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Młodzi nafciarze. 
„ Pojawiają się w ostatnich czasach bardzo głośne narzekania, że 

wskutek rzekomego szowinizmu naszego rządu i pewnej grupy nacjo- 
"listów, utrudnia się inwestowanie obcego kapitału w naszym przemy- 

śle naftowym. W rzeczywistości rzecz się ma wręcz odwrotnie. Nie 
istnieje państwo na świecie, w którem obcy ludzie mogliby ciągnąć 
z lokalnego przemysłu tak wielkie korzyści, jak u nas, nietylko nie 
wkładając gotówki, ale odwrotnie, korzystając z naszego kapitału. Ni- 
żej podaję kilka dokumentów, z których wynika, jak przy pomocy. za- 
datku, złożonego w kwocie 1,200.000 Mn. i uzyskanego od Państwowej 
Fabryki Olejów Mineralnych w Drokobyczu kredytu w kwocie prze- 
szło 500,000.000 Mp., założono w ostatnim czasie kilka naitowych spółek 
akcyjnych, które uzurpują sobie zajęcie monopolowego stanowiska. 

i | Aktem notarjalnym L. 333/1921 z daty: Berlin, 5. listopada 1921. 
ONO „£Ławiązano spółkę pod firmą: „Polmin Mineralól* A. G. z siedzibą 
W Berlinie. Celem spółki jest między innemi wykonanie zawrzeć się 
47" , /..Maajłącej umowy: z Państwową fabryką olejów mineralnych w Droho- 
Są a czu. j | 

IRANIE b; „| apitał zakładowy wynosi 1,009.000 marek niemieckich, z czego 
48 oDłęli: 

„' Richard Weininger . . . . 400.000— Mn. 

kowe pr lur. Herman Leising . 250.000— ©, Sę o 1 fy „1, Br. jur. Heinrich Blau . . . 200.000— , 
ZE > KB HN „gakób Rosenhek . . . . . 50.000:— » 
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p Razem . . 1,000.000— Mn. 
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- GzkókBEA Rady Nadzorczej wybrano następujące osoby : 
Alwin Elsbach i 
Stanisław Widomski 
Marjan Szydłowski 
Władysław Starkel 
Georg Kurziński 
Woli Wahrhaftig 
Fritz Ehrenfest 
Dr. Arnold Segal. 

Zawiadowcami mianowani: . 
Leopold. Lippe 
Dr. iur. Edward oe 

Dnia 31. grudnia 1921 oddała Państwowa fabryka ołejów mineral- 
nych w Drohobyczu wyłączną sprzedaż wszystkich swoich produktów 
na Niemcy, Austrję, Czechosłowację, Węgry i. Jugosławię na przeciąg 
dwu lat spółce „Polmin* w Berlinie. Przy podpisaniu tej umowy zło- 
żył „Polmin* w Berlinie kwotę 1,200.000:— Mn. jako zaliczkę na pro- 
dukty, a równocześnie według książek Państwowej fabryki ołejów mi- 
neralnych w Drohobyczu, był dłużny tej fabryce za a: dostarczone 
produkta kwotę: 5389,842.326'79 Mp. 

Czasopismo EDOEUDE: wychodzące w Berlinie w numerze 34 
z dnia 1. grudnia 1922 podaje następującą wiadomość: 

„WVor kurzem ist in Berlin die Griindung der Erdól-Industrie A. G. 
einer Schwesterfirma der Wiener Erdól-Industrie-Bank A. G. erfolgt. 
Die Berliner A. G. wurde mit €inem Greschaftskapitale von Rmk. 75 
Milionen ausgestattet und soll in erster Linie dem Handel mit Erdól i 
und Rohól- Deriv aten polnischer, amerikanischer und rumanischer 

.Provenienz in Deutschland dienen. An der Firma sind ausser der Erd- 
6l-Industrie - Bank A, G. Wien, hervorragend beteiligt: Die Oesterr. 
Credit - Anstalt fiir Handel u. Gewerbe, Wien die. Berliner Bankhaiu= 
ser Hardy % Co I. Dreyfuss X Co und Curt Meyer $ Co sowie die Mi- 
neralól-Raffinerie A. G. (photogen) Budapest. Die Firma hat ihrem 
Sitz in Berlin W: 9 Postdammerstrasse 12. und hat ihren Greschafts-- 
betrieb bereits aufgenommen. In den Aufsiehtsrat wurden berułen: 
Herr Direktor Dr. Heinrich Błau, Herr Bankier Alfred Daus, Herr 
Direktor Fritz Ehrenfest, Herr Justitzrat Alwin Elsbach, Herr Bankier 
Homberger, Herr Georg Kurzinsky, Herr Bankier Landsberg, Herr 
Richard Pohl, Herr Direktor Adolf Polcer, Herr Jacob Rosenheck, 
Herr Generaldirektor Oskar v. Szirmay, Herr Wolf Wahrhaffig. In 
den Vorstand wurden entsendet: Die Herren Leopold Lippe und Dr. 
Herman Leising. Zum vorsitzenden des Aufsichtsrates wurde Herr 
Justizrat Alwin Elsbach bestellt zum VWorsitzenden Stellvertreter die 
Herren: Direktor Ehrenfest, Kiójacd Pohl und Generaldirektor Oskar ; 
von Szirmay. 

SĘ 

„Słowo Polskie" z dnia 2. grudnia 1922 podaje następującą wia- 
domość : i | 
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>> SANA A 3 
„Zakład dla Handlu i Przemysłu naftowego S$. A. Dnia 18. bm 

została założona Spółka Akcyjna pod nazwą Zakład dła Handlu i Prze- 
mysłu Naftowego S$. A. z siedzibą we Lwowie, o kapitale akcyjnym 
'60,000.000:— Mp. | Zadaniem Spółki jest zaopatrzenie kopalń i terenów naltowych 
we wszelkiego rodzaju materjały wiertnicze, które się znajdują w skła-- 
dach Spółki w Borysławiu - Tustanowicach, prowadzenie na wielką 
skalę handlu olejów mineralnych w Polsce i zagranicą, oraz udzielanie 
zaliczek pieniężnych na przyjęte na skład produkty. 

Ponadto ma wyżej wspomniana spółka Akcyjna jako Towarzy- 
stwo powiernicze zajmywać się na szerszą skalę zarządem procentów 
i oddziałów bruttowych. 

Jednym z akcjonarjuszów Spółki jest Warszawski Bank Dyskon- 
towy, Warszawa. 

Do Rady Zawiadowczej Spółki należą pp:: 
Dyrektor Fritz Ehrenfest. 

a. Generalny Dyrektor Dr. Henryk Aschkenazy, p. prof. Dr. Artur 
.Benis. | 

Dyrektor Józef Halpern, Dyrektor Gustaw Weintraub. 
Proł. von Zeleński, członek Rądy Zawiadowczej Jakób Rosenhek. 
Dyrektor Henryk Jan Verhellouw, Woli Wahrhaftig. 
Prezesem Rady Zawiadowczej obrano p. prol. Załeńskiego, jego 

wiceprezesem p. Dyrektora khrenfesta. ; 
_ Do Dyrekcji należą: jako kierujący członek Rady Nadzorczej p. 

Dyrektor Verhellouw i p. Dyrektor. Jakób Rosenhek. 

Zestawienie powyższych faktów objaśnia, jak ruchliwi pełnomo- 
<cnicy wielkiego kąpitału potrafią dobierać ludzi z różnych partji i $ro-_ 
dowisk i wyznaczać im ściśle określone role w ten sposób, że często 
użyte za narzędzie osoby nie wiedzą, kto za ścianą z nimi współpra- 
cuje. Dzięki temu możliwą jest współpraca naszych prawicowców 
z firmą „J. Dreyfuss.£ Co*, której p. Fajans oddał monopoł sprze- 
„daży zagranicą naszej pożyczki złotej. 

Prezes najświeższej w „Słowie Polskiem* rekłamowanej spółki 
jest jeszcze niedokładnie znany co do nazwiska, gdyż raz nazywa się 
„Prof. von Zeleński"*, a potem „Prof. Załeński”. Jest to widocznie jakiś 
najmłodszy naiciarz, gdyż dotąd nikt takiego-profesora w przemyśle 
naftowym nie zna. | | 

Równocześnie z reklamowaniem po pismach tej nowej akcyjnej 
spółki naitowej kołportuje się wieści, że lwowski „Bank krajowy* ma 
być zrelormowany, a na czele nowootworzonego działu przemysłowego 

' ma stanąć Dr. Benis. Dział ten miałby objąć finansowanie Państwowej 
. Fabryki olejów mineralnych w Drohobyczu. Jeżeliby pogłoski te były 

prawdziwe, to udział Dra Benisa w nowej spółce naftowej p. Lippego 
przedstawiałby dla Państwa naszego znaczne niebezpieczeństwo. 

Niewątpliwie należy nam starać się o jednanie nietylko kapitału 
„obcego, ale także i o jednanie do współpracy obcych przemysłowców 
takich, jakimi byli Mac Gervey, Perkins i inni, ale we wyżej przyto-- 

|. o czonej litanji nazwisk zbyt mało jest ludzi twórczych. 
Inż. Władysław Szaynok. 
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- -Brojeki zmiany statufu Lwiązku polskich przemysł. naftowych 
Spółdzielni z ograniczoną odpowiedzialnością. 

$ 1. Firma Spółdzielni opiewa: Związek Polskich Przemysłowców 
-Naftowych, Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością. A. 
| 8 2. Siedzibą Spółdzielni jest Iiwów, wolno jej jednak zakładać: 
filje w innych miejscowościach. e | > 

- 8. Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony. | 
$ 4. Spółdzielnia ma za zadanie dążyć do utrwalenia i wzmożenia 

stanu posiadania polskiej pracy i kapitału w przemyśle naitowym przez 
odpowiednie popieranie polskich interesów w tym przemyśle. | ć 

W szczególności celem Spółdzielni jest podniesienie zarobku swych 

przemysłu naltowego, przez wspólne zakładanie i prowadzenie na 
wspólny rachunek przedsiębiorstw, stojących w związku z przemysłem: 
naftowym i gazu ziemnego. ! 

$ 5. Członkiem Spółdzielni może zostać każda własnowoina osoba 
© fizyczna, przyznająca się do narodowości polskiej, pracująca w prze- 

myśle naftowym lub w. nim finansowo zaangażowana, jak też osoba _.. 
prawna, prowadząca przedsiębiorstwo naftowe, którego kapitał w czę- 
ści wyższej niż połowa jest polski. EZ: | 5 

Przystępujący do Spółdzielni staje się jej członkiem przez podpi- 
sanie deklaracji: przystąpienid, jej przyjęcia przez Dyrekcję i przez 

nego udziału. 
8.6. Członkiem przestaje się .być: 

tylko ża poprzedniem dwuletniem wypowiedzeniem i to nie przed 
apływem roku obrotowego. Również wypowiedzenie jednego lub 
więcej udziałów bez jednoczesnego wystąpienia uczestnika jest. 
możliwe tylko na tych samych warunkach; | 

b) przez śmierć; | 
c) przez wykluczenie, które może nastąpić na mocy uchwały Rady 

"Nadzorczej na wniosek Dyrekcji, lub 10 członków Spółdzielni, je- 
żeli członek : z ć | 
1. działa na szkodę Spółdzielni lub popełni czyn niehonorowy, © 
2..straci prawo zarządzania swym majątkiem lub popadnie 

w konkurs, 3. zostanie sądownie ukarany za zbrodnię lub przekroczenie z chęci 
zysku, | Rze | SPSK 

4. jeżeli prywatny wierzyciel członka uzyska w sądzie egzekucję 

5. jeżeli członek — mimo upomnienia nie wpłaca rat za udział, 
6. jeżeli członek sprzedał w całości lub w części swoje objekty 

narodówości niepolskiej mają więcej niż połowę kapitału, nie zaófia-. 

Na Ł 
* 

s i 

członków przez popieranie ich ekonomicznych interesów w dziedzinie . . 4 

a) przez dobrowolne wystąpienie. Wystąpienie członka jest możliwe , 

"ma udział, przypadający mu w razie wystąpienia, EA 

| rowawszy tych objektów „Związkowi polskich przemysłowców naftó+ć GE 
wych* do kupna na warunkach oferowanych obcym, dając dwumie- 

wpłatę 5% zgłoszonego udziału tytułem wpisowego, oraz 10%. zgłoszó=: ,, s JR 

naftowe osobie narodowości niepolskiej lub spółce, w której osoby <= ż a 
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sięczny termin do wykonania opcji; w takim razie cały jego udział 
w Spółdzielni lub odpowiednia jego część przypada na rzecz funduszu 
rezerwowego. * | | 
* $ 7. Przepisy $ 6. stosują się także w razie częściowego wypowie- 
dzenia udziałów przez członka, posiadającego więcej niż jeden udział. 

$ 8. Członkowie Spółdzielni mają prawo: i | 
1. O ile posiadają pełnowpłacony udział: | 

a) uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia i głosowania; 
b) czynnego i biernego wyboru do Dyrekcji i Rady Nadzorczej. 

2. Przed wpłatą pełnego udziału: sce 
a) pobierania przypadających na ich udział zysków wedle postąno- 

„ wień statutu; | | | 
b) udziału w majątku Spółdzielni w razie likwidacji; 
c) uczestniczenia we wszystkich prawach i korzyściach, wypływa- 

jących z postanowień statutu, uchwał organów Spółdzielni i jej 
urządzen. 6a 
$ 9. Członkowie Spółdzielni mają obowiązek: 

a) zapłacić wpisowe przy przystąpieniu do Spółdzielni w wysokości 
5% zgłoszonego lub podwyższonego udziału: 

b) wpłacić przyjęte udziały; we i 
©) wypełniać sumiennie przepisy statutu, przestrzegać uchwał orga- 

nów Spółdzielni i ułatwiać ich wykonanie, wedle możności po- 
pierać Spółdzielnię w jej staraniach o dobro polskiego przemysłu 
naftowego: 3 

_d) przyjąć odpowiedzialność za zobowiązania Spółdzielni, która jest 
. o tyle ograniczoną, że członek prócz przyjętych udziałów odpo- 

wiada jeszcze kwotą, równającą się wysokości przyjętych udziałów. 
$ 10. Jeden udział wynosi Mp. 400.000:—, a kazdy członek musi 

"zgłosić przynajmniej jeden udział i wpłacić przy przystąpieniu wpisowe 
w wysokości 5% zgłoszonego udziału, oraz nie mniej jak 10%, deklaro- 
wanego udziału. i , | 

Członek przystępujący z tytułu posiadania objektów naftówych, 
zgłosić ma z tego tytułu około 1%, wartości, podanych w zgłoszeniu 

©bjekłów. , 
$ 11. Organami Spółdzielni jest Dyrekcja, Rada Nadzorcza i Walne 

Zgromadzenie. : 
$ 12. Dyrekcja składa się z jednego 'lub kilku lvyrektorów i za- 

stępców, zamianowanych z pośród członków Spółdzielni na trzy lata 
przez Radę Nadzorczą, większością 2/3 głosów obecnych. 

$ 18. Dyrekcja załatwia wszystkie czynności, nie zastrzeżone wy- 
rażnie Radzie Nadzorczej lub Walnemu Zgromadzeniu, zastępuje Spół- 
dzielnię w Sądzie i poza Sądem — stosownie do postanowień ustawy 
z28, X 1920 Nr: II; Dz. U. . BD. 

$ 14, Po upływie każdego roku administracyjnego winna Dyrekcja 
najpóźniej do 1. kwietnia następnego roku przedłożyć Radzie Nadzor- 
czej zamknięcie rachunków. | 

S$ 15. Rada Nadzorcza składa się z 12 członków, których wybiera 
rac Zgromadzenie absolutną większością głosów na trzy lata z grona 
członków. | 
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"W razie wystąpienia lub śmierci któregoś z członków, Rada Nad 
zorcza kooptuje zastępcę z grona członków Spółdzielni aż do najbliż- 
szego Walnego Zgromadzenia, które zatwierdza wybór lub przepro wa- 
dza nowy. | 

Corocznie ustępuje z” Rady Nadzorczej trzecia część członków. 
W pierwszym i drugim roku rozstrzyga łos o tem, którzy członkowie: 
mają ustąpić, przyczem w drugim roku losowaniu podlegają tylko ci 
członkowie, którzy zasiadali w Rądzie Nadzorczej dwa lata. W latach: 
następnych ustępują członkowie, którzy zasiadali w Radzie Nadzorczej : 
trzy lata. | 

Nieusprawiedliwiona nieobecność członka Rady Nadzorczej na 
trzech po sobie następujących posiedzeniach, uważana będzie za rezy- 
gnację, wykluczającą ponowny wybór na przeciąg trzech lat. 

3 16. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezesa, Sekreta- 
rza i ich zastępców. "= 

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością gło- 
sów obecnych, przy komplecie najmniej pięciu członków razem z Pre- 
zesem lub jego zastępcą. | | 

3 17. Zadaniem Rady Nadzorczej jest: 
1. Decyzja o wykluczeniu członka, oraz o przyjęciu, w razie od- 

wołania się nieprzyjętego członka, 
'- 2. Decyzja o zakładaniu filji Spółdziełni. 

3. Mianowanie dyrektorów, zastępców i ich odwoływanie. 
4. Ustanawianie pełnomocników do prowadzenia procesów z człon- 

kami Dyrekcji. 
5. Ustalenie regulaminu czynności Dyrekcji. 

-.6. Oznaczenie zasad co do prowadzenia interesów. 
7. . Oznaczenie wysokości kredytu, z jakiego Dyrekcja może korzy- 

stać dla wzmocnienia obrotu. 
_'. 8. Do Rady Nadzorczej należy rozstrzyganie spraw, co do których 

_ choćby jeden członek Dyrekcji do jej decyzji się odwołał, oraz co do. 
nabycia na własność, obciążenia lub pozbycia nieruchomości i praw 
rzeczowych na nieruchomości. . 

$ 18, Walne Zgromadzenie zastępuje ogół członków. Uchwałami» 
zapadłemi na Walnem Zgromadzeniu, są oni związani. Wszyscy człon- 
kowie mają prawo uczestniczyć w Walnem Zgromadzeniu. — Każdy 
członek ma jeden głos, bez względu na ilość posiadanych adziałów. 

$ 19. Walne Zgromadzenie zwołuje prezes Rady Nadzorczej lub 
jego zastępca przez dwurazowe ogłoszenie przynajmniej na ośm dni 

„przed dniem zebrania w Monitorze, lub we własnem czasopiśmie pe- 
rjodycznem, podając porządek dzienny Zgromadzenia. 

$ 20. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się raz na rok 
' najpóźniej w pierwszej połowie roku. | 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołać należy przez jedno- 
"razowe ogłoszenie — w wypadkach przewidzianych w art. 47. ustawy: 

z dn. 29. X. 920. Nr. 111. Dz. U. R.P. | 
$21. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy prezes Rady Nad- 

zorczej, jego zastępca lub członek wybrany przez Walne Zgromadze- 

d ad -saz |PPORRRZUY "GE" 4 124 a 
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nie pod przewodnictwem najstarszego wiekiem obecnego członka. 
Sekretarza powołuje przewodniczący. - 

_ 8 22. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy : 
a) zmiana i uzupełnienie statutu, 
b) wybór członków Rady Nadzorczej, żę: 

'c) wybór pełnomocników do « prowadzenia: procesów przeciw 
członkom Rady Nadzorczej, tudzież decyzja o prowadzeniu 
takich procesów. Pełnomocnicy tacy legitymują się odpisem 
uchwały Walnego Zgromadzenia, mieszczącej ich wybór, 

d) ostateczne orzekanie o wszelkich zażaleniach przeciw czyn- 
nościom Dyrekcji i Rady Nadzorczej, 

e) usunięcie człońków Rady Nadzorczej, 
i) udzielenie Dyrekcji absolutorjum z rachunków i czynności, 
g) rozdział zysków i strat, 
h) rozwiązanie i likwidacja Spółdzielni, 
1) utworzenie specjalnych funduszów na wniosek Rady Nad- 

zorczej, | | 
j) odpisanie poniesionych strat bez likwidacji Spółdzielni. - 

ai $ 28. Celem pokrycia możliwych strat, które by nie zostały po- 
m toe kryte z zysku, tworzy się fundusz rezerwowy. Fundusz ten powstaje: 

- BRęg 1) z wpisowego wpłaconego przez członków, 
2) z wydzielonej przez Walne Zgromadzenie na wniosek Rady 

Nadzorczej dotacji w wysokości co najmniej 10%, rocznego 
zysku dopóty, dopóki nie osiągnie 100%, kapitału udziałowego 
Spółdzielni, 

3) z udziałów odpisanych w myśl postanowienia $ 6. 
4) z dywidend, nie podjętych w przeciągu pięciu lat od dnia 

Walnego Zgromadzenia, | zę: 
5) z innych wpływów, uchwalonych przez Walne Zgromadzenie. 

Na wniosek rozwiązania Spółdzielni, uchwala ostatnie Walne 
8 ZE Zgromadzenie sposób użycia funduszu rezerwowego, względnie po- 
"4 //._ zostałej jego części. 
5 DZI | Członkowie, którzy przedtem wystąpili lub zostali wykluczeni, 

jako też spadkobiercy członków zmarłych nie mają żadnych praw ani 
do funduszu rezerwowego, ani do majątku Spółdzielni. 

; RONA 8 24. Rok administracyjny trwa od 1. stycznia do 31. grudnia 
"8 każdego roku. Pierwszy rok administracyjny kończy się dnia 31. gru- 

dnia pierwszego roku istnienia Spółdzielni. 
| odggi 8 265. Przynajmniej na 14 dni przed Walnem Zgromadzeniem 
"dę obowiązana jest Rada Nadzorcza sprawdzony przez siebie bilans wy- 

/... łożyć w biurze Spółdzielni do przejżenia członkom. 
s 26. O sposobie użycia czystego zysku rozstrzyga Walne Zgro- 

madzenie na wniosek Rady Nadzorczej z uwzględnieniem postano- 
wień statutu. | i | 

A Dywidenda może być przyznana tylko od kwot rzeczywiście 
|]... wpłaconych z uwzględnieniem czasu ieh wpłacenia. 

; 20. Rozwiązanie Spółdzielni następuje z przyczyn wymienio- 
nych w art. 75 ustawy z d. 29. X. 1920, Nr. ML, Dz.URĘP. 

* 
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Przy likwidacji Spółdzielni obowiązują wić postanowienia 
rzeczonej ustawy. O użyciu funduszów orzeka ostatnie Walne Zgro- 
madzenie. 

$ 28. Publiczne ogłoszenia Spółdzielni umieszczane będą w Mo- 
iłóce lub we własnem czasopiśmie Spółdzielni. 

$ 29. Wszelkie spory i nieporozumienia, wynikłe z z brzmienia s. | | 
tego statutu, rozstrzyga ostatecznie i nieodwołalnie Walne Zgroma- 
dzenie. 

„aa 3 30 W sprawach niniejszem statutem nie objętych, należy sto- 
sować postanowienia ustawy z dnia 29. X. 1920. Nr. 111. Dz. U. R. P. 

Projekt ustawy o ropie bruttowej. 
Rada Ministrów uchwala przedłożyć Sejmowi Ustawodawczemu 

następujący projekt ustawy w przedmiocie zakupu przez Rząd Kopy 
bruttowe ej. | 

Art. 1. 

f Rząd ma prawo przymusowego zakupu ropy bodftowej z kopalń . 
naltowych pu cenie targowej dla Państwowej Fabryki Olejów Mine- 
ralnych w Dohobyczu. 

Art. 2. 

Właś ściciele kopalń naftowych obowiązani są. przedkładać Dy- 
rekcji Państwowych Zakładow Naftowych we Lwowie co miesiąc, naj-- 
później do dnia 15-go następnego miesiąca, wykazy sumaryczne wy- 
produkowanej w poprzednim miesiącu ropy bruttowej na każdej ko- 

_. palni. Dyrekcja Państwowych Zakładów Naftowych we Lwowie ma ch 4 
oświadczyć, najpóźniej do dni 8-miu po otrzymaniu wykazu, czy ropę 4 
z tych kopalń zakupi. ua 

Jeżeli właściciel kopalni w tym terminie ośmiodniowym nie. | 28 
otrzyma oświadczenia, natenczas ropa brutttowa może być sprzedana R m: 
z wolnej ręki, o czem właściciel kopalni winien niezwłocznie zawia- Re r 
domić bruttowca. | | | 

Przed upły wem powyższego ośmiodniowego terminu, właścicie- o 
lowi kopalni nie wolno ropy bruttowej wydawać. SP (2 

Umowy zawarte z pominięciem tych postanowień są. nieważne. ze. 
Na żądanie osób interesowanych Ministerstwo Przemysłu i Bazar . 

dlu wyda poświadczenie, że ropa jest wolna. | e 

Art. 3. i ADR RA s 

„ . Jako cenę targową dla poszczególnych gatunków ropy uważa się : 
pozoca z tych cen, po jakich w miesiącu, w którym ropę wydo-- 
byto, dokonano tranzakcji sprzedaży odnośnych zw ŻAĄ ro netto- REŻ: 
wej do przeróbki krajowej. | „wat RA 

- 
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Art. 4. 

| Cenę przeciętną ustala Dyrekcja Państwowych Zakładów. Naito- 
wych we Lwowie w porozumieniu z prawnie istniejącemi organiza- 
cjami bruttowców lub samymi bruttowcami. | 

W braku porozumienia między wyżej wymienioną Dyrekcją 
a bruttowcami, obie strony powołują: superarbitra. | 

„Jeśli co do osoby superarbitra nie nastąpi zgoda, mianuje go Mi- 
nister Przemysłu i Handlu, po wysłuehaniu opinji Prezesa [zby Han- 
dlowej i Przemysłowej we Lwowie lub w Krakowie, zależnie od tego, 
w okręgu której Izby miejscowość leży, z której ropa pochodzi. 

„Ustalenie cen winno nastąpić z reguły do dnia 25-go następnego 
miesiąca. 

krt b 

Należytości za ropę wypłacane będą na ręce właścicieli kopalń 
dla posiadaczy udziałów brutto najpóźniej w ciągu dni 30-tu po otrzy- 
maniu rachuńku, sporządzonego według ustalonych zgodnie z art. 
-4-yvm cen. | 

Jeśli należytość przez Dyrekcję Państwowych Zakładów Naito- 
wych we Lwowie za ropę bruttową,z jednego miesiąca nie zostanie 
w powyższym terminie zapłaconą, właściciel ropy: może rozporządzać 
dowolnie w następnym miesiącu swoją ropą bruttową w ilości, za 
jaką należytość nie została uiszczoną i do tej ilości ropy nie mają 
zastosowania przepisy ustępu 3-go artykułu 2-g0. 

ATŁ. 6. 

Właściciele kopalń obowiązani są po otrzymaniu należytości za 
ropę bruttową wypłacić je odnośnym bruttowcom najdalej do dni 
%-miu, licząc od dnia następnego po otrzymaniu należytości. 

Art. =] 

| Przedsiębiorstwa naftowe. obowiązane są na żądanie udzielać 
Ministerstwu Przemyslu i Handlu i organom przezeń upoważnionym 
wszelkich wyjaśnien 0 przedsiębiorstwie, a w szczególności przed- 
kładać wykazy produkcji, tłoczenia, magazynowania, obrotu ropą 
i przetworami naitowymi. i 

ATt. 8. 

| Kto przedkłada świadomie fałszywe wykazy w art. 2-im wska- 
zane, lub udziela świadomie fałszywie wyjaśnień wskazanych w art. 
7-ym, albo też odmawia, lub w oznaczonym czasokresie nie składa, 

tychże wykazów lab wyjaśnień, oraz kto przeciw innym postano- 
wieniom tej ustawy wykracza, ulega grzywnie od 50.000 do 5.000,000 

'_ Mk. o ile czyn ten nie stanowi przestępstwa wedle istniejących ustaw 
' „cięższą karą zagrożonego. ó% | | 

) 
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Za grzywny orzeczone na podstawie niniejszej ustawy przeciw 
funkcjonarjuszom, zastępcom lub jakiemukolwiek innemu organowi: 
przedsiębiorstwa, odpowiada solidarnie z zasądzonym właściciel przed- 
siębiorstwa lub przedsiębiorstwo, w którem popełniono czyn ka- 
rygodny. 

Osoby, względem których żachodzi odpowiedzialność przewi-- 
dziana w poprzednim ustępie, należy wezwać do rozprawy o ile to: 
jest możliwe. Niestawiennictwo ich nie przeszkadza orzeczeniu o ich. 
odpowiedzialności. | ; 

Osoby wezwane są uprawnione wskazywać władzy okoliczności 
ważne do ocenienia ich odpowiedzialności i stawiać odpowiednie : 
wnioski, tudzież żądać rozstrzygnięć władzy wyższej instancji. 

Art 90. 

lo karania właściwe są: Starostwo Górnicze odnośnie do wy- 
kroczeń popełnionych w związku z prowadzeniem w ich okręgu: 
przedsiębiorstw kopalnianych, a odnośnie do rafinerji i przedsię- 
biorstw tłoczniowych władze administracyjne I-ej instancji. 

Do postępowania przed Starostwem Górniczem mają odpo- 
wiednie zastosowanie przepisy par. 226 i 234 powszechnej ustawy 

. górniczej, obowiązującej w dzielnicy austrjackiej, ze zmianami wpro- 
wadzonemi przez ustawę z dnia 27 lipca 1871 r. Dz. U. austr. Nr. 47. 

Od orzeczenia Starostwa Górniczego względnie władzy admini- 
stracyjnej 1-szej instancji można na ręce tej władzy w ciągu siedmiu. 
dni wnieść odwołanie do właściwego sądu pokoju. (powiatowego),. 
który rozpatrzy to odwołanie tak, jak sprzeciw wniesiony przeciw 
nakazowi sędziowskiemu (osądowi). 

Art. 10. 

Wykonanie niniejszej nstawy powierza się Ministrowi Przemysłu. 
1 Handlu i Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 11. 
| l 

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z pierwszym dniem miesląca: 
kalendarzowego, następującego bezpośrednio po jej ogłoszeniu, a je- 
dnocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Przemysłu 
i Handlu oraz Skarbu z dnia 25. lutego 1922 r. M. P.L. 106. z dnia 

* 11 maja 1922 r. poz. 55, odnośnie do ropy bruttowej wyprodukowa- 
nej po wejściu w życie niniejszej ustawy, oraz wszelkie sprzeczne 
z niniejszą ustawą przepisy rozporządzeń, dotyczące przedmiotów nią: 
uregulowanych. | 

> Minister: 

(w. z.) Henryk Strasburger.. 

"; 



— NT. 1 NAFĄYA Paa 1 11: 

Wiadomości bieżące. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21. grudnia 1922 (Dz. 

U. Rz. P. Nr. 116 poz. 1054) w sprawie podwyższenia podatku od 
zużycia olejów mineralnych na obszarze Rzeczypospolitej. 

| Na zasadzie postanowienia art. 1 i 2 ust. z 10. maja 1921 (Dz.U.. 
R. P. Nr. 41 poz. 248) i art. 1 ustawy z 4. sierpnia 1922 (Dz. U. R. 
P. Nr. 67 poz. 607) o reguiowaniu podatków od spożycia, zużycia 
względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zarządza 
się co następuje: i j 

Sl. Wyrażenie „olej kopalinny* i „podatek konsumcyjny* uży- 
wane w austryjackiej ustawie z dnia 26. maja 1882 r (austr. Dz. 
H<-P. -Nre 50), której moc obowiązującą rozszerzono rozporządzeniem 
Rady Ministrów z d. 17. listopada 1921 r. (Dz. U. R. P. nro 100 .poz. 
117) na cały obszar Rzeczypospolitej zastępuje się wyrażeniami „olej 
mineralny* i „podatek od zużycia”. © 

$2. Uchyla się moc obowiązującą Ś 1 powyższej austryjackiej | 

ustawy z dnia 26. maja 1882 r. (austr. Dz. U. P. Nro.55) wraz ze 
zmianami dokonanymi w części VI. ęesarskiego rozporządzenia z dnia 
17. lipca 1899 r. (austr. Dz. U. P. Nre 120). 

$ 3. Podatek od zużycia oleju mineralnego przewidziany w $ 2 
austryjackiej ustawy z dnia 26. maja.1882 r. (austr. Dz. U. P. Nro 55), 
podwyższony rozporządzeniem .Rady Ministrów z dnia 17. listopada 
1921 r. do kwoty 4.000 mk. od 100 kg. wagi netto zmienia się w na-. 
stępujący sposób: 

aj oleje mineralne o gęstości do 750% Areometra 
przy rI2 RCTIBU)|go 100-kg., . «0:7. 158.000 mk. 

bj oleje mineralne o gęstości ponad 750? do 865? 
Areometra przy -12*%R (715C) od 100 kg. 10.000 , 

c) oleje mineralne o gęstości ponad 865% do 885? 
Areometra przy "12*R (71570Q) od 100 kg. 

DEMICIARROWANEG 5 ŻE NACJI SPD 1.000 , 
2) ralinowane . , i 2.000 ,, 

d) oleje miperalne o gęstości ponad 8850 Areo- 
metra przy "12”R (-'159G) tudzież ro- 

,. pał i waselina od 100 kg. ASO 8 3.000 , 
ej parafina i świece od 100 kg. | 6.000. , 
f) astalt miękki i twardy, koks igudron (maż) od100 kg. 1.000 , 

$ 4. Minister Skarbu uprawniony jest do obniżenia podatku od 
" zużycia olejów mineralnych wymienionych w 3 3 lit a), D), ©), prze- 

znaczonych do poruszania motorów w przemyśle, do oczyszezania 
szybów naitowych, do nawęglania gazu świetlnego na potrzeby wojska, 
władz i przedsiębiorstw państwowych, wreszcie jako środek opałowy 
rozczyniający lub wyciągowy w przemyśle, na warunkach określonych. 
w rozporządzeniu wykonawczem. żę 
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Również uprawniony jest Minister Skarbu w porozumieniu z Mi- 

nistrem Przemysłu i Handlu zwalniać -wszystkie oleje mineralne prze- 
znaczone na wywóz zagranicę Rzeczypospolitej w całości lub w częsci 
od poacm od zużycia przewidzianego w $ 3. 

$5 Zapasy oleju mineralnego wswiektanego w $ 8. pod lit. a) 
i b) znajdujące się poza rafinerjami nafty w ilości ponad 100 kg. po- 
dlegają zgłoszeniu i dodatkówemu opodatkowaniu w cłągu trzech dni 
wedle stanu z dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia. 

$6:. Oleje mineralne wymienione w Ś$ 3 przywożone z obszaru 
WOlSKG miasta Gdańska lub z obszaru Województwa Sląskiego na 
obszar obowiązywania niniejszego rozporządzenia podlegają podatkowi 
od zużycia w wysokości wymienionej w $ 3. 

$ 7. Niezgłoszenie posiadanego zapasu olejów mineralnych, wy- 
mienionych w $8, lit. a) i b) w całości lub w części w terminie 
oznaczonym w $Ś 5 celem dodatkowego opodatkowania podlega uka- 
raniu a) na obszarze b. zaboru austrjackiego na równi z wywozem 
oleju mineralnego z rafinerji i nafty bez przepisanego oznajmienia 
i zapłaty przypadającego podatku, b) na obszarze b. zaboru rosyjskiego 
wedle art. 1254 ros. zbioru ustaw o akcyzach (tom V zbioru praw 
rosyjskich według wydania z r. 1901. i dałszego ciągu % r. 1912.) 

S 8. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Mini- 
strowi Skarbu. 

$ 9. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogło- 
szenia na całym obszarze Rzeczy pospolitej: z wyłączeniem Woje- 
wództwa -Śląskiego. 

Minister Skarbu : _Prezez R ady Ministrów * 
Jastrzębski. | "W. Sikorski. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z d. 30 października 1922. — 
w sprawie ujednostajnienia opodatkowania węgla na obszarze 
Rzeczypospolitej. (Dz. U. R. P. Nr. 99 z d. 18. listopada 1922 poz. 909). 

Rozporządzenie to rozszerza: na cały obszar Rzeczypospolitej moc 
obowiązującą prawomocnej dotychczas na Górnym Słąsku ustawy 
niemieckiej o podatku od węgla z dn. 8 grudnia 4917 r. i jej później- 
szych uzupełnień. Rozporządzenie to wprowadza szereg zmian, między 
innemi obniżenie podatku wynoszącego w tej ustawie 4( , ceny węgla 
od następujących norm: " 

1) Dla węgla kamiennego z kopalń Zagłębia Dąbrowskiego 
t zw. odkrywek na 20% 

2) dła węgla kamiennego kopalń Zagłębia Krakowskiego 
i węgla z t. zw. odkrywek Zagłębia Krakowskiego . 12% 

3) dla węgla brunatnego z kopałń na obszarze Rzeczy- 
pospolitej poza Województwem Sląskiem . 4 BRZO 

Podatkowi temu podlega wszelki węgiel kamienny lub brunatny 
sortowany albo niesortowany, brykiety z węgla brunatnego, a przy 
przywozie z zagranicy ponadto koks, oraz brykiety wyrobione z wę- 
gla kamiennego. — Wołny jest od podatku tylko węgiel potrzebny do 
utrzymania ruchu kopalni i sortowni, ilości węgla brunatnego po- 
trzebne, jako opał do wyrobu brykietów, oraz węgiel z własnej pro- 

—nsmaenn dkg mazi w 



Nr. 1 NWAPĘ A O 18 
dukcji, dawany na opał domowy na podstawie umowy o najem pracy, 

albo na podstawie zwyczaju, esobom zatrudnionym na kopalni, tudzież 
inwalidom górniczym i wdowom po górnikach na ich własne po- 

_trzeby. | 
| Obowiązek uiszczenia podatku. od węgla krajowego obciąża 

kopalnie. - » | | | 
" . Podatek od węgla sprowadzonego z zagranicy winien uiścić od- 

biorca, przyczem jako wartość tego węgla przyjmuje się cenę nabycia 
z doliczeniem kosztów powstałych, aż do przekroczenia granicy. 

w 

POREPUNE 

OGŁOSZENIA. 

Pierwszorzędna siła 
Z 20-letnią praktyką zawodową i najlepszemi referencjami, 
rutynowany buchalter bilansista, tęgi organizator, znający 
też język niemiecki, poszukuje odpowiedniej posady, naj- 
chętniej w przemyśle naftowym. — Łaskawe zgłoszenia pod: 
„TĘGI ORGANIZATOR do biura ogłoszeń Stattera w Krako- 
wie, ulica Grodzka 13. 

„Inż. GNIAZDOWSKII JANISZEWSKI” Ska akc. 
Zakłady Kotlarskie i Mechaniczne w Lublinie, ul. Bychawska I. 69. 

Telefon 242. | Telefon 242. 
Dział kotlarski: kotły parowe, zbiorniki, rurociągi, chłodnice, po- 

wietrzniki, beczki żel., aparaty i urządzenia dla cukrowni, gorzelni, fabryk. 
benzolów itp. Dział mechaniczny: dźwigi rćczne, transmisyjne, elektryczne. 
dSuwnice mostowe od 1--60 tn. Zórawie, wagony do wązkotorówek, wielko- 
pieeowe. Wagonetki kopalniane i do robót ziemnych. Złożenia osiowe. Tarcze 

obrotowe, konstrukcje żelazne. Remonty wszelkich maszyn i urządzeń. 
Wszelkie roboty kotlarskie i mechaniczne. Kosztorysy na żądanie, 

Przewoźny kociół lokomobilowy 
A o 60 m* powierzchnej ogrzewalnej 10 Atm. 

nadający się do celów wiertniczych jest 
zaraz po przystępnej 'cenie do nabycia. 

BRUNN KÓNIGSFELDER MASCHINENFABRIK. 
oO „Kónigsfeld bei Briinn (CSR) «o ko 
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ZWIĄZEK 
POLSKIGH PRZEMYSŁ. NAFTOWYGH 

WE LWOWIE, UL. SAPIEHY L. 3. 
Poleca następujące wydawnictwa: 

Skorowidz polskiego przemysłu naftowego 
1919 cena . ; : . 600 Mp. 

Skorowidz polskiego przemysłu naftowego 
1920 cena . 1.500 Mp. 

Skorowidz polskiego przemysłu naftowego 
1921 cena . 4.000 Mp. 

Poglądowa mapa naftowych terenów pań- 
stwowych 1 : 1,200.000 cena 1.000 Mp. 

59 map szczegółowych 1 : 120.000 pań- 
stwowych terenów naftowych — wy- 
szczególnionych na poglądowej ma- 
pie, cena za sztukę 35.000 Mp. 

A BH) kk dh Ą 
[>< 

e ; 
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Zakłady: w Borysławiu, Tustanowicach, 

Hubiczach, Orowie, Daszawie, Kałuszu. 

OOO 
Dostarcza: 

Gaz ziemny, :gazolinę (skroplony gaz 

ziemny), benzynę, ropę, goudron, oczysz- 
czoną emulsję podług patentu „Metanu" 

+« 1 produkty naftowe «„. -. .. 

IJĘŻZCJ 

Centrala i sklep: 

U ue Lwowie, ulica beona Sapiehy I. 3. zas 
Mae OOOOOOCOJO c 



Kl. 
lajwyższa oszęzędność prądu. 

NajitWałSze Żarów 

Sprzedaż wszędzie. 

jeneralni przedstawiciele : Po 
HL BURKÓWAĆ| 

WARSZAWA, IGROZOLIMSKIE G. 

Nowo założona 

KAGIGWNIGKA FABRYKA ARZNATUR W KRAKOWIE 
kj Spółka z ogr. odpow. 

POŁĄCZONA Z ODLEWARNIĄ ŻELAZA I METALI 
|) Wykońuje według najnowszych doświadczeń wszelkiego rodzaju armatury dla wodo- 

ckaęow, pary, gazu i ropy jak np. wentyłe, kurki, zasuwki, hydranty, wodowskazy 
lt. p. Z mosiądzu, bronzu lub żelaza. 

2) W woliocĆ rodzaju artykuły masowe wchodzące w zakres budowy maszyn i kotłów, 
na podstawie własnęj konstrukcji lub dostarczonych rysunków z metali, bronzu, 
specjalnych aliażów lub lanego żelaza. 

3) Dostarcza odlewy surowe wszelkiego rodzaju, z mosiądzu, bronzu zwykłego, fosforo- 
wego, kwaso-trwałego, miedzi, białego metalu, specjalnych aliażów i żelaza, na 
podstawie własnych rysunków lub dostarczonych modeli, | | 

FABRYKA W ŁAGIEWNIKACH BIURO W KRAKOWIE, 
stacja kolejowa UL. ŚW. MARKA BZ ŁA 

PODGÓRZE*BONARKA Nr. telefonu FABRYKI 1503 

Adr. telegr. „Ferrometal*. Nr. tel. Biura w Krakowie 484. 

Nakładem Związku Polskich Przemysłowców Naftowych we Lwowie, ul. L. Sapiehy 3: 
DRUKARNIA A. GOJAWICZYŃSKIEGO („UDZIAŁOWA”), LWÓW, ULICA KOPERNIKA 20. 
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