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| | oprawy Towarzystw naftowych. 
-—— maa — 

Ogólne Zgromadzenie (Galicyjskiego Towarzy- 
stwa Magazynowego produktów naftowych, we Lwo- 
wie odbyło się 24. marca 1898. we Lwowie. Po zaga- 
jeniu i przemówieniu Prezesa p. Augusta (rorayskiego, 
„zdała Dyrekcya pp. Fibich i Mars sprawozdanie z czyn- 
ności swoich w roku 1887, przedstawiając ogólny stan 
interesów i rozwój Towarzystwa i zaznaczając, iż w roku 
1897 ukończono budowę 5-ciu nowych zbiorników żela- 
znych w Borysławiu objętności 1700 wagonów; również 
ukończony został i puszczony w ruch nowy rurociąg 
z Ropiey ruskiej do (rorlie. 

Jakkolwiek rok 1897 był dla przemysłu naftowego 

warzystwa odbić musiało — przecieź rezultat roku tego 
był dla ezłonków dobrym, gdyż po doliczeniu do fun- 
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sł uszu rezerwowego kwoty złr. 5460:88 a. w., który obe- 
|. ” enie razem wynosi złr. 12848*88:a. w., i po pokryciu 

A kosztów administracyi, proponuje Dyrekeya wypłacenie 
członkom 10"/ oe] dywidendy, eo teź później uchwalonem 
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zostało. 

120, przeprowadzeniu dyskusyi nad Rh deda 
Dyrekcyi i przyjęciu takowego przez Zgromadzenie za- 

(©. brak głos P. Zygmunt Rodakowski imieniem komisyi 
aa kontrolującej, w dłuższem przemówieniu zdał sprawę 
|| z Czymności tejże i dokonanej rewizyi ksiąg i postawił 

wniosek udzielenia Dyrekcyi absolutoryum; wniosek przy- 
jeto jednogłośnie. - | 

BE. Po odbytej dyskusyi i rozdziale zysków przystą- 
|... piono do wyboru Rady Nadzorczej, do której wybrani 

| zostali na lat pięć: kai pp. August (rorayski, Bolesław 
B* Łodziński, Kazimierz Odrzywolski, Iwo Pieniążek, Elgin 

s Scott, Tadeusz Sroczyński, Stanisław Szezepanowski 
i p. Jan Zeitleben: jako zastępcy pp. Wacław Pieniążek 
i Só Zatorski. 

bardzo niekorzystnym — co się teź na interesach To- 

„W. ostatnich czasach podjęły. wiedeńskie stowarzyszenia : 

Do Komisyi rewizyjnej wybrani zostali: pp. ZŻy- 
gmunt Rodakowski i Władysław Wachal. 

Po zamknięciu Ogólnego Zgromadzenia ukonsty- 
tuowała się Rada Nadzorcza, wybierając ponownie Pre- 
zesem p. Augusta Grorayskiego, zastępcą p. Sroczyńskiego 

sekretarzem p. lwa Pieniążka. i 
OLO RE O 

Stowarzyszenia akcyjne w Austryi 
i reforma odnośnej ustawy. 

>— EKES ——— 

Zakładanie towarzystw akcyjnych zostało w Austryi 
dozwolenem, jak ogólnie wiadomo, na podstawie ustawy 
o stowarzyszeniach z dnia 26 listopada 1852 roku 
w drodze koneesyi. i 

Rozwlekłość postępowania w sprawach załatwiania: 
podań o dozwolenie założenia towarzystwa akcyjnego, 
jak to na podstawie dotychczasowej organizacyi ma 
miejsce, wywołało jednak w Austryi na tem polu z cza- 
sem opłakane stosunki, które ekonomieznemu rozwojowi 
kraju stoją na przeszkodzie. 

Już w roku 1895 wentylowano sprawę tę w ko- 
łach rządowych, jednakowoż, wskutek niepr awidłowych 
stosunków parlamentarnych, zarówno ta sprawa jak i 
wiele innych nader ważnych, ekonomicznej i społeczno- 
politycznej natury, zeszły z porządku dziennego. 

Imdustrieller Club, Niederósterreiechischer G'ewerbe - Vereim 
4 Verem der Montan- Hisen- und. Maschmen- TIndu- 
strieller im Oesterreich, sprawę reformy ustawy o towa- 
rzystwach akcyjnych na nowo i powzięły, po przepro- 
wadzonych studyach w tym względzie, następujące po- 
stanowienia : 

1) W petycyach, które w sprawie tej do odno- 
śnych ministerstw, a po zebraniu się R vady Państwa, ró- 
wnież i do obu Izb, wnieść należy, wykaże się koniec 
czną 1 niezwłoczną potrzebę zaniechania obecnego sy- 
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stemu koncesyjnego przy równoczesnem uregulowaniu 
zasady odpowiadającej nowożytnemu prawodawstwu za 
oranicą, zwłaszcza na wzór niemieckiego i przedłoży 
się prośbę o wydanie nowej ustawy, któraby ustawę 
o stowarzyszeniach z roku 1852 zniosła a dotyczące po- 
stanowienia ustawy handlowej zmieniła i uzupełniła. 

2) Należy w drodze petycyi zwrócić się do e. k. 
Rządu, ażeby takowy, aż do załatwienia tej sprawy 
w odpowiedniej drodze, wpłynął na ułatwienia przy kon- 
cesyonowaniu towarzystw akcyjnych 1 na stosowne upro- 
szeczenia i przyspieszenia dotyczącego postępowania przy 
załatwianiu tych spraw. 

8) Należy zwrócić się do Wysokiego Rządu 
z prośbą, ażeby przed wniesieniem przedłożenia rządo- 
wego, dotyczącego nowej ustawy 0 stowarzyszeniach 
akcyjnych, dał sposobność interesowanym korporacyom 
i stowarzyszeniom do wypowiedzenia w tym kierunku 

swego zdania. 
Petycye tej treści wniosły juź wyź wspomniane 

stowarzyszenia do wszystkich austryackich ministerstw 
i do obu Izb Rady Państwa. Motywa i uzasadnienia, 

na podstawie których potrzeba reformy ustawy 0 sto- 
warzyszeniach akcyjnych w petycyi wykazaną została, 
są nader pouczające i interesujące i zasługują, aby je 
choć w krótkości przytoczyć. | 

„ Większe przedsiębiostwa przemysłowe, otwierające 
dla pracy ludzkiej i Państwa nowe źródła dochodu, 
można zakładać w naszych czasach z regały tylko na 
podstawie asocyacyi kapitału a zwłaszcza głównie we 
formie stowarzyszeń akcyjnych. Zawiązanie takich to- 
warzystw zależy od zawarcia różnorakich ugód i wyko- 
rzystania w odpowiednim czasie usposobienia giełdowego 
do nadania kursu akcyom. Zapewnienie tych warunków 
okazało się jednak często wprost niemożebnem, wobee. 
rozwlekłości postępowania, jakie wymaga załatwienie 
podania o dozwolenie założenia towarzystwa akeyjnego 
wedle dzisiejszej organizacyi (ustawa o stowarzyszeniach 
z dnia 26 listopada 1852). 

Badania wstępne, które zarząd państwowy podej- 
muje przed założeniem akcyjnego przedsiębiorstwa, nie- 
dają żadnej rękojmi, że przedsiębiorstwo to oparte bę- 

dzie na zdrowych podstawach. Publiczność jednak przyj- 
muje za zasadę, że badanie takie daje rzeczywiście gwa- 
rancyę w tym względzie, mimo iż $. 20 ustawy o sto- 
warzyszeniach z roku 1852 przeciw temu się zastrzega, 
jakoby Rząd na podstawie nadania koncesyi na przed-- 
siębiorstwo akcyjne uznawał sposób urządzenia takowe- 

go i środki przedsięwzięte dla osiągnięcia zamierzonego 
celu, za odpowiedne. Również i $. 14 wspomnianej 
ustawy, wedle którego pozwolenie na założenie towa- 
rzystwa akcyjnego i zatwierdzenie statutów winno być 
poprzedzone zbadaniem planu przedsiębiorstwa ze sta- 

nowiska interesów publicznych, nadaje się szczególnie 
do tego, aby wstrzymywać publiczność przed samoistnem 
badaniem i strzeżeniem własnych interesów. 

Zarząd państwowy może mimo największej ostro- 
| _ OW . . . ; ś 

żności pomylić się, niejedno dla rozwoju dobrobytu kra- 
jowego pożyteczne przedsiębiorstwo udaremnić, natomiast 
nie przeszkodzić założeniu niejednego, na niezdrowych 
zasadach opartego i szkodliwego. A. właśnie ową kon- 
cesyę opłacają odbiorey akeyj nadwyżką J na korzyść 
posiadacza koncesyi, eo od samego początku obciąża bi- 
lans przedsiębiorstwa i daje powód do ryzykownych, nie 
uzasadnionych zwyżek kursowych i spekulacyj, prowa- 
dzących jednostki do ruiny. Zarząd państwa wkłada 
przeto na siebie zarówno przez odmówienie jak i udzie- 
lenie pozwolenia na załóżenie przedsiębiorstwa akcyjnego 
odpowiedzialność, do której nie jest obowiązany ustawą. 

Z Jako pewnik przyjąć można, że obecna organiza- 
cya na podstawie dotychczasowych doświadezeń jest nie- 
'acyonalną, podezas gdy w innych państwach ustawowa 
ochrona publiczności zapobiega nadużyciom lepiej niż 
opieka administracyjna. | 

Wielki rozwój przemysłowy, jaki w ościennych 
państwach nastąpił przy systemie wolnego zakładania 
towarzystw akcyjnych, ujemny wywiera wpływ na kró- 
lestwa i kraje w austryackiej Radzie. Państwa zastą- 

pione. | | System ten zaprowadzony we Węgrzech jeszcze 
w roku 1875 na podstawie 50 artykułu ustawy przy- 
czynił się tamże niemało do rozkwitu przemysłu i han- 
dla, w Austryi natomiast wskutek zatrzymania nadal 
przymusu koncesyjnego przeszkodzono wyrównaniu się 
ekonomicznych stosunków, do czego tak zasady prawne 
Austro- Węgierskiej Monarchii jak i zawarte dotychczas 
między Austryą a Węgrami związki cełowe i handlowe 
miały posłużyć. Stosunek dawniejszy usunięto, a wsku- 
tek tego źródła dochodu, które austryaekiemu skarbowi 
podatkowemu przypadłyby, przeszły na Węgry. 

Powyższe wywody znajdują w następujących da- 
tach statystycznych dostateczne uzasadnienie. 

7 eałej ilości towarzystw akcyjnych 
mianowieie: | z kapitałem okrągło 

"w roku Tow. ake.. milionów 

na Austyę 1899 411 _ 1600 
LE Węgry (bezkas OSZCZ.) ” 6859 400 

„ Niemey 1896 5.300 3.800 
„. Anglię | a 20.20 14.000 

nowo zaś założono w r. 1896 
w Austryl | LĘ 00001010 
we Węgrzech 269 AasliA 
w Niemczech 152 ORO AUER 
w Anglii | 4.035 3.400 

Cyfry: te nader są wymowne. Nietylko ogólna ilość to- - 
warzystw akcyjnych u nas daleko pozostaje w tyle po 
za innemi państwami, lecz — co gorsza — przyrost tej 
ilości jest niknąco mały i prawie równa się zupełnemu 
zastojowi. | | 

Ponieważ idea, jaka przebija się w usiłowaniach 
powyż wymienionych towarzystw skierowanych ku zre- 

przypada 
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formowaniu tych stosunków, w żadnym razie nie ma na 
celu rozluźnienia zasad ustawy 0 stowarzyszeniach akcyj- 
nych lecz owszem, jako wyraz myśli kół przemysłowych 
znajduje oddźwięk w wysoko rozwiniętem ustawodawstwie, 
ukrócającem wyzysk grynderów, dyrektorów ete. w ra- 
mach „dopuszezalnej surowości prawa nie zrażając atoli 
uczciwych elementów*, niema przeto obawy, iżby obecny 
prąd w kołach parlamentarnych skierowany ku rozsze- 
rzenia pieczy państwowej stanął wrogo przeciw stwo- 
rzeniu zdrowej ustawy dotyczącej towarzystw akcyj- 
nych. | 

Ze stanowiska galicyjskiego przemysłu nattowego 
należy istotnie podziękować wspomnianem stoń rarzysze- 
niom, iż wzięły na siebie inicyatywę w kierunku refor- 
my warunków, na których dotychczas zawiązywanie to- 
warzystw akcyjnych w Austryi się opiera. 

W żadnym przemyśle nie zachodzi mianowicie tak 
istotna i konieczna potrzeba związywania się przedsię- 
biorstw w towarzystwa jak właśnie w naszym przemyśle 
naftowym. | 

Szezęśliwe to czasy, w których małym nakładem 
i drobnym kapitałem pracować było można, w kaźdym 

zaś razie w nieznacznych głębokościach na ropę trafiano ; 
te czasy kiedy 100 klg. surowea 5 a nawet 10 zł. 
wartośei posiadały, dawno minęły. Znaczne głębokości, 
do jakich obecnie dojść należy ażeby otrzymać rezul- 
taty, przeciętnie się pojedynczym przedsiębioreom nie 
opłacają, bo wymagają wielkiego kapitału zakładowego. 
Wskutek tego od dłuższego juź czasu okazała Się po- 
trzeba łączenia się przedsiębiorców w towarzystwa pry- 

watne, eo jednak właściwemu celowi nie w zupełności 
odpowiadało, bo wiercenie za ropą połączone jest z sto- 
sunkowo wielkim ryzykiem. 

Niesłusznem byłoby jednak, gdybyśmy przedsię- 
biorstwa naftowe w ogóle porównali z grą hazardową, 
gdyż mamy w przemyśle naftowym dowody na to, iż 
przedsiębiorstwa rozporządzające powamym kapitałem, 
które eksploatacyę ropy fachowo i technieznie racyo- 
nalnie prowadzą a ryzyko na wiele terenów i setki 
wierceń rozłożyć mogą, prócz tego zaś odpowiednie na- 
rzędzia wiertnicze i personal roboczy posiadają, — eo 
wszystko do tego się przyczynia, iż do znacznych głę- 
bokości (800 m.), prowadzić mogą roboty, N znakomite 
osiągają wyniki. Poszczególne natomiast osoby z ma- 
łym kapitałem oddają się rzeczywiście grze hazardownej, 
jeśli w obecnych stosunkach przemysłu naftowego po- 
dejmują wiereenia za ropą. | 

| Interesującem jest pytanie, ile właściwie krajowych 
towarzystw akcyjnych pracuje w galicyjskim przemyśle 
naftowym, którego produkcya roczna przedstawia 10 
milionów złr. ? | 

Odpowiedź wypadnie mniej jak zadowalająco. Posia- 
damy bowiem dotychczas tylko 3 takich przedsiębiorstw, 
a mianowicie: (Gralicyjsko - Karpackie akcyjne towarzy- 
stwo naftowe przedtem Bergheim % Mac Garvey w Ma- 

ryampolu, „Schodnica* ake. tow. naftowe we Wiedniu 
i Akcyjne tow. dla przemysłu naftowego we Liwowie. 
A jeśli porównamy stałość towarzystw akcyjnych ze sta- 
łością innych przedsiębiorstw naftowych w (ralieyi, spo- 
strzeżemy, iż pierwsze z nich przedstawiają poważne i 
rentowne przedsiębiorstwa. podczas: gdy stan posiadania 
poszczególnych prywatnych przedsiębiorców ezęsto się 
zmienia i przechodzi z rąk do rak. | 

Zagranieznych towarzystw akcyjnych znajdziemy . 
w galicyjskim przemyśłe naftowym bardzo wiele. Pow- 
stają one w Londynie, Brukseli, Amsterdamie ete., u nas 
zaś posiadają charakter prywatnych towarzystw a opinia 
publiezna nie ma żadnego wpływu na prowadzenie inte- 
resów tych towarzystw. 

Powyższe krótkie uwagi niezawodnie wzbudzić 
muszą przekonanie, że galicyjski przemysł naftowy, mi- 
mo iż brak mu opieki i poparcia ze strony Rządu i li 
tylko na samopomocy się opiera, mógłby się znacznie 
rozwinąć, gdyby się zyskało możność zakładania towa- 
rzystw akcyjnych z tą łatwością i tak szybko jak za 
granicą, n. p. w Niemczech, na Węgrzech lub innych 

Dr. St. Olszewski. 
aaa | oasasawaw. 

O gazie olejnym. 
—— EEE 

państwach. 

Pod powyższym tytułem wygłosił Dr. W. Scheit- 
hauer w powiatowem towarzystwie niemieckich chemików. 
dla Saksonii i Anhaltu interesujący odczyt, z którego 
ze względu na ważność fabrykacyi gazu olejnego dla 
przemysłu naftowego, wyjmujemy co następuje: 

Fabrykacyę gazu olejnego na większą skalę podjął 
po raz pierwszy John Taylor w roku 1814, mianowicie 
wyrabiał on takowy z tłuszezów i olejów roślinnych. Na 
ten sposób fabrykacyi otrzymał w swoim kraju rodzin- 
nym, Anglii, patent a w kilku miejscowościach, jak np. 
Liverpolu i Hull, prowadzono tabrykacyę gazu olejnego 
metodą Taylora. Ponieważ atoli materyał surowy stosun- 
kowo był drogi, nie mógł nowy ten gaz świetlny kon- 
kurować z gazem otrzymywanym z węgla, a fabryki gazu 
olejnego wkrótce były zmuszone zaprzestać roboty. 
W Niemczech założyła pierwszą fabrykę gazu olejnego 
firma Knoblauch i Schiele w Frankfurcie n. M. wr. 1828; 
ponieważ zaś począwszy od r. 1830 zaczęto tam do wy- 
rabiania gazu używać w miejsce olejów roślinnych zna- 
cznie tańszej żywicy amerykańskiej, przeto utrzymała się 
fabryka przez dłuższy czas. 

Później jednakowoż tak tam, jak i w innych mia- 
stach, gdzie podobne fabryki powstały, jak np. w Kolo- 
nii, Wesel i Hanau, wyparty został gaz olejny przez gaz 
węglowy, eo było naturalnem wobec taniości węgla 
w stosunku do olejów roślinnych. Fabrykacya gazu olej- w 

nego wtedy dopiero nabrać mogła znaczenia i zwrócić 
"na siebie uwagę, gdy na targu pojawił się tani materyał 
surowy ; stało to się w Niemczech około roku pięćdzie- 
siątego, gdy z brunatnego sasko- turyngskiego węgla 
poczęto wydobywać maź, a z niej tani gaz olejny. 
W. Anglii przedtem już wszedł gaz olejny w użycie od 
czasu, gdy otrzymano z łupku szkockiego tani materyał 
surowy. W Ameryce, a tąkże i w Niemczech używano 
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do fabrykaeyi gazu prócz olejów również i odpadków 
naftowych i użycie takowych rozpowszechnia się 60 raz 

więcej. W historyi rozwoju tego przemysłu w Niemczech 
nie można pominąć nazwiska Hurzel. On to zakładał 
pierwsze fabryki i jego staraniom zawdzięczyć należy, 
że przemysł ten z małych bardzo zawiązków, szeroko się 
rozwinął; ogólny rozwój przemysłu niemieckiego, przypa- 
dający, na ten sam czas, nie mało się eo prawda przy- 
czynił do tego. /e wzrostem przemysłu zwiększyły Się 
również wymagania pod względem komfortu w życiu 
prywatnem i publicznem, a jednym z ważniejszych wa- 
runków była potrzeba lepszego oświetlenia. To teź lampa 
naftowa zajęła szybko miejsce primitywnego oświetlania 
olejem rzepakowym, a gaz olejny zastosowano do oświe- 
tlania miast i fabryk. Ówezesne stosunki można porównać 

m dzisiejszemi, wśród których światło elektryczne zwię- 
kszyło w ogóle zapotrzebowanie światła, a najrozmaitsze 
rodzaje oświetlenia żywą staczają walkę o pierwszeństwo, 
podczas gdy pokrycie tego zapotrzebowania światła 
ogólne wzbudza zainteresowanie. 

Jako materyał do wyrabiania gazu olejnego uży- 
wane są obecnie wspomniane już oleje mineralne, a mia- 

'nowicie szkockie i niemieekie oleje łupkowe, oleje 
otrzymywane z maźi węgla brunatnego, jakoteź nafta 

1 jej produkta. Oleje te, jak wiadomo, składają się głó- 
whie z nasyconych i nienasyconych węglowodorów tłu- 
szezowych, obok tego zaś zawierają prócz nieznacznego 
procentu benzolów także nieco tlenu, azotu i siarki 
w formie domieszek. O wpływie jaki wymienione właśnie 
składniki, towarzyszące węglowodorom, wywierają w pro- 
cesie powstawania gazu, pomówimy pokrótce przy opisie 
tegoż. 

Przejście w stan gazowy oleju gazowego odbywa 
się w rozgrzanych retortach, sporządzonych z lanego 
żelaza lub ze stali; szamotowe retorty nie nadają się 
do tego celu, a przynajmniej w Niemczech nie są w użyciu. 
Retorty te można bez względu na to, czy wmurowane Są 
w piecu stojąco, leżąco, czy też w położeniu nachylonem, 
podzielić na takie, w których przejście w stan gazowy, 
to jest przemiana oleju gazowego, będącego w stanie 
lotnym na gaz tłuszczowy, głównie wewnątrz retorty Sa- 
mej w skutek promienowania ciepła następuje i na takie, 
w których proces ten przewaźnie na rozgrzanych śŚcia- 
nach retorty się odbywa. Anglia dostarcza na oba te 
sposoby wybitne przykłady. Jako ideał pierwszego spo- 
sobu służyć może retorta używana przez Younga i Bella, 

"w tak zwanym Peebles-procesie (od miasteczka szkoc- 
kiego Peeble) wyrobu gazu olejnego. (Dok. nast.). 

WE STATYSTYKA 
kopalń ropy i wosku ziemnego w Galicyi 

NY M. AG90: 
Wyjątek z rocznika statystycznego e. k. Ministerstwa Rolnictwa. 

I. Kopalnie i produkcya ropy. 
X Przedsiębiorstw naftowych było 8 (8)1) 
na miarach górniezych, 15 (135) na polach naftowych, 
zgłoszonych 309 (806), razem przeto 552 (921), z któ- 

rych w popędzie było 221 (219). | 

41) W klamrach podane cyfry odnoszą się do r. 1890: 3] 

Produkcya ropy wynosiła 2,625.564!) etrmt. 
(1,386.344) zatem + (57.220 etrmt. czyli o 390:08'/o, 
wartości 5,188.854 złr., licząc przeciętną cenę ropy | złr. 
98 et. (2 zł. BT et.) za 100 kg. £ tej ilości przypada 
na okręg górn. Jasielski 902.620 (867.362) etrmt, zatem 
1 35.258 etrmt., na okręg górniczy drohobyceki 1,655.109 
(932.971) etrmt., zatem + 100.208 etrmt., a na okręg 
górniczy stanisławowski 87.765 (86.011) etrmt. zatem 
więcej o 1.754 etrmt. Przeciętna cena ropy wynosiła 
w okręgu górn. w Jaśle 2 zkr. 20 ct., W Drohobyczu 
| złe. 79 et., a w Stanisławowie 2 złr. 46 et. za 100 kg. 

Ceny ropy spadły w ogóle w r. 1896, a przyczyny 
tego należy szukać równie jak 1 w roku przeszłym 
w nadmiarze produkeyi w okręgach górniczych Jasło 
i Drohobycz, zwłaszeza zaś w tym ostatnim, gdzie ko- 
palnie ropy w Sehodnicy samej w roku spraw. dostar- 
czyły 1.449.081 entmtr. ropy. Drugą przyczyną niskieh 
cen ropy, stanowił znaczny dowóz rosyjskiego falsyfikatu. 

Robotników było zatrudnionych 4.522 (4.525 
zatem o 199 więcej, a wtej ilości 5 kobiet. | 

Szyby kopane i otwory świdrowe. Szybów 
było 592 (7060), a z tych 12 (18) w kopaniu, 50 (82) 
w cezerpaniu lub pompowaniu a 550 (611) zaniechanych. 
Otworów świdrowych było w wierceniu 237 (209), 1155: 
w. pompowaniu a 552 zaniechanych, razem przeto 1974 
(1895). | 

Do wiercenia było użytych 18 (55) warstatów 
reeznych a 241 (219) rygów maszynowych. 

Do otworów świdrowych wzięto 556.595 m. 
(285.138) rur hermetycznych a 139.444 m. (137.253) 
rur blaszanych. Do przeprowadzania gazu użyto rur 
58.138 m., do pary 13.025 m., do wody 57.261 m. 

Pompowanie ropy, rurociągi, zbiorniki. 
A ORPAPOAWATZENA A jg Gmmie-16! Szybów samopłynących było 19, pompowano ręcznie 169 
(189), maszynami 1.016, (911), razem 1.185 (1.100), do 
tego celu było w popędzie 124 (117) maszyn parowych, 

Zą względnie rygów pompowych. Zauważyć atoli należy, że 
wiele szybów pompowano także wprost z rygu wiertni- 
czego. Do przeprowadzenia ropy rurociągami służyło 
218.385 (166.492) m. żelaznych, a 50 (50) m. drewnia- 
nych rur. Zbiorników było: żelaznych 1357 (92) o po- 

| jemności 42.515 kub. mtr. a drewnianych 1.068 (945) 
o pojemności 19,528 kub. mtr. Ę 

Z pomiędzy rurociągów przeprowadzających ropę; 
posiada rurociąg z Wietrzna do Krosna 14 km., z Po- 
toka do Jedliecza 6 km., z Węglówki do Korczyna. 15. 8 
km., z Harklowy do Skołyszyna 5 km. a z Krvygu przez 
Kobylankę do Maryampola 3 km. długości. Ze Seho- 
dniey wychodzą 8 rurociągi, Z których dwa prowadzą 
do Borysławia na przestrzeni 15 km., jeden zaś do Dro- 
bycza. E: BARCZA 

Z urządzeń technicznyć h podnieść należy 
założenie jednej nowej kolejki przewozowej przy kopalni 
i połączenie telefoniczne Schodnicy z Borysławiem i Dro- 
hobyczem. 1 

I. Kopalnie i produkcya wosku ziemnego. 

Przedsiębiorstw było 70 (118), z tych jednak 
w popędzie tylko 52 (55). 

'Produkcyawoskuziemnego wynosiła: w Bo-- 
rysławiu 50.159 (63.454) etmtr., wartości 1,610.484 złr. 
przy przeciętnej cenie 27 złe. 22ef (27.26 00GtJ za 

f 

na 3,397.650 mtetr. 
j 

7 

1) Dr. Olszewski szacuje produkcyę ropy w r. 1896 
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100: kg., Dźwiniaczu i Staruni 0.566 (4.211) etmtr. 
przy cenie przeciętnej 205 złr. 54 et. e złr. 435 Get.) 
za 100 kg. Cała produkcya wynosiła 65.025 cetmtr., war- 
tości l,(/6.8595 złr. 

Robotników było zatrudnionych: w Borysławiu 
5.015 (4.172) mężczyzn i 255 (280) kobiet a Dźw!- 
niaczu i Staruni 448 (B01) mężczyzn i 3 (7) kobiet, 
razem przeto w tych trzech miejscowościach 5:68 (4.870). 

Ilość szybów kopanych wynosiła 90!) (644 )!) 
a z tych 59 (35) w kopaniu, 295 (245) W cksploat: icyl. 

Urządzenia techniczne poc tory ko- 
lejki żelaznej w kopalni, długości 800 (910) m., na po- 
wierzchni 4.220 (4.126) m,, | m: szynę dóbywalną o sile 
100 koni, I4 (15) maszyn "46 pompowania wody o sile 
145 koni, 11 :(0) wentylatorów parowych 240) (221) 
młynków ręcznych, a wreszcie kołowrót elektryczny i 2 
elektryczne motory o sile 10 Amperów i 250 Voltów. 

III. Wypadki nieszczęśliwe. 

W kopalniach ropy było 4 (8) wypadków 
śmiertelnych, czyli jeden na 1.129 (540) robotników 
a 16 (14) ciężkich uszkodzeń, czyli a. na 282 (308) 
robotników. | 

W kopalniach wosku ziemnego zdarzyło się 
Il (29) wypadków śmiertelnych, czyli da na +90 
(308) robotników a 21 (34) ciężkich uszkodzeń, czyli 
jedno na 260 (135) robotników. 

IV. Bractwa górnicze. 

Bractw górniczych było z dniem 51 grudnia 
1896 w kopalniach ropy i wosku ziemnego 16 (16) 
„ majątkiem 195.528 (174.596) złr. 

Dział kasy ehorych. Aktywa wynosiły 16.966 
(22.559)) złr., passywa 1.516 (6.206) złr.; pozostała 
przeto zwyżka 9.450 (16.635) złr. Do kasy choryc ch należało 
2.040 (3.515) ezłonków, 16 (14) prowizyonistów, 2.629 
(2.816) osób z rodziny e:łonków i 27 (26) z rodziny prowi- 
zyonistów. Przeciętna roczna wkładka ezłonka wynosiła 
1 złr. D6 ct., (6 złr. 31 et.) za siebie, a 2 złr. 035 ct. 
(1 złr. 4) et.) za ezłonków rodziny. Wypadków słabości 
było 280 (309) spowodowanych w służbie i 5.110 
(6.707) poza służbą, w „paz śmierci zaś 5 (ll) spo- 
wodowanych w służbie, 33 (31) ) poza służbą. 

Dział kasy prowizyjnej. Aktywa wynosiły 
z dniem 31 grudnia 1896 186.078 (157.763) złr. Do 
tego działu należało 1.815 (1:905) pełnouprawnionyeh, 
259 (860) mniejuprawnionych członków, 51 (66) prowi- 
zyonistów, 14 (8) wdów i 24 (52) sierót. Przeciętna 
wkładka Wa pełnouprawnionego wynosiła ( złr. 65 
ct. (8 złr. 135 et.), prowizyonista otrzymał przeciętnie 
62 m. 24 et. (31 zł Ó2 et.), wdowa 40 złr. 79 et. 
(59 złr. BO et.), sierota 15 złr. 25 et., (4 złr. 90 et.) 
rocznego zasiłku. | 
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ptdeunfnst rozwój amerykańskiego. przemys iaftowe „JI etroleumtrust" 1 MAJU NICE) (INKIELY) pEZEMYN IB (OWE 

(według sprawozdania c. i k. austr. generalnego konsulatu 

w Nowym - Yorku). 

Pomiędzy licznymi kartelami (trusts) które zwłaszeza 
od czasu wejścia w życie nowej taryfy ełowej powstały, 

b) Z 12 szybów czerpano ropę. 

żailen tak dalece nie ściąga na siebie ogólnej uwagi, 
jak kartel naftowy, który mimo lieznych sądowych. na- 
kazów rozwiązania, od wielu lat pod nazwiskiem 
„The Standard Oil. Company* się utrzymuje i uczestni- 
kom swoim weale znaczne wypłaca dywidendy. Podezas 
gdy inne związki « ograniczają się na monopol w kraju 
lub w państwie, panuje „Standard Oil Company* we 
spół z właścieielami, względnie dzierżawcami terenów 
naftowych Baka, wszechwładnie na rynkach nafto- 
wych całego Świata. Różnorakie zastósowanie nafty | 
jej produktów ubocznych a głównie znaczne zapotrze- 
bowanie tejże do celów świetlnych i na opał tłumaczy 
właśnie okoliczność, że wspomiany kartel wzrósł do tak 
Mn, potęgi iż jej nawet sądowe nakazy nie są 

stanie złamać. „Standard Oil Trast* obejmuje i ła- 
czy w Stanach Zjednoczonych Kos 40 towarzystw 
naftowych mających swoje siedziby v Nowym -Yorku, 
Pensylwanii, w Stanie New-Yersey, Ohio. Kentucky, 
Maryland, Virginia, Minnesota, Missouri, Massachu- 
setts, Maine i Jowa. Największą produkeyę i najlepsze 
gatunki ropy dają kopalnie stanów New-York i Pen- 
sylwanii. 

Pierwotna wartość przedsiębiorstw tego związku 
nie dochodziła 20 milionów dolarów, według obeenych 
zaś cen targowych reprezentują takowe kapitał około 
400 milionów dolarów. Związek rozporzadza rurociagami 
w rozmaitych stanach Unii a eo najmniej 10.000 
mił i posiada znaczne udziały w prze .dsiębiorstwach ko- 
leji żelaznych , wskutek czego może dowolnie normować 
wysokość taryfy dla swego towaru. W. bardzo wielu 
większych miastach posiada prócz tego rezerwoary 
(4 Tanks") umieszczone pod poziomem ulie, nie płacąc 
nie za użytkowanie tychże. rozumiałem jest przeto, 
Ę niezawiśli przemysłowcy naftowi nie są w stanie 

obec tych warunków sprostać konkurencyi związku. 
Pozebiena wartość nafty wywożonej ze Stanów Zjedno- 
czonych szacują rocznie na 50 milionów dolarów (w roku 
1897 wywieziono około 800 milionów galon wartości 
około BO milionów dolarów), z czego lwia część przy- 
pada na związek, który posiada własne parowce cy- 
sternowe dla tr: msportu morzem, oraz na koleji własne 
wozy cysternowe zar ówno w Ameryce, jak i w Europie. 
Jak dalece przemysł nać:owy Ww Stanach AAA PRA 
od ezasu odkrycia Aiadwiłazo źródła naftowego w Oil 
Creek (Pe nsylwania ) około roku 1850 wzrósł , o tem 
świadczą następujące cyfry. Począwszy od roku 1859 
wywiercono w przybliżeniu około 100.000 szybów. Luai- 
sząc koszta wiercenia szybu po 2.500 dolarów, repre- 
zentują takowe kapitał wkładowy 250 milionów dolarów. 
Ogólną produkcyę kopalń w wyżej wspomnianym czasie 
obliczają na 710 milionów baryłek czyli 29.820 milio- 
nów galon. Ceny wahały się pomiędzy 19.25 dolarów 
Ii 10 eents za baryłkę. Jako ecna przeciętna, za okres 
36 lat (1859 do 1895) wzięty w rachubę, wypada za 
baryłkę 2.80 dolarów. Licząc po tej cenie otrzymamy 
dochód z kopalń wynoszący około 2000 milionów do- 
larów. 

Obecnie zajętych jest w rozlicznych gałęziach 
przemysłu naftowego tysiące robotników (między tymi 
wielu z Austryi i WC gier) ; ceny robocizny spadły je- 
dnak w ostatnich latach znacznie, mimo wysokich zy- 
sków, jakie związek zagarnął. Ogólną produkcyę nafty 
Stanów Zjednoczonych oceniają w przybliżeniu na 50 
milionów baryłek rocznie. Użyciem znakomitych maszyn 
wiertniczych i wskutek założenia ogromnych destylarń 
zaopatrzonych w najnowsze urządzenia, obniżono koszta 



18 | | i | NASMT"A 

produkcyi do minimum a wyrabiany produkt obecnie 
zaliczają do najlepszych. . 

aan) ||. Masavacae 

Stosunki przemysłu naftowego w Groźnym. 
R WRZCIA —— 1 

Od roku 1894 poezęto w miejseowości (rroźny 
obok koleji Władykaukazkiej eksploatować nowy teren 
naftowy, o którym w swoim czasie wiele mówiono 
a o którym juź mieliśmy sposobność w naszem czaso- 
piśmie nie raz wspominać. W roku ubiegłym dobyto 
tam 24 milionów pudów ropy, mimo iż nie wiecej jak 
o szybów znajduje się w eksploatacyi, eo z jednej stro- 
ny przedstawia świetny rezultat, z drugiej zaś wskazuje 
na niewielką: przedsiębiorezość lub na szczególne jakieś 
stosunki, stojące na drodze rozwoju tamtejszemu prze- 
mysłowi. | | 

|. Oo do stosunków przemysłu w Groźnym podajemy 
poniżej ciekawe wiadomości zamieszczone w czasopiśmie 
„Maspij* w przekonaniu, iź takowe zainteresują naszych 
czytelników. Ę 

_W eiągu lat trzech, pisze „MKaspijć zaledwo trzy 
nowe przedsiębiorstwa powstały, które eksploatują źró- 
dła ropy położone na terenach prywatnych, podczas gdy 
posiadłości kozaków terskich, które należą do najbo- 
gatszych pod względem terenów naftowych, dotychczas 
prawie leżą odłogiem. W jednej z najobfitszych części 

tych terenów, gdzie produkeya ropy dochodziła w swoim 
czasie 4() milionów pudów, obeenie ruch kopalniany jest 
zupełnie zastanowiony. |Inne zaś sąsiednie tereny sa 
*zęścią mniej produktywne, a częścią wcale jeszeze nie 
zbadane. Z tego teź powodu należy policzyć mały ro- 
zwój przemysłu naftowego w Groźnym na karb małej 
wydatności niektórych terenów, jak również i niedosta- 
teeznego wyzyskiwania wydzierżawionych posiadłości 
kozackich. | e, 

Najbogatsze kompleksy tych posiadłości wydzierża- 
wiono pod świetnymi warunkami dla właścicieli a mia- 
nowicie po 57/2 kop. od puda; dzierżawea zaś płaci 
52.000 rubli (to znaczy czynsz od minimalnej produkcyi 
I miliona pudów), nie eksploatująe atoli wcale dzierża- 
wionego terenu i wyklucza w ten sposób kaźdego inne- 
20 przegsiębioreę. Przy ostatniej licytacyi wydzierża- 
wiono znowu grunta kozackie nader korzystnie po 3,46 
do 2 kop. od puda. Między dzierżaweami znajdują się 
atoli po największej części meklerzy, którzy weale nie l + [g J -'. w p ty 

mają zamiaru osobiście eksploatować. Poszukują oni 
zwykle w kraju lub zagranicę kapitalistów, którym czę- 
sto przy małej nadwyżce ponad własną cenę dzierżawy 
odstępują. W razie jednak, jeśli w ciągu 1—2 lat (ter- 
min prawny) nie mogą znaleźć przedsiębiorcy, natenczas 
tracą tylko kaucyę 5—7000 tysięcy rubli (150 „rubli za 
desiatynę) a przy najbliższej lieytacyi wydzierzawiają 
ten sam teren na dogodniejszych warunkach. Jeden 
z najgłówniejszych Jzierżaweów, który płaci od puda 

5,40 kop., nie tylko nie ma wcale zamiaru terenu 
eksploatować, lecz zasypuje nawet istniejące już Otwory 
świdrowe, prowadzi natomiast przedsiębiorstwo na tere- 
nie, gdzie dzierżawa wynosi tylko 1a kop. od puda. 
Za 6—7000 rubli udało mu się zupełnie wykluczyć 
Nobla i Russanowskiego co najmniej na przeciąg 2—83 
lat. W ten sposób czas uchodzi a przemysł naftowy 
w (aroźnym nie rozwija się. Wspomniany przedsiębiorca 
ma dwojaką korzyść ze swojej spekulacyi, a mianowicie 

bada tymezasowo sąsiednie tereny (eo nie trudno, jeśli 
się zna pokłady i w bliskości pracuje) i zachowuje ta- 
kowe dla siebie, jeśli okazują się dobrymi. Drugą zaś 
korzyść i najważniejszą stanowi ta okoliczność, iż po- 
zbywa się takiego konkurenta jak Bracia Nobel. Jasną 
jest przeto rzeczą , że przemysł naftowy w Groźnym długie 
jeszcze lata pozostanie w zastoju a przynajmniej dotąd, 
dopóki kozacy wydzierżawiać będą posiadłości swoje 
na sposób dotychezasowy. Wprawdzie obeenie robią 
kozacy w obee wysokich czynszów dzierżawnych dobre 
interesa, w każdym razie jednak dowodzą opisane sto- 
sunki, iż widnokrąg ich jest bardzo ciasny, skoro nie oglą- 
dają się na przyszłość i nie interesują się rozwojem 
przemysłu naftowego w swoich posiadłościach. Sam spo- 
sób licytowania i potwierdzania ugody dzierżawnej 
przez radę wojenną (prawo przysługujące czasowo tej 
radzie) dowodzą, jak mylną kalkulacyą kierują się ko- 
zacy. luicytacya rozpoczyna się bowiem przy cenie 1 kop. 
ol wyprodukowanego puda a potwierdzenia rady wo- 
Jennej udziela się tylko temu, który nie mniej jak 2 kop. 
od puda ofiarowuje. Któż zaś z poważniejszych przed- 
siębioreów zgodzi się na tak wysoką cenę, nie znając 
produktywności lieytowanego terenu? Gdyby kozacy 
cheieli prowadzić swoje interesa fachowo i skutecznie, 
powinniby wprzód sami wykonać na pewnych miejscach 
wiercenia, oznaczyć w ten sposób produktywność te- 
renu i dopiero na podstawie tych danych mogliby li- 
cytacyę rozpoczynać od I lub 2 kop. stosownie do pro- 
dukeyjnej wartości terenu, a rada wojenna byłaby - 
w możności udzielać odpowiednich celowi zatwierdzeń. 

Przy obecnym atoli zwyczaju nie mogą otrzymać za- 
twierdzenia dzierżawy ci przedsiębiorcy, którzy ryzyku- 
Jąc nawet 1.01 kop. od puda na gruncie wątpliwej 
wartości przyczynić się mogą jako pierwsi do zbadania 
terenu. O ile w wypadku tym sąd wojenny na prawnej 
działał podstawie, rozstrzygnie w najbliższej przyszłości 
senat, do którego zgłosiło się wielu interesentów z za- 

„AK żaleniem na ten proceder. 

NPM" PORE NNS 
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W sprawie ubezpieczenia robofników od wypadków. 
W Nr. 5 „Urzędowych wiadomości c. k. minister- 

stwa spraw wewnętrznych”, znajdujemy zestawienie zam- 
knięcia rachunków i wyników statystyki zakładów ubez- 
pieczenia robotników od wypadków za rok 1896. 

Według tego zestawienia wynosiły dochody zakła- 
dów ubezpieczeń w r. 1596 we wkładkach 7,557.317:41 zł, 
w odsetkach od włożonych kapitałów f40.834:62, w ka-- 
rach 18.017:87, aw innych dochodach 164.794:86. zatem 
razem 8,480.96426 zł. A | 

Ciężary zakładów obejmywały : wsparcia gotówką: 
9,108.418'54 zł., pokrycia i rewersy odszkodowania : 
1,654.07:27 'zł. powiększenie funduszów rezerwowych 
122.619:17 zł., koszta administracyi 818.757:80 zł, wy- 
datki inne 69.102:20), razem przeto 11,842.974:98 zł. 

Jeżeli dochodom w r. 1896 w sumie 0,400.904:26 zł. 
przeciwstawi się rozchody w sumie 11,842.974:98 zł., to 
wypada zar. 1896 niedobór w kwocie 3,862.010:72 zł. 

.. Wsparcia. gotówką wynosiły w tym roku 41:7% 
wkładek osób ubezpieczonych a ogólne koszta administra- 
cyi stoją w stosunku 10-770 do nich, zaś bieżące wy-- 
datki administracyjne (to jest Koszta administracyi bez 

Pe 
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kosztów dochodzeń, honoraryj lekarskich, kosztów sądów 
rozjemczych i przyczynku do utrzymania służby inspekto- 
ratu przemysłowego) stanowią sumę 630.089:02 zł. czyli 
5:340/0 od włożonych premii. 

Według bilansu wynosił stan czynny 24,927.983:86 
wobec stanu biernego 30,815.501:99, wskutek czego wy- 
pada cały niedobór bilansowy (włącznie z lat poprzednich) 
na 0,007.510'Ł8 zł. 

Aktywa rozdzielają się na papiery wartościowe 
14,546.473:94 (50:85), hipoteki 3,394.067:45 (13:629/0) 
i zaległości premij asekuracyjnych, 5,062.411:02 (20:81). 

Wyniki manipulacyi państwowych zakładów ubezpie- 
czeń od wypadków nie można inaczej nazwać jak nad 
wyraz nieszczęśliwymi, ubolewać nad tem wypada, tem 
więcej, że jest to instytucya humanitarna nadzwyczajnej 
społecznej doniosłości, utrzymywana w znacznej części 
ofiarnością praeodawców, przynosząca chlubę ustawodaw- 
stwu austryackiemu. Pogorszający się z roku na rok bi- 
lans nosi na sobie wyraźne ślady bankructwa i wymaga 
poważnego zastanowienia się celem sanacyi tej instytucyi; 
obecny stan finansowy jest tego rodzaju , że nasuwa z ko- 
nieczności myśl gruntownej naprawy, gdyż dotychczasowe 
wyniki wskazują aż nadto dowodnie, że przyczyna złego 
tkwić musi w samej organizacyi. | 

Dla tymczasowej sanacyi zakładów ubezpieczenia ro- 
botników od wypadków została taryfa opłat o 100/, pod- 
niesiona, i zarządzenie to obowiązuje od 1 stycznia 1590 
roku. W tej sprawie rozesłał zakład ubezpieczenia robotni- 
ków od wypadków dla Galicyi i Bukowiny we Lwowie 
następujące zawiadomienie : 

„Jego Excelencya pan Minister spraw wewnętrznych, 
po wysłuchaniu przybocznej Rady dla spraw ubezpiecze- 
nia robotników od wypadków, reskryptem z dnia 23 gru- 
dnia 1597 |. 86,254 zarządził w myśl ostatniego ustępu 
$. 16, ustawy z 28. grudnia 1887 Dz. p. p. Nr. 1 €x 
1588 podwyższenie taryfy opłat Zakładu ubezpieczenia 
robotników od wypadków dla Galicyi i Bukowiny we Lwo- 
wie o 10% teraźniejszych kwot taryfowych i zastosowa- 
nie ułożonej według tego przyległej taryfy począwszy od 
l styczmia 1898, z uwagą, że na razie odstąpiono od 
zarządzenia dalej idącego podwyższenia taryfy opłat, jak- 

„kolwiek wyniki administracyi Zakładu usprawiedliwiałyby 
takie podwyższenie. 

Pierwsze oplaty według podwyższonej taryfy należeć 
się będą Zakładowi za czas od 1. stycznia do 30. czerwca 
1898, a przysłać je należy wraz z obliczeniami najdalej 
do 14 lipca 1898... 

Zauważamy przy tej sposobności, że opłaty na ubez- 
pieczenie zapadają zawsze do dnia 30, czerwca i BI. 
grudnia każdego roku, za ubiegłe półrocze”. 

Zarządzenie to równa się nowemu obciążeniu prze- 
mysłu austryackiego, czy osiągnie skutek wątpić należy, 
przewiduje to już sam reskrypt w uwadze, że na razie 
odstąpiono od zarządzenia dalej idącego podwyższenia ta- 
ryty opłat. Odczuwają to sfery przemysłowe i nowo za- 

wiązane towarzystwo. przemysłowców austryackich „Bund 
oesterretchischer Industrieller* przygotowało bardzo obszer- 
ny referat „O reformie ustawy ubezpieczenia robotników od 
wypadków, który ma być na pierwszem walnem Zgroma- 
dzeniu tego towarzystwa w dniu 28. kwietnia przedłożony. 

Ograniczająe się obecnie na podaniu tych kilku uwag, 
zstrzegamy sobie powrócić później do tego przedmiotu. Z. 

Korespondencye. 

Barwinek, w kwietniu 1898. 
W listopadzie przeszłego roku zamieszczono w czaso- 

piśmie „Chemiker und. Techniker Zeilumg* wiadomość 
o kopalniach ropy w Barwinku, która jednakowoż 
nie odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy i mimo 
życzliwego ton , w jakiem ją podano, nadaje się do 
rozpowszechnienia mylnych wiadomości. 

Chcąc przeto odpowiedzieć na liczne zapytania, 
z któremi się do mnie zwracają zwłaszcza interesenci, 
przykładający wagę do wyniku wierceń w Ropiance- 
Barwinku z powodu bliskiego położenia tych miejsco- 
wości od granicy węgierskiej, proszę uprzejmie o zamie- 
szczenie następującego wyjaśnienia. | 

Wprawdzie wyrzucał otwór świdrowy głęboki około 
80 m. po kilkakroć bardzo piękną wysokostopniowa 
ropę podobną do gatunku otrzymywanego w Ropiance, 
wprawdzie z otworów świdrowych Nr. I. o 570 m. 
głębokości i Nr. II. głębokości 580 m. dobywają się 
nader silnie gazy, które wypychają kilka baryłek ropy 
i nie dozwalają na głębsze wiercenie bez światła elektry- 
cznego, jednakowoż nie ma tu dotychezas regularnej 
produkcyi. zĘ 

Przy poszukiwaniach na stronie węgierskiej w Ko- 
marniku Wyższym natrafiono rzeczywiście na ślady ropy 
i istnieje prawdopodobieństwo nagromadzenia się tejże 

. . 

„w większej głębokości, ale i tam także o znaczniejszem 
znachodzenin, dotąd mowy nie ma. 

Juliusz Noth. 
EEG UNNOYGOO" 

Jasło, w kwietniu 1898. 
(o raz częsciej słychać głosy, jakoby władze gór- 

nieze miały wypracowywać projekt przepisów dla kopalń 
naftowych, w których mają być waźne nowe postano- 
wienia zaprowadzone. | | 

(złówna zmiana istniejących dotychezas przepisów 
dotyczyć ma odległości, w jakiej dozwolonem jest zakła- 
danie szybów naftowych. Dzisiejsza odległość 10 mtr. 
od granicy własności, w której wolno szyby wiertnicze 
zakładać ma być zmienioną na większą: mówią o 15 
a nawet 20 metrach. | | 

O ile sprawa dojrzałości tego postąpiła, będzie 
tylko władzom górniczem wiadomo; dla przemysłowców 
naftowych jest sam fakt zamierzonych nowych obostrzeń 
ważną wiadomością, dla tego też należy zawezasu nad 
doniosłością tychże się zastanowić. BE 

Przy naszem drobnem rozparcelowaniu gruntów 
trudno jest nieraz szczególnie w znanych pasach nafto- 
wych większe obszary skomasować; połączone to jest 
często z bardzo znacznym nakładem a często wręcz nie- 
możliwe. Każdy z przemysłoweów zna to ze swej praktyki. 
(rdy więc Rząd zabroni stawiania szybów w odległości 
10 mtr. od granicy, trzeba będzie tem większych po- - 

wierszchni dla zakładania kopalń, tem więcej kapitału 
w nabycie terenów wkładać, czyli w terenach lep:zych 
1 droższych odbierze się możność lokowania 
małych kapitałów przemysłu naftowego. Wię- 
kszy kapitał niebędzie ukrócony, gdyż zarządzenie po- 
dobne trafi tylko małych przedsiębioreów t. j., jak 
w dzisiejszych stosunkach kapitał krajowy i tak już do 
tego przemysłu zniechęcony. NE 

Stanowisko ustawy, jak w ogóle wszystkich, którzy 
pragną ten przemysł popierać winno być i być musi po 

i 
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stronie małych przedsiębiorców, ci bowiem są tymi pio- 
nierami, którzy nieraz całe swoje mienie stawiaja na 
kartę, by wygrać lub stracić, jednakowożby w kaźdym 
azie zatradnić Ii wyżywić Giki ludzi i państwu podatek 
opłacić. Jeżeli więc rząd nie daje mi specyalną pomoc, 
jak to n. p. Węgrzy czynią, to nie powinien mi prze- 
szkadzać i mnie od przemysłu odsuwać, gdyź inaczej 
udział kraju w przemyśle jest niemożliwym. 

Ujemną stroną takiej ustawy, jaka jest projekto- 
waną, będzie niemożność eksploatacyi mniejszych grantów, 
które dziś zupełnie bezpiecznie się eksploatuje, przezeo 
tylko mały przedsiębiorca i właściciel małego gruntu 
ucierpią. Rząd na tem nie nie zyska ani też bezpieczeństwo 
życia i mienia. 0 wypadkach bowiem z tego tytułu nie 
słychać. Przemysł naftowy przechodzi juź od lat kilku 
wielkie przesilenia, ceny eo raz to liehsze a utrudnienia 
zdają się w tym samym ztosunku wyrastać. Poparcia 

nigdzie a 
sólnie drobnych przemysłowców popier: ały i 1 lakie ustawy 
wprowadzały, by przemysł mógł się rozwijać. 

Korzyści, któr eby z tej ustawy wyniknąć mogły 
nie dadzą się żadną miarą wyśledzić. Że czasem jeden 

ropę odbierze, są to sporadyczne wypadki; 
żadna ustawa temu nie zapobieże, straty ztąd żadne nie 
wynikają. Szyby postawione na © dległości 5 20 m. od siebie, 
gdy nie leżą w kierunku pasm, ze sobą komunikować nie 
będą, a jeżeliby leżały, to mogą i na większe odległości 
komunikować. Jedna kopalnia będzie drugiej tak samo 
ropę odbierać, gdy podziemny przypływ ropy zostanie 
w niższem miejseu uchwycony, czy odległość szybów 
będzie 20 m. czy 100 m. lub więcej. 

Dla kopalni wosku ziemnego, gdzie zachodzi po-- 
trzeba narażenia robotnika pod ziemią, obostrzenia były 
san nikt mi się nie dziwił, bo wymag: ał tego po- 

„rządek i bezpieczeństwo Życia. Dla wiercenia za nattą 
jednak, odzie ludzie na powierszehni pracują, te przy- 
czyny obostrzeń nie istnieją. Rozsądny przedsiębiorea 
postawi swój szyb tam, gdzie pas naftowy nakazuje a nie 
naprzeciw szybu sąsiedniego, a kocioł swój w MZ 
miejscu, by był od wieży w odległości przynajmniej 50 
metrów, — nie używa się bowiem u nas tak jak we 
Włoszech slokówobić stojącye ch z wieżą, pod ja da- 
chem, w ogóle z poczucia wła nego stosuje się do 
AA. normy waz najmniejszego oporu. 

| Władze górnicze naftowe w Ameryce mają za za- 
danie notować skrzętnie wszelkie następstwo pokładów 
i dawać dotyczące wskazówki przedsiębiorcom, u nas dla 
AE dziej skomplikowanych stosunków geologicznych by- 

„łoby to tradniej do przeprow: adzenia. Tego się nie wy- 
maga, ale zadowalnia się pomocą w ną ajskromniejszem 

tego słowa znaczeniu. 
Nowe jednak rozporządzenie byłoby szkodą dla prze-- 

mysłu naftowego w ceałem słowa znaczeniu, miejmy przeto 
nadzieję, że galicyjskie władze górnicze, znane ze swojej 

SES nie zechcą się przyczynić BA wydania tak 
szkodliwy ch dla przemysłowców naftowych przepisów, 
bez zasiągnięcia opinii ogółu inter esowanych. 

W każdym razie „Baczność: jest nakazaną, bo 
zgodne zaprotestow: anie przeciw przepisom, krzy wdzącym 
naszych przemysłoweów w sposób. nieuzas sadniony i nie- 

_ potrzebny, może swój skutek osiągnąć. 

JOD, a. adkcż, Rlazedajacsz. dńgom mam. 

m WWW 
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jednak właśnie do władz to należy, by szeze- 

KIĄKTOb c. k. 

górn. 

h 
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EKEfroim Hersch Schreier, o którego śmierci 
już donosiliśmy, był jednym z wybitniejszych nafciarzy ga- 
licyjskich, biorącym żywy i czynny udział w rozwoju 
przemysłu naftowego. Urodzony w r. 1544 w Drohobyczu 
rozpoczął w młodym jeszcze wieku zawód nafelarski jako 
przedsiębiorea w Borysławiu, a wspierany pracą, zanobie- 
gliwością i szczęściem rozszerzał swoje przedsiębiorstw: 
co raz więcej, tak, że przy końcu życia należał do szczu- 
płej garstki wielkich przedsiębiorców-krajoweów. 

W r. 15870 przystąpił do spółki Gartenbergów w Dro- 
hobyczu i odtąd stale pozostał z nimi w interesach, bo 
zarówno rafineryę w Kołomyji w roku 
rafineryę w Niegłowicach pod Jasłem w r. 
pod firmą Gartenberg i Schreier. | 

Wielką usługę oddał zmarły 

1562, jako też 
1890 założył 

fabryk węgierskich; godzi się podnieść to dzisiaj tem 
bardziej, że obecnie stoimy tak samo w przededniu odno- 
wienia ugody z Węgrami jak lat temu 10) wstecz. Kfroim 
Hersch SŚchreier był tym, który odsłonił całą nielegalną, 

| galicyjskiemu przemy-. 
słowi naftowemu przez wykrycie dowozu falsyfikatu do 

a nasz przemysł krzywdzącą manipulacyę z falsyfikatem 
rosyjskim i jemu to w pierwszej linii zawdzięczać należy, 
że podjęta wówczas , przez panów .S. Szczepanowskiego 
iś. p. Sygurda Wisniowskiego akcya potrafiła choć 
w części zapobiedz fatalnym dla. przemysłu SSA beki 
skutkom. 
"| W ostatnieh latach był zmarły 

towarzystwa naftowego i oddawał zwłaszcza w kwestyach 
taryfowych niepospolite uslugi. 
niem jednał sobie szacunek i sympatye i zasłużył na pa- 
mięć dobrego obywatela kraju i dzielnego pioniera naszego 
przemyslu krajowego. | | 

KRONIKA. 
S——- HEBES —— 

Towarzystwo górnicze zostało w Krakowie zało- 
żone i ukonstytuowalo się wybierając prezesem Henryka 
Kowarzyka, dyrektora huty w Niedzieliskach, zastępcą 
prezesa Józefa Bartońca, inspektora gór. i A w Sierczy 

. a. sekretarzem Aleksandra Toluszewicza, 
górn. w Wieliczce. Do Wydziału weszli pp. Józef Bocheń- 

radca gór. w Krakowie; Józęf Hromek, 
nier górn. w Sierczy i Edward Windakiewiez, e. k. star- 
szy zarządca górniczy w Lacku, a do komisyi kontrolu 
jącej PP. Józef Fryt, c. k. starszy miernik górn. Wie- 
liczce i Józef Salomon Friedberg, e. k. starszy komisarz 

w Krakowie. 
założonemu towarzystwu „Nzczęść Boże!* 

0 kopalniach wosku ziemnego w Borysławiu — 
mówił na zebraniu tygodniowem Towarzystwa PORA | 

Tow. cznego inż. dr. 
naftowego. 

Prelegent przeprowadził w KAS R0SACA wspól- 
nie z profesorem Englerem z Karlsruhe ciekawe study: 
w Borysławiu, a rezultatem. ich podzielił się na wspom- 
nianem zebraniu z członkami Tow. politechnicznego. 

Po opowiedzeniu dziejów rozwoju 
i ropy w Borysławiu ora4 wyjaśnieniu warunków geolo- 
gicznych i tektonicznych, w jakich 
wosku i ropy w. Borysławiu, 

Stanisław Olszewski, sekretarz kraj. 

-. przystąpił 

szłonEjOA wydządi: 

kopalń wosku. 

Całem swojem postępowa- 

„jk: zarządcę: 

inży- 

Ba naszej strony asy. nowo 

występują pokłady 
prelegent do w, 

„A Ożanna 



s 

+: % pasa m * AROB „A 4 

Poi DZY ym w 
A PRA PZ + 

oe MIPOEM 3 

najnowsze przepisy 

KAFTA e 8] 

ważnej ' kwestyi kopalń ropy 
i wosku, 

Na podstawię: dotychczasowych danych i rezultatów 
wiertniczych, nie leca wątpliwości. że produkcya ropy 

Borysławiu przybierze olbrzymie rozmiary. 
Co do wosku, to dalsza jego eksploatacya musi uledz 

zmianie. Celem zmniejszenia kosztów kopalnianych w więk- 
szych ałębokościach konieczną jest w przyszłości zmiana od- 
bu dowy kopalni. (Nb. koszta kopalniane od 100 kle. wosku 
wynoszą obecnie już od 26 do 80 zl.). Skutkiem tego 
małe przedsiębiorstwa zmuszone będą same przez się za- 
niechać dalszej eksploatacyi, do czego też dążą otwarcie 

geórniczo-policyjne. 
Co się tyczy zasobności pokładów wosku, dokonane 

obliczenia wykazują, że przy wydobywaniu rocznem 800 
wagonów kolejowych (każdy po 10.000 kg.) czyli 5 mi- 
lionow kg. wosku, starczą poklady jeszcze na przeszło lat LL 

0. Dla naszych techników jest więc jeszcze szerokie 

przyszłości tamtejszych 

pole do pracy w tym kierunku. 
Z galicyjskich terenów naftowych. Pan inżynier 

K. Angerman donosi nam, że odkryta przez niego linia 
Humniska idzie w górę: francuskie konsorcyum kupiło 
tereny włościańskie, około 400 morgów, za 800.000 zł.; 
szyb nr. 1. w Humniskach ma dawać stale około +0 be- 
czek dziennie. W Leszczowatem koło Ustrzyk rozpoczęło 
towarzystwo Petroleum Matsehappy Holland (W. H. 
Blaauw), pomimo 3 nieudałych wierceń, roboty na nowo. 

O galicyjskim przemyśle naftowym napisa p. 
Mikołaj Pantjuchow obszerniejszy artykuł w „Zapispach 
imp. ruskawo techniczeskawo abszczestwa*, kreśląc na 
podstawie własnych spostrzeżeń wierny obraz obecnego 

stanu naszego górniczego i fabrycznego przemysłu nafto- 
wego. Pan Pantjuchow pracował w zeszłym roku w sta- 
cyi doświadczalnej dla przemysłu naftowego, następnie 
zwiedził wszystkie większe rafinerye i kopalnie w kraju 
i praktykował także jakiś czas w fabryce w Chorkówce, 
miał przeto sposobność zapoznać się bliżej z naszym 
przemysłem naftowym i sprostować zupełnie błędne za- 

patrywania, jakie w Rosyi dotąd o nas mniano. 
Katastrofy kopalniane wydarzające się coraz czę-- 

ściej w naszem państwie mają, jak wiadomo, w większo- 
ści wypadków powód w zapaleniu się gazów wybucha- 
jących od lampek górniczych. Pódaiwani. wprawdzie już 
wiele środków dla zapobieżenia tym wypadkom, lecz do- 
tad żaden z nich nie okazał się absolutnie skutecznym. 
Obecnie mamy do zanotowania nowy sposób i przyrząd, 
który służyć ma do wskazywania na AE i groma- 
dzenie się gazów w kopalniach lub innych zamkniętych 
przestrzeniach i tem samem przestrzegać i chronić od 
następstw. 

Wynalazek ERY na użyciu tak zwanej bateryi ga- 
zowej, która składa się ze skrzynki, wstawionego do 
środka baloniku kauczukowego, regulującego ciśnienie we- 
wnątrz i zewnątrz. i porowatych cylindrów napojonych 
rozcieńczonym kwasem siarkowym. Wewnętrzna strona 
pierwszego cylindra połączona jest przewodnikiem z ze- 
wnętrzną stroną drugiego cylindra, wewnętrzna strona 
drugiego z zewnętrzną stroną trzeciego itd., a oprócz tego 
zewnętrzna Strona pierwszego i wiewnętrzna. strona Osta- 

_ tniego 2 Śrubkami biegunowemi skrzynki. Skoro po- 
wietrze zewnątrz inny skład posiędzie jak wewnątrz 
skrzynki, dostarcza całe urządzenie prądu galwanicznego 
a wytworzony w ten sposób prąd może następnie postu- 
żyć do wydania dostrzeganych albo słuchowych sygnałów 
alarmowych, przez co odbiera się wskazówki co do 
zmiany atmosfery w miejscu, w którem się baterya znaj- 

licach, w których zdarzają się trzęsienia ziemi. 

duje. bBaterye gazowe ładują elekrostatycznie ruchome 
płytki, takowe przyciągają się i zamykają bezpośrec ednio 
albo pośrednio prąd sygnałowy. 

Produkcya ropy w Niemczech obniżyła się w roku 
1896 (1512 ton) w porównaniu z rokiem poprzednim 
(1612 ton) o 100 ton, podczas gdy wartość pieniężna 
tejże podniosła się w stosunku do roku 1895 z 185.754 
na 187.469 marek, licząc po 128:99 marek: za tonę. 
Z kopalni około Oelheim, dobyto 701 ton (w roku [8%5 
728 ton), Wietze "55 t (544 t), Hónigsen 54 t (42 t), 
Hanower-Linden 2 t (8 t). W ruchu było 6 kopalń, 52 
szybów pompowych z personalem roboczym 105 ludzi. 

(Z. f. d. Bers-Hiitten- und Salinenwesen im preus. 
Staate). | 

Waulkanizm. W stowarzyszeniu inżynierów i archi- 
tektów we Wiedniu wygłosił radca dworu profesor 
Franciszek Toula odczyt 0 „lstocie wulkanizmu”. Na 
wstępie zauważył prelegent, który w zastępstwie radcy 
ministeryalnego Emila Fórstera odczyt swój wygłosił, iż do 
naukowego traktuwania przedmiotu przedewszystkiem czasu 
i spokoju umysłowego jak i duchowego potrzeba. Czasu, 
mówi prelegent, brakło mi. a że spokój duchowy wiele 
pozostawia do życzenia, łatwo pojąć (żywe oklaski). Prze- 
chodząc do obranego tematu, wspomniał prof. Toóula 0 za- 
patrywaniu Aleksandra Humboldta, który określił wulka- 
nizm jako reakcyę wnętrza ziemi przeciw wierzchniej 
skorupie tejże a wulkany jako klapy bezpieczeństwa w oko- 

Po dłuż- 
szym wykładzie o formach i położeniu wulkanów i o wul- 
kanicznych wybuchach, które prelegent omawiał, wskazu- 
jąc na historyę najlepiej znanego wulkanu Wezuwiusza, 
scharakteryzował prof. Touła —— specyalnie w przeciwien- 
stwie do Leopolda Bucha — istotę wylkanów w nastę- 

Stopiona masa skalna jest rzeczą isto- 
tną, sama jednak masa nie byłaby zdolną do wybuchu, 
odyby nie przyczyniły się do tego pary. Pary te dobrze 
są znane, są to pary wodne, zawarte w roztopionej ma-. 
sie skalnej w głębinach ziemi. 
| Siła rozszerzania się wody gra tu rolę siłę popędu. 
Jednakowoż w tem tylko miejscu działać może w powy Że 
szym sensie, gdzie skorupa ziemska jest otwarta. A więc 
nie wulkany rozdzierają powierzchnię ziemi, jak to rozu- 
mie L. Buch, lecz raczej inne czynniki biorą w tem udział 
a dopiero w następstwie powstają wulkany. | 

Skorupa ziemi naruszoną jest głównie na wybrze- 
żach kontynentów i wysp i dlatego tam głównie tworzą 
się wulkany. Tworzenie się oddzielnych części erupcyj-- 
nych jak piasku, prochu, jest również rezultatem siły 
ekspanzywnej pary, a jeśli takowa w znacznej ilości się 

pujących słowach: 

* zbierze natenczas jest w stanie i lawę rozpylić. Pary 
wodne tego rodzaju zawarte w stopionych masach skal- 

nych można doświadczalnie wykazać przy kupelacyi sre- 
bra. Wywody prelegenta przyjęto z żywem zadowoleniem. 

(Ung. Mon. 10 

Wiadomości handlowe 
-— WERSEEEEE — 

d ozd kie Izby handlowej Ww Lipsku za rok 
"189%. Ruch handlowy naftą był mało interesujący 
i w ogóle leniwy. Ceny w skazywały "z małymi wy 
jątkami stały spadek i nieznaczne tylko przyniosły 
handlarzom zyski. W ostatnich miesiącach dopiero „po- 
dniosły się czasowo; w ogóle jednak przepowiadane i na; 
ten rok znaczne podniesienie cen RAM projektowane 
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rzekomo ze strony Ameryki, nie sprawdziło się. Co do 

Jakości dostarczanej w tym roku natty amerykańskiej, 
to prawie wcale nie było słychać skarg. Tutejszy targ 
zaopatrywało głównie niemiecko -amerykańskie Fowarzy- 
stwo nattowe w Hamburgu (Standard Oil Company, 
New-York) a obok tego w mniejszej części Pure Oil 
Company w Hamburgu, które to towarzystwo dostarcza 
nader pokupną czystą naftę pensylwańską. Ceny nafty 
tak jak dotychczas regulowały się według norm nazna- 
czonych przez wpierw wymienione towarzystwo (loeo 
skład przewozowy nad Łabą). Dowóz uskuteczniano jak 

zwykle w eysternach i beczkach. | 
/ końcem roku usiłowano wprowadzić tu naftę 

rosyjską, która badana w kierunku. palności okazała 
bardziej zadowalające własności aniżeli przedtem. Jak 
długo jednakowoż Rosya nie jest w możności dostar- u . 

czać gatukowo lżejszego towaru jak dotychczasowy 
(0,815/822), nie może liczyć w obee amerykańskiej 
nafty, której ciężar gatunkowy wynosi 0,795/800 a naj- 
wyżej 0,805 na pokup, gdyż lampy tu używane urzą- 
dzone są do świecenia lekkimi olejami. 

"Fo samo odnosi się również do natty galicyjskiej, 
której ciężar gatunkowy równy (?) jest nafcie rosyjskiej. 

Handel naftą w Chinach. Nadzieje jakie pokła- 
dano ku końcowi ubiegłego roku, iż tamtejszy targ 
naftowy znacznie się ożywi, nie sprawdziły się weale 
a przynajmniej w małej tylko części. lak na amery- 
kańską jak i rosyjską i holenderską naftę (Langkat) 
mały był tylko popyt a ceny chwiejne. Z końcem sty- 
cznia było w zapasie: nafty amerykańskiej 678.000 
skrzyń , rosyjskiej 162.000, holenderskiej 80.000. 

. Konkurencya nafty rosyjskiej z amerykańską 
w Azyi wschodniej. Sprawozdania z dwu ostatnich 
miesięcy o wywozie rosyjskiej nafty na wschód brzmią 
wcale niepomyślnie. W grudniu dowieziono tam 446.829 
skrzyń rosyjskiej kerozyny (w grudniu roku 1896 — 
065.934 skrzyń), amerykańskiej zaś natty 1,296.725 skrzyń 
(w grudniu roku 1896 — 1,295.622 skrzyń). W sty- 
czniu b. r. wynosił dowóz rosyjskiej kerozyny 369.600 
(w styczniu 1898 — 732.500 skrzyń) a nafty amery- 
kańskiej 1,260.400 (w styezniu 1897 — 940.500 skrzyń). 
Wywóz rosyjskiej natty na wschód spadł tedy znacz- 
nie, podezas gdy eksport nafty amerykańskiej wzrósł. 
Jeśli nadto nastąpi połączenie towarzystwa naftowego 
Myeara Kmin ze związkiem Standard Oil Comp. (rząd 
holenderski miał początkowo sprzeciwić się temu), na- 
tenczas może rosyjski przemysł naftowy popaść na 
Wschodzie we wielki kłopot. Produkceya, Sunda- nafty 
szybko wzrasta a angielska firma Lane und Macan- 
drew oblicza, iż w najbliższym roku wywóz dosięgnie 
20 milionów skrzyń. Ażeby należycie ocenić znaczenie 
tej ilości wystarczy podnieść, iż wywóz amerykańskiej 
i rosyjskiej nafty na Wschód razem wziąwszy wynosił 
w ostatnim roku 28,894.000 skrzyń (z doliczeniem 
eksportu w ładunkach cysternowych przerachowanych 
na skrzynie). W tej ilości partycypowała rosyjska nafta 
41.00/0 (w roku 1896 — 460/0). 

_ Po włożeniu przez giełdy kolenderskie 50 milio- 
nów złr. w przedsiębiorstwa naftowe w Indyach nieder- 

. landzkich, ustępuje obecnie gorączka naftowa miejsce 
trzeźwej spekulaeyi. Według sprawozdania rosyjskiego 
konsula w Batawii poszły w ostatnim czasie udziały 
w przedsiębiorstwach naftowych na archipelagu Sunda 
znacznie w dół i w znacznych ilościach są do nabycia, 
a jako przyczynę podaje konkurencyę ze strony Stan- 
dard Oil Comp. Potężny ten związek zalewa Indye 

r 

WYCZRZNE 

holenderskie swoim produktem, na wszystkich ważniej- 
szych punktach ma agentów a spekulacye swoje kieruje 
zarówno przeciw rosyjskiej nafeie jak i miejscowemu 
produktowi i wykupił już lub wydzierżawił przez agen- 
tów prawie wszystkie zbiorniki cysternowe w miastach 
portowych. W jednem Souraboja tylko płaci Standard 
Oil Comp. za używanie magazynów ete. roczną dzierża- 
wę 250.000 złr., w przeszłym zaś roku wydała na roz- 
szerzenie swoich interesów naftowych w tamtejszej. oko- 
licy 6 milionów holenderskich złr. Obecnie sprzedaje 
swoją naftę po cenie 1 złr. 20 et. za skrzynię, podczas 

gdy cena oleju Langkat mimo blizkości źródła i niskie- 
go frachtu I złr. 70) et. wynosi. Dotychczas udało się 
juź Standardowi wyprzeć małe chińskie przedsiębior- 
stwa z handlu naftą i zaniepokoić przemysł naftowy na 
archipelagu Sunda. Zdaniem rosyjskiego konsula moga 
holenderskie przedsiębiorstwa w krótkim juź czaaie zo- 
stać zmuszone do połączenia się z amerykańskim karte- 
lem naftowym. | | 

Manheim (Sprawozdanie ma reowe). Przy 
zupełnie leniwym obrocie targowym spadły ceny w ciągu 
miesiąca, a obecne notowania nafty amerykańskiej wy- 
noszą 18:80 marek za 100 kg. netto wraz z cłem. 

Batum. W sprzedażach nafty i innych produktów 
naftowych nie zaszła żadna zmiana a ceny utrzymują się 
stale: nafta rafinowana 15-16 kop., surowiec i odpadki 
8—9 kop., za pud loco Baku. Ź Batumu wywieziono 
w lutym w etr. mt.: odpadków 13.165 „, olejów smaro- 
wych 69.950, destylatu 40.169, nafty (10.605, z czego 
do Austro-Węgier: odpadków 10.100, olejów smaro- 
wych 56.540, destylatu 60.140, nafty 80.004. (2). 

(Spraw. konsularne). 

balicyjski targ naftowy i woskowy. 
aaa" ara 

Oleje. W następstwie zawiązania stowarzyszenia 
produeentów ropy, daje się uezuć na targu ropnym zna- 
cznie stalsza tendencya, która atoli na razie bardziej 
w usposobieniu aniżeli w cenach się wyraża, a to dla 
tego, ponieważ producenci trzymają się dotychezas jeszcze 
w rezerwie. Notują: schodnieka marka złr. 2-00 — 2:95, 
loco Borysław i Drohobycz; marka zachodnio galicyjska 
złr. 5:10 — 8:15 loco stacya nadaweza; ropa Borysławska 
i Mraźnicka złr. 2:50 — 2:65 loco kopalnia. 'Tendencya 
stała. Zarówno w następstwie tego usposobienia targu 
ropnego jak i prawdopodobieństwa zawiązania kontyn- 
gentu destylarnianego skłania się targ naftowy do stal- 
szej tendencyi. Ceny podniosły się o | złr. do złe” 1-75 
za 100 kg. Sprzedawano: Standard white pozew. 270 
i złe. 15— a nawet złr. 15:25; zapalną po złr. 11:25 
do złr. 11:50 za 100 kg. bez baryłki loeo Drohobycz. 
Na oleje ciężkie popyt bardzo ożywiony a mianowicie. 
notowano: Olej niebieski złr. 1:85 — 1:95 a nawet złr. 2 
za 100 kg. bez beczki loco Drohobycz. 

Wosk ziemny i produkty parafinowe. „Pomimo, 
iź Liinderbank stale een swoich się trzyma, zapanowało 
na targu woskówym w obec nowo powstałych kopalń 
i przedsiębiorstw prywatnych, usposobienie mdłe, do. 
czego równieź tak mniejsze sprzedaże Jak i wzrastająca 
produkcya Galicyjskiego Banku kredytowego znacznie 
się przyczyniła. Notowano : Wosk ziemny prima **/z1 9 Cels. 
złr. 5D:—, 85:50, ta sama sorta %%/g79% Cels. ZAD 025% 
-—— 92:20; zwykły gatunek złr. o0*—; twardy secunda. 

ISPS RZNINY Row ot ikiŁ ARARĄ ARONA PJ WANRÓWI JL. 
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złr. 24 — 250; miękki secunda złr. 20 —22 loco Bory- 
sław; Wosk Truskawiecki zkr. 28:— loco Truskawiec za 
100 kg. netto kasa. 

Targ cerezynowy mało ruchliwy. Tutejsza fabryka 
cerezyny notowała w gatunkach białych : Najprzedniejszy 
zdr. 602. przedni złr. 59 — 60, secunda złr. 56—, 
tertia złu. 54 — 54/50. Gatunki żółte: prima złr. 52, 
secunda złr. 49:50 — 50, żółty naturalny złr. 52:—, od- 
padki woskowe złr. 55 — 56 za 100 kę. 

Targ świecami leniwy przy małych sprzedażach. 
Notowano: świece parafinowe przedni gatunek złr. 54, 
drugi gatunek złr. 50— 21, kompozyc cya stearynowa 
z. 30-—39 , galicyjska parafina 59/69 Cels. złr. 38 — 39 
za 100 kg. loco fabryka w Drohobyczu. 

Na beczki nafiowa! popyt lichy. W mniejszych 
partyach kupowano u handlarzy po 2 Ż złr. 50 et. loco 
Drohobycz. 

Drohobycz, 26. kwietnia 18998. Ć. m. 

Przegląd statystyczny. 
Dowóz i wywóz produktów naftowych Austro-Węgier. 

Nazwa produktu 

IDowóz | MW .ywó z 
w TIatym | 00 1 stycznia do 28. lutego | w lutym 

1898 
| ot 1. stycznia do 28. lutego 
| 1897 | 1898 1897 | 1898. A 

Im e*ry CzZiWwe SC © UBADY 

Falsyfikat rosyjski BR 
Olej surowy, mineralny, EjEZY 
Ropa rumuńska BRIDA ZKZ, 
Oleje rafinowane, ciężkie, ciemne i jasne 
Oleje smarowe. . | 
R surowe A NR ZE O 0 ac R Wara 
"aa ŻĘ 
Parafina w hokach 
Parafina czyszczona 
Wosk ziemny 
Cerezyna E: 
Beczki naftowe *) . 

*) Ilość podana w sztukach. 

a « ) - « . yy e « 2. « | 

20.4893 38.94.39 41.563 | 

17.288 |. 29.980 26.615 

1.361 2.916 2.148 
3.126 | 10.842 7.804 2.344 | 57.010 6.043 

| 18.988 | 37.048 | 41.751 
i.183 3.031 2.452 4 3 5 
3.772 7.606 6.856 3 36 3 

4.153 9.986 6.796 
A 1 6 1.323 ASS "8.882 

10.591 33.027 22.630 | 

1.249 5.240 4.897 
4,642. 9.430 9.059 819 1.305 1.615 

Taryfy kolejowe. 

W taryfie wyjątkowej dla nafty ete. między 
Austryą a Szwajcaryą zamieszczoną zostaje od dnia 
1 maja b. r. stacya Krmatingen. Taryfa dla tej stacyi 
wynosić ma 12 centymów więcej za 100 klg. od taryfy 
wyjątkowej dla staeyi Emmishofen-Egelshofen, która 
weszła w życie od dnia | stycznia 1898. 

Olej niebieski, zielony i ciężkie odpadki benzy- 
nowe w ladunkach 10.000 klę. 

Do a) Monfalcone b) Sagrado. 
r | 5 b) 
Z baedde 00. 250 244. helcrów 
0 War POSTAWY: 200022 282 A 
| ABOBDNBIRA I 000003 224. ts pa $ 
„ "Trzebini . o. 244 202 
Ważne od 10 kwietnia do końca roku 1897. 
W drodze kartowania. 

(Kom. Kolei Południowej). 
Nafta surowa do celów świetlny ch nieprzy datna 

w ładunkach 10.000 :klg, | Od granicy ie ja Beskid, Ti. Kórósmezó, 
III. Ortó, IV. Vidrany.. 

R RZ ZECY 

LISP TY: 
Do Budapesztu. . 98 416 92. -90 helerów 

„.Krónstadm . .. 102 104 204 186 > 
„ Proszburga .*...196, 440; IZ8 2188 0% 
„. Meze: Laborcz: *-090 30: 5570 wR2 z 
„.Mezćó Telegd «00 299. 7106: (92 A 
, OTAVICZYE 004100 02 wkORONIAR ż 
55 (OPSOPY 09 SAÓW LOK SEPO TG3 > 
» Órmezó . . 00740 Ra dzie A 
„ Maros V asarhely 140 152 160 146 ż 

Transporty ropy muszą być przeznaczone dla de- 
stylarni w wymienionych miejscowościach. 

Ważne od I stycznia do końca r. 1898. 
"W drodze kartowania. 

(Kom. węgierskich Kol. Państ.). 

nieopakowany w ładun- Wosk ziemny, Surowy, 
kach 10.000 klg. 

j 
Z a) Borysławia, b) Drohobycza, e) PADY 

a) b) OR 
Do Braiły loco" .- 485 482 412 centymów 

„ Gałacuw loco." 470 4Ą(5, > 5, 
NASZE = czo 299 ż 
> BASBYRNY 202520 
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Z a) Borysławia, b) Drohobycza, e) Nadwórny. 
a) b) c) 

DO! Brady WSW 8L9 10 240 centymów 
GRAD 2-644, 0OLBD> 04% 240 - ? / 7) 

Ważne od I stycznia do końca r. 18958. W. dro- 
dze zwrotu nadpłaconych należytości. 

Posyłki winne być ab Borysław, Drohobycz i Na- 
dwórna nadane na podstawie naprowadzonych tu poda) 

należytości trachtowych do Braiły wzgłędnie Gałacu 
loco. Różnice pomiędzy należytościami ad b) dla tran- 
sportów do Braiły i Gałacu trs. a należytościami do 
Braity i Gałacu loco zostaną zwrócone, skoro adresat 
udowodni, iż posyłki przewiezione koleją zostały z por- 
tów rumuńskich okrętem dalej wywiezione. | 
W. tym celu należy przedłożyć następujące dowody: 

a) oryginalny frachtbryt kolejowy ; 
b) oryginalny frachtbryf okrętowy względnie ory- 

udowadniające tożsamość posyłki. 

wych wystawione przez rumuńskie władze cłowe. 
| Prośbę o zwrot nadwyżki frachtu opatrzoną wy- 

wymienionemi dokumentami należy w ciągu dwu mie- 
_sięcy po uskutecznionym transporcie koleją wnieść do 
„generalnej Dyrekcyi rumuńskich kolei w Bukareszcie, 
która po sprawdzeniu wypłaci należny zwrot. 

(Kom. c. k. austr. Koleq Państwowych). 

Paa „ Wosk ziemny, parafina i łuski parafinowe w la- 
or „dankach 10:000: kg. RA 
AM ,... Do Krakowa loco i trs., Podgórza-Bonarki i Pod- 
hw, ./ /górze-Płaszowa. . | e 

Schónpriesen 
ROZK ZW PAC sua z TR BLO 
z powrotem. | 
"Ważne od 27 stycznia do końca r. 1898. 

W drodze zwrotu należytości. Przedłożyć należy 
duplikat listu frachtowego dla transportu koleją do 

_. miejsca przeładowania i dowody potwierdzające, iż prze- 
' syłka wysłana została okrętem na Łabie do Hamburga 

Aa lub Harburga a to najpóźniej do kwietnia 1599. 
BI * W. wymienionych należytościach. nie mieści się 

koszt transportu dowozowego wynoszący 10 fenig. za 
100 klg. w miejscowościach Laube, Tetschen-Boden- 
bach, Schónpriesen i Aussig. Je 

| (Kom. Kolei północ.-zach. 

NN NY 

BOR Kwas siarkowy w ładunkach 10.000 kle. przy 
- nadaniu 500) ton. SW A AL 

(|... 2 Budapesztu-Ferenczvaros do Koszyc trs. z prze- 
znaczeniem do Galicyi 92 hel. g: 

Ważne od I stycznia do końca r. 1896. 

duplikatu listu frachtowego do końca marca 1899. 
Sogo | (Kom. węg. Kolei Państw.). 

Nradesłane.. 
|--MAM —— 

[i 

Nieraz słyszeć wypada zdanie, iż w razie przerwy 

ginalny recepis nadawczy zawierający dokładne daty. 

c) dokumenta cłowe dla transportów przejścio- 

Laube, Tetschen-Bodenbach i Aussig (przystań) 171* 
PALYWA, Banana: Diora AMO 

"W drodze zwrotu należytości za. przedłożeniem 

' pompowania otworu świdrowego, czas przerwy równa się 

straconej bezpowrotnie ilości ropy, w tymże czasie 
nie wypompowanej. | 

Pytanie: czy ropa z powodu przerwy w pompowa- 
niu przepadła na zawsze, t. j. jakoby zaginęła dla świa- 
ta? — lub czy też tylko zatrzymaną została na później 
do wydobycia? | 

Jak Szanowni Ozytelnicy Nafły na to zapytanie 
odpowiedzą ? | | | JO R 

©= Z przysłanych nam w ostatnim czasie katalo- 
gów w zakresie budowy i uzbrojenia maszyn, na szcze- 
gólniejsza zasługuje uwagę cennik zbroi maszyn wodnych, 
wydany świeżo przez fabrykę maszyn i armatur Towa- 
rzystwa akcyjnego (przedtem J. A. Hilpert) we Wiedniu. 

„_. Pominąwszy bogate zewnętrzne wykonanie katalogu, 
niezawodnie zainteresuje każdego z fachowców ezęść ilu- 
stracyjna, gdyż śmiało można twierdzić, że w wykonaniu 
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tejże szli technik i artysta ręka w rękę i stworzyli rzecz, 
jaką rzadko spotkać można na polu nowożytnej ilustra- 
cyi technicznej. fekst katalogu odpowiada zupełnie sta-- 
'anności wykonania zewnętrznego i daje dowód. uznania 
godny, że fabryka nie miała na celu katalog ten trzy- 
mać w granicach zwykłego cennika, lecz starała sie do- 
starczyć pożytecznego w praktycznym kierunku podrę- 
cznika. | AW: 

Cały materyał jest dla jasności podzielony na pięć 
grup, a mianowicie: niemiecką normalną tablicę, su- 
waki wodne z dodatkami, hydranty z dodatkami, wy- 
posażenie zbiorników i rurociągów, narzędzia i przy- 
rządy do instalacyj rurociągów, konstrukcye metalowe 
dó wodociągów. | 

Wszystkie konstrukcye przedstawione sa również 
w przekrojach, a krótkie, jasne opisy uzupełnia'ą Zr0- 
zumienie tychże. Czytelnicy nasi zapewne zreszta sami 
zecheą zapoznać się z tym katalogiem, który prawdopo- 
dobnie wkrótce stanie się bardzo pożądanem rademecum 
dla: fachowców. | 

Ogłoszenia. 

ALOJZY KREIDL c. k. uprzyw. 

bryka chemiczno-technieno-izykalnych przyrządów I preparatów 
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poleca się w kierunku urządzania i uzupełniania laborato- 
ryów do celów chemiczno-technicznych i naukowych, i utrzy- © 
muje na składzie wszystkie przyrządy do badania olejów 
mineralnych (afty) i innych materyałów służących do. 
oświetlenia, jako to: Próbniki naftowe, do mierzenia pun- 

i ktu zapalności 1 gęstości, kolorometry, leptometry i t. p. 

Iustrowane cenniki i kosztorysy na żądanie oratis i frane. s—12 

Poszukujemy starych rur z otworów 

p wiertniczych. maa Zaklad gazowy w Tarnowie. 
e 

4 

|. "Odpowiedzialny redaktor: Roman Załoziecki. Z Drukarni „Słowa Polskiego* we Lwowie, pod zarządem Z. Hałacińskiego. | 
* 

WAR „ad: Sagi” śm 

Lie PN 


