pochód górników z zapalonymi kagankami, 
poprzedzony muzyką salinarną, przed pomieszkanie p. Mi- 
szkego, mieszczące się w zamku. Stąd udali się wszyscy 
urzędnicy salinarni «m corpore, tudzież deputacye sztyga- 

JOowe 

rów i robotników, by swemu ukochanemu naczelnikowi 
złożyć życzenia z okazyi tej, bądź co bądź niezwykłej 
uroczystości. Zastępca naczelnika p. radea górniczy Ja- 
kesch, przemówił w krótkich, ale nadzwyczaj serdecznych 
i ciepłych wyrazach imieniem personalu urzędniczego, 
a również serdeczne gratulacye odbierał p. Miszke od de- 

putacyi sztygarów i robotników. Do owacyi tej przyłączyło 

jakiegokolwiek tłuszczu (łój, 

Łopackich, i 
s 

naczelnicy wszelkich władz 
i autonomicznych i wiele osób z inteligencyi 

się miejscowe duchowienstwo, 
rządowych 
miejscowej. 

Przemy sł naftowy w Rumunii. W miejscowości 
Recea, w pobłiżu stacyi kolejowej -Plopeni (dystrykt Pra- 
howa) A A na terenie należącym do pewnej holen- 
derskiej firmy, na nader wydatne pokłady ropy; z dwu 
otworów śŚwidrowych o głębokości 250 m., wytrysnęła 
ropa do wysokości 50 m. po nad szyb, a dzienna pro- 

12-—16 wagonów. Roboty 
warunkach, nie 

dukcya wynosi niezwykłą ilość, 
wiertnicze w tych nader korzystnych 
ustają. Roboty instalacyjne, podjęte na wiosnę 1897 
przez Towarzystwo „Steana Romana*, a mianowicie bu- 
dowa wielkiej destylarni, fabryki olejów smarowych; bla- 
szanych baryłek i pak, rurociągów, rezerwoarów i t. p. 
prawie na ukończeniu. Pospiech gorączkowy przebija się 
we wszystkiem, a powodzenie niezwykłe. 

Nafta w stanie stałym. (J. Kohlendorfer w Lands- 
hut nad Izera). Próby eelem przemienienia nafty na ciało 
stałe i użycia jej w tym stanie na opał, nie są weale no- 
wością, nie doprowadziły jednakowoż dotychczas do ża- 
dnego dodatniego wyniku. 

Według nowo zastosowanego sposobu, ogrzewa Się 
w kotle bez Hook. powietrza, lub też za pomocą prze- 
orzanej pary około 10/0 ługu sodowego, razem z 107/0 

olej palmowy), a do ogrzanej 
w ten sposób masy dodaje się tyle nafty, ażeby całość 
stanowiła mniej więcej 10090. 

Masę tę ogrzewa się jakiś czas (około godzinę, sto- 
sownie do ognia i potrzeby), mięszając takową nieustan- 
nie; w każdym razie jednak, należy utrzymywać tempe- 
raturę niżej punktu wrzenia nafty, ażeby zapobiedz two- 
rzeniu się szumowin. W tym stanie zmydlenia pochłania 
masa ta wielkie ilośi płynnego oleju. Jeśli pochłanianie 
odbywa się za powoli, lub niezupełnie, natenczas przyspie- 
sza się proces ten, dodając nieco lugu sodowego. Po 
krótkim czasie następuje zupełne zmydlenie tluszczu i zwią- 
zanie nafty, a masę w ten sposób otrzymaną, można od- 
lać do naczyń i zostawić do stygnięcia. W stanie zasty- 
głym, posiada masa ta mniej więcej gęstość twardego 
łoju i łatwo moźna ją krajać w kostki, lub nadać jej inny, 
dowolny kształt. Stosownie do celu w jakim ma być użyta 
na opał, domięszać można sproszkowany węgiel, wióry, 
odpadki mlewa i t. p. Jeżeli zaś chcemy otrzymać mniej 
stały produkt, natenczas zastąpić należy tluszcz żywicą, 
w całości lub częściowo. Postępując tą drogą, otrzymamy 
produkt, zawierający zwyż 80% stałej substancyi. 

krf. u. Erf. 
'Motory gazowe w kopalniach ropy. W ostatnich 

czasach zastosowano w kopalniach ropy w Pensylwanii 
z dobrym skutkiem do popędu pomp maszyny gazowe, 
w miejsce dawniej, wogóle używanych maszyn parowych. 
Jak wiadomo, znachodzi się w kopalniach naftowych obok 
ropy również i gaz, którego używają do ogrzewania loko- 
mobil, dostarczających pary do popędu maszyn wiertni- 
czych i pomp. 
jest dla wytworzenia potrzebnej pary, w innych znowu 
wypadkach, brak wody w wyżej położonych kopalniach 
ropy, stoi użyciu maszyn parowych na przeszkodzie. 

Otóż zużytkowanie gazu wprost do popędu motorów 
w: obu wypadkach nader jest korzystne; w wielu też 
miejscach zaprowadzono już podobne urządzenie. 

American Manufactur. 
Węgierski przemysł naftowy. Na szóstem posie- 

dzeniu węgierskiego geologicznego Towarzystwa w Buda- 
peszcie, wygłosił Kaleesinsky odczyt o „Badaniach nad 

Często jednak ilość gazu niedostateczną 
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dobnych wypadkach, 

"L. Hummel, 

ropą, znachodzoną w pasmach gór karpackich*. Badania 
przez prelegenta dokonane, wykazały, iż ciężar gatunkowy 
jasnej ropy niższy jest, aniżeli ciemnej, i że ciężar ga- 
tunkowo stosownie do głębokości, w których ropę się 
znajduje, zmniejsza się, lecz wcale nie prawidłowo. / lek- 
kich gatunków ropy otrzymać można więcej nafty. badane 
próbki ropy pochodziły z następujących miejscowości: 

Monasterca (Mol- 
416 Szacsal 

Haromszek), 7. 

Zempliński), 2. 
Maramoros), 

(komit. 

1. Kriva Ołyka (komiit. 
dawia), 8. Kórósmezó (komit. 
(komit. Maramoros), 6. Sósmezó 
Hója (Mołdawia). 

Wyniki badań zestawił prelegent tabelarycznie i po- 
równał takowe z więcej znanymi a mianowicie galicyj- 
skiemi gatunkami ropy. 

Wedle wiadomości nadeszłych z Wiednia, rozpoczęto 
w Karpatach po stronie węgierskiej liczne wiercenia za 
ropą, które obecnie już świetne dać miały rezultaty. 
W głębokości 800 m. trafiono na obfite pokłady, które na 
godzinę 50 c. m. wydają. 

Wiadomość ta, wymaga na razie sprawdzenia. 
Wybuchy gazów w kopalniach węgla najczęściej 

następują z powodu uszkodzeń lamp bezpieczeństwa jak 
również w skutek najrozmaitszych nadużyć przy posługi- 
waniu się temi lampami lub też otwartem światlem. Otóż 

. wedłe ogólnego mniemania usuniętą została ta najgłówniej- 
sza przyczyna nieszczęśliwych wypadków 
dzenie elektycznego oświetlenia kopalń, wykluczającego 
wrzekomo możliwość eksplozyi gazów wybuchających. 
Nowsze jednak szczegółowe badania, które przeprowadzo : 
no w kopalni Oonsolidation w pobliżu Gelsenkirchen wyka- 
zały, iż żwiatło elektryczne również nie usuwa w zupeł- 
ności niebezpieczeństwa. Gazy 
mogą łatwo od lamp żarowych a w pewnych 
dzieje się to niemal z reguły. 

| Niektóre rodzaje tych lamp okazały się wogóle nie- 
bezpiecznymi, a zwłaszcza małe przenośne lampy żarowe 
(z akkumulatorami), których już od dłuższego czasu uży- 
wają przeważnie przy akcyach ię A: i innych po- 

a to z powodu, iż uważano je — 
jednakowoż mylnie — za bezpieczniejsze od benzynowych 

przez zaprowa- 

warunkach 

lamp bezpieczeństwa. 
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Przywóż i wywóz produktów naftowych do 
Austro - Węgier. 

Według wiadomości król. węgierskiego biura staty- 
stycznego w Budapeszcie zostało : 

do Węgier wprowadzonych : 
1896 

982.000 

218.000 
108.000 

1897 
1,300.000 M. ©. 

162.000 , 
65.000 , 

Ropy i falsyfikatu 
Nafty rafinowanej 
Olejów smarowych . 

Węgier wywiezionych : 
Nafty rafinowanej 200.000 319.000 M. C. 
(razoliny. benzyny 5.000. 4008. 

Olejów smarowych. 4.800 SOLOWE, 
Z przywiezionych do Węgier produktów naftowych 

przypada na Galicyę: | 
w r. 1896 —— 808.594 M, C. 

NERKA RZ WAŁ 499.994 

Dr. Olszewski. 
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, zostmią. 

19. NAFTA 

Taryfy kolejowe. 
Z pomiędzy taryf zniżonych dla transportu produk- 

tów naftowych, ważnych począwszy od 1 stycznia b. r. 
podajemy poniżej zbiór taryf bezpośrednio tylko dotyczą- 
cych Galicyi; nadal jednakowoż ogłaszać będziemy wszel- 
kie w zakres ten wchodzące wiadomości, ażeby wyczerpu- 
Jącem traktowaniem rzeczy nie pominąć żadnej w tym kie- 
runku sprawy, mogącej zainteresować naszych czytelników. 

| (Galicyjska ropa, olej niebieski i zielony 
iciężkie odpadki benzynowe w baryłkach albo 
cysternach przy ładunkach 10.000 kg. 

z Bogumina do Tryestu 'i Fiume 188 heler. 
„ Dziedzice ż ę 20054 
„-Jrzebini' , k Ś 2005052: 
„ Mor. Ostrawy ż > LOB> 
Powyższa taryfa ma również zastosowanie dla fal- 

syfikatu rosyjskiego w kierunku odwrotnym. 
Ropa galicyjska przy ładunkach 10.000 kg. 
z Borysławia do Tryestu i Fiume 292 heler. 
„ Drohobycza , » d RAZA? 
4/AKWOŃICZA -. , ż > 20. 

/,, Jasła > R Ś ZO 
., Zagórza > aka ; Zat, 

„ Grorlie 8 A A 2505, 
„ Jedlicza h SARE ś, 204 , 
„ Krechowic ,„ » ż SOC 
„ Śrosna ż ś $ 208. 
„ Olszanicy -, A ć ZANA, 
„ Skołyszyna , ś ź AOC 4) 
ż Zagórzan ja ŻEOR a 

Komumkaty kolev Południowej. 
Ropa galicyjska do Budapesztu dunaparti 

teherpalyaudvar przy ładunku 10.000 kg. 
z Beskidu (granica krajowa) 95 helerów 

„ Kórósmezó ź A 116 ę 
60110 ż z HD a 
„ Vidrany » ś | 90 h 
„ Borysławia ż „A 178 A 
„ Drohobycza ; > 172 ; 
„ Gorlice | e> ć | IT2 ; 
„ Iwonicza k WaS > 
„ Jasła JARA KLOSE» 

„ Jedlicz KASZY ny 160 ż 
i wokrechówiew ży: b wrt31D8 > 
80 ZASTOSNAĆ x175 gy Ja: MOWĘDA 1 

40 a elszany "PFR" 41 8.9189 » 
b suBodwAMcZYSK% %% BY. 0T63% 0, 
w sdymanawda |. 00805 4, 

śWapojskohaziaj i: a) 476 - , BOAC NZ SBS BEPO MANG JAY: PAZRIEJTANA 
"Madórzań, 6.95. 172 k; . ć . "Bo | Ę s kb jw , . 1 

Posyłki muszą pochodzić z galicyjskich stacyi, być 
przeznaczone dla destylarni nafty w Bosna-Brod nalezącej 
do ake. Towarzystwa „Danica* i nadane być mają na 
bezpośredni adres przesyłkowy do Budapesztu dunaparti, 
zkąd przeładowane na okręta do Bosna-Brod odesłane 

'. Ropa i nafta w ładunkach 10.000 kg. 
z Zagórzan do Schimiiz . '..120 helerów. 
Ropa galicyjska w ładunkach 10.000 kg. do 

ed dr) Budapesztu, II. Órmezó, III. Kronsztadtu, IV. Maros 
_ Vasarhely, V. Mezó-Laborcz, VI. Mezó-Telegd, VII. Ora- 
viey, VIII. Orzowy, IX. Preszburga. 

BoE. AEOTBY > Wo WE OWNER TN 
Borysław (178 186 262 220 124 166 280 242 192 
Drohobycz 172 180 256 214 120 160 224 236 192 
Gorlice 102 124 284 240 108 186 244 256 171:6 
Iwonicz 154 92 252 210 16 156 220 282 1796 
Jasło Pro.100-269230 202/102 2302401436 
Jedlieze ' 160: 98 2558 246 "62 162 226.238 188 
Krechowicels5 146 272 280 156 176 240 252 226 
Krosno 154 92 252 210 76 156220 232 1796 
Olszanica 158 (6 286 194 60 140 204 216 174 
Rymanów 150 88 248 206 72 152 216 228 1816: 
Skołyszyn 1/6 114 274 282 98 178 242 254 1716 
Ustrzyki 150 558 245 206 r2 152 216 228 176 
Zagórzany 1f2 118 278 286 102 186 244256 171:6 

Posyłki winne być nadawane na bezpośredni list 
frachtowy pod adresą destylarni nafty do jednej z powyż 
wymienionych miejscowości. 

Ropa rnmuńska w ładunkach 10.000 kg. 
z Baieoi _ do Żuczki 154 centymów 
„ Campina , Ę WRS ADO 
„-Doltfana > 3 wę o ŁD() 
SBMONIEOK ©. 5 POCERWRCORAU 

(Komumikaty c. k. kolei państwowych). 
Ropa galicyjska z Ołomuńca: 
transit do Elbeteinitz 99 helerów 

J RAPOUDIO od 08 RE RD 909 
przy ładunkach 10.000 kg. 

Powyższa taryfa zastosowaną będzie tylko do takich 
posyłek, które przeznaczone są dla destylarń nafty, polą- 
czonych torem ze stacyami Klbeteinitz i Pardubice. 
| (Komumkat Tow. kolei państwowych). 

>" Są, 

"Po zamknięciu numeru. 
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Dowiadujemy się w ostatniej chwili, że na posie- 
dzeniu Izby poselskiej d. 21. b. m. ma Rząd wnieść 
wszystkie projekty do ustaw, obejmujące razem ugodę 
handlowo-ełową i finansową między Austryą a Węgrami. 
Projektów tych będzie dwadzieścia. Niezawiśle od 
tego wniesie Rząd projekt ustawy o kartelach dla tych 
przedmiotów konsumceyi, które podlegają opłacie pośre- 
dniej, będącej w związku z produkcyą przemysłową. 
Odnosi się to do cukru, piwa, wódki i nafty. 

Z tych 20 projektów, 9 odnosi się do wykonania 
reformy waluty, a pozostałych 11 dotyczą unormo- 
wania stosunku ełowego i handlowego, zrównoważenia 
praw towarzystw akcyjnych w obu połowach Monarchii, 
nowy statut bankowy, dług 80 milionowy w banku, po- 
datek od eukru, wódki, piwa, cła od nafty i odszko- 
dowania fabrykantom cukru przy przekroczeniu kontyn- 
gentu wywozowego. Pod względem ustanowienia kwoty, 
ustawy te żadnych postanowień nie zawierają, gdyż istnieje 
zamiar przekazania tej sprawy powtórnie deputacyi kwo- 
towej celem osiągnięcia porozumienia. UA 

Najważniejszym szczegółem dla nas w tych proje- 
ktach ustaw ugodowych są postanowienia tyczące się 
cła od nafty. Z wielką satysfakcyą przychodzi nam skon- 
statować, źe najważniejszy postulat naszych pzzemysłow- 
ców naftowych został przez Rząd uwzględniony, gdyż 
projektowanem je:t podniesienie eła dla ciężkiej ropy 
z 2 do 8:50 guldenów w złocie t. j. o 75%, natomiast 
podatek konsumeyjny dla nafty zostaje w niezmienionej 
formie, mimo że cukier, wódka i piwo znacznie wyższym 
podatkiem zostały obłożone. 

||| Jasasasasa 

-. Odpowiedzialny redaktor: Roman Załoziecki. 
ł 

Z Drukarni „Słowa Polskiego* we Lwowie, pod zarządem Z. Hałacińskiego. 
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