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historya i stan EkoOKoMiczny 
przemysłu naftowego w Galicji. 

Odczyt wygłoszony przez dra St. Bartoszewicza 
na Zjeżdzie górników polskich w Krakowie dnia 

6. października r. 1906. 
(Dokończenie). 

W powyżej przytoczonych cyfrach opu- 
Ściłem cenę handlową naszej ropy, nie mówi- 
łem nic o kosztach wydobywania ropy, nie 
wspomniałem także o kosztach przeróbki ropy 
na produkty handlu i o cenie tych produktów 
naftowych. Dopiero zestawienie tych wszystkich 
dat przedstawi nam bilans przemysłu kopalnia- 
nego naftowego i bilans przemysłu rafineryjne- 
go naitowego i przedstawi nam co kraj nasz 
zyskuje, posiadając obfite, bądź co cądź u sie- 
bie źródła naftowe. Postaram zię zestawienie to 
przedstawić tak, aby rachunek nie był nużący 
i drobiazgowy, mimo to Ścisły w ostatecznych 
wynikach. 

Il znów uwagę Panów muszę zwrócić na 
wyżej wspomniane dwie cyfry naszej produkcyl 
naftowej z r. 1900—3 "4 miliona cetnarów 
i z r. 1904 8'/, milionów cetnarów. Cyfry te 
oznaczają, jak już wspomniałem, nadzwyczaj 
rzadko obserwowany w innych gałęziach gór- 

tkwi i pewien tragizm położenia. Wytrawny 
ekonomista bezwarunkowo zapyta się zaraz, 

czy z tak gwałtownym wzrostem produkcyi su- 
rowca szła w parze konsumcya ropy, lub pro- 
duktów naftowych i na pytanie to trzeba od- 
powiedzieć przecząco i odpowiedź ta stanie się 
zrozumiałą, jeśli dodam, że produkcya ropy 
u nas w r. 1900 i jeszcze w r. 1901 była wy- 
starczającą na zaspokojenie konsumcyi nafty 
w Austro-Węgrzech, a już w r. 1902 ta pro- 
dukcya była nieproporcyonalnie za wielką. Ro- 
pa nasza daje przeciętnie około 509/, rafino- 
wanej nafty, niektóre gatunki do 60?/,, przy 
konsumcyi więc 2'/, milionów cetnarów nafty 
w austro-węgierskiej monachii, 4 miliony cet- 
narów ropy wystarczają, tembardziej, iż do- 
tychczas jeszcze rafinerye węgłerskie sprowa- 
dzają 200.000 cetnarów ropy rumuńskiej za 
zniżonem cłem 68 centów od cetnara. Co na- 
leżało robić z nadwyżką produkcyi w wysoko- 
Ści blizko 2 milionów cetnarów w roku 1902 
a 3 milionów cetnarów w r. 1903 i 4 milio- 
nów c. m. w latach 1904 i 1905? Trzeba 
było na gwałt szukać nowego zbytu na pro- 
dukty naftowe zagranicą, lub zastosować ropę 
u siebie do innych celów. 

Rozszerzenie zbytu na naftę zagranicą, 
nictwa wzrost produkcyi, ale w cyfrach tych | gdzie potężny trust naftowy amerykański „Stan- 
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dard Oil" Company" zmonopolizował niemal 
handel naftą, mogło śię odbywać tylko stop- 
niowo i z wielkiemi trudnościami. Zastosowa- 
nie ropy do innych celów, n. p. do celów opa- 
łowych na kclejach mogło być także ograni- 
czone i napotykało na przeszkody, gdyż koleje 
nie były na to urządzone i nie chciały na swój 
koszt wprowadzać nowych urządzeń. Rezulta- 
tem tego był olbrzymi spadek cen ropy wr. 
1902 z powodu nadmiaru produkcyi. W prze- 
ciągu krótkiego czasu ropa w cenie 6—7 'kor. 
spadła na 11/, korony, a nawet 1 kor. 20 b. 
za cetnar. Pozostawał jeden środek ratowania 
sytuacyi, budowa olbrzymich rezerwoarów że- 
Jaznych dla czasowego magazynowania ropy. 
Budowy tych rezerwoarów nie mogli się pod- 

jąć sami producenci ropy, których deruta ceny 
wprowadziła w bardzo kłopotliwe finansowe 
położenie, zaapelowano wtedy : do funduszów 
krajowych, do Sejmu krajowego. Odpowiedni 

- wniosek posła Milewskiego Sejm uchwalił, je- 
dnakowoż warunkowo w takiej formie i z taką 
klauzulą, że Wydział krajowy nie wykonał 

_ uchwały Sejmowej. Była to klęska dla prze- 
_ mysłu naftowego na szereg lat, była to olbrzy- 

mia strata dla kraju, którą dzisiaj dopiero w ca- 
łej rozciągłości stwierdzić można, jak postaram 
się to zaraz udowodnić cytrami. 

Rezerwoary ropne zostały u nas w kraju 
ostatecznie wybudowane, lecz wybudowali te 
rezerwoary przeważnie właściciele rafineryj na- 
ftowych, utworzywszy w tym celu akcyjne to- 
warzystwo ,,Petrolea'. Towarzystwo to zabez- 
pieczyło sobie -kredyt na zaliczkowanie ropy 
w Zakładzie kredytowym dla handlu i przemy- 
słu i podjęło się komisowej sprzedaży ropy. 
Cena ropy poszła po wielkiej derucie w górę, 
lecz nie osiągnęła już więcej nawet połowy da- 
wnej ceny. Rzecz jest to zupełnie zrozumiała. 

' Rafinerzy naftowi, jako właściciele rezerwoarów 
ropnych opanowali całą sytuacyę i we wła- 
snym interesie nie dopuścili do znaczniejszego 
podniesienia cen ropy. Rozszerzywszy swoje 
rafinerye nafty, zaczęli przerabiać większą ilość 
ropy na naftę, którą wywozili. zagranicę, lecz 
to rozszerzenie swoich zakładów fabrycznych 
i całą walkę konkurencyjną na rynkach zagra- 
nicznych z naftą amerykańską przeprowadzili 
wyłącznie kosztem naszych przemysłowców ko- 
palnianych, kosztem naszej produkcyi. Sami nie 
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ryzykowali nic, prowadzili walkę handlową za- 
granicą w wielkim stylu, rzucali na targ wiel- 
kie ilości naity, początkowo nawet po nizkiej 
cenie, budowali i tam rezerwoary, płacili 

wielkie. sumy agentom handlowym, wszak to 
ich nic a nic nie kosztowało, te wszystkie cię- 
żary ponosił producent surowca naftowego w Gia- 
licyi, otrzymując za produkt swój cenę niższą, 
niż jaką przedstawiała nawet wartość kalo- 
ryczna opałowa tego produktu. Rafiner zes- 
kontował tylko zyski, kopalnie musiały płacić 
wysokie koszty magazynowania, aby rezerwoa- 
ry postawione przez rafinerów jaknajprędzej się 
zamortyzowały, właściciele rafineryj nafty, prze- 
rabiając większą ilość ropy, oszczędzali na ogól- 
nych kosztach przeróbki ropy, w obliczeniu na 
jednostkę, a mimoto za ropę płacili taniej, 
niż przedtem. 

W cyłrach gospodarka ta przedstawia się 
w sposób następujący (za podstawę wezmę. 
rok ubiegły 1905): 

Ropy przerobiono około 7 milionów cet- 
narów metr. z tego otrzymano: 

1)2,300.000 nafty,sprze- 
danej wewnątrz kraju po ce- 
nie przeciętnej w punkcie 
środkowym monarchii 33 kor. 
za 100 klgr. co przedstawia 
wartość razem | 

2) 1,602.242 nafty 
sprzedanej zagranicą wartości 12,128.000. 

3) Benzyny 350.000 c. 
m. wartości 5,000.000 ,, 

4) Parafiny 240.000 c. m. 14,400.000 
5) Olei smarowych i ga- 

zowych 1,400.000 c. m. 
6) Koksu 1 asialtu 

420.000 c. m. wartości 900.000 ,, 
razem 120,328.000 kor. 

12,000.000 , 

Produkcya więc roczna 
surowca naftowego w Gialicyi 
przerobiona na produkty handlu 
reprezentuje wartość brutto 

okrągło -__ 120,000.000 kor. 
Wartość netto jest mniej- | | 

szą, gdyż w pierwszej linii 
należy odtrącić podatek kon- 
sumcyjny Od nalty, który po- 

Z 

15,900.000 kor. 
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biera rząd od 2,300.000 c. m. 
i który wynosi | 

Kolej za przewóz su- 
rowca naitowego pobiera rocz- 
nie (w naszem obliczeniu bra- 

„liśmy cenę produktów mniej * 
więcej w środku monarchii, 

29,900.000 kor. 

musimy więc obrachować 
koszt przewozu ropydo tego | OE 
punktu) 11,500.000 ,, 

Koszty przeróbki 7 mi- 
lionów .cetnarów ropy wraz 
z amortyzacyą i prowizyą 
sprzedażną 24,500.000 ,, 

65,900.000 kor. razem 

Faktyczna więc wartość produktów na- 
ftowychuszlachetnionych przez przeróbkę rocznej 
produkcyi ropy wynosiłaby 54,100.000 koron. 

Teraz rozpatrzmy, ile z tej kwoty otrzy, 
mał przemysł kopalniany i ile przemysł rafi- 
neryjny. Przeciętna cena ropy w roku ubie- 
głym wynosiła 2 k. 85 h. za cetnar. Za 7 
milionów cetn. ropy czyli za produkt surowy 
rafinerye zapłaciły 19,950.000 k., czyli, gdy 
odejmiemy tę sumę od kwoty 54,100.000, 
otrzymamy. już czysty zysk przemysłu rafine- 
ryjnego w roku ubiegłym w kwocie34,150.000 k. 

Zysk zaś brutto przemysłu naftowego ko- 
palnianego, czyli wartość sprzedanej ropy wy- 
nosi 19,950.000 k., dodając do tego jeszcze 
I milion ropy niesprzedanej, licząc po tej samej 
cenie 2'85 k. za cetn., czyli dodając 2,850.000 k., 
otrzymamy, iż wartość rynkowa całorocznej pro- 
dukcyi roku ubiegłego wynosiła 22,800.000 k. 

Teraz rozpatrzmy, jaki był czysty zysk 
przemysłu kopalnianego po odtrąceniu kosztów 
wiercenia i innych. 

Przedewszystkiem od sumy 22,800.000 k: 
musimy odjąć '/, część, czyli 20 prc. brutto, 
jakie pobierają właściciele gruntu i pośrednicy 
w sprzedaży terenów, czyli 4,060.000 kor. 
dalej koszta tłoczenia ropy 1,600.000 , 
koszty magazynowania, pro- 
centów od zaliczek, prowizyi, 
manca etc. a 40 h. od cetn. 3,200.000 

razem 9,360.060 kor. 

Wreszcie koszta wiercenia. Te są trudne 
do obliczenia, lecz” dadzą się mniej więcej 

|" 

usfalić w sposób następujący: W roku ubie- 
głym w wierceniu było w Galicyi 361 szybów, 
przeciętnie rocznie wierci się w jednym szy- 
bie 400 metrów, uwzględniając wolne wierce- 
nie w głębokości ponad 800—900 metrów 
I uwzględniając zagwożdżenia etc., czyli rocznie 
wiercimy w Galicyi 144.000 metrów (144 ki- 
lometry). Koszta wiercenia 1 metra z prze- 
cięcia w Borysławiu i w zachodniej Galicyi 
trzeba przyjąć conajmniej na 130 kor., wierce- 
nie więc kosztuje rocznie w Galicyi 18,720.000 
kor., łączne zatem koszty produkcyi surowca 
naltowego wynoszą 28,080.000 , kor., jeżeli 
odejmiemy od tego wartość sprzedanej "ropy 
22,800.000 k. okazuje się, że kopalnictwo 
naltowe jest pasywne, że pracowało w roku 
ubiegłym z niedoborem przeszło 5 milionów ko- 
ron itak pracuje już od paru lat. Do tego do- 
liczyć jeszcze należy koszta pompowania, re- 
peracyi szybu, podatki etc., niedobór więc 
śmiało obliczyć można w roku ubiegłym 7—8 
milionów koron. 

Przechodzę do końcowych wywodów. 
Największy przemysł w GGalicyi, jakim 

jest przemysł naftowy daje przeszło 40 mi- 
lionów koron dochodu rządowi, 
daje 34 miliony koron dochodu 
przemysłowi rafineryjnemu, który 
jest oparty na kopalnictwie, a w którem rafi- 
nerye w Galicyi położone i przez krajowców 
prowadzone partycypują zaledwie w 1/, części. 
(Galicya przerabia w ogóle tylko 1/, część pro- 
dukcyi, a "/, część rafinerye w naszem ręku 
się znajdujące), natomiast kopalnictwo 
naftowe daje minus. 

Jakie zyski ciągnie kraj, z tego olbrzy- 
miego jak na nasze stosunki przemysłu ? 

Daje zatrudnienie, wraz z przemysiem ra- 
fineryjnym w Gialicyi się znajdującym około 
8.000 robotnikom i około 1.000 urzędnikom. 

Płaca tych pracowników 
wynosi około 
Właściciele gruntu i pośred- 
nicy biorą około 
rafinerye krajowe 
Krajowe towarzystwa transpor- 
towe i agencye handlowe 

10,000.000 kor. 

4,500.000 kor. 
5,000.000 kor. 

500.000 kor. 
20,000.000 kor Razem 
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Deficyt z kopalnictwa wynosi 7—8 milio- 
nów koron, pozostaje zatem w kraju 12 milio- 
nów koron czyli 10% tego, co przynosi brutto 
cały. przemysł naftowy. 

Kraj nasz więc kontentować się musi 
takim małym udziałem, mając u siebie źródła 
naltowe, na których cały przemysł jest oparty, 
a dając pracę 9.000 ludzi. 

Rzeczywiście, rezultat niepocieszający, bi- 
lans bardzo smutny. W czem leży przyczyna 
złego? Pomijając już kardynalny błąd polity- 

Ki ekonomicznej krajowej lat dawnych, w czem 
| rząd, wskutek złej polityki cłowej ponosi 

bardzo wiele winy, iż przemysł ralineryjny na- 
itowy w */s częściach poza Galicyę przeniesio- 
ny został, znów ta polityka naszych instytucyj 
krajowych bankowych, nie umiejących opano- 
wać i wystudyować sytuacyi handlowej, gdy. 

trysły oblicie źródła naftowe w naszym kraju, 
o czem już wspomniałem, doprowadziła, iż ko- 
palnictwo naftowe przez wybudowanie rezer- 
woarów kapitałem rafinerów pozostało w zale- 

_ żności od nich i pracuje od paru lat z deli. 
cytem. A 

Stan taki dalej istnieć nie może, cena 
ropy musi iść w górę. Jedynie przez podnie- 
sienie ceny ropy conajmniej o 2 korony da 
się pokryć deficyt lat poprzednich. W tem 
podniesieniu ceny i oderwaniu zbyt wielkich 

zysków przemysłowi rafineryjnemu leży przy- 
szłość i nadzieja naszego kopalnictwa naito- 
wego. już daje się odczuwać pewne polepszenie 
sytuacyi, gdy doidzie do skutku nowa orga- 
nizacya produkcyi surowca, nad czem się obec- 
nie pracuje, dużo zależy od samych przemy- 
słowców kopalnianych, od ich ducha organiza- 
cyjnego i konsolidacyi, od ich większego niż 
dotąd zgłębiania tajników handlowych i kupie- 
ckich, dużo zależeć także będzie od wydatne- 

go poparcia tego przemysłu przez władze 
i instytucye krajowe, bo przecie kontentować 

się w przemyśle, opartym na naturalnem bo- 
gactwie kraju, takimi rezultatami, to znaczy 
nie dbać zupełnie o ekonomiczne podniesienie 
kraju, to znaczy skazywać kraj na ekonomi- 
czne samobójstwo. Bardzo powierzchownie 
1 z lekkiem sercem traktuje się u nas sprawy 
ekonomiczne. Powodzenie jednostki w przemy- 
Śle przyjmuje się za kwitnący stan przemysłu, 
bankructwo innych za upadek przemysłu, brak: 

| D 

zagranicznych bezwarunkowo 
popchnęłoby rozwój tego przemysłu i z punktu 

natomiast objektywności i spokojnego sądu 
nad niedomaganiami i dobremi stronami prze- 
mysłu, jako takiego. Na wstępie już wspomnia-. 
łem, iż nasze kopalnictwo naftowe co do sa- 
mej produkcyji w ostatnich latach wykazało 
wielki postęp i to bez pomocy większych ka- 
pitałów zagranicznych, jak to się dzieje w Ru- 
munii. , Już to Świadczy o żywotności tego 
przemysłu, zaangażowanie większych kapitałów 

jeszcze więcej 

ekonomicznego „do tego dążyć nawet trzeba, 
aby większe kapitały zainteresować. Nasi prze- 

mysłowcy kopalniani, pracując z kapitałem ma- 
łym, a z jeszcze mniejszym kredytem, o który | 
w kraju trudno, wskutek braku poparcia in- 
stytucyj krajowych i gwałtownego wahania ce- 
ny ropy, pomimo kilkunastoletniej pracy nie 
zdołali dotąd stworzyć zasobnych firm nafto- 
wych, przeciwnie ostatnie lata depresyi ceny 
surowca wyczerpały ich dawne zasoby i nale- 
żałoby na nowo ożywić ruch wiertniczy, choćby 
kapitałami obcymi, ale w tym celu przemysł 
ten musi być otoczony większą opieką rządu 
i kraju, jak to widzimy w Rumunii. 

Na zakończenie jeszcze jedna uwaga. 
Jest to zjawiskiem ekonomicznie znanem, że 
każdy przemysł w państwie, czy kraju w pierw- 
szej linii musi liczyć na konsumcyę wewnętrzną. 
Ta konsumcya jest podstawą przemysłu, eks- 
port jest bardzo dobrym dodatkiem, zawsze 
jednak wewnętrzą konsumcya jest ważniejszą. 
Kraje najwięcej przemysłowe, choćby nawet 
n. p. państwo niemieckie, ważniejsze gałęzie 
przemysłu opierają na konsumcyi wewnętrznej, 
która wzrasta w miarę wzrostu ludności. Za- 
dziwiającem jest zjawisko w Austro-Węgrzech, 
że konsumcya nafty mimo wzrostu ludności 
wzrasta bardzo nieznacznie; pod względem 
konsumcyi nafty zajmuje Austrya w Europie 
ostatnie miejsce. Roczna konsumcya naity na 
głowę ludności wynosi w AustroWęgrzech 45 kg., 
podczas gdy kraje nie posiadające własnego 
przemysłu naftowego, n. p. Szwajcarya konsu- 
muje na głowę 24 kg,, Belgia 23 kg., Niemcy 
14 kg. jest to dla przemysłu naftowego zjawi- 
sko nader niepomyślne i bezwarunkowo jedną 
z przyczyn słabej konsumcyi jest zbyt wysoki 
podatek konsuncyjny na naftę, który wynosi 
13 koron od cetnara i daje rządowi 30 mil. | > 
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koron rocznie. Jest on o 4 korony wyższy, niż 
cło na naftę w Niemczech, pominąwszy, iż 
niektóre kraje jak n.p. Belgia, Anglia nie znają 
zupełnie cła, ani podatku od nafty. Zjawisko 
to jest tem więcej niesprawiedliwe, iż inne 
źródła Światła, jak gaz i elektryczność nie 
podledają zupełnie podatkowi. Podatkiem tym 
dotkniętą jest najbiedniejsza ludność, co stano- 
wi przeszkodę w silniejszem rozpowszechnieniu 
Światła naitowego 'wśród uboższych warst lu- 
dności. | 

jeżeli materyały Świetlne mają konie- 
cznie być opodatkowane, to opodatkowanie to 
powinno się stosować równomiernie do wszyst- 
kich źródeł światła według oznaczonej jakiejś 
jednostki siły Światła. Stopniowe obniżanie po- 
datku na naftę znalazłoby finansową rekom- 
pensatę we wzrastającej konsumcyi naftyi w od- 
powiedniem opodatkowaniu innych materyałów 
świetlnych. Dla przemysłu naftowego wzmo- 
żenie się konsumcyi nafty w ludnej monarchii 
austro-węgierskiej, która 4 razy mniej nafty 
zużywa, niż Niemcy, ma olbrzymie znaczenie, 
ono może wpłynąć na wydatne podwyższenie 
ceny surowca, co przy głębokich szybach w Ga- 
licyi jest koniecznem. 

Na zakończenie więc odczytu pozwalam 
sobie postawić następującą rezolucyę : 

Zjazd górników polskich w Kra- 
kowie wyraża przekonanie, iż dla 
podniesienia przemysłu naftowe- 
go w Galicyi, który opiera się 
pierwszej linii na konsumcyi we:| 
wnętrznej nafty, koniecznem jest 
obniżanie stopniowe zbyt wyso- 
kiego podatku konsumcyjnego,co 
bezwarunkowo pociągnie za sobą 
wzrost zapotrzebowania nafty, 
pożądany także i ze względów 
ególno cywilizacyjnych. 

Z l. Zjazdu górników polskich w Krakowie, 

W dniach od 4. do 8. października b. 
r. odbywał się w Krakowie pierwszy Zjazd 
górników polskich. Kopalpictwo naftowe i wo- 
skowe, jako jedna z gałęzi górnietwa były 
na Zjeździe tym dość licznie reprezentowane. 
Odsyłając czytelników naszych do pism co- | 

dziennyeh, w których były umieszczane dość 
szczegółowe sprawozdania ze Zjazdu, w naszym 
organie zajmiemy się omówieniem prac sek- 
cyi naftowej, Odczyt dra Bartoszewieza, 
który na innem miejscu w nąszem piśmie 
zamieściliśmy, przeniesiony został na pierwsze 
plenarne posiedzenie Zjazdu i wygłoszony 
wobec wszystkich uczestników Zjazdu, czem 
Zjazd dał dowód, iź przemysł naftowy uważa 
za największy przemysł górniczy w naszym 
kraju, oraz uczeił pięćdziesięciolecie tego 
przemysłu. Sekcya naftowa na Zjeździe ukon- 
stytuowała się wybierając przewodniczącym 
inzyniera Waeława Wolskiego, zastępcą 
przewodniczącego inż, Franciszka hr. Za- 
moyskiego i sekretarzem inż. Wita Suli- 
mirskiego. Sekcya odbyła dwa posiedzenia, 
na pierwszem dnia 5. października został 
wygłoszonym oOdezyt inż. Zygmunta Biel- 
skiego p. t. „Historya techniki wiertniczej 
w (ralicyi*, Prelegent pokrótce przeszedł 
wszystkie sposoby wiercenia, zaczynając od 
ręcznego; zwrócił uwagę na udoskonalenia 
jakie nasi inżynierowie pp. Fabjański, Mi- 
kucki porobili w kanadyjskim systemie wier- 
cenia, wspomniał o płuczkowem wierceniu 
Faucka, o taranie inżyniera Wolskiego, mó- 
wił i o systemie Raky'ego, który w Galicyi 
nie znalazł szerszego zastosowania. Następnie 
rozwinęła się dyskusya nad wnioskami, które 
imieniem sekcyi naftowej miały być poddane 
uchwale całego Zjazdu. 

Uechwalono tego dnia następujące wnie- 
ski: 

1. Wniosek dra Bartoszewicza: 
„Zjazd górników polskich w Krakowie 

wyraża przekonanie, iź dla podniesienia prze- 
mysłu naftowego w Gralieyi, który opiera się 
w pierwszej linii na konsumcyi wewnętrznej 
nafty, koniecznem jest obniżanie stopniowe 
zbyt wysokiego podatku konsumeyjnego, co 
bezwarunkowo pociągnie za sobą wzrost za- 
potrzebowania nafty, pożądany także i ze 
względów ogólno eywilizacyjnych*, 

Wniosek dra Brooisława Guńkiewicza: 
I. Zjazd polskich górników w Krako- 

wie wyraża życzenie rewizyi krajowych ustaw 
konkurencyjnych, w celu ewentualnej pożą- 
danej zmiany odnośnych przepisów w tym 
kierunku, aby przedsiębiorstwa kopalniane 
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były zobowiązane do opłacania datków kon- 
kurencyjnych w pewnym ustawowo oznaczyć 
się mającym stosunku do kosztów budowy 
i aby datek konkureneyjny przedsiębiorstw 
kopalnianych ustawą oznaczony rozdzielany 
był pomiędzy . przedsiębiorców kopalnianych 
danej miejscowości w stosunku do płaconych 
przez nich -podatków zarobkowych ; rozpa- 
trzenie tej sprawy przekazuje się stałej de- 
legacyi Zjazdów górniczych”. | 

3. Wniosek A. Plutyńskiego: 
„Z uwagi na wielkie obciążenie finan- 

sowe, jakie największa. gałęź górnictwa na- 
szego kraju, przemysł naftowy na równi z prze- 
mysłem fabrycznym i rolńictwem ponosi, 
wskutek wysokich nad wartość i godziwy 
zysk cen surowca Żelaznego i półfabrykatów 
żelaznych, 

Zjazd górników polskich w Krakowie 
wzywa Koło polskie aby energicznie i sta- 

„nowcze poczyniło starania celem obniżenia 
"ceł wwozowych, względnie interwencyi u rzą- 
du w kartelu żelaznym, i uchwala zwrócić 
się w tym eelu do posłów dra Głąbińskiego | 

i dra Bataglii*, 

wrzących i 

Na temże posiedzeniu inż. Miączyński 
dawał wyjaśnienia o nowo wydanym atlasie 
geologicznym Borysławia, przez prof. Szajno- 
chę i Grzybowskiego, przy współudziale pre- 
legenta. 
| Drugie posiedzenie sekcyi naftowej 6. 
października rozpoczęło się bardzo interesu- 
jacym odczytem dra Tadeusza ŃŚmolu- 
chowskiego „O gazach naftowych*. Pre- 
legent mówił obszernie o próbach skraplania 
tych gazów na sposób fabryczny, podejmo- 
wanych w r. 1908 w Borysławiu, przyczem 
otrzymano 400/0 cieczy mlecznej, szładającej 
się ze skroplonych węglowodorów nizko- 

I rozpuszczonego w nich metanu, 
którego gazy naftowe zawierają do 909/,. Te 
nizko wrzące skroploneą benzyny mogłyby 
mieć wielkie zastosowanie jako materyał 
świetlny i do motorów. Spodziewamy się, iż 
odczyt ten w całości wkrótce będziemy mogli 
w piśmie naszem zamieścić. 

Po dyskusyi, która rozwinęła się nad 
tym odczytem przystąpiono do omówienia 
dalszych wniosków sekcyi naftowej. 

I Pipi 

Z 

Hr. Franciszek Zamoyski e wnio- 
sek następującej treści: 

„Ze względu na doniosłość, która po- 
siada napisanie dzieła obejmującego historyę 
i rozwój głębokiego wiercenia sekcya uchwa- 
la, aby saldo funduszu subkomitetu droho- 
byekiego przeznaczyć na cele tego wyda- 
wnietwa”*, | 

Wniosek ten wywołał dość ożywioną 
dyskusyę. Potrzebę napisania dzieła takiego 
i to w języku polskim i niemieckim uznano 
tembardziej, iż zasługą polskich techników 
wiertniczych są rozliczne udoskonalenia za- 
prowadzone w kanadyjskim sposobie wierce- 
nia, tak iż system ten dzisiaj powinien się 
nazywać galicyjskim, bo z kanadyjskiego już 
zostało bardzo mało. Dla zrealizowania tego 
wniosku wybrano komitet, w skład którego 
weszli pp. hr. SL inż. Bielski i Wło- 
darczyk. 

Następnie jednogłośnie uchwalono wnio- 
sek inż. Wolskiego treści następującej: 

„Wobec groźnego przesilenia, które od 
szeregu lat wycieńcza galicyjski przemysł 
naftowy uprowadzając bezpowrotnie z bi- 

lansu gospodarstwa krajowego, a na korzyść 
węgierskich rafineryj dzia- austryackich .i 

siątki milionów rocznie, 
w przekonaniu, że jedynie szybkie wy- 

zwolenie się z pod zabójczej przemocy obcego 
kapitału i stworzenie własnej, niezależnej, 
silnej finansowo organizacyi uzdolnić może 
swojskich producentów do racyonalnej świa- 
domej celów i środków polityki handlowej, 

w przekonaniu, że w takiej chwili prze- 
łomowej dla największego dziś w Gealicyi 
przemysłu, żywiącego wiele dziesiątek tysięcy 
pracowników, władze i instytucye krajowe 
powołane są w pierwszej linii do ratowania 
go od klęski ostatecznej i zagłady, czemu 
Wysoki Sejm juź raz dał wyraz, uchwalając 
niezrealizowany dotąd wniosek posła Milew- 
skiego, budowy rezerwoarów krajowych, 

Pierwszy Zjazd górników polskich zwra- 
ca się do Wysokiego Sejmu i Wysokiego 
Wydziału krajowego z usilnym i gorącym 
apelem, aby za pamocą krajowych instytucyj 
finansowych i magazynowych podjęto nare- 
szcie energiczną akcyę w kierunku poparcia 
samoistpej organizacyi producentów krajo- 

oenieiodikci 
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wych przez umożliwienie im magazynowania 
i zaliczkowania surowca naftowego*.. 

Na wniosek pp. dra Bartoszewicza i inż. 
Pierścińskiego uchwalono poczyńić starania, 
by do stałej delegacyi Zjazdów górniezych 
wybrano jednego przedstawiciela Krajowego 
lowarzystwa naftowego i jednego reprezen- 
tanta Związku techników wiertniczych, do 
czego Zjazd się przychylił wybierając do sta- 
łej delegacyi dra Stefana Bartoszewicza i inż. 
Wita Sulimirskiego. 

Podniesiono w sekcyi sprawę pisma pp. 
Mikuekiego i Żubra, tyczącego się patentu 
na tłokowanie ropy i zgodzono się na zwo- 
łanie w tym celu zebrania w Borysławiu. 

Wnioski przedłożone do uchwały Zjazdu 
przez sekcyę górniczą mają ogólniejsze zna- 
czenie dla całego górnictwa, a więe i dla 
kopalnictwa naftowego i dlatego także uwa- 
żamy za stosowne je tutaj umieścić, Wnioski 
te były następujące: 

1. Zjazd górników. polskich uznaje po- 
trzebę polskiej szkoły górniczej w Zagłębiu 
karwińsko-dabrowskiem i poleca stałej dele- 
gacyi, ażeby się tą sprawą zajęła jak naj- 
szezerzej i najenergiczniej, 

2. Z. P. G. uznaje potrzebę założenia 
odrębnego wydziału górniczego i hutniczego 
na politechnice lwowskiej i poleca stałej de- 
legacyi wdrożenie odpowiednich kroków. 

2. Z. P. G. przyłącza się do wniesio- 
nego w austryackiej. Radzie państwa wniosku 
dr. Pfaffingera w sprawie wyłączenia spraw 
górniczych z zakresu działania ministerstwa 
rolnietwa i przyłączenia agend władz górni- 
czych do ministerstwa handlu, a zarządu 
wszystkich kopalń państwowych do mini- 
sterstwa skarbu i poleca delegacyi stałej po- 

. czynienie odpowiednich kroków. 
4, Z. P. G. uznaje wniosek e. k. st. 

radcy górniczego Bocheńskiego w sprawie 
przesyłania okazów mineralogieznych, geolo- 
gieznych i paleontologicznych do naukowych 
zakładów krajowych za bardzo pożadany 
i poleca stałej delegacyi wystosowanie cd- 
powiedniego wezwania do zarządów kopalń. 

5. Z. P. G. uchwala jako dyrektywę 
dla komitetu wykonawczego Zjazdu, wydanie 
monografii Zjazdu, zawierającej cały materyał 

obrad i odczytów i prosi o zajęcie się tem 
wydawnietwem p. Zdzisława Kamińskiego. 

6. Z. P. G. przyłącza się do uchwały 
wszystkich towarzystw technicznych, ażeby 
naczelne posady techniczne obsadzane były 
przez techników, a nie przez prawników. 

1. Z. P. G. uchwala: poleca się stałej 
delegacyi obmyślenie sposobu utworzenia sta- 
łej komisyi, mającej na celu badanie tere- 
nów, z których spodziewać się można mine- 
rałów użytecznych, tudzież zalecanie tychże 
terenów polskim kapitalistom. . 

Dodać jeszcze musimy, że inż. Stani- 
sław Szezepanowski. wygłosił na sekcyi gór- 
niezej odczyt, który miał być wygłoszonym 
w sekcyi naftówej „O taranie wiertniczym 

'inż, Wolskiego*, Odezyt ten uzyskał ogromne 
uznanie. Cały Zjazd, a szezególnie wycieczka 
do Wieliczki, do uświetnienia której przy- 
czyniło się ogrońnie Ministerstwo skarbu, 
pozostawił u wszystkich uczestników nad- 
zwyczaj sympatyczne wrażenie i miłe wspo- 
mnienie. Naukowy charakter Zjazdu był tu- 
taj szezęśliwie połączony z podniosłym du- 
chem narodowym i uczuciem koleżeństwa. 

Następny Zjazd górniczy uchwalono od- ' 
być w r. 1910 w Warszawie, a wybrana sta- 
ła delegacya Zjazdu ma przed sobą bardzo 
poważne zadanie zorganizowania nowego zja- 
zdu i wykonania uchwał zjazdu odbytego. 

Wiec naftowy w Drohobyczu, 

Wiee naftowy, który się odbył 9. b. m. 
w Drohobyczu, jest dobrą wróżbą dla do- 
prowadzehia do skutku nowej organizacyi 
produkcyi ropy w naszym kraju; bezpośred- 
nio po wiecu podpisali deklaracye przystą- 
pienia do nowej „Petrolei* producenci, re- 
prezentujący 50%e produkcyi borysławskiej 
czystych producentów; na wiecu było także 
kilku przedstawicieli kopalń zachodniej Ga- 
licyi. Przebieg wiecu był następujący: 

Wiec zagaił przewodniczący komitetu 
drohóbyckiego dr. Fraenkel i w dłuższej 
przemowie wyłuszczył zebranym zaakcepto- 
wane przez komitet zasady nowej organiza- 
cyi, kładąc nacisk szczególniejszy na to, iż 
w przyszłej organizacyi komitet egzekuty- 
wny będzie rzeczywiście reprezentował pro- 
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dukcyę w stosunku zupełnie sprawiedliwym 
i będzie jedynie decydował o cenach i sprze- 
daży ropy. 

Po mowie przewodniczącego p. Langer 
interpelował prezydyum, co się stało z pro- 
jektem założenia samodzielnego związku pro- 
ducentów, oraz wyraził przekonanie, iź z po- 
wodu nieprawidłowości i nadużyć, jakie się 
działy w dawnej „Petrolei*, i nie załatwie- 
nia dotąd jeszcze rachunków przez dawną 
„Petroleę* nie powinno się nawiązywać wo- 
góle nowych rokowań z towarzystwem '„Pe- 
trolea*. | 

Pan dyrektor Steczkowski, biorąc asumpt 
z mowy p. Langera, jako nieufności u czę- 
ści producentów do nowej: organizacyi, zło- 
żył bardzo ważne oświadczenie eo do stano- 
wiska Zakładu kredytowego i własnego 
stanowiska w sprawie organizacyi, oświad- 
czenie, które zgromadzeni gprzyjęli z wielkim 
aplauzem i które najwięcej podziałało na pod- 
pisywanie deklaracyi, 

Pan dr. Steczkowski oświadczył, iż jak- 
kolwiek występuje dzisiaj na zebraniu jako 
dyrekter filii Zakładu, który organizacyę no- 
wą finansuje i przez to stanowisko jego jest 
trudniejsze wobee zebranych, niź wtedy, gdy 
zastępował interesy kopalni, to jednak nie 

"waha się powiedzieć, że popiera sprawę no- 
wej organizacyi jako obywatel przedewszyst- 
kiem, któremu dobro przemysłu krajowego 
leży na sercu i nie omieszka nawet wyciąg- 
nąć odpowiednich dla siebie konsekwencyj, 
gdyby Zakład kredytowy wpadł w sprzecz- 
ność z interesem naszej produkcyi surowca, 
co dzisiaj jest wykluczone wobec małego 
udziału Zakładu w rafineryach i wobec tego, 
iż Zakład posiada większość akcyj „Petro- 
lei*. 

[o męzkie oświadczenie zrobiło bar- 
dzo głębokie i sympatyczne wrażenie na ze- 
branych i jedynie przez zaufanie do osoby. 
dyrektora Steczkowskiego nie podniósł się 
już na zgromadzeniu żaden więcej głos opo- 
zycyjny względem nowej organizacyi. © 

Pan dr. Bartoszewicz przemówił za 
przystępowaniem producentów do nowej or- 
ganizacyi, gdyż w nowym regulatywie usu- 
nięto wady dawniejszej i nadarza się zamiast 
ciągłej bezowocnej w życiu przemysłowo- 

handlowem krytyki sposobność czynu i uję- 
cia organizacyi w swoje ęęce. By mieć pe- 
wność,. że organizacya nowa będzie kiero- 
waną odpowiednio do interesów producentów, 
dr. Bartoszewicz postawił rezolucyę następu- 
jącej treści: „Zebrani oświadczają się za przy- 
stąpieniem do nowej organizacyi, stawiają 
jednak warunek, by dytekcyą Kierującą 
wszystkiemi sprawami „Petrolei* była dy- 
rekcya we Lwowie, nie wyłączając ustano- 
wienia reprezentacyi we Wiedniu dla sto- 
sunku z rdfinerami*. SE 

Pan dr. Groldhamer odpowiedział panu 
Langerowi, iż samodzielny związek produ- 
centów nie powstał, gdyż produeenci przyjęli 
z zapałem myśl związku, lecz nie wykazali 
żadnego zapału w płaceniu udziałów; _oma- 
wiając sprawę nowej organizacyi, podniósł, 
iż jest ona zupełnie nie podobną w zasadach 
swych do dawnej, z której tylko nazwa została. 

Pan inż. Wolski, wspominając o Źmud- 
nych pracach komitetu nad omówieniem 
i ułożeniem lepszych zasad nowej organizacyi, 
apelował gorąco do zebranych, by wszyscy 
do organizacyi przystąpili i bez spełnienia 
tego czynu dla dobra naszej produkcyi sali 
nie opuszczali. Przeszło godzinę po wiecu 
trwało podpisywanie deklaracyj i prawie 
wszyscy obecni podpisy swe położyli, 

Z krajów naftowych. 
AZZARO 

Rosya. 
Z początkiem września b. r. odbyła się 

w Petersburgu pod przewodnictwem ministra 
handlu Filosofowa, przy udziale referentów 
departamentu górniczego i przemysłowego 
konferencya w kwestfi płynnego paliwa mi- 
neralnego. Chodziło w pierwszym rzędzie 
o to, w jaki sposób zaradzić dotkliwemu 
i dla przemysłu groźnemu brakowi ropy opa- 
łowej, jaki w ostatnich czasach z powodu 
nieustających strejków i obniżenia się pro- 
dukcyi surowca w Baku, na rynkach nafto- 
wych zauważyć się daje. Jest to zjawisko 
zupełnie identyczne, jak w roku ubiegłym, 
gdy znana katastofa w Baku zniszczyła znacz- 
ną część kopalń, W toku obrad poruszono 
kwestyę uregulowania stosunków robotni- 
czych w rosyjskiem kopalniectwie naftowem» 
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'. najważniejszym istotnym punktem obrad była 
kwestya imporrtu galicyjskiego su- 
rowca naftowego. Kwestya ta była już 
przedmiotem wyczerpujących obrad komitetu 
pod przewodnietyem sekretarza stanu Ko- 
kowcewa. Uechwalono ponownie rozpatrzeć 
stosunki transportowe i dokładnie kwestyę 
importu ropy galicyjskiej przestudyować, 
W dalszym ciągu omawiano projekt udziela- . 
nia zaliczek przedsiębiorstwom naftowym, dla 
podniesienia intenzywności robót wiertni- 
czych w okręgu bakińskim i sprawę licyta- 
cyi publicznej 120 dziesięcin rządowych te- 
renów, która odbędzie się w listopadzie b. r. 
Omawiano również możliwość przejścia z opa- 
łu płynnego do opalania węglem w niektó- 
rych przedsiębiorstwach i uchwalono skłonić 
te zarządy kolei, które z łatwością przejść 
mogą do opalania lokomotyw węglem, by 
swoje zapasy i dostawy ropy odstąpiły kole- 
jom skazanym na wyłączne opalanie ropą. 
W końcu uchwalono zwołanie obszernej an- 
kiety na początek października, w której 
wziąć mają udział zastępcy wszystkich inte- 
resowanych ministrów, namiestnik Kaukazu, 
przemysłowcy naftowi, zastępcy kopalń węgla 
i nawigacyi na Wołdze. Ankieta odbędzie 

_gię w Petersburgu i na niej poddane zostaną 
szczegółowej dyskusyi wszystkie kwestye ty- 
czące się opalania płynnem paliwem mine- 
ralnem. Uechwalono założenie biura staty- 
stycznego w ministerstwie handlu, które pro- 
wadziłoby dokładne wykazy zapotrzebowania 

i rozdziału ropy opałowej w poszczególnych 
okręgach. 

Oczekiwać zatem należy powtórzenia 
wielkiej ankiety z roku ubiegłego, która 
w sferach galicyjskich przemysłowców nafto- 
wych wywołała wielkie zainteresowanie, ze 
względu na możność eksportu surowca do 
Rosyi. W roku bieżącym nie zakończy jed- 
nak ankieta prawdopodobnie spraw swych 
platonicznemi uchwałami, które dotąd nie 
zostały wykonane, gdyż brak mazutu z każ- 
dym dniem staje się dotkliwszym i kwestya 
importu ropy do Rosyi w sezonie obecnym 
staje się o wiele bardziej aktualną, jak w ro- 
ku ubiegłym. | 

Na rynku naftowym w Moskwie poja- 
wiła się po raz pierwszy parafina rysyjskiej 

proweniencyi w cenie 8 rb. 30 kop. za pud. 
Parafina pochodzi z fabryki firmy bracia No- 
beł, przerobiona ż ropy z wyspy Tscheleken. 
Ropa bakińska nie zawiera, jak wiadomo, pa- 
rafiny i całe zapotrzebowanie tego produktu 
pokrywać musiano zagranicą. Pojawienie się 
parafiny rosyjskiej, która pod względem swych 
własności wcale się korzystnie przedstawia, 
stanowi nowość, której znaczenie ekonomicz- 
ne zawisłem będzie od ilości produktu jakie 
fabryka dostarczać będzie tutejszym rynkom. 

Rumunia. 

Pożary kopalń i poszczególnych szybów 
mnożą się tu w ostatnich czasach w sposób 
zastraszający. Z Bustenari donoszą o tem do 
„Petroleum*. Dnia 11. września zniszczył po-- 
Żar szyb nr. 1. sekcyi Baraganu firmy „F'ra- 
tii D. S, N. Secelianu". Ogień ugaszono wkrót- 
ce, dzięki energicanej akcyi ratunkowej; nie- 
bezpieczeństwo dla otaczających kopalń było 
bardzo znaczne, gdyż w bezpośredniem są- 
siedztwie płonącego szybu znajdował się szyb 
nr.'3. tej samej firmy i 5 pełnych rezerwoa- 
rów ropnych. Szyb spalony nie był wybu- 
chowym. Dnia 14. z. m. wybuchł groźny po- 
żar na kopalni firmy „Societe Bustenari'; 
którego ofiarą padły szyby nr. 41 tejże firmy 
i nr. 55 towarzystwa „Steaua Romana '*, prócz 
tego zniszczone zostały przez pożar dwa 
kompletne rygi wiertnicze, rezerwoary ete. 
Oba spalone szyby były produktywne, nr. 41 
dawał około %/,, nr. 55 około jednej cysterny 
dziennie. Szkodę oceniają na 40.000 lei, 
Dnia 18. z. m. powstał pożar na kopalni fir-. 
my „Fratii Eue Grigorescu si G. w. Abu- 
lescu*, który przeniósł się na sąsiednią ko- 
palnię firmy „Telega Oil Co.* Spaliły się 
2 pompy i rezerwoar z zawartością 5 cystern 
ropy, należący do towarzystwa „Telega Oil: 
Co.* Szkoda wynosi w przybliżeniu 25,000 lei. 

Na wystawie bukareszteńskiej zwiedził 
król Karol I. szyb wiercony przez firmę 
„Irauzżl 8% Co.* systemem „Rapid*. Wyjaś- 
nień fachowych udzielał naczelnik działu 
górniczego ministerstwa robót publicznych 
inż. Pushcariu. 

Towarzystwo „Italo Romana*, które jak 
donosiliśmy podwyższyło kapitał akcyjny do 
15,000.000 fr. i nabyło wszystkie kopalnie 

< 
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towarzystwa „Telega Oil Co.* i rafineryę 

„ Vega”; otrzymało w szybie nr. 1 w Cam- 
peni-Bacau z głębości 700 m. silne wybu- 
chy. Jest to bardzo ważne zjawisko dla stwier- 
dzenia wydajności terenów naftowych w Moł- 
dawii (północnej części Rumunii), gdzie do- 
tąd nie odwiereono znaczniejszych pokładów. 
Towarzystwo zamierza w najbliższym czasie 
rozwinąć w Bacau i okolicy nader intenzy- 

wną czynność wiertniczą, 
Cena ropy surowej notowaną jest ofi- 

cyalnie kor. 3:80—4 za ceetnar mtr. 

Ruch wiertniczy w Galicyi. 

| Borysław. Szyb „Wanda* firmy Bloch: 
% Ska, wiercony w akordzie przez inż. J. 
Sholmana od 11. b, m. dźje 3—4 cysterny 
dziennie z głębokości 1.030 m. Odwiercenie 
tego szybu, który wysunięty jest daleko ku 
Mraźnicy, i sąsiaduje z odwierconym nieda- 
wno równieź z produkcyą dzienną 3—4 wa- 
gonów szybem „Ural*, jest waźnym bardzo 
wskaźnikiem dla terenów położonych ku po- 
łudniowi i rokuje przyszłość kopalniom oko- 
licznym, jak n. p. „Aleksander*, „Brylant*, 
„lIgnacy", „Wiara* ete. (O. 4 C.) 

_ Niebyłów. Zawiązała się tu nowa 
spółka dla eksploatacyi wosku ziemnego, na 
czele, której stoją pp. dr. Ungar, Wi- 
śniewski, dr. Deskur i i. Pierwszy szyb za- 
łożonym ma być już ź początkiem przyszłego 

' miesiąca. 
Szumina. Towarzystwo wiertnicze „30- 

bieski*, mające siedzibę w Berlinie rozpo- 
częło wiercenie dnia 1. maja b. r. Głobokość 

szybu wynosi obecnie 320 m- przy 91/,” dy- 
menzyi, Wiercenie połączone jest z wielkiemi 
trudnościami i idzie bardzo wolno, gdyż jest 
to pierwszy szyb wiercony w tej .miejseo- 
wości, w nieznanych zupełnie pokładach. 
W ostatnich dniach zamknięto wodę i za- 
puszczono 9%” turę, W odległości około 2 km. 
na południe od towarzystwa „Sobieski* na- 
była tereny „Spółka naftowa Walewska* i ma 
w najbliższym ezasie rozpocząć wiercenia. 

Strzelbice. „Spółka ludowa* zastano- 
_ wiła wiercenia w głębokości 295 m. dla braku 

kapitału. Spodziewać się należy, iż w najbliż- 

owy m 

Nienaszów. Szyb firmy „Grertrudens- 
gliicek* wiercony w akordzie przez firmę Sty- 
ber % Zeitleben po roku doszedł do 500 m. 
l wykazuje od mniej więcej 400 m. co raz 
silniejsze gazy. Obeenie *po ciężkiem za- 
gwoźdźeniu zdołano szyb wyinstrumentować 
1 podjęto ponownie wiercenie. ; 

„Deutsche Tiefbohrgesellschaft" 
wkrótce rozpocznie wiercenia ezteroma ry- 
gami swoim systemem w zachodriej Galieyi, 
a mianowicie 1 rygiem w Kobylankach, jed- 
nym w Wietrznie pogłębiać będzie szyb, któ- 
ry wiercił pan Łaszcz i doprowadził do głę- 
bokości przeszło 400 metrów, jednym w Bóbr- 
ce i jednym w Rogach o 120 metrów na po- 
łudnie od szybów Perutz i Ska. Wszystkie 
cztery szyby będą założone na południowym 
siodle terenu nafiowego Kobylany- Wietrzno- 

Bóbrka.Rogi; siodło to jeszcze dotąd zupeł- 
nie nie było eksploatowane ; jeden tylko szyb 
na tem siodle wiercony przed laty dawał już 
obiite gazy; według orzeczenia profesora Zu- 
bera to południowe siodło więcej powinno 
być obfite w ropę, niż dotychczas eksploato- 
wane północne silnie wygięte. Tereny po- 
wyższe „Tiefbohrgesellschaft* nabyło od pa- 
na łaszcza, 

Opalanie ropa kotłów okrętowych. 

W opalaniu kotłów okrętowych płyn- 
nem paliwem mineralnem Mm Niemczech za- 
znaczyć należy nowy postęp. Podczas gdy do 
niedawna stosowano ropę na okrętach wo- 
jennych niemieekich jedynie jako opalanie 
rezerwowe na wypadek braku węgla, spu- 
szezonym został w ostatnim czasie przez kie- 
rownictwo budowy kanału Teltow nowy sta- 
tek „Miiggel* urządzony wyłącznie dla płyn- 
nego paliwa. Pojemność rezerwoaru ropnego 
statku, zbudowanego przez towarzystwo ake. 
H. Paneksch w Landsbergu n. W., wynosi 
4.000 kg. Jako materyał opałowy używaną 
bywa*maź pozostająca po destylacyi węgla 
kamiennego, stosowanie której wobec nie- 
zmiernie wysokich obecnie cen węgla w Nier- 
czech przedstawia znaczną korzyść pod wzglę- 
dem ekonomicznym, a dla jej własności ka- 
loryecznych nierównie „większą zdobycz pod 
względem technicznym. Ogólnemu _r0zpo- | 

zd 
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wszechnieniu płynnego paliwa mineralnego 
na statkach rzecznych i portowych, których 
Niemcy liczą kilka tysięcy, stoi jedynie na 
przeszkodzie zbyt wysokie eło wwozowe. Nie 
jest wykluczonem, iż przewidywany na zimę 
bieżącego roku groźny brak węgla zniewoli 
Radę związkową, iż skorzysta z zastrzeżone- 
go dla siebie w nowej taryfie cełowej prawa 
uwolnienia od eła ropy surowej, o ile nie 
zostanie ona zużyta przez destylacyę, dla fa- 
brykacyi smarów, oleju Świetlnego i gazu, 
lecz dla innych celów przemysłowych. 

Sfery przemysłowe niemieckie wyraziły 
już niejednokrotnie swoją opinię w tym kie- 
runku, iż obniżenie cła na olej gazowy o .e. 
o, 0:83—0:88 dla celów motorycznych do 
netto mar. 5 za 100 kg. jest w obecnych 
warunkach zupełnie niewystarczającem. A chwi-. 
lą gdy Syndykat sprzedaży olejów parafino- 
wych, wyrabianych z turyngskiego węgla 
brunatnego, wstrzymał dostawy z powodu za- 
stoju produkcyi wywołanego strejkiem ro- 
botników, znaleźli się nader liczni konsumen- 
ce tego materyału, właściciele motorów opa- 
lanych płynnem paliwem mineralnem w bar- 
dzo trudnem położeniu, a dostawa taniego 
i odpowiedniego materyału opałowego dla 
motorów, stanowi w tych kołach nader ży- 
wotną kwestyę. Środkiem zaradezym wobec 
olbrzymiego rozpowszechnienia motorów na- 
ftowych, byłoby zniesienie lub znaczne obni- 
żenie cła na zagraniczne oleje mineralne dla 
celów popędowych, nawet o ciężarze gatun- 
kowym innym, niź 0:838—0:88. Rząd nie- 
miecki, który w ostatnich czasach na polu 
kreowania i podwyższania podatków konsum- 
cyjnych zdziałał więcej aniżeli lojalny nawet 
obywatel bez szemrania znieść może, miałby 
sposobność stworzenia nowego, wydajnego 
źródła dochodów, przez obłożenie nizkiem 
cłem, w wysokości dajmy nato 50 fen. za 
cetnar metryczny nie importowanych dotych- 
czas zupełnie olejów opałowych i motorycz- 
nych o ciężarze gatunkowym ponad 0:88 do 
0:88. Przez lat dziesiątek popularnem było 
w kwestyi oclenia nafty i produktów nafto- 
wych w Niemczech hasło, iź nie należy uwal- 
niać od cła ropy i olejów opałowych, ażeby 
nie dawać sferom bogatym wolnego od cła 
światła elektrycznego, gdy każda najuboższa 

wdowa musi opłacać za naftę wysokie eło 
i podatek. Po upływie szeregu lat poznano 
dopiero jak fałszywym był ten argument, po- 
znano iż nie tanie światło eloktryczne sfer 
bogatych stanowi w tynt wypadku czynnik 
decydujący, lecz chodzi w pierwszym rzędzie 
o podniesienie całego niemieckiego przemy- 
słu, a w szczególności o wzmoenienie dro- 
bnych przedsiębiorstw przemysłowych wobeć 
przemysłu wieikiego, przez stworzenie taniej 
siły motorycznej. Motor naftowy należy już 
do przeszłości, w dobie obecnej i w przy- 
szłości, od chwili epokowego wynalazku 
Diesel/a, w grę wchodzić może jedynie mo- 
tor ropny, który nadaje się do opału zarówno 
ropą surową, jak i naftą i całym szeregiem 
innych tanich frakcyj, które niejednokrotnie 
oznaczane bywają jako odpadki. 

Walter, Monachium. 
+ ; * 

W sprawie opalania kotłów okrętowych 
płynnem paliwem zamieszcza „Moniteur du 
pótrole roumain* sprawozdanie z prób pod- 
jętych w marynarce włoskiej. W ostatnich 
czasach podjęto próbę opalania kotłów od- 
padkami ropnymi na jachcie „Lei*, przez 
właścicieli nowego systefau, w obecności ad- 
miralieyi, licznych właścicieli okrętów i prze- 
mysłowców rafinerów naftowych. Próby od- 
bywały się pod kontrolą p. Lettieri, dele- 
gata ministerstwa marynarki i trwały dwa 
dni z rzędu. Rezultat był nader zadowalnia- 
jący, okazało się, że opalanie odpadkami 
ropnymi przedstawia w porównaniu z węglem 
550/, oszczędności, eo w sferach decydują- 
cych rządowych i technicznych wywarło bar- 
dzo dobre wrażenie. Nie ulega wątpliwości, 
iż osiągnięte wyniki będą decydującemi dla 
wprowadzenia płynnego paliwa mineralnego | 
dla floty włoskiej. W Rumunii od kilku lat 
opalane bywają odpadkami ropnymi wszyst- 
kie statki na Dunaju i Morzu czarnem, tu- 
dzież wszystkie lokomotywy. „Moniteur du - 
pótrole roumain* rozesłał wszystkim uczestni- 
kom tych' doświadczeń elaborat inżyniera 
Stratilesco, w którym wykazuje, iź na pa- 
rowcu „Regele Carol I. * zaoszezędzono w pierw- 
szym roku stosowania odpadków ropnych 
128.000 franków na opale i personalu. 
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Z rynków naftowych. 

Sprawozdanie c. ik. austr.-węg. urzę- 
dów: konsularnych. 

Berlin w sierpniu. Położenie południo- 
wo niemieckich cynków naftowych na razie 
nie zmienione. Popyt na towar gotowy nieco 
się ożywił, gdyż ze zmniejszeniem się dnia 
wzrasta zapotrzebowanie nafty świetlnej, ale 
w ogólnym ruchu naftowym ten nieznaczny. 
wzrost konsumoyi nie daje się odezuć, Prócz 
tego nie daje się zauważyć, podobnie jak 
w miesiącu poprzednim, najmniejsze zainte- 
resowanie dla zamówień z późniejszym ter-- 
minem dostawy. Odbiorcy liczą się z pra- 
wdopodobieństwem dalszego obniżania się ce- 
ny z powodu zniżonej tendencyi na rynkach 

„amerykańskich, coby im pozwoliło pokryć 
swe zapotrzebowanie pod korzystniejszymi 
Warunkami; na razie jednak nie daje się od- 
czuć na tutejszym rynku wpływ Ameryi. 

Szezecin w sierpniu. Niższe notowa- 
nia nafty w Ameryce północnej spowodowały 
na tutejszym rynku obniżenie się cen nafty; 
obecnie notuje nafta amerykańska loco mar. 

_ 11:20—11:30. 
| Saloniki w* sierpniu. W. ostatnich 
dniach zawarto nowe układy o dostawę na- 
ity z Węgrami, Z Batumu zamówiono ładu- 
nek statku żaglowego naftowego po cenie 
24'/, piastra za 2 bidony, a 27 piastrów za 
skrzynię o 2 bidonach z dostawą na listo- 
pad od firmy Azranitides; firma Mantaszew, 
w której ręku do dania spoczywał cały 
handel naftą rosyjską, obecnie nie może 
uskutecznić żadnych dostaw, Cena targowa 
waha się między 245/, a 25 piastrów za 2 
RA za bidony w skrzyniach płaci się 
o 27/, piastry więcej. Oczekują tu statku 
towarzystwa Italo-Americana w Wenecyi z ła- 
dunkiem 40.000 bidonów i 3,000 skrzyń, 
Większe zamówienia na tutejszym rynku czy- 
ni prowineya, z dostawą na październik, li- 
Btopad, grudzień b. r. i styczeń n. r. Próby 
podejmowane z naftą rumuńską nie odniosły 
skutku; dość znaczne zapasy nafty z rafine- 
ryi towarzystwa „Aurora* w Bukareszcie le- 
żą dotychczas niesprzedane. 

Ruszezuk w sierpniu. Zawarto układ 
(o dostawę 50 wagonów nafty z Węgier. 

on 

Towarzystwo „Olex*, które zajmuje się 
sprzedażą nafty zagranicą, postanowiło człon- 
kom swoim (rafineryom austryackim) wypła- 
cić dodatkowo większą kwotę za eksporto- 
waną nafię, gdyż przy sprzedaży nafty za- 
granicą w ostatnich czasach osiągnięto bar- 
dzo dobre rezultaty. W roku ubiegłym mia- 
nowicie towarzystwo „,Olex* płaciło swoim 
członkom 2 k. i 85 h. za cetnar rafinowanej 
nafty; w tym roku miało płacić 3 korony, 
ponieważ jednak zdołało osiągnąć faktycżnie 
cenę wyższą niź 4 korony postanowiło wypła- 
cić ezłonkom dodatkowo jeszcze jedną ko- 
ronę. 

Ciekawem jest, iż mimo to rafinerzy 
wcale nie myślą podnieść ceny ropy ekspor- 
towej, jakkolwiek zyski z eksportu się rę: 
większają, 

KRONIKA. 
| Józei Muck, inżynier górniczy, były dy- 

rektor techniczny kopalni wosku Linderbanku 
w Borysławiu, zmarł we Wiedniu z początkiem 
b. m. Jako dyrektor kopalń borysławskich zdółał 
zmarły zjednać sobie najszersze sympatye i z ża- 
lem żegnano go, gdy powołąnym został na stano- 
wisko konsulenta technicznego Linderbanku, któ- 
re aż do zgonu zajmował. Zmarły uchodził w sfe- 
rach górniczych za pierwszorzędnego znawcę ko- 
palnictwa woskowego i wzbogacił literaturę fa- 
chową w liczne monografie i dzieła techniczne 
i geologiczne. 

. Sprawy patentowe. P. inż. Stanisław Szcze- 
panowski w Wolance zgłosił patent na świder eks- 
centryczny, którego dolny profil wykazuje kształt 
pochyło położonej litery Z, stanowiącej ostrze 
o końcach zaostrzonych, uciętych i zaokrąglonych. 

Firma „Inż. Jakób Wasilewski i Ska w Wo- 
lance* zgłosiła patent na żóraw wiertniczy kana- 
dyjski z. nieobciążonym i wolnospadającym waha- 
czem (balansem). Na obciążonym normalnie waha - 
czu zawieszone są prócz tego ciężary ruchome, 
które przy spadaniu wahacza pozostają na belce 
żórawia, przy 8x idą wraz z wahaczem 

"w górę. 
Gal. Karpackie naftowe Towarzystwo. 

Obecnie wyszło z druku drugie wydanie ka- 
talogu fabryki maszyn i narzędzi wiertniczych 
Gral. Karpackiego naftowego Towarzystwa akcyj- 
nego w Gliniku maryampolskim. Katalog ozdo-- 
biony nader starannie wykonanemi ilustracyami 
obejmuje wszystkie maszyny i narzędzia w wiert- 
nictwie nałtowem używane, począwszy od kom- 
pletnych rygów wiertniczych a skończywszy na 
najdrobniejszych przyrządach pomocniczych. Wy- 
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dawnictwo daje obraz rozwoju fabryki Towarzy- 
stwa, której wyroby cieszą wielkiem rozpowsze- 
chnieniem i zasłażonem uznaniem nie tylko u nas 

"w kraju, ale pokrywają znaczną część zapotrze- 
bowania kopalń naftowych w Rumunii, wypiera- 
jąc po części wyroby fabryk niemieckich. , % 

Nowe akcyjne "Towarzystwo naftowe. 
Pp. Robert br, Biedermann, Otto Brunner, dr. F. 
G. Mac Garvey, dr. G. Kriimer, T. Matesdort 
i Herrman Wolf otrzymali koncesyę na założenie 
towarzystwa pod firmą „Austryackie akcyjne To- 
warzystwo naftowe" (Osterreichische Petroleum- 
industrie-A ktiengesellschaft) z siedzibą we Wiedniu 
i prawem zakładania filij i agencyj w kraju i za- 
granicą. Towarzystwo ma na celu nabywanie i za- 
rząd posiadłości ziemskich przedsiębiorstw prze- 
mysłowych i uprawnień dia eksploatacyi, prze-: 
róbki i sprzedaży nafty, wosku ziemnego i pro- 
duktów pokrewnych. Kapitał zakładowy wynosi 
1,000.000 koron w 5.000. akcyach po 200 kor. wpła- 
conych całkowicie gotówką, i może być na pod- 
stawie uchwały Rady nadzorczej podwyższonym 
do 2,000.000 kor. Dalsze podwyższenie kapitału 
akcyjnego wymaga zezwolenia władz. Dawniejsze 
konsorcyum „Bergheim, Marchwieki, Biederman*, 
które ma kopalnie w Słotwinie, zostało w pierw- 
szej linii objęte tem nowem akcyjnem towarzy- 
sbwem. 

Ustawa naftowa. Projekt rządowy zmiany 
ustawy naftowej został z pewnemi zmiauami przy- 
jęty w komisyi społeczno-ekonomicznej, która ob- 
radowała pod przewodnictwem posła Skenego. Re- 
ierentem na pełne posiedzenie Izby został wybra- 
ny poseł dr. Małachowski. | 

Kartel rafinerów postanowił na miesiąc 
październik powiększyć sprzedaż nafty wszystkim 

rafineryom o I0/,. 
Ministerstwo spraw wewnętrznych do- 

puściło w porozumieniu z ministerstwem rolnictwa 
niemiecko-galicyjskie Towarzystwo akcyjne nafto- 
we „Harklowa* w Berlinie do uprawiania intere- 
sów przemysłowych, określonych jego statutem, 

"w obrębie królestw i krajów reprezentowanych 
w Radzie państwa, z siedzibą reprezentacyi to- 
warzystwa w Jaśle. 

„Petrolea*, W chwili oddania numeru na- 
szego do druku już 700/, czystych producentów 
podpisało deklaracyę przystąpienia do nowej orga- 
nizacyi. 80. b. m. ma się odbyć we Wiedniu wal- 
ne zgromadzęnie akcyonaryuszów towarzystwa 
„Petrolea*, 

Rosyjsko-rumuńska koalicya w intere- 
sach naftowych. Według „Berliner Bórsen-Cou- 
rier* doszło do porozumienia między grupą Nobel- 
Rothschyld, jako przedstawicielami rosyjskiego 
przemysłu naftowego z jednej strony, a Deutsche 
Bank i Disconto-Gresellschaft, silnie zaangażowa- 
nemi w rumuńskim przemyśle naftowym z dru- 
giej strony ; porozumienie to ma na celu zwalczać 
wspólnie konkurencyę „Standard Oil Company*. 

Oficyalnego potwierdzenia tej bardzo ważnej dla 
stosunnków naftowych wiadomości dotychczas 
niema. ss 

Uroczyste otwarcie szkoły na Wolance. 
Koło miejscowe Towarzystwa Szkoły Ludowej na 
Wolance założyło szkołę dla dzieci robotników 
w budynku byłego kościółka, zbudowanego przed 
laty przez polskich robotników naftowych na Wo- 
lance. Uroczyste otwarcie nowej szkoły odbyło się 
w sobotę dnia 29. września. Poświęcenia dokonał 
miejscowy proboszcz. W uroczystości wzięło udział 
liczne grono pracowników w przemyśle naftowym. 

m kartelu naftowego. Z Pragi donoszą: 
Zapotrzebowanie nafty na tutejszym rynku. było 
w ubiegłym miesiącu tak znaczne, iż ze strony 
rafinerów czeskich żądano podwyższenia kontyn- 
gentu w ciągu miesiąca ; podwyższenie to okązało 
się jednak niemoźliwem, gdyż rafinerye węgier- 
skie nie wyprzedały kontyngentu swego na wrze- 
sień. Wobec tego postanowiły rafiuerye austryackie 
pokryć najniezbędniejsze zapotrzebowanie na ra-- 
chunek kontyngentu październikowego, podwyż- 
szając równocześnie cenę o koronę. Z Budape- 
sztu piszą nam: Na posiedzeniu skontyngento- 
wanych rafineryj nafty, odbytem w Budapeszcie 
dnia 25. i 26. września uchwalono niezmieniać cen 
naiły w październiku. W okresie od 1. maja do 
81. października wyniesie kontyngent w przecię- 
ciu 45 procent. Prócz tego omawiano na posie- 
dzeniu tylko sprawy bieżące. W. kwestyi odno- 
wienia kartelu naftowego nie powzięto zadnej de- 
cyzyi wobec niepewnych stosunków panujących 
w przemyśle naftowym. 

Punkt zapalności rosyjskich produktów 
naiiowych przeznaczonych na eksport. Nie- 
dawno ogłoszone rozporządzenie rosyjskiej Rady 

| stanu z d. 22. kwietnia b. r. obniżyło punkt za- 
palności rosyjskich produktów naftowych prze- 
zaaczonych na eksport, bez względu na to, czy | 
transport odbywa się w cysternach, czy statkach 
tankowych z 280 C. do 210 C. 

Pokłady ropne na Szląsku austryackim. 
W okolicy miejscowości Stare Hamry na Szląsku 
austryackim, w pobliżu granicy morawskiej, od 
dłuższego czasu czynili poszukiwania za ropą pe- 
wien profesor geologii i inżynier. Poszukiwania, 
jak donoszą, uwieńczone zostały pomyślnym wy-/ 
nikiem, gdyż miano natrafić na roponośne pokła- 
dy, nadające się do eksploatacyi. 
.. .Dla górników i geologów notujemy tu 

wiadomość, że przemysłowo-handlowe czasopismo 
„Dźwignia* drukuje powieść na wzór Vernego, 
w której autor przedstawia usiłowania, zmierza- 
jące ku przebiciu skorupy ziemskiej przez „Towa- 
rzystwo wypraw do wnętrza ziemi*, Prowadzi ono 
głębokie wiercenia na jedynym w całej Galicyi 
wulkanicznym terenie na południowy zachód od 
Krakowa i na tle fantastycznych odkrywek bu- 
duje bardzo ciekawą teoryę, że w skorupie ziem- 
skiej istnieją groty i jaskinie nie tylko wśród 
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warstw napływowych, lecz także wśród wulka- 
nicznych w postaci t. zw. „bąbli* erupcyjnych. 

"Teoryę tę popiera autor tworzeniem się. t. zw. 
„lakonitów*, pomeksu i ekspanzyą gazów. Opo- 
wiadanie w geologicznych odkryciach przetykane 
jest barwnymi opisami rozlicznych przygód. Po- 
czątek powieści Zawernego dostarcza nowym abo- 

nentom roczhym bezpłatnie redakcya „Dźwigni* 
we luwowie. Roczna przenumerata „Dźwigni* wy- 
nosi kor. 4, kwartalnie 1 kor. 

Nasza nafta we Włoszech. W -roku 1905 
zakupiono we Włoszech 54.643 cetnarów metrycz- 
nych austryackich produktów naftowych; w tej 
liczbie 647 c. m. ropy, 17.026 cetn. nafty, 25.874 
cetn. smarów i 11.096 cetn. benzyny; w roku 
ubiegłym eksportowano do Włoch 48.098 cetn. 

Produkcya ropy w Alzacyi. Według spra- 
wozdania Izby handlowej w Strassburgu produk- 
cya ropy w roku 1905 w Alzacyi wynosiła 218.000 
cetnarów metrycznych; w roku 1904 była większą 
i stanowiła 226.350 cetnarów. 

Nowe odkrywki naftowe. Według „Jour- 
nal du Petrol* natrafiono we Francyi w depar- 
tamencie Ain, około miejscowości Vaux na pokła- 
dy ropne z okey wiercenia za węglem .kamien- 
nym; ropa z przerwami wybuchała na 4 metry 

- wysoko; podobno już dawniej w tej' miejscowości 
szczególnie po stronie Mont Orćdo występywały 
ślady ropy. 

W New - Plymouth w Australii na za- 
chodnim wybrzeżu Nowej Zelandyi otrzymano 
szyb głębokości 400 stóp z codziennym przypły- 
wem ropy. W ten sposób wiercenia, które już po- 
czynając od roku 1865 prowadzono tam z przer- 
wami, zostały uwieńczone dodatnim rezultatem. 
Towarzystwo, które tam wierci zakupuje prawa 
wiercenia na 5,000 akrach powierzchni i zamierza 
oprócz intenzywnej eksploatacyi ropy budować na 
miejscu rafineryę nafty. 

| W Portugalii pod kierownictwem an- 
gielskiego inżyniera pana Beeby Thompson roz- 
poczęto roboty wiertnicze na północ od Lizbony, 
gdzie wzdłuż morza około miejscowości Leiria wy- 

_ stępują największe oznaki, jak to stwierdził geo- 
log i główny redaktor pisma „Journal du Pótro- 
le* pan Henryk Neuburger. 

Import oleju opałowego do Bułgaryi za- 
pewne wkrótce przyjmie duże rozmiary. Miano- 

wicie Rada ministeryalna w Bułgaryi postanowiła 
do opalania kotłów parowych we fabrykach wpro- 
wadzić odpadki naftowe (oleje gazowe) bez cła 
na podstawie zezwolenia ministrów handlu i rol- 
nictwa. Bułgarya w roku ubiegłym sprowadziła 
za 3,017.801 franków produktów naftowych, z cze- 
go na Rosyę przypada 1,201.169 franków (nafta 
i smary), na Stany Zjednoczone 850.497 franków 
(głównie oleje cylindrowe i nafta), na Austryę 
ee. 906 franków i na Rumunię 359.767 franków. 

Rumuński przemysł naftowy w tym roku 
obchodzi czterdziestolecie swego istnienia, (nasz 
starszy obchodził już pięćdziesięciolecie), Pan Ali- 
manestianu w artykule odpowiednim podaje nie- 
które ciekawe cyfry porównawcze obecnie i z przed 
laty 40. Produkcya powiększyła się stokrotnie, 
w r. 1866 wynosiła tylko 6425 tonn; eksport po- 
większył się 50 razy; w roku 1866 wynosił 4194 
tonn.; jednakowoż wartość produktów eksporto- 
wych jest tylko 4 razy większa, gdyż obecnie cena 
naity jest znacznie niższą, niż dawniej, W końco- 
wym wywodzie pan Alimanestianu wykazuje i braki 
w obecnym stanie przemysłu, a więc przedewszy- 
stkiem nieumiejętności należytego wiercenia, które 
dzisiaj w Rumunii jest jeszcze za kosztowne mimo 
małej głębokości i brak organizacyi producentów 
surowca, natomiast z uznaniem wyraża się o or- 
ganizacyi rafinerów, o urządzeniach technicznych 
w porcie lodz. o badaniach geologicznych 
terenów naftowych w Rumunii i o umiejętno- 
ści zainteresowania większych kapitałów zagra- 
nicznych. 

Notatki techniczne. Dotąd uważano za 
niezbędne produkta naftowe czyścić kwasem siar- 
kowym i ługiem sodowym, aby produkta te miały 
odpowiedni kólor i zapach. Doświadczenia Fro- 
scha, który destyluje naftę nadtlenkiem miedzi, 
nie wymaga czyszczenia kwasem i ługiem, ale da 
się zastosować tylko przy ropie obfitej w siarkę. 
Deichler proponuje gotować i destylować produkta 
naftowe, by uniknąć dalszego czyszczenia, nadme- 
talicznem natrium. Deichler próbował w ten spo- 
sób traktować benzynę surową i destylat naftowy. 
Kolor po tem traktowaniu był odpowiedni, lecz 
zapach u benzyny nadzwyczaj silny i przypomi- 
nający rozkład, tak, iż czyszczenie kwasem siar- 
kowym jest konieczne, a oprócz tego ogrzewanie 
z metalicznem natrium „RA dużo MA PLYRA 
opałowego. 

Towarzystwo akcyjne „Harklowa*, które 
jak donosiliśmy wyżej, otrzymało od ministerstwa 
spraw wewnętrznych prawo uprawiania interesów 
przemysłowych w Austryi, które zostało założone 
przez domy bankowe Delbriick Leo % Co. w Ber- 
linie, J. H. Stein w Kolonii i Bank międzynaro- 
dowy w Luksemburgu, wykazało w pierwszym 
roku deficyt 32.464 marek. | 

Odezwa. 

Komisya ekonomiczna w parlamencie 
wiedeńskim, jak donosimy w kronice, przyjęła 
projekt reformy państwowej ustawy naftowej | 
w najważniejszych punktach głównie po my- © 
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Śli ankiety naftowej, zwołanej przez Wydział 
Krajowy. 

_". Prawa przedsiębiorców naftowych zy- 
skują tym sposobem niewątpliwe hipoteczne 
zabezpieczenie, gdyź Z jednej strony Wwpro- 
wadza się ułatwienia w tworzeniu pól nafto- 
wych już w stadyum poszukiwania, a z dru-- 
giej strony przymus w tworzeniu tych pól 
w razie odstąpienia prawa poszukiwania 0so- 
bom trzecim. 

Następnie wprowadza się możność inta- 
bulacyi czasowych i warunkowych praw przed- 
siębiorców w księgach naftowych zupełnie 
niezawiśle od praw własności gruntu, - przez 
Go prawo to staje się osobnym nieruchomym 
przedmiotem, którym przedsiębiorca dowolnie 
rozporządza i staje się zupełnie niezawisłym 
od długów, które właściciel gruntu zaciąga. 
Dalej wprowadza projekt szersze prawo eks- 
propryacyi sąsiednich gruntów równieź juź 
w stadyum poszukiwawczym i wogóle o ile mo- 

NA PDA 

tę NOWA 

źności czyni zadość życzeniom wszystkich kół 
interesowanych. >. 

Chodzi teraz o to, ażeby jeszcze w tej 
kończącej się sesyi parlament.ustawę 

, uchwalił i w ten sposób dał 
możność Sejmowi uchwalenia krajo- 
wej ustawy w najbliższej sesyi. Ażeby 'przy- 
spieszyć sprawę, trzeba obecnie enuncyacyi kół 
interesowanych, któreby dla Koła polskiego 
we Wiedniu stanowiły podstawę do wywarcia 
nacisku na inne stronnietwa i na rząd w celu 
wzięcia tej sprawy w najbliższym czasić na po- 
rządek dzienny jeszeze przed reformą wy- 
borczą. | | | 

Wobóc tego zwracamy się do wszyst- 
kich firm z gorącym apelem, aby zechciały 
jaknajprędzej w drodze telegraficznnej wnosić 
jaknajliczniej petycye do Koła Polskiego we 
Wiedniu, żądając przyśpieszenia w załatwie- 
niu reformy aaftowej, 

Krajowe Towarzystwo Naftowe. 

pa RóuzE: 
Poczt. Kasa oszez. Nr. 74046. 

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. 

Posiadamy bogato zaopatrzony zbiór kopii map katastralnych 
| Adres dla telegramów: Ostrowski Cudek Lwów. 

EZ 

Ost ki 
| Dom handlowy dla interesów przemysłowo-naitowych 
= = we LWOWIE, ul. 

| Przeprowadza: Kupno i sprzedaż udziałów kopalnianych, kupno i sprzedaż ropy. 
$ Organizuje: Spółki naftowe z drobnymi udziałami. Poleca: Przedsiębiorcow wiert- - $ 

niczych do wierceń akordowych. 
Ofiarujemy usługi jako eksperci przy wszelkich transakcyach ż przemysłem na- 

ftowym łączność mających. 

Dla wygody naszych P. T. Klientów urządziliśmy 
Biuro techniczne 

które pozostaje pod kierownictwem inżyniera $ewreryna Blaima. 

Telefon Nr. 905. 

Cudek 
Ropernika I. 21. z 

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

WYCHODZI W KAŻDĄ SOBOTĘ RANO 
| od roku 1908. 

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 
ytaniach i odpowiedziach. 

Nowóści w dziedzinie wyna- 
lazków i patentów. WA 
Sprawy z różnych dziedzin. 
Głosy z kraju i t. d. 

| PRENUMERATA: 1 K. 20 h. miesięcznie 
_8 K. 50 h. kwartalnie. 

OGŁOSZENIA po 380 h. od wier- 
sza. Przy zamówieniach kwar- 

talnych znaczny opust. Rubryka 
/ „Co i gdzie wyrabia się w kra- 

ju* rocznie (52 razy) 5 kor. 

1. 
9, 
8. 
4. 

-B. 

6. 
z. 
8. 

py Wężyki 14 

„Przemmysłowiec* jest pismem popularnem dla wszystkich, podaje 
bogatą postępową treść z różnorodnych działów rozwoju techniki 
i przemysłu. — „Przemysłowiec* pomieszcza artykuły dotyczące 
rozwoju przemysłu artystycznego, Oraz bardzo obfitą 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 stały dział „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 

„4 Świafa postępu fechniki i przemysłu” 
SB tmaóanak > | | 

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

ż i jedwabiu, 5. Perpetuum mobile. 

Numery okazowe na żądanie gratis i. opłatnie. i 

Odpo w iedzialny redaktor Roman Załoziecki. | z drukarni „Słowa Polskiego* we Lwowie, pod zarz. J. Ziembińskiego: . 


