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+ Obecne formy handlu. A 4 4 Je v4% 

R Nienormalne stosunki walutowe w Polsce wywołały zupełny 
4 przewrót w dziedzinie handlu. Odwieczne zasady, normujące obrót 

SĘ handlowy, a polegające na ustalaniu ceny towaru według popytu 
i podaży, uległy zniweczeniu. Zjawiły się nowe metody. postępowania, 
nie licujące z godnością stanu kupieckiego, a kupcy i przemysłowcy 
zostali wtrąceni w odmęt spekulacji i geszefciarstwa. s j 

| AGR Raz po raz od lat czterech przechodzimy paroksyzmy silnych 
BR spadków walutowych, a w tych momentach zatraca się wszelka miara 

: RE wartości towaru. Nikt nie może przewidzieć, nawet na dni kilka, ile 
' BRE jest warta suma pieniędzy posiadaaych w portfelu, nikt tembardziej 

0) nie może nawet w przybliżeniu określić naprawdę wartości pieniężnej 
sprzedawanego towaru. W tych okciicznościach, nie mówiąc już o po- 

8 spolitej spekulacji walutami, wyradza się spekulacja tym towarem, 
' AR który jest w magazynie, — i tym którego jeszcze niema, a który ma 
ARR być wytworzony we fabryce i według umowy dostarczony odbiorcy. 

e, Normalnie przed wojną, a i dziś w krajach o zdrowej walucie, 
RER kupujący umawiał się z producentem względnie z pośrednikiem, o do- 
ę .. Stawę towaru, na podstawie ściśle ułożonych warunków. Ustalano 

Więc rodzaj towaru, cenę i termin dostawy. Jedna i druga strona 
przed ubiciem interesu starała się uzyskać jak najdogodniejsze wa- 

,..._ Tunki, producent oprócz pokrycia kosztów produkcji dążył do zapew- 
i nienia sobie takiego zysku, któryby niu zabezpieczył rentowność przed- 

siębiorstwa, odbiorca wykorzystywał konkurencję i dążył do zakupienia 
najlepszego towaru po najniższej cenie. Po żmudnych targach i skru- 

pulatnej kalkulacji dochodziło się do zawarcia umowy, przy czem nikt 
nie miał wątpliwości co do terminowego jej wykonania. a 

: : te <? <= Li ź F m. 
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Dziś, przy okaleczałej walucie, tego rodzaju tryb postępowania, 
warunkujący zresztą egzystencję normalnego życia handlowo-przemy- 
słowego, nie istnieje. Kupcy, przemysłowcy, konsumenci, — skazani 
na przymus zawierania tranzakcji w walucie niestałej, (a właściwie 
stale spadającej) nie są pewni, za co właściwie sprzedają, względnie 
kupują towar. Tam gdzie wahania walutowe są zjawiskiem codzien- 

PO 

KI 
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nem, wszelka kalkulacja jest złudzeniem i do niczego nie prowadzi. ż 
Albowiem trudno cokolwiek mierzyć wartością niestałą, niemożliwą ź 
jest rzeczą przyrównywać towar do marki, gdy w świadomości społe- z 
czeństwa już dawno nastąpił przewrót pojęć i każdy, nawet prostak, -, 
w życiu codziennem mierzy wartość marki ilością towaru, który 
można za nią otrzymać. A więc jeden przyrównuje wartość marki 
do wartości pewnej liczby bochenków chleba, inny do cetnarów zboża, 
jeszcze inny do pewnej ilości par butów itd. | 

Gdy ktoś kupuje towar za gotówkę, z ręki do ręki, można od > 
biedy dojść do porozumienia i za pewne quantum marek żądany przed- aj 

miof otrzymać. Niema zresztą gwarancji, że sprzedający nie poniósł Ą 
straty, bo na drugi dzień za otrzymane marki, kupiec częstokroć nie - * 
odkupi sprzedanego przedmiotu, a przemysłowiec nie wytworzy po- 
abytego produktu 

* -f_ Nastąpić więc musi asekuracja w cenie ze strony sprzedawcy, 
„asekuracja, nie oparta zresztą na żadnych logicznych przesłankach, 

*»Bo. ostatecznie jakkolwiek jest dziś w Polsce, nie stworzył jeszcze nikt 
"metody obliczania spadku marki, choć gdy stosunki dotychczasowe zi 

dłużej trwać będą, mogą się i w tej dziedzinie pojawić nieoczekiwani Ę 
zupełnie „wynalazcy* a conajmniej „prorocy*. Potrzeba wszak jest 4 
matką wynalazków. | e 

Ale na razie nikt nie wie za co towar sprzedaje, natomiast wie, 5 
że nie powinien zbankrutować, co więcej, powinien zarobić. A że sto- + 
sunki wojenne nauczyły kupców niejednego, naprzykład, chronicznego 
braku pewnych towarów, więc i obecnie, po wojnie, często znika | 
jakiś sowar, który w kilka dni potem pojawia się na targu po cenie b 
bajońskiej (nawet przy danym kursie marki). Ludzie kupują, bo może i 
być jeszcze drożej, kupiec podwyższa cenę dalej bo marka może spaść, 3 - 
i tak w kółko. | z 

Tak bywa w handlu drobnym, większym i hurtownym, tak 5 
bywa w przemyśle prywatnym i rządowym (tytoń) i wogóle wszędzie, E, 
gdzie dobra przechodzą z rąk do rąk wzamian za pieniądz papierowy: 3 
o wartości zmiennej. | 

Przy umowach o dostawę towaru w pewnym terminie, utarł się 
zwyczaj który znacznie przyczynia się do zamieszania w dziedzinie 
stosunków handlowych i do wzrostu drożyzny, a jest zaprzeczeniem 
wszelkich zdrowych zasad handlu, wolnej umowy, terminowości do- 
staw i t. d. 

Mowa tu o tranzakcjach według ceny w dniu wysyłki. Jest to dziś 
przeważający system we wszystkich prawie gałęziach przemysłu pry- 
„watnego i państwowego (węgiel, żelazo, maszyny, materjały budowlane, 
manufaktura). Jedynie przemysł naftowy nie poszedł jeszcze dotych- 
czas za praktyką stosowaną gdzieindziej. Tylko w nafcie raz zapła- $ 
cona całkowicie cena daje nabywcy prawo dysponowania zakupionym ; 

* 
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produktem bez dalszych dopłat i dodatków. Próby przeszczepienia 
„ceny w dniu wysyłki” na grunt naftowy nie powiodły się. Tendencja 
w tym kierunku zjawiła się przedewszystkiem ze strony czynników 
kierowniczych państwowych przedsiębiorstw górniczych, które w prze- 
myśle węglowym i solnym stosują metodę ceny w dniu WYSYŁA 
a chciały ją zastosować w handlu państwowej odbenzyniarni, je nak 
co należy podkreślić, bezkutecznie. Zato odbiorcy węgla kamiennego 
z kopalń państwowych na (Górnym i: ląsku dotkliwie odczuwają 
skutki stosowania „ceny w dniu wysyłki*, przy ustawicznej tych cen 
Swyżce. , . Nowy system handlu bez protestu przyjęty został przez kupują- 

«cych, którzy nie zdają sobie sprawy, że i w tych nienormałnych wa- 
runkach, w jakich Żyjemy, niekoniecznie należy pozwalać każdemu 
obdzierać się ze skóry. | , "= Rozpatrzmy tranzakcję t. zw. kupna, sprzedaży, opartą na cenie 
w dniu wysyłki: - , , Istotą kontraktu kupna sprzedaży jest oznaczenie towaru i ceny, 
a przy dostawach określenie ponadto terminu dostawy. W ohecnych 
stosunkach tylko umowa co do rodzaju towaru zachowała jaki taki 
walor, choć i tu częstokroć zdarzają się wypadki odstępstwa, na któ- 
rych kupujący grubo traci, nie otrzymując spodziewanego towaru, na- 
tomiast kontrahenci nie oznaczają zupełnie ceny, pozostawiając to do 
uznania dowolnego strony sprzedającej. Powiadamy dowolnego, bo 
istotnie wszelkiemu poczuciu słuszności urągają metody postępowania 
tych dyktatorów przemysłu względnie handlu, którzy skupiają w swym 
ręku możność dysponowania towarami w t. Zw. organizacjach Ssprze- 
'daży, czy innych zakładach hurtownych, Albowiem na oznaczenie 
ceny odbiorca nie ma najmniejszego wpływu, a momenty na których 
sprzedawca opiera swą t. zw. kalkulację, Są dla kupującego częstokroć 

„zupełnie nieznane lub usuwają się zgoła z pod jakiejkolwiek kontroli. 
Odbiorca postawiony jest wobec faktu dokonanego. Ma płacić, gdyż 
inaczej towaru nie wyślą. Po zapłaceniu reklamacja jest nierealną. 
Z drugiej strony cofnąć się trudno, bo szkoda wpłaconego zadatku, 
który w swoim czasie wynosił często całkowitą wartość towaru. 
Zresztą zwrot zadatku w zdeprecjonowanej walucie naraża również 
na stratę. | | 

Nie lepiej stoi sprawa z terminem dostawy. Do bukietu takich 
kwiatków jak „cena w dniu wysyłki", „cena orjentacyjna", albo „cał- 
kowilą cenę orjentacyjną należy wpłacić w dniu zamówienia, resztę 
przed wysyłką towaru", dochodzi na upiększenie: „termin dostawy 
wedle możności* albo „w miarę posiadanych zapasów". 

„» Nie należy sądzić, że powyższe zdania wyjęte są z okólników wy- 
syłanych setkami przez kupców dla zorjentowania klijenteli w rodzaju 
posiadanych towarów. Nie, to nie są wyjątki z nieobowiązujących 
ofert, lecz z listów sprzedaży, zupełnie formalnych, definitywnych. 
Poleca się w nich konkretnemu odbiorcy, aby wpłacił natychmiast 
całkowitą „orjentacyjną* cenę towaru, naturalnie po to, aby po kilku 
tygodniach lub miesiącach kazano mu zapłacić nową cenę „według 

"dnia wysyłki”, z potrąceniem wpłaconej poprzednio kwoty w jej no- 
minalnej wartości. Oczywiście zapomina się przytem, że tamta pier- 

X 
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wotnie wpłacona kwota pokrywała wartość zamówionego towaru,. 
a po kilku tygodniach lub miesiącach stanowi ona już tylko większą. 
lub mniejszą cząstkę nowej ceny. Że przy zamówieniu zapłacono dobry 
pieniądz, że ten pieniądz przez dłuższy czas był w rękach sprzedawcy, 
który mógł z tego ciągnąć dowolne korzyści, o tem przy rozrachun- 

. kach dyskretnie się milczy. 
igraszką są wszelkie terminy dostawy. Nie mówimy już o przed- 

miotach wymagających pewnego czasu na przygotowania, jak maszyny, 
rury itp., choć i tu trafiają się niewiarygodne zaniedbania, nie spoty- 
kane w solidnych przedsiębiorstwach przed wojną. Ale przy towarach 
które dostarczać można z reguły bezzwłocznie, jak n. p. węgiel i inne, 
dostawy trwają nieraz miesiącami, narażając odbiorców na wielkie - 
straty. | 

Co to bowiem szkodzi przetrzymać w magazynie zapasik goto- 
wego towaru, aż przyjdzie nowa podwyżka na 1-ego, 10-ego lub. 
15-eg0 1 nowa „cena w dniu wysyłki* lepiej odpowie nienasyconym 
apetytom? A edbiorca, obstawiony na wszystkie sposoby, i opisany 
mnóstwem zastrzeżeń, umieszczonych w liście sprzedażnym, jest zu- 
pełnie bezsilny. | | SĘ 

Tak więc metody postępowania w handlu, które powstały przy. 
anormalnej walucie, a wprowadzone zostały li tylko w celu zabezpie- 
czenia przemysłowca i kupca przed stratą, przez ustalenie takiej ceny. 
która zapewniłaby mu możność „pokrycia się* w nowym towarze, 

_(Wiedereinkaufspreis), metody te stały się zupełnie niemożliwe i do- 
magają się sanacji. Dochodzi bowiem do tego, że kupujący kierują 
swe zapotrzebowania do firm zagranicznych, których ceny kalkulo- 
wane w walucie wysokocennej, ale stałej są w rezultacie znacznie 
niższe od cen krajowych w markach polskich. Rozwój przemysłu 
krajowego ulega zahamowaniu, na czem traci ogół społeczeństwa. | 

_.. Do nielicznych bowiem wyjątków należą dziś zakłady przemy- 
słowę i handlowe z któremi można zawierać tranzakcje w sposób. 
*feRomawiny; bez obawy narażenia się na dwukrotne zapłacenie: 
wartości towaru (raz przy zamówieniu, drugi raz przy odbiorze) i na 
niedostarczenie towaru w terminie. A że dzłwnemi drogami kroczy 
dziś przemysł polski (czy polski?) i pośrednictwo polskie (przewa- 

' Żmie niepolskie!) to przytoczyć należy fakt, iż niejednokrotnie, naby- 
wając towar wprost zfabrykii kopalni, jest się narażonym na wszyst-- 
kie wyłuszczone niedogodności i straty z tytułu zwyżki ceny i opó- 
źnienia terminu dostawy, ale gdy się odda zamówienie pośrednikowi,. 
który sprzedaje ten sam towar z tego samego zakładu przemysłoyjego: 
a jedynie dolicza sobie do ceny dość duży procent, można się spo-- 
dziewać, że termin dostawy będzie znacznie krótszy, a więc i cena nie: 
urośnie do zbyt wielkich rozmiarów. | A 

Irzeba więc albo przepłacać, albo mieć stosunki i stosuneczki, 
aby uzyskać wysyłkę wagonu węgla albo cegły, żelaza lub wapna. 
i cementu, Handel zeszedł z normalnego toru wolnej umowy i wol- 
nej konkurencji. Wszedł na manowce chwytania czego się da, po 4. 
każdej cenie, przy zastosowaniu protekcji i opłacaniu porękawiczne- | 
go i łapówek funkcjonarjuszom przedsiębiorstw i pośrednikom. 
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I tu znów nieliczne wyjątki naprawdę solidnych towarzystw po- 
twierdzają regułę istnienia omawianej bolączki, duszącej nasze życie 
ekonomiczne. 

Gdy szukać dróg wyjścia z tego zabagnionego stanu, narzuca się 
jako jedyny radykalny ratunek konieczność ustalenia waluty. Ale o tem 
jest dużo pisano, a zadaniem niniejszych uwag nie jest szukanie no- 
wych dróg wyjścia z błędnego koła polskiej waluty. 

Zadaniem piszącego było wskazać na podstawie dokonanych spo- 
strzeżeń te niemefalne i nienormalne objawy, jakie w formie narośli 
potworzyły się na organiźmie ekonomicznym polskim. Nawet i przy 
obecnym stanie wyzysk i nieuczciwość nie powinny święcić tryumiów. 

(b. w.) 

0 WIĄTEK 
- POLAKA PRZNYĄĆ IAFTOWICA WE LWOWIE, UL. SAPIEKY k. 3. 

Poleca następujące wydawnictwa: 

Skorowidz polskiego przemysłu naftowego 
1919 cena . . . . . 5.000 Mp. 

Skorowidz polskiego przemysłu naftowego 
1920 cena . ' , . 10.000 Mp. 

Skorowidz polskiego przemysłu naftowego 
1921 cena . . , . 20.000 Mp. 

Poglądowa mapa naftowych terenów pań- 
stwowych 1 :1,200.000 cena 4.000 Mp. 

50 map szczegółowych 1 : 20.000, 
względnie 1 : 25.000 państwowych 
terenów naftowych, wyszczególnio- 
nych na poglądowej mapie, cena za 
sztukę : | ! „ 50.000 Mp. 



Roczna produkcja ropy i gazu ziemnego w poszczególnych firmach za rok 1922. 

PE Z SEE NOE m zam 

. 

N Uiawnion Roczna 
Ś w Polsce kapitał Roczna produkcja 

Firma N Siedziba nominalny Kopalnia produkcja | gazu ziem- 
n ropy nego h 

* o , w tonach | W perac 6G w tysiącach Mp. SZEŚC. 

.„Angeła* Ska naft. z o. p. Drohobycz 1,020 Tustanowice 3387 220152 
| Borysław 4304 

Austrjackie Tow. akc. dla przem. | 
naftowego Wiedeń Rudawka rym, 104 

Kammerman, Spitzman i Ska Tustanowice 693792 
O. Halpern i Ska Drohobycz Tustanowice „ 57816 
Bloch Salomon i Ska Borysław Borysław 1130040 
Brzowscy Jan, Kazimierz i Ska Schodnica Schodnica 2206 
Backenroth Herman S$ Horn Drohobycz Mrażnica 493 
Backenroth Samuel i Tow. Schodnica Urycz 400 157680 

Schodnica 4118 367920 
„Browak* Ska naft, z o.-p. Borysław 500 Borysław 890 | 3416400 

Tustanowice 1668 893520 
Backenroth Ida Schodnica 52560 
Compagnie Internationale des Pe- 

troles | Lwów 100 Borysław 1402 515088 
Chłopska nafta S. A. Lwów 14.000 Kobylanka 11 
„Dąbrowa* Ska z o. p. Lwów 2.000 * Borysław 1041 | 2733120 

Bitków 11560 | 15550603 
Diamandstein Leopold i Tow. Tustanowice 125 

.Diamandstein Leib, Morgenstern 
i Tow. Drohobycz Borysław 80 

Diamandstein Leib, Róża Sonnen- 
thal i Two Drohobycz Borysław 10 

Dunikowski Dr. St. Ska z ogr. por. Krosno BO Krościenko n. 440 
Długosz Władysław | Siary „ Korczyna 266 

pomoże wstac cja 
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aN „Emma Klimkówka” Ska z ogr. por 1918 Lwów 500 Klimkówka 401 
„Elka* Lwów Mrażnica 84 

"k Eidikus Jakób Drohobycz » Tustanowice 2130 154680 
„Fanto* Ska akc. 1920 Warszawa 6.000 Borysław 10754 | 7253280 

| Bitków 1 
Tustanowice 56263 | 10459440 

Pniów 50 
Freund Dr. Stefan Budapeszt Borysław 165 | 1314000 

„Galicja* Galic. Two akcyjno- |. naftowe 1904 Drohobycz 20.400 Schodnica 3790 | 
Krosno 1931 

Borysław 15842 | 5602895 
Mrażnica 5874 | 12588120 

Grabownica 1418 
| | Tistanowice 1100 | 3074760 

„Gazolina* Skazakc. 1917 Lwów 22.000 'Orów 206 he 
| Hubicze 1640 Tustanowice 1563 | 2459400 
„Gizela* Thorn y Wiedeń Mrażnica 3730 | 2328408 
"Grabownica" Two wiert. Skazo.p. | 1913 Lwów 30 Humniska 869 - Grabownica 999 

| Lipinki 2824 
Gwarectwo naft. arc. Ferdynanda Wielopole 48 
Goldberg Bertold Ludwik Wiedeń . Borysław 20 | 4010328 
Goldmann Bracia Borysław Borysław 19972 | 9276840 Mrażnica 21870 | 5371632 

Garfunkel - Burzyński Borysław Borysław 4492 | 
Gartenberg i Schreier Petroleum Raffinerie 1889 Jasło Męcina 5238308 Klimkówka 58 

Tustanowice 615 325872 
Goldschmied Wiktor 1903 Bruksela Ropianka 212 
Gutman Filip Kosmacz Kosmacz 90 

vV L HA V. N 

4YN JNLAJSNI Saux m ż 

v PERENA 
"3 mę: 

i a G0L- A 



N Ujawniony Roczna « 
| Z w Polsce kapitał oczna produkcja 

Firma Ś | Siedziba nominalny Kopalnia |Figpy e] nego 
Ś w tonach | W metrach 
ne w tysiącach Mp sześć. 

„Globus* Międzynarod. Ska naft. | | 
zo. p 1921 Drohobycz 1.500 Mrażnica 48 

| Borysław 25 
Tustanowice 459 420480 

Galicyjsko - Karpackie Two akc. | 1895 Marjampol 61.200 Sędkowa 154232 
| Bóbrka 1373 

Łazy 5) 
. * Borysław 382 | 2102400 

Opaka 885 
Tustanowice 43500 | 19005696 
Kobylanka 400 
., Kryg 360 

s Potok 410 
Turzepole 138% 

. Węglówka 3461 
Wietrzno 219 

Wólka 2843 
„Harklowa* Galic, gwarectwo naf- Ziemnica 636 

towe Lwów Krościenko 67 
Harklowa 2814 
Borysław 4881 462120 

Tustanowice 315360 
Pagorzyna 119 
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Holenderski Syndykat Ska naft, 
z o. p. 

Hubiczer Petroleum Raffinerie Korn- 
haber, Erdheim, Mendelsohn 
£ Gottesmann 

Halpern Ozjasz i Two 
Hanowersko - Galicyjskie gwarec- 

two naftowe Syndykat w Win- 
nicy 

„Iriag* Międzynar. Ska dla przem. 
oleju skaln. Ska akc. 

Jungbunzlauer Spiritus und Chemie 
Fabrik 

Jasieński Włodzimierz 
Kosmacka ropa, Ska z ogr. por. 
Kralupska rafinerja nafty 
Kammermenn Klara i Two 
Koritschoner S$ Brick 
Latner Ber] 
Licht Leib i j. Backer 
„Libusza” naft. i ruroc. Skazo.p. 
„Limanowa* Two naft. 

Lochspeiser Emanuel 

„Lechita"* akc. Ska 

Legrand Paweł i Ska 

1889 

1922 

1914 

1904 

1920 
1920 

1921 

Lwów 

Drohobycz 
Drohobycz 

Krosno 

Wiedeń 

Wiedeń 
Mrażnica 
Lwów 

Borysław 
Borysław 
Borysław 

Słoboda Rung. 
Drohobycz 

Kraków 
Warszawa 

Borysław 

Warszawa 

1,000 

60.000 

400 

«0 
400 

200.000 

Tustanowice 
Borysław 

Borysław 
- Tustanowice 

Białków ka 
Brzezówka 

Borysław 
Tustanowice 

Borysław 
Mrażnica 
Kosmacz 
Borysław 
Schodnica 
Borysław . 

Słoboda Rung. 
Tustanowice 
„, Libusza 
Mrażnica 
Borysław 

Tustanowice 
Pasieczna 
Borysław 

Tustanowice 
Besko 

Wola Jawor. 
Posada 

5082 
324 

4930 
2431 

3841 
2881 

42 
191 
430 
911 
183 
854 
490 
654 

1640 
11834 

993 
9299 
400 

12844 
2 

86 
14 

220752 

6491 160 
135843 

20502068 
1004640 

956592 

1392840 

1261440 

2969640 

4840640 

5039088 
2444040 

168192 
1061712 
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Ujawniony Roczna N 

E w Polsce kapitał Roczna produkcja 
Firma N Siedziba nominalny Kopalnia produkcja S nego 

s wioRE | w mefzeh a w tysiącach Mp. SZEŚĆ. 

Lenartowicz, Warhaftig i Ska Warszawa Borysław 426 
Liebermann Filip, Eisig Hein i Griffel Stanisławów Dźwiniacz 1026720 
Liss Dr. Ignacy i Ska Tustanowice Mrażnica 263 
Łoziński Witold i Ska Krosno Potok 1832 
„Łodyna* Two przemysłu ropn. 

Z 0. p. 1917 Wiedeń Łodyna. 148 
Małopolski Przemysł Naft. Borysław 54816 

| Tustanowice 1865880 
„Mamcia * Tustanowice Tustanowice 20 
Małopolska Ska Akc. dla prze- Mrażnica 147 

mysłu naft. 1921 Kraków 16.250 Tustanowice 16737 
| Tokarnia 237 

Klimkówka 542 
„Minka* Ska naft. z o. p. Kraków 100 Popiele 36 
Midland Popiele Rohól. Ges. m. b. H. [1914 - Borysław 20 Lipinki 15 
Morgenstern Rozalja Gorlice Lipinki 6 | 
Morgenstern i Ska Gorlice porysław 52560 
Fibich Jan Kanty Boryśław 226008 
H. i. A. Dienstag Borysław 679 | 1082828 
Madfes józef i Ska Dolina 5 
„Nafta” Ska akcyjna 1921 Lwów 114.000 Mrażnica 76 

| Równe 1852 
Rudawka 4 
Borysław 21576 | 15547248 

Tustanowice 10935 | 7148160 
Rogi 1060 
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Natta - Italica Ska 

Naphta Ges. „Różyca* G. m. b. H. 
Opersdorf Karol 
Ochała Stanisław 
Oil Star 
„Ostoja* Ska naft. z o. p. 

"Fischel 65 Comp. 
Pfeffel i Ska 
Pereprostyńska Ską naft. 
„Pogoń* Przeds. nait. 
„Pokucie* naft. Ska akc. 

„Polska Nafta" Ska akc. 

Polski Przemysł Naftowy 

„Premier* naft. Ska z o. p. 

Podkarpacka Ska naft. 
Poeller Oskar i Ska 
Rosenkranz Aron i spadk. Mar- 

gulesa 
Rubinstein Jonas 

1917 

1920 
1917 
1920 
1920 

1921 

1911 
1918 

1909 | 

ROS | Sawik A; leka „l: ui żej RE 

Borysław 

Wiedeń 
Strassburg 
Wrocanka 
Borysław 

Lwów 

Pasieczna 
Borysław 

Lwów 
Kraków 

Warszawa 

Warszawa 

Tustanowice 

Lwów 
Lwów 

4.000 
500 

40.000 
5.000 

100.000 

125.000 
fr. fr. 

96 
1.000 

oe ta. B ż s RJ pay z, s wifi z. ab M dar 0. 7" WZT pe. NOTY r TAS ONZE cza! 4 

Bitków 1030 
Pasieczna 140 

Lipinki 549 
Równe 1169 
Łęki 5 

Borysław 2336 
Posada górna 3 

Iwonicz 206 
Klimkówka 310 
Borysław 10 
Pasieczki 3 

Schodnica 50894 
Mrażnica 1958 

Uroczysko 20) 
Mrażnica 496 
Ropienka 2243 
Sękowa 6 

Kobylanka 19 
Trześniów 2 

Iwonicz 959 
borysław 2559 
Bitków - 1350 

Perehińsko 124 
Tustanowice 41438 

Borysław 4197 
Rypne 6719 

Kosmacz 540 
Słoboda Rung. 410 
Tustanowice 467 

Sękowa 239 

Słoboda Rung. 620 
Rosochy 15 

173152 

384200 | 

26280 

10240 
1134480 

262800 

1550520 
1316160 

23052000 
3131832 
1398099 
131040 

109560 
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N Ujawnionv - . Roczna 
Z i w Polsce kapitał Koczna produkcja 

Firma A Siedziba nominalny Kopalnia produkcja | gazu ziem- 
P ropy nego 
E , w tonach | * metrach 

w tysiącach Mp. SZEŚĆ. 

Ratoczyn Petroleum G. m. b. H. |1911 Borysław 200 Borysław 27210 | 1818576 
Ropa Karpacka S. A. 1921 Warszawa _80.000 Szymbark 14 
Rekord naft. Ska z o. p. 1913 Wolanka 1.001 Borysław 144 | 2995920 
Steuerman i Zuckerberg Borysław 872496 
Rela i Mela. Mrażnicka Ska zo. p. Mrażnica Mrażnica 1642 | 2854008 
Robert Rudolf Pasieczna 45 
„Ropita* przeds. naft. Ska zo.p. |1921 Kraków 2.000 Harklowa 190 

Iwonicz 232 
Rypne franc. polskie Two naft. 

z 0. p. | 1920 Lwów 11.250 Rypne 1331 
| | Duba 48 

Ropica Sękowa 11 
Ropica ruska 24 

Schodnica, Ska akc. 1896 | Wiedeń Borysław 2044 | 2102400 
Spitzman Bracia BorySław 441 | 1524240 
Segall Dr. i Two a Szymbark 415 
Sasko galic. Syndykat Ska z o.p. | 1918 Lwów 12% Bórysław 4 414816 
Scot Elgin i Karol Buber Borysław 17011 998640 

"Tustanowice 128 614952 
Silva Plana, Ska naft. z o. p. 1914 Lwów 20 Borysław 30447 | 3101040 

„. Mrażnica 13345 | 22616568 
Słoboda Rungurska 1918 Wiedeń ' Słoboda Rung. 1090 
Segall, Lifschiitz, Miernik ; Mrażnica 59 

| | Borysław 10670 | 17512992 
Smreker Oskar Tustanowice Tustanowice 105120 
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Societe des redevances et d' ex- 
ploitations des petroles Ska z o.p. 

Societe de | industrielle des Ga- 
licie Ska z o. p. 

Schutzman Lipe 
Socićtć des Petroles de Wańkowa 

Ska z o. p. 
Ska akc. dla przem. naft. i gazów 

ziemnych 

Ska kopal. Strzelbice 
„Stefanjia* Ska z o. p. 
Sulimirscy Wit i Oktawia 
Societe francaise des Petroles de 

Potok Ska z o. p. 

Societe des petroles de Polana 
Skarb Państwa 
Spadkobiercy L. Griffla 
Spadkobiercy H. Machera i Ska 
Segall Dr. Ska z 0. p. 

Ska dla przem. ol. skal. 

Stapiński 8: Szczepanowski 
„Sobieski* (Szyb) 
Trapp Filip 
Tryjest. Rafinerja S. A. 
Backenroth $: Comp. 
Scheinfeld E., ś Comp. 
Tustanowicko-Borysław. Two eks- 

ploat. ropy Ska z o. p. 

1920 

1916 

1916 

1920 

1910 

1916 

1916 

1921 

1892 

Lwów 

Drohobycz 
Borysław 

Drohobycz 

Lwów 

Wiedeń 
Borysław 
Kobylany 

Drohobycz 

Drohobycz 

Węglówka 
Borysław 

Borysław 

Łąki 

Borysław 
Tryjest 

Schodnica 

Wiedeń 

3.000 

30.000 

Bai ysław 

Bitków 
Borysław 

Wańkowa 

Brzezówka 
Jaszczew 
Schodnica 
Strzelbice 

Tustanowice 
Kobylany 

Krościenko 
Potok 
Polana 
Bitków 

Pasieczna 
Węglówka 
Mrażnica 
Bitków 
Żorysław 

Tustanowice 
Łęki 

Borysław 
Borysław 

Tustanowice 
Schodnica 

Tustanowice 
Borysław 

TustanoWic2 

14409 
1612 
388 
240 
€ 

4182 
5848 
504 

18 
85 

145 
2809 

100 
2259 

562 
3D 

1636 
1780 
1126 

46 

mani wyw "zg 

1253584 
857240 

2365200 

11782612 
8329912 
1182600 
126144 
89352 

315360 

3185136 
3232080 

340896 
1009552 

226008 
588672 

1513428 
420480 
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Ujawniony Roczna N 

E | w Polsce kapitał | Roczną produkcja 
Firma Ę Siedziba nominalny Kopalnia dody * deo 

A s ź w metrach 
Ż w tysiącach Mp. ao sześć. 

„Tagen* Two górn. naft. Skazo.p. | 1921 Borysław 300 Tustanowice 2188 592928 
„Tepege* Ska akc. - 1919 Warszawa 105.000 Sękowa 98 

| y | i Wietrzno 8 
Węglówka 538 
Kobylanka 614 

a ę Rypne . 584 
Dominikowice 187 

Równe 262 
p Bitków 90 

"Two dla przem. naft. Henryk i Stella Bitków 610 140870 
Tow. naft. „Bonariva* Ska żo.p. |1921|. Borysław 1.000 Mrażnica PRO. (a SOD 
Two przem. ropn. Ska z o. p 1911 Tustanowice 1.500 Mrażnica 137 

wj ! Stara wieś. 47 
. - Borysław 3119 | 3006432 

r Rajskie 104 
Two naft. „Gopło” 1918 Lwów 1 000 Słoboda dub, 310 
Two naft. „Zgoda* Drohobycz Borysław 896 
Urycka Ska dla przem. naft. Drohobycz / Urycz 6557 

| RO | Tustanowice 2416 1325840 
Wolski Spas 84086 
„Verdatok* Ska z o. p. 1920 Lwów 500 Krościenko niż. 153% wę 
Wechselberg K. i Two Drohobycz -. Borysław 2840 241776 
Vaterkeyn J. i M. , Krosno Męcina 30814032 

| Tustanowice 1079 961848 
Klęczany 33 | 
Borysław 2071 | 804168 
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| opmazze z A ZEP ZTTESN DOZDOEEEE uastocnzaci mapami aaa "6 aetwnee |" "gp <g> a WJ WW 07 

w | „Wułkan* Two nait. Borysław Borysław | 505 | 657000 | | 
| | | | Tustanowice 2292 | 3994560] |£ 

Winiarz - Brzozowski Schodnica Schodnica 157680 
Wspólne przedsiębiors, Triestensk. ł 7 

raf, ol. min, Fr. Bruggar Tryjest Tustanowice | 1329168 
| | | Borysłąw 2755 | 1902672 

Paszowa 516 
„Zagórz* kopalnia naft. Ska zo.p. | 1904 Lwów 1.100 Zagórz 1207 
Załuscy Józef Emma i Jan Mazur- | 

kiewicz 7 Klimkówka 412 
Związkowa Ska naft. Ska z o, p. |1910 Liwów 1.000 Mokre 174 
Zakłady ropne „Nahujowice* Nahujowice Nahujowice 1025 52560 
Związkowe Zakłady gazu ziemnego 

i gazoliny . Borysław Borysław 289080 
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NAFTA 

Zwracamy się do Przemysłowców naftowych. 
z zaproszeniem do wzięcia udziału w 'tegorocz- 
nych „ Targach Wschodnich”. Dla reprezentacji 
i zgrupowania całego przemysłu naftowego wy- 
budowaliśmy Pawilon naftowy o przestrzeni 
365 m? wraz z żórawiem o udźwigu 3.000 kg. 
Za wynajęcie miejsca liczymy: | 
za Jl m? w hali środkowej z możnością | 

użycia żórawia -. + +. . . 6 złp. i 
za J m? w halach bocznych . |. „4 5 | 
za J m? ściany . . |. „45 
za | mb wypożyczonego stołu ZZS 
za wykonanie wywieszki reklamowej . .5 | 24 4 

Członkom Związku pol. przem. naft. posia- | 
dającym odpowiednią ilość udziałów udzielamy 
znącznej zniżki. Zgłoszenia przyjmuje: 

związek Polskich przemysł. naftowych 
Spółdzielnia 

we Lwowie, ul. Sapiehy 3. | i 

"= | 

NAFTA W ARGENTYNIE. 
Polscy inżynierowie, wiertacze i robotnicy naftowi znajdą obszerne informacje o wido- j 
kach zarobków w argentyńskim przemyśle naftowym, w książce konsula Dra 

3. Włodka p. t.: l 

ARGENTYNA I EMIGRACJA. 
518 stron 3 mapami, XIII tablicami graficznemi i fotografiami. Wydawnictwo M.Arcta , RB 
w Warszawie. Do nabycia we wszystkich księgarniach. Cena 20'— mnożnik 10.000.—- E BSM 

dodatek sortym. 20%, 4 +6! 

Drukiem A. Gojawiczyńskiego, Lwów, ul. Kopernika 20 


