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s / WYCHODZI RAZ | NA MIESIĄC. CENA ZESZYTU 100 MP. PRENUMERATA DO KOŃCA ROKU | 
; | 1922 DLA „CZŁONKÓW ŻWIĄZKU 200 MP., DLA NIECZŁONKÓW 400 MP. a 

"CENY OGŁOSZEŃ :' CAŁA STRONA 30.000 MP,, PÓŁ STRONY 18.000 MP., ĆWIERĆ STRONY 
zi, -19,000 MP. „PRZY ROCZNEM ZAMÓWIENIU 400 OPUSTU. - RACHUNEK "POCZTOWEJ KASY 

OSZCZĘDNOŚCI 148,476. . | 

i” . „REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY : Dr. BRONISŁAW WOJCIECHOWSKI. . 

wiązek nasz stara . się uzgodnić interesa polskich. przemyś 5wców 
Ha a fednocząc ich celem. stworzenia trwałej organizacji, z której 

wi „ mogliby wszyscy <holscy przemysłowcy korzystać. | 
a * „śtywDadałalność naszą rozpoćzęliśmy dnia 18. marca 1920 przy współ- 
l cndziale'- 55" członków z. *kapffalęm deklarowanym 436.100— Mp. Dzisiaj 
©. liczymy człónków 362 z wpł lęonym kapitałem 10,528.000— Mp. Cyfry te 
pong wprawdzie: Tozwoju naszego Związku, ale nie dają jeszcze miary 

ro siły żywotnej. Temi. drobnemi jąk na dzisiejsze czasy Środkami ma- - - 
ejalnemi zdołaliśmy stworzyć dla Związku takie wartości, które pozwalają |: 

| nam rozpocząć. wydawnictwo własnego miesięcznika, w którym będziemy -- 
m No i rozp) y zgchniać nasz program, uwiadamiać członków Związku iosoby 

ś s„ipteresttjące . „Się: przemysłem. naftowym o ważniejszych zdarzeniach oraz _- - 
„ wyjaśniać. sporne kwestje przez przeprowadzanie publicznej dyskusji. 

LA A 345 "Wydając pierwszy. zeszyt naszego miesięcznika, zwracamy się z prośbą, z 
jw Gad wszystkich przyjaciół. naszego : Związku o współpracę, bój tyko) w 7 ten 

9 Rób „tglłowania nasze, dadzą; dobre wyniki. | a 
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/.._ zaborców, a więc brudnym walącym się starym Borysławiem niechlujnych | 
t eg w AK 

RAZ ANIE NcA BoTOA JAR Se BR dCU A 

_. Zagadnienia rozwojowe Borysławia. — . 
Polska zjednoczona i niepodległa, niewiele ma okolic w którychby , | 

skutki usunięcia panowania zaborców w tym stopniu były widoczne, już | s, 
z zewnętrznego wyglądu i to na pierwszy rzut oka, jak podkarpackie za- > ; 
głębia naftowe, zarówno krośnieńskie, przedewszystkiem zaś borysławskie. | 

Rządy austrjackich zaborców w sprawach gospodarczych a szczególnie _ | 
przemysłowych, miały zupełnie wyraźną tendencję koncentrowania ruchu „ 
przemysłowego i prawdziwego bogactwa w zachodnich swych prowincjach " + 
a zarazem utrzymania prowincji polskich, jako podbitych, na poziomie © y 
kołonji, Która ma dostarczać tanio surowców, a kupować drogo wyroby , rv 
przemysłowe. Asa: AE tea ju KAÓEGOJE "3 

Wiele w tym kierunku czyniono drogą urzędowych zakazów i nakazów, ( 
dużo więcej przez umiejętne zagmatwanie stosunków administracyjnych, , t 
finansowych i t. d. aby dać wszędzie trwałą przewagę żywiołom, traktują- © Kk 

cym t. zw. Galicję, jako żerowisko, które należy stale utrzymać w stanie , , 
takiego niechlujstwa i osłabienia, aby się przed pasożytami bronić nie mogło. | n 

| W ten sposób od lat dziesiątek, miljony, setki miljonów, nawet mi- | 
djardy wartości produkcji zagłębia woskowego i naftowego płynęły na za- | B 

chód; corazto nowe rodziny drohobyckich multimiljonerów wyprowadzały |. y 
się do Wiednia, którego banki i finanse pęczniały zarobkami naftowymi. | ta 
Tymczasem gdy tam daleko, dochody naftowe przyczyniały się do muro- , p 
wania najokazalszych budowli, zagłębie naftowe, produkujące te wartości 8 
miało wygląd najbrudniejszej, prawie najbardziej zaniedbanej okolicy kraju, e 
którego. ludność .gnieździła się w prowizorycznych lepiankach i barakach. m 

„ . Władze państwowe austrjackie niewiele czyniły. dla istotnej poprawy | w 
stosunków, zadawalniając się przysłowiowem „gadaniem*, władze zaś s, 

autonomiczne, powiatowe i gminne, desygnowane przy t. zw. wyborach | za 
również przez czynniki rządowe, za swój glówny obowiązek uważały T0- | gl 

- bienie wyborów w duchu inspiracji z Wiednia, a pozatem dogadzanie Pty- | cj. 
" watnym interesom klik, na których się opierały. Doszliśmy bezpośrednio BR 

przed wojną do tego stanu, że potworne stosunki mieszkaniowe, drogowe, " ża 
sanitarne i t. d. nic nie obchodziły dygnitarzy autonomicznych, bo pan | 

' "burmistrz Tustanowic mieszkał stale we Wiedniu, pan burmistrz Borysławia dr 
dzielił swój czas między Wiedeń a Lwów, a pan marszałek powiatu dro- *| ul 
hobyckiego ich. kontrolować nie mógł, bo sam był gościem .w powiecie, " aż 
„a mieszkał w swych dobrach gdzieś na Wołyniu, To też u schyłku rządów . M 
austrjackich, zagłębie borysławskie przedstawiało obraz skrajnego zaniedba- _ że 
mia, spotęgowanego jeszcze przez okres ukraińskiej inwazji. jedynym gma- / to 
* chem monumentalnym, który nam pozostawiła Austrja, był olbrzymi kryminał. — id: 
" '. Rządy niepodległej Polski zaznaczyły się odrazu korzystnie, gdyż już — dr. 

_.w Okresie rządów wojskowych, prawie wśród odgłosu armat sprowadzono / ro 
po raz pierwszy do Borysławia, kilkadziesiąt wagonów porfiru z pod | ru 

' Krakowa i założono na części ul. Pańskiej podkład twardy. wykazując, że ni: 
_ mylnem było twierdzenie, jakoby w Borysławiu wszystko na drodze, nie- 

+ (( (uchronhie inusiafo. ustępować :błotu.n==r" Po ay o WAY „ORA zk 
|. Gdy w roku zeszłym odwiedzali Borysław angielscy dziennikarze, | ale 

* mogliśmy im już pokazać kontrast między tem, co pozostało po rządach _ u 



* PRZJCPMANA N'A F TA. Bas 
/_ lepianek, a nowym Borysławiem, który się muruje od czasu, gdy jesteśmy 

'._ gospodarzami swego kraju. . skiej STA | A 
' Zanim stawiane będą pomniki na upamiętniertie odzyskania niepod- 

y . ległości przez Polskę, Podkarpacie mieć będzie swe pierwsze pomniki nie- 
Ż . "podległości w tem wszystkiem, co się muruje w ostatnich trzech latach 
l- |. zarówno w zagłębiu borysławskiem jak też i w zagłębiu krośnieńskiem. 
Ś . BE Inicjatywę w tym kierunku dało przedsiębiorstwo polskie „Gazolina*, 
le, budując murowany gmach na pomieszczenie biur i mieszkania pracowników, 
u . u.wjazdu do Borysławia, (plan Nr. 25), jednak zasobniejsze przedsiębiorstwa 
h . kapitału obcego, przedewszystkiem francusk., nie pozostały w tyle i dziś już 
le, widnieje w Borysławiu kilkadziesiąt kamienic a dalsze rosną ciągle, rozrzucone 
Vy , na wielkich przestrzeniach, : zmieniając charakter okolicy. Na wymienienie 

'. zasługują budowy Towarzystwa „„,Galicja*, Spółki Akc., „Fanto*, braci 
w, Goldmanów, S. A. Bracia Nobel, inż. Lemerciera, Waterkeyna, całe mias-- 
h,, , teczko. wybudowane przez firmę „Silva Planą*'* obok domów „Towarzystwa. 
Ą> , Karpackiego" a niemniej domy i elektrownia „Premiera* i gmach Sp. Akc. 
ie , „Nafta*, z którym rozmiarami rywalizuje gmach polskiej Spółki „Między- 
0. |, miastowe Gazociągi*. -. Asa. mi RZE A W AAC 
i- Pewien wybitny wiedeński finansista, gdy przyjechał niedawno do 
a- , Borysławia, na którym zarabiał od lat dziesiątek, wzburżył się na ten nowy = 
ły , widok i rzekł: „es ist ein Verbrechen solche Hauser hier zu bauen!* Dla 
11. | takich ludzi którzy myślą jeszcze tak jak gdyby trwała nasza niewola, 
0- , murowanie Polski niepodległej wydaje się zbrodnią. | 
AE 1 Aby jednak Borysław i Tustanowice przybrały wygląd prawdziwie 
(ze R europejski i nie traciły conajmniej jednej piątej swego wysiłku na darmo, 
h.' muszą być zreformowane stosunki komunikacyjne, muszą powstać odpo-- 
vy | wiednie arterje dla ruchu kołowego a niemniej dla ruchu pieszych. | 
aś . o Drogi do rozwiązania tego zagadnienia uwydatniają się najlepiej na 
ch | załączonym szkicu sytuacyjnym, na którym oznączonem jest położenie 
0” . objektów o których będzie mowa i odnośne numery podane będą w dalszym 
3] Gągi w Mawfasach © dł. NAJ ż A > 
10 | « „ Komunikacja uwzględnić musi główne drogi ruchu osobowego i CIGR . 
je, | żarowego, połączyć musi główne ośrodki mieszkaniowe i przemysłowe. 
an , , Jąkoby kręgosłupem komunikacyjnym Borysławia jest naogół prosta 
ia _ drogą z Mraźnicy do dworca kolejowego. Środkowa część tej drogi, t. zw. 
0- , ul. Pańska, od miejsca, gdzie dawniej była rogatka (2) do mostu (3) i dalej 
ie, aż do odgałęzienia się dróg kopalnianych na Horodyszcze i wschodnią 
w , Mraźnicę, poza mostem mraźnickim (4) jest arterją ruchu kołowego o obcią= 
a- _ żeniu często większem, niż najruchliwsze ulice Lwowa i Warszawy. Wynika A 
la- _ to z tego faktu, że prócz ruchu, który ma tędy swój naturalny kierunek, 
1. ,, idzie tędy przeważna część transportów kierowanych do kopalń Tustanowic 

uż _ drogą „Karpacką* (9) i Premiera (11) oraz transportów do kopalń na Ho- 
no ' rodyszczu i Ratoczynie. Ponadto w ul. Fańską wtłoczona jest znaczna część 
od ' ruchu poprzecznego pomiędzy środowiskami najmocniejszego ruchu kopal- 
że _ nidnego na Ratoczynie, Horodyszczu i Mrażnicy a Tustanowicami. * 
ie- , Plan rozszerzenia ul. Pańskiej przez obcięcie licznych zabudowań, AŻ). 0 

*.| z koleją do Mrażnicy i tramwajem elektrycznym, jest planem bardzo ładnym, 

| ale trudnym do wykonania i kosztownym, na razie bodajże więcej jest do | uzyskania za pomocą przeprowadzenia postulatów znacznie łatwiejszych. 
ch . Nieznośne są również stosunki drogowe Tustanowic, gdzie komuni- * 
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„Nr. 1. 

kacja od dworca i skupienia mieszkań ua Wolance wokoło kościoła (1) 
ku najproduktywniejszym kopalniom 
okrężną (19) przez wąską gardziel, w której nie mogą się minąć nawet 

"dwa wozy i gdzie na równej drodze między Wolanką a „Sokołem* (8) 
'1 Gimnazjum (7) na Tłoce Tustanowickiej, znajduje się brama (10) na której 

purmistrza i akuszerkę. 

Ń nie następującego programu komunikacyjnego: 820 3 
zał '1) Naprawić i dobrze utrzymać jako. równoległą ul. Pańskiej arterję 

na Ponerli (12) idzie daleką drogą 

stróż oświadcza, że przepuszcza jedynie dyrektora odnośnej firmy, żandarma, - 

Niedomaganiom tym możnaby zaradzić najłatwiej przez przeprowadze- JĄ 
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| dzymiastowej (14) do drogi truskawieckiej, zamiast nai: wą 
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w Tega PY => PAGE WICHN NOK A ORZNN = RTU 
|, ruchu, drogę od kancelarji Premiera (5) koło kopalni wosku (6) ku Horo- 

,.../. dyszczu i Ratoczynowi. RSA NEŚ O K Zak: auf aw. din 
(0... /2) Jako drugą arterję równoległą zmienić w drogę publiczną G dzie | 
wata przeważnie gruntami gminnymi) drogę kopalnianą od Rzeźni (10) koło 
|"... elektrowni Premiera (1 1) ku Ponerli i dalekim Tustanowicom, | Pa” 
s0 a. - 13) Jókodizecją arterję równoległą naprawić odpowiednio drog€ wzdłuż "o - 

"strumyka Ponerla (20) i dać jej proste połączenie (15) koło Gazówni Mię- 

| 
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Nr. 1. NAF TA 5 
4) Połączyć w poprzeczną arterję ruchu drogę od borysławskiej 

cerkwi (18) serpentyną w dół (17) ku ul. Pańskiej i poza nią obok kopalni 
„Galicji* ku drodze Premiera (11) na Tustanowice. | 

5) Wzdłuż tych dróg utrzymać odpowiednio chodniki lub ścieżki dla 
| _ ruchu pieszego i przedłużyć chodnik kamienny wzdłuż dojazdu do dworca (22). 

Wykonanie tego programu jest niezbyt trudnem a doprowadziłoby 
ono stosunki komunikacyjne naszego zagłębia do odpowiedniego. poziomu, 
zmniejszając koszty transportów i przejazdów, opłaciłoby się rychło a mia- 
łoby też decydujące znaczenie dla cywilizacyjnego rozwoju ludności. 

Inż. Stanisław Szczepanowski. 

i 

Drohobycz — Państw. Zakłady Naftowe 
Spółka akcyjna. | 

Wyżej umieszczony napis, to brzmienie nowej spółki jaka ma być 
zawiązana w myśl wniosku przedłożonego Sejmowi dnia 30 czerwca 1922. 
Treść tego wniosku jest następująca: 

„Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 29 maja 1922, 
mam zaszczyt przesłać zgodnie z postanowieniem art. 35. tymczaso- 
wego Regulaminu Obrad Sejmu Ustawodawczego Rzeczypospolitej 
Polskiej, projekt ustawy w przedmiocie przelania majątku państwowego 
na rzecz spółki akcyjnej pod firmą: „Drohobycz — Państwowe Za- 
kłady Naftowe, Sp. Akc.* z prośbą o przedłożenie go Sejmowi Usta- 
wodawczemu, jako wniosku nagłego. j "ae 

"Art. 1. 
Upoważnia się Ministrów Przemysłu i Handlu oraz Skarbu w imieniu 

Skarbu Państwa do utworzenia przy współudziale polskiego banku krajo- 
wego spółki akcyjnej pod firmą: „Drohobycz — Państwowe Zakłady Naf-. 
towe* z siedzibą we Lwowie, na podstawie dołączotńiego statutu, stanowią- 

, 

_ cego część integralną niniejszej ustawy. 
| | Art. 2. * . a gz ? , NEM | . Ą *. HE Ł ŁiZG 

Zezwala się Ministrom Przemysłu i Handlu óraz Skarbu na przelanie 
| , na rzecz wyżej wspomnianej spółki akcyjnej następujących . przedsiębiorstw. 

, i objektów, należących obecnie do Skarbu Państwa, a mianowicie: . 
a) Państwowej Fabryki Olejów mineralnych w Drohobyczu; 33 
b) Państwowej odbieralni ropy w Modryczu i Kołpcu;.;..- . . 

0 Zbiorników Krajowych i rurociągów; | „a aoi 
d) Stacji wodnych na Tyśmienicy i Oziminie; .. 

od OBL Kao, 
dE Azja z DOŚPL5 DJRMUROW Suit, e) Łapaczek Państwowych na Tyśmienicy i Łoszeni;... , gy « y.. .- 

;f) Gruntów i budujących się zbiorników naftowych w. Gdańsku ..... 
" g$) Kopalni naftowych, państwowych oraz. a az 

h) 509], . własności na cegielni Rubinsteina w.Drohobyczu. luu:, o 
z % 547 

OO 4 FLEDIĄ ZIE 
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"Art. 3. rg ZA 
Wykonanie niniejszej ustawy pe się Ministrowi Bd data Hamak 

- i Ministrowi Skarbu. | 
: i Art. 4, | 

' Ustawa wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia. 

! UZASADNIENIE. | Prowadzenie przedsiębiorstwa „Państwowe Zakłady naftowe* 
przez Rząd jest niezmiernie utrudnione; kredyt prywatny jest prawie - | 
niemożliwy, administracja przedsiębiorstwa podlega, różnym, ;często 
zmieniającym się wpływom :i t. p, co Oczywiście bardzo ujemnie | 

.. wpływa na handlową stronę przedsiębiorstwa. 
_. Wobec tego Ministrowie Przemysłu i Handlu oraz Skarbu uwa- 
żają za konieczne postawić prowadzenie „Państwowych Zakładów 

'Naftowych* na czysto handlowo-przemysłowych zasadach i oprzeć go aj 
na podstawach, na jakich oparte są spółki akcyjne w przekonaniu, że 

"zmiana ta da możność postawienia przedsiębiorstwa w warunki, które | 
wytworzą z niego dla Skarbu źródło znacznego dochodu. 

Wychodząc z tego założenia Ministrowie Przemysłu i Handlu 3 
" oraz Skarbu, uważają za wskazane utworzyć spółkę akcyjną pod firmą: — ; 

- „Drohobycz — Państwowe Zakłady Naftowe: z siedzibą we Lwowie, 
rek której koncesjonarjuszami będą: | 

| 1) Skarb Państwa i 
2) Polski Bank Krajowy. 

8 Kapitał spółki wynosić ma 10 miljardów. Skarb Państwa wnosi . 7d 
do'spółki, jako aport „Państwowe Zakłady Naftowe" w cenie 9.800 mi- 
ljonów, a Polski Bank Krajowy 200 miljonów gotówką. Akcje będą 
tylko imienne. Bank Krajowy może je ustąpić tylko Rządowi, a Rząd + 
może ustąpić swoje akcje osobom trzecim tylko za zgodą Sejmu. 
| Wszelkie inne warunki, na których ma się oprzeć projektowana. >. j 
spółka, odpowiadają obowiązującemu w Małopolsce prawodawstwu RB 

Śódye akcyjnemi. 
. dężdi Ponieważ, stosownie do art. 6. konstytucji wszelkie | „zbycie 3 

- "1 obciążenie nieruchomego majątku państwowego może nastąpić tylko 
na mocy ustawy, tworzenie PRZ O Mk cecha seen 3 4 
nia dei WARAN oZŃ 

i ć 

ZA Chcąc ocenić czy wniosek ten jest. należycie uzasadniony, czy aiskaa > + 
ratiła: jego przyniesie Państwu korzyść, przytoczyć należy pokrótce wę 34, 
powstania Państwowych zakładów naitowych i ich dotychczasowe losy. 

| Fabryka wybudowana przez rząd austrjacki przed laty. dwunastu, FA 
_ kosztem około 15,000.000 koron, dała rżądowi austrjackiemu przeszło (2 08 
_ _85,000.000 koron czystego zysku. Z chwilą objęcia tej fabryki przez rząd 

polski, gospodarka w tej fabryce pogorszyła się głównie z powodu posta- 
"wienia na jej czele człowieka o najlepszych może chęciach ale bez facho- 
wego wykształcenia i bez jakiegokolwiek doświadczenia przemysłowego. ad 

' . Skutki tego zarz. były złe, to jest nie dawała ona Państwu takiego dochodu; 
! _ jaki dawać powinna, w nadto co aś. żyć ona w pyte pod wsz *) ę 
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wem obcego, wrogiego nam kapitału, Kapitał ten zdawał sobie z tego 
sprawę, że lada chwila znaleść się może minister, który zechce i będzie 
mógł poświęcić trochę czasu tym zakładom i postawi na jego czele czło- 
wieka, nadającego się do samodzielnego prowadzenia zakładu przemysło- 
wego, i że wtedy minie bezpowrotnie możność posługiwania się państwo- 
wymi zakładami do zwalczania polskiego przemysłu nałtowego. 
| Sfery zainteresowane w zniszczeniu państwowych zakładów naftowych 
wykorzystały powszechne słuszne niezadowolenie z nieudolnej gospodarki 

, w tych zakładach, przesadzały skutki tej nieudolności, co było łatwe do 

f ą 4 

ST 4 

, 

zrobienia, gdyż sposób prowadzenia książkowania wiele pozostawiał do 
| życzenia i mógł budzić wszelkie obawy, i zdołały przekonać ministra skarbu, 

że jedynym ratunkiem dla Państwa jest sprzedaż tych zakładów. 
Projekt ten był zbyt lekkomyślny, aby poza kilku jednostkami mógł 

znaleźć potrzebne do jego zrealizowania poparcie, toteż ucichły różne po- 
mysły pozbycia się tych zakładów, między innemi i z tej prostej przyczyny, 

: | "że nie było amatora, któryby chciał rzeczywistą wartość tych, zakładów 
zapłacić. Nieproszeni opiekunowie naszych państwowych zakładów naito- 
wych zaniechali przeto usiłowań opanowania tych zakładów na tej drodze, 
a postanowili opanować je bez potrzeby kupowania ich, przez zamianę 
tych zakładów na spółkę akcyjną. Jon O ZP AA 
_. Nie ulega wątpliwości, że prywatna gospodarka w zakładach prze- | 

'mysłowych przedstawia wiele zalet w porównaniu z gospodarką państwową. 
Wyjątkowo w naszym przemyśle naftowym sposób administrowania pry- 

'watnym kapitałem pozostawła bardzo w ele do życzenia. Faktem jest, że 
"w naszym przemyśle naftowym pieniądze złożone przez krajowego czy 
zagranicznego wielkiego czy małego kapitalistę bardzo rzadko przynoszą 
dochody. Wobec loteryjnego charakteru tego przemysłu możnaby to uważać 
za zupełnie naturalne, ale gorszem jest to, że naitowi administratorzy często 
nie uważają za stosowne nawet zdawać rachunków z powierzonych im 

| pieniędzy. Ciężki ten zarzut będę się starał cyfrowo udowodnić, skoro 
_ tylko uzupełnię zebrane do tego materjały. Pracującym dłużej w naszym 

przemyśle naftowym znane są powszechnie liczne wypadki gdzie znaczne 
nawet kapitały przepadły bezpowrotnie. Działo się to zazwyczaj wtedy, gdy 

a: - kierownikami przedsiębiorstwa byli ludzie, którzy sami do danego przed- 
siębiorstwa albo żadnego kapitału nie włożyli, albo tylko drobną część © 
wielkiego zarobku, uzyskanego przy sprzedaży objektów naftowych dla 

- ,, administrowanych przez siebie przedsiębiorstw. 
W przemyśle naftowym urobił się prawie zwyczaj, że kierownikiem 

4 spółki naftowej zostaje osoba, która znaczny uzyskała zarobek przy zawią- 
zaniu spółki przez odstąpi*nie tanio kupionych objektów za wysoką cenę. 
Ten łatwy sposób zarobkowania przy zakładaniu spółek naftowych jest 

_ jednym z głównych powodów dlaczego trudno u nas zorganizować spółkę 
' maftową z polskim kapitałem zakładowym. Tutejsi kapitaliści lepiej „znają 

"._ rzeczywiste wartości aportów do spółki i nigdy nie wzięliby udziału 
w przedsiębiorstwie, gdzie założyciele tak wielkie osiągają zyski. Zagra- 
niczny kapitał daje się łatwiej zjednać dla takich koncepcji. Skutki są 

iw rezultacie złe. Liczne straty poniesione przez obcy kapitał w naszym Ą 

A 3 przemyśle naftowym zniechęcają go do poważnych inwestycji. © AL 
_ . 'Charakterystyczną cechą dla formy administrowania. wielkim przemy- 
słem naftowym u nas jest fakt, że na czele zarządów stoją przeważnie 

ho gięli | v 
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ludzie, którzy zazwyczaj nie posiadają wykształcenia ani technicznego, ani 
kupieckiego, a są tylko zawodowymi pośrednikami. | 

Wszystkie te wady administrowania naszym prywatnym Gęzeńty ia 
naftowym uwydatniają się zwłaszcza tam, gdzie na naczelnych stanowiskach 
stoją osoby, które więcej były czy są zainteresowane w zyskach na RPO 
niż w zyskach płynących z ruchu przedsiębiorstwa. 

| Krótko mówiąc, prywatne przedsiębiorstwo nie tylko w pizemyśle 
| naftowym, ale i w innych przemysłach jest znacznie lepiej prowadzone, 
jeżeli na jego czele stoją: właściciele, względnie poważni akcjonarjusze, 
w porównaniu z temi przedsiębiorstwami, gdzie na czele zarządu stoją 
ludzie wynajęci i materjalnie nie zainteresowani. 

Państwowa Fabryka olejów mineralnych w Drohobyczu jest własnością 
Państwa i o dobre wyniki jej ruchu dbać będzie zawsze szczerze Sejm czy 
każdoczesny minister przemysłu i handlu. Zamiania tego przedsiębiorstwa 
na spółkę akcyjną bez sprzedaży akcji nie stanowi nic innego, jak pozba- 
wienie prawnych właścicieli tego zakładu prawa dysponowania KA zakładem, 
i przelanie tego prawa na kilka jednostek, stanowiących radę zawiadowczą, 

miała władzę w spółce większą jak Sejm i Minister. Zarząd fabryką przez 
członków Rady zawiadowczej, wybranych na lat pięć przez chwilowo 
u steru będącego ministra, będzie niczem innem jak petryfikowaniem pew- - 
nych wpływów. Stanowisko członka rady zawiądowczej spółki akcyjnej 

_ będzie przedmiotem usilnych zabiegów z powodu dochodów ż tem stano- 
wiskiem złączonych, a nadto silne prywatne koncerny naftowe starać się 

' będą pozyskać dla swych celów pojedynczych członków rady zawiadowczej. 
_ Odwołanie takich pozyskanych przez konkurencję członków rady zawia- 
_ dowczej przed upływem lat pięciu jest nader trudne do przeprowadzenia. 

Doświadczenie poczynione przez nasz Rząd z akcyjną spółką dla 
8 eksploatacji kopalń węgla na Górnym Śląsku nie powinny zachęcać do 
_ powtórzenia tych eksperymentów. Ustanowienie 16 członków Rady zawia- 

dowczej z poborami po 3.000 franków miesięcznie oraz oddanie wyłącznej 
sprzedaży węg:a jednej firmie tak, że Rząd musi kupować wegiel z własnej 

__ kopalni przez pośredników, wykazało już w audyt miesiącu istnienia o 
tej spółki, niewłaściwość tego kroku. 

Państwowe zakłady naftowe są sókdatawą: naszej niezależności śniła | 
nej i z tego powodu nie mogą być pod żadnym pozorem oddawane - w nie- 5 

" ograniczone władanie na lat pięć w ręce kilku jednostek prywatnych. 
| Wysoki zysk ze: zakładu, którego głównym odbiorcą jest Państwo, te 

_" mnie może być najważniejszem zadaniem. Odwrotnie, obniżenie ceny pro- 
_ duktów naftowych może być w pewnych chwilach obowiązkiem Państwo-- 

wych zakładów naftowych. 
Projekt zamiany Państwowych zakładów naftowych na spółkę akcyjną , s 

popierany był przez jednostki, które twierdziły, że istniejąca ustawa o karze 
śmierci na urzędników państwowych za nadużycia uniemożliwi obsadzenie 
| odpowiedzialnych stanowisk w tych zakładach. 

wa Argument ten brzmi trochę nieprawdopodobnie, ale ma la tę dobrą stronę, 3iA 
E że powiniem przekonać zwolenników zamiany na pop spółkę, iż nie | 

należy tego pod żądnym warunkiem czynić. 

_ która w okresach między pojedynczemi walnemi zgromadzeniami będzie Ę 

- Znajdujemy setki tysięcy uczciwych ludzi, którzy mimo ustawy ń EGO | fa 
BA Śmierci nie wają się sumiennie man e intendantów, dyrektorów YOU Ka 

p" 
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kolei, sędziów i't. p. wobec tego powinniśmy bezwzględnie zrezygnować . 
w Państwowych Zakładach naftowych z współpracy tych jednostek, które 

obawiają się, że może je ktoś zadenuncjować o nadużycie. i ZY 
| Jako główny motyw zamiany Państwowych zakładów naftowych po- 
"dana jest we wniosku niemożliwość uzyskania kredytu prywatnego. Rzeczy- 
wiście Pocztowa Kasa Oszczędności odmówiła Państwowym zakładom 
naftowym kredytu, ale wyłącznie z powodu nieprzedłożenia zamknięcia 
rachunków. To nieprawdopodobne niedbalstwo trzeba natychmiast usunąć, 
a Zakłady te niewątpliwie kredyt w każdej: żądanej wysokości uzyskają 
łatwiej, niż spółka akcyjna. -- | | ków W RAE 

Zamiana Państwowych zakładów naftowych na Spółkę akcyjną ma tę 
najważniejszą ujemną stronę, że jest to ułatwienie sprzedaży tych zakładów - 
ną rzecz trustów naftowych. Ustalenie śmiesznie niskiej ceny za te objekta 

. .__(10.000,000.000 Mp.) przyzwyczają społeczeństwo do obniżenia wartości 
_. tych zakładów, i ułatwia sprzedaż bodaj drobnej ilości akcji. Wprawdzie 

„statut mówi o konieczności zatwierdzenia takiej sprzedaży przez Sejm, ale 
nie ulega wątpliwości. że sprzedaż kilku-procent akcji w zamian za jakieś 
chociażby fikcyjne rekompensaty nie natrafi w Sejmie na trudności. Gdy 
trusty raz dostaną się do tej spółki akcyjnej, to zaraz zażądają wielokrotnego 
podwyższenia kapitału, wynajdując całe szeregi argumentów, uzasadniających 
rozszerzenie tych zakładów, których istnienie do niedawna zwalczali, a Rząd 
ani się spostrzeże, jak stanie przed alternatywą: albo dopłacić kilkadziesiąt 

.. miljardów, albo zrzec się prawa podwyższenia kapitału wobec braku pie- 
„ $niędzy. Na to nie będzie już potrzeba uchwały sejmowej. W spółce akcyjnej 
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procentowe zmiejszenie udziału nastąpić może nawet wbrew uchwale sej- 
mowej i w tem leży niebezpieczeństwo największe zamiany na spółkę akc. % 
Wprawdzie Walne zgromadzenie może nieuchwalić podwyższenia kapitału, 

| ' ale Rada Zawiadowcza może bez wiedzy Walnego zgromadzenia zaplątać 
| . spółkę w takie transakcje, że w razie niepodwyższenia kapitału grozić 

BR będzie spółce likwidacja, co jest przecież ostatecznym celem trustów naft. - 
_ Hasło „odpaństwowienia* nie jest naszym wymysłem. W Niemczech, 

_ gdzie państwo znalazło się po wojnie w kłopotach finansowych, wielki 
'. . kapitał usiłuje „ratować* państwo przez zabieranić mu majątku. , 
||... Dnia 10 listopada 1921 Związek przemysłowców w Niemczech zapro- 
'. . ponował rządowi, łącznie ze sprawą kredytu dla Państwa, przekazanie mu 

'.._.. prowadzenia wszystkich przedsiębiorstw państwowych, a przedewstkiem kolei 
, ,, ,,.,, Skutkiem gwałtownej opozycji związków zawodowych, a w szczegól. 

' . mości wszystkich związków kolejarskich, sprawa została pogrzebana. Rząd 
|... wprawdzie formalnie nie odrzucił propozycji przemysłowców, jednakże. 
_... wystąpił z projektem szeregu daleko sięgających reform na kolejach w:celu 

ł' . . wprowadzenia do gospodarki państwowej zasad handlowych. Zarząd kole- - 
s | . jowy ma być ulepszony i uproszczony - «500 5%. Ś BRESEĄ UA 
s , Pod względem finansowym koleje będą wyłączone z budżetu państwo- 

wego i całkowicie usamodzielnione. Koleje będą czerpały swe dochody 
) | z podwyżki taryf, ale za to zyski ich nie będą przelewane do kasy pań- - 
e , , stwowej, lecz pójdą na utworzenie funduszów amortyzacy nych, rezerwowych 
/../.. if renowacyjnych. Wydatki czynne i bierne (zwyczajne i. nadzwyczajne) BA 
e . . będą ściśle rozróżniane; wszelkie wydatki powojenne będą przeniesione na 
v . państwo. RAA OSOR ALU 20 CAE 80 RS EGO 
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|... W warstatach ma być wprowadzony system Taylor'a i akord, Poru- 

|. czanie naprawy taboru warstatom prywatnym będzie zaniechane. Wreszcie 
'. będzie wydane nowe prawo o czasie pracy na kolejach, znoszące 8-mio 
o. godzinny dzień pracy, nieodpowiedni dla kolei. i 

'_ 'stawicieli parlamentu, rady: państwa, przedstawicieli kolejarzy i rzeczo- 
|. znawców. Odpowiednie projekty ustaw zostały już wniesione do parlamentu. 
|... Tym sposobem zamiast przekazania kolei w ręće prywatne, jak to 
". projektowali przemysłowcy, koleje niemieckie pozostaną w ręku państwa 

W ten sposób załatwili się Niemcy mający znacznie więcej niż my 

_'. sze Państwowe zakłady naftowe zostały już w podobny sposób zreformo- 
'_ wane. Zostały one zarejestrowane w sądzie handlawym jako samodzielna 

-. została Rada nadzorcza, jako organ doradczy Ministerstwa Przem. Handlu. 
Przypuszczać należy, że reformy te przyniosą pomyślny %ozwój tych 

7 SiĘ o jego szkodliwości, cofnie go. ROP SKANNEG KS 07 
WRA alga ZE ao WE WA OSN KK | lnż. Władysław Szaynok. 

|. ropy bruttowej. | 
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PZ ana przeciw, masaż dUuscd Va Guephpołan c 4 «tedjia oai 
|. Spółce Naitowej z ograniczoną poręką „Ratoczyn* pozwanej, zastąpionej 
/... przez adw. Dra Falka i interwenjentowi ubocznemu Skarbowi Państwa, 

; / ; 

| | 404.271 kg ropy, orzekł: 
Pa 

| .wodowej gminie do BYSPOZ p 
Pa. jej przekazy ropne na tę ilość tudzież zapłacić koszta SPO i u) 
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"Na czele zarządu kolejami ma stać rada zarządzająca, złożona z przed- 

| tylko będą odtąd prowadzone jak osobne przedsiębiorstwo przemysłowe. : 
> wyrobienia finansowo-przemysłowego z projektami „odpaństwowienia*. Na- 

| jednostka handlowa, której właścicielem jest Skarb Państwa oraz powołana” 

| M $. zakładów. przynajmniej taki, jaki był za czasów austrjackich i że Rząd 
|. przed merytorycznem załatwieniem swego wniosku przez Sejm, przekonawszy 

/ . w sprawie Gminy Chrześcijańskiej w Borysławiu, powódki zastąpionej 

(,/ żast. przez Oddział Prokuratorji Generalnej Rz. P. we Lwowie o wydanie i 

|, L Oddala się narazie powódkę z wnioskiem, by zawyrokować, że 
/. pozwana Spółka winna jest do dni 14 pod rygorem egzekucji oddać po- i 404.271 kg ropy borysławskiej i wręczyć 

| Wyrok sądowy w sprawie sekwestru . 
o - Przytaczamy dosłowne brz:nienie wyroku, wydanego przez Sąd powia- 
©. towyw Drohobyczu, zatwierdzającego prawo zajęcia ropy bruttowej na rzecz 

||... Sąd powiatowy w Drohobyczu, przez sędziego powiatowego Boryłę, 



k| IL Powódka winna do dni f4 pod rygorem egzekucji zapłacić inter- 
/.. wenjentowi ubocznemu koszta sporu w kwocie 4200 Mp. AA 

AA) III. Orzeczenie o kosztach sporu co do pozwanej spółki pomija się. © 

| | | e Pobudki rozstrzygnienia. | 
1 Spornem pomiędzy stronami jest jedynie to, czy istnieje obowiązek 

' ze strony pozwanego wydawania ropy przypadającej na udział brutto 
| powódki. | IRA > A *a 

' Pozwana zarzuciła. mianowicie, że wobec ces. rozporządzenia z dnia 
10./II. 1915 Dz. u. p. Nr. 239 i rozporz. austr. ministerstwa robót publ. 

' z dnia 16.VIIIL. 1915 Dz. u..p. Nr. 240 i opierającego się na nich rozporz. 
/ / Rady Ministrów z 5,/VI. 1920 r. Dz. u. p. Rz. P. Nr. 76, poz.,472, nie ma 
(,. prawa wydawać produkcji na udziały brutto powódki przypadającej, gdyż 

| | "ropa zajęta została w myśl powyższych rozporządzeń na rzecz Państwa, 
( powódka 'zaś zarzuciła, że rozporządzenia, na które pozwana się powołuje 
"są nieważne, względnie od chwili niezatwierdzenia ces. rozporządzenia . 

|| z 16JVIII. 1915 r. wydanego na podstawie $ 14. austr. ustawy zasadniczej 
'. z'21.XIIL. 1867 Dz.u.p.Nr. 142 przez parlament austrjacki względnie ustawę 
j konstytucyjną z 17.JII1. 1921, Poz. 267, Dz.u. Rz. P. Nr. 44, znoszącą wszel- „, 

|... kie rozporządzenia będące z nią w sprzeczności, przestały obowiązywać. 
Faktem jest, że *rozporządzenia wydane na podstawie $ 14. austr. 

_ ? ustawy zasadniczej z 21./XII. 1867 były surogatem ustawy i były wyposa- 
' żane w prowizoryczną moc ustawy. ; , . | ODA s 

Moc ustawowa tych rozporządzeń gasła, jeżeli Rząd zaniedbał przed-> 
łożyć je do zatwierdzenia najbliższej po ich ogłoszeniu zbierającej się Ra 
dzie Państwa do 4 tygodni po jej zebraniu się, albo też, jeżeli jedna zlzb 

NA: 

-.. Rady Państwa odmówiła zatwierdzenia. SA SDS BOONE 
,...../ Faktem jest dalej, że wszystkie rozporządzenia wydane na podstawie 
' 8 14 przedłożone zostały b. Radzie Państwa zebranej w r. 1917, któranie- © 

' które rozporządzenia uchyliła, niektóre zatwierdziła, a rozporządzenie 
|. 2 10./VIII. 1915 widocznie dla braku czasu nie zostało załatwionem. , . /ó 

sb 0 284 Wobec; tego więc rozp. z 10./VIII, 1915, Dz. u. p. Nr. 239, uważane * 
'... być musi nadal na równi z ustawą. | | | PPANC 

||. -.,W myśl $ 9 uc. zatrzymuje ustawa swoj ą moc tak długo, dopóki 
'' przez ustawodawcę nie została zmienioną lub też wyraźnie uchyloną: "6 

| | "Rozporządzenie to zatrzymało więc swoją moc aż do rozpadnięcia się 
'._ Monarchii Austro-węg. a w. Państwie Polskiem zostało wyraźnie utrzyma: , . 

_ nem w mocy rozporządzeniem Rady Ministrów z .5./VI. 1920, wydanem na « 
'- podstawie powyższego ces. rozporządzenia i ogłoszonem w dzienniku prawa 

'_ Rz. P. przeto przyjąć należy, że rozporządzenie to nadal istnieje i ma moc 
_"._ obowiązującej ustawy. ©. | BRA JaućŚ i BRO AC 
|... Zarzut, ża Konstytucja Polska z 17 JIIIL. 1921, poz. 267, Dz. u. Nr. 44, 

, artykułem 99 względnie 38 zniosła wzmiankowane rozporządzenie jest nie- 
/.. uzasddnionym, albowiem ustawodawca: pozostawiając art. 99, że własność 
/ _ prywatna jest uznaną jako podstawa ustroju społecznego, chciał tylkoprzee 

_ ciwstawić się zasadom, na których oparty jest system komunistyczny, nie 
/ chciał jednak przez to wyrazić, jakoby własność prywatna nie mogła być 

PE WOEÓJE MAT OSZORG DZ AA POOIg 00 od U ZB ie |"... Przeciwnie ograniczenie własności prywatnej jest mimo wydania kon- 
. _ stytucji możliwem, gdyż już ustawie cywilnej znane są daleko idące ogra- 
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Sad NEBRE JR 8 
RE Altawnia, prawa bsiócci (przepisy budowiane, ustawa fAsowia, sścbądśei 

_ ustawa o drogach koniecznych, ustawa o wywłaszczaniu ), które przecież i 
nie. przestały obowiązywać z dniem wejścia w życie konstytucji, jakoteż 

mającej obecnie wielkie znaczenie ustawie o óchronie lokatorów, wydanej 
jeszcze przed konstytucją z 17./IIl. 1921, ograniczającej w wysokim stopniu 
i bardzo dotkliwie prawa właścicieli nieruchomości, a przecież nikt serjo 

w myśl zasady lex posterior derogat priori. 
Art. 38. Konstytucji stanowiący, iż żadna ustawa nie może stać 

W sprzeczności Ą konstytucją ani naruszać jej postanowień stanowi legem 
imperiectam, gdyż nie dołącza do zakazu żadnego zagrożenia nieważności, 

co stwarza możliwość jednoczesnego istnienia i konstytycji t: ustaw Z nią A 
| sprzecznych. Prawdą jest także, że Rząd nie dopełnił nałożonego rań art. 126. 

_ ust. 2, obowiązku przedstawienia najpóźniej do roku od wejścia w życie 
konstytucji ciału ustawodawczemu projektów uzgodniających, sprzecznych 

z konstyfucją rozporządzeń i ustaw, mimo to jednak nieprzedstawienie ciału 
ustawodawczemu tych nadających się do uzgodnienia przepisów i ustaw 
| pozostaje bez. wpływu na los tych przepisów, które nie przestają też obo- 
wiązywać nadal a to bez względu na to, czy w rocznym terminie zakre- 

ślonym art. 126. były czy nie były. przedstawione do uzgodnienia. Przy 
odmiennej interpretacji musiałoby się przyjść do konkluzji, że z dniem po 

a -apływie roku od dnia wejścia w życie konstytucji uzgodnienie takie staje 
| się zbędnem samo. przez się, a taka sankcja art. 126. nie dotykałaby 

sprawców zaniedbania Rządu czy sejmu, lecz trafiłaby w bezwinne społe- 
aa, czeństwo. Dla tego rodzaju konkluzji brak podstawy w samej konstytucji. 
| Gdyby taka była wola ustawodawcy, byłby: znalazł formę dla jej wy- 
/ rażenia, byłby poprostu powiedział, że z "chwilą ogłoszenia konstytucji 4 

| ustaje moc obowiązująca sprzecznych z nią przepisów, zaraz lub w rok . 
po jej. ogłoszeniu, a przecież ustawodawca tego nie uczynił. - 

'..._ Uzgodnienie w drodze prawodawczej w. przeciwieństwie do „przed. 
'_ stawienia do uzgodnienia* jest zawsze — bez względu na dotrzymanie lub 
_ niedotrzymanie terminu rocznego . możliwem jedynie w drodze prawodawczej. 

/../ Jakkolwiek więc zaprzeczyć się nie da, że konstytucja jest formalną 
ustawą obowiązującą, to jednak fakt ten niczego nie przesądza i nie jest 
w stanie nadać konstytucji większej mocy. obowiązującej aniżeli ją sobie 

' sama, konstytucja zawarowała w art. 126. ji 
| ._ lnterpretacja tego artykułu pozbawiająca ważności ustawy będące 

_.._ w sprzeczności z konstytucją na skutek samego upływu roku, jest sprzeczną 
/ ze sensem art. 126 i niekonstytucyjną, zdolną do zachwiania porządku 

'.'. prawnego w Państwie, który. bądź co padź jest interesem publi a znym naj- , 
_... Wyższego rzędu. | = |. Z motywów wyżej 'naprowadzonych należało: z pominięciem interesu sag: 
E; rażą ie oddalić powódkę na razie z żądaniem skargi. se 

Jojetiny ai o kosztach -BOJRSO na przepisach S$ 41.54. „Bóc, 
; SW Sąd powiatowy, Oddział XIIL 
, Proto, « 'gaią. R. lipca 1922, w | Pol h 200. 
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(|. nie twierdzi, by ustawa ta wskutek wydania konstytucji została zniesioną 
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Nowela do ustawy o opodatkowaniu © * 
1... . -proddktów naftowych. 0. 7 

| Opracowany przez Ministerstwo Skarbu projekt noweli w przedmiocie 
żmiany $$. od 1—6 włącznie, tudzież SĘ. 28, 33, 34 ustawy z dnia 20. 

| maja 1822 r. (Nr. 55 Austr. Dz. Ustaw.) o opodatkowaniu przetworów 
uzyskanych przez przeróbkę ropy naftowej, wosku ziemnego, smoły skalnej, 

łupków bitumicznych, gazów ziemnych, jakoteż półfabrykatów, wyrobio- 
nych z powyższych surowców, został przez Radę Ministrów przyjęty i w dn. 

8. ś 

14. lipca r. b. przedłożony Sejmowi. | 
_ a) oleje o gęstości do 850 E 
Ba 710 1% od 100 kg. 000 ji OUREE 
(PFBN 0000 4,27mofiad'85U' dO: 680” 34 

AC RÓM | od 100 kg. 2.000 Mk. 
6 vi „. powyżej 880” ae 

| (smary i wazelina) od 100 kg. 3.000 Mk. © 
d i d) parafina i cerezyna od 100 kg. 5.000 Mk. 

NA / e) asfalt, koks, goudron i wszelkie inne i 
RA zóŚ as od 100 kg. do 1000 Mk. | PR | 

"Do zapłaty tego podatku od zużycia "obowiązany jest zasadniczo '- 
przedsiębiorca zakładu przemysłowego, przerabiającego ropę naftową, wosk 
ziemny i t. p. względnie przedsiębiorca, sprowadzający takowe produkty © ja: 
z zagranicy. de wią OBAN SZ OWNERS EAN NA M 

"ile przetwory te przeznaczone są na cele przemysłowe wewnątrz 
| ktaju lub na wywóz zagranicę, może Minister Skarbu zwolnić je od podatku " . 

"od zużycia w Całości lub w części na warunkach przepisanych w rozpo- | 
- rządzeniu wykonawczem. ZEN O 04008 "Ra 0 SOGRAPOC ANA 4 wa” 

| Warunki dzierżawy państwowych terenów 

AA Warunki, na jakich Państwo zamierza oddawać stronom państwowe A 
| tereny naftowe, zostały poddane pod obrady ostatniej sesji Państwowej 

Rady Naftowej, która wyłoniła ze siebie komisję, by wspólnie z Rządem 
| JRE _ sprecyzować ułożone już warunki. Odbyła ona posiedzenie przed niedaw- 

/,.. mym czasem i obecnie warunki ostateczne zostały przedstawione p. Mini- 
_ strowi Przemysłu i Handlu do wyrażenia swej zgody, która też nastąpiła. Se 

| Wariih 'tel są następującej o tory wackię © LU BZ YNE DA 
OWYCH Wydzierżawienie jednemu oferentowi kompleksów dla badań geo- © Ra 
"_ dogicznych i późniejszych wierceń, winno się poruszać w granicach ok. 

_... 2000 hektarów, które oferent może sobie swobodnie wybrać. Skarb Państwa AJ 
|. może jednak dodać na życzenie oferenta dalszy obszar 2000 hektarów, 
|. którego wybór należy do Skarbu Państwa. « nę kialsc damit GISESKOOWAĄ 
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- 2. Badania geologiczne mają być ukończone do końca roku od dnia 
zawarcia umowy i w tym terminie mają być ustalone kompleksy, na któ- - 
rych oferent zamierza przedsiębrać wiercenie. Raó ZN 

|.,_/3. W drugim roku mają być rozpoczęte wiercenia przynajmniej dwoma 
rygami. hy Poz ry SE 

„4. W trzecim roku ilość wierceń ma być powiększoną do takiej ilości, 
jak wiele jest ustalonych kompleksów i w tym także roku nastąpi podział 

_._ wybranych kompleksów pomiędzy oferćnta i Skarb Państwa na podstawie 
' porozumienia, przez utworzenie działek o obszarze nie większym jak 100 
_ (sto) hektarów; działki te winny być o ile możności rozdzielone na prze- 

" .mian między oferenta a Skarb Państwa. | ARZACOZY SB 
5. Po wywierceniu szybów do oznaczonej głębokości, ale przed upły- 

wem 5-ciu lat od daty zawarcia umowy, ma oferent. oświadczyć się, CZY" 
- pragnie dalej kompleks zatrzymać. PO (WN | A naiał 

_6. W ciągu następnych 2-ch lat wiercenia mają być tak rozdzielone, 
_ ażeby na każdej dzlałce był przynajmniej jeden ryg. w ruchu, którym obo-' 

wiązany będzie dzierżawca wiercić bez przerw, chyba uzasadnionych wy- 
padkiem lub siłą wyższą. . RER URANU: Gora 
|. 7. W ciągu pierwszych pięciu lat przysługuje oferentowi prawo, po 

" dowierceniu każdego rozpoczętego szybu do. unormowanej głębokości, od- 
stąpić od dalszych wierceń na każdym kompleksie "w tym wypadku przy- 

„ „sługuje mu jednak prawo zatrzymania sobie szybu, względnie szybów wraz 
_" - z terenem do eksploatacji potrzebnym, którego rozmiar może dochodzić 
0 dO 2a NOKIALÓW. 5 01 R ATORZA „RPA 
AŻ 8. Procenta brutto oznacza się prowizorycznie na 109/,, a definitywnie 

na podstawie wydatności trzech pierwszych „produktywnych szybów przez 
ustalenie średniej miesięcznej -.produkcji z trzech. szybów. O ile ta produkcja 

_ będzie mniejszą jak 500 cetnarów, to procenta oznacza się na 1LOĄ520:378 6095 
większą a mniejszą jak 1000 cetnarów na 12%, ajeśli będzie przewyższała _. 
1000 cetnarów na '15Y,. A jk ZONA 0 AsaSS E 
"9. Czas trwania dzierżawy oznaczą się na 25 lat z prawem prolon- " 

| gaty na dalszych lat 15 za opłatą procentów brutto wyższych o 30—509%, | 
_ z odpowiedniem podwyższeniem opłat pieniężnych. w rok | 

|| WIADOMOŚCI BIEŻĄCE 
,.. .. Państwowe Zakłady Naftowe. Dnia 31 lipca 1922 zatwierdził Mi- 

Ba nister, Przemysłu i Handlu regulamin Rady Nadzornej Panstwowych zakładów i 

'. naftowych w następującem brzmieniu: 305 ZWAÓNA 
p Art. 1. Rada nadzorcza jest organem doradczym dla Ministra Prze- 
_. _ mysłu i Handlu w sprawach prowadzenia Państwowych zakładów naftowych 
A WARESRE Uchwały Rady Nadzorczej stają się obowiązującemi dla Dyrekcji PEJA 
-... . Państwowych Zakładów Naftowych po ich zatwierdzeniu przez Ministra la 
6 oPoiemysta i -Flandlt i oodou 0g dac 2, ZIM BI... MARA, 
M1 AM. 2. Do czydności Rady nadzorczej należy: rozpatrywanie, zatwier- 
' dzanie i przedstawianie Ministrowi Przemysłu i Handlu do aprobaty 
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opracowanych przez ' Dyrekcję planów działania, inwestycji, budżetów, 
19 bilansów, oraz wszelkich spraw które przekraczają kompetencję Głównego 
,., _ Dyrektora, a więc: urzędy i DE 

(4 1) Zawieranie umów sprzedażnych długoterminowych (ponad k 
oaz o __3 miesiące). |. | 5 | RES RAWA | 

"2 Przystępowanie do nowych spółek, „, 
'|3) Otwieranie nowych placówek zagranicznych, WA 

". 4) Mianowanie i zwalnianie urzędników. etatowych, dyrektorów 
| "4 prokurzystów. ję. R SRR 1 

1 Art. 3. Rada składa się z 7—9 członków, a to z dwóch przedstawicieli 
'__ Ministerstwa Przemysłu i Handlu, jednego z Ministerstwa Skarbu, jednego - 

z Ministerstwa Spraw Wojskowych, jednego z Ministerstwa Kolei Żelaznych, 
oraz 2—4 członków Rady mianuje Minister Przemysłu i Handlu na okres 
dwuletni z prawem odwołania. SĘ ż ROW: 
| Art. 4. Prezesa Rady Nadzorczej mianuje Minister, sekretarza wybiera 
Rada ze swego fona, | 74000007. GbR 0 aa 

Art. 5. Rada wybiera z pośród swych członków stałego referenta, który 
jest łącznikiem między Radą a Ministrem, oraz Radą a Dyrekcją. e 

_.._ Art 6. Posiedzenie Rady zwołuje Prezes Rady: 1. zwyczajne co WA ry. 
miesiące, 2. nadzwyczajne na żądanie Ministra Przemysłu i Handlu, dwóch 

"członków Rady, lub głównego -Dyrektora. RNA NAC SP 
- Art. 7. Członkowie Rady pobierać będą wynagrodzenie za posiedzenia 

w wysokości 5000 Mk., członkowie przyjezdni oprócz tego djety w wys0- 
kości 10.000 Mp. dziennie, oraz zwrot kosztów podróży (bilet pierwsza klasa 
kolei z prawem używania wagonu sypialnego).. OWAAAA AROSA 

i Ponadto otrzymywać będą członkowie Rady Nadzorczej w miarę wy- 
"ników tantjemę w wysokości, oznaczonej przez Ministra Przemysłu i Handlu. 

i Członek Rady referent, będzie otrzymywać stałą miesięczną płacę 
"oznaczoną przez Ministra Przemysłu i Handlu. SAKO 

4 4 j (./../. W skład obecnej Rady nadzorczej wchodzą: Stefan Bartoszewicz, Cze- 
' . sław Benedek, Walery. Dydejczyk, Aleksander Litwinowicz, Władysław 

a Szaynok, Stanisław Szczepanowski, Tarczyński Kazimierz, Zipser. dona” 

4a saa O 0K OLNEK | PR: 
l w Ministerstwo Przemysłu i Handlu pismem z dnia 24 lipca 1922 roku 

_/L. W. N. 1619/22 upoważniło Państwowy Urząd Naftowy. do wydawania GROA 
'. zarządzenia następującej treści: A Re ANN sa) 

0-91. Zzdniem, 1 sierpnia 1922 r. ustaje zwalnianie Ł.DOM 02 
sekwestru w dotychczasowym trybie: O WARDZE C zet ASB WROTA) 

a) ropy net towej przeznaczonej na zużycie w kraju. 
. b) przetworów ropy naftowej, przeznaczonej na zużycie w kraju 

BOSE (0... dna wywóz zagranicę. i OWADA 
»:= 2. Pozostaje nadal w mocy zwalnianie z pod sekwestru a 

w dotychczasowym trybie: a SSA ARUSZEE GAROREGA OU Nad" 
0 REL |. a) ropy bruttowej, BOBO NAC ZAS A PE 
"Ew .,6) ropy nęttowej, przeznaczonej na wywóz zagranicę. - | 
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Wyjaśnia się przytem, iż zarządzenie powyższe nie oznacza wcale 
zniesienia sękwestru ropy naftowej i jej przetworów, lecz jedynie zwalnia : 
przedsiębiorstwa od obowiązku uzyskiwania w Państwowym Urzędzie Naf- 
towym i przedkładania następnie Kontroli Skarbowej certyfikatów zwolnienia 
przy występowaniu z przedsiębiorstw: e | 

ł) ropy nettowej, przeznaczonej na zużycie w kra ju, przetwo- 
rów ropy nałtowej, przeznaczonych na zużycie w kraju i na wywóz -za- 
granicę. sa 

| Od dnia 1 sierpnia 1922r. przestaje zatem Państwowy Urząd Naftowy 
wydawać certyfikaty zwolnienia dla celów i produktów powyżej (p. 1i2). 
wymienionych a tem samem staje się obrót tymi produktami zupełnie swo- 

_'. bodnym, przy obowiązującym wciąż jeszcze sekwestrze ropy naftowej i jej 
aprzetworów. | | Aż do dnia 31 lipca 1922 r. włącznie należy natomiast produkty 
wymienione powyżej (p: 1 i 2) odprawiać w obowiązujący dotychczas sposób. / 

Z dniem 1 sierpnia 1922 r. należy wszystkie certyfikaty: 
a) zwalniające ropę nettową na zużycie w kraju, 
b) zwalniające przetwory ropy naftowej na zużycie w kraju, 
c) ramowe, zwalniające przetwory ropy naftowej na wywóz za- 

granicę, m. 
zebrać i po odnotowaniu na nich odprawionych do dnia 31 lipca 1922 r. 
ilości przedłożyć w należytym porządku Państwowemu Urzędowi Naftowemu. | 

W końcu zauważa się, że pozostaje nadał w mocy cały tryb dotych- | 
czasowy, przy zwalnianiu z pod sekwestru: | - 

a) ropy bruttowej, | | 
b) ropy nettowej, przeznaczonej na wywóz zagranicę. 

O niniejszem należy bezzwłocznie zawiadomić Zarząd tamt. przedsięb. 
« „Wiceprezydent Lenartowicz. 

Plotki. „Tagliche Berichte tiber Petroleumindustrie* z dnia 3 sierpnia 1922 
zawiadamiają pod tytułem „Unruhen in Ostgalizien*, że we wschodniej . | 
Galicji miały miejsce utarczki drobnych oddziałów uzbrojonej ludności 
Z wojskiem połskiem. 1. sE 

ra 

z — Dnia 27. lipca 1922 zmarł członek naszego Związku 

|. ś.p. Inż. WACŁAW WOLSKI | | BE | | „wybitny twórca polskiego przemysłu naftowego. 

| Cześć jego pamięci! © 
b. 

Nakładem Związku Polskich Przemysłowców Naftowych we Lwowie, ul. L. Sapiehy 8.5 5 
-. . . £ Drukamni Polskiej we Lwowie, pod zarz. j. Raczyńskiego. ORKA 


