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Zjazd Naftowy. 
Dnia 26. czerwca o godz. 11.30 odbyło się w sali 

fizyki Politechniki L'wowskiej otwarcie Zjazdu Naftowego. 

Na Zjazd przybyli niezwykle licznie reprezentanci 
przemysłu naftowego ze wszystkich zagłębi oraz przed- 
stawiciele ciał ustawodawczych, władz, nauki, wojsko- 
wości, sfer przemysłowych i technicznych. Z ramienia 

Rządu wziął udział w. obradach Zjazdu naczelnik Wy- 
działu Naftowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu Dr. 

Inż. Friedberg. - 
Obrady Zjazdu otworzył Prezes Stowarzyszenia Pols- 

kich Inżynierów Przemysłu Naftowego Prof. Inż. Zygmunt 
Bielski następującem przemówieniem : 

Imieniem komitetu zjazdu naftowego, mam zaszczyt 
powitać Szanowne Zgromadzenie. Przedewszystkiem po- 
czuwam się do obowiązku najserdeczniejszego podzięko- 
wania szanownemu gospodarzowi tego gmachu, Jego Magnif. 
Panu Rektorowi Politechniki, który w zrozumieniu celu 
tego zjazdu i doniosłości jego prac, nie odmówił nam 
gościnności i w ten sposób umożliwił odbywanie naszych 
obrad, w najdogodniejszych warunkach. 

Szczególną radością przejmuje nas obecność przed- 
stawicieli Naczelnych Władz Państwowych, które w ten 
sposób manifestują swoje zainteresowanie rodzimym prze- 
mysłem naftowym, jego znaczeniem ekonomiczne'n dla Pań 
stwa, a co ważniejsze, rolą jaką temu przemysłowi wy- 
znaczyła nowoczesna sztuka wojenna. Roli tej nie za- 
poznają mocarstwa najpotężniejsze w świecie, a nie ma- 
jąc ropy w obrębie własnych granie, nie wahają się dla 
jej zdobycia gdzieindziiej, ryzykować nawet międzynaro- 
dowe Konflikty. Byłoby zatem wprost niezrozumiałem, 
gdyby władze nasze, znajdując się, p 
względem w Szczęśliwszóm od wiełu innych mocarstw! 
położeniu, zapoznawały czem jest własne kopalnictwo nafto- 
we dla jego gospodarki a zwłaszcza obrony. Że tak nie 
jest, że przeciwnie zainteresowanie własnym przemysłeni 
naftowym wzrasta u władz państwowych z każdym dniem 
upatrujemy dowód w okoliczności, iż na dzisiejszym zjeź- 
ździe zastępcy Władz naszych reprezentowani tak licznie, 
pragną wziąć udział w naszych koWGKE ska AE i facho- 
wych pracach. 

przynajmniej pod tym 

Okoliczność ta będzie dla nas pobudką do zdwojenia 
usiłowań, aby dojść jaknajrychlej do celu, a tym jest 
uzdrowienie dziś chorzejącego przemysłu naftowego i jego 
rozwój. 

Stow. Połsk. Inż. Przem. Naift., które podjęło init 
cjatywę dzisiejszego zjazdu i doprowadziło zamiar do 
skutku przy chętnej i zgodnej współpracy wszystkich or- 
ganizacyj w przemyśle naitowym, wytknęło sobie za cel 
istnienia pracę nad podniesieniem technikj tego przemysłu, 
a przedewszystkiem techniki kopalnictwa, jako podstawy 
jego bytu. | 

Praca to uciążliwia i żmudna, przerastająca siły nie 
tylko jednego człowieka, ałe nawet jednej organizacji, wy- 
maga ona bowiem, aby doświadczenia i spostrzeżenia, czy- 
nione przez poszczególne jednostki na wszystkich naszych 
polach naftowych, schodziły się razem, były wspólnie roz- 
patrywane i podawane do publicznej wiadomiości, i sta: 
wały się w ten sposób własnością zainteresowanego ogółu. 

Dzisiejszy zjazd ma takie właśnie zadania na oku. 
Ma on zetknąć ze sobą wszystkie zainteresowane sfery, 
aby przez wyłmianę żywego słowa, uzgodnić wiale punk- 
tów spornych, oświetlić sprawy: nie dość jasne i uczynić 
jeden krok dalszy na drodze, na którą wstąpiliśmy przed | 
niedawnym czasem: do celu, który nam wszystkim przy- 
Świłeca, a którym jest rozkwit naszego przemysłu na- 
ftowego. 

Prosimy przeto Szanownych Panów i zawodowych ko- 
legów o żywy udział w dyskusji nad wygłoszonemi refe- 
ratami. Nie cofajmy się przed rzeczową i fachową ich 
krytyką, mając na oku najbliższy cel, wspólny nam wszyst- 
kim, tj. podniesienie poziomu techniki kopalnjctwa nafto- 
wegol 

Pod tem hasłem otwieram dzisiejszy zjazd naftowy. 
LATO CE 

Imieniem Politechniki lwowskiej powitał zjazd prof. 
dr. M. T. Huber zaznaczając w swojem przemówik- 
niu, że jedyną drogą do osiągnięcia wyników w gospo- 
darce przemysłowej jest współpraca nauki z praktyką. 
Inicjatywa i praca Stowarzyszenia Pol. Inż. Przem. Nafft. 
idzie w tym kierunku a zjazd obecny jest tego najlepszym 
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wyrazem. Wita zatem 
życząc zjazdowi 

inicjatywę tę z 
owocnych obrad. 

——0)0——. 

Naczelnik Wydziału Naftowego Ministerstwa. Przemysłu 
i Handlu dr. inż. Frie' dberg witając zjazd. imieniem 
Rządu oświadcza, iż Rząd ma należyte zrozumienie dla 
potrzeb przemysłu naftowego i ze szczerem zaintereso- 
waniem śledzi postęp prac w tym przemyśle. Mówca 
zaznacza, iż od pewnego czasu panował 'w przemyśle, 
haftów zastój „a w szczególności zastój w pracy nad 
ulepszeniem środków produkcji. 

Zastój ten przełamany został dzięki zbiorowej pracy 
inżynierów i techników wiertniczych zainicjowanej przez 
„otowarzyszenie Polskich Inżynierów Przemysłu Naftowe- 
go”. Wyniki tej pracy widzimy dzisiaj w podniesjenju 
poziomu techniki wijiertniczej w ostatnich latach, wyra- 
żającej się w skróceniu czasu wiercenia. 

Zjazd obecny trafia zatem dzięki twórczemu wysit- 
kowi Stowarzyszenia — na grunt przygotowany, i tem 
lepsze będzie mógł dać rezultaty. 

Mówca twierdzi, iż w rozważaniu głównych czynni- 
ków produkcji traktowaliśmy zbyt może jednostronnie rolę 
kapitału. Żyjąc w dobie, gdzie tak trudno o kaplitał — 
zapoznawaliśmy Róniskad doniosłe znaczenie innych czyn 
ników, a zwłaszcza czynnika pracy intelektualnej. 

| Made podkreśla doniosłość pracy nad skoordyno- 
waniem twórczych wysiłków poszczególnych jednostek, gdyż 
jest to najlepszą drogą w kierunku doprowadzenia tak 
ważnego czynnika wytwórczości, jaką jest praca inte-- 
lektualna do takiego poziomu i napięcia, jakiego wymaga 
obecne położenie przemysłu i złączony z niem interes Pań. 
stwą, 

Zjazd dzisiejszy jest dalszym etapem w tej pracy, 
mówca wyraża więc głębokie przekonanie, że przyczy- 
ni się on do przełamania istniejących obecnie trudności! 
i rozpoczęcia epoki rozwoju przemysłu naftowego. 

00 

Imieniem Górnośląskiego Związku Przemysłu Górn. 
Hutn. powitał zjazd inż. Szydłowski podkreślając 
w swem przemówieniu doniosłe znaczenie węgla i ropy 
jako Źródeł energji, które trzeba umiieć racjonalnie _Spo- 
żytkować. Musimy więc usilnie pracować żł musimy wziąć 
udział w wielkim wyścigu pracy, który odbywa się w ca 
łym Świecie, by nie pozostać w tyle. Trzeba zatem dobrze 
i tanio produkować. Zjazd naftowy odbywa się pod tem 
hasłem, życzyć mu więc należy owocnej pracy. 

00 

Następnie wygłosił przemówienie powitalne imienjem 
Wyższege Urzędu Górniczego w Krakowie inż. J. Mo- 
kry. Mówca zaznaczył, iż obserwował od szeregu lat 
twórcze wysiłki jednostek w przemyśle naftowym, cieszy 
się więc tembardzjiej, że obecnie nastąpił okres skoordy- 
nowanej pracy zainicjowany przez Stowarzyszenie Polskich 
Inżynierów Przemysłu Naftowego. W ten sposób wysilki 
indywidualne przeszły na teren współpracy co oby przy- 
niosło jak najlepsze rezultaty dla dobra przemysłu nafto- 

wiegio. 
Inż. K. Gąsiorowski imieniem „„Polskjego Towa- 

rzystwa Politechnicznego'* wita zjazd, który ma szczex 
gólne znaczenie w dobia przeżywanego obecnie kryzysu. 
Zjazd wskaże drogi, jakiemi należy postępować, by uni 
knąć dotychczasowych błędów i wkroczyć na drogę ra- 
cjonalnej pracy. Inicjatywę Stow. Poł. Inż. Przem. Naft. 
należy powitać z wielkiem uznniem. 

ODRA 

całem uznaniem, 

'danowicz, inż. 

Jako reprezentant „,Związku Polskich Producantów 
i Rafinerów Olejów Min.* powitał Zjazd wiceprezes Zwią- 
zku dr. Stefan Bartoszewiez. Mówca podkreślię 
w swem przemówieniu szczególne znaczenie zjazdu na- 
itowego w obecnym okresie przesilenia w przemyśle na- 
itowym, objawiającym się szczególnie w spadku produkcji. 
Zachodzi poważna obawa, że spadek ten może przybrać 
niebezpieczne rozmiary. Z całą zatem energją należy się 
zwrócić do rozwiązania problemu taniej produkcji i eks- 
ploatacji, aby stworzyć warunki dla rozwoju ruchu wier- 
tniczego. Mówca widzi w zjeździe wyraz dążeń w tym 
kierunku, wita przeto imicjatywę „Stowarzyszenia Polskich 
Inżynierów Przemysłu Naftowego'* z całem uznaniem i Ży- 
czy Zjazdowi owocnych obrad. 

00 

-" Przemówienia powlitalne wygłosili jeszcze: inż. Li- 
belt imieniem „Związku Polskich Techników Wiertni- 
czych** oraz inż. J. J. Zieliński imieniem „Stowa- 

rzyszenia Studentów Akademji Górniczej** jednoczącego 
studentów oraz inżynierów absolwentów tej Akademji Gór- 
niczej — poczem przystąpiono do ustalenia programu 
prac zjazdu oraz wyboru prezydjum. 

Do prezydjum zjazdu weszli pp.: prof. Z. Bielski, 
dr. H. Friedberg, prof. J. Fabiański, prof. K. Boh- 

A. Kowalski, inż. K. Gąsjo- 
rowski. j | 

Na tem zakończono obrady przedpołudniowe. Po po- 
łudniu tegoż dnia jakoteż przez następne dwa dni zjazdu 
szereg prelegentów wygłosiło referaty z zakresu techniki 
wiercenia, eksploatacji geologji naftowej oraz organiiza- 
cji pracy. 

Nad każdym z wygłoszonych referatów i korefera- 
tów rozwinęła się ożywiona dyskusja. W wyniku dysku- 
sjj wybrano dla poszczególnych spraw specjalne komisje, 
które odbywały osobno narady i wystąpiły następnie na 
plenum Zjazdu z odpowiedniemi rezolucjami do uchwa- 
lenia. Skład komisyj był następujący: 

Komisja Geologiczno-geofizyczna: 
1. Prof. Inż. Karol Bohdanowicz 
2. Profi. Dr. Henryk Arctowski 
3. Dr. Bohdan Świderski 
4. Inż. Juljan Obtułowicz 

5. Inż. Jóżef J. Zieliński . 
6. Inż. Alojzy Żmigrodzki. 

Komisja wiertnicza: 

Prof. Inż. Juljan Fabiański 
Prof. Inż, Zygmunt Bielski 
Inż. Mieczysław Krygowski 
Dr. Inż. Stanisław Jamróz 
Inż. Adam Kowalski 
Dyr. Wit. Sulimirsky 
Inż. Stanisław Szczepanowski. 

JBUARWNDH 

Komisja dla eksploatacji i ożywiania produkcji: 
1. Inż. Adam Kowalski 
2. Prof. Inż. Zygmunt Bielski 
3. Inż. Stefan Engl 
4. Inż. Maksymiljan p w 
5. Inż. Adam Mermon 
6. Inż. Włodzimierz Wojciechowski. 

Komisja organizacji pracy: 
1. Inż. Kazimierz Gąsiorowski 
2. Inż. Leon Kazubski ; 

Zesz 

W 
boratoT 
gomachi 
wnych 
Wicz. 

W 
kie w 
rozewi 
kiewic: 
chut, 
nacech 
że w 
rozmia 
łek jec 
Przem 

cyj pr: 
go Ś. 
Jurskie 
będzie 
w kie 
mysłu 

M 
ciągnę 

Z 
i kore 
łączni: 
łowegi 
rezolu 

Z 
C 

zebra! 
dnich, 
złoża 

( 
żonyc 
danyc 
został 

< 

stref 
grafja 
rozwi 
paty 
kapit: 
ny Pp 



uczntów 
s Zwią- 
odkreślij: 
zdu na- 
yśle na- 
-'odukcji. 
rzybrać 
leży się 

i eks- 
u wier- 
w tym 

>olskich 
n i ży- 

ż. Li- 
Viertni- 
„Stowa- 
zącego 
aji Gór- 
,gramu 

elski, 
„.Boh- 
SjO- 

Po po- 

zjazdu 
echnikqii 
ganiza- 

refera- 
dysku- 

omisje, 
nie na 
uchwa- 

Zeszyt 13 

3. 
4. 
d. 
6. 

Inż. Adam Kottek 
Inż. Tadeusz Łabno 
Inż. Stefan Sulimirski 
Inż. Aleksander Styczeń 

00 

W drugi dzień Zjazdu zwiedzili jego uczestnicy la- 
boratorjum maszynowe Politechniki lwowskiej (w nowym 
gmachu). Wyczerpujących informacyj udzielał tu jeden z głó- 
wnych twórców tego laboratorjum Prof. Roman Witkie- 
wicz. 

Wieczorem tegoż dnia odbyło się zebranie towarzys- 
kie w salach hotelu Georgea, pp. Prof. Biglski, Dr. Mo- 
rozewicz, Dr. Friedberg, inż. Szczepanowski, Prof. Wiit- 
kiewicz, Prof. Bogdanowicz, Dyr. Sulimijrski, inż. Finger- 
chut, Dr. Jamróz, Inż. Zieliński wygłosił przemówienia 
nacechowane uczuciem szczerego zadowolenia i radości, 
że w przemyśle naftowym budzi się w coraz szerszych 
rozmiarach ruch techniczno-naukowy. Twórczy ten wysi- 
łek jednostek jakoteż Stowarzyszenia Polskich Inżynierów 
Przemysłu Naftowego jest nawiązaniem do szczytnych trady- 
cyj przekazanych nam przez pionierów przemysłu naftowe- 
go Ś. p. Szczepanowskiego, Wolskizgo, Odrzywolskiego, 
Jurskiego i innych. Mówcy wyrazili przekonania, że Zjazd 
będzie silnym bodźcem do dalszej wytężonej pracy 
w kierunku ugruntowania trwałych podstaw dla prze- 
mysłu naftowego. 

W miłym nastroju, wśród serdecznej pogawędki, prze- 
ciągnęło się zebranie do późnej nocy. 

—_———00—— 
Ze względu na to iż wygłoszene na Zjaździ: referaty 

i koreferaty drukowane będą w całości w naszem piśmie 
łącznie z dyskusją, nie przedstawiamy obecnie szczegó- 
łowego sprawozdania i podajemy poniżej w streszczeniu 
rezolucje uchwałone przez Zjazd Naftowy. 

REZOLUCJE ZJAZDU NAFTOWEGO. 

GEOLOGJA. 
Zjazd naftowy zaleca: 
Opracowanie na zasadzie materjałów geologicznych, 

zebranych już w obrębie brzeżnej strefy Karpat wscho- 
dnich, monografji terenów, zawierających przypuszezalni? 
złoża ropy naftowej. 

Opracowanie monografji teranów państwowych, poło- 
żonych we wschodnich Karpatach, w większości już zba- 
danych, oraz przyspieszenia geologicznego zbadania po- 
zostałych odcinków terenów rządowych. 

Szczegółowe i wyczerpujące opracowanie naftonośnych 
stref Karpat środkowych i (zachodnich wraz z moncf 
graljami kopalń już istniejących, — a to celem dalszego 
rozwoju tych terenów, dostępnych bardziej, aniżeli Kar- 
paty wschodnie, dla inwestycyj poszukiwawczych drobnego 
kapitału i posiadających specjalne znaczenie dla obro- 
ny Państwa. 

Wydanie w najkrótszym czasie geologiczno-górniczej 
monografji Borysławia—Tustanowic—Mraźnicy przy współ 
pracy licznych geologów prywatnych, zatrudnionych w za- 
głębiu borysławskiem. 

Zjazd naftowy wyraża pogląd, że w celu dokonania 
tych niecierpiących zwłoki prac, zachodzi konieczność: 

powiększenia liczby geologów etatowych Państwowego 
Instytutu Geologicznego, pfracujących w Karpatach, któ- 
rzyby całkowicie siły swoje i czas poświięcić mogli temu 
zadaniu, oraz 

ulepszenia organizacji prac Wydziału naftowo-solnego 
1 stacji geologicznej w Borysławiu. 

PRZEMYSŁ 
NL LL ————— 
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2 powyższych wzgiędów konieczne jest wstawieniie 
do budżetu państwowego odpowiednich kwot na uposa- 
żenie geologów, oraz na koszty wykonania prac połlo- 
wych. 

GEOFIZYKA. 

Uznając zasadnicze znaczeni2 badań geofizycznych dla 
poszukiwań górniczych wyraża Zjazd przekonanie, że nia- 
zbędne jest stworzenie ośrodków naukowych, któreby: 

1. przeprowadzały ogólne badania geofizyczn2 w kraju, 
2. Śledziły postępy nauki w tym kierunku, 
8. kształciły pracowników geofizycznych, 
4. udzielały porad przedsiębiorstwom górniczym w spra- 

wie stosowania poszczególnych metod, 
5. przeprowadzały pomiary praktyczne. 

Z powyższych wzgiędów Zjazd stwierdza konieczność 
rozbudowy instytucyj, pracujących na polu geofizyki, a w 
szczególności uważa za wskazane: | 

1. rozbudowanie katedry geofizyki na lIniwersytecie 
Jana Kazimierza we Lwowie do rozmiaru Instytutu nau- 
Jkowo-badawczego. 

2. Stworzenie katedry geolizyki w Akademji Górni- 
czej w Krakowie. 

38. Utworzenie Wydziału geofizyki w Państwowym 
Instytucie Geologicznym w Warszawie. 

WIERTNICTWO. 

Zjazd naitowy, stwierdzając znaczny postęp w wier- 
tnictwie, osiągnięty w ostatnich latach, daje wyraz opi- 
nji, że sposoby wiercenia głębokich odwiartów wyma- 
gają jeszcze dalszego znacznzgo udoskonalenia w kierunku 
technicznym oraz w kisrunku skrócenia czasu wiercenia 
i obniżenia jego kosztów. 

Zjazd uważa, że na nowe i szczegółowe zbadania 
zasługują systemy wierceń płóczkowych, gdyż obsene ich 
niedomagania dadzą się usunąć, zaś zalety ich przynieść 
mogą niewątpliwe korzyści. Dobrze prowadzone wiercenie 
płóczkowe nie ustępuja, z gzologicznego punktu widzenia 
naogół wiereniu suchemu, a nawet w specjalnych wa- 
runkach może je przewyższyć. 

Zjazd zwraca uwagę na korzyści jakie daćby mogło 
wierceniz płóczkowe motorem pracującym na spodzie od- 
wiartu. W tym celu załeca się ponowne wypróbowanie przy- 
rządów typu „tarana'* Wolskiego, oraz innych podobnych 
urządzeń. 

Zjazd uważa za wskazane, aby zagadnienia z za- 
kresu rurowania odwiartów były w dalszym ciągu badane, 
i to zarówno odnośnie do ich wytrzymałości, jak i ilości| 
zużytych kolumn. 

Zjazd zaleca stosowanie do płytkich wierceń rygów 
przewożnych, oraz apelujż do Władz .górniczych, aby 
przez odpowiednie ulgi w przepisach bezpieczeństwa uła- 
twiły ich wprowadzenie. 

Zjazd, stwierdzając, że dotychczasawe przepisy po- 
licji górniczej, co do stosowania motorów spalinowych 
są zbyt uciążliwe i praktycznie nieuzasadnione, apeluje 
do Władz górniczych aby odnośne przepisy zostały znje- 
nione, w międzyczasie zaś stosowane były jaknajdalej 
idące ulgi. ń 

EKSPLOATACJA I OŻYWIANIE PRODUKCJI. 

Zjazd naftowy stwierdza, że dotychczasowe sposo- 
by wydobywania ropy stają się coraz bardziiej niewy- 
starczające, ze względu na ich wysoki2 koszty i z uwa- 
gi na to zaleca podjęcis jak na$łntensywniejszych prac, 
zmierzających do: 
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1. zekonomizowania dotychczasowych sposobów eks- 
ploatacji, 

2. wyszukiwania nowych tańszych środków produkcji. 

Zjazd podkreśla, że ostatnie lata przyniosły szereg 
pożytecznych zmian zarówno w narzędziach, jak i urzą- 
dzeniach eksploatacyjnych, a nawet dały początek nowym 
sposobom wydobywania ropy. 

Zjazd stwierdzając, że zastosowane w Borysławiu me- 
tody pompowania, oraz w Biikowie i Kałuszu metody 
smoczkowe, stanowią postęp w technice eksploatacji, wzy- 
wa do przeprowadzenia dalszych prób, w celu ich udos- 

konalenia. | 
Zjazd podkreśla równocześnie, że w celu podtrzyma- 

nia ii podniesienia produkcji nie należy poprzestać tyl- 
ko na poprawieniu metod eksploatacji w sensie samego 
mechanicznego wydobywania ropy, ale wskazane jest także 
stosowanie specjalnych Środków, zwiększających i oży- 
wiających produkcję. 

W tym względzie przyjmuje Zjazd również, jako me- 
todę wypróbowaną, racjonalne stosowanie tortpzdowania od- 
wiartów. ;/ j 

Przewidując w przyszłości zastosowanie odbudowy 
górniczej w kopalnictwie naftowem, Zjazd zaleca już obe- 
cnie podjęcie studjów technicznych w tym kierunku. Sku- 
teczny ten środek, zmierzający do zwiększenia produkcji 
i do prawie całkowitego wydobycia surowca ze zioża, nie 
może jednak znaleść u nas zastosowania tak długo, póki 
ustawa naftowa nie zostanie zmiieniiona w sposób zapew- 
niający odpowiednio trwałe posiadanie praw naftowych 
na rozległych, skomasowanych terenach. 

ORGANIZACJA PRACY. 
Zjazd uznaje ogromną doniosłość naukowej organi. 

zacji pracy istwierdza potrzebę stosowania jej zasad 
w przemyśle naftowym. W celu najszerszej popułaryzacji 
tego problemu w sferach przemysłu naftowego zaleca 

zjazd: 

. granicznych. 

1. publikację odnośnych wydawnictw, 
2. zorganizowanie specjalnych kursów. 

Z uwagi na istniejące obecnie niedomagania gospodarki 
w przemyśle naltowym, załeca Zjazd jaknajszybsze prze- 
prowadzenie: i 

1. normalizacji i standaryzacji środków produkcji, sto- 
sowanych w przemyśle, 

2. racjonalnego systemu płac i premij. 

POLSKI INSTYTUT NAFTOWY. 

Zjazd naftowy stwierdza, że najważniejszym postu- 
tatem obecnej chwili jest zorganizowanie skoordnowanej 

' pracy naukowo-badawczej dla wszystkich dziedzin' prze-- 
mysłu naftowego, celem przestudjowania waruńków pracy 
i wytyczenia racjonalnego programu na przyszłość. 

Wstępne prace w tym kierunku powierza Zjazd Komi- 
tetowi wykonawczemu, polecając mu opracowanie progra- 
mu współpracy instytucyj i sfer zainteresowanych. 

Z uwagi na to, że racjonalny rozwój przemysłu na- 
itowego w Polsce może być zapewniony jedynie wówczas, 
jeśli: 

1. praca tak w kierunku technicznym, jak i gospo- 
darczym będzie prowadzoną w sposób ciągły, 

2. jeśli prowadzona będzie przez specjalistów i przy 
użyciu odpowiednich środków badawczych, naukowych 
i praktycznych. 

Zjazd stwierdza potrzebę utworzenia „Polskiego In- 
stytutu Naftowego”, na wzór istniejących instytucyj za- 

ALDE 

Jako komitet wykonawczy Zjazdu Naftowego uznano 
„Komitet Organizacyjny Zjazdu”, któremu powierzono prze- 
prowadzenie prac nad realizacją powziiętych na zjaeździte 
rezolucyj. | i | 

CEE DUCH 

DR. ALFRED KIELSKI. 

VIII. 
Kwestja zorganizowania zakupu i rozdziału topy 

"wynika z charakterystycznego dla naszego przemysłu 
stosunku zbyt małej ilości surowca do stosunkowo 
dużej sprawności rafinerji (około 80.000 cystern ropy 
rocznie — na około 130.000 cystern sprawności pol- 
skich rafineryj). Stąd wynika dla rafineryj, którym brak 
dostatecznej ilości ropy własnej, kwestja zapewnienia 
sobie tej ropy, bez której nie widzą one żadnego inte- 
resu w stworzeniu jakiejkolwiek organizacji, polepsza- 
jącej zbyt produktów w kraju, czy zagranicą. Brak bo- 
wiem własnej ropy może grozić każdej chwili niemoż- 
nością nabycia ropy wogóle, gdyż ilości wolnej ropy 
(t. zw. czystej produkcji) nie są bynajmniej w każdym 
okresie pewne, a nadto rafinerje producenckie nie- 
rzadko skupują również pewną ilość ropy. i 

To też trzy wielkie rafinerje od początku istnie- 
nia kartelu — następnie (od czasu fuzji Limanowa-Silva- 
Plana) dwie — stawiały za warunek zawarcia umowy 
definitywnej — zapewnienie zaopatrzenia w ropę, w ilości 
przynajmniej umożliwiającej rentowność rafineryj. 

przyjętych. 

Kartel Naftowy. 
Producenci ralinerzy nie mogli jednak nigdy za- 

pewnić żadnych ilości ropy, wskazując na losowy cha- 
rakter przemysłu ropnego, który jutro może ich prze- 
mienić na rafinerów czystych. (Faktycznie w ostatnim 
roku odczuła tę niestałość własnego surowca -—— jedna 
z największych firm rafineryjno-producenckich). 

Możliwym jest więc tutaj tylko system wzajem- 
nej asekuracji, t. j. wyrównywanie ewent. każdocze- 
snego nadmiaru ropy u jednych z każdoczesnym nie-. 
doborem tejże u drugich, Oraz wspólny zakup ropy 
i proporcjonalny jej rozdział, czyli t. zw. popularnie 
„pceqntrara nopira". | 

Wspomniany kilkakrotnie mandat, udzielony w le- 
cie 1925 r. dwom pełnomocnikom, obejmował również 
stworzenie takiej centrali. | po 

Projekt tejże został faktycznie przez pełnomocni- 
ków opracowany na podstawie dyskusji z wszystkiemi 
rafinerjami i na zasadach przez poszczególne rafinetje 

Zasady te były następujące: 

Z" 

PTE 

— 

>" 
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1) Każda rafinerja ma prawo przeróbki swojej 
własnej ropy do wysokości kontygentu, który za 
wspólną zgodą miał być ustalony, t. zw. maksy- 
malnego. Ewentualne nadwyżki ponad ten konty- 
gent maksymalny miałaby rafinerja oddać do dyspo- 
zycji centrali ropnej. 

2) Każda rafinerja ma prawo domagania się od 
centrali dostarczenia takiej ilości ropy, któraby kryła 
Jej Sprawność w wysokości proporcjonalnej do każdo- 
czesnej ilości ropy w Polsce. W obecnym tedy sto- 
Sunku ilości surowca do rafinerji proporcja ta wyno- 
siłaby przeciętnie 60% sprawności każdej rafinerji (t. 
zw. kontygent relatywny). W miarę wzrostu lub 
spadku produkcji ropy w Polsce wzrasta lub zmniejsza 
Się kontygent relatywny każdej rafinerji (o ile nie dy- 

Sponuje ropą własną, która pozwala jej wyzyskać kon- 
tvgent maksymalny). 

3) Gdyby spadek produkcji ropy w Polsce spo- 
wodował spadek kontygentu relatywnego niżej pewnej 

granicy (n. p. 40% kontygentu maksymalnego), czyli 
poniżej t. zw. kontygentu minimalnego, wówczas 
przysługuje rafinerji prawo wypowiedzenia umowy. 

4. Zaopatrzenie w ropę do wysokości kontygentu 
relatywnego względnie minimalnego ma się odbywać 
drogą zakupu ropy na wolnym rynku, oraz nadwyżek 
ropy, należącej do rafinerów-producentów, o ile ta nad- 
wyżka podlega obowiązkowi oddania do dyspozycji 
centrali ropnej. | | 

Na wspomnianym tylokrotnie zjeździe w Krako- 
wie w lipcu 1925 r. wyłoniły się jednak zasadnicze 
trudności w ustaleniu kontygentów maksymalnych. 
Chodziło o klucz tego ustalenia. 

Jedna grupa ralineryj żądała oparcia tego klucza 
na zasadzie faktycznego stanu przeróbki. Tutaj znów 
różniły się rafinerje między sobą co do okresu -ostat- 
nich trzech miesięcy, inne ostatnich sześciu miesięcy, 
inne ostatniego roku, a inne nawet dwóch Iat.. 

Druga grupa żądała oparcia kontygentu maksy- 
malnego na zasądzie faktycznej technicznej sprawności 

każdej rafinerji. 
Po długich debatach stwierdzono, że pierwsza 

grupa nawet w swojem łonie nie może uzgodnić okresu 
czasu decydującego o przeciętnej wysokości przeróbki. 

Zgodzono się więc na zasadę faktycznej techni- 
cznej Sprawności. ! | 

Sprawność tę zdołały rafinerje między sobą usta- 
lić na zasadzie wzajemnego porozumienia z wyjątkiem 
dwóch wielkich rafineryj, które nie mogły uzgodnić 
między sobą cyfry technicznej ich sprawności. Ów kon- 
tygent maksymalny był dla obu tych rafineryj teorją, 
gdyż żadna z nich nie miała (i nie ma dotąd) dosta- 

decznej ilości ropy do wyzyskania tego kontygentu. 
Z uwagi jednak na teoretyczną możliwość otrzymania 
kiedyś wyższej produkcji, a jeszcze bardziej ze względu 

"na „prestige*, żadna z tych dwóch wielkich rafineryj 
nie chciała drugiej przyznać większej sprawności. 

Po mozolnych układach, szukających kompromisu, 
Stanęło na tem, że komisja, złożona z sześciu eksper- 
tów technicznych, z współudziałem piszącego te słowa, 
zbada techniczny stan wszystkich rafineryj i na tej 
podstawie Sformułuje wnioski dla kontrahentów wią- 
Zące — co do wysokości kontygentów maksymalnych. 

. Przed wykonaniem jednak tej uchwały zastrzegła 
sobie jedna z wspomnianych wielkich ralineryj, iż bez krajowego i zagranicznego. 

względu na wynik ekspertyzy żąda dla siebie konty- 
gentu maksymalnego w wysokości conajmniej równej 
z drugą wspomnianą rafinerją. | Gi: 

Wobec stanowczego oporu obu rafineryj upadła 
z trudem skonstruowana myśl technicznej ekspertyzy 
— i wyłoniła się koncepcja trzecia: ominięcie centrali 
ropnej. | s i 

Rafinerje czyste oświadczyły, że ostatecznie i bez 
tej centrali mogłyby przystąpić do rozbudowy kartelu, 
pod warunkiem, że rafinerje producenckie nie będą 
kupowały ropy na wolnym rynku, i ewentualne nad- 
wyżki swojej własnej ropy ponad obecny stan prze- 
róbki, będą oddawały na wolny rynek. Zabezpiecze- 
niem tego warunku miało być postanowienie, iż żadna 
z rafineryj nie będzie w czasie trwania kartelu rozsze- 

rzała swoich instalacji, względnie nie będzie z ewent. 
rozszerzonych urządzeń korzystać. 

W miejsce centrali ropnej miała zatem nastąpić 
petryłikacja stanu przeróbki poszcze- 
gólnych rafineryj, któraby dawała czystym ralinerjom 
możność dysponowania (rebus sic stantibus) na wol- 
nym rynku ropą w ilości około 1.300 — 1.600 cystern 
miesięcznie (wliczając w to i marki specjalne). 

la z trudem zbudowana koncepcja rozbiła się 
znów o opór innych dwóch rafineryj, które właśnie 

wówczas dysponowały pewną ilością własnej ropy 
ponad swą sprawność, które jednak oświadczyły, że 
mają zamiar w najbliższym czasie tę sprawność zwięk- 
szyć drogą znacznej rozbudowy. Oczywiście, iż takie 
zamiary grożące możliwością ubytku z targu 1iopnego 
kilkuset cystern ropy miesięcznie, stanowiły znów cios 
dla rafineryj czystych. 

Wobec tego i ten układ — na podstawie petry- 
likacji status quo — upadł. 

Wobec tego zjazd krakowski (1925 r.) powrócił 
„do zasadniczych podstaw centrali ToBnej, "z: łem,.żę ” 
pełnomocnicy mieli w ciągu lata uzgodnić kontygenty 
maksymalne bez jakichkolwiek zasad co' do. klucza, 
a tylko na podstawie wzajemnego porozumienia i wza- 

_ jemnych ustępstw. 
Jak.wyżej wspomniano, urlopy letnie wszystkich 

niemal kierowników firm, pozwoliły sprawą tą zająć 
się dopiero w drugiej połowie września 1925 r. 

Zjazd jednak, odbyty z początkiem października 
tegoż roku w Warszawie, stał wyłącznie już pod zna- 
kiem ówczesnego spadku złotego i kwestii polityki 
cen, tak iż, — jak już kilkakrotnie wspomniano — 
centrala ropna, wraz z całym projektem kompletnego 

kartelu wewnętrznego i eksportowego nie weszła 'na- 
wet na porządek obrad owego zjazdu jesiennego. 

lok wydarzeń i szukanie rozmaitych dróg i punk- 
tów wyjścia stworzenia kartelu, naszkicowane póprze- 
dnio, wykazały losy i wyniki obrad do końca roku. 

"1925 r. do lata 1926 r. a więc naprzód polityka cen 
kiajowych, potem nieudałe próby kartelu eksportowego, 
następnie przewlekłe pertraktacje w Sprawie kartelu 
paralinowego, i t. p. które jak wiadomo skończyły się 
w lipcu 1926 r. uchwałami formułującemi definitywnie 
„kartel parafinowy. | | Mów, 

„Wrzesień 1926 przyniósł — jak wiadomo — 
znów zupełną zmianę sytuacji i kwestji kartelu parafi- 
nowego nawet nie podjęto, gdyż uznano ją za party- 
kularną w stosunku do zagadnienia ogólnego kartelu 
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wielkiego kartelu, powróciła znów podstawowa kwestja 
centrali ropnej, gdyż bez niej znów rafinerje czyste, 
a nadto jedna wielka rafinerja producencka, której sto- 

sunek surowca do sprawności w ostatnim czasie nie- 
korzystnie się ukształtował, — nie chciały nawet Ssły- 
szeć o układach w sprawie pełnego kartelu. . 

| (C. d. n.) 

- Dr. BOHDAN ŚWIDERSKI. 

Obecny stan badań geologicznych na wscbodnio- 
katcpackich terenach państwowych. 

W dyskusji na temat uzdrowienia naszego prze- 
mysłu naftowego oraz jego przyszłego rozwoju wielo- 
krotnie zwracano w ostatnich latach uwagę na obszary 
lasowe, należące we wschodnich Karpatach do Państwa. 

- Jeżeli uruchomienie i górnicze odkrycie tych objek- 
tów uważa się za jeden z „najpoważniejszych środków 
mogących wyprowadzić przemysł naftowy z dzisiejszego 
impasu*, ') to dzieje się to głównie z powodu znacznej, 
skomasowanej powierzchni terenów rządowych, położo- 
nych w strefie gazonośnej i roponośnej Karpat wschod- 
nich. Tereny prywatne, częstokroć rozdrobnione do ab- 
surdu, będące objektem niezdrowej spekulacji i niepo- 
miernego obciążenia brutami, są dla kosztownych wier- 
ceń poszukiwawczych naogół trudniej dostępne, 

Jednakże rola, jaką się przeznacza w rozwoju na- 
szego przemysłu naftowego terenom państwowym nie 
opiera się dotychczas ną szczegółowej ich ocenie jako 
obszarów roponośnych. Znaczenie terenów rządowych dla 
poszukiwań w celu odkrycia nowych pól ropnych zależne 
jest przedewszystkiem od szczegółowego ich zbadania 
pod względem geologicznym oraz racjonalnej przemysło- 
wej klasyfikacji. | | 

Nagląca konieczność zbadania geologicznego i geo- 
fizycznego Karpat oraz ich przedgórza jest sprawą ogól- 
nie zrozumianą i wznaną ii jedyną bodaj przeszkodą w tym 

kierunku jest brak odpowiednich kredytów rządowych. 
Odkładanie jednak i rozciąganie tego rodzaju badań na 
szereg lat jest już obecnie niedopuszczalne, jeżeli się 
pragnie zawczasu zaradzić poważnemu spadkowi pro- 
dukcji, który w razie nieodkrycia nowych pól ropnych 
może nam grozić w niedalekiej przyszłości. 

Zestawienie rezultatów dotychczasowych prac pol- 
skich geologów naftowych we wschodnich Karpatach wy- 
kazuje, na szczęście, że znaczna część terenów rządo- 
wych została już zbadaną i wymaga jedynie graficznego 
i naukowego zestawienia poczynionych zdjęć geologicz- 
nych w zależności od położenia objektów państwowych 
oraz udostępnienia tych materjałów dla szerszego ogółu. 

Celem więc niniejszego artykułu jest procentowe 
obliczenie zbadanej powierzchni terenów rządowych oraz 
wysnucie na podstawie cyfr wskazań na najbliższą przy- 
szłość. 

Obszary lasów państwowych położone są, jak wia- 
domo, w obrębie Karpat wschodnich i ich bezpośredniego 
przedgórza, pomiędzy rzekami Sanem i Czeremoszem. 
Powierzchnia tych terenów, w granicach polskiej pro- 
wincji gazowo-ropnej, wynosi według danych M.P.i H. 
około 289.000 ha. 

D porównaj: K. Kowalewski „Uruchomienie państwowych 
terenów naftowych'. „Przemysł Naftowy” R. II., Z. 8., str. 193. 

Z przemysłowego punktu widzenia podzielić można 
wschodnio-karpacki odcinek polskiej prowincji gazowo- 
ropnej na trzy strety: 

I) strefę przedgórza Karpat wschodnich (strefę ga- 
ZONOŚśną), | | 

I) strefę brzeżnych łańcuchów Karpat wschodnich 
(strefę roponośną), 

III) strefę śródkarpacką, wątpliwej pod względem 
praktycznym wartości, 

IIIA) strefę śródkarpacką, zawierającą złoża naftowe 
typu środkowo-karpackiego, pomiędzy rzekami Dniestrem 
i Sanem. | 

O ile strefy gazonośna i roponośna graniczą ze 
sobą w ogólnych zarysach wzdłuż orograficznego brzegu 
Karpat wschodnich, nieco trudniej wykreślić jest granicę 
stref brzeżnej i śródkarpackiej. Rozgraniczenie tych ostai- 
nich zbiega się częściowo w naszej klasyfikacji z więk- 
szetni jednostkami geologicznemi wschodnich Karpat (ze- 
wnętrznym brzegiem płaszczowiny skolskiej na Pd-Wd, 
skibą skolską w środkowym odcinku Karpat wschodnich) 
i znaczy je linja przechodząca przez następujące miejsco- 
wości: Bukowiec, Kosmacz, Delatyn, Pasieczną, Jasień, 

Zaklę, Synowódzko i Schodnicę, 
Strefę przedgórzą (1) charakteryzują pod względem 

przemysłowym kopalnie gazów ziemnych w Daszawie 
i Kałuszu. | 

Streię roponośną znaczą kopalnie ropy w: Strzel- 
bicach, Schodnicy, Opace, Uryczu, Orowie, Borysławiu, 
Mraźnicy, Tustanowicach, Rypnem, Perehińsku, Majdanie, 
Bitkowie, Pasiecznej, Słobodzie Rungurskiej i Kosmaczu, 

Strefa śródkarpacka aż po dolinę Dniestru, na Pn- 
Zd, nie posiada kopalń ropy. « 

Wreszcie strefę IIIA charakteryzują kopalnie typu 
Wańkowej. | 

Już pobieżny rzut oka na stosunki geologiczne pa- 
nujące w granicach wydzielonych w ten sposób strel po- 
ucza, że największą wartość przemysłową posiadają 
strefy II i I. Strefa III posiada jako strefa wysokogórska, 
o nieco odmiennej aniżeli poprzednie budowie geologicz- 
nej, najmniej danych dla rozwinięcia górnictwa ropnego. 

Jeżeli podzielimy teraz wschodnio-karpackie obszary 
państwowe na grupy położone przynajmniej w przybliże- 
niu w granicach wyżej wydzielonych stref, to otrzymamy 
następujące cyfry : ue 
dla strefy l około 39.000 ha terenów państw. (13,5'/) 
SO SA „. 120.000 ha > „ (41,5%) 
OC ZAM „. 116.000 ha a 0d 0) 
sozesauii W.CZ: 14.000 ha * > (GRA 

Dotychczas zbadane zostały następujące przestrze- 
nie terenów państwowych : 
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w grupie II szczegółowo około 92 000 ha, (76%), prze- 
glądowo 28.000 ha 

w grupie III przeglądowo 50.000 ha. 
w grupie IIIA szczegółowo około 4.000 ha. 
A więc około 60% wschodnio-karpackich terenów rządo- 
wych zostało już zbadane szczegółowo w ważniejszych 
pod względem przemysłowym okolicach, w sposób prze- 
glądowy w mniej ważnych. 

Powyższe liczby mówią same za siebie. Uderza 
przedewszystkiem brak szczegółowych badań geologicz- 
nych na terenach państwowych, położonych w strefie I, 
a obejmujących 13,5% ogólnej powierzchni obszarów 
stojących do dyspozycji M. P. i H. Temsamem najbar- 
dziej palącą potrzebą jest jaknajspieszniejsza ocena geo- 
logiczna i geofizyczna tych terenów. 

Strefa II jest już w bardzo znacznym stopniu po- 
znaną geologicznie i wymaga jedynie nieznacznych uzu- 
pełmień, przedewszystkiem zaś uporządkowania i udo- 
stępnienia zebranych tmaterjałów, pozostających do dyspo- 
zycji Państwowego Instytutu Geologicznego. 

Całkowite poznanie strefy III odłożyć można na 
później, wobec jej mniejszej pod względem praktycznym 
wartości. ; 

Wreszcie strefa IIIA zostanie, o ile mi wiadomo, 

w znacznym stopniu pokrytą zdjęciami geologicznemi 
w roku bieżącym. | 

Nieprzesądzając rezultatów oceny geologiczno-eko- 
nomicznej wschodnio-karpackich terenów państwowych, 
która dla znacznej ich części jest już obecnie możliwa, 
podkreślić jednak należy częstokroć przesadne nadzieje 
i zbyt pobieżne i powierzchowne dotychczasowe poglądy 
i obliczenia ich praktycznej wartości. Dotychczasowe re- 
zultaty wierceń poszukiwawczych, wykonanych na tere- 
nach państwowych na zasadzie nowych kontraktów 
z Rządem, nie dały pozytywnych wyników. Również 
i ogólne stosunki geologiczne przemawiają za tem, że 
wiele trzeba będzie wysiłku finansowego, organizacyjnego 
i technicznego zanim zdołamy odkryć nowe pola ropo- 
nośne, Bardzo skomplikowane stosunki tektoniczne w Kar- 
patach wschodnich w znacznym stopniu utrudniają tu rolę 
geologji, redukując ją częstokroć do częściowego tylko 
wyeliminowania ryzyka poszukiwawczego, Niemniej jednak 
jaknajszybsze ukończenie badań geologicznych przedew- 
szystkiem w obrębie obszarów rządowych jest konieczne. 
Jakkolwiek wypadną ich ostateczne rezultaty i wnioski 
praktyczne, przyczynią się one niewątpliwie do wyjaśnie- 
nia zadań naszego przemysłu naftowego na najbliższą 
przyszłość. | 

Inż. B. SCHWEIGER. 

O zamykaniu wody przy wierceniu za topą. 
Nowoczesne zamkmęcia wody w otworach wiert- 

niczych dla wydobywania ropy dzielą się na: 
1) zamknięcia za pomocą rur i materjałów usz- 

czelniających, 
2) zamknięcia za pomocą 

uszczelniających. 
Pierwszy sposób da się zastosować prawie w każ- 

dym pokładzie, natomiast drugi tylko w pokładach 
silnie przepuszczalnych, albo poprzecinanych szczeli- 
nami, w których stoi woda. 

Przy pierwszym sposobie tracimy rury, ale mo- 
żemy jednorazowem zamknięciem odciąć od otworu 
kilka dopływów wody. Drugim sposobem zdołamy je- 
dnorazowo prawie zawsze zamknąć tylko jedną wodę, 
ale nie potrzebujemy rur i wypełniamy jeden bardzo 
ważny warunek, którego zwykle wcale nie uwzglę- 
dniamy, a mianowicie zamykamy każdą wodę w jej 
pierwotnem łożu, nie wpuszczając jej do sąsiadujących 
pokładów. Należy dalej rozróżnić odmiany pracy w po- 
kładach miękkich nie piaszczystych, miękkich piaszczy- 
stych i twardych, które wymagają użycia odpowied- 
niego materjału uszczelniającego. Dla zamknięć rurami 
zastosowuje się jako materjały uszczelniające : 

tylko materjałów 

w pokładach miękkich nie piaszczystych — ił, | 
piasek, | 

w pokładach miękkich piaszczystych — piasek, 
cement ; 

w pokladach twardych — cement, piasek, ił 
ołów, konopie i gumę. 

_ Dla zamknięć bez rur używa się w pokładach 
miękkich i przepuszczalnych iłu, a w grubo ziarnistych 
piaskach także do zamknięcia szczelin i cement, nato- 
miast w pokładach twardych bierze się cement, czasami 
też piasek. | i 

, 

Jako materjału uszczelniającego zaczęto w ostat- 
nich czasach w Stanach Zjednoczonych A. P. używać 
też wapna hydraulicznego, ale tylko jako środka po- 
mocniczego przy cementowaniu w pokładach iłowatych © 
kruszących się, Konieczność używania wapna hydrau- 
licznego zachodzi naprzykład wtedy, gdy trzeba rury 
zacementować w twardym pokładzie, małej miąższości, 
na którym leżą bezpośrednio warstwy tworzące zasyp. 
Wymagane przepłukanie otworu czystą wodą przed 
cementowaniem, spowodowałoby z pewnością taki za- 
syp, że wykonanie cementowania byłoby niemożliwem. 
Zastępuje się wtenczas wodę rozcieńczoriem wapnem 
hydraulicznem, którem się otwór oczyszcza od iłowa- 
tych przylepek zabezpieczając go równocześnie Od za- 
sypu i tworząc połączenie między cementem i temi 
warstwami, z któremi się cement nie łączy. 

Po wstępnem omówieniu przychodzę do bardziej 
szczegółowego opisu wykonania zamknięć, przyczem 
trzymać się będę następującego porządku : 

a) zarurowanie, | 
b) but, 
c) sposoby zastosowania materjałów uszczelniają- 

cych przy zamknięciach rurami, 
d) sposoby zastosowania materjałów uszczelnia- 

jących przy zamknięciach bez rur, 
e) kontrola zamknięć. 

a) Zarurowanie. 
Rury używane do zamknięć wody muszą mieć 

odpowiednią wytrzymałość, stosownie do głębokości 
zamknięcia, czyli ciśnienia słupa płynu, który się za 
rurami znajduje. Walcownie nie dają zwykle gwarancji 
co do wytrzymałości rur natomiast przyjęto pewne. 
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normy tyczące się średnicy rur i głębokości zamknięć. 
Wypadki zgniecenia rur wykazały jednak, że rury uży- 
wane według normy są często za słabe. W nowszych 
czasach wykonuje się obliczenia oparte na doświad- 
czeniach Prol. Bacha na podstawie niżej zamieszczo- 
nego wzoru*) który zastosować można do obliczania 
rur od 4” do 10” o grubości Ścian od 5 do 10 mm. 
Wzór Bacha opiewa: ć | 5 

T — 284.900 SZ ń ja 7 | Rys. 3. przedstawia wygląd 
43 dolnej części otworu dla usta- 

! DYD | ( wienia powyższego buta. ( 
we wzorze tym: oznacza: | Część „a* odwierca się o 

I = głębokość zarurowania, ń średnicy odpowiedniej dla a 14 
s = grubość Ściany w cm. 6 BA y bodnego pó ZOK |" 
) = zewnętrzną średnicę w cm k ( „b* wierci się stożkowo od- 

| | UA R ZOO NR W powiednio do formy buty. 
Obliczenie to może oczywiście służyć tylko dla orjen- U M Przy wierceniach rotacyjnych | 4 
tacji, gdyż jedno. słabsze miejsce w grubości ściany (A używa się do tego specjalnie y 
wystarczy, aby nastąpiło zgniecenie rury. Pewność do- i uformowanych świdrów, a przy | 
stateczńej wytrzymałości rur można osiągnąć tylko Jo W wierceniach udarowych wierci | 
przez próbę zapomocą ciśnienia. wody przed wpusz- ka | się tą część w małych odstę- | 
czaniem do otworu. Baczną uwagę należy zwracać na MAZ pach. coraz to mniejszym Świ- 
skręcanie. Gwinty powinny być przy tem dobrze oczy- Ą drem, aż do osiągnięcia po- 
szczone i nasmarowane. Przy skręcaniu trzeba pilno- u ——— |. trzebnego kształtu. Długość 
wać, aby się zanadto nie' rozgrzały, gdyż po ochłod- $ ; „be wynosi od 30 do 90 em. 
nięciu może powstać nieszczelność. LE s / Część „c” zwykle 2 do 3 m. 

ro Róż! długą, wywierca się dla na- 
b) But. Ry > stępnej kolumny rur, aby móc 

Cel ik oóńiać: WIERSZA DOE JOvs |... przed dalszym pogłębianiem EM OSIĘSUIĘCIA. NajWIĘKSZEJ ,TWA+OSCI DIZY ". otwóru zapuścić ją aż. pod; but” poprzednich rir i tem 
zamknięciach rurami i iłem lub piaskiem należy OdDO+. soamem zapobiedz ewentualnym uszkodzeniom. Zazna- 
wiednio ukształtować but. Ogólnie używany but, czam, że taka forma buta i część otworu w której on 

względnie dolny Koniec spo- stoj dają pewność równomiernego 
dniej rury, przedstawiony jest uqożenia się materjału uszczelnia- 

„— Na Rys. I. Jest on ku spo- jącego naokoło rur, ponieważ 
| (dowi rozszerzony. But taki KO- Stją one w środku otworu a nie = A 

G rzystny jest. tylko podczas ekscentrycznie jak przedstawia ć T A 
«0, , wiercenia, ale nie odpowiada Rys. 1 Ą I MU 
| 4 warunkom trwałego uszczel- M 0 

X mienia, Doświadczenia prakty- 4 JA 
a czne wykazują, że takiemi bu- © Sposoby zastosowania mater- (a A 
>, tami udają się zamknięcia wo- jałów uszczelniających przy zam- 7 

y dy za pierwszym razem tylko knięciach rurami. G A 
« w pokładach miękkich, zwłasz- tł A 
( cza iłowatych, czasami zaś są Przy tym sposobie można po- dd n 

0h nawet wtedy trwałe, gdy CIŚ- stępować w rozmaity sposób, ( O 
s mienie płynu za rurami nie jest a. mianowicie: > % 

Padać ; A / L wysokie. W twardych pokła Ił wprowadza się do otworu 7 KÓ 
dach natomiast zachodzą zaw- karmie słwardałatych 8 ( | > i 
sze mniejsze lub większe trud- W /OTme Stwarcmiałyca Kulek za RCI CONE 

SCE DE NAOEA pomocą specjalnych łyżek i przez A 11 
RE 5 ZERYK ł nie pompą; % A | ń /. kilka razy powtarzać, przyczem wliacza p U 3) Y 1% 
za każdym. razem wierci się cement i wapno hydrauliczne A (8 + | 
trochę głębiej i może się zda- zą pomocą łyżek i przez wtłacza. 6 % | 

l rzyć, że w ten sposób na- czanie pompą; A dY | 
) wierci się ropę. Gdy wreszcie ŻYZNE A | Ki O 

takie zamknięcie się uda, nie gumę, konopie i ołów używa Śł AL 
będzie jednak z pewnością 
trwałe, bądź wskutek ciężaru 

rur, które cisną na but, bądź też przez uderzenie na- 
rzędziem podczas dalszego wiercenia wykruszają się 
kawałki pokładu z. pod ostrza buta (patrz Rys. 1.) 
i zamknięcie zostaje zepsute. But powinien być tak 
ukształtowany jak to przedstawia Rys, 2. aby mógł 

*) Wyczerpująco pisze o tem inż. W. Schulte w: „Zeit- 

dać gwarancję trwałego zamknięcia. Kształt tego buta 
jest wprost przeciwny jak na Rys. 1., a mianowicie: 

Średnica jego zmniejsza się ku 
spodowi. Zastosowanie takiego 
buta wymaga odpowiedniego 
odwiercenia tej części otworu, 
w ktorej but ma utkwić. 

się w formie pakunków, które 
wpuszcza się razem z rurami do 4 - R 
otworu. 

W/prowadzanie iłu w formie 
kulek jest nieproduktywnem tra- 
ceniem czasu, gdyż urobienie 
kulek i wrzucanie ich w pewnych 
odstępach czasu do otworu, można zastąpić lepiej 

schrift des Internationalen Vereines der Bohring* Nr. 24 z dnia wpuszczaniem plastycznego iłu za pomocą łyżki, jak 
15. XII...1923,, , " to przedstawia Rys. 4. Składa się ona z rur 1 i 2. 



_ Zeszyt 13 PRZEMYSŁ NAFTOWY” Str. 373 

Dolny koniec tej ostatniej jest nieco zwężony, aby ił 
podczas wpuszczenia łyżki do otworu nie wyleciał, 

w górny zaś koniec wkrę- 
| cona jest pokrywa 3, przez 

któr rzechodzi rurka 5. 
WB Rurka b na dolnym końcu 

(6) 8 zaopatrzona jest w tłok 4, 
a na górze połączona z ob- 

4 ciążnikiem 6. Przy używa- 
SĄ zda oh w otkny? RA 
NE rywę 5, wyciąga UOK i na- 
Ż pełnia rurę 2 iłem. Po 
ża s wstawieniu tłoka i zakrę- 
Ź Ą ceniu pokrywy, zapuszcza 

(5)- 4 >--—- się łyżkę do spodu otworu. 
h Gdy rura 1 stanie na spo- | dzie, wtedy obciążnik na- 

a ciskając na tłok wypchnie 
U A S ił z rury 2. Po wyciągnię- 
U TP R OPARNAW edt 0 2 RN ] ciu łyżki, ubija się najpierw 

AU 0» ił w otworze, a następnie 
BB powtarza się tę czynność 
u tyle razy, aż się osiągnie 

(4) AŻ ką żądaną wysokość ubitego 
|-- KOR” SNR iłu. Następnie wciska się 

a rury w ił, po czem wy- 
PAPAE - wierca się go z nich ostro- 
--- w żnię, dopóki nie dojdą do 

(2) hera i właściwego miejsca. Aby 
i sę ro rur nie uszkodzić nie po- 

że, winno się wciskania zanadto 
JG forswać. —. e I h 3 1 

Wóełaczanie iłu za po- 
mocą pompy można wyko- 

WE AE nać w dwojaki sposób: 
Oy 
i | 

NWCŻERZNANZNYY* 

DZWONEK 

O Ń 
ke: 

przez użycie dwóch 
drewnianych tłoków, mię- 
dzy któremi znajduje się ił, 
albo 

przez: Użycie: „2* TUunek 
lub żerdzi płuczkowych, 
które zapuszcza się aż do 
spodu otworu i przez które 
wtłacza się ił. Rys. 4. 

Sposób z dwoma tłokami przedstawia Rys. 5. 
Jest on szczególnie rozpowszechniony w Stanach 
Zjednoczonych A. P. przy systemie „rotary*, ponie- 
wąż nie wymaga rurek. Na Rys. 5 cyfra 1 oznacza 
zarurowanie, którem ma być wykonane zamknięcie, 
2 — dolny, 3 — górny tłok, (wykonanie z mokrego 
miękkiego drzewa i opatrzone pierścieniem skórza- 
nym s) 4 — ściski z klinami, 5 — głowica, 6 — rurka 
łącząca głowicę z kolanem 7, z zaworem 8, z wężem 
do pompy 9. Głowica wyposażona jest w mano- 
metr 10 i wentyl 11, 12 — hak od wielokrążka. 

„_ Wtłaczanie odbywa się w następującym porządku : 
najpierw trzeba stwierdzić czy wypchnięcie płynu 
Z Tur poza nie jest możliwe. Wykonuje się to za po- 
mocą pompy, po nakręceniu głowicy na rury i dźwi- 
gnięciu ich o 0,5 m. od spodu. Wrazie gdyby płyn 
za rurami nie dał się ruszyć, należy koniecznie ułat- 
wić mu obieg przez ruszanie rurami, przy ustawicz- 
nem utrzymaniu płynu w rurach pod ciśnieniem. Gdy 
obieg płynu został już osiągnięty, ustawia się rury 
ponownie na spodzie, nie uwalniając je przytem ze 

ścisków, aby się but zamocno w pokład nie wcisnął. 
Po odkręceniu głowicy wyczerpuje się z rur tyle 
płynu, ile potrzeba dla umieszczenia rozcieńczonego 
iu. Podczas czerpania rozcieńcza się ił aż do gęstego 
płynu w jednem lub więcej koryt, odpowiednio do 
ilości iłu. Po zczerpaniu wpuszcza się tłok 2 na płyn 
w rurach i nalewa się na niego ił. Na ił wpuszcza 
się tłok 3. Po nakręceniu głowicy, przy otwartym 

Ra 

y 
( © © 

HET FM 

12 

M — = 

D-S-lo"h<$ PUrĄŻT 
d=osD. 7 

Rys 5. 

wentylu 11, wtłacza się najpierw tyle. wody, aż zacz- 
nie wychodzić z wentyla, t. jj aż do wypchnięcia 
wszystkiego powietrza, które się w rurach znajdo- 
wało. Teraz zamyka się wentyl, podnosi rury o około 
30 cm., utrzymując je zawieszone na wielokrążku 
i płyn wypycha się poza rury. Gdy tłok 2 stanie na 
spodzie, ił zaczyna wychodzić poza rury, a gdy już 
zupełnie wyjdzie, staje tłok 3 na dolnym tłoku i ciś- 
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nienie wzrasta tak, że pompa przestaje tłoczyć. 
Wówczas zamyka się zawór 8 i ustawia rury osta- 
tecznie na spodzie, nie trzymając ich na wielokrążku, 
aby się dobrze w stożkowatą część otworu wcisnęły. 
W przeciągu następnych kilku godzin bada się czy 
rury głębiej idą, jeśli zaś nie, to otwiera się wentyl 
11, aby ciśnienie opadło, odkręca się głowicę, prze- 
prowadza kontrolę i gdy się robota udała, zapuszcza 
się następnie rury i wierci dalej. 

Sposób z rurkami uwidacznia Rys. 6. Cyfry 
oznaczają : 

1 — zarurowanie, 
2 — rurki alko żet- 
dzie płuczkowe, 3 — 
ściśki z klinami, 4 — 
głowica z dławikiem, 
5, 6 — monometr, 
7 — wentyl odpływo- 
wy, 8 — ściski dla 
rurek, 9 — kolano 
dla połączenia rurek 
z zaworem 10 i wę- 
żem 11, który stano- 
wi połączenia z pom- 
pą. 12 — połączenie 
z wielokrążkiem. Na- 
stępnie ustawione są 
dwa koryta. 

Wtłaczanie odbywa 
się w następującym 
porządku; najpierw 
należy umożliwić ła- 
twy obiego płynu. Na- 
stępnie zapuszcza się 
rurki albo żerdzie aż 
do buta zarurowania, 
zakręca głowicę i przy 
otwartym weatylu 7, 
wtłacza się wodę aż 
pod dławik. Teraz za- 
myka się wentyl pod- 
nosi rury około 30 cm. 
i tłoczy dalej wodę 
tak długo aż osiągnie- 
my łatwy obieg płynu. 
Gdy już to uskutecz- 
nimy, zamyka sie do- 
pływ wody a otwiera 
spust do koryta, w 
którem znajduje się 
rozcieńczony ił i wów- 
czas pompa zaczyna 
wtłaczać go do rury 
i poza rury. Po wtło- 
czeniu ' dostatecznej 
ilości (albo gdy z po- 

wodu rosnącego ciśnienia zachodzi obawa, że pompa 
stanie), zamyka się dopływ iłu, a otwiera dopływ 

Rys. 6. 

wody do drugiego koryta, aby nią wypchnąć ił z ru- 
rek. Po ustawieniu rur i kilku godzinnem czekaniu na 
ostateczne osadzenie buta, odkręca się głowicę, wy- 
ciąga rurki i postępuje dalej tak, jak wskazano przy 
poprzednim sposobie. 

W/prowadzenie cementu za pomocą łyżki przed- 
stawia Rys. /. Łyżka składa się tutaj z rury 1, dłu- 
gości 5 do 6 m., która nagórze zaopatrzona jest 

w kabłąk 2, a nadole posiada 
siedzenie 3 dla stożka 4. Stożek 
ten przymocowany jest do liny 
0, która w połączeniu z mufą 6, 

©) czterogranną żerdzią 7 i łączni- 
kiem 8 przyczepiona jest do liny 
łyżkowej 9. Żerdź 7 w swej 
górnej części ma zapadkę 10, 
która wyciska na zewnątrz mała 
sprężynka. Przy użyciu napełnia 

|. się łyżkę w stanie stojącym 
—- z przyciągniętym stożkiem gę- 

sto rozcieńczonym cementem i za- 
puszcza do otworu. Gdy łyżka 
stanie na spodzie, popuszcza 
linę 9 tak daleko aż łącznik 8 
stanie na kabłąku 2 a zapadka 
10 dostanie się pod kabłąk. Przy 
wyciąganiu łyżki zapadka za- 
czepia o kabłąk co spowoduje, 
że lina 5 nie przetrzymuje już 
stożka 4 i cement wylewa się 
z łyżki. SO —- 

Po przeprowadzeniu dosta- 
tecznej ilości cementu (wysokość 
słupa nie powinna przekraczać 
10 metrów) opuszcza się rury, 

4 —__—© które przedtem były wyciągnięte 
B| ponad cement, aż do spodu sta- 

rając się równocześnie jak naj- 
więcej cementu wypchnąć poza 

760 rury, Można to częściowo 
osiągnąć zapomocą drewnianego 
klocka, który po wpuszczeniu 
aż do buta przyciśnięty obciąż- 
nikiem idzie razem z rurami do 
spodu. W razie gdy rury nie 
chcą dojść razem z klockiem do 
oznaczonego miejsca należy klo- 
cek usunąć. Po ustawieniu rur 
wrzuca się ił do spodu otworu 
i miesza dobrze z cementem, aby 
zapobiec twardnieniu wskutek 

czego odpada potrzeba zwiercania cementu. 

PR 
SSS 
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Ryc. 7. 

Sposób z łyżką nadaje się tylko do łatwych ro- 
bót i tam, gdzie niema potrzeby przepłukania otworu 
względnie oczyszczenia warstw od przylepek iłowa- 
tych, w których cement ma stwardnieć. 

(C. d. n.) 

R 
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|[[Z=. || PRZEGLĄD GOSPODARCZY. |[EE 
Ustawodawstwo i rozporządzenia. 

Podatkowe. 

Interpretacja art. 3 P. 2 ustawy o podatku od iokali. 
W myśl art. 3 p. 2 ustawqy! z dnia 2 sierpnia 1926 roku 
(Dz. U. R. P.* Nr. 94/1926, poz. 550) wolne są od po- 
datku od lokali budynki, przeznaczone na cele przemys- 
łowe, będące z przeznaczenia, względnie z konstrukcjji 
swej budowy — budynkami fabrycznemi. 

Natomiast budynki, będące z przeznaczenia, czyżi z kon- 
strukcjj swej budowy, domami mijzszkalnemi, a tylko 
w części zajęte na pomieszczenia przemysłowe, podle- 
gają w całości podatkowi od lokali. 

Wobec tego dla kwalifikacji obowiązku podatkowego 
lokali przemysłowych miarodajne jest DR NRZAĆ bu- 
dynku jako całości. 

Jeżeli więc w budynku mieszkalnym części jego za- 
jęte są na cele przemysłowe, o kitórych mowa, to te 
pomieszczenia przemysłowe PORIESAA podatkowi od lo- 
kali. sA 

Pomieszczenia takie jednak w budynku, będącym z prze- 
znaczenia budynki:m fabrycznym, t. j. budynku w całości 
lub przeważnej części niemieszkalnym, wolne są od po- 
datku od lokali, części zaś tych budynków, przeznaczone 
na mieszkania, podlegają podatkowi od lokali na ogól- 
nych zasadach . (DA) 

Przejście z roku kalendarzowego na rok gospodarczy 
przy wymiarze podatku dochodowego. Nisktóre władze wy- 
miarowe, mając na uwadze ciągłość opodatkowania, utru- 
dniają płatnikom, wbrew przepisom art. 13 ust. o państw. 
pod. doch. („Dz. U. R. P.* Nr. 58/1925, poz. 411) tu- 
dzież $ 5 rozporządzenia Ministra Skarbu z dn. 22-go 
ktwietnia 1922 r. (,„Dz. U. R. P4* Nr. 35, poz. 301), 
przejście z opodatkowania według wyników roku kalen,- 
darzowego do opodatkowania na zasadzie wyników roku 
operacyjnego, względnie gospodarczego, poprzedzającego 
rok odaiowy. | | 

Zachodzi to zwłaszcza przy wymiarze podatku docho- 
dowego od dochodów z gospodarstw rolnych, przy któ» 
rych w miarę rozwoju rachunkowości rolnej i wobec rze- 
czywistej trudności w określeniu dochodów z roku ka- 
lendarzowego, ustala się dochód z roku gospodarczego, 
obejmującego zazwyczaj okres od 4 lipca do 30 czerwca. 

Celem ujednostajnienia praktyki wymiarowej, oraz ma- 
jąc na uwadze konieczność popierania rachunkowości rol- 
nej Min. Skarbu wyjaśniło okólnikiem z dnia 25/V r. b. 
L. Dz. P. O. 2719/11, że należy zezwalać — zwłaszcza, 
O ile chodzi o gospodarstwa rolne — na przejście z opo- 
datkowania za rok kalendarzowy do opodatkowania za 
rok gospodarczy jeżeli płatnik przedstawi władzy wy* 
miarowej na poparcia swego zeznania o dochodzie (we- 
dług wyniku roku gospodarczego) zasługujące na wiarę 
zapiski lub prawidłowe księgi rachunkowe. ! 

Należy jednak baczyć, by przy opodatkowaniu takich 
płatników w latach następnych i to bez względu na to, 
czy płatnik przedstawi, czy też nie, zapiski względnię 
księgi rachunkowe, był brany za podstawę opodatkowa- 
nia dochód z roku operacyjnego, względnie gospodar- 
czego, obejmującego również odpowiednie miesiące, ina- 
czej bowiem niz byłoby ciągłości w opodatkowaniu. 

Naprzykład, w roku podatkowym 1926 za podsbtawę 
wymiaru podatku dochodowego przyjęto płatnikowi do- 
chód z gospodarstwa rolnego, osiągnięty w okresie od 
1 stycznia do 31 grudnia 1925 r. Tenże płatnik z idniem 
1 lipca 1925 r. zaprowadził prawidłowe księgi rachun- 
kowe bądź zapiski rachunkowe i w związku z tem do 
wymiaru podatku na rok 1927 zeznał dochód z roku. 
gospodarczego (1/VII 1925 r. — 30/VI 1925 r.), ofieł- 
rując na poparcie swego zeznania prawiidłowe księgi ra- 
chunkowe bądź wiarogodne zapiski. Za podstawę wy 
miaru podatku dochodowego na rok 1927 winien być przy- 
jęty dochód, osiągnięty w okresie od 1/VII 1925 r. do 1/VI 
1926 r., zaś rok podatkowy 1928 — w okresie :od 1/VII 
1326 r. do 30/VI 1927 r. ać (P. i H.) 

Celne. | 
Rozporządzenie o ulgach celnych. Z dni:m 1. lipca 

r. b. przestaje obowiązywać rozporządzenie o ulgach cel- 
nych z dm. 22: gtudńia 1925- m (Dz. D. R Po Nr. 128, 
poz. 769), natomiast wchodzi w życie nowe rozporządzenia 
z dnia 27 czerwca 1927 r. Dz. U. Nr. '58, poz. 512, 
którego treść niżej podajemy. Rozporządzenie to w sto- 
sunku do poprzedniego zawiera zmianę ustępu 2 $ 1 
w tym sensie, że Minister Skarbu będzie orzekał, czy 
ulga celna na maszyny i aparaty niewyrabiane w kraju 
będzie zastosowana. 

Podania o ulgi będą załatwiane nietylko w żależńo ti 
od tego, czy dana maszyna należy do typu nizwyrabianych, 
Jecz także w zależności od potrzeby gospodarczej sproy 
wadzenia maszyny. 

Telst rozporządzenia jest następujący: 
Na podstawie art. 7 punkt b ustawy z dn. 31 lipca 

1924 r. w przedmioci> uregulowania stosunków celnych 
(„,Dz. U. R. P.4. Nr. '80, poz. 777) zarządza się 60. na: 
stępuje: ą z 

8 1. — Przy przywozie maszyn ń aparatów niewyra- 
bianych w kraju 0 ile stanowią część składową nowo-. 
instalowanych kompletnych urządzeń oddziałów zakładów 
przemysłowych lub mają służyć do obniżenia kosztów 
względnie zwiększenia produkcji przemysłowej i rolnej, 
może być stosowane cło ulgowe, wynoszące 20 % cła 
normalnego. , 

Minister Skarbu w porozumieniu z Ministrem Prze- 
mysłu i Handlu orzeka „czy ulga celna będzie zastoso- 
wana. | | 

S$ 2. — Minister Skarbu w porozumienib z Miniz 
strem Przemysłu i Handlu orzeka, które z wydanych na 
podstawie rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1926 roku 
(„,Dz. U. R. P.* Nr. 128 „poz. 769) pozwoleń „mogą być 
prolongoware. 

8 8. — Za towary, przewidziane w $ 1 niniejszego 
rozporządzenia, a oclone w czasi2 od dnia 1 lipca 1927 
r. do dnia 30 września 1927 r. (włącznie) bez zastoso- 
wania ulg celnych, może być zwrócona różnica nalleż- 
ności między cłem normalnem a ulgowem, o ile tożh. 
samość maszyn i aparatów zostanie stwierdzona przy ocle- 
niu i o ile ulga ceflna na podstawie niniizjszego rozpor 
rządzenia zostani: przyznana. | 

8 4. — Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 1927 roku i obowiązuje do dnia 30 
września 1927 r. włącznie. PU 
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Komunikacja. 
Lista linij kolei żelaznych, do których stosuje się kon- 

wencję Międzynarodową 0 przewozie towarów ogłoszono 
zostało jako Obwieszczenie Ministra Komunikacji z dnia 
24. maja 1927 r. w Dz. U. Nr. 52, poz. 467. 

Taryfa telefoniczna, obowiązująca na sieciach eksploa- 
towanych przez P. A. S$. T. od dńia 1 lipca 1927 r. ogło- 
szona została rozporządzeniem Ministra Poczt i Telegra- 
fów z dnia 15. czerwca 1927 r. Dz. U. Nr. 55, poz. 487. 

Rozporządzenie to dotyczy między innemi miasta Lwo- 
wa, oraz Borysławskiego Zagłębia Naftowego. 
Społeczne. 

Ochronę rynku pracy wprowadza Rozporządzenie Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej, z dnia 4 czerwca 1927 r. Dz. 
U. Nr. 54, poz. 472. przez upoważnienie, udzielone Ra- 
dzie Ministrów do wydawania rozporządzeń ograniczają- 
cych zatrudnianie pracowników nie będących obywatela- 
mi Państwa Polskiego. 

Odtąd zatrudniać można cudzoziemców jedynie na za- 
sadzie zezwolenia, udzielonego przez Wojewodę, zasadni 
czo na czas nie dłuższy jak 1 rok. 

Ochrona lokatorów. Rozporządzenie Prezydenta Rze- 
czypospolitej z dnia 27 czerwca 1927 r. Dz. U. Nr. 58, 
poz. 505, zawiesza na. czas do dnia 31. grudnia 1927 r. 
wzrost stawki procentowej przy obliczaniu czynszu za 
mieszkani2 jednopokojowe. 

Ulgi przy stosowaniu zasiłków na wypadek bezrobocia. 
Odnośnie do pracowników umysłowych wprowadza Roz- 
porządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 
15. czerwca 1927 r. Dz. U. Nr. 56, poz. 497. 
Różne. 

Obniżenie stopy procentowej. Zamierzone oddawna 
obniżeniz maksymalnej stopy procentowej we wszelkiich 
stosunkach kredytowych, która dotychczas w myśl roz- 
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 29/VI 1924 
r. o lichwice pieniężnej wynosiła 20% w stosunku rocz- 
nym, zostało obecnie zrealizowane rozporządzeniem Pre- 
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zydenta Rzeczypospolitej z dn. 10/VI 1927 r. (,„Dz. U. 
R. P.* Nr. 54, poz. 474), Rozporządzenie to stanowi, 
że z dniem 18 czerwica r. b. korzyści majątkowe, wyma- 
wiane lub pobierane w pieniężnych stosunkach kredy- 
towych wogóle, czy to w formie procentu lub jakiejkoł= 
wiek innej, nie mogą przewyższać 15% w stosunku rocz- 
nym. 

Jednocześnie rozporządzeniem Ministrów: Skarbu 
i Sprawiedliwości z dn. 30/V 1927 r. („Dz. U. R. P.* 
Nr. 58, poz. 469) została w dalszym ciągu obniżona :ma- 
ksymalna stopa procentowa przy operacjach kredytowych 
banków. Mianowicie, poczynając od dnia 15 czerwca r. 
Ł., korzyści majątkowe, osiągane przez przedsiębiorstwa 
bankowe przy czynnościach kredytowych, (procenty i pro- 
wizje) nie mogą przekraczać 12% w stosunku rocznym 
(dotychczas 13%). 

Postanowienie to nie obejmuje zwrotu kosztów porta, 
damna i opłat stemplowych, jak również prowizji obro- 
towej na rachunkach otwartego kredytu i bieżących, któ- 
ra jednakże nie może przekraczać 14% kwartalnie od 
większej strony obrotu po potrąceniu salda i pozycyj 
frankowanych. 

Przy pożyczkach na zastaw ruchomości, z wyjątkiem 
papierów wartościowych i towarów, korzyści mająikowe 
nie mogą przekraczać 12% (dotychczas 1306) w stosunku 
rocznym tytułem procentów i prowizji od udziazlanych 
pożyczek oraz aż do odwołania 2% miiesięcznie od sumy 
udzielanych pożyczek tytułem wynagrodzenia za ubezpiie- 
czenie przedmiotów zastawu, ich przechowanie i szaco- 
wanie. 

Umowy 0 pożyczki pieniężne, zawarte przez banki 
przed dn. 15 czerwca r. b., w których wymówiono (a nie 
pobrano) korzyści majątkowe ponad 12%, ulegają wykonaniu 
w ten sposób, że korzyści te mogą być pobrane w umó- 
wionej wysokości za czas do najbliższego terminu ich 
płatności, który jednak nie może przekraczać daty 15 
lipca r. b. WLSED) 

NN 

Ceny topy naftowej 
w wysokości ustalonej dla ropy, przypadającej na udziały 
brutto, na miesiąc czerwiec 1927 r. (za 1 wagon po 10 ton) 
Marka: 

Kryg Czarna ZA. 1.703.— 
Rymanów PODA ZARC ATZ EYAY „ 1.863,— 
Krościenko parafinowa, Równe Rogi pa- 
rafinowa Krosno parafinowa Ropienka ad 
Duldać: Pasżować” « 5 E ae Wake 08 0015 JUUUSOE 
Borysław, Tustanowice, Orów, . Popiele, 
Wierzchnia Mraźnica, Słoboda Rungurska, 
Kosmacz, Opaka, Strzelbice, Rajskie, Ło- 
dyna, Hołowiecko, Zmiennica-Turzepole, 
Wulka, Węglówka, Lipinki-Różyca, Lipin- 
ki-Grabownica, Libusza Wańkowa . Zł. 2.003.— 
ROBiENKA BOlnA s: 4 Ufa 07 * wi wspo UODO H 
Rypne loco Broszniów, Równe Rogi bez- 
paraf., Szymbark, Krościenko bezparatf,, 
Krosno bezparaf., Zagórz . . . « . « „ 2.043— 
Klimkówka, Kryg Zielona . . . . . . „ 2.103.— 
iWOoMC2 URYRZ COO a Wo miy c MGOOJN 
RAKAÓWA STWO NWL ZB WAĆ 4 PODA 
SGRAGACH 5 BIC W A Odc 6d gy: 1 AAA $ 
Bitków, Pasieczna . . . . . «: . . . „ 2444 — 
Potok, Grabownica Humniska . . . . „ 2.504. — 
Klęczany 040650%: m aiktow Zee, pa Sow > tyt BARUOH 
SKATE WIGŚW CA ZZ OZ CZAK 0 MAUD 

Cena gazu ziemnego 
w zagłębiu Borysław-Tustanowice za miesiąc czerwiec 1927 roku 
ustalona przez Izbę Handlową i Przemysłową we Lwowie w po- 
rozumieniu z Krajowem Towarzystwem Naftowem 

6.02 groszy za 1 m”. 
Przy obliczeniu ceny gazu, przypadającego na udziały 

brutto odliczają kopalnie z powyższej ceny koszty zabierania 
gazu z kopalni, t. j. koszty tłoczenia i t. p. 

Płace cobotników w ptzemyśle 
naftowym. 

Komisja dla regulacji płac robotników naftowych stwier 
dziła na posiedzeniu dnia 30-go czerwca br., że w czasie od 30 
maja z. r. do 29-go czerwca b. r. wynosił przeciętny wzrost 
drożyzny 0,9720/. 

Wobec tego pozostały płace na miesiąc lipiec b. r. oraz 
dodatki niezmienione. 

Relutum za naftę i za węgiel pozostało niezmienione. 
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Przemysł gazolinowy 
w 1926 r.i w I kwartale 1927 roku. 

KRZ OZNO ORA NIEN 795 Trwający od lat kilku stały szybki rozwój prze- 
mysłu gazolinowego zaznaczył się i w 1926 roku, jak i OR CANADA A: It 
to widzimy z następującego zestawienia (w tonach): 130 SOA | | 9.793 

Produkcja 1926 „ 18. UBRE 7 i 
IDZ owo iR 661 Stan przemysłu gazolinowego. w 1926 Ś: przed. 
ADZA O O 6 8 922 stawia szczegółowo: następująca tablica : 

Nośż ość Ogólna produk-| Przerobiono Wyrobiono Zbyt gazoliny w .kg.. 
MIĘSA ACO | 056 <za- | OSC ro”| cja gazu.ziemn. gazu ziemn. gazolin 

? Medów botników ze A Ay a kg. : Aa zagranicę 

Styczeń . : 3 ZASZAŻI O: 120 43,642.600 12,652.929 1,114.213 ; 881.264 119.089 
Luty > ECO : 13 124 39 437.408 12,197.777 1,103.408 911.096. 160.860 . 
Marzec . ; : ; 13 130 43,8490.622 15,769.112 „ 1,440.386 1,102.136 186.136 

I kwartał ; * : = SE 125,929.630 40,619.818 3,658.007 2,804.396 466.085 

Kwiecień ; BACA 13 133 38,584.218 14,971.660:- 1,324.398 1,034.027 111.739 
Maj . : ; WREN: 122 38,260.865 ' 14,082.136 1,311.996 „ 831.907 42.362 
Czerwiec ż : 13 134 38,581.256 16,406 558 1,371.207 1,237.591 56.100 

II kwartał ; Ń Ś = = 115,426.349 44,460.354 4,007.602 3,104.425 210.201. 

A a PS ARR CNA WALL: 139 30,631.799 17,723.295 1,548.934 1,583.861 8.000 
Sierpień . . - ; 14 147 39,7/59.614 15,919.072 1,540.690 1,449.889 32.230 
Wrz sień dru ; 14 151 39,230.101 15,520.963 1,548.372 ; 1,366.658 * * 8.000. 

II kwartał . ; , — — 118,621.514 49,163.330 4,637.996 4,400.508 48.230: 

Paździenik . . .| 13 150. 40,514.974 16,736.578 -1,787.765 1,660.573 6.270, 
Listopad . ę ; A 15 153 39,873.755 17,645.794 1,924.9075 1,793.654 19.760: 
Grudzień BA FE A 16 153 40,000.309 17,514.630 2,027.830 1,860.571 83.521 

O ZOBARETYANEW NCR I © sek ia .120,380.632 .51,897,002 -.5,740.570. _.5,314,798 .: 109.551. | 
Razem 1926 r.: — NASZ 0 481,367.125 | 186,140.504 | 18,044.175 -15,744.027' : 834:067:. 

Jak widzimy, zarówno ilość przerobionego gazu 
ziemnego, jak i ilość wyrobionej gazoliny stale wzra- 
sta z kwartału na kwartał. 

Charakterystyczne dla rozwoju postępu technicz- 
nego przemysłu gazolinowego są dane dotyczące ilości 
gazoliny, uzyskanej ze 100 m.* przerobionego gazu 
(w kg.): | 

I i [II kwartał 1926 r. przec. 9 
MI i IV kwartał 1926 r. przec. 9'3 

Wzrasta również %-owy stosunek ilości przero- 

bionego gazu do ogólnej produkcji gazu. Mianowicie, 
-stosunek ten wynosił : 

w I kwartale 1926 ję RE 32%, 
reg) [I » 82 5 38% ES: 

KG APALA i " 40%. TOCZY „» 43% 
Znaczny wzrost wykazuje w 1926 r. zbył gazoli- 

ny wewnątrz kraju. Oczywiście, oddziaływa tu w pew- 
nym rzędzie rozwój automobilizmu -oraz- lotnictwa, 

Stan przemysłu gazolinowego w :| kwartałe 1927 
r. przedstawia następująca tablica : 

W kofcu I kwartału r. b. daje się odczuwać 
pewna nadprodukcja gazoliny. Stan ten spowodowany 
został w znacznej mierze brakiem w rafinerjach pew- 
nych gatunków benzyn (ciężkich). które są niezbędne 

do mieszania z gazoliną, otrzymaną z gazów ziemnych, 
celem uzyskania benzyny motorowej. 

Brak tych gatunków powstał w związku z obni- 
żeniem się w r. ub. wytwórczości benzyn wogóle, co 
nastąpiło ze względu na konjuktury na rynkach: za- 

gabo aa Przerobiono Wyrobiono ZBY ŁU gia z08LA ny Wiko. 
© MR ość za-| Ilość ro- = x396 : | e zol Miesiąc kładów -|botników ee . a, ASTEK A aranicę Raze m 

Styczeń 1 156 16.769.283 2,056.795 1,484.206 190.357 1 „674.653 
Luty 19 177 16,944.815 1,084.072 1,746.729 54.242 1,800.971 
Marzec 19: 175 21,212.113 -,330.417 1,969.842 104.936 2,134.778 

a Razem: ZER a 54.926.211 6,371.284 5,200.867 409.535 5,610.402 
granicznych, które wyraźnie sprzyjały innym przetwo- 
rom naftowym (olejowi gazowemu, nafcie). 

Wobec nadprodukcji, ceny gazoliny spadły, co 
spowodowało przejściowy kryzys. Niektóre rafinerje . 
wysuwają ostatnio projekt bezcłowego sprowadzenia 

_ brakujących ilości ciężkich benzyn z zagranicy, celem 
uzyskania produktu niezbędnego dla mieszania z ga- 
zoliną, („Przemysł i Handel"). 
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| - WIADOMOŚCI BIEŻĄCE. | 2 
Zjazd Polskich Techników Zrzeszonych. W roku bie- 

żącym upływa 50 lat od założenia Polskiego Towarzystwa 
Politechnicznego. ? 

Z. okazji 50-cio letniego jubileuszu Towarzystwa od 
będzie się we Lwowie w dniach 16—19 września 1927 ir. 
II. Zjazd Polskich Techników Zrzeszonych z całej Rze- 
czypospolitej: | i 

Szczegółowy program Uroczystości jubileuszowej P. T, 
P. i Zjazdu podany jest w Wiadomościach Związku Pol. 
skich Zrzeszeń Technicznych, a w krótkości oprócz po- 
siedzeń sekcyjnych i plenarnych przedstawia się on na- 
stępująco | 

16. września. Uroczystość jubileuszowa P. T. P. 
otwarcie Zjazdu 1 wieczorem spacjalne przedstawieniie 

w Teatrze Wielkim. | 
17. września.. Zwiedzanie historyczno - artysty - 

cznych zabytków i osobliwości technieznych Lwowa, a wlie- 
czorem wspólny bankiet. 

18. września. Zwisdzenie Zakładów przemysło - 
wych i urządzeń technicznych Lwowa. Zamknięto Zjazdu 

i wieczorem raut miasta Lwowa. | 
19. września. Wycieczka go Borysławia i Droho- 

bycza w dolinę Prutu, obfitującą w qrzepiękne okolice 
górskie Wschodniego Beskidu i cjskawe mosty i tunele 
na linji Stanisławów—Woronienka. Ewentualna wycieczka 
do Kałusza .celem zwiedzenia tamtejszych kopalni i no- 
go Zakładu koncentracyjnego Soli potasowych. 

Zgłoszenia na Zjazd przyjmuje Polskiż Towarzystwo 
Politechniczne we Lwowis ul. Zimorowjicza 9. do 15-go 
sierpnia b. r. z opłatą zjazdowią w kwocie 15 złotych. 

Komitet Organizacyjny Zjazdu Naftowego 
| rozpisał następującą 

ankietę w sprawie organizacji przyszłych zjaz- 
| dów naftowych. 

1) Czy Lwów jest odpowiedniem miejscem zjazdu 
wzgl. gdzie należy urządzać przyszłe zjazdy. 

2) Czy zjazdy należy urządzać corocznie, w jakim 
terminie i jak długo powinny trwać. 

3) Co można zarzucić organizacji obecnego zjazdu 
w szczególności: 

a) czy dobór tematów był odpowiedni 
b) czy przyjęta obecnie forma referatu i korefe- 

ratu jest odpowiednia 
c) czy ilość referatów nie jest za wielka w sto- 

sunku do czasu potrzebnego na dyskusję i 
d) czy jest pożądanem uchwalanie rezolucyj i wy- 

bór komitetu wykonawczego | 
e) czy tematy obecne nie są za obszerne i czy 

pożądana jest większa specjalizacja 
f) czy wprowadzić zupełną wolność tematów. 

4) Czy referaty należy ogłosić drukiem przed 
zjazdem. | NA 

_ 5) Jakie zagadnienia należałoby poruszyć na przy- 
szłym zjeździe. | 

6) Czy WPan zechciałby opracować referat ną 
przyszły zjazd i na jaki temat. 

71) Uwagi ogólne. | 
Odpowiedzi należy nadsyłać -pod adresem: Stowarzy* 

szenie Polskich Inżynierów Przemysłu Naftowego w Bo- 
rysławiu, skrytka pocztowa 118. 

Uruchomienie nowej kopalni. S-ka Akc. 
„Sitra,wojednóści* w Siarach rozpoczęła dnia 25. 
ub. m. wiercenie szybu „Skarb I*. 

Znaczne dowiercenie w Mrażnicy. Spółka 
Akc. „Nafta* otrzymała na szybie Ludwik w Mraźnicy 
dnia 26. ub. m. w głębokości 1.527 m. produkcję, która 
utrzymuje się na wysokości około 4 cystern dziennie. 
Należy zaznaczyć, że szyb ten wiercóny systemem polsko- 
kanadyjskim, został do powyższej głębokości dowiercony 
w niespełna 2 lata. 

Kopalnia „Znicz* w Tustanowicach przeszła 
z powodu trudności finansowych pod przymusowy zarząd. 
Na wniosek wierzycieli zamianował sąd p. Marcina Wit- 
kowera przymusowym zarządcą tejże kopalni. 
Bibljografja. 

„The Polish Economist* Nr. 7 zawiera następujące 
artykuły : „lhe Geneva Conference", „The sales crisis and tne 
problem of agriculture*, „lnquiry into the position and costs 
of production and ex change*, „The new industrial act', The 
State Tobacco Monopoly". Z wyżej wymienionych trzy pierw- 
sze poświęcone są sprawom ogólnej polityki gospodarczej oraz 
zagadnieniom, wysuniętym 'przez Międzynarodową Konferencję 
Ekonomiczną w Genewie; z następnych - jeden — ankiecie 
przemysłowej, drugi nowej ustawie przemysłowej, która usta- 
nawia przepisy jednolite dla całej Polski w dziedzinie prawa 
i organizacji handlu. Wśród sprawozdań z zakresu finansów, 
transportu oraz rynków krajowych znajdujemy obszerne i inte- 
resujące sprawozdanie z dziedziny przemysłu włókienniczego, 
parę notatek, dotyczących polskiego wybrzeża, oraz innych zja- 
wisk, mogących zainteresować cudzoziemca. 

„Polonia Italia*, Ukazał się Nr. 3-ci miesięcznika „Po- 
lonia Italia", wydawanego pod redakcją Dr. Leona Pączewskiego. 
Podobnie, jak poprzednie dwa, numer ten zawiera cały szereg 
niezmiernie cenntych i ciekawych artykułów oraz odznacza się 
ogromną obfitością materjału inf rmacyjnego. 

Na treść jego złożyły się następujące urtykuły: Dra L 
Pączewskiego: o „Italjij Odrodzonej* w związku z ukazaniem 
się pracy Dra T. Dzieduszyckiego o „Ruchu Faszystowskim*, 
Dra L. Falla o „Przemyśle górnośląskim i Międzynarodowej 
Współpracy Qospodarczej*, Inż. F. Piestraka o „Salinach w Pol- 
sce”, Dra S. Bartoszewicza o „Przemyśle Naftowym w Polsce", 
ankieta w sprawie wywozu węgla do Włoch, w której zabiera 
gos Prezes Zarządu Banca Commerciale w Medjolanie, p. 
Józef Toeplitz, inż. W. Okoniewskiego: „Wielki Przemysł Że- 
lazny Italji,* 5. K. „Przemysł Wełniany Italji*. i 

Bogatą i niezmiernie urozmaiconą treść numeru trze- 
ciego, obfitującego nadto w mnóstwo ilustracyj, odtwarzają- 
cych różne objekty naszego przemysłu, uzupełniają: Kronika 
Życia Gospodarczego Polski i Italji, Korespondencje, Głosy 
Prasy oraz dział urzędowy Izby Handlowej Polsko-Włoskiej 
w Warszawie. 

" Pożyteczne to wydawnictwo, służące ideji zbliżenia go- 
spodarczego polsko-włoskiego i zalecające się zarcwno intere- 
sująią treścią, jak i estetyczną 'szatą, niewątpliwie znajdzie 
licznych czytelników w naszem społeczeństwie. 

Adres Redakcji i Administracji — Górnośląska 18. Te- 
lefon 310-453. 

"PRZEGLĄD PRASY. 
Zjazd naftowy odbyty w dniach 26., 27., i 28. 

ub. m. wywołał silne zainteresowanie w szerokich ko- 
łach społeczeństwa, czego dowodem liczne głosy prasy 
polskiej omawiające znaczenie Zjazdu. aż 

Manaan 2 
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Obszerne omówienie Zjazdu przynosi „Słowo 
Polskie* z dnia 2. b. m. (przebieg otwarcia Zjazdu 

t r.zolucje) oraz z dnia 9. bm. (referaty i dyskusja). 
„A urjer"Poltskiw z, dnia 35 mow anty. 

kule pod tytułem „Żżkazd. Naj ktowyć *podaje 
ogólny przebieg Zjazdu i rezolucje, zaś w artykule pod 
tytułem „Przemysł wiertniczy w Polsce" 
zamieszcza wywiad z Prof. Inż. Zygmuntem Bielskim, 
omawiający aktualne zagadnienia przemysłu naftowego 
w łączności z odbytym Zjazdem. Prof. Bielski wyraża 
w wywiadzie udzielonym korespondentowi tego dzien- 
nika przekonanie, że | 

| nasz przemysł wiertniczy, w którym pracuje szereg 
wybitnych sił fachowych i naukowych, popierany przez 
czynniki rządowe wzrośnie i rozwinie się. Chodzi tylko 
o skoordynowanie wszystkich wysiłków. 

Inne. dziteńnikj, jak. „Agencja Wsefhod- 
niań „G Łos”P raw dys Ilustrowany K ir- 
er CodziEnty, „Le NeSsacer /P0do: 
nais* „Warszawianka i szereg pism co: 
dziennych podaje krótkie sprawozdania z obrad Zjazdu. 

„Dzień Polski* w numerze z dnia 30. ub. 
m. przynosi obszerny artykuł pod tytułem „Polska 

nafta nad Bałtykiem omawiający znaczenie 
państw Bałtyckich jako rynku zbytu.dla polskich pro- 
duktów naftowych. Podając charakterystykę « tychże 
rynków, Oraz wiadoiności z dokonanych tamże trans- 
akcyj w produktach naftowych przez „Polmin* oraz 
naitowe koncerny zagraniczne, zwraca autor uwagę 
na silną konkurencję Rosji i. pisze w zakończeniu 
artykułu: 

Państwa bałtyckie z racji sąsiedztwa, stają się natu- 
ralnym rynkiem zbytu dla polskiego przemysłu. Jest po- 
trzebny pewien program eksportowy i przedewszystkiem 
lepsza znajomość stosunków gospodarczych nad Bałtykiem. 
Niestety zaniedbań jest wiele: w różnych dziedzinach, i że 
nas wypierają stamtą”, to nie tylko z powodu niemożności 
dostarczenia towarów na kredyt. 

Co będzie, jeśli Sowiety ostatecznie uzyskają ulgi 
celne i taryfowe szczególne, t. j. dalej idące a iżeli klau- 
zula największego uprzywilejowania ? Czy opanują rynki 
bałtyckie całkowicie, i czy same zainteresowane państwa 
bałtyckie nie cofną się przed udzieleniem zbyt daleko idą- 
cych ustępstw ? To pytanie, na które najbliższa przyszłość 
odpowie. Z polskiej strony ta kwes ja w każdym razie za- 
sługuje na uwagę. Rozwój polskiego przemysłu i handlu 
powinienby iść po linji współpracy z republikami bałtyc- 
kiemi w pierwszym rzędzie. Wywóz do Chin, Persji czy 
Aufganistanu w zasadzie jest mniej żywotnem zagadnieniem 
dla Polski, aniżeli wywóz nad Bałtyk. | 

EE | PRZEGLĄD ZAGRANICZNY. [ > 
Sprawozdanie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w Pittsburgh'u o stanie przemysłu naftowego Stanów 

Zjednoczonych Ameryki północnej za rok 1926. 
(Dokończenie) 

Ogólna sytuacja na rynku naftowym. 
"W ogólności ceny ropy naftowej i jej produktów 

w roku 1926 w stosunku do cen najpotrzebniejszych 
artykułów, przedstawiały się następująco: 

Olej opałowy 91 procent 
Benzyna 16 y 
Ropa surowa 118 M 

"Nafta 124 ; 
Smary 115 > 

Względne ceny ropy surowej i jej produktów. 

| "aj Sag sg Ę G 8 G Ha 5 Ę 5 tam „A «, ć > Ę Hao 

Miesiąc 5 s AE Ę 5 z oż 6 z EKE 
RB$Q| GoO|2Z 06 53] 8-.|NERTĘ SRA SOP Looe c ye A BADZ m sa r O o | 

Styczeń 165 99 160 137.) 183 156 
Luty 177 | 102| 169) 131| 183 156 Marzec 176 105 177 1304: LŻ9 152 
Kwiecień 176 109 178 142 | 173 151 
Maj | 183 117 198 141 | 170 152 
Czerwiec 188 119 190 1356.(-71 152 
Lipiec 180340, LI9 200 134 | 169 151 
Sierpień | 184 119 196 140 | 166 149 
Wrzesień | 182 119 204 143 | 161 151 
Październik - 182 114 195 139 | 161 150 
Listopad 174 111 189 140 | 159 148 
Grudzień 163 tŻ 101::|.„ 1301, — 

EKSPORT ROPY i PRODUKTÓW. 
Ropa Olej Inne i B 3 Rok | surowa ba opałowy | produkty RARE 

wiem pljonach baryłek 

1922 10.8 14.2 18.5 29.4 12.9 
1923 17.5 20.8 33.4 20.1 > 100.4 
1924 18.2 29.0 ARZAAS OKI 115,5 
1925 13.4 0 36.2 30.5 111.8 
1926 15.2 44,2 38.0 32.8 130.2 

Produkcja, zapotrzebowanie, zapasy i eksport benzyny 
zwyczajnej i krajowej. 

A 
Gt 4 O 3 | a o v E 

| = © PR m m [0 = U v [©] B = [©] QQ o W::— 4 s [jm Nm O 

Rok EKCZTAjEEE 52 |5G58| 6 |Ż368|3E- 
Gr—mE| SD <a | OB Q | <amaB| © gt 
OBU PID SE|SGR |WOa| m | GODS O 

1925 69 | 193 | 262 | 224| 32| 256.| 393 
1926 93 | 206 299 262 44 306 39.0 

Charakterystycznem jest wzrost zużycia benzyny 
wewnątrz kraju, który przeciętnie wynosi 17:5 procent 
rocznie. Ten przyrost daje się zauważyć od roku 1916. 

—0Q— 

Obecnie przemysł naftowy «w Stanach Zjednoczo- 
nych Ameryki Północnej jest pod znakiem ogromnej 
nadprodukcji ropy. Odwraca to uwagę, chwilowo przy- 
najmniej, od ustawicznie przepowiadanego, a rychłego 
wyczerpanią się zapasów ropy naftowej w Stanach Zjed- 
noczonych Ameryki Północnej. Geologowie i przemy- 
słowcy spodziewają się nawet dalszego wzrostu produkcji 
ropy w roku 1927. Kapitał inwestowany w całym prze- 
myśle naftowym (kopalnie, rafinerje, rurociągi i t. p.) 
ustawicznie wzrasta i wynosi on obecnie, w przybliżeniu 
8 miljardów dolarów. Ak 

Kroni"a zagraniczna. 

Czechosłowacja. 
Nowe tereny naftowe. Jak donosi „Le courrier 

des Petrolćs*, badania przedsięwzięte w okolicy miasta 
Nowe Zamhy ną Słowacji miały doprowadzić do pomyśl- 
nych rezultatów, stwierdzono bowiem występywanie złóż 
ropy w tej okolicy. Dla eksploatacji tych terenów two- 

rzy się już przedsiębiorstwo, które zabiega o uzyskanie 
koncesji ną eksploatację terenów na obszarze 1.300 ha. 
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Francja. 
|, Konsumcja topy i przetworów iiowych 

Konsumcja wewnętrzna Francji wyniosła w okresie pierw- 
szych czterech miesięcy b. r. 1.254 ton'ropy i 1.081.348 
toń produktów naftowych. W analogicznym okresie ub. r. 
wyńiosiła konsumpcja produktów naftowych 3,380.877 ton. 
Ten spadek konsumpcji spowodowany 'został w znacznej 
mierze wprowadzeniem jaknajdalej idących oszczędności 
w ziiżyciu przetworów naitowych oraz stosowaniem za- 
A dc RAK pędnych. 

Hiszpania. i | 
Monopol naftowy. Jak donosi prasa hiszpańska 

rząd oprącowuje projekt monopolu sprzedaży produktów 
naftowy.ch.w Fliszpanji. Pomiędzy przedsiębiorstwami sta- 
rającemi. się o koncesję na dzierżawę monopolu wymienia 
prasa również konsorcjum. hiszpańskie, które miałoby się 
specjalnie w tym celu utworzyć. Kapitał zakładowy tego 
R waloaón ima wynosić 80 miljonów. pesetów. 
Jigoswia. 

Warunki eksportu produktów naftowych. 
W okólniku. Związku Polskich Producentów i Rafin. Ol. 
Min. Podaje Dr. Bartoszewicz. następujące sprawozdanie 
Ż? rynku nattowego w: Jugosławii. 

Największym popytem w Jugosławii cieszy się na- 
sza parafina; z wywiezionej w roku 1926 1.354 ton na- 
szych «produktów: naftowych 724 tonny, a więc 53:50/o 
stanowiła parafina; w ostatnich czasach powstała obawa, 
że warunki eksportu naszej parafiny do Jugosławji po- 
gorszą SiĘ, „gdyż wskutek wielkiej rożaicy eła na parafinę 
surową !i' 'rafihowaną mogą powstać nowe zakłady dla 
czyszczenia: parafiny i fabrykacji świec lub. istniejące tam 
rafinerje rozszerzą swoje urządzenia parafinowe i conaj- 
wyżej będą żądać od nas pewnych ilości olejów parafi- 
nowych „lub parafiny: surowej tak, iż nawet wentylowaną 
była: myśl założenia przez nasze przedsiębiorstwa parafi- 
niarni w .Jugosławji. 

Starałem się wraz z p. Dyr. Kowalewskim zbadać 
na miejscu warunki importu naszej parafiny i wyniki na- 
szych badań nie potwierdzają obaw o po- 
sorszeniu warunków importu pąaratli- 
ny-.naszej rafinowanej w najbliższej 
p:T Z,y S-Z.Ł O Ś:0 1. 

"W „Jugosławji rzeczywiście istnieje teorytycznie 
wielkie: 'rozpięcie cła na parafinę czyszczoną i surową; 
parafina rafinowana płaci cło. 30 zł. dynarów za 100 kg. 
czyli 330 dyn. papierowych obiegowych; parałinę suro- 
wą, dla której niema specjalnej pozycji w taryifie celnej, 
podciągano pod pozycję Nr. 183, która mówi o: ozokery- 
cie'i przewiduje cło w wysokości 2 dynarów złotych za 
100 kg. czyli 22 dynary papierowe.. Tą różnicę cła po- 
dobno raz jeden wyzyskała firma Adler i Bodnar i spro- 
wadziła pewną ilość żółtej parafiny w tatlach, lecz drugi 
raz już takiej parafiny za zniżonem. cłem nie przepusz-: 
czono i dzisiaj oznaczenie wysokości cła dla parafiny. 
nieczyszczonej pozostawiono Dyrekcji ceł, która bada 
stopień zanieczyszczenia parafiny, aaa kz oleji i orzeka 
o wysokości stosowanego cła. 

Dyrekcja ceł, jak nas objaśnił generalny dyrektor 
Głównego: Urzędu Ceł w Belgradzie p. Smid zwołuje: 

'w najbliższym czasie konferencję fachowców, która ma 
określić, co: należy rozumieć pod paraliną czyszczoną 
(przeczyszczona) i;surową (nie. przeczyszczona) ; ponadto 
Ministerstwo Przemysłu. i Handlu, jak nas objaśnił Dy- 

rektor Departamentu Przemysłowego p. Sawitc opraco- 
wuje nową taryfę celną, którą musi uchwalić jeszcze 
Skupczyna, a więc Sprawa przeciągnie się jeszcze około 
roku i w tej nowej taryfie stosunek cła dla parafiny 
czyszczonej i nieczyszczonej ma być 30: 16. 

Warunki więc celne, które wkrótce mogą ulec 
zmianie, nie zachęcają do budowy zakładów dla czysz- 
czenia parafiny i o powstaniu takich zakładów w dą 47 

„sławji nie słychać, 

Towarzystwo Schell wybudowało w Sisaku (godzina 
drogi od Zagrzebia) nową rafinerję nafty, którą zwiedza- 
liśmy, a która za miesiąc ma być puszczona w ruch, 
Bł GOWIE ML EDA MNIE tej wogóle niema Wrz ać 
dzenia parałinowego, fabryka jest obliczona 
na przeróbkę 4 tysięcy wagonów rocznie ropy perskiej ; 
puszczanie jej w ruch bezwarunkowo ograniczy import 
obcej berzyny, nafty i olejów smarowych, lecz nie 
wpłynie na import parafiny. Rafinerja Dańca w Bosna- 
Brod ma urządzenie parafinowe i sprowadza podobno 
odpadki i oleje zawierające parafinę, lecz parafina z nich 
wyrabiana ma być gorsza od naszej. 

Tak w Belgradzie jak i w Lublanie interesują się 
importem naszych produktów naftowych, a szczególnie 
paraliną ;, szczegółową kalkulację obenie osiągałnych cen 
produktów naitowych ma przysłać mi w tych dniach p. 
Emil A. Dular Konsul honorowy belgijski i dyrektor 
targów Lublańskich. | i 

Budowa parafiniarni w Jugosławji, jak wogóle za- 
kładów naitowych jest uzależniona od koncesji, którą 
udziela Ministerstwo Przemysłu i Handlu po wysłuchaniu 
opinji Ministerstwa Spraw Wojskowych; to ostatnie wy- 
maga, by zakłądy naftowe były budowane w pewnej 
odległości od granicy a specjalnie od granicy węgierskiej, 
a więc przy budowie i sprawy taryfowe wchodzą w grę; 
ponadto koncesje otrzymują tylko towarzystwa, których 
52/, kapitału musi stanowić kapitał krajowy, przynaj- 
a, teorytycznie, 

Towarzystwo Schell wybudowało rafinerję nową 
jako jugosłowiańsko-angielskie towarzystwo, w którem 
przedstawicielem kapitału jugosłowiańskiego jest Dr. Ma- 
ritc, dzięki uprzejmości którego mieliśmy sposobność 
zwiedzenia nowo wybudowanej rafinerji; rafinerja ta 
przedstawia typ naszych rafineryj średnich rozmiarów bez 
urządzenia parafinowego. - 

Rosja. + 
Eksport naftowy. Eksport ropy i produktów naf- 

towych z Rosji w pierwszym półroczu roku gospodar- 
czego 1926/27 zwiększył się o 42% w porównaniu 
z analogicznym okresem ubiegłego roku i wyniósł łącz- 
nie (w okresie od października 1926 do marca 1927) 
996.862 ton. Z powyższej ilości przypada najwięcej bo 
27% na benzynę, 26% na mazut, 25% na naftę, Głównym 
odbiorcą produktów naftowych była Anglja (z kolonjami) 
nastepnie Włochy, "BBB Niemcy, Austrja i Czecho- 
słowacja. 

Szwajcarja. 
Tow. Schurf. A.G., które już wykonywało wiet- 

cenia obok Tuggen zdecydowało prowadzić roboty 
wiertnicze dalej. idac, już, głębokość 1100: me- 
trów. a. d. ż 

R PREZ ANRCNEZONNZE 
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STATYSTYKA 
etawene porówna rzeóbki wytwórczości i rozebdu produktów naftowy, Według danych Ministerstwa Przem. i Handlu. luty 1927. 

p DIAZ YO OKENA RZE i STOW OÓWEA 

4 Boróną A A 2. 1925 r. | 1924 r. PROLA PZ 1a- ycznia | Ly Pod "5"". GE WOODOSACAA niz poprz. do. 28 
lutym miesiącem lutego od 1/I do 28JII 

„AS ti10 y 

1 | Liczba czynnych rafinerji naity . 30 — 

2 | Liczba robotników zatrudnionych 5.467 — 28 

3 | Przerobiono ropy . w lwiŚ 54,341 — 0.453 118.135 123.336 128.516 121.924 
W tej ilości w Państw. Rafin. Nafty 1.027 — 2.954 17.008 19.724 18.752 24.616 | 

4 | Wyrobiono produktów nait. 49,357 — 7,507 106.221 112.250 117.250 108.935 

W tej ilości przypada na: 
naftę . 16.710 —. 2.0651 36.071 38.273 35.997 35.001 
benzynę . 6.505 — 224 13.234 15.310 16.961 14.065 
olej gazowy 11.329 -- 819 21.839 18.408 17.610 18.417 | 
parafinę . 3.314 — 212 6.840 5.824 5.452 5.930 | 
oleje smarowe 10.132 -- 2.168 18.097 17.559 21.998 21.064 | 
wazelinę . 18 = 33 69 35 106 65 | 
asfalt, koks 2.557 e". <900 4,117 4.505 2.656 2.122 8 
Świece 24 — 23 11 179 179 157 Ę 
smary stałe 119 a 01) 313 329 210 86 
półprodukty — R 5.570 12.028 16.581 12.028 

5 Rozchód produktów naftowych. 
a) na wewnętrzne RJ 26.600 — 5,672 58.872 48.383 49.563 21.448 
b) WWE SDE zagranicę . 26.003 — 5.203 53.751 53.751 62.592 60.916 

Razem 52.603 —10.965 116.171 102 134 112.155 88.364 

6 | Z wywiezionych zagranicę produ- 
któw naftowych przypada na: 

a) Austrję niemiecką 3.532 — 1.903 8.967 8.086 6.543 12.000 
Czechosłowację . 10.024 — 549 20.597 14.295 20.580 19.004 
Gdańsk . 4.623 | + 531 8.115 15.186 6.312 5.898 
FIauCjĘ 184 -- 414 1.154 2.223 200 330 
Szwajcatję . 2.133 — 1.643 5.909 5.853 5.007 2.320 
Niemcy . PASE — 999 6.405 1.194 MERRY 16.5509 
Węgry . 848 + 171 1.525 1.184 636 3.672 
Inne kraje . 1.356 — 315 4.027 5.430 992 1.133 

b) naftę . ; ZE 00 3.134 — 45] 9.919 15.936 14.794 14.155 
BENZYGEG PIZA 1A12 -- 439 13.785 8.203 12.634 . 12.148 
oleje gazowe . ADNE NEA 6.975 — 2.009 15.959 15.474 13.271 12.374 

„ Smarowe 2.808 — 182 5.798 6.498 10.352 10.710 
produkty inne 5.374 — 1.090 11.838 1.640 11.541 11.529 

Uwaga: Liczba robotników jest podana według stanu z końcem miesiąca. 

Polski rafineryjny przemysł naftowy w marcu 1927 r. 
Przeróbka topy: — 54.936 ton. Zapasy topy — 37.245 ton. „w tonach, 

Zapasy w dniu ż Konsumcja Zapasy w dniu 
PRODUKT 1. lil. 1927 r. wś Diaki wewnętrzna BRE 31 XIL. 1926 r. 

Benzyna |. 13,828 1,406 1,087 6,418 13,729 
Nafta ; 10,341 16,386 9,666 3,291 13,770 
Olej gazowy . 4,663 9,949 3,786 6,095 4,830 
Oleje smarowe . 42,574 8,902 5,089 5,179 41,207 
Parafina 6,734 3273) 136 957 8,316 

wiece . 78 50 — 23 111 
Waselina 136 38 18 — 157 
Asfalt 4,746 784 463 1,606 3,461 
Koks.. .. Ń 1,925 756 162 884 1,635 
Półprodukty ż 61,093 1,720 1,579 926 60,308 
Stałe smary . 372 291 241 16 365 

Razem 146,590 49,523 22,827 25,395 147,889 . 
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Ekspott sesików, NOE z podziałem na kraje. 
Marzec 1927 r. 

ZAIR E |E Kraj = cz z = E — 2 E z = 

3 0a |=5-|02 |od mia | So =) E]2 
Austrja 5429 420| 11862 2826 1296 — 150 sa 1811 72]- 25821 

Czechosłowacja 44427| 21743 a 8751 650) — | "= 174) 6602] 66, 82413 
Gdańsk 1963 7319] 15164 32107 1900| 239| 2621 — — | — 66913 
Niemcy 132 1003 1050 365 600) — | 13023] 5499 16 — 21688 
Węgry 1851 758 728 *-2615 150| — 269]: — — | — 6366 
Szwajcarja 647 432 22301 296 — | — — 424 120| — 24220 
Rumunja — — -— 194 1850| — — — -— 26 2070 
Rosja „o i nn 24|- -:2034|- — A, gi, AR 2a 2055 
Litwa 027 = 1682 210 — | — — — — | — 2479 
Łotwa 214 881 2140 22f ZUEAÓ 4 zrza — — 714| — 4236 
Danja 1591 —— 1370 104 — — — — | — 3065 
Szwecja 247 362 1221 [7.2 RojsirzE — 326 — 2884 
Francja 581 —— 3440 1517 = — | 22] — 0538 
Jugosławia — — —— 316 400) — —— janać ear: 716 
Włochy SIO z — 137: 350 — — 468) — | — 2063 
Palestyna ka R > 86 — | — — 4. | 1 | 86 
Belgja 1 437 se AR b) mą uetnej NRD RADEK | OZ 137 
Anglja = A A st 150) — — m0 — do 2 150 
Holandja — — = c 600). > — m — | 2 | 600 

Razem . 64181 32918] 60953| 51796 957 7| 239] 16063, 8846 9263 164: 254000 

Wyd.: Krajowe Towarzystwo Naftowe. 
Wykonano w 

Odp. Redaktor: Dr. Stanisław Schatzel. 
„Drukarni Lwowskiej* we Lwowie, ul. Kopernika 11. — Telefon 8:31. 
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i NAFTOWY PRZEMYSŁ MAŁOPOLSKI 
PARYŻ LWÓW WARSZAWA 

89 Boulevard Hausmann BATOREGO %. Senatotska 42. 

Kopalnie u Borysław, Tustanowice, Popiele, Rypne, Kosmacz, Słoboda Rungurska, 
" fPasieczna, Kobylany, Perehińsko, Krościeńko, Męcinka etc. 

u Borysław, Tustanowice, Mraźnica, Schodnica, Pereprostyna, Wielopole 
Tłocznie: „> 

> APWPYESH 
PE PME » SZOT LĄ NEŃŚ. „ PIZEPKĄ 

-” >» 

naa 

Aofse i ZA 
; p | 

+. 22043 ok 
RAA AC rne waż, Łe DR. 

u W POLSCE: Trzebinia, Drohobycz, Peczeniżyn. 
Rafinerje : w CZECHOSŁÓWACJI: Maehrisch Schoenberg (Sumperk.) 

DRÓWNIZACJE SPRZEDAŻY w Polsce: „OLEUN” Tow. z ogr. por, Centrala, Lwów, Batorego 26. 
Składy: og," rapetyc "Grotie orwdądz:Jąaraiów, Kalsk Kotana, Katowice, ku Lwów. Łomża, Łowicz, Łódź, Łuków, Miechów, Peczeniżyn, Pińsk, Piotrków, Poznań, Przemyśl, Rejowiec, Równe, Sosno- 

wiec, Stryj, Tarnopol, Tomaszów Mazowiecki, Warszawa, Wilno, Włocławek, Włoszczowa, Zamość, Złoczów. 

Reprezentacje: w Niemczech: ,„,/A M I A G* Sp. Akc. Berlin, IV. W. Scbiftauerddmm 56. 
we Francji: „PP REM I ER* Patyź, 30 rue Grammont. 
inne kraje Eutopy: „GALL I A* Sp: Akc. Wiedeń I,. Renngasse 6. 
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Rury bez szwu czarne i ocynkowa- 
IA ne ze stali Siemens-Martin, wyra- 

bianej przez Tow. Huta Bankowa. 
Rury żelazne wyciągane na gorąco i zimno 
do rozmaitego użytku. Rury z kołnierzami 
stałemi i ruchomemi na przewody parowe, 
powietrzne i gazowe. — Rury gładkie i ta- 
sonowe do kotłów, parowozów, traktorów. 
— Rury Fielda, Rury pompowe, Rury wier- 
tnicze, Rury studzienne o grubych ścian- 
kach do przewodów hydraulicznych, Rury 

posadzkowe. 

BD 

BBB 
I Il | | | | 00000 

| JĄ | l 

Gwarectwo „HRABIA RENARD* 
Kopalnia węgla i Zakłady Przemysłowe w Sosnowcu. 

i | Oddział: Walcownia rur i żelaza | 

Specjalność : Rury o cienkich ściankach do cukrowni i aparatów i ESI 
dystylącyjnych. Wężownice wszelkich kształtów i wymiarów. 

am: 
| | 

Rury spawane od '/+:” do (1'2"). 
Rury spawane z mufami, lub kołnierzami, 
nagwintow. na przewody gazowe. Mufy — 
Gwiuty diugie — Łuki. Żelazo ciągnione 
okrągłe i sześciokątne. — Natychmiastowa 
dostawa rur normalnych wszelkich wymia- 
rów. — Termin dostawy rur specjalnych 
po porozumieniu. — Odlewy żelazne. — 

== 

Składy w Warszawie: Żelazna 59 
Telefon 53-88 Telefon 53-88 

BDO) 

ANTONI BERNHARD, Łódź, Andrzeja 7, tel. 9-01 Ne 11 
=> JULJAN BONK, Lwów, Sapiehy 26, tel. 12-80. 
= inz. ZYGMUNT MEHL, Kraków, ul. "Straszewskiego 5, tel. 43-19. 
= Inż. JERZY Pobóg-KRASNODĘBSKI, Katowice, Młyńska 5, tel. 22-03. 

Inż. A. de ROSSET, Warszawa, Foksal 11, lub Wilcza 29a, tel. 272-56. Przedstawiciele : ANTONI BERNHARD, Poznań, Wielkie Garbary 18, tel. 12-59 
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ZAKŁADY MECHANICZNE 
Po gdylm 
R wf Po 

44) 

try 24 
ż | 

"W WARSZAWIE 
Rok zał. 1894 © Rok zał. 1894 

I. Silniki spalinowe na ropę, naftę, olej gazowy 
1 gaz ziemny. a) dwusuwne, pionowe, 4, 8, 12 
i 16 KM. b) czterosuwne, średniosprężne, (upro- 
szczony Diesel), poziome od 25 do 60 KM. 
c) systemu Diesel pionowe, od 40 do 600 KM. 

Il. Armatura. Dla pary, gazu i wody. Specjalna 
dla cukrowni. 

III. Odlewy żeliwne. Wysoko jakościowe odlewy 
maszynowe. Specjalne odlewy dla przemysłu 
chemicznego, kwaz3o- i ługoodporne. 

IV. Odlewy metali półszlachetnych. Mosiądz 
bronz, białe matale itp. 

V. Laboratorjum metalurgiczne. Analizy me- 
talurgiczne, techniczne, metalograficzne i t. p. 

4 

PRZEDSTAWICIELSTWO 
na WOJ. LWOWSKIE, STANISŁAWOWSKIE i TARNOPOLSKIE 

sake Wasik Mum Wizy". PY DY WC PW O WYM NNT EA LA | wa num LĄ teg) 

LWÓW, ul. Nabielaka 20. Inż. KAZIMIERZ NEYMAN 

W.FITZNER="" SIEMIANOWICE G. Śl. 
Rok zał. 1869. 

l. Wyroby spawane z blachy żelaznej. Rury 
o średnicy od 200 mm do:3000 mm, w dłu- 
gościach do 48 m. Kształtowniki. Słupy do 
lamp. Bębny do wirówek. Warniki dla celu- 
lozy. Zbiorniki dla gazów, płynów, sprężonego 
powietrza i t. p. Beczki do składów piwa. Lej- 
mice do cynku. — Bębny młyńskie. Zlewniki. 
Walce grzejne it. p. |. 

II. Kotły parowe wszelkich systemów. Pło- 
mienicowe. Cyrkulacyjne z opłomkami Glognera. 
Komorowo-opłomkowe. Bateryjne. Dupuis. Dwu- 
płomienicowe. Lokomobilowe. Stojące i inne. — 
Ekonomajzery. Oczyszczacze wody. Paleniska. 
Ruszty. Rury płomienne i rury Gallovay'a. 
Przegrzewacze i odoliwiacze pary. Kominy. 
Zbiorniki do wież ciśnień. Konstrukcje żelazne. 

III. Przewody rurowe na wysokie ciśnienia. 
IV. Warstaty mechaniczne i reparacyjne dla 

parowożów, wagonów i urządzeń maszynowych. 
e | 

PRZEDSTAWICIELSTWO 
na Woj. lwowskie, Stanisławowskie i Tarnopolskie 

Inż. KAZIMIERZ NEYMAN 
LWÓW, ul. Nabielaka 20. 
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"SPÓŁKA AKCYJNA FANTO 
CENTRALNY ZARZĄD w WARSZAWIE, UL. WIEJSKA Ne 14. Telefony : 112-30, 247-66, 275-44, 288-73, 

Zarząd kopalń w Borysławiu. Zarząd rafinerji Ustrzyki dolne pow. Lisko. 
- Telefony: 10, 114, 206, 400-436. Telefon Nr. 2. 

Posiada kopalnie naftowe w Borysławiu, Tustanowicach, Mraźnicy i Bitkowie. Ne 6 
Sprzedaje własnego wyrobu przetwory ropne, benzynę, naitę, olej gazowy, 

Rafinerję nafty w Ustrzykach dolnych. oleje maszynowe we wszystkich gatunkach, parafinę, asfalt it p. 

Biura sprzedaży i składy komisowe. 
Warszawa: H. % L, Prywes, Królewska 45. Łódź Cb. i L. Mincberg, Konstantynowska 74. Kutno: Cb. Cabn. Pozńań: Stanisław Majewski 
Wały Zygmunta Hngusta Nr. 1. Grudziądz: Heinke i Majewski, Droga Łąkowa Nr. 11. £Łomza: L. Jacobi, Rządowa Nr. 16. Ostrołęka: 
L. Jacobi przy stacji Grabowo. Białystok: 1. Zelikowicz i Syn, Częstochowska 1. Grodno: Zelikowicz i Syn. Jagiellońska 44. Biała Podlaska: 
»Petroleum« Sp, z ogr. odp. Bielsk Podlaski : Gdal Kleszczelski. Wilno: J. Krywiski, Kwasielna Nr. 11. Krasne: Usza: J. Gordon. Łyntupy: 
F. i Sz. Janiccy, Głębokie: M. Perewozkin. Włodawa: J. Honigman i Ch.(Mandelbaum. Końskie: F. Fndrusiewicz. Przerniyśl: Michał Fmster, 
Mickiewicza Nr. 10. Radymno; Micbał Fimster, Sochaczew: Stowarzyszenie Budowlane »Jedność« Sp. z ogr. odp. w „Sochaczewie, Zelwa: 

Abram Werebord i Hirsz Blacber w Zelwie Równe: Efim Eftrus, Równe Hallera Nr. 3. 

Dnia 259 czerwca b. r. wyszedł z druku 
nakładem dwutygodnika „Przemysł 

Naftowy” podręcznik p. t. 

wygłoszone na Sekcji naftowej | | | | | | (| | | | | W | 

III. Kursu dla spraw kotłowych 
1 naftowych, na, Politechnice opracowany na podstawie norm ustalonych 

Lwowskiej wydane jako od- | przez Sekcję Olejów Mineralnych. Polskiego 
bitka ż „Przemysłu Naftowe: Komitetu Normalizacyjnego. 4 

go* w osobnej książce, wyszły Podręcznik ten obejmujący tabele normalizacyjne | 

| 
| 

| 
już z druku , dla produktów naftowych. szczegółowe zesta- | | 

| wienie metod badania produktów naftowych oraz 
Do nabycia w Administracji „Prze- | pomocnicze tabele i rysunki jest do nabycia 

-w. Miministracji „PRZEMYSŁU NAFTOWEGO" micka 17, (Gmach |lzby Handlowej i | 
: | Lwów. ul. Hkademicka 1. 17. 

Przemysłowej). | 

mysłu Naftowego" Lwów, ul. Akade- 

Przedsiębiorstwa naftowe kupują u firm inserujących się 

w „PRZEMYŚLE NAFTOWYM:. 
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