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Soûolnicüi & Wiśniewski Ii
mi fabryka elektrotechniczna i Zakład instalacyjny ^

LWÓW Fabryka przy ul. Na Błonie 1.38 
Biuro główne: Lwów. Słowackiego i. 18. — ?ilia w Krakowie: Bracka I. 8. ]§j

Hi
li Adres telegr. : Grom Lwów

%
Hik Wyrób artykułów elektrotechnicznych

Budowa całkowitych stacyj elektrycznych. Przenoszenie siły i zastosowanie £8$ 
energii elektrycznej w przemyśle i gospodarstwach rolnych.

&
«
K Dla kopalnictwa nafty:

Budowa grómochronówI | i asbestowej 
uznane i obję-

na zbiornikach, 
własnego systemu 

uzaanego przez Tow. Asekuracyjne.
pomysłu inż. Postęp- 
skiego wzór własny,

Druty w izolacyi miniowej
te przepisami Urzędu Górn.» Pp7üumrlni1n izolowane i gołe miedziane 
riZeWUUIUKl Tow. akc. Gelten & Gnił- Armatury szybowe
leanme we Wiedniu (wyłączna reprez.) 

zwykłe i szczelnie zamknięte, za
bezpieczone przeciw dział, gazów.

Dostawa wszelkich materyałów instalacyjnych.

prawnie ochroniony.

Skrzynki rozdzielcze fwr“!°tUłi>C2nikMotory

j
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Toro. udział, dla feciini&i głęfśofcicfi wierceń i Budowy motorów

TRAUZL & Co.
przedtem FAUCK & Co.

WIEDEŃ 1V./2., WIEDENERGÜRTEL Nr. 2. HEUGASSE 80.
£

l1 $ \Wi)W^i>

Przyjmujemy zle
cenia wykonywa
nia w naszym za
rządzie wier
ceń do możliwie 
największej głę
bokości i pod da
leko sięgającą 

gwarancyą.

Zastępca na 
Gjalicyę i 
Bukowinę

Marek Seemann
w Drohobyczu

Skład w Borysławiu

W Fabryka maszyn i narzędzi wiertniczych
dla wszelkich systemów wierceń tak ręcznych jak i maszynowych.

Specjalności!
tycznym wydźwigiem tychże zapomocą t. zw. odwrotnej płuczki.

Części żelazne do wahacza (balansu) kanadyjskiego z samoprężnem popuszczadłem 
do dokładnego popuszczania lub podnoszenia świdra w czasie wiercenia (według 
policyjno-górniczych przepisów z r. 1904, § 31).

Patentowe rozszerzacze (Nachnahmbohrer) znacznie ulepszone.
Hydrauliczne obcinacze (noże) rur. Pod względem pewności i dokładności w użyciu 

przewyższają wszystkie inne dotychczas znane tego rodzaju instrumenty. Obcięcie 
rury bez względu na jej dymenzyę uskutecznia się w ciągu kilku minut.

Wielokrążki o specyalnej konstrukcyi dla celów wiertniczych. Dopuszczalne obcią
żenie zwyż 50.000 kg.

Raki dające się z najbardziej wklinowanej pozycyi zluzować i wydostać, gdy rury 
nie idą. i t. d. i t. d. i t. d.

Najwyższe odznaczenie na międzynarod. wystawie w Bukareszcie w r. 1906.
DYPLOM HONOROWY I ZŁOTY MEDAL.

Oddział Budowy motorówOddział Budowy motorów
a Lokomotywy0 p°p^dzie zaP°-

------------------- mocą motorów ben-
Motor; gazowe
popędu żurawi wiertniczych i do 
oświetlenia elektrycznego. zynowych, spirytusowych i na

ftowych — nader praktyczne do 
różnego rodzaju kolejek. ----r. —Motors benzynowe do. p^4"J J żurawi

ii
pompowych.

iiif

I lZastępca dla oddziału bud. motoro'w: MAUTC? GQLDSCRLAG=GLAŻQ\BSK1
Lwów, ul. Gródecka 1. 42.

t
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Organ Krajowego Towarzystwa Naftowego

wychodzi 2 razy na miesiąc 15-ego i 30-eio

Prenumerata •wynosi rocznie 1© koron.

Członkowie „Krajowego Towarzystwa Naftowego“ otrzymują „Naftę“ bezpłatnie.

Adres Redakcyi i Administracyi: Lwów, ul. Kraszewskiego 1. 5, biuro Krajowego Towarzystwa naftowego

Treść zeszytu 20.
Ankieta w sprawie przymusu koncesyjnego dla rafineryi nafty i dostawy nafty systemem wozowym. 
Kronika łiandłęwa. — Z Tustanowic. — Wiadomości z przemysłu naftowego z Rosyi. — Nafta w Me

ksyku. — Światowa produkcya ropy w r. 1908. — Wiadomości z targu ropnego. — Kronika.

Światowa produkcya ropy w roku 1902. czonych, daty produkcyi światowej ropy 
w roku 1908-ym w porówaniu z rokiem 
1907-ym. Oto tablica ilustrująca produkeyę 
w tonnack i w procentach:

„Moniteur du Petrole Roumain“ publi
kuje na podstawie zestawienia Dr. Dawida 
Daya, przedłożonego rządowi Stanów Zjedno

+lub — w r. Ogólna 
1098 w sto- produkcya 
sunku do r. w procen

tach
22,149.862 +1,793.135 63,00

105.200
133.355 + 330.833 1,22

8.732 + 126.092 0,35
8,247.795 + 43.731 21,75
1,116.946 + 26.297 3,00
1,175.974 + 578.048 4,61
1,129.097 + 18.630 3,02

579.316 + 03.622 1,76
268.129 + 7.995 0,72
106.379 + 35.521 0,35

7.450 + 894
4.000 —

38,052.233 35,032.235 -+3,019.998 100,00

1908
tonn

1907
tonn

1907.
Stany Zjednoczone 
Kanada . . . .
Meksyk . . . .
Peru . .............. .
Rosya . .
Indye holenderskie 
Galicya . . . .
Rumunia
Indye angielskie . 
Japonia . . . .
Niemcy . . . .
Wiochy .
Inne państwa . .

Razem .

23,942.997
70.400

464.188
134.824

8,291.526
1,143.243
1,754.022
1,147.727

672.938
276.124
141.900

8.344
4.000

34.800 0,19

0,03

Jak widaó z tego zestawienia, produk
cya w roku 1908-ym wynosiła 38,052.233 
tonny czyli przeszło 380 milionów cetnarów 
metrycznych tj. o 30,199.980 cetnarów wię
cej niż w roku 1907-ym, czyli o 9 prc. 
Pierwsze miejsce zajmują Stany Zjednoczone, 
które produkują 63 prc. całej produkcyi

światowej, drugie miejsce należy się Rosyi 
z produkcya 21.75 prc. Trzecie miej
sce zajmuje Galicya z produkcya 
4.61 prc., czwarte Rumunia (3.02 prc.), piąte 
Indye holenderskie (3 prc.), wszystkie inne 
kraje partycypują w produkcyi światowej 
4.65 prc.
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Także ciągły wrost wykazują Włochy, 
produkcya w roku 1908-ym wynosiła 8.344 
tonny z 13 szybów, jakie istnieją we Wło
szech.

Tablica na str. 307 daje obraz produkcyi 
światowej według krajów od roku 1857 go 
czyli od czasu, gdy wogóle zaczęto publiko
wać daty produkcyi.

Z tablicy tej widać, jak produkcya stale Produkcya ropy w Indyach angiel
skich jest dość silna i doszło już do 
672,938 tonn. Sama Anglja ropy nie ma, 
ale w Szkocyi istnieje znaczna produkcya 
łupków bitumenicznych, z których przez de- 
stylacyę otrzymano w roku 1907-ym 2,690.028 
tonn oleju mineralnego.

J a p o n j a eksploatuje coraz więcej 
swoje pokłady naftowe i w latach 1906, 07 
i 08 produkcya doszła do 227, 268 i 276 
tysięcy tonn.

W P e r s y i zaczyna powstawać eksplo- 
atacya ropy dla celów opałowych okrętów 
angielskich, trzy szyby założone w okolicy 
Schuster dają nieznaczną ilość ropy, która 
co do jakości wykazuje podobieństwo z ropą 
kaukazką, opócz tego napotkano w Persyi na 
gazy naftowe w znacznej ilości ; wzdłuż k a- 
nału Sue z kiego, towarzystwo „Egyptian 
Oil Trust“ eksploatuje swoją ropę.

W N i g e r y i (południowa Atryka) zna
leziono ślady ropy i rozpoczęto eksploatacyę 
w kolonii Oranż.

Wreszcie w Australii w Nowej Ze- 
landyi w oddaleniu 103 mil od Bris ba o ne 
znaleziono gaz naftowy i ropę, które są uży
wane na cele lokalne.

wzrasta.
Dotąd więc od roku 1857-go wyprodu

kowano w całym świecie 457,531.332 tonny 
ropy, z czego większą połowę, bo 261.674.419 
ton wyprodukowała Ameryka, Kaukaz prze
szło 30 prc. Galicya według tego zestawie
nia wyprodukowała dotąd 10,040.602 tonny 
czyli mało co więcej nad 2 prc. "W ostatnich 
dopiero latach produkcya Galicyi ogromnie 
wzrosła i w tym roku dojdzie niezawodnie 
zwyż 5 prc. światowej produkcyi.

Co się tyczy pojedynczych krajów ropę 
produkujących, to Kanada w Stanach 
Zjednoczonych produkuje od r. 1902 prze
ciętnie rocznie 70 —75.000 tonn, tylko w roku 
1907 wynosiła produkcya 105.200 tonn.

W Meksyku produkcya ogromnie 
rośnie: z 3 33.000 tonn w roku 1907 podsko
czyła do 464.000 tonn a w roku 1908 co 
oznacza wzrost więcej, niż 250 prc.; ropa jest 
jednak mniej wartościowa. Wzrosła też zna
cznie produkcya w P e r u — z 98.830 tonn 
w roku 1907-ym wzrosła do 134.824 tonn 
w r. 1908y m, główną miejscowością w pro
dukcyi jest Negritos, potem idzie Lobitos 
i Zoritos.

Ropa w Rosy i produkowana jest głó
wnie w dwóch okręgach bakijskim i gro- 
źnieńskim. Okręg bakijski wydał w roku 
1908-ym 7,448.467 tonn, okręg groźnieński 
833.276 tonn, okręg bakijski składa się z 4 
miejscowości, które podajemy w porządku 
największej produkcyi : Sabuntschi, Bibi- 
Eibot, Romany i Bałachany. Obecnie pro
dukcya ropy na Kaukazie po znanej kata
strofie w roku 1905-ym zaczyna się po
dnosić.

ANKIETA
w sprawie przymusu koncesyjnego dla ra- 
fineryi nafty i dostawy nafty systemem wo

zowym.

Jak wiadomo, rząd w lecie jeszcze wniósł 
do parlamentu projekt ustawy o przymusie 
koncesyjnym dla rafineryj nafty, dla sprze
daży nafty systemem wozowym i dla zakła
dania rurociągów i magazynów ropnych. Ko- 
misya socyalno-ekonomiczna w parlamencie 
wiedeńskim wydała opinię przeciwko konee- 
syonowaniu rafineryi, 
koncesyonowaniem magazynów i rurociągów 
ropnych. Sprawa ta jednak pod obrady peł
nego parlamentu nie przyszła z powodu wcze-

Indye holenderskie są co do 
produkcyi ropy są dosyć stałe, średnia pro
dukcya od kilku lat wynosi 1,100.000 tonn.

Stosunki produkcyi w Galicyi i Ru
munii są czytelnikom naszym znane. Pro
dukcya Niemiec jest nieznaczna, ale wzra
sta ona rocznie mniej więcej o 30 prc. 
w roku 1908-ym wynosiła 141.000 tonn.

oświadczyła się za
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(Ilości są podane w tonnack po 1.000 kg.),
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SDego zamknięcia sesyi i rząd nosi się z za
miarem uregulować te sprawy w drodze 
rozporządzenia, przedtem jednak zwrócił się 
do Izb handlowych i przemysłowych o wy
danie opinii. Izby handlowe lwowska i kra
kowska zwołały w tym celu na dzień 14. 
października, jak juz donosiliśmy o tem w po
przednim numerze, ankietę interesen
tów, na którą zaprosili przedstawicieli prze
mysłu ropnego i rafineryjnego w naszym 
kraju, oraz handlarzy nafty.

W ankiecie tej wzięli udział prezydyum 
Izby krakowskiej, prezydent Dattner i se
kretarz Dr. Benis, sekretarz Izby handlowej 
lwowskiej Dr. Stesłowicz i wicesekretarz dr. 
Korkes, członek Izby handlowej lwowskiej 
i przedsiębiorca naftowy Henryk Macher, 
z ramienia Krajowego Towarzystwa nafto
wego Dr. Bartoszewicz, dyrektor rafineryi hr. 
Skrzyńskiego w Libuszy p. Ignacy Zahler, 
reprezentant firmy „Potok“ Dr. Guńkiewicz, 
reprezentat rafineryi w Limanowej, właści
ciele mniejszych rafineryj pp. Aleksandro
wicz, Landau, byli takie obecni i przedsta
wiciele handlu naftowego. Starostwo górni
cze reprezentował nadradća górniczy Wer
ber, Towarzystwo górnicze nadradća Bocheń
ski, obrany przewodniczącym ankiety.

W sprawie pierwszej koncesyonowania 
rafinery] zdania były podzielone. Dr. Ba r- 
toszewicz wyraził obawę, ii przymus 
koncesyjny dla rafineryj nafty zaprowadzony 
w Austryi, moie spowodowaó wzmoienie się 
budowy rafineryj na Węgrzech, moie takie 
wywrzeć upośledzenie naszego kraju pod tym 
względem w porównaniu z innymi krajami 
koronnymi monarchii, zaleinie od tego, jaki 
wiatr będzie wiał w centralnym zarządzie, 
a konkureneyi amerykańskiego trustu, który 
jui dwie rafinerye wybudował i nabywa 
nowe, nie usunie, zdaniem mówcy jedyną 
sanacyą dzisiejszej anarchii panującej w prze
myśle rafineryjnym, naftowym byłaby — na 
wzór rumuński — ustawa o s kontyngen
towaniu rafineryj i ankieta na wpro
wadzenie takiej ustawy przedewszystkiem na
cisk położyć powinna.

Dyrektor Zahler oświadczył się 
za przymusowem koncesyjnym dla rafineryj 
nafty głównie z tego powodu, iż koncesye są

osobiste i dlatego koncesyonowany Zakład 
nie może przejśó w nowe ręce bez nowej 
koncesyi, a oprócz tego, koncesyonowaaa fa
bryka przez 6 miesięcy nie będąca w ruchu, 
traci koncesye, koncesyonowanie jest wstę
pem do skontyngentowania rafineryj.

Przedstawiciele mniejszych rafineryj Pp. 
Aleksandrowicz, Landau, i Hay- 
m a n byliby za koncesyonowaniem, gdyby 
przymus koncesyjny istniał i na Węgrzech 
i gdyby mniejszym rafineryom wolno było 
w chwilach ciężkich warunków i parę lat 
byó bezczynnemi bez utraty koncesyi.

Pan Macher przyłączył się do wywo
dów Dra Bartoszewicza i oświadczył się za 
skontyngentowaniem rafineryj.

Dr. Guńkiewicz odstąpił od tematu 
i żalił się na upośledzenie kopań naftowych 
w zachodniej Galicyi; rząd, zdaniem mówcy, 
robi wszystko dla Borysławia i Tustanowic, 
tymczasem cena rop benzynowych w zacho
dniej Galicyi spadła, mówca jest za konce
syonowaniem rafineryj w tym duchu, by spe- 
cyalne przywileje miały rafinerye, które prze- 
rabiad będą ropę benzynową z zachodniej 
Galicyi.

Odpowiadając Dr. Guńkiewiczowi, sy- 
tuacy i naftową i pomoc rządową wyjaśnili 
Pp. nadradća Werber, przewodniczący nad- 
radca Biechoński, dyrektor Zahler i Dr. 
Bartoszewicz.

Podczas dyskuyi zwrócono także uwagę, 
iż koncesya nadana jakiejś spółce lub To
warzystwu akcyjnemu może przejść w inne 
ręce, tylko koncesya osobista przy sprzedaży 
musi być odnawianą, więc musiałyby być 
jakieś specyalne postanowienia, wydane dla 
rafineryj, odbiegające od ogólnych norm kon
cesyjnych.

Co do drugiej sprawy przymusu konce
syjnego dla sprzedaży nafty systemem wo
zowym, to przedstawiciele handlu naftowego 
oświadczyli się za przymusem koncesyjnym 
ze względu na obronę drobnych handlarzy 
naftą, gdyż system wozowy wymaga więk
szego kapitału i przy swobodzie rozwożenia 
nafty, mniejsi kupcy straciliby podstawę 
bytu.

Dyrektor Zahler oświadczył się także 
za przymusem koncesyjnym i stosownie do

cooto
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postawionego przez rząd pytania był zdania, i łożenia, źe przemysł naftowy może być tylko 
źe koncesyę w tych wypadkach wydawać i wówczas radykalnie sanowany, jeżeli uzdrowi 
powinno Namiestnictwo, a udzielad koncesyi go się u źródła, a więc produkcyę surowca, 
należy nie tylko rafineryom nafty lecz i han
dlarzom. Pan Macher był za wydawa
niem koncesyi na rozwożenie nafty tylko ra
fineryom nafty.

Dr. Bartoszewicz oświadczył, iż 
ze względu na podniesienie konsumcyi nafty 
i na konkurencyę z innemi źródłami światła, 
jak gaz i elektrycznośd, dostarczanie nafty 
wprost konsumentowi do domu jest sposo
bem racyonalnym, który ma przed sobą 
przyszłość. Jeśli zaś chodzi o wyparcie kon- 
kureneyi amerykańskiej, to i dzisiaj nasze 
gminy, które udzielają zezwolenia na rozwo
żenie ze względów bezpieczeństwa ogniowego, 
mogą być dobrze poinformowane, komu na
leży udzielić takiego zezwolenia.

Prezydent Izby krakowskiej pan Dat- 
tner oświadczył, iż Izby handlowe sumiennie 
rozważą zdania, jakie podczas ankiety były 
wypowiedziane i następnie przedłożą opinię 
ministerstwu.

P. Wolski przyznaje, źe samo konce- 
syonowanie nie wystarcza, źe kontyngent jest 
koniecznem uzupełnieniem akcyi sanacyjnej, 
lecz nie chce odrzucać rzeczy dobrej ze 
względu na lepszą, zwłaszcza, źe przymus 
koncesyjny stanowi poniekąd wstęp i waru
nek kontyngentowania. Oprócz tego za przy
musem koncesyjnym przemawia wzgląd na 
możność kartelu rafineryjnego, który jest 
warunkiem lepszych i stalszych cen surowca.

Następnie przemawiał p. Kiesie r, 
który podzielał zdanie p. Wolskiego.

Co do organu, który miałby nadawać 
koncesye, pp. Wolski i Dr. Zetterbaum 
oświadczyli się za ministerstwem, ze względu 
na to, źe u władz centralnych moźnaby za 
pomocą wpływów politycznych uzyskać je
dnolitość w nadawaniu koncesyi i również 
uwzględnianie wszystkich krajów koronnych, 
podczas gdy w razie przyznania tego prawa 
namiestnictwom, łatwo zdarzyćby się mogło, 
że nadawanoby koncesyę z niekorzyścią dla 
Galicyi.

Po przemówieniach jeszcze kilku przed
stawicieli mniejszych rafineryj, którzy byli 
przeciwni koncesyonowaniu, zgodzono się, by 
położyć nacisk na przymusowe skontyngen- 
towanie rafineryj, jako środek sanacyjny, 
a koncesyonowanie traktować tylko wspólnie 
ze skontyngentowaniem.

Dr. Bartoszewicz omówił przy- 
tem ustawę kontyngentową rumuńską, która 
ustanawia maksymalną cenę nafty w zależno
ści od ceny surowca i w takiem postanowie
niu dołączonem do ustawy kontyngentowej 
upatrywał środek przeciwko obniżeniu ceny

26-go b. m. odbyła się w tej samej 
kwestyi konferencya komisyi gór
niczej Izby handlowej lwowskiej, 
na którą zaproszono także szerokie koła i n- 
teresentów naftowych z okręgu 
lwowskiej Izby handlowej. Konferencyi prze
wodniczył członek Izby p. Henryk Ma
cher, obecni byli Pp. Wolski, poseł Lewa- 
kowski, Dr. Bartoszewicz, członkowie Izby 
Kiesler i Schreier, Winiarz, Schutzmann, 
Kriss, Haber, Wahl, Dr. Zetterbaum, Ham
merschmidt, Gostkowski, Fabjan i inni.

W dyskusyi zabrał glos pierwszy Dr. 
B arto szew i c z, który oświadczył się zgodnie 
z opinią wyrażoną w Krakowie, przeciw kon
cesyonowaniu, gdyż nie widzi w tern środka 
sanacyi rafineryjnego przemysłu naftowego; 
przy nadawaniu koncesyi, uwidocznić się 
mogą wpływy niekorzystne dla nas, a ko
rzystne tylko dla rafineryj zachodnio-austrya- 
ckich. Jedynym środkiem sanacyi jest kon
tyngentowanie.

Przeciw koncesyonowaniu oświadczył się 
również p. Schutzmann, wychodząc z za-

surowca.
W sprawie przymusu koncesyjnego dla 

rozwożenia nafty systemem beczkowozowym 
większość oświadczyła się za takim przymu
sem, a niektórzy przemawiali wprost za za
kazem handlu naftą tym sposobem ze wzglę
du na ochronę drobnego handlu naftowego.
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szłym zajdzie potrzeba solidarnego wystąpie
nia. Będzie wtedy widocznem, źe blok mimo 
wszystkich trudności, które napotkały po
szczególne przygotowawcze komitety, stanowi 
jedną zamkniętą całośó. I wtedy się pokaże, 
źe krążące w ostatnich czasach pogłoski 
o niezgodzie wśród członków bloku, nie od
powiadają rzeczywistości.“

W każdym razie dotychczasowe roko
wania bloku rafineryj z rafineryami do bloku 
nienaleźącemi nie wydały pozytywnego rezul
tatu, gdyż ostatnie postawiły zanadto wygó
rowane warunki przystąpienia i cała praca 
idzie w bardzo wolnem tempie ; pracę ogro
mnie utrudnia ta okolicznośó, źe blok nie 
jest kompletny i przystąpienie każdej nowej 
rafineryi do bloku zmienić musi dotychcza
sowe podstawy, istniejące dla rafineryj już się 
w bloku znajdujących ; zachodzi wtedy po
trzeba nowych obrachunków i kombinacyj. 
Projektowane podniesienie cen nafty w tym 
miesiącu nie doszło do skutku.

W ostatnich dniach doniosły dzienniki, 
źe rafinerya „Austria“ i rafinerya w Seliou- 
berg (Morawa) przeszły, według jednej wer- 
syi, na własność berlińskiego syndykatu ban
kowego, według innej wersy i, na własność 
konsorcyum hannowerskiego, które ma te
reny w Tustanowicaeh.

W związku z tern krążyły pogłoski, źe 
transakcye te uskutecznione zostały na ra
chunek tow. „Vacuum Oil Company“.

Z kół, które stoją w bliskich stosunkach 
z „Vacuum Oil Comp.“ donoszą, źe w osta
tnich latach projektowano ustawicznie towa
rzystwu zakupno kilku większych rafineryj. 
Już z tego samego powodu nie potrzebuje 
amerykańskie towarzystwo ani interwencyi ani 
podstawiania osób trzecich, tak jak dla wy
budowania własnych rafineryj, nie potrzebo
wało się uciekać do żadnych sztuczek.

Na rynku naftowym zagranicznym w 
Hamburgu, eena nafty austryackiej poszła 
o 30 fenigów na eetnarze w górę; przyczyną 
tego podniesienia ceny nie jest jednak ugoda 
austryackich rafineryj z amerykanami, lecz 
kupcy hamburscy umyślnie podnieśli cenę 
o 30 fenigów dla nafty austryackiej, by uła
twić jej konkurencyę z amerykańską naftą.

W tych dniach trybunał administracyj-

Kronika Handlowa.

Cena ropy przy spredażach na promt 
doszła już do 2 K za 100 kg., jest to cena, 
jakiej jeszcze nie było od czasu zerwania 
układów komisyjnych przez towarzystwo „Pe
trolea“ w roku 1907-ym, podniesienie się 
cen ropy jest niewątpliwie zasługą Związku 
producentów ; popyt na ropę zwiększa się, 
a na wolnym targu jest bardzo mało ropy, 
gdyż komitenci oddają ropę Związkowi ; 
Związek ma zamiar już w przyszłym miesiącu 
podnieść wysokość zaliczki.

Pertraktacye Związku i rafinerów z rza- 
dem, które były prowadzone w ubiegłym ty
godniu we Wiedniu, w kwesty i dzierżawy 
odbenzyniarni drohobyckiej, posunęły tę spra
wę o tyle, źe prawdopodobnie już wkrótce 
zostanie podpisany układ dzierżawy odben
zyniarni przez blok rafineryj na 5 lat tylko ; 
kwestya dzierżawy na dalszych 12 lat zo
stała na razie odsunięta.

O sytuacyi handlowej w przemyśle na
ftowym rafineryjnym, piszą pisma wiedeń
skie :

„Słomiany zapał, który powstał bezpo
średnio po stworzeniu „bloku“ uleciał a jego 
miejsce zajęło chwiejne usposobienie. Ale 
ważne handlowe sprawy dojrzewają tylko 
w niepewnej atmosferze a rozmaite komitety, 
które wybrano w celu stworzenia bloku, mu
szą się teraz przebijać przez stos projektów 
i liczb. Krok za krokiem trzeba postępować, 
by załagodzić powstające różnice i nie mo - 
źna zataić, źe pierwotnie myślano, iż układy 
będą się odbywać w źywszem tempie. Z dru
giej jednak strony powiadają członkowie 
bloku : Możemy czekać ! Jeszcze jest dość 
czasu na układy, aż „blok“ w maju na przy
szły rok, zostanie ociosany i urządzony we
dług prawideł kunsztu, aż uda się go umo
cnić przed rozpoczęciem najbliższej kampanii. 
Wobec takiego stanowiska, można bardzo 
często usłyszeć zdanie, źe właściwie w sto
sunkach w przemyśle naftowym nic się nie 
zmieniło, blok wprawdzie istnieje, ale na ra
zie niema on jeszcze treści. Takiemu scep
tycznemu zapatrywaniu trzeba stanowczo 
sprzeciwić się, dlatego, - źe zachodzi możli
wość, iż jeszcze przed majem w roku przy
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ny rozstrzygał zasadniczą sprawę zakazu tow. 
„Vacuum Oil Com.“ przez gminę Salzburg 
sprzedaży nafty systemem beczkowozowym ; 
zakaz gminy Salzburg potwierdził Wydział 
krajowy. Trybunał administracyjny orzekł, że 
tylko władza polityczna taki zakaz wydać 
może, po zbadaniu technicznem, czy ten sy
stem rozwożenia nafty daje gwarancyę nale
żytego bezpieczeństwa ogniowego.

rolę gospodarza, w prywatnych powozach od
wiózł dygnitarzy wojskowych na śniadanie do 
kasyna, gdzie podejmował ich ze staropol
ską gościnnością. Po śniadaniu, które ze 
względu na brak czasu nie trwało długo, 
udano się na kopalnię Akc. Tow. naftowego, 
celem oglądnięcia największego w Tustano- 
wicach szybu Nr. II. Z Tustanowic, zawie
ziono gości do Modrycza celem pokazania 
im zbiorników ziemnych i gotowej już od- 
bieralni ropy krajowego Związku. Z Modry
cza udano się do Dąbrowy kołpieckiej, gdzie 
pracuje obecnie około 8000 robotników przy 
budowie rządowyoh zbiorników, potem zwie
dzono odbenzyniarnię w Drohobyczu a na
stępnie udano się na główny dworzec w Dro
hobyczu. Na stacyi spożywszy skromny po
siłek, odjechali goście o godzinie 5 popołu
dniu, dziękując w serdecznych słowach p. 
Buszyńskiemu za gościnnośó i trudy.

W 4 dni później t. j. 23. bm. przybyła 
z Wiednia wycieczka przedstawicieli wszyst
kich ministerstw ; byli więc szefowie sekcyi 
Gruber, Engel, baron Banhaus, Homann oraz 
dziesięciu radców ministeryalnych. Od Lwo
wa towarzyszył im radca dworu Rybicki, 
prof. Halban, Wolski, Długosz, hr. Zamoj
ski, dyrektorowie Związku inż. Angermann 
i dr. Wasserberger, a w Drohobyczu przy
łączyli się starosta Noel i naczelnik urzędu 
górniczego dr. Midowicz. Ze stacyi Droho
bycz udano się powozami do Dąbrowy koł
pieckiej, by zbadad postępy w budowie rzą
dowych dołów. Tam przygotował Związek dla 
gości śniadanie pod gołem niebem.

Po śniadaniu udano się do Modrycza na 
odbieralnię Związku, a oglądnąwszy szczegó
łowo wszystkie urządzenia przemysłowe, uda
no się do Tustanowic, gdzie zwiedzono naj
pierw tłocznię ropy posła Lewakowskiego 
a następnie kopalnie nafty posła Władysława 
Długosza. Objechawszy całe Tustanowice i Bo
rysław wrócono na dworzec w Borysławiu, 
skąd specyalnym pociągiem wyeieezkowey 
udali się do Stryja na obiad wydany na cześd 
gości przez dyrektora kolei Rybickiego, na 
który zaproszeni zostali także przedstawiciele 
Związku producentów. Goście wiedeńscy 
przenocowali w Stryju 
przed południem zwiedzili odbenzyniarnię

Z Tustanowic.

Dnia. 18. października o godz. 5-tej rano 
spalił się szyb Perkinsa i Sp. Nr. II. Pożar 
powstał wskutek rozpalenia się rolki na ko
ronie przy łyżkowaniu. Wiertacz i jeden po
mocnik dotkliwie poparzeni.

Tegoż dnia szyb „Długosz & Łaszcz“ 
Nr. I. w głębokości 1198 m. dostał przeszło 
15 wagonów ropy na dobę. Dowiercony zo
stał do ropy również szyb „Berolina“ wła
sność berlińskiej firmy „Bank dla przemysłu 
naftowego“ („Bank für Naphta Industrie“). 
Szyb ten jest 1257 m. głęboki a produkcyę 
jego oszacować można na razie na 5 cystern 
dziennie.

Dnia 27. bm. popołudniu szyb hr. Res- 
segieur & dra Fränkla Marya Teresa Nr. III. 
po odwierceniu 2 metrów, dostał w głębo
kości 1224 metrów, około 40 wagonów dzien
nej produkeyi,

v Szyb Karpackiego Towarzystwa Nr. XIX. 
na Tłoce dowiercił się dzisiaj w głębokości 
1238 m. 12 cystern ropy dziennie.

W zeszłym tygodniu odbył się pomiar 
12 mierników na odbieralni krajowego Związ
ku w Modryezu. W pierwszych dniach li
stopada już rozpocznie Związek odbiór ropy 
na własnej tłoczni.

Dnia 19. b. m. przybył do Borysławia 
prawie cały sztab generalny lwowskiego kor
pusu, pod przewodnictwem komendanta kor
pusu ekscelencyi Schädlera, celem zwiedze
nia kopalń i magazynów naftowych. Wy
cieczce towarzyszył w zastępstwie dyrektora 
kolei radca kolejowy Weksler oraz nadinspe
ktor Müller. — Na dworom w Borysławiu 
przywitał gości dyrektor krajowego Związku 
producentów p. Buszyński, który przyjąwszy

następnego dnia
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pracuje się wyłącznie zapomocą ręcznych 
szybów. Teren ten, na którym produkcya 
bardzo znacznie się powiększyła, obiecuje da- 
waó wielkie i trwałe rezultaty. I tutaj ró
wnież tereny naftowe są bardzo szczupłe, 
tak. że za hektar terenu płaci się 8.000 ru
bli. Wskutek wzmożonej czynności wiertniczej 
w Baku, powinien się oźywid dowóz rozma
itych maszyn, jak pomp i motorów, który 
w ostatnich czasach prawie zanikł. Niemie
cki zaś eksport rur wiertniczych i lin dru
cianych zanikł zupełnie z powodu wysokiego 
rosyjskiego cław wozowego i z powodu kon- 
kurencyi rosyjskiego przemysłu fabrycznego.

Trzeba jeszcze wspomnieć o charaktery
stycznym fakcie, że pomimo ogromnie zwięk
szonej produkcyi, cena ropy, wynosząca obe
cnie 22’5 kop. za pud, spadła tylko o x/4 
kopiejkę.

drohobycką. W przejeździe przez Sambor 
zwiedzono także gotowe już urządzenia ko
lejowe dla pełnienia ropą tenderów przy lo
komotywach.

Wiadomości z przemysłu naftowego w Rosy i.
Z Baku donoszą nam : Produkcya 

fty w Baku, która w ostatnich latach z wia
domych przyczyn znacznie się obniżyła, wy
kazuje obecnie znowu znaczną zwyżkę. Pod
czas gdy produkcya wynosiła w roku ze
szłym przeciętnie 38,4 milionów pudów, mie
sięcznie, to w roku bierząeym od stycznia 
do sierpnia doszła ta przeciętna cyTra do 41 
milionów pudów, z nowopowstałych szybów 
trzeba wymienić najpierw szyby moskiewsko- 
bakijskiego Towarzystwa naftowego w Ba- 
łachanach, które dawały na początku dzien
nie 600.000, a obecnie milion pudów. Dla 
zapanowania nad tak ogromną ilością ropy, 
która zalewała tereny wszystkich sąsiednich 
towarzystw naftowych, ustawiono 16 wielkich 
pomp parowych oraz dołączono do istnieją
cych już rurociągów, sześć nowych. Dotych
czas jednak nie udało się jeszcze opanować 
całej ilości ropy i dlatego będą ustawione 
w najbliższym czasie nowe urządzenia pom
powe. Wielką fonntannę naftową odkry to da
lej w Bibi-Eibat z dzienną produkcya 
400.000 pudów. Wskutek odkrycia tych no
wych źródeł naftowych, wzrośnie zapewne 
bardzo znacznie produkcya w najbliższych 
miesiącach. Te znowu nadzwyczaj pomyślne 
wiercenia stały się naturalnie powodem go
rączkowej czynności wiertniczej w okolicach 
Baku. Ze względu na to roboty nad zasy
paniem pewnej części zatoki przy Bibi-Eibat, 
pójdą w żwawszem tempie.

Odnośne projekty, których wykonanie 
będzie kosztować około 7 milionów rubli, są 
już zatwierdzone. Uzyskane w ten sposób 
świeże naftowe tereny już zostały dostaw
com sprzedane w drodze licytacyjnej. Do
chody z tych terenów, nie licząc opłat po
datkowych w wysokości 33% a składanych 
przez właścicieli kopalń, pokryją w zupeł
ności koszty zasypania części zatoki koło 
Bibi-Eibat. W nowym dystrykcie Bmagady

na-

W okręgu kubańskim, w połud. Rosyi 
odkryto nowe bogate tereDy naftowe, okręg 
ten jest własnością bakijsko-czarnomorskiego 
Towarzystwa i leży w odległości około 70 km. 
od wybrzeża morskiego, na południowym 
wschodzie od Jekaterynodara. Naturalnym 
portem eksportowym jest Touapse, końcowy 
punkt budującej się obecnie kolei takiejsa- 
mej nazwy.

Budowa rurociągu, łączącego kopalnie 
ze stacyą Touapse, rozpocznie się w najbliż
szym czasie. Dnia 12. września b. r. dowier- 
cono się w tym terenie ropy, której podukcya 
wynosiła w pierwszych 19 dniach 2 miliony 
pudów, a w następnych ustaliła się na 4CT000 
pudów dziennie.

Nafta w IMsyfou.
Angielski konsulat w Vera-Cruz prze

syła następujące sprawozdanie o rozwoju 
przemysłu naftowego w Meksyku :

Po nadzwyczajnej ruchliwości, jaka się 
rozwija w tym przemyśle oraz na mocy od
krycia licznych terenów naftowych, można 
przypuczczać, że Meksyk stanie się w naj
bliższej przyszłości jednym z najprodukty- 
wniejszych krajów naftowych. Między innemi 
odkryto nowe tereny w stanie Vera - Cruz 
w pobliżu Tehuamtepec, a ilość i dobroć
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produktu jest tego rodzaju, że pewna wielka Ropa opałowa zaczyna wypieraó w Me- 
angielska firma założyła w Minaticcam olbrzy- ksyku każdy inny materyał opałowy. Nieda- 
mią rafineryę, która wogóle jest największą wno jeszcze spotrzebowały meksykańskie ko- 
fabryką tego rodzaju w Meksyku. Fabryka leje 120 — 140.000 ton brykietów z Cardiff.

z pomiędzy W ciągu drugiego półrocza 1908-go roku 
przebudowały towarzystwa kolejowe pod opał 
ropny 50°/0 swoich lokomotyw. Po ukończe
niu zaś budowy potrzebnych zbiorników, 
ustanie natychmiast w ruchu kolejowym uźy-

jest już częściowo w ruchu, 
wyrabianych tam pobocznych produktów, 
trzeba wymienić szczególniej ciężki marut 
opałowy. Ponieważ właściciele fabryki zarzą
dzają koleją z Tehuamtepec wspólnie z me
ksykańskim rządem, przeto na całej powyż
szej linnii używa się do opalania lokomotyw 
ropy. W Vera-Cruz i innych miastach zbu
dowano wielkie rezerwoary, których ropą po
sługują się także i inne krajowe towarzystwa 
kolejowe. I jeżeli firma Pearson & Co. ukoń
czy w zupełności budowę swojej fabryki, to 
Meksyk nie będzie już potrzebował sprowa- 
dzad nafty z zagranicy. Jak już zaznaczono, 
czynnośd wiertnicza znacznie się wzmaga, 
obecnie uzyskało kilka towarzystw zagrani
cznych prawo eksploatacyi terenów w Sta
nach Tamaulaipas, Vera - Cruz i Chipas. 
Urządzenia wiertnicze i personal służbowy 
pochodzą z Europy i północnej Ameryki. 
Tow. „Huasteca Petrol. Co.“ otrzymało pra
wo na eksploatacyę terenów naftowych w pół
nocno-zachodniej części stanu Vera - Cruz. 
Towarzystwo to ma oprócz tego przywilej 
sprowadzania bez cła maszyn i wszystkich 
narzędzi oraz jest na cały szereg lat wolne 
od podatku, Kapitał akcyjny wynosi półtrze- 
cia miliona franków. Powstał również pro
jekt przeprowadzenia do Meksyku rurociągu.

Jednasz najważniejszych studni nafto
wych jest studnia w Dos -Bocas na północ 
od Vera-Cruz. Tam powstał swego czasu 
straszliwy pożar, podczas którego spłonęło 
przeszło milion baryłek nafty. Studnia ta 
odznacza się ogromną prawie nie do uwie
rzenia produkcyą. Po usunięciu niebezpie
czeństwa pożaru, powstała druga o wiele 
trudniejsza kwestya, a mianowicie, jakby 
można przeszkodzió kolosalnemu wypływowi 
ropy. Zbudowano olbrzymie zbiorniki a na
wet i doły ropne — to wszystko jednek nie 
zdołało przeszkodzió wylewaniu się ropy, 
tak, że ropa pokryła nawet morze w obrębie 
kilku kilometrów. Obecnie zaczyna się z tru
dem powolne opanowywanie rozlewającej się

wanie węgla i drzewa do celów opałowych. 
Wielu również przemysłowców zaprowadza 
u siebie opalanie ropą. Dowoź z Anglii 
i Ameryki węgla i brykietów zmniejszył się 
już teraz w porównaniu z rokiem 1908 
o 40%..

Wiadomości z kół rządowych i prywa
tnych otrzymywane, wskazują również na to, 
że Meksyk posiada największe na świecie 
zapasy naft). Po obu wybrzeżach natrafiono 
na powierzchni ziemi na ślady ropy.

Miliony akrów w eelu eksploatacyi nabyły 
potężne kapitalistyczne syndykaty. Dzienna 
produkcyą tych kopalń wynosi obecnie 
1,100.000 beczek, a produkcyą w przyszło
ści jest nieobliczalną. Wydobywa się tu i bar
dzo wartościowe i mniej wartościowe rodzaje 
ropy. Filje towarzystwa Standardu, tow. 
„Waters Pièree Oil Co“, posiada trzy wiel
kie rafinerje w Meksyku (miasto), Vera Cruz 
i Tampico ; czwarta zaś rafinerya, która na
leży do angielskiego syndykatu Gearson & 
Son, znajduje się w Minatitlan, w pobliżu 
Coatzacvalcis. Rafinerya ta zapewniła sobie 
kontraktowo ropę po cenie 10 centów ame
rykańskich za beczkę loco kopalnia. Prze
wożenie ropy parowcami cysternowymi jest 
jednym z najtańszych sposobów transporto
wych
blisko atlantyckich miast nadbrzeżnych jak 
Port Arthur w Texas, skąd okręg naftowy 
w Midcontinent (Oxlahoma-Bansas) wysyła 
swoją ropę na wybrzeża i zagranicę. Meksy
kańska produkcyą naftowa zagraża istnieniu 
starszej stosunkowo produkcyi Stanów Zje
dnoczonych, których tereny leżą wszystkie 
wewnątrz kraju, w odległości 400—500 mil 
od wybrzeża morskiego.

Wobec olbrzymiej produkcyi ropy w kra
ju, założono pierwszą gazownię a w krótkim 
czasie liczba tych gazowni będzie się zape-

wymienione miasta leżą również

ropy.
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prowadzać ropę bezpośrednio do stolicy. Ru
rociąg ten byłby długi na 100 km. i mniałby 
pokonać różnicę wysokości 3.000 metrów. 
W każdym razie, urzeczywistnieniu tego 
planu stoją na przeszkodzie ogromne trudno
ści natury technicznej, które jednak nie są 
nie doprzezwyciężenia.

wne powiększać. Ta pierwsza gazownia, zało
żona w Meksyku, jest własnością amerykań
skiego towarzystwa i pierwszem przedsiębior
stwem tego rodzaju w kraju. Jak będzie 
funkcyonować oświetlenie gazowe wobec czę
stych trzęsień ziemi, okaże najbliższa przy- 
szłuśd. Jaźeli przedsiębiorstwo to będzie się 
rentowac, to zostanie założony rurociąg z pól 
naftowych koło Tampico, który będzie do

(

"Wiadomości z targu ropnego.

Według podania p. Alfonsa Gostkowskiego, zaprzysiężonego senzala dla sprzedaży produktów nafto
wych i ropy we Lwowie, ceny ropy w miesiącu październiku przedstawiały się następująco:

WALUTADATA
list.-grudz. Igrudz.-stycz 

styczeń 1 luty30/X1. R. 1910.15/X. 31/X.
190—194 192-196 193-19713. paź. 1909

14. „

15. „

16. „

17. „ „

187—190 189-193 210-215

190-194187-190 189—193 192-196 193—197 210-215

194-197193—196 196-198 197-199 210-220M '

197—198195-198 198-199 198-200 215-220

215—220195-198 197- 198 198-199 198-200

195-198 197—198 198-200 215—22018. „ „
19. „ „

198—199

196-200 197-201 197-201 197-201 215-220

215—22020. „ 

21. „ 

22. „ 

23. „

198—200 199-201 203-205 204-206

199-201198—200 203-205 204-206 215-220»
200-202 206-208 218-225198—200 204 - 206»

198-200 199-201 203 -205 204-206 215 - 220

24. „ „ 203—205200-201 200-210 208-212 220—227

203-20525. „ 206—210 220-227200-201 208-212»

$

Inżynierowie przedsiębiorcy
| Bielski, Łukaszewski & Ska kom. 1
w W

W BORYSŁAWIU

<DVI/ (wvlż (Hi\!>

\lż
Lwów, telefon 848. $% Borysław, telefon 121. 
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Nowe źródła ropne w Egipcie. Według do- 
I niesienia biura Reutera z 2 bm. wiercenia za ropą 
i przedstawiają się coraz pomyślniej. W ostatnich 
' czasach natrafiono znowu w głębokości 1660 stóp 

naftę. Wypływ ropy pod bardzo Wysokiem ci
śnieniem jest nadzwyczajnie wielki. Źródło jest 
zupełnie wolne od wody. Prace wiertnicze przy in
nych szybach odbywają się w zadowalniający 
sposób.

KRONIKA.
Tragiczna śmierć dyr. Leona Réitéra i ro

dziny. Dnia 26. października, w mieszkaniu dy
rektora Réitéra nastąpiła eksplozya, prawdopodo
bnie wskutek nieszczelności rurogaz doprowadza
jących. Ofiarą tej eksplozyi padło życie dyrek
tora Réitéra (brata adwokata dr. Eugeniusza Réi
téra), jego żony, dziecka i mamki tegoż.

Jest to drugi smutny wypadek w Borysławiu 
spowodowany lekceważeniem środków ostrożności 
przy gazowem oświetleniu.

Pismo „Przemysłowiec“ zaczęło na nowo 
wychodzić od 1. października br. i poświęcone jest 
jak dawniej sprawom przemysłowym naszego kraju. 
Redakcya i administracya : Lwów, Obertyńska 7.

Nowe Towarzystwo naftowe we Lwowie. 
W mieście naszem założono nowe stowarzyszenie, 
którego pierwszorzędnym celem jest skupowanie,
1 ewent.' sprzedaż udziałów brutto w kopalniach. 
(Zakupno udziałów netto i eksploatacya kopalń 
naftowych jest wykluczona). Wysokość jednego 
udziału, wynosi 1000 K. Dyrekcya będzie co mie
siąc przesyłać wszystkim członkom preliminarz na 
każdy miesiąc następny oraz zestawienie przycho
dów i rozchodów ubiegłego miesiąca. Każdy czło 
nek ma prawo żądać wypłaty przypadającego na 
jego udział zj^sku do zysku do wysokości 90 prc. 
Założycielami tego Towarzystwa są p. Lieber
mann i Bard.

Towarzystwo to nie jest pierwszem 
gdyż przed kilku laty powstała dobrze prosperu
jąca towarzystwo o analogicznem celu, a miano
wicie spółka naftowa „Kraj“.

Nafta amerykańska a rosyjska. Ażeby do
kładnie odróżnić naftę rosyjską lub galicyjską od 
amerykańskiej, należy się posługiwać reakcyą 
kwasu azotowego bezbarwnego t. j. takiego 
kwasu, który nie jest żółto zabarwiony przez dymy 
kwasu azotawego a spreparować taki kwas można 
przez ogrzewanie kwasu azotowego z domieszką 
mocznika. W cylindrycrnej epruwetce miesza s.ę 
równe ilości nafty i kwasu azotowego i zamyks 
się je szczelnie przylegającym szklanym korkiem. 
Następnie wstrząsa się silnie tę mieszaninę przez
2 minuty. Amerykańska nafta po tej manipulacyi 
wykazuje lekkie zabarwienie, podczas gdy kwas 
azotowy, na którym pływała, staje się żółtym. 
Jeżeli się sporządzi mieszaninę z nafty amerykań
skiej i rosyjskiej i urządzi się powyższe doświad
czenie, to mieszańina przybiera najpierw barwę 
fioletową a po dłuższem wstrząsaniu przybiera na
gle kolor żółty. W ten sposob będzie można skon
statować przy amerykańskiej nafcie domieszkę 
nafty rosyjskiej lub galicyjskiej, nawet gdyby 
domieszka wynosiła tylko 10 procent ogólnej 
ilości.

na

„Vacuum Oil Company“, które robi silną 
konkurencyę węgierskiemu przemysłowi nafto
wemu i ma już rafineryę na Węgrzech w Almas- 
fiisito, zamierza wybudować wielką rafineryę 
nafty w Steinamanger. Gmina Steinamanger od
rzuciła odnośną prośbę ze względu na niebezpie
czeństwo pożaru,

Standard Oil Comp. w Chinach. Konsulat 
amerykański w Swatów (Chiny) donosi: Ukoń
czona niedawno rafinerya nafty tow.: „Standard 
Oil Co.“ w Swatów jest jedną z najpiękniejszych 
w Chinach. Posiada ona jeden rezerwoar o pojem
ności 1.5 miłiona galonów, jeden basen do klaro
wania o pojemności 215.000 galonów i jeden basen 
na odpadki o 47.000 galonach. W fabryce znajduje 
się magazyn, mogący pomieścić 200.000 baniek 
nafty, każda po 10 galonów. Towarzystwo rozsyła 
naftę po kraju w stało wyeh rezerwoar ach, każdy 
o pojemności 10.000 galonów.

Należy się spodziewać, że Towarzystwo osią
gnie w ten sposób znaczne rezultaty.

Dywidendy amerykańskiego trustu. W os
tatnich ośmiu latach czysty zysk, amerykań
skiego trustu naftowego wynosił olbrzymią Sumę 
.593,202.064 dolarów t. j. około 3.000 milionów kor. 
Majątek trustu wynosi około 2.000 milionów kor. 
Jeden akcyonaryusz John Rockefeller posiada 
25 prc. wszystkich akcyi i pobrał tytułem dywi
dendy za ostatnie ośm lat około 750 milionów kor. 
podczas gdy w majątku trustu partycypuje kwotą 
500 milionów koron.

Akcyjne Tow. naftowe „Harklowa“. Z Ber
lina piszą: Wedłng sprawozdania niemiecko-an
gielskiego akc. Towarzystwa naftowego „Harklo
wa“ transakcye ropne przyniosły 116.301 (156.207) 
marek. Po odpisaniu kwoty przeszło 20.000 marek, 
zwiększył się rachunek strat z 129,571 marek na 
178.643 marek

Oryginalne źródła naftowe w północnej 
Ameryce. W ostatnie czasach natfrafiono w pół
nocnej Ameryce na kilka bardzo oryginalnych te
renów naftowych. Jedno z nich znajduje się 
w pobliżu delty rzeki Mississipi przy Bella Isla. 
Znaleziono tam ropę o kolorze jasno-żółtym, która 
zawiera tak wielkie ilości parafiny-, że już po je- 
dnodniowem staniu krzepła przy 20° C. Równo
cześnie znaleziono znaczniejsze warstwy soli siarki.

Drugie oryginalne źródło znajduje się w Caddo

u nas,
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na północ od jeziora Charles w stanie Louiziana. 
Teren ten posiada największe źródła gazowe, ja
kich się kiedykolwiek do wiercono. Na tern nafto- 
wem ma wzbijać się w powietrze codziennie około 
70 milionów stóp kubicznych gazu i zupełnie iść 
na marne.

Z Węgier. Pewne francuskie konsorcyum fi
nansowe zawiązało towarzystwo pod firmą: „So
ciété des gisements pétrolières de Hongrie“ w celu 
przedsięwzięcia robót eksploatacyjnych w komita
cie Alsö-Feher i w dolinie rzeki Izy. Konsorcyum 
zobowiązało się, że jeżeli wiercenia uwieńczone 
zostaną pomyślnym skutkiem, to założy w celu 
eksploatacyi tego terenu naftowego, towarzystwo 
akcyjne oparte albo na francuskich albo też na 
węgierskich kapitałach.

Towarzystwo akcyjne naftowe „Austria“, 
które założone zostało przed 11 miesiącami z ka
pitałem T5 miliona koron, uchwaliło rozszerzyć 
kapitał akcyjny de 3 milionów koron, a to w celu 
powiększenia budującej się obecnie fabryki. Ponie
waż fabryka nie mogła być jeszcze puszczoną 
w ruch, przeto za pierwszy rok handlowy nie bę
dzie wypłacaną żadna dywidenda. W świecie naf
towym krążą pogłoski o zakupcie tej fabryki przez 
bank drezdeński i schafhauseński.

PO ZAMKNIĘCIU NUMERU.
Na wiadomość o zapowiedzianem w mo

wie budżetowej ministra skarbu cofnięciu 
rozporządzenia z roku 1896, tyczącego się 
zwolnienia olei mineralnych, używanych do 
celów motorowych, od podatku konsumcyj- 
nego. Krajowe Towarzystwo naf
towe wysłało następujące telegramy do mi
nistra skarbu i prezesa Koła Polskiego :

Ekscelencya minister skarbu Biliński,
Wiedeń.

„Prosimy Ekscelencyę cofnąć projekt 
opodatkowania benzyn do celów motorowych, 
jako szkodliwy dla przemysłu naftowego i dla 
rozwoju nowożytnych motorów przemysło- 

Krajowe Towarzystwo naftowe.
Prezes Koła Polskiego Głąbiński, Wiedeń.

„Prosimy zaprotestować przeciwko opo
datkowaniu benzyn do celów motorowych. 
Podobny projekt jest szkodliwy tak dla 
przemysłu naftowego jak i dla rozwoju no
wożytnych motorów oraz dla postępu wogóle“.

Krajowe Towarzystwo naftowe.
Układy z blokiem rafinerów

w sprawie dzierżawy odbenzyniarni, jak 
się dowiadujemy w ostatniej chwili, rozbiły 
się definitywnie. Prawdopobnie rząd obejmuje 
zakład we własny zarząd.

wych.

Zapotrzebowanie benzyny w Anglii. Ame
rykański konsul w Grlasgowie donosi o zwiększo- 
nem zapotrzebowaniu benzyny motorowej, co na
stępuje: Według oficyalnej statystyki importowano 
do Anglii do końca czerwca bieżącego roku 32 mi
lionów galonów benzyny motorowej, t. j. o 12 mi
liony więcej niż w tyra samym czasie w roku 
1907. Całe 50 prc. ogólnego importu benzyny przy
pada na Indye holenderskie. Stany Zjednoczone 
zajmują drugie miejsce. W sześciu pierwszych 
miesiącach bieżącego roku Ameryka eksportowała 
do Anglii 10 milionów galionów benzyny motoro
wej t. j. o 8 milionów więcej, niż w roku prze
szłym.

Adwokat Dr. Leon KoliscfierRosya stara się usilnie wywozić swą benzynę 
do Anglii, jak dotychczas, z dobrym skutkiem. 
Z krajów, które od niedawna zaczęły do Anglii 
dostarczać benzynę, należy wymienić Rumunię 
i Meksyk.

otworzył kancelaryę we Lwowie, przy ulicy 
Batorego I. 30, I. p., wchód od ul. Bourlarda 
i prowadzić ją będzie wspólnie z adwokatem

Drem Stanisławem Grzesikiem.

BIUR A.
6=konny motor ropny

Krajowego Towarzystwa naftowego
i REDAKCYA „NAFTY“

tanio do sprzedania. — Wiadomość w biurze 
firmy

Chylewski i Wójcickizostały przeniesione z dniem 1. paździer
nika b. r., na ul. Kraszewskiego 5, II. p.

Spółka komand. Lwów, Pasaż Hausmana 8.
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Szczegółowe zalety 
tej armatury:

Zupełna i trwała pewność 
przed eksplozyą;

Dostępna wyłącznie z ze
wnątrz szybu;

Niewrażliwa na olej etc.; 
Budowa prosta i silna; 
Tania cena.
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AUSTRYACKIE ZAKŁADY 
Siemens-Schuckertowskie

Nowości w przemyśle naftowym
Elektryczna lampa dla wież wiertniczych model 1909.

Szczegółowe i bliższe dane za pośrednictwem Galicyjskiego Towarzystwa 
dla przedsiębiorstw elektrycznych, Spółka z ogr. odp., ul. Kopernika 12.
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DOM KOMISOWO-HANDLOWYużywane, lecz w zupełnie dobrym stanie 

rury hermetyczne:
267 m. 4.” Zygmunta Jana MARSZALKIßWICZA199 m. 5.” 104 m. 6.”
rury pompowe 339 m., i dwa cylindry pom

powe z tłokami.
JĘDRZEJ SZCZYGIEŁ

W TURASZÓWCE, poczta POLANKA-KABOL.

Lwów, ul. Bielowskiego 1. 6.
(FIRMA ZAPROTOKOŁOWANA).

Przyjmuje zastępstwa fabryk krajowych, pośre
dniczy i informuje w kwestyach rodzimego prze

mysłu i handlu.
Nadto zajmuje się „Porządkowaniem stosunków 
majątkowych“, regulowaniem hipotek, wyrabia
niem i konwersyą pożyczek hipotecznych. Pośre
dnictwo w kupnie i sprzedaży majątków. Przepro

wadzanie komisowej częściowej parcelacyi.
Pośredniczy w sprzedaży i zakupnie, wydzier
żawianiu terenów i kopalń naftowych, jako też 
udziałów w tychże uprawnieniach pod najprzy
stępniejszymi warunkami. Kupuje i sprzedaje ropę.

Zastępstwo firm zagranicznych.
Dom komisowy posiada najznakomitsze siły fa
chowe tak w technicznym zakresie jak i w han
dlowym. Załatwia wszelkie zlecenia punktualnie 

i szybko.

Ważne dla zakładających się kopalń naftowych,
jak również dla każdej nowo budującej się 

fabryki w Galicyi. crrrrrr 
Biuro techniczno - handlowe

MICHAŁ JAKUBOWSKI I.S-KA 
w Borysławiu

najtańsze źródło do nabycia używanych, jednak 
w jak najlepszym stanie i z gwarancyą kotłów 
parowych i maszyn, wszelkiego rodzaju rur 
wiertniczych, gazowych rygów, zbiorników, żer

dzi i narzędzi wiertniczych. ’ùt ’ùt ’ùt ’ùt ’Ùt ’ùt ’ùt ’ùt ’ùt’ùt ’ùt
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NAFTĘ DO PALNIKÓW 
„LUX“ I DOSKONAŁE 
specyalne SORTY NAFTY 

BENZYNY MOTOROWE po 
najtańszej cenie 

BENZYNY AUTOMOBIL, i 
BENZYNY DO LAMP GÓR

NICZYCH i wszelkich celów

OLEJE MASZYNOWE pierw
szorzędnej jakości 

OLEJE DO PODŁÓG 
OLEJE i ROPĘ DO PĘDZE

NIA MOTORÓW 
KOMPOZYCYE DO ROP

NYCH PALNIKÓW POKO
JOWYCH
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POLECA FABRYKA NAFTY o-5—

iruWaleryana Stawiarskiego i Spółkis«
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KROSNO1
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SKŁAD KOMISOWY W BORYSŁAWIU POD KIEROWN. P. BACHOWSKIEGO

gdzie jest zawsze dostateczny zapas wszystkich towarów.
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Poczt. Kaca oszcz. Nr. 74046. Telefon Nr. 905 *

Ostrowski & Cudek
Dom handlowy dla interesów przemysłowo-naftowych

we ŁJBOTO, ul. Kopernika 1. 21.
Przeprowadza: Kupno i sprzedaż udziałów kopalnianych, kupno i sprzedaż ropy. 
Organizuje: Spółki naftowe z drobnymi udziałami. Poleca: Przedsiębiorców wiert

niczych do wierceń akordowych.
Ofiarujemy usługi jako eksperci przy wszelkich transakcyaeh z przemysłem na

ftowym łączność mających.

i

Dla wygody naszych P. T. Klientów urządziliśmy
Biuro techniczne

które pozostaje pod kierownictwem inżyniera Seweryna Blaâaaaa,.

Sporządzamy: Pomiary i niwelacye terenów, plany sytuacyjne terenów, kopalń 
i szybów naftowych, zgłoszenia kopalń do władz górniczych, profile otworów 

świdrowych i wszelkie czynności w zakres miernictwa wchodzące.
Posiadamy bogato zaopatrzony zbiór kopii map katastralnych 

Adres dla telegramów: Ostrowski Cudek Lwów.

!!

Æ

r;

Przedsiębiorstwo dla głę
bokich wierceń

zaprzysiężony senzal naftowy
przeniósł biuro swoje z placu 

Smolki do

Pasażu Hausmana Nr. 1
Telefon Nr. 1059

i poleca się nadal łaskawym 
względom P. T. Publiczności.

Wit Sulimirsfoi
w Borysławiu

długoletnie doświadczenie na 
kopalniach ropy w Galicyi, 
na Kaukazie i w Rumunii; 
obejmuje akordy wiertnicze 
ewent. z własnym udziałem. 
Ekspertyzy terenów galicyj
skich i kaukazkich. Kupno 
i sprzedaż terenów nafto

wych.



SKŁADY MATERYAŁOW 
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Inżynierowie KNAUS & CZAJKOWSKI
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTROTECHNICZNYCH

LWÓW, UL. KOPERNIKA 26 — TELEFON NR. 40

PROJEKTY I KOSZTORYSY BEZPŁATNIE

URZĄDZENIA
ELEKTRYCZNE
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m
m £TOWARZYSTWO

dla handlu, przemysłu i rolnictwaw
»m

we Lwowie
VEREIN FÜR HANDEL, GEWERBE UND ACKERBAU IN LEMBERG.

mt, m<3)X~>mm Wyłączne zastępstwo na Galicyę:
Fabryki rur Mannesmanna w Komotau, — walcownia rur w Schönbrunn, — oraz Galicyj
skiego karpackiego naftowego Tow. przedtem Bergheim & Mac Garvey w Glinniku maryampolskim.

Dyrekcya we Lwowie, ul. Romanowicza 3. # Filie Towarzystwa w Borysławiu, Krośnie i Zagórzu.
Konto p. k. o. 825 991.

Rach. bieżący w Banku krajów.
Telefon Nr. 168.

Towarzystwo dostarcza:
Rury wiertnicze, gazowe, pompowe, do wodociągów i inne wszelkiego rodzaju. Maszyny 
i kotły parowe. Narzędzia wiertnicze. Liny druciane we wszelkich wymiarach. Kom
pletne urządzenia do elektrycznego oświetlania. Fittingi, kurki, połączenia itp. Wszelkie 

materyały potrzebne tak przy instalacyi jak i popędzie maszynowym.
Zastępując firmy lub sprowadzając towary, towarzystwo kieruje się przedewszystkiem myślą przewodnią 

dostarczenia swojej klienteli maszyn, narzędzi i materyałów pierwszorzędnej jakości.

m
m Adres telegraficzny: 

Towarzystwo handlowe Lwów.
Telegramm-Adresse : 
Handelsverein Lemberg. mi)
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Odpowiedzialny redaktor Dr. Stefan Bartoszewicz. Z Drukarni »Słowa Polskiego“ we Lwowie, pod zarz. J. Ziembińskiego.
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