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Związek polskich przemysłowców naftowych.
Postępujący z dnia na dzień wykup kopalń
i wszelkiego rodzaju objektów naflowyeń przez ka
pitał obcy, głównie koalicyjny, mogący doprowadzić
wreszcie do zupełnego zawładnięcia tą gałęzią prze
mysłu i narodowego dobra przez obcycn, u których
stałby się polski pracownik naftowy tylko zwyczaj
nym najemnikiem, wywołało w naszych sferach naf
towych pewną reakcję, której wyrazem są ostatnio
zawiązywane polskie, lub przeważnie polskie spółki
naftowe. Najsilniejszym i niewątpliwie najkorzystniej
szym objawem tej reakcji społeczeństwa, broniącego
swojego stanu posiadania jest zawiązany ostatnio
Związek polskich przemysłowców naftowych, którego
zadaniem — jak głosi dołączony do niniejszego ze
szytu statut tego Związku— jest „dążenie do utrwa
lenia i wzmożenia stanu posiadania polskiej pracy
i kapitału w przemyśle naf.owym przez odpowiednie
popieranie polskicn interesów w tym przemyśle . Niewciiodząc bliżej w szczegóły powołanego statutu nie
możemy przy sposobności przytoczenia powyższego
statutu (§ 4) nie podnieść nadzwyczaj ko
rzystnie pomyślanej głównej podstawy Związku, to
jest oparcia przewodniej idei działalności na obu
mogących się wspierać czynnikach: na kapitale i na
pracy. Niewątpliwie bowiem każdy z ty cii czynni
ków oddzielnie, okazałby się za słabym do poujęcia
i przetrzymania konkurencji z przemożną organiza
cją kapitału zagranicznego, przeprowadzone zaś sta
tutem umiejętne i dokadne wprowadzenie obu pod
staw przemysłowego życia: pracy i kapitału, daje
rękojmię skuteczności podjętych przez Związek
działalności.

Powitać nam zatem należy radośnie nowe zrze
szenie i jego założycieli, których nazwiska napeł
niają nas pewnością przyszłej rzetelnej i owocnej
pracy Związku. Nie wątpimy, że w no wem Stowa
rzyszeniu znajdzie nasz rząd tę, oddawna upragnioną
instytucję prywatną, która powołaną będzie do ener
gicznej z mm współpracy i do przeprowadzenia,
wzgł. obejmowania tych wszystkich przedsiębiorstw,
których Państwo, jako takie, we własnym zakresie
działania i na własne ryzyko przeprowadzać nie jest
w możności, a przeprowadzenie których wymaga ze
względu na ogolne dobro narodu rąk energicznych,
niezawodnych i własnych. Nie jest możliwem w ra
mach tej krótkiej notatki wyliczyć różnorakie pola
działania, jakie otwierają się przed nowo-założonym
Związkiem, już bowiem sama n. p. dzierżawa rzą
dowych terenów naftowych, już samo ujęcie mono
polowej rozsprzedaży nafty daje nam dostateczne
wskaźniki przemysłowego i handlowego jego rozwoju.
Nie wątpimy też, ze wkrótce stanie się Związek
poważnem zrzeszeniem wszystkich polskich przemy
słowców, a zarazem ostoją prawdziwie polskiego
przemysłu i że odnośne postanowienia jego statutu
(§ 5, § 8 i i.) skutecznie bronić nas będą przed
przejściem naszego dobra w obce ręce.
Nie wątpimy też, że nasze władze rządowe
zwracać się będą do nowego Związku z tern samem
zaufaniem, z jakiem się dzisiaj już zwraca do niego
rozumiejące potrzeby naszego rozwoju ekonomi
cznego polskie społeczeństwo
X).

Znaczniejsze transakcje naftowe.
Sprzedaż ostatniej polskiej rafinerji. Rafinerja hr.
Skrzyńskiego w Libuszy przeszła na rzecz nowopowstałej firmy T. A. „Bracia Nobel w Polsce“. Przejścia tej rafinerji w ręce polsko-szwedzkiego kapitału,
jaki reprezentuje ta firma nie należy o tyle żałować,
że stan rafinerji wymaga obecnie ogromnych wkładów i że należy przypuszczać, że Bank Związku
Spółek Zarobkowych, w którego ręku znachodzi się
znaczna część akcji „Braci Nobel“ nie wypuści tych

akcji z rąk na korzyść niepożądanego w polskim
przemyśle kapilału.
(X).
Galie Karpackie Tow. Naftowe, w którem dotychczas zaangażowane były kapitały niemieckie i angielskie przeszło w znacznej części w posiadanie
francuskie z powodu dokonanego zakupu znacznej
części akcji przez konsorcjum francuskie, reprezentowane głównie przez firmy : Barnard Frères et Co
w Paryżu, Banque de Paris et des Pays-Bas. (X).
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Tow. Akc. ..Limanowa“, będące właścicielem dużej rafinerji nafty w Limanowej dokonało zakupu
znaczniejszej ilości naftowych objektów wytwórczych
w Borysławskiem Zagłębiu Naftowem. Z zakupionych przedmiotów wymieniają kopalnie: „Janina“,
„Montana“, „Kopernik“, „Potok-Debra“, „Joanna
d’Arc“ i „Maurycy“ oraz pole nafowe „Ropotrysk“.
(X).
Standard Oil Company zabiega podobno o żaku-

dno akcji Tow. akc. dla przemysłu naftowego, przedtem Dawid Fanto i Ska O dyby się te doniesienia

pism austryjackich spełniły, przeszedłby w ręce wy
mienionego amerykańskiego trustu naftowego cały
szereg pierwszorzędnych małopolskich objektów naftowych wraz z rafinerją w Ustrzykach oraz ólbrzymia czeska rafinerja nafty w Pardubicach. Rzecz
jasna, że amerykański przemysł naftowy może i w naszem borysławskiem Zagłębiu szukać punktu oparcia dla celów swojej polityki naftowej w Europie,
którą pragnie w tym kierunku jaknajzupełniej opanöwac.
(X).

Z naftowych spraw Rumunji.
Zmiana dostawy nafty do Siedmiogrodu.

Przed wojną galicyjskie kopalnie nafty zaopatrywały Siedmiogród cały i Banat w ropę i jej prze
twory. Dziś, gdy prowincje te zostały przydzielone
do Rumunji, z samej natury rzeczy pragnie rząd ru
muński rozszerzyć na nie swój import nafty i w tym
celu zorganizowano już osobny urząd w Bukareszcie,
Cały szereg rafinerji znajdujących w nowo przyłączonym terenie, przerabiających rocznie około 150 000
ton ropy, posiadających przeważnie wzorowe nowoczesne urządzenia, otrzymuje znaczno ilości ropy
z Rumunii, celem przeróbki. Jestto niewątpliwie także

wyrazem rumuńskich dążeń do unarodowienia, przemysłu naftowego i usunięcia obcych kapitałów, (z. s.).
Spadek produkcji w Rumunii.

Dziennik handlowy „Argus“ donosi, iż z powodu
braku kredytu zagranicą daje się odczuwać wielki
niedostatek narzędzi wiertniczych oraz materjału
wiertniczego, tak że musiano już zaniechać robót
w niektórych przedsiębiorstwach i obawiać się należy,
że zastój ten przybierze większe rozmiary, tak, że
obecna już zmniejszona produkcja 200 wagonów
dziennie spadnie na 100 wagonów, (z. s.).

Wykaz produkcji i tłoczeń ropy w Polsce za listopad 1919 r,
Zestawienie ogólne.
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Zestawienie produkcji gazów za miesiąc listopad 1919 r.
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Wiadomości bieżące.
W niemieckim przemyśle cementowym doprowadza
brak węgla do katastrofalnych stosunków tak, że
jak donosi „Dziennik Gdański“, jedna trzecia całego
przemysłu jest już unieruchomiona, a tymczasem
wzrasta import cementu zagranicznego, który dzięki
nizksemu stanowi waluty niemieckiej jest też 4*ro
mb 5-cio krotnie droższy od towaru krajowego.
Lwów-Borysław. Z dniem 1-go stycznia b. r.
wznowiono wreszcie to ważne bezpośrednie połączenie kolejowe, wprowadzając na razie po jednym
bezpośrednim pociągu osobowym ze Lwowa (7-45)
i z Borysławia (12 43). Czas jazdy wynosić będzie
około 5 godzin. (x).
Warunki pracy w Zagłębiu Dąbrowskiem. Zawarta
w dniu 25 sierpnia 1919 w Dąbrowie Górniczej umowa
między delegatami Rady Ministrów Rzptej Polskiej
a Związkami zawodowemi robotników przemysłu
górniczego została z dniem 15 grudnia 1919 wypowiedzianą przez Polski Związek Zawodowy w Zagłębiu Dąbrowskiem na zasadzie artykułu 10-go tej
umowy, zezwalającego na jej rewizję w razie ogólnego

podwyższenia cen artykułów spożywczych. (Czasopismo Góra. Hutn. 1919 str. 229, zeszyt X).
Przedstawiciele kopalń węgla brunatnego i delegaci Związku Zawodowego Robotników Przemysłu
Górniczego zawarli w obecności Inspektora Ochrony
Pracy w Zawierciu umowę, w której przyznano ro
botnikom podwyżkę akordów o 20°/0 i dniówek o 30°/0,
przyczem jednak przemysłowcy uczynili to z tern
zastrzeżeniem, że cena za węgiel sekwestrowany zo
stanie w odpowiednim stosunku podwyższoną. (x).
Ośmiogodzinny dzień pracy w prasie niemieckiej,

Niemiecka prasa przepełniona jest rozważaniami
upatrującemi główną przyczyną braku węgla w zaprowadzeniu powszechnego ośmiogodzinnego dnia
roboczego, tern bardziej, że gdy już dawniej, przy
ogólnym dniu roboczym 11-godzinnym, dniówka górnicza wynosiła 8 '/2 g., to dziś, gdy inne kategorje
robotników mają zamiast 11—8 godzin pracy, górnicy
występują właściwie z żądaniem 6-godzinnego dnia
pracy na kopalni,
Doskonale ilustrują to cyfry. Naprzykład w paź
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dzierniku 1918 roku wydobyto w zagłębiu Ruhr przy
załodze robotniczej złożonej z 445.009 ludzi — 313 236
ton, a w tymże miesiącu rok później (październik
1919) 452.415 ludzi wydobyło 257.256 ton.
Drugim ważnym momentem zmniejszającym
produkcję węgla w Niemczech, są liczne strajki
w Czasie od listopada 1918 aż do maja 1914; wywołały one niedobór w produkcji około 5,000.000 t.
Wreszcie trzecim decydującym czynnikiem jest
brak, lub zły stan wagonów i lokomotyw spowodowany oczywiście także zastojem w warstatach reperacyjnych, na których wydajność, zaprowadzenie
8-mio godzinnego dnia pracy, wpłynęło równie ujem
nie jak i liczne strajki. Oczywiście przymusowy kon
tyngent dostarczany państwom koalicji, również
wielką rolę tu odgrywa.
Jedynym na razie środkiem zaradczym jest
zdaniem znawców i przemysłowców dłuższy dzień
roboczy oraz praca poza szychtami.
Niemieekie górnicze pisma notują też z zadowoleniem, pocieszające dla Niemiec objawy znacznej
poprawy stosunków na kopalniach niemieckich, gdzie
robotnicy okazują coraz większą ochotę i gotowość
prą cy, tak że obecnie produkcja węgla kamiennego
wynosi już około 67% przeciętnej produkcji z roku
1913, podczas gdy kopalnie francuskie znajdują się
w o wiele gorszym stanie.
(z. S.)
Unarodowienie kopalń w Anglji. Prasa socjalistyczna podaje sprawozdania w zapoczątkowanej przez
związek górników angielskich kampanii zdążającej
do unarodowienia eksploatacji górniczej. Unarodowienie to, informują odnośne organy prasowe, należy
rozumieć w ten sposób, aby dać państwu udział
w eksploatacji bogactw podziemnych, przez przejście
kopalni na rzecz" państwa, zarząd zaś kopalń spoczywałby wówczas w ręku państwowych urzędników
i robotników. W centrach górniczych organizują delegaci górników i związku Trade-Union liczne wiece,
na których powyższe idee popularyzowano i propagowano.
(X.)
Prcnozycje amerykansk e dla podniesienia wy
twórczości w zagłębiu Ruhr. Ameryka prop nu je do
starczyć Niemcom, a zwłaszcza okręgom górniczym
środków żywności pod warunkiem, że zostanie w ko
palnictwie węglowem zaprowadzoną 8-mio godzinna
zmiana, oraz że wytwórczość jednej osobnej zmiany
oddaną zostanie po cenie kosztów własnych repre
zentantowi Ameryki do rozporządzenia.
(z. s.)
Dar 1500 ton górnośląskiego węgla został uchwalonym przez okręg górniczy w Katowicach dla
dobroczynnycb zakładów Wiednia. W najbliższych
dniach odejdą pierwsze transporty do tego miasta.
Podwyższenie prowizji w czecho-słowackich Ka
sach brackich Jak „Tägl. Montan Berichte“ w Nrze

291 z d. 27. XI . 1919 donoszą uchwalono w czecho
słowackich kasach brackich podwyższenie prowizji
wraz z hadzwyczajnemi dodatkami, dla członków
kasy brackiej niezdolnych do pracy na 600 K rocznie
(względnie 300 K dla kobiet), która to suma może,
przy długoletniem należeniu do kasy wzrosnąć aż
do 830 K, (względnie 420 K). Reszta rozporządzeń
ujęte są w cały szereg paragrafów i ustaw.
(z. s )
Sprawa.kasy chorych. Mimo iż dotychczas brak
jeszcze ustawy o ubezpieczeniu na wypadek choroby
i sprawa ta już załatwiona w komisjach ma dostać
się za parę tygodni pod obrady Sejmu i zostać osta-

teeznie załatwioną, to przecież ze względu na naglącą
potrzebę, zakłada się na razie prowizoryczne miejskie
kasy chorych. Wkrótce zostanie utworzona kasa cho
rych w Warszawie z filiami w różnych punktach
miasta, a także, jak Monitor Polski Nr. 280 z dnia
23. XII 1919 podaje, w Sosnowcu z filiami w Będzinie, Dąbrowie Gern, i Zawierciu, a wkrótce potem
powstanie ta instytucja i w Łodzi. (z. s.).
Żelazo dla Czech*. Na mocy świeżo zawartego
układu otrzymują Czesi w zamian za 1000 wagonów
węgla dostarczonego co miesiąc towarzystwu górn.
hutn. Alpiny, 450 wagonów surowca żelaza, (z. s.).
Normy płacy dla pracowników elektrotechnicz

nych. Monitor Polski w Nrze 280 z dnia 23. XII. 1919
podaje następujący komnikat Ministerstwa Pracy
i Opieki Społecznej :
Za pośrednictwem Inspektoratu Pracy T. Okręgu
zawarto w dniu 25 listopada br. w Warszawie umowę
zbiorową między Związkiem Firm Elektrotechnicznych a Polskim Związkiem Zawodowym Pracowników Elektrotechnicznych, na następujących warunkach :
§ 1. Pracownikom firm elektrotechnicznych przy
znany zostaje dodatek drożyźuiany do minimalnych
płac, uchwalonych umową z dnia 11 sierpnia 1919 r.,
a mianowicie :
min. płaca dod. dróż.

ogółem

■ dla pracowników I kateg. mk. 4’— mk. 1*50 mk. 5 50
»
»
U* »
» 2‘75 „ 1*— „ 3/75
»
»
HI* »
» 1’20 „ 0’50 „ 1‘70
»
»
IV. „
„ 060 „ 0'50 „ 110
Uwaga 1. Podwyżki, uzyskane przez poszczególnych pracowników po 11 sierpnia, pozostają nadal
Uwaga 2. O ile podwyżki, uzyskane przez poszczególnych pracowników po 11 sierpnia, są niższe
od przyznanych powyżej dodalków drożyżnianych,
dany pracownik winien otrzymać różnicę nrędzy de
datkiem a uzyskaną indywidualną podwyżką,
§ 2. a) Związek Pracowników Elektrotechnicznych, uznając w zajadzie system pracy premjowej,
użyje wszelkich wpływów, aby pracownicy poszczególnych firm zgodzili się przystąpić do pracy na za
sadzie powyższego systemu.
b) Odnośny punkt, jako obowiązujący obie
strony, zostanie wprowadzony do umowy niniejszej
po rozstrzygnięciu sprawy premji i akordów przez
Sejm Ustawodawczy, oraz zastosowany w poszczegól
nych firmach w taki sposób, jaki zostanie przez Sejm
Ustawodawczy ustalony.
§ 3. Uchwalone w § 1 niniejszej umowy dodatki drożyźniane obowiązują wstecz od dnia 10 listopada 1919 r.
Polski Związek handlowy w Londynie. Pod nazwą
„The United Poland Corporation LTD“ powstało
w Londynie Tow. Akc. z kapitałem 10.000 funtów
sterlingów. Towarzystwo ma na celu ustalenie i przy
czynienie się do rozwoju stosunków handlowo-ekomicznych między Anglją i Polską. Posiada ono na
wiązane stosunki z najpoważniejszemi firmami w Anglji,
Szkocji, Irlandji, oraz we wszystkich kołonjach brytańskich. Nadto ma możność rozporządzania kredy
tem w Bankach angielskich. W zakres działalności
Towarzystwa wchodzi :
1) Dokonywanie na rynku angielskim zakupów
dla Polski oraz załatwianie wszelkich zieceń handlowych, rolników i syndykatów rolniczych, sklepów
i zrzeszeń spożywczych, kooperatyw i t. p.
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2) Dokonywanie trnnzacji handlowych w Polsce
w drodze zakupu terenów naftowych i kopalnianych, zboża, drzewa i t. p.
3) Wyrabianie w kołach finansowych angielskich
kredytu dla organów rządowych, zarządów miejskich
i gminnvch i t. p.
4) Finansowanie budowy dróg żelaznych i wodnych, linii tramwajowych, koleiek fabrycznych i t. p.
Nadto Związek udziela informacji handlowych
i przyjmuje reprezentacje na Anglję przedsiębiorstw
polskich.
Światowa produkcja węgla. Według angielskich
zestawień statystycznych produkcja węgla kilku naj
ważniejszych państw tak się przedstawia w tonach :
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień Wrzesień
An.wij a
15.017 000 18,272.000
40,370.000 53,238.000
Siany Zjedn.
1,659.000
858.000
Francja
Belsrja
1,659.000
Holandja
439 000

Wywóz zaś Stanów Zjednoczonych za ostatnie 3 lata
sprawozdawcze tj. od 1 marca 1916 do 30 czerwca
1919 wynosił 95.874.868 t, z czego w samym roku
1918/19 wywieziono do Kanady 14.198 311 ton, do
Kuby 1.002.839 ton, do Brazylii 733,896 t, do Aro-entyny 234.880 ton, do Włoch 228.531 ton, do Chile
205.117 ton. — Zaś import węgla kamiennego (prze
ważnie z Kanadvl wynosił w 'biegłym roku spra
wozdawczym 1918/19 — 1,088.398 ton. (z. s.).

rów naftowych, czvli w porównaniu z wywozem za
ten sam okres 1918 r. (763 mil. hl), o 11*3 mil. hl.
mniej, Tłomaczy się to zmniejszeniem się zapotrzebowania ropału w państwach koalicji, z powodu
ukończenia operącyj wojennych, (20 25 mil hl. mniej
niż w 1918). Wprawdzie przywróconym został przedwojenny handel naftą (wzrost wynosi o 13 5 mil. hl.),
to jednak nie wyrównało to różnicy, tak że mimo
podwyższenia ceny, suma wartości wywozu obniżyła
się mniej więcej o 13 milionów dolarów, (z. s.).
Wzrost zużycia ropnłu.

W Stanach Zjednoczonych stale się zwiększa
konsumcja ropału z powodu braku węgla, toteż rząd
zamierza wkrótce ująć produkcję i rozdział ropału
we własny zarząd, jak również uregulować ceny.
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Zakaz wywozu asfaltu.

Ze Szwecji tak naturalnego jak i sztucznego
zniesiono.
Produkcja ropy w Baku.

Według ostatnich zestawień produkcia ropy
w Baku stale wzrasta, we wrześniu wydobyto około
20,613.000 pudów (= 127.598 ton), (z. s.).
Nowy, w» Iki rurociąg.

Rurociąg o długości ,350-400 mil ang. f53t-610km)
ma zamiar wybudować Anglo-Perskie Towarzystwo
Naftowe w Mezopotamii, kosztem 48 i pół miljona dolarów,
aby ułatwić swym produktom dostęp do morza
Przedsiębiorstwo górniczo - naftowe Bracia Łaszcz
śródziemnego,
czem spodziewaią sie przedewszvstspô’ka z ograniczoną poręką, powstała we Lwowie
kiem
osiągnąć
duże oszczędności na kosztach frachtu
w listopadzie 1919 r. Zakres działania przedsiębior
i
transportu.
Kierunek
tego naftociągu nie jest cał
stwa obejmuje wszystkie sprawy górnicze i naftowe,
kiem
ustalony,
w
każdym
razie doprowadzonym ma
a w szczególności: nabywanie terenów i kopalń na
własny, oraz cudzy rachunek; tworzenie towarzystw być do portu Haifa, (z. s ).
Osobny urząd naftowy we Francji.
naftowych i górniczych; zakupno i sprzedaż udzia
łów brutto i netto na poszczegôlnvch kopalniach ;
We Franeii uchwalono utworzyć snecjalnv urząd
obejmowanie zarządu kopalń i przedsiębiorstw gór- naftowy podległy ministerstwu finansów, mający na
niczo-naftowych ; prowadzenie akordowvch robót celu ujęcie w swoje ręce całej produkcji ropy i jej
wiertniczych; wydawanie orzeczeń geologicznych, przetworów oraz uregulowanie obrotu i handlu niemi,
technicznych i handlowych w sprawach tyczących
Zastój w amerykańskim przemyśle naftowym.
przemysłu naftowego; współudział we wszelkich zwią
Świeża zwyżka cen pensylwańskiej ropy nie
zanych z przemysłem naftowym, górniczym i t p.
zaspokoiła
nadzieji producentów, spodziewających się
Zarząd przedsiębiorstwa spoczywa w rękach
przy
ciągle
rosnących kosztach wydobywania lepszej
przemysłowców naftowych : inżyniera górniczego To
konjuktury,
zwłaszcza dla Ippszvch, bardziej poszu
masza Łaszcza, inżyniera Tadeusza Łaszcza i Dra
Jeżego Łaszcza, których długoletnia praca w prze kiwanych gatunków ropy. Produkcja stale maleje,
myśle naftowym, sięgająca samych początków pow a w ostatnich czasach nie odkryto w Pensylwanii,
stania tegoż przemysłu w Polsce, wyrobione doświad żadnych nowych specjalnie oMityeh pól naftowych.
czenie i fachowość, dają gwarancję umieiętnego, oraz Ponieważ wszelkie usiłowania wzmożenia produkcji
rzetelnego prowadzenia wszelkich odnośnych spraw. zawiodły, ceny mają znowu tendencję zwyżkową.
(z. s.).
Ceny frachtów ropy z Ameryki do Europy.

Dostawy ropału dla Wiednia.

Według doniesień norwegskich wynosi stawka
przewozowa za tonnę oleju ziemnego 80 koron norwegskich. Przy używaniu baryłek wynosi fracht 35 K
norw. za baryłkę, co jednak wypada znacznie drożej,
gdyż rachuje się 4 baryłki na tonnę. Cysternowych
parowców zaś całkiem obecnie otrzymać nie można,
W parlamencie angielskim przedstawiono projekt ustawy wzbraniającej na przeciąg trzech lat wywozu rozmaitych artykułów celem poprawienia stosunków handiowych, między innemi ropału i benzyny
motorowej, (z. s.j.

W niektórych sferach wiedeńskich wywołał podobno zdziwienie fakt. \j. zamówienia na wielkie dostawy ropału dla opalania kotłów w mieiskiej elektrowni, zostały przeprowadzone przez gminę m Wiednia
nie wprost z organizacją wywozową wielkich polskich rafinerii, lub z pierwszorzędnemi fabrykami
stojącemi poza tą organizacją, lecz z handlarzami
pośrednikami. W wiedeńskiej radzie miejskiej ma
być wniesioną, iak donoszą Tag. Ber. ü. Petr. odpowiednia interpelacja w tym celu, aby w przyszłości
podobne umowy zawierane bvły przez gminę wprost
z przedstawicielami rządu polskiego, (z. s.).

Zmiany w wywozie ropy z Ameryki.

Przestrogi szwajcarskie.

W pierwszych trzech kwartałach 1919 wywieziono z Ameryki 65 milionów hektolitrów przetwo-

Szwajcarskie dzienniki przestrzegają swoje finansowe sfery pod zbyt nieopatrznem nabywaniem

Zakaz wywozu ropału z Anglji.

kopalń naftowych zwłaszcza w Galicji, opierając się
na tem, iż dużo korzystniej nabywać terena, niż go
towe szyby, mogące nieraz być już na wyczerpaniu.
Dla nas jest to prawdziwa przysługa, gdyż właśnie
chodzi nam o unarodowienie naszego przemysłu naf
towego i o niedopuszczanie kapitału obcego do zdo
bywania wpływowego znaczenia w naszem życiu
ekonomicznem. (z. s.).
Nowe źródła nafty.

W ostatnich czasach panuje w Brazylji gorącz
kowy ruch poszukiwawczy za naftą, z powodu od
krycia nowych terenów naftonośnych obejmujących
około 25 tys. kilometrów. Dozwolono już na przywóz
narzędzi góniczych a holenderskie, angielskie i fran
cuskie firmy ubiegają się o opcje na wiercenia. Co
do wydajności spodziewają się, że Brazylja zupełnie
dorówna produkcji Meksyku tembardziej, że i dostęp
jest ułatwiony i produkcja nie przedstawia wielkich
trudności. Oczywiście wszystko to są na razie tylko
oczekiwania.
Również w7 Alzacji natrafiono w ostatnich cza
sach na nowe wybuchowe źródła nafty, dające dzien
nie 30 ton.
W Marokku miano uzyskać w odwierconem
nie dawno szybie naftowym ok. 3 tony ropy dziennie.
Przewidują w najbliższej przyszłości na tych nowo
odkrytych terenach dalszy ruch w kierunku nowych
wierceń, (z. s.).
Z międzynarodowej konferencji Imidlowfj.

Na międzynarodowej konferencji handlowej
w Atlantic City oświadczyli przedstawiciele przemysłu
naftowego Stanów Zjednoczonych gotowość finanso
wego poparcia organizacji jakiejkolwiek międzynaro
dowej mającej na celu wywóz produktów naftowych
do Europy, przyczem rozpatrywano kolejno zapotrze
bowanie rozmaitych państw.
Belg ja najmniej potrzebuje ropału, gdyż będąc zasobną w węgiel osiągnęła już 8ö°/0 swej przedwojennej produkcji.
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Natomiast Francja, której już nawet przed
wojną własna produkcja nie wystarczała, obecnie
wobec zniszczonych przez Niemców północnych ok
ręgów węglowych, nawet mimo przyłączenia zagłę
bia Saary, będzie stale znacznym i to coraz większym
odbiorcą ropału. O ile uda się uzyskać odpowiednie
zbiorniki (tak we flocie handlowej, jak i na lądzie),
jak również zastosować różne działy przemysłu do
opalania ropą, to w roku 1920 mogłaby sama Francja
zużylkowywać miesięcznie około 100.000 ton, któreby
w całości mogły być dostarczone przez Stany Zjed
noczone, o ile by tylk, one mogły rozporządzać do
stateczną ilością cysternowych parowców.
W dyskusji zauważono, że prawdopodobnie
we Francji rok rocznie konsumeja benzyny będzie
wzrastała, lecz że trzeba będzie przedsięwziąść pewne
zarządzenia dla rozpowszechnienia benzyny amery
kańskiej, nieco cięższej niż przeważnie dotychczas
używana przez francuskie motory.
W najgorszem położeniu znajdują się Włochy
nie posiadające zgoła żadnych kopalń węgłowych.
Cały szereg lokomotyw7 już ma paleniska przerobione
na ropał, a nowe obstalunki kolejowe żądają wszę
dzie urządzeń na opalanie ropą. Włoscy reprezen
tanci oświadczyli, że przy odpowiednim tonażu, re
zerwuarach oraz urządzeniach rozdzielczych mogłyby
Włochy konsumować rocznie aż do 4 miliardów ton
ropału. W dalszym ciągu żądali oni, by amerykański
kapitał do spółki z kapitałem włoskim prócz koniecz
nych urządzeń dla magazynowania i rozdziału ropału
przystąpił do założenia kilku rafinerji w różnych
punktach Włoch.
O dziwnem „désintéressement“ odnośnych pol
skich czynników rządowych w sprawcach takiej wagi
europejskiej, jeśli już nie światowej, wspominał już
w Czasopiśmie nafto wem w dniu 1 stycznia Dr. J.
Nowak w artykule „O potrzebie idei“. Nie posiadamy
żadnych danych, na podstawie których, możnaby
wywody Dra Nowaka złagodzić, (z. s.).
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