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2 naszego przemysłu. 

Prawie cały ubiegły tydzień toczyły się 
we Wiedniu rokowania naszych producentów 
ropy z rafinerami austryackimi; układy te pra- 
wdopodobnie będą mieć pomyślny dla naszych 
producentów rezultat o tyle, że spodziewać 
się można na bieżącą kampanię 1906/7 pod- 
niesienia ceny ropy mniej więcej o 40 halerzy 
na cetnarze metrycznym, co przy rocznej sprze- 
daży około 7 milionów cetnarów ropy, równa 
się podniesieniu ogólnego bilansu naszego ko- 

_palnictwa naftowego blizko o 3 miliony koron; 
prawdopodobnie też dalej układy te będą sta- 
nowić trwalszą podstawę dla utworzenia ogól- 
nej wewnętrznej organizacyi przemysłu naftowe- 
go, Organizacyi w tym przemyśle niezbędnej, na 
dłuższy okres czasu, W najbliższej przyszłości, 
może już nawet w ciągu bieżącego tygodnia 

_ układy te przyjmą formę obowiązującą, co jest 
jeszcze zależnem od osobnego zebrania i uchwał 
rafinerów we Wiedniu i zebrania naszych pro- 
ducentów we Lwowie, które ma się odbyć w 
końcu tego tygodnia. 

Wywalczenie tej nieznacznej na razie pod- 
wyżki ceny naszego produktu surowego, bardzo 

_ ważnej jednak dla dalszego rozwoju naszego 
przemysłu odbyło się w warunkach dosyć cie- 

wała się sprzedażą ropy, 

kawych i przytem w warunkach, którym zupeł- 
nie inne oświetlenie nadają pisma wiedeńskie, 
inspirowane przez rafinerów austryackich, a zu- 
pełnie inne oświetlenie musimy nadać mu w kra- 
ju w obronie rzeczywistego stanu rzeczy i z punk- 
tu widzenia interesów naszego przemysłu. 

Sprawa zasługuje tembardziej na omó- 
wienie i żywsze zainteresowanie, iż poważne. 
pismo wiedeńskie „Freindenblatt" w numerze 
z 2 bm. robi nawet aluzyę do interwencyi 
rządu z okazyi układów o sprzedaż ropy nie- 
których naszych firm z towarzystwem „Vacuum 
oil Company", za którem, zdaniem tego pi- 
sma, ukrywa Się potężny amerykański trust 
naitowy „Standard oil Company", pragnący 
zwalczyć konkurencyę nafty austryackiej na ryn- 
kach zagranicznych, a tem samem podkopać 
rafineryjny przemysł naftowy w Austryi. 

Rzecz się przedstawia tak: 
Gdy „Petrolea*, która dotychczas zajmo- 

30 kwietnia br. wy- 
powiedziała kontrakty komisowe producentom 
ropy i stworzyła prowizoryum, chcąc odnowić 
układy na nowych podstawach, znaczna ilość 
naszych producentów nie zdradzała chęci pod-_ 
pisywania nowych układów dla tej prostej przy. 
czyny, iż jakkolwiek nowe układy uznawały 
niektóre słusżne prawa producentów, to je-- 
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dnak cenę ropy ustalały na bieżącą kampanię 
nie wyżej, jak 27/s kor. z powodu dokonanej 
przez dawny komitet Petrolei sprzedaży ropy 
kartelowi rafinerów po nizkiej cenie, która nie 

była nawet w stanie pakryć kosztów wiercenia 
głębokich szybów borysławskich. | 

Część producentów zaczęła sprzedawać 
ropę na wolnym targu, a jednym z poważniej- 
szych kupców naszej ropy było towarzystwo 
„Vacuum oil Company", które przed rokiem 
wybudowało i puściło w ruch rafineryę nafty 
na Ślązku w Dziedzicach, a drugą na Węgrzech 
w „Almas Fiizito* wkrótce w ruch puszcza; dla 
obydwu rafineryj otrzymało „Vacuum* od kar- 
telu rafinerów austryackich bardzo mały kon- 
tyngent wewnętrzny (11.000 metrycznych cet- 
narów rafinowanej nafty). By uzyskać większy 
kontyngent w przyszłym kartelu lub rozbić 
kartel Vacuum skupowało ropę, a nawet no- 
siło się z zamiarem utworzenia organizacyi pro- 
ducentów w miejsce „Petrolei*, o czem pisa- 
liśmy, by mieć zapewnioną ropę na przeciąg 
kilka lat i w ten sposób dyktować warunki 
kartelowi rafinerów; robiono nawet przypusz- 
czenia, że „Vacuum* działa w imieniu „Stan- 
dard oil Company" i przez zakupno ropy 
na szereg lat zamierza zwalczać eksport nafty 
austryackich rafineryj na rynkach zagranicznych. 

Ztąd rafinerye austryackie uderzyły na 
alarm i, by uchylić grożące im niebezpieczeń- 
stwo, skłonne są do podniesienia pewnego 
ceny ropy, a mianowicie ropy wewnętrznej 

0 50 halerzy, a ropy eksportowej o 30 ka- 
'lerzy na cetnarze, byle tylko nasi producenci, 
utworzywszy organizacyę sprzedawali ropę im, 
a nie rafineryi konkurencyjnej, mającej wyro- 
bione stosunki handlowe zagranicą. 

„Fremdenblatt* w artykule inspirowanym 
przez rafinerye, pisze: 

„Podnosząc cenę ropy, rafinerye ponoszą 
bardzo znaczne ofiary materyal- 
ne i okazują producentom ogrom- 

ną życzliwość”, a dalej w końcu umiesz- 
cza groźbę: „Co się tyczy propozycyj „Va- 
cuum oil Company" to jest jeszcze kwestya, 
czy rząd Ścierpi, aby „Standard oil 
Company" pod tą pokrywą (pokrywką Vacuum) 
utrwalił się w Austryi, aby stąd prowadzić 
walkę zniszczenia miejscowego przemysłu. 

W wolnej Ameryce, gdzie na wszystkich 

j 

„ stryackiego ? 

polach działalności ekonomicznej 
najswobodniejsza konkurencya, 
nieczne ze strony państwowej wystąpić prze- 
ciwko monopolistycznym nadużyciom trustu 
naftowego, a więc należy się spodziewać, że 

panuje jak 
uznano za ko- 

i u nas położy się koniec projektowanemu ra- 
bunkowi*. ; 

My nie jesteśmy również zwolennikami 
monopolistycznych dążeń amerykańskiego tru- 
stu naitowego, to też producenci nasi nie pro- 
wadzili układów ani z trustem ani. z Vacuum 
O sprzedanie całej naszej. produkcyi, a zawsze 
tylko myślano o utworzeniu organizacyi pro- 
ducentów, niezależnej od rafinerów, organiza- 
cyi, w której producent sam o towarze swoim 
decyduje; a Vacuum, posiadając rafinerye 
w Austro-Węgrzech, miało, prawo ropę kupo- 
wać i tego mu rząd zabronić nie może, , choćby 
to osłabiało monopol tak potępiany, a jednak 
tak upragniony przez rafinerów austryackich, 
monopol kupna ropy. Dalej to przywoływanie 
rządu na pomoc w intencyi szlachetnej obrony 
miejscowego przemysłu przez austryackich ra- 
linerów, również jest conajmniej niezręczną 
perfidyą. Zapytujemy się najpierw, dlaczego 
rafinerye austryackie i węgierskie dawniej przez 
15 lat sprowadzały ropę kaukazką i sprze- 
ciwiały się podniesieniu cła, choć to żabijało 
rozwój kopalnictwa naszego, a więc również - 
przemysł w Austryi? Dlaczego przez 15 lat 
one prowadziły walkę zniszczenia naszego prze- 
mysłu? Może wtedy miały także szlachetną in- 
tencyę popierania, ale rosyjskiego prze- 
mysłu naftowego i używały do tego . 
opieki austryackiego rządu, a dzisiaj są tak 
zazdrośni, gdy kilka kropli naszej ropy chce 
kupić kto inny, byle usunąć konkurencyę. 

Przypominam sobie, jak przed 3 laty, 
gdy w Galicyi była już nadprodukcya ropy, 
a toczyły się w [Izbie handlowej wiedeńskiej 
prace przygotowawcze nad traktatami handlo- 
wymi, jeden z rafinerów austryackich, może 
nawet autor artykułu w „Fremdenblacie*, żądał 
jeszcze zniżenia podniesionego cła na ropę, aby 
mieć możność każdej chwili sprowadzania ropy 
kaukaskiej. Czy i wtedy bronił przemysłu au- - 

Podnieść rzeczywiście należy, 
jak niektórzy austryaccy rafinerzy naftowi sze- 
roko pojmują przemysł austryacki, w obronie 
które go chcą oni władzy państwowej przywo 
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tywać? Ten przemysł austryacki, io są do- 
chody ich rafineryj, a już kopulnictwo nafta- 
we w Gjalicyi, podstawa ich egzysteńcyi, nie 
należy do przemyslu austryackiego i właśnie 
przez io krótkowidztwo, deępręcyonując ciągie 
ceny nasze) ropy, doprowadzić mogą do tego — 
gdy tak dalej postępować będą -— że zabrak- 
nie im ropy naszej dla przeróbki i znów może 
wzdychać będą w obronie austryackiego prze- 
mysłu do ropy Kaukazkiej, albo dla odmiany 
rumuńskiej. 

Już dzisiaj Rurmunia ma produkcyę ropy 
większą niż Qialicva, gdy do roku obtcntgo 
Calicya zawsze przodowała w produkcyj; pro- 
dukcya misza w pierwszem półroczu roku 
obecnego wynosiła 3,/35,533 cetnary, czyli 
mnicj o 467.000 cetnarów niż w roku ubie- 
głym. a produkcya Rumunii dosięgła 4 milio- 
nów. Tó są skutki depresyl can ropy, jaką 
przez 3 luta ralinerzy na naszym przemyśle 
uprawiali, 

Dzisiaj, wobec konkurencyi pewnej i po | 
wycieńczeniu naszych producentów, gdy slab- 
nie ruch wiertniczy w kraju, ralinerzy skłonni 
S4 pódnicść cenę ropy o 40 halerzy, ale bom= | 
bastycznie przytem głoszą w pismach, że sami 
ponoszą wielkie matęryalne ofiary | okazują 
wiclką życzliwość naszemu kapalnictwu, Przy- 
patrzmy się bliżej, jak wyglądają te oliary ma: 
teryslne, Ma być podniesioną cena ropy we- 
wnętrznej o SQ halerzy, podniesienie to nie po- 
ciąga absolutnie żadnych ofiar rafinerów, tylko 
odpowiada umówionej skali, bo ralinerzy pod- 
noszą jednocześnie o 2 korony cenę nafty ma 
octnarzć. Dnugą oliarą ma być podniesienie 
ropy eksportowej o 30 halerzy na oectnarze; (0 
podniesienie należy sig producentom już dawno, 
bo od 1 marca b. r. ralinerzy korzystają 
w Niemczech ze zniżonej taryfy kolejowej dla 
nafty, Dzięki naciskowi, jakiśmy w kraju w ich 
interesie polożyłi na to zmiżenie przy zawiera- 
niu traktatów handlowych z Niemcami, ta zniżka 
taryfowa przeciętnie daje zysk rafinerom | mar- | 

| xa właściwy początek przemysłu naftowego ki na cetnarze nalty w Niemczech sprzedanej, 
wobec tego ropa eksportowa może ma być 
droższą o 30 halerzy. 

Te więc ofiary materyalnc nie są ładnó- 
mi ofiarami, tylko zyskiem. Cena ropy na- 
szej powirma być © wiele wyłszą, niż się na- 
wet obecnie uksztaliuje, bo ollary prawdziwe 

boo » m z kocnó 

ponosi producent, który robi szalone wkłady, 
nic wiedząc, czy i w jakiej ilości po wywier- 
cemu 1.000 metrów ropę otrzyma. To jesl 

|nasz punkt widzenia. Jednakowoż producenci 
nasi, zapewae podejmą uklady z ralinerami 
w interesie całości przemysłu, przyjmując na 
razie podwyżkę, jakó minimum swoich Słu- 
sznych żądań. W interesie naszej produkcyl 
leży Jaknajwiększe zespolenie wszystkich w jednej 
Qrganizacyi, aby w przysziej kampanii przy 
sprzedaży | kupnie ropy stały naprzeciwko Sie- 
hie dwie zwarńe i jednakowo silne organizacye 
producentów i ralinerów, a wtedy dopiero może 
być mowa o układach korzystnych dla pródu- 
centów; do tej kumpanii trzeba się przygoto” 
wać i zorganizować zawczasu ispodziewać się 

| należy, że dzisiaj kałdy producent przystąpi do 
jednej organizacyi, jaką będzie zreformowana 
dawńa „Petrolea", posiadająca zarząd we 

ilLwowie i komitet producentów, decydujący 
e sprzedaży ropy. 

1866 — 1906. 

W obwili, kiedy przemycł nasz prze- 
chasłzi trudpe przesilenia i napnwn niopoko- 
jom wielu przemysłowców, warto rzucić okiem 
i przenieńć nię w przeszłość przed 50 laty 
do tych cząsów, kiedy przemysł nafiowy 

[u nns powstawać zaczął, Rak IRGG był ro- 
kiem powstania pierwatej ruńneryj nafty w ns- 

|arym kraju w Ulanzowicarhi koło Jnałn. Za 
poozutok przemysłu nafluwego w naszym kra- 
jn rarwyczaj jest uwnżuny rok ISKA, jako 
rok, w którym 6. p. Iguncy Łukasiewicz 
wraz z panam Zch w amptoco paoa Mikola- 
acha we Lwowie otrzymnii przez destylscyę 
ropy naftę. Dla nufty taj blacharz Iwowski 
Bratkowaki sporządził pierwszą lampę 
i lampę tę „2 wodą co się pali* wystawiono 
w sklepie pana Mikolasoka, a następnie umieaz- 
Gzono ją w szpitalu lwowskim. Jednakowoż 

należy uważnó zawiązanie pierwszej spółki 
naftowej, jako przedsiębiorstwa, dla kopania 
ropy i dentylowanin nafty i to zię stało 
w roku 1856, 

lgnscy Zaukasiewicz zę luwowa prze- 
niósł się do Gorlic wkrótce po «robieniu 
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swcgo epokowego wynalszkauj o bytności je- 
Fo W Gorlicach i jego wynalasku dowiedział 

Felievuna Laskow. 
? się we Lwowie od peraa 

akiczo, wiceprezesa lowurzystwa uredytowe- 
po ziemskiego, i dr. Lan'a, sekretarza Izby 
handlowej pan Tytus Trze eięaki, który w ma- 

jatku swoim w Polance kopał juź ropę, A na- 
wet kupił za MW guldenów prawa poszaki- 

odł pana | WANDA w bóbree; 
ropę tę przerobiano na maż, AMATOWANO aZETAÓ 

ropy K lolrassy 

chorych owiecz lecz nafty z micj nie wyra” 
biano. Pan Tytusa Trzecieski, obywatel i gór- 

! a ; ; ź € nik z zawodu, który posiadał kopalnie zeliza 

LUśein, 
wypalazkiem Łakasiewioza i pojechał da Gor: 

e ee p „atntętosował Ele . i huty szklane w 
: 

lie, Łaukasiewiez z właźciw A sobie otwartośrcia 
poknzał flaszkę nafty, opisał eposób jej wy- 
robn i wiedy "Trzecieski zuproponownł F- 
kaaicwiczowi przeniesienie alę (la apteki do 

lasła I postawieni da spółki jierwszej Pati» 

peryi Fran: 
oiszka I rz raAfinEryR W un 

kraju 
MICRZĘAŃCY N 

w | | LEZ |WIGA a, II l. 4tku Tarn 
jeskiegn; €TWEZI 

szy tm spaliła sie WkTótce 4 OKIEZNI 
(1 chcieli dopuścić do 183 ławę 

do FZAGU; wit ly ! M * 4«+$ . *4 

NOWEJ, WNOSEŁO aka rĘe 

w ruku 150] rzecienki z Łukusiewiczem 
1e4! 

ZAWĄTEU 

ra L 
postawił vlafnic w majatku WIRSTY TI 

? s ia "" . 
; rę 

:, Po LC WEŁICEEES Ń Y. Ę jA 

łat 10 na 41 wejrójna 
44 HKóbrce i ULestylarni KT 

prowadzenie 

Polance. Sp 
proeperawała znakodnicię; pierwszy 

5 4 1 t ; E ago niósł czystego zesku 100.000 guldenów, który 
„ _ M : 4 p . "W 

w równej częsci |ueunitsizy trzęch spóluików 

* * 
zo . D D i 5 zaeałał rozdzielony: nafia miała wielki o ihyt Ka - 

we Wiedalu i w Perlinieg istniał więc juz 
wtedy ckepori naszej mnafty z ią różnic peł 

ZE 
|| . ktarowi 

teli 
| PR . wrak 2 ui "PF (1ZYBINJSZOWU, zysk 2 niego IBIEM 

przedsiębiorcy, gdy dzieinj ten cksport 

rujnuje, Z dochodów pierwszej rmfineryi kra 
jowej, dzięki ofiarności jej właścicieli poszło 

LJ *.3 
JOW zianię bLb.łelpi FOlEH 

ktore 
sporo pieniędzy na 
i później na ofiary 

u właścicieli | 
W r. 1501 

sownie do utoowy zoztała rozwinzana, rtsk 

tego powstania, 
rz) lułck 41. jdawałw. 

spółka z Klobnssą sto- 

przez 10 lat wynideł przeszło 11/, miliona gul. 
denów, Klolassa sam rope wyd bywał w | pólof= 

cG, lecz zobowiązał się dostarczać ją w zą- 
danej ilości do rafineryi Fmkusiewicza, ? 
knalewicz rafineryg z Palanki przeniósł do 

M) A F i» A 

| 
| 

NP ACE 00 

Chorkówki, gdzie ją nabył później pan Be- 
weryn Stawiarski; dzisiejsza rafinerya pana 
w. 
z Chorkówki, jeżt więc nicjako w pierwazej 

Ula- 

Stuwiarskiegu w Krośnie, przeniesiona 

linii prawnnczką pierwszej rulineryi w 
szowieach, 

P. Tytus Trzecioski oprócz rafinęryt w b'o- 
lunce wybudował jeszcze drugą rafinervę 
w majątku swoim w Siedliszczach w Króle- 
stwie Polskiem, lecz po paru latach ietnie- 
nia tej rafineryi rząd rosyjski zaprowadził 
cło na ronę i rafineryg trzobn była zamknąć, 
Druga rafineryą naity w kraju naszym była 
rafinerya pana Zielińskiego”) w Klęczanech, za- 
łożona, 
cd tea 

kayrmilinn Zatoraki, właściaiel dólu 

zdaje się, w roku 1558. Niezuleźnie 
JOBEOZC W OWYCH czasach PULD Ma- 

. zł Wańkawa 
koło (Wsznnies konal labie r i dażtę 4 (> PEAHIELE AULEL tt EienIE tope 2 UlĘESLY « 

lował. 

LH ik / kb l 5% ta 
s . 

Fali | : p NN GILKMA 
m s 

un18zET0 przemysłu 

naftowego kopminianczo I rafinetyjnego przi | 
je! rę 

.. rozwinął da wielkich rozmiarów 

lziesięciu laty, Dzisiaj. gidw przemysł ton 
5 

IT i weszły 
I ludzie, 

w 

dn przemysia tego Inne elementa 
* 

| * 14 

Ł > z KJ I EeaV BLI R ie ou mima rozwaju dla każdego U 

. : *-. ę M ł.ę . p 3 7 ez 1 p Ł. prawie przedalę: luTer NABZOZO W jelly troszi, 

phawyą © ryt 1 NICTAZ egzystencyę, i gdy kio= 
4 . 

tego przemysłu przez brak odpowied- 
POJIŁTYKI 
1a * 

FULUCR 
t konom i eznoj krajowej FA atnł 

i SE + ds. sz poł 4 : TPRT EPT m | P> r | spaczony, ta karta z dziejów przeszłąści jeół- 
wickowej nabiera tem Więcej Uroku, 

Dr. St, Dariosżewiez. 
RBA 

Z rynków naftowych. 

Sprawozdnnie anstryacko-wegier- 
akich e. i k. urzedów konsulurnych. 

i lapiec 1 M1, 

tutejszym rynku naftowym wykazuje żenden- 
Bo rlin. Sytuacya TIŁ 

nvg stałą, mimo że konsenmaya jest słahą, 
a zbył produktów naftowych dość mierny. 

Podaż w lipcu była znacznie niższa niż zwy» 
kle, gady ź dawida produktów naltowysh spac 

KRontraktów 
ż późniejszym terminem iloziawy nie zawie” 
silnie w ostatnich tygodniach, 

rano prawie weale, gdyż w kołach nabywców 
pannje przekonanie, 14 
bliżezym czasie obniżą rię, Wobec tego caiy 

ceny maty w naje 

*) Putrz „Kronika” dziatejszogo nurmern. 
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obrót handlowy ograniczał się do towaru ra 
prompt, | 

Mannheim. (Lipice 1906). Z końcem 
lipca notowano ofieyalnie na tutejszym rynku 
następujące ceny: Nafta amerykańska prompt 
M. 22, z dostawą na zimę M. 2230. Nafta 
rosyjska prompt M. 20:90, z dostawą na zi- 
mę M. 21:25. Nafta austryacka z do- 
stawą na zimę M, 21:60 za 100 kg. oelone 
w beczkach. | 

Genua. (Lipiec 1906). Tendencya na 
tutejszym rynku naftowym spokojną, a zbyt 
nafty ograniczał się do zapotrzebowania we- 
wnętrznego. Z końcem lipca nastąpiła nie- 

znaczna zwyżka cen, które notowały oficyal- 
nie cif Genua: Nafta peusylwańska w cy- 
sternach 20-—20:50 lirów, nafta pensylwań- 
ska w skrzyniach lir. 1 40—1'50; Nałta ro- 
syjska w cysternach lir, 19-—19'50, nafta 
rosyjska w skrzyniach lir. 7710—7'15. Na- 
fta węgierska „Apollo lir, 7—010, 
Nafta rumuńska „Autentie* lir. 7710—7:20.- 

Piojesti. (Lipiec 1906). Nafta eks- 
portowa notowała franeo pokład stątku za 
100 kg. lei 7; benzyna 710/15 e. g. za 
100 kg. 11—12 lei; benzyna 120/225 c. g.. 
za 100 kg. 8—9 le'; benzyna 730/460 e. g. 
za 100 kg, 6-7 lei. 

. * 

E>rodujzcya ropy "w Gralicy 1. 
Lipiec 1906. 

- : Manko Zapasy dnia , UNE Zapasy dnia Miejscowość 30. czerw. Produkcya | Ekspedycya| i zużytko- 3]. igca 
1906 c. m. c. m. wanie na 1906 

kopalni | 

Potok 10.89Ż 13.700 21.512 100 62.980 

Rogi 90.280 4.900 26.103 240 11.830 

Równe 2.225 925 1.160 — 1.990 

Tarnawa- Wielopole -Zagórz 39.424 29.200 3.012 500 65.112 
Krosno 120.689 25.000 20.666 400 119.523 4 
Reszta kopalń Galicyi zach. 106.557 28.000 27.021 500 107.036 

Razem 430.067 104.725 104.404 1.140 428.5 (8 

Borysław-Tustanowice 3, (54.438 487.900 560.681 14.000 3,667.657 

Schodnica 342.111 40.700 | 12.822 1.900 308.589 

Urycz 151.185 12.200 12.246 1.800 149.309 

Mraźnica 14.845 1.200 2.400 200 13.390 

Reszta kopalń Galicyi wschod. 2.400 10.500 1.400 1.500 3.000 

Razem 4,264.909 552.500 656.134 19.400 4,141.945 

Ogółem 4,695.046 657.225 160.608 21.140 4,570.523 
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Ruch wiertniczy w Galicyi, 

lustanowice. Szyb „Smolka* firmy 
Mikueki, Tówenheek, Schlifrig i Ska daje 
od 2 miesięcy z głębokości około 670 m. 
2 wagony dziennie, „Barbara* firmy hr. Za. 
moyskięgo i Ska wykazuje silne gazy i bar- 
dzo ładne ślady ropy, głębokość szybu wy- 
nosi około 900 m. „Na Glińskim* firmy Mi- 
kucki, Mikołaj Gliński 6 Ska otrzymano 
produkcyę dzienną 2 cystern z głębokości 
około 1.050 m. Szyb „Trunkwalter nr. I.* 
z głębokości około 920 m, prodnkuje 2—3 
cysterny dziennie. „Agata* firmy Ozyasz 
Schreler % Noe Schauder, wiercony w akor- 
dzie przez inżyniera W. Wolskiego i Skę, 
po wyprodukowaniu pierwszej ropy z głębo- 
kości około 820 m. po dowierceniu 900 m. 
daje obecnie 4 eysterny dziennie. „Klara* 
firmy dr. Segal i Ska w 680 m. od kilku 
dni wykazuje bardzo silne ślady ropy, Szyb 
„Cecylia" na północnych stokach w pobliżu 
„Ermestyny* produkuje od kilku dni z głę- 
bokości około 820 m, 3 cysterny dziennie. 
Szyb nr. I. na kopalni Długosz i Łaszez pro- 
dukuje ciągle z głębokości 998 m. (rury 7” 
ruchome) po 4 cysterny dziennie. Szyb nr. I. 
Galicyjskiej Spółki naftowej (Długosz, Dem- 
bowski, br. Popper) z głębokości 1.005 m. 
prodnkuje stale około 5 wagonów dziennie. 
Szyb nr. II. tej samej firmy jest na dowier- 
ceniu i natrafiono w głębokości 910 m. na 
silne gazy i ślady ropy. Kopalnia baronowej 
Popper i Ska wykazuje trwałą produkcyę 
w szybie nr. l. w głębokości 1.106 m. 6 cy- 
stern dziennie. Kopalnia ta leży na południo- 
wych stokach tłoki tustanowieckiej i lasu 
gminnego szlacheckiego. Szyb nr. I. firmy 
Nahlik i Malczewski po nieznacznem pogłę- 
bieniu, z głębokości 1.100 m. ustalił pro- 
dukcyę na 6 wagonów dziennie. Szyb nr. IL. 
na „Litwie* po nieznacznem pogłębieniu do 
990 m. daje 10—12 cystern dziennie. Szyb 
„Litwa nr. II.* produkuje z pierwszego ho- 
ryzontu z głębokości 940 m, 3 cysterny dzien- 
nie. „Iryumf* nr. II. wyprodukował, jak 
wiadomo, z pierwszego horyzontu z głęboko- 
ści 920 m. około 2.500 cystern, obecnie po 
pogłębieniu otworu świdrowego do 952'50 m, 
produkuje 8—10 eystern na dobę, Jest to 

odkrycie wielkiej doniosłości dla stwierdze- 
nia obfitych pokładów ropnych w drugim ho- 
ryzoncie terenów tustanowieckich. 

Borysław. Szyb towarzystwa „T'rze- 
binia* na „Kreisbergu* ciągle jeszcze daje 
8—9 wagonów dziennie, sąsiedni szyb „Szczęść 
Boże* ustalił swoją produkcyę na przeszło 
2 cysterny dziennie, również i „Bianka* fir- 
my Fauck i Ska ma dzienną produkcyę oko- 
ło Z wagonów. Szyb „Berta* wysunięty już 
ku Mraźnicy od dłuższego czasu produkuje 
przeszło cysternę dziennie, „Ural* daje 3 do 
4 wagonów. Szyb „Moritz* firmy M, Mer- 
melstein i Ska daje obecnie 3 cysterny dzien- 
nie. „Galieya* na terenie Bleichenberga od- 
wierciła szyb nr. VI. obok „Klaudyusza* 
z produkcyą dzienną około 3 cysterny z głę- 
bokości 1.111 m. (trzeci horyzont ropny). 

Ilowarzystwo „Galicya* otrzymało dnia 
4. b. m. w szybie nr. IX. na terenie parafii 
grecko-katolickiej z głębokości 990 metrów 
produkcyę 10—12 cystern. 
(Ostrowski d Cudek, Biuro naftowe, Lwów). 

Standard Oil Company. 

Wartość pieniężną ogólnego eksportu 
produktów naftowych z Ameryki za r. 1905 
oceniają na 85,386,000 dolarów (426,930.000 
koron). Jeżeli przypuszczenie, iż na towa- 
rzystwo NŃtandard Oil Company , przypada 
15'/6 amerykańskiego eksportu jest słusznem, 
to wartość pieniężna wywiezionych przez 
Standard w r. 1905 produktów naftowych 
równałaby się 65,000.000 dolarów. W odpo- 
wiedzi na zarzuty podniesione przeciw tru- 
stowi naftowemu przez komisarza korpora- 
cyjnego Garfielda ogłosiło towarzystwo Stan- 
dard sprostowanie, w którem powiada: „To- 
warzystwo Standard Oil Company jednoczy 
w swem ręku i wykonuje kontrolę nad nie- 
znaczną tylko częścią produkcyi surowca na- 
ftowego Stanów Zjednoczonych Ameryki, 
a prócz rafineryj należących do trustu istnieje 
jeszcze 125 rafineryj konkurencyjnych, wobee 
czego twierdzenie, jakoby "Towarzystwo nasze 
dzierżyło monopol naftowy niczem wię nieda 
uzasadnić. W ostatnich 25 latach została . 
przeszło połowa produkcyi naszej organizacyi 
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wywiezioną po za granice Stanów Zjednoczo- 
nych*. Jeżeli przyjmiemy, iż wartość pie- 
niężna interesów handlowych trustu w obrę- 
bie Stanów Zjednoczonych równą jest war- 
tości eksportu, w takim razie ogólny obrót 
roczny wynosiłby 180,000.000 dolarów. Jest 
to cyfra stosunkowo nie wielka , jeśli uwzględ- 
nimy, iż Towarzystwo w ciągu ostatnich 9 
lat rozdzielało pomiędzy swych akcyona- 
ryuszy około 40,000.000 dolarów rocznie. 
Suma ta odpowiada mniej więcej 30 proc. 
wartości produktów naftowych wysłanych 
przez [owarzystwo na rynki zbytu w roku 
ubiegłym, przyczem jest rzeczą powszechnie 
znaną, iż organizacya trustowa największe 
zyski zawdzięcza produktom ubocznym de- 
stylacyi ropy. 

Produkcya ropy Stanów Zjednoczonych 
wynosiła w r. 1905 1831,200.000 baryłek, 
zaś konsumeya w przybliżeniu 112,000,000 
baryłek. Produkcya i konsumcya rozdziełała 
się w roku ubiegłym na dec ze okręgi 
w Ge DA sposób: 

Produkcya Konsumcya 
. w baryłkach 

Teksas i Lmisiana 40,000.000 28.000.000 
Kalifornia 30,000.000 _ 24,000.000 
Pensylwania 21,000.000 _ 31,000.000 
Ohio i Indiana 21,000.000 24,000.000 
Kansas, Indian Ter- 
ritory i Oklahoma 11,000.000 3,000.000 

Ilość rafineryj 

Włożony kapitał 
Materyały: 

' Ogólne koszty 
Ropa surowa funt. 
Koszty 
Inne materyały 

Produkty: 
Ogólna wartość 
Olej świetlny funt, 
Wartość 
Nafta i gazolina funt, 
Wartość - 
Inne produkty 

Kentucky i Tennes- 
see 1,200.000 — 1,300.000 

Inne stany -_ 1,000.000 600.000 
razem 131,200.000 111,9%00.000 

Jak z powyższego zestawienia. wynika 
konsumcya w stanach Pensylwania i Ohio 
przewyższyła produkcyę i tej okoliczności 
przypisać należy zwyźkę cen nafty tej pro- 
weniencyi. Z początkiem roku bieżącego wy- 
nosiły zapasy ropy pensylwańskiej zaledwie 
5,500.000 baryłek, zapasy zaś ropy z Ohio 
I Indiana, czyli t. zw. ropy „limańskiej * 
oceniano na blizko 138,000.000 baryłek. Pro- 
dukcya światowa wynosiła w roku 1904 
9.508,000.000 galonów, z czego na Amerykę 
przypada 4,916,000.000 galonów, żaś na .Ro- 
syę 5.650,000.000 galonów. W r. 1903 'wy- 
nosiła produkcya światowa 8.501,000.000 ga- 
lonów, w roku 1902 7.588,000.000 galonów. 
Z powodu katastrofy kaukazkiej obniżyła się 
znacznie produkcya surowca rosyjskiego, 
a ubytek ten pokryła w pierwszym rzędzie 
Ameryka. Położenie rosyjskiego przemysłu 
chwilowo się polepszyło, lecz obecne pono- 
wne strajki i rozruchy nie pozwalają na ra- 
cyonalną eksploatacyę kopalń. 

Oficyalna statystyka przemysłu nafto- 
wego rafineryjnego publikuje następujące da- 
ty z roku 1905 w porównaniu z'r. 1900. 

Wzrost 
1905 1900 procent. 
98 OAZA 46:98 

dolarów dolarów 
1386,280.541 95,327.892 43:0 

139,387.213 102,859.341 _ 355 
66,982.862 52,011.005 _ 288 

107,487.091 80,424,207 _ 336 
31,900.122 22.435.134 — 

175,005.320 128,929.384 41:2 
27.588.554 25,171.289 9:6 
92,272.186 74,694,297 23:5 
5,811.289 5,616.554 3-5 

21,814.837 15,991.742 — 32:38 
61,418,297 33,2438,345 429 

« 
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"Twierdzenie towarzystwa Standard Oil 
Co., że produkuje ono nie wiele stosunkowo 
surowca naftowego, o tyle jest słusznem, iż 
organizacya trustowa kupuje znacznie więcej 
ropy, aniżeli jej na swych kopalniach pro- 
dukuje. Natomiast od szeregu lat dyktuje 
Standard ceny ropy, nie uwzględniając jed- 
nak stosunków produkcyi. Towarzystwo Stan- 
dard Oil Company posiada zarówno kopal- 
nie, jak rafinerye, instalacye i urządzenia 
eksportowe w Ameryce i* w Europie, wszel- 
kie jednak szczegóły swej organizacyi stara 
się utrzymać w jąk najściślejszej tajemnicy. 
(„Nowojorska gazeta handlowa"). 

Z krajów naftowych. 

Rosya. 
Piszą nam z Baku: . 
Produkcya ropy na kopalniach półwy- 

spu Apszerońskiego w miesiącu lipeu osiągnęła 
cyfrę 21:6 milionów pudów; świadczy to o po- 
nownem silnem zmniejszeniu się produkcyi 
wskutek strejków. Firma braci Nobel i an- 
gielskie firmy nie miały w lipeu prawie źad- 
nej produkcyi, kaspijsko-czarnomorskie to- 
warzystwo 600.000 pudów ; natomiast praco- 
wano u firm: Mantaszew, bakińskiego i ka- 
spijskiego towarzystwa. Strejk ma przebieg 
spokojny, lecz rokowania z robotnikami do- 
tychczas nie osiągnęły pozytywnego rezulta- 
tu; robotnicy rozmaicie formułują swoje żą- 

_ dania. 
Cena ropy wynosi 34!/4 kopiejek za 

pud, mazutu 35—36 kopiejek, nafty 40 ko- 
piejek. Zapasy posiada Kaukaz obecnie bar- 
dzo małe; na 1. sierpnia było wszystkiego 
25:6 milionów pudów ropy i mazutu i 5*2 
milionów pudów nafty; taka mała ilość za- 
pasów w czasie, gdy ekspedycya jest naj- 
więcej ożywiona, nie pozwoli na dostateczne 
skupienie towaru na rynkach wewnętrznych 
rosyjskich, a więc znów będzie powód do 
podniesienia cen, a nawet doszło już do te- 
go, źe kupcy wstrzymują się od zawierania 
transakevj, nie będąc pewni, czy wogóle bę- 
dą wstanie dostarczyć żądaną ilość towaru. 

Ż Batumu donoszą o ogromnym zmniej - 
szeniu eksportu produktów nafiowych zagra- 

ł + : 

nicę; tylko Nobel i Mantaszew i niektóre 
podrzędne firmy otrzymują produkty naftowe 
w małych ilośtiach, które bądź w cysternach 
bądź w bańkach idą zagranicę. Nowo po- 
wstała fabryka baniek w Batumie Szehianea 
wyrabia dziennie 1.500 sztuk; nafta w bań- 
kach przeznaczona jest głównie do TMureyl 
i na półwysep bałkański; 557 tysięcy pudów 
nafty wyeksportowała firma Mantaszew do 
Aleksandryi; do portów europejskich idzie 
stosunkowo bardzo mała ilość; spodziewają 
się znacznego zwiększenia eksportu z chwilą, 
kiedy będzie znacznie obniżona taryfa prze- 
wozowa dla, nafty na kolejach rosyjskich, co 
ma już wkrótce nastąpić, gdyż ministerstwo 
już rozpatrywało ten projekt. | 

Rumunia. 
Obeenie ogłoszona tabelka statystyczna 

produkcyi ropy w Rumunii za I, półrocze 
r. 1906 wykazuje cyfrę 4,043,580 eetn. mtr. 
1-0 1,821.910 cetn. mtr. więcej, aniżeli 
w pierwszem półroczu roku ubiegłego. W ro- 
ku obecnym poraz pierwszy przewyższa cyfra 
rumuńskiej produkcyi surowca produkcyę 
galicyjską, i podezas gdy w I. półroczu roku 
1905 wydajność kopalń rumuńskich była niż- 
szą od galicyjskich o 1,480.867 ceetn mtr,, 
wykazuje ten sam okres roku bieżącego róż- 
nicę na korzyść Rumunii w wysokości 308.047 
cetn. mtr. Liwią część produkcyi bo 3,859,940 
dostarczyły kopalnie w Campina, Poiana, 
Bustenari; zupełnie nieżnaczne zmiany do- 
datnie w porównaniu z rokiem ubiegłym wy- 
kazują okręgi Buzen i Bacau, natomiast pe: 
wne obniżenie nastąpiło w okręgu Dambo- 
vlca. 

Statystyka przemysłu rafineryjnego na- 
ftowego za pierwsze półrocze r. 1906 wyka- 
zuje następujące daty produkcyi: benzyny 
534.990 cetn. mtr, (150.880), nafty świetl- 
nej 1,096.060 cetn. mtr. (--412.870), sma- 
rów 219.000 cetn. mtr. (--127.830), odpad- 
ków do celów opałowych ete. 1,672.820 cetn. 
metrycznych (--594.180), razem 8,521.870 
(--1,285.260 cetn. mtr.). Ogólna konsumcya © 
wewnętrzna produktów naftowych w IL. pół- 
roczu b. r. wynosiła 1,168.740 e. m., z tego 
natty 129.190 c. m., benzyny 2.420 GQ. m., 
smarów 29.980 e. m., odpadków 1.007.150 
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cetn. mtr, Eksportowano w 1. półr. b. r. 
nafty 989,130 e. m., benzyny 340.169 e. m., 
ropy, olejów gazowych ele. .183,870 e. m,, 
czyli razem 1,513.160 e. m. (--65.480). Za- 
pasy z dniem 30. czerwca b. r. wynosiły:: 
nafty 366.450 c. m., benzyny 187.950 e. m,, 
smarów 186.270 e. m,, odpadków 778.170 e. m,, 
razem 1,468.840 e. m. Ogólna ilość ropy 
przerobionej przez rafinerye wynosiła w l. 
półroczu 1906 3,646.620 e. m., z tego otrzy- 
mano 3,522.,870 e. m. produktów naftowych, 
Konsumcya wewnętrzna produktów nafto- 
wych wzrosła w I. półroczu b. r. w porów- 
naniu z tym samym okresem roku ubiegłego 
o 327.620 e. m., największy wzrost, bo 
-+ 308.450 e. m. wykazują odpadki, nato- 
miast obniżyła się w tym okresie konsumceya 
wewnętrzna benzyny o 1.600 e. m. 

Inż. L. Erbicćóano szef portu naflowe- 
go w Constantzy ogłasza sprawozdanie z do- 
kładnym opisem wszystkich urządzeń. Insta- 
lacye portowe obejmują 16 wielkich rezer- 
woarów, a w r. 1906/07 zostaną zbudowane 
3 dalsze zbiorniki, Prócz tego istnieją insta- 
lacye do pompowania w rezerwoary i zbior- 
niki w statkach cysternowych. W roku spra- 
wozdawczym 1905/06 przetłoczono do rezer- 
woarów 484.300 cetn. metr. produktów na- 
ftowych, a mianowicie 142.380 e. m. benzy- 
ny, 119.490 e. m. nafty i 222.480 e, m. de- 
stylatu. W okresie tym przeładowano na 
statki cysternowe 1,290.900 e. m. produktów 
naftowych, mianowicie 273.540 e. m. benzy- 
ny, 385.480 nafty, 541.560 destylatu i 90.400 
cetn. mtr. ropy surowej. Koszta stacyi nafto- 
wej w Constantza wynosiły 2 miliony fran- 
ków. Rząd pobiera od firm magazynujących 

następujące taksy: 8.000 fr. rocznie za za- 
jęcie rezerwoaru, za pompowanie z wagonu 
do rezerwoaru 0'50 fr. za tonę, przetłoczenie 
z rezerwoaru do statku cysternowego O'50 fr. 
za tonę, pompowanie z wagonu wprost na 
statek cysternowy (0:50 za tonę, wreszcie za 
dostarczenie wozu cysternowego 1 fr. Do- 
chód z pobranych przez rząd należytości 
w r. 1905/06 wynosił 184.416 franków. We- 
dle ustawy następuje obniżenie należytości 
manipulacyjnych w miarę wzrostu eksportu. 
Na r. 1906/07 zostały już należytości obni- 
Żone i nie jest wykluczonem, iż nastąpi dal- 

+ 

sza redukcya, skoro eksport przekroczy 
2,000.000 e. m. Rezerwoary należą do to- 
warzystw: Steaua Romana, Romano-A meri- 
cana, Cródis Pótrolifere, Aurora, Aquila 
Franco-Romana i Trajan. 

Celem zapoznania sfer decydujących, 
a w pierwszym rzędzie ministrów, ciała usta- 
wodawczego, konsulów państw zagranicznych, 
wielkich kapitalistów i przemysłoweów, wła- 
Ścicieli ziemskich, uczonych i publicystów 
z stanem i rozwojem przemysłu naftowego, 
urządzoną zostanie przez prasę codzienną 
i fachową pod kierownictwem pism L/ In- 
dópendance Roumaine, La Roumaine, L Epo- 
ca i Le Moniteur du Pótrole Roumain wy- 
cieczka naukowa do najważniejszych ognisk 
rumuńskiego przemysłu naftowego, mianowi- 
cie do Pitzigaia, Campina, Calinet, Grraushor, 
Mislishoara, Bustenari, Stejar, Faget, Recea, 
Thintea i Baicoiu. Wycieczka wyrusza spe- 
cyalnymi pociągami 2, września z Bukaresztu 
i Pródeal. Naczelny inżynier Alimanestianu, 
znany profesor geologii Mrazee, dyrektoro- 
wie i kierownicy większych firm naftowych 
będą towarzyszyli wycieczce celem udzielania 
objaśnień i informacyj, W wycieczce weźmie 
udział wydział Związku przemysłowców na- 
ftowych. Towarzystwa Steaua Romana, In- 
ternationala i Aurora ofiarowały komitetowi 
organizującemu wszystkie możliwe ułatwienia 
i wygody na przyjęcie wycieczki, towarzy- 
stwo Royaume Roumain pragnie urządzić 
ucztę dla wszystkich członków wycieczki na 
swych kopalniach w Baieoiu. Moniteur du 
pótrole roumaine wydał dla użytku członków 
wycieczki broszurę, która obejmuje krórką 
historyę rumuńskiego prz:mysłu naftowego 
i podaje daty statystyczne i ilustracye po- 
szczególnych kopalń. Broszura zaopatrzoną 
jest w szczegółową kartę całego obszaru na- 
ftowego, wykonaną przez Kotnisyę dla prze- 
mysłu naftowego w ministerstwie robót pu- 
blicznych. | 

W Bustenari zniszczył groźny pożar 
szyb firmy Grigoresco, przyczem trzech ro- 
botników poniosło ciężkie obrażenia. 

Niemcy. 
W niemieckim przemyśle naftowym po- 

dejmowane bywają w ostatnich czasach usi- 
« 
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łowania mające na celu sanacyę i reorgani- 
zacyę finansową tego przemysłu przez skon- 
centrowanie i zjednoczenie niemieckich przed- 
siębiorstw naftowych w ręku większych to- 
warzystw i spółek akcyjnych. Na czele iego 
ruchu stoją towarzystwa „Deutsche Tiefbohr- 
Aktiengesellschaft", „Celle-Wietze Aktien- 
gesellschaft*, i przedsiębiorstwa finansowane 
przez Deutsche Bank. Rezultatem tych usi- 
łowań jest, iż niektóre z większych firm zje- 
dnoczyły już w swym ręku pewną ilość mniej- 
szych i finansowo słabszych przedsiębiorstw, 
a mianowicie towarzystwo , „Internationale 
Bohrgesellschaft* posiada własne tereny i ko- 
palnie juź produktywne; prócz tego nabyło 
ono przedsiębiorstwo pod firmą „Hannowersch- 
Westfilische, Erdólwerke vormals Reinhold 
6 Schrader" i rafineryę nafty pod firmą 
„Hannoversche Erdólraffinerie - Gesellschaft 
m. b. H.*; w ręku wspomnianego Towarzy- 
stwa znajduje się również większość akcyj 
firmy holenderskiej „Maatschappij tot ex- 
ploitatie van Oliebronnen*. Towarzystwo 
„Deutsche Tinfbohrgesellschaft" jest właści- 
cielem Qrwarectwa naftowego „Hansa* i firm 
„Klsissische Petroleumgesellschaft"*, „Pe- 
chelbronner Oelwerke*, Grwarectwa naftowego 
„Gute Hoffnung*. Towarzystwo „Celle-Wie- 
tze Aktiengesellschaft" stoi w związku z firmą 
„Mineraloelwerke F. Saigge*, „Erdólbohrge- 
sellschaft Wietze* i „Rheinisch-Hannover- 
sche Erdólwerke*. Wreszcie Deutsche Bank 
posiada kopalnie nafty w Wietzerdorf, Po- 
między temi przedsiębiorstwami nastąpi pra- 
wdopodobnie jeszcze bliższe zespolenie. Ko- 
palnie firmy Deutsche Bank i towarzystwa 
„Internationale Bohrgesellschaft" graniczą ze 
sobą. 

Dnia 16. sierpnia odbyło się w Ko- 
lonii zebranie konstytuujące nowego przed- 
siębiorstwa naftowego, założonego przez na- 
stępujące towarzystwa: „Internationale Bohr- 

| gesellschaft in Erkelenz*, „A. Schaafen- 
hausenscher Bankverein*, „Deutsche Petro- 
leumgesellschaft in Berlin" pod firmą „Deut- 
sche Mineralól Industrie Aktiengeselschaft 
Kóln* z kapitałem akcyjnym 16 milionów 
marek. W skład rady nadzorczej wchodza 
pp. dr. W. Langen, dyr. A, Raky, dyr. Hei. 
nemann, dr. Herz, dr. Straek, star. górn. 
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Vogel, Nowe towarzystwo zamierza skoncen- 
trować w swem ręku szereg cały kopalń na- 
ftowych w okręgu Wietze. 

Kilka słów w kwestyi rurowania otworów 
świdrowych i wytrzymałości dzisiejszych rur 

wiertniczych. 
Nap. M. Sokołowski inż. górniczy. 

Wiercenie otworów świdrowych, jak 
wiadomo, nie zależnie od systemu wiercenia 
polega na dwóch czynnościach, mianowicie 
na właściwem wierceniu t, j. pogłębianiu 
otworu i na rurowaniu. 

Nad rozwiązaniem kwestyi pogłębiania 
otworów w celu prowadzenia tych robót 
szybko i tanio pracował cały zastęp fachow- 
ców w tym dziale górnietwa i pod tym wzglę- 
dem technika wiertnicza ma obszerną litera- 
turę i całą seryę najrozmaitszych systemów, 
któremi się posiłkuje przy pogłębianiu otwo- 
rów świdrowych, Ostatniem słowem w tym 
dziale techniki wiertniczej jest taran genial- 
nego pomysłu inżyniera górniczego W. Wol. 
skiego, który w swej zasadniczej idei robi 
radykalny przewrót w robotagh pogłębiania 
otworów, i w praktyce już wykazał niewąt- 
pliwą wyższożć od wszystkich do dziś stoso- 
wanych sposobów wiercenia sposobem płucz- 
kowym. | 

Zupełnie inaczej przedstawia się kwe- 
stya rurowania, czyli ogólniej się wyrażając, 
ocembrowywania lub umocowywania ścian 
otworów świdrowych. 

Pod tym względem pozostaje dużo je- 
szcze do Życzenia i jeżeli dzisiaj koszty wier- 
cenia i czas zużywany na te roboty są tak 
rażąco znaczne, to główną przyczyną tego 
jest nieracyonalne i tak drogie rurowanie, 
które też nie raz już stało się przyczyną za- 
gwoźdżeń otworów, nie mówiąc o wielkich 
trudnościach, z któremi wiertacz dzisiaj po- 
winien walezyć podczas biegu samych robót 
rurowania, 

Historya wiertnictwa w Galicyi za ro- 
pą uwydatnia dwa momenta w kwestyi ru- 
rowania otworów: traconemi blaszankami 
I hermetycznemi dzisiejszemi rurami, sposo- 
bem ogólnie przyjętym t. j. po zarurowaniu 
otworu przypominającem rurę teleskopu. 

ę PO ż 4 
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Co do pierwszego okresus a który trwał 
dość długo, to p. Montag”) tak go charakte- 
ryzował: 

„Najważniejsza robota rurowania trakto- 
waną jest szablonowo. Z tych przyczyn ty- 
siące otworów w Gralicyi nawet o znacznej 
glębokości zostały zaniechane, a pochłonęły 
przytem krocie tysięcy, stracone bezpowrot- 
nie. Badając przyczyny wypadków nieszczę- 
śliwych przy wierceniu, dojdziemy do prze- 
konania, że one prawie wyłącznie mają swój 
powód w lekkomyślnem i niepraktycznem za- 
rurowaniu szybów. Bez względu na średnicę 
otworu zarurowuje się otwór zupełnie pry- 
mitywnemi blaszanemi rurami o ścianach 2 

do 8 mm. grubych, a przy tem traconemi, 
więc nie można ani uderzyć ani powrócić*, 

Dalej p. Montag mówi, że jeżeli i tra- 
fiały się otwory 600—700 metrów głębokie 
w ten sposób rurowane, to tylko zawdzię- 
czają tej okoliczności, że warunki rurowania 
były szezególnie sprzyjające. 

Nie wchodząc w przyczyny tego stanu 
rzeczy, tyle tylko można powiedzieć, że nie 
tylko w ralicyi, lecz i dzisiaj jeszcze na 
Kaukazie i w innych krajach rury z blachy 
żelaznej czy stalowej są jeszcze albo w prze- 
waźnem, albo teź w częstem użyciu, a to być 
może z tego powodu, że inne rury są i dzi- 
siaj nadto kosztowne, racyonalnie kwestyi 
rurowania nie roztrzygają, a jeszcze więcej 
miało to miejsęe w tych czasach, o których 
mówi p. Montag. Nadmienić też muszę, że 
już w okresie blaszanek traconych w Gali- 
cyi rurowano otwory gdzie niegdzie w spo- 
sób więcej racyonalny i że pod tym wzglę- 
dem galicyjska technika wiertnicza też szła 
za postępem czasu. 

Co do drugiego stanu kwestyi rurowa- 
nia otworów w Gralieyi, to pod tym wzglę- 
dem tu zrobiono wszystko na eo pożwoliły 
środki techniczne, a że technika co do wy- 

robu eembryn dla otworów świdrowych i spo- 
sobu ocembrowania otworów, według mego 
zdania, wogóle nie zrobiła postępów, przeto 
w Galicyi ta kwestya oczekuje też dalszych 
prac i ulepszeń. 

*) Kilka uwag nad zarurowaniem otworów 
świdrowych przy głębokich wierceniach. F. Mon- 

tag, „Nafta* 1898, zeszyt (. 

Wszystko więc co będę mówił o dzi- 
siejszych rurach wiertniczych, jakoteź i o spo- 
sobach rurowania otworów śŚwidrowych bę- 
dzie nosić charakter najzupełniej objestywny, 
nie mający związku z postępem techniki 
w tym lub innym kraju. : 

Zadając pytanie jakim warunkom po- 
winno odpowiadać ocembrowanie otworów 
świdrowych, łatwo jest odpowiedzieć, żę tym 
samym co ocembrownnie szybów, które się 
pogłębiają bez odwodnienia. 

Jakie ocembrowanie przy wierceniu 
otworów świdrowych nazywamy rurami wiert- 
niczemi, lecz rurami w zwykłem zna- 
czeniu tego %yrazu te rury nie po- 
winne być. 

Widzimy jednak, że w dotychczasowych 
sposobach ocembrowania otwotów wiertni- 
czych powszechnie używane są zwykłe rury 
i wszelkie ulepszenia w kwestyi rurowania 
otworów zawisłe były od ulepszeń w wyro- 
bie rur wogóle, nie specyalnie jednak, jak 
wiadomo, do robót wiertniczych przystoso- 
wanych, lecz przy zastosowaniu nie wspól- 
nego z wiertnictwem nie mającym. Wobee 
tego cena rur rosła w rażącej dysproporcyi 
do osiągniętych rezultatów w rurowaniu temi 
rurami otworów świdrowych, która to czyn- 
ność wymagała, podług mego zdania, swej 
specyalnej cembrzyny, odpowiedniej do spe- 
cyalnych warunków i eelów tego rodzaju 
robót. | 

Ocembrowywanie otworów z dołu ku 
górze w miarę pogłębiania. otworu i nieza- 
leźnie od wyżej już osadzonej cembrzyny, jak 
to przy poglębianiu szybów z ich odwadnia- 
niem się wykonywa, nie da się zastosować 
do otworów świdrowych wobec bardzo wielu 
i dobrze znanych ku temu przeszkód, 

Pozostaje więc sposób ocembrowywania 
przez opuszczanie od góry kolumny cem- 
brzyn mocno wiązanych, które li tylko przez 
skrócenie i podobieństwo do rur nazywać 
będziemy rurami, a które mają być wyłącznie 
do ocembrowywania otworów wiertniczych 
przystosowane. 

(Dokończenie nastąpi). 
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KRONIKA. 
| Eugeniusz Zieliński. Dnia 30. sierpnia 

zmarł w Nowym Sączu w 72 roku życia ś. pam. 
Kugeniusz Zieliński, jeden z pierwszych pionierów 
galicyjskiego przemysłu naftowego. W: roku 1858 
rozpoczął "on pierwsze wiercenia za ropą w Klę- 
czanach, a otrzymawszy pomyślne ręziltaty zało- 
żył wspólnie z ś. p Łukasiewiczem drugą w Ga- 
licyi rafineryę nafty. Nafta produkowana w rafi- 
neryi klęczańskiej cieszyła się wielkim popytem, 
a nawet ministerstwo kolei zaprowadziło dzięki 
staraniom zmarłego, oświetlenie naftowe na liniach 
galicyjskich kolei państwowych. Rok «4868 powo- 
łał zmarłego w szeregi walczących : za niepodleg- 
łość Ojczyzny; jako ezłonek Rządu narodowego 
położył ś. p. Eugeniusz wielkie zasługi około orga- 
nizacyi powstania. Powróciwszy w strony rodzin- 
ne podjął ś. p. E. Zieliński nader intenzywną pra- 
cę na polu przemysłu naftowego, wspólnie z A. 
Fauckiem odkryweli coraz nowe obszary ropo- 
nośne, zakładając niezliczone szyby kopane i wier- 
cone w całem zachodnio-galicyjskiem podkarpa- 
ciu. Od szeregu lat piastował zmarły godność pre- 
zesa Rady powiatowej w Nowym Sączu i brał 
żywy udział w życiu autonomicznem swego po- 
WIAGU > 

Cześć Jego pamięci ! 
Pożegnanie dyr. J. Mószarosa. D. 25. ubie- 

głego miesiąca odbyła się w Krośnie w kasynie 
miejskiem pożegnalna uczta na cześć pana Jerzego 
Móćszarosa, dotychczasowego dyrektora hano- 
wersko-galicyjskiego gwarectwa naftowego, który 
przechodzi na stanowisko naczelnego dyrektora 
Towarzystwa Karpackiego do Wiednia. Uczta 
zgromadziła około pięćdziesięciu osób ze sfer na- 
itowych i przedstawicieli inteligencyi miasta Kro- 
sna. Pożegnanie miało nadzwyczaj serdeczny cha- 
rakter wobec tego, iż pan Mószaros przez 10 lat 
pobytu w Potoku potrafił sobie zdobyć szczerą 
sympatyę wszystkich. Szereg toastów na cześć so- 
lenizanta rozpoczął pan prezes Gorayski i podniósł 

- w przemówieniu swem nadzwyczaj dzielny i ucz- 
ciwy charakter p. Mószarosa, wyraził życze- 
nie, by takich przybyszów przemysł nasz miał jak 
najwięcej, zakończył życzeniem, by długo jeszcze 
pan Mószaros dla dobra naszego przemysłu 
z tem samem poświęceniem i umiejętnością pra- 
cował. Pan poseł Jabłoński wielbił solenizanta 
jako wzór tęgiego i nowożytnego przemysłowca na- 
itowego i imieniem mieszkańców Krosna i okolicy 
żegnał go serdecznem „Szczęść Boże*. Pan dr. Ta- 
resiewicz imieniem przemysłowców naftowych nie 
żegnał, lecz witał pana Mószarosa na nowem 
stanowisku, jako dyrektora Karpat, które kryją 
olbrzymie bogactwa w swem łonie i wzywał go, 
by te skarby odkrywał i wydobywał na powierzch- 
nię dla dobra przemysłu i kraju. Pan dr. Barto- 
szewicz podniósł sympatyę pana Mószarosa, 
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gorącego patryoty węgierskiego dla naszego na- 
rodu, sympatyę, którą stwierdził czynem, poznaw- 
szy „doskonale nasz język, historyę i literaturę 
i broniąc zawsze krajowych interesów naszej pro- 
dukcyi, w końcu wyraził nadzieję, że i nanowem 
stanowisku, które daje szersze pole działalności, 
dyrektor Mószaros zawsze z krajem naszym 
i z interesami jego związanym będzie i interesów 
tych będzie obrońcą. Przemawiali jeszcze pp. Ro- 
manowski, inż. Bielski, który podniósł w bardzo 
serdecznych słowach uczynność sąsiedzką p. M 6- 
szarosa, profesor Grzybowski, podnosząc jego 
uznanie i żywy interes dla nauki i badań geolo- 
gicznych i w końcu dyrektor Wahal, podnosząc 
zdolności kupieckie solenizanta, których naszym 
przemysłowcom brak. Wreszcie odpowiedział wzru- 
szony solenizant i mową swoją jeszcze więcej za- 
skarbił sobie syrapatyę obecnych, w mowie dzię- 
kował za wyrazy uznania dla charakteru i dzia- 
łalności swojej, ną które nie zasłużył, ale wysoko 
je ceni, skoro padły one z ust tak wielbionych 
przez wszystkich, jak prezesa Gorayskiego; że po- 
kochał nasz naród, to również żadna zasługa, bo 
jako Węgier czuje się z naszym narodem związa-- 
nym, mamy wspólnych wrogów i to nas więcej 
łączy, niż wspólni przyjaciele; cłeszy się, że bę- 
dzie mieszkał teraz bliżej swojej ojczyzny, bo nie 
hołduje zasadzie „ubi bene, ibi patria*, ale 

i żal odczuwa, że opuszcza nasz kraj, bo w nim 
widzi drugą swoją ojczyznę, wreszcie obiecał, iż 
spełni wyrażone prośby i życzenia i na nowem 
stanowisku, ile mu sił starczy,. będzie pracował 
dla dobra przemysłu i pamiętał o kraju, który ten 
przemysł stwarza. Uczta, podczas której przygry- 
wała znakomita orkiestra tarnowskich Auberów, 
przeciągnęła się wśród pogadanki i śpiewów pra- 
wie do rana. 

Z kartelu naftowego. pe> 30. sierpnia 
odbyło się posiedzenie komitetu rafineryj skon- 
tyngentowanych. Porządkiem dziennym objęte by- 
ły sprawy bieżące i uchwalono ze wzgiędu na 
obecne położenie przemysłu naftowego, nie zmie- 
niać cen nafty. Na miesiąc wrzesień przeznaczono 
I2 procent kontyngentu. Pod koniec posiedzenia 
omawiaho sprawę odnowienia kartelu rafineryj 
nafty, nie powzięto jednak w tym względzie żad- 
nych uchwał stanowczych. 

Izba handlowa i przemysłowa we Lwo- 
wie ogłasza komunikat Zarządu monopolu nafto- 
wego w Serbii, który poniżej dosłownie podajemy: 

Zarząd monopolu naftowego w Belgradzie 
zawiadamia, iż na przyszłość dozwolonym będzie 
import produktów destylacyi ropy, t. j. gazoliny, 
benzyny, ligroiny etc. w granice Serbii pod na- 
stępującymi warunkami: Produkty naftowe słu- 
żące do celów przemysłowych wolne będą od opłaty 
należytości monopolowej, produkty naftowe im- 
portowane, innym celom służące, będą opłacały 
taksę monopolową w wysokości 54 fr. 65 et. w zło- 
cie za 100 kg., wyjąwszy oleje ciężkie (smary etc.) 
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Import produktów naftowych dla eelów przemy- 
słowych dozwolonym będzie jedynie pod warun- 
kiem, iż 1. importujący przedłoży zarządowi mo- 
nopolu dowody co do swego przedsiębiorstwa prze- 
mysłowego, z podaniem miejscowości, systemu mo- 
torów, ilości HP.; 2. importujący z góry oświad- 
czy Zarządowi monopolu, jaki produkt i w jakiej 
ilości sprowadzić zamierza; 3. importujący złoży 
pisemne oświadczenie, iż importowanych produk- 
tów nie będzie używał dla celów oświetlenia, ani 
nie będzie ich sprzedawał osobom trzecim i w każ- 
dej chwili doarowolnie podda się kontroli orga- 
nów Zarządu monopolowego; 4. skoro stwierdzo- 
nem zostanie, iż importujący używał sprowadzo- 
nych produktów do oświetlenia, względnie odda- 
wał je osobom trzecim, w takim razie zostanie mu 
odebranem zezwolenie importowania raz na zawsze, 
znalezione u niego zapasy zostaną bez żadnego 
odszkodowania skonfiskowane, a importer pod- 
legnie karze jako przemytnik. 

Gal. Karpackie Towarzystwo naftowe. 
Na wystawie w Bukareszcie reprezentowanem jest 
również - Gral. Karpackie Towarzystwo naftowe, 
które wierci tam szyb naftowy systemem kana- 
dyjskim. Roboty wiertnicze cieszą się wielkiem 
zainteresowaniem zwiedzającej publiczności; prócz 
tego wystawia Karpackie Towarzystwo wszystkie 
narzędzia wiertnicze i ratunkowe pochodzące ze 
swej fabryki w Maryampolu. Musimy zauważyć, 
i Karpackie Towarzystwo, dzięki swym fabryka- 
tom, należy do najpoważniejszych dostawców ru- 
muńskiego przemysłu naftowego. 

Biuro buhalteryjne we Liwowie. W mie- 
ście naszem otwarte zostało koncesyonowane Biu- 
ro buhalteryjne, którego zadaniem będzie: zakła- 
danie buhalteryi we wszystkich gałęziach hańdlu, 
przemysłu i rolnictwa, prowadzenie przez swoje 
organa ksiąg i rachunków, sporządzanie bilansów 
i pośredniczenie w dostarczaniu sił biurowych dla 
przedsiębiorstw. Dla przemysłowców naftowych 
biuro powyższe nie będzie bez znaczenia, tem wię- 
cej, że zwłaszcza w przedsiębiorstwach naftowych, 
przedstawiających po największej części skom pli- 
kowane spółki, dokładna, jasna i zastosowana do 
interesu rachunkowość do pierwszych zadań da- 
nego przedsiębiorstwa należeć powinna. Kierowni- 
chwo Biura objął p. Józef Przybyłowicz b. docent 
Wyższej Szkoły handlowej w Krakowie, obecnie 
prokurzysta Gal. Towarzystwa magazynowego dla 
produktów naftowych we Lwowie. Fachowe wy- 
kształcenie i wszechstronna praktyka kierownika, 
dają dostateczną gwarancyę, że nowa instytucya 
odpowie powszechnie odczuwanej potrzebie zapro- 
wadzania wzorowej rachunkowości w naszych 
przedsiębiorstwach. Biuro buhalteryjne mieści się 
przy ul. Kraszewskiego 1. 5. 

Towarzystwo udziałowe „Pótroles de 
Borysław" założone w połowie roku ubiegłego 
kapitałem belgijskim, w pierwszym rzędzie przez 
„Uredit National* i „Banc de reports publics et 

de depots* w Antwerpii, wykazuje w zamknięciu 
rachunkowem za ubiegły rok administracyjny, 
czysty zysk po zupełnem zamortyzowaniu wkła- 
dów w wysokości 58.850 franków. Dywidenda 
wypłacona za rok 1905 wynosi 50/,. 

Związek pracowników przemysłu rafto- 
wego w Rumunii uchwalił na posiedzeniu odby- 
tem w ubiegłym miesiącu wydawać własny organ, 
który zajmować się ma sprawami Związku i in- 
formować sfery miarodajne o potrzebach i postu- 
latach pracowników w przemyśle naftowym. Pierw- 
szy numer, którego redakcyą zajął się p. Grarten- 
berg wyjdzie w najbliższych dniach. Związek li- 
czy obecnie 170 członków. 

| REEUEEEESNRONENNZNENA 

Lm : 8772/06 — III. 

Obwieszczenie. 
(elem zabezpieczenia opałn kotłów 

parowych w zakładach elektrycznyah król. 
stoł. miasta Lwowa, rozpisuje się niniej- 
szem publiczną licytacyę na dostawę 5000 
(pięć tysięcy) ton ropy względnie ropału, 
albo błękitnego oleju o wartości opałowej 
ponad 9.500 kaloryj w beczkach albo cy- 
sternach. 

Ceny ofertowe mają opiewać na cetnar 
metryczny loco Iiwów-dworzec. Niezależnie 
od tego przysługuje oferentom prawo złoże- 
nia osobnych ofert na dostawę z dworca do 
zbioraika w zakładach elektrycznych król. 
stoł. m. Tuwowa. 

Dostawa materyału zakupionego na pod- 
stawie niniejszego ogłoszenia rozpocznie się 
w listopadzie 1906 i będzie się odbywała 
w miarę zapotrzebowania po 160 do 300 ton 
miesięcznie przez rok 1906 i 1907 aż do 
całkowitego wyczerpania zakupionej ilości, 

Oferty należycie ostemplowane i zao- 
patrzone w kwity kasy miejskiej na złożone 
wadium w wysokości koron 500, wnosić na- 
leży wprost do Departamentu ILI, Magistra- 
tu król. stoł, miasta TIuwowa najpóźniej do 
godziny 12. w południe w poniedziałek dnia 
10. września 1906. 

Tamże są do przejrzenia bliższe wa- 
runki ofertowe. 

Magistrat król. stoł. miasta Lwów 
dnia 24. sierpnia 1906. 

PORAD OP KPW GK KEKAEN PETA 



| ERREETTOWNEOTA | prad kinie tic 
|, MANSZĘTY O ania do tłoków pompowych go (ze szczególnem uwzględnie- . 

i niem przemysłu górniczego i hut- 4 
ś z nmajdoborowszej w trzech rodzajach wy- DSOSREO sy Kolei: PODRE | 

: próbowanej skóry, a to: z innego rodzaju do Wychodzi l-go i 10-g0 każd, mies. 
szybów ropnych, z innego do ropno-wodnych, Przedpłata: 

| a z innego do ropno-wodno-piaskowych. w Dąbrowie: | 
A g Wyrabia w żądanych ilościach, w urządzo- oo ie R s j 4 

nym specyalnie „dla wyrobu manszetów za- | kwartalnie 2 „ 50 kop. | 
kładzie, po cenie: Z przesyłką pocztową (w kraju i za- | 

» 0 3/ » MRS, SSA granicą) : 
% dza ną | AR: r, 26h rocznie 100% . i 

za sztuke, półrocznie S$ są da 
k kwartalnie 3 

Cena jednego numeru 60 kop. 
. W. Ć LE 74 A. Adres Redakcyi: 

ZCEIODNIGCA. (Galicy'a). Dąbrowa (gubernia Piotrkowska) 
| w gmachu resursy. 

> * GE > :, ód R „A Cho 6d * 1" 47" 0) *, e. 43 0 , e. Numery okazowe na żądanie bezpł. i 

no, 

(5 Poczt. Kasa oszcz, Nr. 74046. 

Ostrowski ś Cudek 
Dom handlowy dla interesów przemysłowo-naftowych 2 w | 

= = we kWOWIE, ul. Kopernika |. 21, SS=<== LI 
Przeprowadza: Kupno i sprzedaż udziałów kopalnianych, kupno i sprzedaż ropy. 
Organizuje: Spółki naftowe z drobnymi udziałami. Poleca: Przedsiębiorcow wiert- 

niczych do wierceń akordowych. 
parnjany usługi jako eksperci przy wszelkich transakcyach z przemysłem na- 

ftowym łączność mających. 

Telefon Nr. 905. 

= > | A | Dla wygody naszych P. T. Klientów urządziliśmy 
rę Biuro techniczne 

które pozostaje pod kierownictwem inżyniera Sewrerymna Blaimia. 

sporządzamy : Pomiary i niwelacye terenów, plany sytuacyjne terenów, kopalń 
i szybów naftowych, zgłoszenia kopalń do władz górniczych, profile otworów 

świdrowych i wszelkie czynności w zakres miernictwa wchodzące. 

P. ż | Posiadamy bogato zaopatrzony zbiór kopii map katastralnych date 
"aa Adres dla telegramów: „Ostrowski Cudek Lwów. | a 2 

als 



NAT EA 

W. Sikorski 6. Seidenstein 
Z PZ COBSILLE 

filie: w BORYSŁAWIU i ZAGÓRZU 

Utrzymują stale na składzie: 

KOTY "ToMASZYNY” PAROWE, Z<óraZ 
KOMPLETNE URZĄDZENIA i wszelkie 

NARZĘDZIA do głębokich wierceń. ; 

Jako specyalność polecają: 

„ ŻURAWIE WIERTNICZE, POPUSZCZA- 
DŁA najnowsz. systemów, WIELOKRĄŻKI 

z ulepszonym przyrządem do smarowania, 
SZTANGI RATUNKOWE z końcami nie- 

spawanymi (z jednego kawałka). 

Pasy wiertnicze 

AJBOL > 
w najlepszej jakości it d.it. d. 
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NAFTA 

LWÓW Akademicka 26 
Telefon nr. 806. s 

WARSZA WA księgarnia 
E. Wende i Spka. 

Tygodnik popularny dla wszystkich 
(dla spraw przemysłu, techniki i handlu) 

WYCHODZI W KAŻDĄ SOBOTĘ RANO 
od roku 1903. 

pod redakcyą 
inż. cyw. EDMUNDA LIBAŃSKIEGO. 

OMAWIA: 
. Sprawy przemysłu krajowego. 
. Sprawy postępu technicznego 

i rozwoju produkcyi. 
. Przemysł artystyczny i spra- 

wy odnośnych rzemiosł. 
Sprawy zawodowej pracy ko- 
biet. 

. Informacye w nadsyłanych 
i oAdasratęą i odpowiedziach. 

owości w dziedzinie wyna- 
lazków i patentów. 

. Sprawy z różnych dziedzin. 

. Głosy z kraju i t. d. 
PRENUMERATA: 

1 K. 20 h. miesięcznie 
8 K. 50 h. kwartalnie. 
OGŁOSZENIA po 30 h. od wier- 
sza. Przy zamówieniach kwar- 
talnych znaczny opust. Rubryka 
„Co i gdzie wyrabia się w kra- 

©O1 O © a w toe 

ju* rocznie (52 razy) 5 kor. 
DOLCE A s SUP eat a 0 yta nt WGN) ę 

PZU RY i 3 

i 

MATES 
„Przemysłowiec' jest pismem popularnem dla wszystkich, baz > 
bogatą postępową treść z różnorodnych działów rozwoju techniki 
i przemysłu. — „Przemysłowiec* pomieszcza ja AM dotyczące : 
rozwoju przemysłu artystycznego, Oraz bardzo obfi ą kronikę tech- 
niczuo-przemysłowa. W dziale „Sprawy kobiet* daje odpowiednie 
artykuły dla zainteresowania szerokiego ogółu kobiet doniosłą 
Sprawą ich niezależnego bytu i produktywnej pracy. — „Przemysło- 
wiec* prowadzi stałysdział „Esperanto*, w którym informuje o roz- 
woju języka międzynarodowego. W odcinku pomieszcza „Przemy- 
słowiec* ilustrowane fejletony „Z postępów techniki i przemysłu* 

pióra E. Libańskiego. 

PRENUMERATA kosztuje: miesięcznie 1 kor. 20 hal. — 70 kopiejek, 
kwartalnie 3 kor. 50 hal. — 2 ruble. 

Nowi abonenci otrzymają gratis 

„0e Świafa posfępu fechniki i przemysłu” 
(Ilustrowane szkice popularne) 

Edm. Libańskiego. 

Dotychczas wyszły: 1. Postęp techniki wojennej, 2. Podbój 
atmosfery, 3. Technika w boju o światło, 4. W krainie szkła 

i jedwabiu, 5. Perpetuum mobile. 

Numery okazowe na żądanie gratis i opłatnie. Ę 
w n 
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Sł 4414 14444 
ma$--9 AC | 03 o CHCH CJ coeacd Sia Nr dł OJCA SIS STAY ce 

ża. | TGWARZYSTWO s. 
: dla handlu, przemysłu i rolnictwa 

VEREIN FUR HANDEL, GEWERBE UND ACKERBAU IN LEMBERG. i 

> 
4 d 821 

SS3ŻE. sę PROREKEKI KI i 31 
rę) 

PH 

we Lwowie 

Wyłączne zastępstwo ma Galicyę: 
—+os | Fabryki rur Mannesmanna w Komotau, e. k. fabryki lin drucianych w Przybramie, oraz Galicyj- 
os | Skiego karpackiego naftowego Tow. przedtem Bergheim 8 Mac Garvey w Glinniku maryampolskim. © RECZ e 

| . "> . sę. . . LJ BO 

BIE | e Dyrekcya we Lwowie, Ossolińskich 15. xe Filie Towarzystwa w Gorlicach, Borysławiu i Potoku. dei 
oj: | ode BCE Adres telegrąficzny: Konto p. k. 0. 825.991. Telegramm-Adresse : 203 
cło: | Towarzystwo handlowe Lwów, Ossolińskich. _ Rach. bieżący w Banku krajow. Handelsverein Lemberg, Ossolińskich. be "meg 
żog: Telefon Nr. 168. A PORZ 816I0ON NP zg01— 

ZE Towarzystwo dostarcza: za 
«rog: | Rury wiertnicze, gazowe, pompowe, do wodociągów i inne wszelkiego rodzaju. Maszyny goi 

2:| i kotły parowe. Narzędzia wiertnicze. Liny druciane we wszelkich wymiarach. Kom- _ |ge3= 
«os | pletne urządzenia do elektrycznego oświetlania. Fittingi, kurki, połączenia itp. Wszelkie PE 
FOR materyały potrzebne tak przy instalacyi jak i popędzie maszynowym. -o3- 

MK: RL R oe. >| Zastępując firmy lub sprowadzając towary, towarzystwo kieruje się przedewszystkiem myślą przewodnią 300 
moż dostarczenia swojej klienteli dzi i materyałów pi dnej jakości a. os-0Ż _ Qo$tarczenia swojej Kilenteli maszyn, narzędzi I materyaow pierwszorzę nej JaKOŚCI. Ę 

dj 6 togi 304 
RZE sA JAR ROÓJRA i -(R0BŚR WRNWNWNE 

Z drukarni „Słowa Polskiego" we Lwowie, pod zarz. J. Ziembińskiego. 

PRREPTOCTĄT i kk FRONTOWE PC 4 z PRZ Z RZA ZZZZZZZ ZAZNA KA: FE 
Odp o wiedzialny redaktor Roman Załoziecki. 
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