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Domnilor, 

Combustibilii minerali ce s'au găsit şi mai ales 
ce star putea găsi sub solul” țărei noastre, am cre- 
zut că trebuiau să ne fixeze atenţiunea,. mai mult 
Şi mai urgent de cât alte cestiuni, pentru că acest 
material intervine, direct şi in diferite moduri, în 
deslegarea problemelor de ordine economică, care 
se impun şi cer o rezolvare de la lumea noastră 

:, tecnică şi industrială. 

Cu lipsa acestui puternic factor industrial cei 
mai mulţi, nu numai că motivează starea înapoiată 
Şi cu totul rudimentară a industriei noastre, dar 
prezic chiar imposibilitatea d'a ne putea aştepta 
vre-o dată la o industrie naţională. 
„Tot cu această lipsă se explică şi oare-cum se 
justifică nu numai st agnaţiunea ş şi moliciunea da- 
averilor şi a mediului, neajunsuri ce decurg din- 
“tr”o aşa neactivitate industrială, dar mai cu. seamă 
se legitimează tributul: de aproape 15 milioane pe
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care îl plătim anual altor popoare şi devastarea 

pădurilor noastre mai accesibile. Avem nevoi zilnice 

indispensabile, care nu se pot înlătura, deci nu pu- 

tem face alt-fel de cât să plătim tribut streinătăţii, 

să ne devastăm pădurile din câmpii, căci de cele din 

munţi nu se atinge mai nimenea, —si asta până în 

ziua când cu temei şi serios ne vom decide să ve- 

dem ce e de făcut la noi şi ce se poate face cu cea 

ce avem. ta aj 

Era natural deci şi o , datorie clar, ca, în excur- 

siunile şi preocupaţiumile mele, să dau locul întâi 

cestiunii combustibilului, mai ales că pe lângă in- 

teresul de ordine. generală, existenţa ori neexis- 

tenţa lui atinge direct ăctivitatea breslei inginereşti. 

- Nu voi vorbi însă astă seară, de cât de cei ac- 

. tmalmente mai importanţi şi cu mai multe probabi- 

lităţi. de. ai avea: antracitul,, “huilia, lignitul, şi pe- 

troleuli in: în e ti ea | 

""Mă&voiiferi, mu e nici, locul, casă! vorbesc de 

teoria şi descripţiunea acestor materiale, amănunte 

ce. se: găsese în cursurile de.. geologie, mineralogie 

şi: chimie aplicată. Toate acestea vă,sunt cunoscute 

şi'eu- nu:voi indica de cât par ticularităţile speciale 

ţării şi: condiţiunilor noastre economice. 

Voi căuta să expun ce-am făcut şi ce: facem, fie 

în scoput de ali găsi şi obţine. pe întinderi şi canti- 

tăţi mari, exploatabile, fie în. scopul da ne folosi. 

de ceea''ce avem. Şi voi. conchide. arătând ce cre- 

dem noi că. ar trebui să. se. facă şi să se încerce, 

“atât pentru a urmări şi căuta aceste bogății, cât. şi
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pentru a'le întrebuința la îndestularea nevoilor 
noastre diluice şi desvoltarea industriei naţionale, 

în cât să putem scăpa de acel tribut ce-l plătim 

streinătăţii. 

Antracitul ocupă un loc important în seria 

combustibililor minerali, atât din causa marei puteri 

calorice ce are, 'căt şi-prin importanţa cantităților 

în care se găseşte in scoarța globului... El conţine 
în medie 900/, cărbune şi- e considerat ca aparţi- 
nend exclusiv formațiunilor paleozoice. Existenţa 

“lui în ţara noastră: a fost: semnalată incă de mult, 

dar studii amănunțite nu au fost începute de cât 
“de D. A. Saligny, din punetul de vedere “al -com- 
“posiţiunei chimice şi de:D: profesor I:. Mrazec; din 
punctul de vedere geologic. Şi unul şi altul, fie- 
căre din punctul” lui “de: vedere, :ajung!la” coniclu- - 
'Siuni foarte iniportânte: i 

-D: Saligny, în'brogura să intitulată "Despre an- - 
“tracitul de la: Skela (Gorj) şi acel din valea Badeanca 
(Muscel)“, arătă! că probele ce':a avut: de. ana- 
lisat, s'au coristatat foarte: bogate în cărbune; : — 

“peste '90%/. - te za 

D. prăfesot“Mrtzet, în' urma: ajutorului de-ex- 
cursiuni ce'i-a fost-acordat deiminister:în anul tre- 
cut, ne-a presintat anul acesta-un raport de o foarte 

“mare: însemnătate 'economică;:'din causa :conside- 
„raţiunilor:ce urmeazăii:i: ee criza in artere 

a Spa
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EI, în urma exeursiunilor şi cercetărilor făcute 

în Gorj: pe la Skela, Stăncegti, etc. conchide: 

1) Că formațiunile în care se află antracitul atăt 

din cauza discordanţeilor cu formațiunile arhaice 

pe de o pante şi cu formațiunile mezozoice pe de 

alta ; cât şi din cauza caracterelor petrografice, ce 

le apropie de alte formaţiuni considerate ca apar- 

ţinend carboniferului; cum şi din causa identităţii 

tectonice ce există între antracitul din Banat şi cel 
de la noi, ele, (formațiunile cu antracit de la noi) 

aparţin paleozoicului şi probabil earboniferului. 

2) Că aceste formaţiuni, în care se află antraci- 

tul, presintă la noi faciesul de coastă, de țărm, —for- 

maţiunea utilă, zicem de obicei în geologie. O mică 

parantesă pentru a împrospăta diferinţa ce facem 

intre o formaţiune utilă şi formațiunile sterile. In 
"geologie, mai ales din punctul de vedere al forma- 

ţiunilor 'earbonice, numim formațiuni utile conglo- 

meratele, arkosele, gresiile, nisipurile, etc., fiind-că 

aceste materiale ne dau în general tipul depune- 

rilor de țerm şi lagume, unde. puteau creşte acele 

păduri imense, ale căror resturi constituese cărbu- 

nii de adi.. o IE 

3) Că aceste formaţiuni carhonifere se presintii 

în unele: puncte d'o putere foarte mare — 1.000 m. 

grosime în: Vâlceaua Grumierilor lângă Skela;. cea 

ce e foarte important din punctul de vedereal pro- 

babilităţilor intercalaţiuni lentilelor de antracit. | 
„»" Ast-fel că formațiunile carhbonifere: fiind aproape 
cu siguranţă constatate la noi,— ca facies util chiar
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şi pe grosimi destul de puternice,—cu indicaţiunile 
ce le mai am de pe la oameni şi propietarii locali - 
„că mai sunt încă multe puncte în Gorj şi Mehe- 
dinţi, unde cărbunii sunt ea cei de lu Skela: , Şi 
cum geologiceşte e foarte posibil ca formațiunile 
carbonifere să nai fie respândite în acea parte, 
vedeţi că ne. e permis să ne aşteptăm la lucruri: 
poate mari din punetul de vedere ul existenţei au- 
tracitului. 

Trebue deci să urmărim si să continui cu insis- 
tență, mai ules în acele pitrți, studiile pe cure D. 
Carp a bine-voit sti le incuijureze în anul ti cut. Noi 
am indicat în adecer numai Gorjul şi Mehedinţii, ca 
cele mai probabile, fiind-că acolo s'au. aflat actucl- 
mente câte-ca puncte care ne-au ficat atențiunea, dar 
asta nu exclude ca si se poată spiisi altele şi în alte 
părți, —chiar D. Saligny « analisat o „probă, .ce i sa 
adus ca proceniud. din calea Bădeanca, Muscel, i, 
„De exploatarea de, la Skela.nu.. Vorbesc, fiind: că 

în. afară de galeriile ce. sunt practicate, în „lentila 
sau stratul de antracit, chiar, nu „cunosc alte, explo- 
tări şi sondaje care, să ne, dea o, idee, nai brecisă 
de cantitatea de exploatat şi ast-fel să pot face cal- 
cule şi preziceri.., Vă voi.spune, numai că lueru- 
rile se presintă bine şi ar fi. de dorit ca, de urgenţă 
să li se permită sau.să. li se înlesneascii construe- 
(iunea ui unei i linii ferate, căci, CU „cât sc, ințărziegzii 

Te 

taţii crese şi mi-e teâmă, a aalieor cu, pare, e destul 

tt a a



de bună acum, să nu ajungă a fi aşa erevali de 

cheltueli, în cât să nu mai fie rentabilă. 

De asemenea ur fi de dorit si nu tot ireacă inalte 

mâini căci: în casul nostru, lucrul făcându-se din 

beneficii in beneficii pentru transiniţători şi interme- 

diari, e .de temut ca afacerea, care era bună când 

trebuia să renteze un capital de x mii de lei, să nu 

devie foarle rea, atunci când va trebui să bonilice 

suma de x+y mii, în care y represintă cheltueli 

ce au umplut buzunarele altora şi nu lucrări fă- 

cute “în interesul exploatărei. 

Un cuvent încă. Antracitul de la Skelu ca ori-ce 

antracit arde cam anevoe şi nu în loate sistemele 

de sobe şi cuptoare. Trebue sfărimală pentru a 

mări. suprafaţa de ardere şi un tiraj special, cu 

un volum de aer cure să aibă cantitatea de oxigen 

îndestulătoare, faţă cu bogăţia în 'carbon a antra- 

citului::Câţi-va comisionari; interesaţi “în duraveri 
„ de'cărbuni: cu străinătatea, au răspândit sgomotul 

că antracitul' nostru nu: arde, dar acesște siromote 

sunt' curate -neadevăruri rtu- -voiloar 6, asvânile în 
“mod: tendenţios. - a ă 

sa , | 

* Huilia. Este principalul: şi adevăratul notor al 
intiegei industrii şi -colosalei : activităţi moderne. 
Conţine 75—900%/o-'cărbune :şi aparţine în mare 
parte formaţiuni 'carhonitere. Aici o mică păran- 

teză' pentru: ca-si se descurce mai binc cele ce voi 
spune.:Se clasează în general combustibilii mine-
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vali, propriu zis cărbunii, nu atăt după aspect cât 
după numărul de calorii, care implică cantitatea 
de carbon la0%/, şi după formațiunile geologice că- 
rora aparţin, fiind-că de ordinar amândouă aceste 
clasificări merg. cam. paralel. Huilia: după acestă 
metodă corespunde pentru marea ei majoritate 
formaţiunei cavbonifere. Asta nu esclude însă Ma 
avea în lias şi chiar mai târziu. combustibilii care 

“să corespundă exact calităţilor huilei, fiind-că de 
multe ori acţiunile metamorfice posterioare au 
precipitat. transformările moleculare în straturile 
de cărbuni mai noi, şi ast-fel prin acţiunea lor sa 
produs în acele straturi mai noi, cea ce. timpul a 
exercitat asupra straturilor din formațiunile carbo- 

„miferului. 

Am reamintit aceasta, fiind-că toemai la noi star 
presinta casul unor ; cărbuni . cari, de.:şi: în: forma- 
“țiuni ce aproape cu. siguranţă. că nu sunt: carbo- 
nifere, ei însă presintă aproape. calităţile :şi aspec- 
tul huilei. Voi să, vorbese de o regiune ce se in- 
tinde între Muscel şi Dâmboviţa: In. acea -parte. de 
mult şi adese-ori mi se tot spunea că sunt ciubuni 
„ca cei de la drumurile de fier“, dar eu, fiind-că 
ştiam că acea regiune fusese deja visitată de D.ing. 
Istrati împreună cu alţii, şi denşii anuriţaseră un 
fel de liginit superior pe la Brănduşa şi Piscu: cu 
Brazii,—nu dam o mare.atenţiune,. -- .- i 

Am întrebat însă pe.acei cari-.tot îmi .spuneau 
ast-fel de lucruri, mai mult ca să scap: sunt. cău- 
buni înfipţi în adevărată piatră, stâncă, sus şi jos,
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atunci merg; de unde nu, numai e trebuinţă“? 

Acestea sunt curacterele int”un mod grosolan și 

profan, pentru ca ori-cine să deosibească la noi, 

nu numai antracitul și huilia de lignituri, dar chiar 

ligniturile eocene şi miocene, care sunt foarte bune 

eu calitate, de cele aparţinend fowmaţiunei pliocene, 

ce sunt destul de răspândite în ţară, dar d'o cali- 

tate inferioară. Mi s'a răspuns afirmativ și am a 

tras atenţiunea: D-lui dr. Redlich, care făcea excur- 

siuni anul trecut în ţară, tot pe baza ajutorului de 

excursiuni ce-i oferise ministerul. 
Mai târziu densul mi-a seris că a găsit deja un 

strat cu. ciirbuni de formaţiune poate chiar liasică, 

în ori-ce cas însă din jurasieul superior, la Strunga 

aproape de graniţă şi între Muscel şi Dâmboviţa. 

„Maitârziu am pornit şi eu explorările în acea parte 

și resultatele, deşi n'am putut să „stau mult, au fost 

foarte îmbucurătoare, căci Pam găsit nu numai la 

Strunga, Brânduşa şi Piscu cu Brazii, dar am avut 

probe de la Zănoaga, Lespezile, Reteiul, Bezdad, 

ete. Aşa că e o suprafaţă de vro SO pe 35 de Ri- 

Jometri,. unde.:în .opt.nouă puncte sau găsit. căr- 

buni ce în adevăr nu erau în loc, ei remaniaţi, dar 

in vre-o două locuri bolovani, in care laturea cea 

„mai nică avea 0'm.,80. Şi cum.e probabil. că nu- 
tura nu a--răspândit:aceşti. cărbuni în acele puncte 
numai: pentru a. ne amăgi pe noi, nu ne rămâne (t- 
cum de cât să ne organizim şi să, continui, cu foarte 

| mare dctivitate; căută de în această regiune, pentu « 
„Ne: contine dacă sunt. str aturi explotabile sau nu.
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Am tratat acest combustibil Ja titlul „huilia“ 

fiind-că aspectul lui e ca al huilei şi nişte analise 
făcute la Lăculeţe şi încredințate mie de D. Ing. 
Bajol, au dat 7.900 calorii pentru Brânduşa şi 

1.500 pentru Piscu cu Brazii. Formațiunile din îm- 

prejurimi însă sunt insemnate pe harta geologică 

ca cocene și cretacice, iar nişte analise anterioare 

ar fi dat tot pentru aceşti cărbuni numai 4 4,500 ca- 

lorii—cu toate că din valea Bădeanea, care intai 

in această regiune, s'a analisat de către D. Saligny 

uni cărbune, ce a presintat toate caracterele antraci- 
tului, cum am arătat deja. 

Eu, până la studii mai amănunțite, opiniez a 

clasa acei cărbuni, ca un combustibil din forma- 

țiuni mai noi, darpe care actiunile metamorfice i-a 
apropiat de huiliă. De la serviciu am trimis probe 

a Viena, dar nu ne-au sosit nici pân acum resul- 

ae Ta eat Ta 

pe ii 

i p a 7 E d ia ? 1. Pa 

Lignitul. In ţara, noastră, trebue să deosebim 
două mari categorii: . -. a 

a) lignitul în formațiunile până la pliocen si şi care 
ar avea ca tip cărbunele de la Petroşani — această 
calitate. presintă un foarte mare interes : pentru. în- 

dustria noastră, căci puterea. calorică. variază între 
3500 la 5500 calorii; oc 

ID, lignitul. din formațiunea. plioceniă « care e foarte 
răspândit şi cel care se întâlneşte: mai pretutindeni 

,
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  în părţile: puţin muntoase—are de la 3500 calorii 

în jos. 

De categoria întâi ar ţine lignitul de la Bahna 

(Mehedinţi), din jud. Buzeu, de la Lapoş (Bucăii), 

din jud. Suceava şi alte localităţi. Această serie de 

combustibil s'a urmărit ca studii şi cercetări foarte 

puțin, cu toate că chiar la delăsata şi mult zgomo- 

toasa Bahna mai sunt puncte de reluat şi cercetat 

în acea regiune.. La Lapoş, unde sunt două sonde 

“de mână acum, nu's'au obţinut încă resultate în 
cât să.ne putem pronunţa întrun sens sau altul. 

"Studiul şi cercetarea acestor formaţiuni se împime 

azi mai mult de cât or când. 

-Lignitul - din formațiunea pliocenti torinează un 

cordon,:ce .se întinde de.la Severin, la Focşani, in- 

dicând .uimele lagunelor:.şi vechilor ţărmuri; sep- 

tentrionale- ale golfului -pliocen, care acoperea,, cu 

apele lui,::restul -ţărei până spre Dunărea ;de, azi. 

Importanţa: lui.-.ca, cantitate, e. foarte. mare. pentru 

econoimia“noastră industrială „şi: domestică, când 

un putea găsi mijlocul de a-l utilisa. Calitatea lui 

însă lasă” de, dorit:şi ne:impune sarcina d'a recurge 
la un mijloc:artificial: pentru. a-l putea întrebuința. 
» „Ca, studii nu;s'au determinat încă diferitele puncte 
din ţară, "unde. el ar fi grămiădit în cantităţi mai 
mari:şi în condițiuni mai avantagioase de exploa- 
lat, căci-trebue.să.seiştie, că. deşi e foarte răspân- - 
dit, nu însă pretutindeni se poate exploata. |
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Ca încercări sistematice şi metodice de a-l uti- 

lisa, s'au făcut şi mai puţin pentru acest soi de 

combustibil. 

Anul trecut d. P. Carp a încuviințat să meargă 

d. inginer Pascu în streinătate, ca să se înțeleagă 

cu un d. prof. Sehnabeleger de la Leoben, care ar 

fi descoperit mijlocul de a -transforma lignitul şi 

chiar turba în cocks. Am aici probe din cocksul 

obţinut de ăcel d. profesor şi cestiunea era dun 
foarte mare interes pentru țara noastră; dar nu 
s'a putut ajunge la o. înțelegere cu el, fiind-că pe 

de o parte ne cerea condițiuni şi angajamente pe. 

„care ca minister nu le puteam lua — un particular 

ar fi putut mai lesne trata — iar pe de altă parte 

noi nu dispunem de o lege a brevetelor, care să-i 

garanteze la noi avantagiile aplicaţiunii descope- 

ririi lui: "Riămăsese: cu toate astea: lucru ca. să;-se 

trimită: două. 'vâgoane'-de lignit::şi uninginer'al 

ministerului; care să asiste la: toate operaţiunile de 

fabricaţiune, -afără numai de amestec; căci în el stă 

tot: secretul: pro cedeului:: In urmă condiţiunile s'au 

schimbat” şi nu! s au nai pus: în vaplicarei„celei:plă- 

nuite.! e ct cm micri te tot abur 

In tară %'în'afară de:micile: setrebuințiiri: de la-C. 

F.R.,unde-l arde âmestecându-l mai ales.cu lemne 

şi mai rar cu cărbuni, nu: cunosc altele;: Şi e.de o 

foarte mure nevoie și lucru nu imposibil: de :resoleat, 
pentru ca să ne ocupăm mai de aproape: şi să studiem 
mai serios şi mai'metodic întrebuințarea:ucestui lignit. 

Avem cantitiiţi mari, s'a ptisit chiar:la Ipotești, ipe
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malul Oltului, 10 kilometri mai la sud de Slatina, 

- şi ar fi o adevărată fericire pentru industria şi țara 

noastră, când sar găsi mijlocul de a-l întrebuința. 

Dar nimeni nu-vrea să -risce pentru a face analise 

“şi amestecuri cu fel.de fel de materiale și în fel de 

fel de cuptoare, deşi materialele și vezidiuurile, cu 

care s'ar putea ajunge la brichete si ulte produse, nu 

ne lipsesc. Şi nu numai că e dăunător si lăsăm să 
zacă sub pământ o bogăţie aşa de însemnată, uoi 

cari nu avem. în abundență alt combustibil, dar 
scumpetea şi lipsa combustibilului se resimte nu 

numai pentru: industrie, dar mai ales pentru con- 

sumaţia zilnică. Să se consulte proprietarii din 

părţile de câmp ale ţării şi cei ce-uu mori şi se va 
vedea. Sa a 

Deci şi pentru acest lipit se impune si ne or- 
ijanizăm -ast-fel. în. cât prin: studii şi.sîncercări să pu- 

tem 'ajunige:a-l. întrebuința: Azi avem: de „cât: 

min a:de-la Mărgineauca, deschisă : de; d.:inginer Is- 

trati: şi» exploatată-de stat-cu10. mii tone; anual; 

minele ;de'la: Şotânga şi: Doiceşti. exploatate „de so- 

cietatea minieră în capucud;. inginer, Zane. şi .c'o 
producţie anuală de la 2 la 5mii:tone; alte câte-va 

punete'cu'totul: neinsemniate ca .producţie. ;. su 
otet ba i e Dori tin 

Pi batut aci ti ci pe 

: Petrolul; — Ar, fi fost, să fie; şi, de sigur c'are să 

vie:0 vreme: când.va-fi: cel mai important enmbus- 
tUbil la. moi, Acesta, din: cauza bogățiilor . de care. 

ra vara. iure pi ; « “ ÎN: .. ţ l case ai eri e Pe
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dispunem. şi mai ales pentru că întrebuinţarea pe- 

tolului şi derivatelor lui, ca combustibil sub dife- 

rite: fovme, sa răspândit întrun mod extraordinar 

și creşte din zi în zi: marină, drumuri de fier, mori, 

cuptoare metalurgice îşi alte industrii, luminatul o- 

raşelor, diferite feluri de motoare, fel de fel de a- 

parate şi ustensile, etc. 

- Actualmente însă industria noastră petroliferă stă 

foarte prost, în raport eu ceia ce ar trebui. să fie. Azi 

in afară de câţi-va oameni, cari mai ales işi fac, cind 

nai rău când: mai bine, trebuşoarele lor, ţara nu. 
se resimte de loc de existenţa unei astfel de bogății. 
Nu e marină, nu sunt drumuri de fe; nu. e in- 

dustrie; nu e economie domestică. ete. care să în- 

trebuinţeze petrolul cu derivatele lui; nu sunt oraşe 

iluminate, nu motoare. ete. care să profite de pro- 

dusele volatile ale țițeiului: Şi: causele:acestei:lăn-, 
cezeli sunt'imultiple /si cam 'destul de-grele:de în-+ 

lăturat.: E de vină-atât- statul; adicărteirtelau » în. 

„minti! direcţia :şii conducerea ţării 'p:căile» ecoio-: 
mice, 'cât şi măi ales-producătorii: rioştri! de:petrol 
cu felul lor: dea'fi: negustori :şi de a înțelege-inte:: 

vesele lor şi ale ţării. it tru mite, 

“Din punctul 'de:vedereiteoretic; 'ca'studii'de geo-. 

logie aplicată, pentru a ne da seama de importanţa 

şi condițiunile bogățiilor ce posedam, nu s'a făcut 

aproape nimic. "Toate acele, foarte importante date 

ce s'ar fi putut culege.din diferitele exploatări: tu 

puluri şi sonde'ceis'auiăcutişi.se:facla:noi, sau: 

pierdut şi nu uumai ca-teorie, dar-ca' conclusiuni :
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economice şi” invătiuninte practice suferim foarte 
mult azi. Nu s'a imbogăţit aproape cu nimic din 
această destul de îndelungă experienţă nici partea 
teoretică, nici mijloacele şi procedeurile practice 
Ma: căuta acest produs mineral. Şi în aprecierea ză- 
cămintelor or fixarea căutărilor n'avem nimic spe- 
cial, siutetisat din încercările noastre eminamente lu- 
cale; suntein siliţi să judecăm lucrurile tot cu prin- 
cipiile şi conclusiunile generale stabilite iiruea, de 
şi să .ştie foarte bine azi. 'că -fiecăre 'regiune petro- 
liferă îşi are particularităţile ei. Determinarea și:ru- 
hoaşterea acestor particulavitiiți. şi condițiuni locule, 
constituese: ştiinţa specialiştilor din fie-care regiune, si 
cut contribuit la desroltarea diferitelor regiuni. Pentru 
studiul si obținerea une asemenea particularităţi si 
obsercațiuni, alte state au cheltuit si cheltuese sume 
însemnate. | i 

Din punctul de vedere economic, comercial, stiun 
şi: mai ru, atât ca organisare şi întocmire a unor 
condițiuni : mai înlesnitoare şi mai incurajatoare 
„Pentru acest fel de produse, cât şi în ce priveşte 
încercările ce stau fiicut şi se fac—or mai bine ce 
nu S'au fiicut şi nu se fac — pentru a găsi or creu 
un debugeu acestei miufi. Şi în această ordine: de: 
idei nu:e atât vinovat statul cât mai ales producă- 
torii de petrol. In afară de D-nu Monteoru şi alți 
vre-o 2—3 cari înțeleg în adevăr comereiul mare al 
acestui combustibil, restul e lipsit, sau nu vrea să 
ţie seamă, de cele mai: elementare principii comer- 
ciale.
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„trebuințare mai universală, a acestui produs. 
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„Ku toţii cunoaşteţi lozinca şi vaetele actuale: „pro 
ducţiunea de petrol la noi e prea matre.pentru con- 
sumaţia. noastră şi prea mică. pentru: a putea EX- 
porta” Î a: 

Dar de ce o asfel de stare? cun Sa provocat și 
de. ce se. mentine? 

Pentru că, D-lor, inătintră u, lu noi, producațorii 
noştri de petrol, neinţelegându-şi interesele, nu s'au 
incercat şi. n'au riscat absolut nimic, fie ca storțare 
«le orce fel, fie ca reclamă peutiu a înlesni şi pro- 
paga, nu numai în-industrie dar chiar în econoinitu 

“ moastră domestică, respândirea. acestui produs, ce 
“constitue existenţa lor şi fericirea ţiuii. Ei cânds'âu 
interesat de ceva a fost sau: pentru taxele. comu- 
«male, care. în adevăr. sunt exorbitante si necaleulate, 
i-a. omorât in multe privinţe, sau. pentru. diferite 
înlesniri şi avantagii de la Stat şi C. F. R. Nici odată 
„însă nu.au calculat şi nu sati convins. că punctul 
„de reazian pentru. ci nu e atât numai: în acest sens 
„— căci: toate acele. reduceri ŞI. avantagii sunt;sus- 

“ceptibile de un minimum: peste care nu se. poate 
„trece—şi că ţinta. de urmărit şi nădejdea, cea mare 
-şi positivă a lor trehuca să se indrepte către o în- 

pi 

In afară, pieţele streine nu contractează angaja- 
„mente decât pentru . furnituri mari “şi. în. anumite 
: condițiuni. de exactităte de. predare „ŞI. variaţii. de 
“preţuri. Producătorii noştri. nu. că nu ar fi.fost.în 
stare să sutisfacă, cel-puţiu în parte,. acestor. con- 
.diţiuni, dar ei nu ştiu să fie negustori. cu apuci- 
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turi moderne, mai apusene ş si n'au idee de avanta- 

giile unei. pieţe constante, permanente şi cum se 

intr eţine | o aşa piaţă. Si mă explic. Să admitem de 

pildă că avem o mare cerere de ţiţei pe pieţele 

noastre. Ei bine, producttorii noştri, cari nu apre- 

_ciază de ce valoare e im cumpărător permanent şi 

că preţurile azi-la mărfuri, din causa mijloacelor de 

producţie şi transport, afară de cazuii anormale, 

numai ppt varia ca altă dată; că din contră, azi va- 

ziaţiuni. foarte mici în pr sui deplaseză pieţele 

dintrun "centru înt”altu ; în loc să-și făcă pre- 

țurile faţă cu cheltuelile lor” şi conicurenţa streină 

şi fixându- le să se menţie cam în limitele medici 

stabilite, chiar atunci când ar fi cereri mai mari, —în 

asemenea cazuri excepţionale căutând să sporească 

pr oducţiunea prin deschideri de noi guii de puţuri— 

| produetorii. noştri, nesocoțibil aceste consideraţiuni, 

caută, să profite de cerenile! „cumiperătoriloi” uiicând 

şi. ei prețurile şi-i îmbălaţi do Situaţia ” iiomeiitană, 

incep; Șă deschidă şi alte puri! iidi!! Peste câte:ta 

săptămâni or luni însă urniazit ă'sțagriaţiune des- 

nădăjduitoare, căci pe “de” o pârle cumpărătoiul, 

neputend. supor ta ur câr ea pr eţiuilor, a dat fuga şi 

„N contractat, cu alțe centruri de producţie mai 

constante, iar pe de alta producător ul nostru se mai 

giseşte în prăvălie, pelângă marfă obicinuită; şi cu 

producţia puţurilor noi— când nu mai sunt şi alte . 

cheltueli făcute. tot în vederea prosperității mMo- 

mentane, _ 

Şi iată- -ne astfel ini” o criză de supră- producţie. 

ÎN 
N
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I
I
I
 
I
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“Aceasta « s'a a întâmplat i nu: numai cu stu einătatea, 

dar chiar cu căile noastre feraie,a căror direcţiune, 

toemai pentru a încuraja industria naţională, CON-. 

struise câte-va maşini cu pet ol. S'a contractat cu 

furnisorii, dar mai târziu contractanţii găsind că le 

era mai avantagios. să extragă uleiuri şi alte pro- 

duse din cea ce vindea C.F., ei, în loc să-şi menţie 

C.F. ca piaţă serioasă şi constantă şi să caute să 

sporească producţiunea, dacă voiau să-şi rafineze, 

„din contră, au căutat de au resiliat contractul. Şi 

câte-va luni mai târziu direcţia C.F. R., care € în 

capul, unor servicii cenu pot îngădui asemenea: 

tergiversări, se găsea transformându-şi parte din 

acele locomotive pentru alt combustibil, iar indus- 

tria petr oliferii suferind de supra- pr oducţie. 

Tot cu insuficienţa, din toate punctele de vedere, 

a, produciitorilor, ș şi capilaliştilor: Tioştri se explică 

„si.alte anomalii., “Asa de pildi produsele: niai vola- 

tile,ale distilaţiunii titeiului, 'gazolina ete. "cite! dis- 

“tilează la,.0 „temperaturi ii joasă” că uleiul! dain- 

„pant,, costă. la Paris, în, „medie de la ds: Ta: 39! de 

„centime, litru. La, noi, În, regiunile petionitee, pela 

   , 
. 

:se „vand jn mod clandestin amestecându: 56 cu “ltul 

lampant. La Craiova, însă, care e toti pe “teritoriul 

românesc, să plăteşte gazolina ca 70-80 biliti:u. 

E extraordinar, dar lucru se explici. Intâi acele 

taxe comunale exorbitante şi pe urmă 'distilătoiii 

Şi pr oducătorii, noştri sunt foarte mici capitalişti ş şi 

foarte slăbi ca mijloace, ei nu poi să inmagazi-
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„cu totul de alte, avantagii. Fac negustoria cu bobâl- 

_cuţe şi butoaie isolate, la care cheltuelile de tran- 

: sport pe C. F., de adus în oraş etc. sunt altele ca. 

“la, un vagon într eg or cantităţi mai mari. 

- Dacă mai adăugăm şi rapacitatea comerţului 

« „nostru mie din diferitele locălităţi de consumaţie, 

: avem explicaţiunea şi mecanismul anomaliilor “de 

“felul celei citate. 

„Astfel ne învârtim înti”un cerc e viţios. Industria 

. petroliferă nu poate să ea o desvoltare mare căci 

„are destui cumpărători, iar răspândirea şi între- 

„.buinţarea aeestui combustibil nu se poate întinde, 

„de oare-ce e prea scump şi neregulat ca piaţii. 

„ Asupra mtsurilor de luat şi celor ce suntdeficut, 

„casă putem eşi dinti”o aşa stare, e cam greu de 

__precisat, fiind-că ar fi de. început cam cu mai multe 

„„de;odată, pentru ca efectul să fie cficace.. Căci la 

„moi trebue să: se. vadă. rezultatele.: repede, noi nu: 

„suntem: obicinuiţi cu. încercări de hingă durată. 

„in. ordinea şi:felul măsurilor, de luat: 

; „Incontestabil că: studii geologice: mai amănunțite. și 

. învegistrar ca-datelor obținute în: diferitele îucerciiri ce 

r. seifac, să impun: neapărat, atât pentru a da o di- 

: vpecție,mai. metodică căutărilor, cât şi pentru a deter- 

„mina: condițiuni mai economice de exploatare. Cu mo- 

dul de exploutare primitiv şi rudimenta» de azi nau mai 

a A aa 

i Studiul reducerilor: şi înlesnir io: ce se pot face de 
- către. stat:și -ceiile. noastre fer ate, cum şi veducerea or
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suprimayea tazelor comunale, e de neaptirată trebuință. : 
: De o mai mare importanţă de cât toate e însti stu-: 

dierea mijloacelor: ba putea răspândi înty ehuiuțărea 
acestui produs în toate ramurile economiei noastre în-: 
dustriale şi domestice. F Piindeă eu sunt convins, că de 
"ai ajunge de cât ca prin-combustibilul nostru sti în-'. 
Jocuim. cele 15 - milioane combustibil adus din streină- 
tate şi tot ar fi un pas imens. 
„Comerciul - cu streinătatea, adică exportul, în! 

condiţiunile actuale, cel puţin, mi se pare greu de 
râalisat şi ne trebue o muncă: specială şi'o o fineţe 
particulară pentru a-l avea : 

a) Pentru că suntem în ipropiere de două mari. 
centre petrolifere : Caucasul şi Galiţia, care, graţie 
spiritului de întreprinderi şi afaceri acolo, din zi în 
'zi sporesc producţiunea. Deja: în Galiţia chiar a 
ajuns: 3.80 lei:suta :de- kg: de țiței. ni ue 
„“b) pentru că de şi noi aim avea cevă bogății şi 
câte-va avantagii cu:urcatul' petrolului pe:Dunăre 
până în centrul Europei; dar, “actualmente, noi. 
suntem mult mai pnţin: comercianţi : ca: celeilalte 
naţiuni şi mult mai puțin înzestrați: cu 'mijloace fi- 
nanciare şi comerciale: ca: să putem ţine: piept: con: 
curenţei celor-Palte centruri :producitoare. Aşa că 

"acele câte-va avanitagii: cad: față cu ::nepregătirea 
noastră comercială şi lipsa de producători şicapi-. 

talişti mari, e 
Eu nu zic, să ne interest şi să căutăm pe'toate 

căile transacţiunile cu streinătatea, dând acestei in- - 
dustrii toate avantagele posibile ca legislaţie şi re-..
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gulamente,. tarife vamale, exploatare, transport, 

vânzare; creând chiar reservorii în unele puncte, 

vase speciale de transport, conducte din Carpaţi la 
Dunăre şi Mare, şeoale de maeştri sondori, şi son- 

dage în câmpii ete. etc., dar nu prea văd, pentru 

consideraţiuni multiple, posibilitatea d'a realisa 

imediat aceste desiderate. Mi se pare mult mai 

lesne a încerca să răspândim la noi întrebuinţarea 

petroleului şi derivatelor lui ca combustibil, fiindcă: 

pe de o parte noi nu prea avem la îndemână alţi 

combustibili, cari să-l înlocuiască pretutindeni mai 
avantagios şi mai economic; 

„pe dle altă parte întrebuinţarea petrolului la alte 
popoare e acum introdusă în toate ramurile de ac- 
tivitate industrială şi domestică chiar ; 
„Şi în fine e o trebuinţă şi un mare Dine ca în- 
dustria, şi.economia, noastră, să ja 9.aşa direcţie... 
il„Aceaşta nu.se,poate, face, în. adevăr de. .producă- 
torii micișici,, de-o, companie nai, puțernică, eu ca- 
pital nai anare,sau,de un şindicat de producători. 
ae Nuniai ceva, aşa, organisaţ, se. poațe pune în 
relaţiuni cu, fabricanţii mari_de maşini, şi .or-ce, fel 
de,alte, aparate :incălzite; cu petrol or: derivatele lui,. 
cum sunt fabricanţii din Paris, Colonia, Hamburg, 
„Dreşda. ete. „şi să se înţeleagă cu. ei. Producătorii 
de, la moi;au o marfă, petroleul,. căreia trebue să-i 
găseascii debuşeu şi cei-Valţi au o altă marfă. de 

: peizecut, maşinile Şi. „liferitele . aparate. „Interesele 
dori sunț identice şi, țara românească. are. trebuință 
si, de anii gi de alţii. Neapărat că studiind cestiunea,,
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tare e vesolvată dejă: în mare parte, se poute ijunge . 
Ja o combinaţie de preţuri şi conidiţiuni de vânzare, 
în cât să aducă wiari servicii nu numai indus- 

„triei petrolului, dar chiar stării noastre economice 
şi industriale, căci, cum am spus,lipsa de combus-! 

- Ubil eftin să resimte grozav în țară şi din ce în ce. 
Căile ferate ar putea iav, cu foarte mici sacr ificii 

să ajute îndrumarea industriei petrolifere către o sture 
mai bună în modul ar mător: Să se veînființeze loco- 
motive cu petrol, dar contractele să se facă: nu nu- 
mai cu furmisorii din țară ci şi cu cei dii streină- 
tate. Acesta temporar, bine înţeles, până ce: vor 
ajunge producătorii noştri.să fie ei singuri în mă- 
sură să dea furnituri regulate. E atât petrol acum în 
Caucaz şi Guliţia, încât se găsesc furnisori cari pot 
angaja furnituri fără să fixeze un minimum; — să 
dea cât i 'se cere, fără: să'fie 'mevoe să” sc:fixeze li- 
mite prăcise. "Asti" căi druniutile de fear: patit -ab- 
sorbi! toată” produibţiu moistti "disponibilă'!4i: 'con- 
tractul cui 'streinii: jiu tar serii decât jenti 'căsiri 
de meregularitate şi adeset de insuficiențădiii par- 
lea producătorilor Hoştii Cui nodul! dcesta iri 
 Sicar asigură” si: GP. R. G'fiiiniitură'tegaltititi i - 

normală: - tite Di Îi aa Pita a Ut Îi aie 

"Sân! incerca: şi 'destobiiiea noastră, “ încălul”tu 
încetul, de tributul ce-l Platini altor popoare'pentru 
combustibil, ei imite e tirttota  onea 

Şi infine sar aduce cel'maâi mire sprijit icum 
la început, industriei noastre'petrolifei:c,/ uborhind 
“tot surplusul. Căti'azi situaţia 'e'iaşa, încât €'im-
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posibil de încercal o producţie p'un picior mai 

mare, fiind-că producţia de la un pul sait dout 

mai cum se cade strică toată piața; nu “i-o cauliă 

nici cei din streinătate fiind-eă n'avem terg vrerulat 

de petrol şi nici în țară n'ai cui so petreci. Aşa că 

trebue un sprijin dintro parte, şi la C.F.R. sar 

putea începe fiiră de nici un inconvenient — cum 

am arătat. 

- Tuminatul diferitelor noastre oraşe cu produse ale. 

destilațiunei țițeiului şi marina noastr chiar, a put- 

tea să ajute mult industria petrolieră. 

In wma celor expuse putem afirma că nrtera. 

jie-a înzestrat cu combustibilul mineral, nu asa ca pe 

alte regiuni, dar ast-fel în cât să nu ne fie permis « 

ne-plânge. Şi: dacă. e cine-ca:de cină, suntem noi că 

puine-am muncit îndestul- mintea, pentru « ne putea 

servi: de ceea ce:-arem şi ne-am mulţumit să-i luăm 

de-u gata de lu alţii. 

| “Acest mod de-a întelege şi de a face lucrurile 

dacă s'a putut îngăidui pâmacum:-- E 

:fieipentru că nu aveam numărul suficient de oa- 

“meni tecnici;':: : 

fie-că cerinţele noastre de: produse industriale 

nu:eraii aşa de respândite; 

fie; mai ales, că aveam alte mijloace da ne pro- 

cura cele: trebuincioase; - 

Aia | E 

când singurul nostru mijloc de a ne câștiga ec-!
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sistența e pe cale de a ne lăsa, din. causa -concu- 

renţei ce ne-o fac cele-l: alte popoare; 

când  consumaţiunea. produselor industriale: 

streine e fatal şi zilnic din ce în ce mai mare; 

“când în fine cultura generală şi tecnică, mai ales,. 
e deja la un nivel ca cel care îl represintaţi Dv.; 
„când resboiul, ce de sigur ne-ar întrerupe mij-: 

- loacele actuale de alimentare cu combustibil, ne: 

ameninţă dintr?o zi înalta; e 
azi, o aşa stare de lucruri.nu se'mai poate îngă-: 

dui. Incepe să -fie c'am greii de.suportat, pentru 

nişte minţi care se respectă şi care cunosc meca- 
nismul fenomenelor economice în lumea asta, ca 

să mai lăsăm o sumă de agenţi şi forţe naturale 
fără să ne servim de ele şi mai de neînțeles de cât 

atât, să plătim tribut altor naţii şi să ne schimbiun 

în răi climatul ţării, fiind-că noi nu căutăm să ne, 
punem în: măsură de-a învinge dificultăţi, ce sunt. 

de: sigur mai pe jos de puterea: sforțărilor” noastre. 

intelectuale. | e nai 
Şi se va vedea: că: vespunderea cade asupra” 

noastră, cei cu o educaţiune tecnică, fiind-că cam. 

tot ce se-putea face de cei cu.o educaţiune.numai 

generală s'a c'am făcut, acum e rindul specialişti-. 

lor, celor cari au -pătruns :în misterele „diferitelor 
transformări şi procedeuri industriale, -celor cari 

ai prins inecanismul fenomenelor economice şi so- 

ciale; ei trebue să intervie, să studieze. şi: să dea 
soluţiunile in satisfacerea nevoilor. noastre. .eco- 

NOMICE, a
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Into uşa atmosferă d'a gîndi, altfel trebue să 
fie organizaţi factorii societăţei însărcinaţi cu cău- 

tarea, găsirea şi darea la iveală a materialelor şi 

forţelor naturale de care am putea dispune, alt-fel 
trebue să fie raporturile între aceşti factori şi între 

consumatori, cei ce se folosesc şi sub diferite forme 

dau o valoare şi întrebuințare acelor materiale şi 

forţe naturale. 

In casul nostru alt-fel trebuesc să fie organizate 

serviciile de studii de la diferitele noastre rumuri 

de activitate şi alt-fel trebue să fie legăturile intre 
un serviciii de mine şi cariere de pildă, şi între. 
constructorii şi industrialii din ţară, — C.F. R. în 

primul rang. | 

Intre patru ochi ni se tot spune că noi, la servi- 
ciul minelor, cari tocmai avem sarcina de a căuta, 
studia şi pune: în. evidenţă bogiţiile. ce I€ avem, nu 
am fii înc măsură să inventiim pratulde. puşcă; dar 
nici: n'avem. pretenţia: Intreb; însă în .care țară din 
lume şi:care din serviciile noastre -n! au trecut.prin 
uceste” neajunsuri.inerente ori-cărui: început? “Tre- 
bue: să: nu'-se uitescă dacă avem.un corp «le Poduri 
şi sosele; de Gonstrucţiuni 'de căi: ferate mai ales, 
ewicare ne:putem făli şi ţine piept streinătăţii, aces- 
tea::se: datoresc: în- marea parte: lucrărilor care au 
fost:.de executat: organisărilor. interioare ce. stau 
ingăduit diferitelor. servicii, .capacităţei - câtor-va 
persoane ce 'fac'parte din acest corp,— dar mai ales 
sprijinului colosal cei la dat.uemuritorul Lon Bră- 
lianu. Fării, acest nepreţuit sprijin puteau să fie lu-
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crări multe şi oameni inteligenţi câţi veţi poli, lu- 

crările se executau de alţii şi corpul nostru ingi- 

neresc rămânea cam tot ce era pe la 1860. 

- Serviciul minelor, — meserie mult mai ingrată, 

fiind-că în partea exploririlor, de care tocmai avem 

nevoe acum, e bazat în mare parte pe probabilităţi 

şi încercări — nu are nici până azi instrumentele 
primordiale de muncă: colecţiuni, laborator, bi- 

bliotecă, etc. Nu e chip să se înţeleagă cu un ză- 

cămint util, fie mineral, fie de combustibil, nu-l 

descopere în general cel care a dat Pun afleur- 

nent şi vine cu câte-va bucățele, căci cu ăşa ceva 
mai mers departe — şi adevăratul descoperitor, cel 

care pune în evidenţă lucrul, e numai cel care gă- 

sind un afleurment poate şi are mijloace să stu- 

dieze condiţiunile tectonice locale; să analizeze mi- 

neralul ori combustibilul ;. terenurile imediat .supe- 

rioare.şi. inferioare, cuni: şi .cele din-imprejurimi, 

să. le:studieze. din- punctul :de,vedere paleontologie 

in .colecţiunile: de -paleontologie, : din; punctul, de. 

vedere petrografic-işi mineralogie -în «colecţiunile - 

de :petrografie şi .mineralogie;;:să le observe la. mi- 

croscop, ete: ete. Fiind-că. numai. un aşa. observa- 
tor, care studiând toate aceste condițiuni. locale, şi 
comparând lucrurile. cu alte..casuri -existente. în; lu- 

mea întreagă, va fi. în stare. să dea.poveţe practice 

şi conclusiuni economice... ni tei: 

„-Nouă,;-la serviciul: minelor, ne:e cu neputinţă să 

- fim aşa de compleţi, fiind-că. ne lipsise 'instrumen- 

- tele .de observaţiune; studii. şi: comparaţiuni.. E o
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şcoală geologică la noi, care susține că dacam: 

avea mine n'ar mai fi nevoiesă le căutăm, căci de 

mult ar îi venit ele peste noi, dar România numără - 

ază destui oaineni luminaţi, cari fără să fie specia- 
lişti în această ramură chiar şi numai cu cultura 

generală şi specialitatea meserii lor, pot judeca ce 

valoare aii asemenea aserţiuni şi câtă zăpăceală şi 
conlusie se provoacă in spirite prin acel îndemn la 

irândăvie şi cât răi se aduce ţării obicinuind lumea 

să creadă că numai e nimic: de sperat la noi. 

Personal, în urma explorărilor făcute, sunt con-. 

vins ci prin studii şi încercări se poate ajunge în 

curânul la resultate extraordinar de favorabile. A- 

ceasta cred: că reese în parte şi pentru unii din. 

d-voastră din 'cele expuse pân'acum.. 

Ne pare rău acum că mina de.la Skela e în mâ- 

nile streinilor, căci afleurementele se cunoşteau 
încă de rnult. fiind descoperite de Români. Dar cu 
felul nostru da lucra în asemenea: cestiuni, nici nu 
putea îi alt-fel. 'Trebue să-se înţeleagă :că situaţiu- 
nea minieră în. ţară; pentru câte-va. puncte şi ma- 
teriale, e ast-fel: viitovul şi avantagiile sunt ale ce- 
lor cari vor dispune de câte-va sute: ae mii de lei 
pentru ca să risice numai să vadă dacă e ceva de 
exploatat or nu în acele locuri indicate. Cum la 
noi nici particularii nici statul nu visică pentru aşa. 
încercări, acele bunuri cad fatal în mâinile streini-! 
lor, fiind-că numai ei risică capitalul pentru încer- 
cări şi studii — afară dacă nu ne decidem să sufe- 
Tim, lăsând acele: bogății în pământ până în ziua!
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când ne vom decide şi noi să ne organizăm pentru 

asemenea studii şi încercări. 

In fine, dacă în cheltueli de explorări şi studii 
sistematice nu voim încă să ne asvârlim, eu nu 

văd de loc în ce ar păgubi ţara şi C.F. R. în par- 

ticular, dacă de pildă la două locomotive vechi şi 

un cuptor la atelierele de afară (B. M.) sar ataşa 

doi ingineri, unul dela tracţiune şi altul de la ate- 

liere, cu personalul şi fondurile necesarii, cari, îm- 

preună cu un industrial, represintant al celor-l'alţi 
şi cu serviciul minelor, să nu aibă alt-ceva. de făcut 

de cât a încerca şi studia diferitele materiale şi 

combustibile din ţară. | 
Cu siguranţă că studiind cestiunea metodic, cu - 

fel de fel de amestecuri şi tiraje, variând cuptoa- 

rele etc. etc., s'ar ajunge la resultate satisfi icătoare, 

ca acel al lui Schanbeleger şi altele. . : 

Ca să tennin; cred d-lor, că. mi-am. indeplinit o 

datorie către ţară şi către societatea politecnică, 
supunând d-voastre, oameni. tecniei ai ţării, resul- 
tatele şi convingerile la care am ajuns eu ocupân- 

du-mă, cu: cestiunile combustibilului nostru mine- 

ral, din punctul de vedere economic. 

taia 
- 

 


