
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO, FOSWIĘCONE SPRA WOM PRZEMYSŁ U GÓRNICZEGO I HUTNICZEGO. 

Tom l. Dąbrowa, dnia l listopada 1903 r. M 3. 

BOZPOBZĄDZENIA RZĄDOWE. 

Zatwierdzenie przepisów o wynagrodzeni u poszko
dowany ch skutkiem n ieszczęśliwyc h wypadków robotni 
ków i ofi cyalistów oraz człon ków ich rodz in w przed
si ębi o rstwach przemysłu fabrycznego, górn iczego i hut -
niczeg o. 

X. *) 
(Cil\g dalszy p. ;;,; 2, str. 25). 

XI. Art. 599 ust. postępow. handlo~vego 
(Zbiór praw, t. XI, cz. 2) zmienić i uzupełmć w 
sposób następujący: 

Do długów pierwszego rzędu na:leżą . : : · .. 
5) pensya i płaca najemna, przypa~aJ~Ca sł~z.bi~ 
domowej i robotniko?l za sześ~ .mies1ę?y, J~z~h 
okaże się, że płacy me otrzymah, Jak o tez ovozmo
ne za tenże okres czasu wypłaty, przypadające na 
zasadzie przepisów o wynagradzaniu poszkodowa
nych skutkiem nieszczęśliwych wypad~ów robo.t
ników i oficyalistów oraz członków !Ch rod~m 
w przedsiębiorstwach prz~myslu fabryc~n~g:o, gar
niczego i hutniczego (dz1ał I prawa. ~ml~Jszego) . 
Pozatem oznaczone pretensye załatwiają s1ę w od
powiednim stosunku naró~ni z innemi; .... 1_1) 
pretensye, oparte na przep1sa~h o wy~agrodzemu 
poszkodowanych skutkiem meszczęśhwych wy
padków r.o botników i . of~cyalistów oraz członków 
ich rodzm w przeds1ębwrstwach przemysłu fa
brycznego, górniczego i hutniczego (dział I prawa 
niniejszego). . , . 

XII. W gubermach Krolestwa Folskiego su
mom, przypadającym na za~adzie prz~pisó~, wska
zanych w dziale I, robotmkom 1 of1cyahstom w 
przedsiębiorstwach przemysłowych oraz. członka~ 
ich rodzin przyzn.ać prawo do hypoteki p~·awneJ 
zgodnie z art. 15- l _17 wawa o hyrot~kach l przy
wilejach z r. 189b 1 ogolny przywileJ do wsz:J:st
kich wyliczon:ych w a~t. ? tegoż pr~wa długow; 
opóźnionym me dłużeJ , mż na rok Jeden _w:ypła
tom na rzecz tychże osob przyznać przywileJ na
równi z długami , przewidzianymi w p . 4 art. 41 
ustawy hypotecznej z r. 1818 i w p. 4 art. 9 pra
wa o hypotekach i przywilejach z r. 1825. 

XIII. W celu uzupełnienia N AJ w Y żE J za
twierdzonej d. 10 czerwca r . 1900 ustawy o po
datku stemplowym (Zbiór praw i rozp ., art.l674) po
stanowić: Zwalniają się od podatku stemplowego: 
l ) podania i inne dokumenty, oznaczone w p .p. l 

*) Nie przytacza się, jako nieobowia,zuji\CO w Królestwie Pol-
skiem. · 

i 2 art. 14 ustawy ·niniejszej , jako też dokumenty 
w sprawach, opartych na prz~pisa~h o wy:t;tagro
dzeniu poszkodowanych skutkiem meszczęśhwych 
w;y-padków ro~otników i ~ficyalistów oraz człon
kaw ich rodzm w przeds1ębwrstwach przemysłu 
fabrycznego, górniczego i hutniczego (dział_ I pra
wa niniejszego), i 2) umowy dobrowolne 1 tran
zakcye polubowne w sprawach powyższych. 

XIV. Punkt 20 (b i c) art. 6 NAJWYŻEJ za
twierdzonej d. 8 czerwca r . 1898 uchwały o pań
stwowym podatku przemysłowym (Zbiór praw i 
rozp .. art. 964) zredagować, j ak następuje: 

Art. 6. Państwowemu podatkowi przemysło-
wemu nie podlegają: . . . . 

20) Zakl~dy rolne, .znaJdUJąCe s1ę poza_ m~a
stami wył3,;czme w obręb1e własnych lub dzierza
wionych majątków ziemskich, służące ~o rr~era
biania wytworów własnego a po części ffileJsco
wego gospodarstwa roln~go al_b~ też własnego go
spodarstwa leśnego, a mianowiCie: 

a) tartaki, posiadające nie więcej nad j eden 
warsztat ramowy, aczkolwiek poruszany zapomo
cą motoru mechanicznego, jak również urządze
nia dla wyrobu klepek, gontów i tym podobnych 
wyrobów, nie mających charakteru wyrobów sto
larskich; 

b) wiatraki, młyn~ wodne i . porusza? e ~a po~ 
mocą motorów mechamcznych, liczące me więCeJ 
nad cztery postawy kamieni albo jeden postaw wal
cowy (a młyny wodne-i dwa postawy . wa~cowe), 
jako też urządzone przy młynach kr up1arme, po
stawy do wyrobu sukna, c~esania weł_ny, t~ucz~i 
i tym podobne postawy memłynarsk1 e w h~zb1e 
nie więcej nad jeden postaw każdego z wyh czo
nych rodzajów. 

XV. Prawo niniejsze wprowadzić w wyko
nanie od l stycznia r. 1904. *) 

XVI. Polecić odnośnym ministr om i główno
zarządzaj ącym, ~by p7zedstawi~ w porządku usta
nowionym Radzie :t> anstwa ~ mągu r oku. o.d. ter~ 
minu wprowadzema . w żyme ustawy _n~n :eJszeJ 
wnioski o rozszerzemu mocy prawa mmeJszego 
(dział I) na przedsiębiorstwa zarządów skarbowych 
(Ust. :rostępow . cyw., art. 1282) jako też na warsz
taty 1 inne zakłady przemysłowe prywatnych 
przedsiębiorstw kolejowych i żeglugi z niezbęd
neroi zmianami i uzupełnieniami. 

*) Starego s ty l u. 
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XVII. Nadać prawo ministrowi Skarbu, aby 
przy zawieraniu traktatów handlowych z pań
stwami, ofiarującemi handlowi i żegludze rosyjskiej 
najbardziej ulgowe warunki przywozu, przewozu 
i żeglugi, przedsięwziął środki, rozuiągające na 
poddanych tych państw, pracujących w charakte
rze robotników lub oficyalistów w przedsiębior
stwach przemysłowych, czynnych w Rosyi, przepi
sy o wynagrodzeniu poszkodowanych skutkiem 
nieszczęśliwych wypadków robotników i oficyali
stów oraz członków ich rodzin w przedsiębior
stwach przemysłu fabrycznego, górniczego i hutni
czego (dzial I) z następującemi zmianami: 

l) z wynagrodzenia korzystają tylko ci człon
kowie rodziny zmarłego robotnika lub urzędnika 
(poddanego obcego), którzy w chwili wypadku nie
szczęśliwego znaJdowali się w Rosyi; 

i 2) na wypadek wyjazdu obcego poddanego 
jako też wymienionych w artykule poprzednim 
członków rodziny jego z granic R'osyi, przypada
jącą im rentę zastę1;uje się wypłatą jednorazową, 
odpowiadającą potrojnej rencie rocznej, jeżeli do 
terminu, do którego renta należy się lub jest wy
znaczona, pozostaje trzy lata lub więcej; jeżeli 
zaś do powyższego terminu pozostaje mniej, niż 
trzy lata, to wyvłaca się jednorazowo renta za ca
ły czas, pozostaJąCY do terminu. 

Powyższa uchwala Rady Państwa zostala 
NAJWYŻEJ zatwierdzona d. 2 czerwca r. 1903 (Zbiór 
praw i rozporządzeń rządu, r. 1903, dział I, M 81, 
art. 912). 

jest wynagradzać robotników i czlonków ich ro
dzin na zasadzie przepisów niniejszych nawet 
wówcza~, jeżeliby ro.boty, które spowodowały wy
padek meszczęśhwy (a1't. l) odelal dla wykonania 
osobie trzeciej. Oddauiem dla wykonania nie jest 
obstalunek, przekazany innemu niezależnemu przed
siębiorstwu (art. 1). 

4. Wszelkie umowy, zawarte przed wypad
kiem (art. l) a skierowane ku ograniczeniu prawa 
do wynagrodzenia albo do jego rozmiarów, uwa
żane są za nieważne. 

5. Wynagrodzenie poszkodowanym (art. l) 
wydaje się w postaci zapomóg i rent. 

6. Zapomogi (art. 5) wyznaczają się od dnia 
wypadku nieszczęśliwego po dzień przywrócenia 
zdolności do pracy lub stwierdzenia niezdolności 
stalej (art. 26)- w wysokości polowy rzeczywi
stego zarobku poszkodowanego. 

7. Renty (art. 5) wyznaczają· się w wypad
kach stalego zaniku zdolności do pracy: w wypad
kach zupełnego-w wysokości 2/ 3 rocznego zarobku 
poszkodowanego (art. 16), a przy niezupełnym 
- w rozmiar·ach zmniejszonych, określonych stop
niem zaniku w poszkodowanym zdolności do pra
cy (art. 26). 

8. Wyplata rent rozpoczyna się z chwilą 
przerwania wypłaty zapomogi. W przypadkach, 
gdy wysokość renty przewyższa rozmiary zapo
mogi, poszkodowani ponad rentę otrzymują jedno
razowo różnicę pomiędzy rentą a zapomogą za 
caly czas od dnia wypadku aż do chwili wstrzy
mania zapomogi. 

9. Renty poszkodowanych dzieci i wyrost
o WYNAGRODZENIU POSZKODOWANYCH SKUTKIEM NIESZCZJt- ków, W miarę jak dzieci wyrastają na wyrostków, 
ŚLIWYCH WYPADKÓW ROBOTNIKÓW l OFICYALISTÓW ORAZ a wyrostki na robotników dorosłych, powiększają 
CZLONKÓW ICH RODZIN W PRZEDSIJtBIORSTWACH PRZEMYSLD się W stosunku do wzrostu przeciętnej płacy dzien-

- nej robotnika prostego danej kategoryi wieku 

PRZEPISY 

FABRYCZNEGO, GÓRNICZEGO I HUTNICZEGO. (art. 18). 
l. \V razie wypadku nieszczęśliwego w przed 10. Niezależnie od wynagrodzenia, wymie-

siębiorstwie przemysłu fabrycznego, górniczego nionego w art. 5, właściciel przedsiębiorstwa, o 
i hutniczego (Ust. przem. art. l i 2; Ust. górn. art. ile poszkodowany nie korzystal z ofiarowanej przez 
l i 2) właściciele przedsiębiorstw obowiązani są niego bezpłatnej pomocy lekarskiej, obowiązany 
dać odszkodowanie na zasadzie przepisów niniej- jest zwrócić poszkodowanemu koszta leczenia aż 
szych robotnikom bez różnicy płci i wieku z ty- do wyleczenia albo zaprzestania leczenia. Koszta 
tulu zaniku skutkiem poszkodowania na ciele zdoi- te obliczają się według opiat, pobieranych przez 
ności do pracy na przeciąg czasu dłuższy nad 3 szpitale miejscowe (rządowe, miejskie i ziemskie). 
dni, spowodowanego przez pracę, wykonywaną 11. W razie śmierci poszkodowanego (art. 1), 
w przedsiębiorstwie albo na skutek tej pra,cy. wyniklej bądź natychmiastowo po wypadku, bądź 
Jeżeli wypadek nieszczęśliwy, w tychże warunkach podczas leczenia uszkodzenia cielesnego, bądź 
powstały, spawodowal śmierć robotnika, (art. 11), wreszcie nie później, jak w ciągu dwóch lat od 
to odszkodowanie otrzymują członkowie jego ro- chwili wypadku, jeżeli leczenie przerwane bylo 
dziny, wymienieni w art. 12. wcześniej, właściciel przedsiębiorstwa obowiązany 

2. Właściciel przedsiębiorstwa tylko wtedy jest: a) wypłacić, komu należy, na pogrzeb doro
zwolniony będzie od obowiązku odszkodowania ro- slego i wyrostka-30 rb., nieletniego- 15 rb. i b) 
botników i członków ich rodzin (art. 1), jeżeli do- wyplacać renty wymienionym w art. 12 człon
wiedzie, że przyczyną wypadku nieszczęśliwego kom rodziny zmarłego. 
była zła rozmyślna wola robotnika albo jego wy- 12. Renty członkom rodziny wypłaca się 
jątkowa nieostrożność, nieusprawiedliwiona warun- w stosunku następującym do zarobku rocznego 
karni pracy. [ zmarłego robotnika (art. lG): a) wdowie w wyso-

3. Właściciel przedsiębiorstwa obowiązany kości jednej trzeciej dożywotnio; b) dzieciom bez 
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różnicy p:tci prawym, uprawnionym, usynowionym 
i poza małżeństwem zrodzonym, jako też wycho
wańcom (Prawo stan., art. 570, uwaga) do ukoń
czenia 15 lat życia, każdemu w wysokości: jednej 
szóstej przy życiu jednego z rodziców a jednej 
czwartej w wypadku zupełnego sieroctwa; c) krew
nym w prostej linii wstępnej dożywotnio w wy
sokości jednej szóstej każdemu i d) braciom i sio
strom, zupelnym sierotom, do ukończenia 15 lat 
życia, każdemu po jednej szóstej. Osobom, wy
mienionym w punktach c i d, jak również clzie
ciom zrodzonym poza małżeństwem po śmierci 
ich ~jca, renty wypłacajił się w tym tylko wy
padku, jeżeli osieroceni znajdowali się na utrzy
maniu zmarlego. 

13. W clowy (art. 12 p. a) w razie wstąpienia 
w powtórne zwiiłzki małżeńskie otrzymują zamiast 
renty zapomogę jednorazową, równajiłcą ię po
trójnie wziętej przypadaj iłcej im rencie rocznej. 

14. Dzieci i wychowańcy (art. 12 p. b) w ra
zie śmierci obojga rodziców, wyniklej w warun
kach, przewidzianych w art. l i 11, otrzymują 
liłczną rentę, przypadającą im po śmierci każelego 
osobno rodzica. 

lo. Suma l'ent, przypadajiłcych wszystkim 
wymienionym w art. 12 członkom rodziny zmar
łego robotnika, nie powinna przenosić 2

/ 3 jego 
zarobku rocznego (art. 16). Jeżeli suma ogólna 
rent przewyższa tę granicę, to osoby, oznaczone 
w punktach n i b art. 12, majił prawo przecle
wszystkiem na całkowite zadośćuczynienie, nato
miast krewni, wymienieni w p .p . c i d art. 12, 
otrzymujił resztę, o ile takowa pozostanie, w rów
nych częściach. Jeżeli suma rent, przypadaj iłcych 
tylko osobom, wymienionym w punktach a i b art. 
12, przekracza wskazanił powyżej granicę, w ta
kim razie renty te podlegaj ił stosunkowemu zmniej
szeniu. Zmiana w składzie rodziny zmarlego, z 
wyjiłt.kiem wypadku przyjścia na świat prawych 
dzieci po śmierci oj c a, nie służy za powód do 
zmian w wysokości przyznanych już członkom 
rodziny zmarłego rent. 

16. Roczny zarobek poszkodowanego oblicza 
się, jak następuje: a) suma, rzeczywiście zapraco
wana przez zmarłego w ciągu roku, poprzedzajił
cego dzień wyFaclku nieszczęśliwego, po potrące
niu wartości materyałów i narzędzi, o ile stosow
nie do warm1ków najmu takowe dawane były 
poszkodowanemu na rachunek płacy roboczej, 
dzieli się przez liczbę dni, przebytych przez nie
go przy pracy w ciiłgu tegoż roku lub mniejsze
go okresu czasu, gdy znajdowal się w przedsię
biorstwie mniej niż rok, i b) otrzymany w ten 
sposób (p. rt) średni zarobek dzienny mnoży się w 
przed iębiorstwn,ch, ·czynnych przez cały rok, przez 
260, a w przedsiębiorstwach, czynnych nie przez 
rok cały,- przez liczbę dni roboczych, przyjętą 
dla nich za z wy kłił, dodaj iłC w tym ostatnim ra~ 
zie do otrzymanego iloczynu jeszcze sumę, otrzy
maną z pomnożeni~• średniego zarobku dziennego 

prostego robotnika (art. 18) przez rozmcę pomię
dzy 260 a liczbił dni, uznanił dla danego przedsię
biorstwa za zwyklą. Jeżeli poszkodowany otrzy
mywał część zarobku w naturze, w takim razie 
do sumy, otrzymanej wskazanym wyżej w punk
tach a i b artykułu niniejszego sposobem, dodaje 
się 20% tej sumy, o ile poszkodowany otrzymywał 
mieszkanie, a o ile otrzymywał żywność ·i t. p., 
rzeczywistił ich wartość . Obliczony w ten sposób 
zarobek roczny poszkodowanego nie powinien być 
mniejszy od iloczynu średniego zarobku robotni
ka prostego. (a~t. 18),, pomn?żo~ego przez 260. 

17. Jezeh bęclz1e dow1edz10ne, że zwykly za
robek roczny poszkodowanego przewyższa sumę 
zarobku, otrzymaną z obliczenia (art. 16), ta ostat
nia powinna być podniesiona do wysokości zarob
ku zwykłego . Jeżeli poszkodowany nie otrzy
mywał w przedsiębiorstwie żadnego wynagrodze
nia, to zarobek jego roczny oblicza się, mnożiłc 
średni zarobek dzienny prostego robotnika przez 
260. 

18. Średnia płaca dzienna prostych robotni
ków w przedsiębiorstwach przemysłowych, przewi
dziana w artykułach 9, 16 i 17 przepisów niniej
szych, określa się wecllug danych miejscowych 
na każde trzylecie oddzielnie dla każdej płci i dla 
każdej z liczby trzech grup robotników według 
wieku (małoletnich od 12 do 15 roku, wyrostków 
od 15 do 17 roku, dorosłych, licziłcych ponad 17 
lat życia) w komisyach do spraw fabrycznych 
i górniczych albo w komisyach do spraw górni
czych ·i ogłasza się w miejscowych wiadomościach 
gubernialnych, obwodowych albo policyjnych. 
Rzeczone komisye powołane Sił do określania tej 
płacy stosownie do warunków miejscowych, albo 
dla calej gubernii (obwodu), albo dla oddzielnych 
powiatów i miejscowości przemysłowych. 

19. Za w z aj eronem porozumieniem się stron 
renty tak poszkodowanych jako i członków ich 
rodzin mogą być zamieniane na wypłaty jednora
zowe, obliczane w sposób następujiłcy: a) renty 
roczne poszkodowanych i członków rodziny, wy
mienionych w punktach a i c art. 12, mnożił się 
przez 10, przyczem dla poszkodowanych dzieci 
i wyrostków bierze się w rachubę renty, jakie 
otrzymywaliby oni po dojściu do lat robotników do
rosłych (art. 9); b) renty roczne osób, wymienionych 
w punktach b i d art. 12, mnożą się przez liczbę 
lat, w ciągu których mialy być wypłacane, nie 

l więcej jednak jak przez 10, i c) wszystkie wypła
ty, dokonane na rachunek rent do chwili zapad
łej zgody co do wypłaty jednorazowej, lecz w su
mie ogólnej nie większej nad 1

/ 3 przypadającej 
do wypłaty stosownie do punktów a i b artykułu 
niniejszego sumy, odliczajił się . 

20. O każdym wypadku nieszczęśliwym, pod
padającym pod przepisy niniejsze, osoba, zarzą
dzająca przedsiębiorstwem, albo właściciel obowią
zany jest zawiadomić natychmiastowo najbliższą 
władzę policyjną oraz jednocześnie właściwego 
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inspektora fabrycznego albo inżyniera okręgowego 
według wzoru, ustanowionego przez komisyę głów
ną do spraw fabrycznych i górniczych. Po
szkodowani mogą zażądać zawiadamiania policyi 
i inspektora fabrycznego lub inżyniera okręgowe
go o każdym wypadku uszkodzenia ciała, aczkol
wiek nie podpadającym pod przepisy niniejsze. 

21. Natychmiast po otrzymaniu wymienio
nego w art. 20 zawiadomienia policya spisuje na 
miejscu wypadku protokół, powołując osobę, za
rządzającą przedsiębiorstwem, albo właściciela te
goż, poszkodowanego (jeżeli może przybyć), le
karza, a w razie niemożności natychmiastowego 
powołania,ostatnieg.o--;- f~lc~e:a,. świadków wypad
ku z pośrod robotmkow 1, Jezeh można, osobę po
stronną, obeznaną z pracą, podczas której zaszedł 
wypadek obrażenia ciała. Nie:przybycie której
kolwiekbądź z wymienionych osob nie wstrzymuje 
spisania protokółu. 

22. W protokóle (art. 21) notuje się: a) miej
sce i czas wypadku, b) nazwiska poszkodowanych 
i rodzaj ich .l?racy, c) nazwiska świadków wypad
ku z wyrniemeniem ich miejsca zamieszkania, d) 
nazwisko właściciela przedsiębiorstwa, e) opis oko
liczności, towarzyszących wypadkowi stosownie 
do naocznego zbadania i zeznań świadków, f) ro
dzaj uszkodzenia ciał:a i g) wiadomości, wymienio
ne w art. 24, jeżeli przy spisaniu protokółu o be c
ny jest lekarz. 

23. Protokół po przeczytaniu w obecności 
wszystkich obecnych przy spisaniu (art. ~l) pod
pisują wszyscy; za niepiśmiennych podpisują oso
by, upoważnione przez tych ostatnich. 

24. Jeżeli protokół będzie spisany bez udzia
łu lekarza, to nie później jak czwartego dnia po 
spisaniu a w wypadku śmierci robotnika natych
miastowo osoba, zarządzająca przedsiębiorstwem, 
albo właściciel tegoż wzywa lekarza w celu do
konania oględzin lekarskich. Swiaclectwo lekarza, 
dotyczące obrażeń cielesnych, powinno obejmo
wać: a) opis uszkodzeń i stan zdrowia poszkodo
wanego i b) wniosek co do stopnia przypuszczalnej w 
przyszłości niezdolności do pracy. W świadect
wach, stwierdzających śmierć poszkodowanego, po
winien znajdować się wniosek co do tego, czy by
la ona zależną od wypadku nieszczęśliwego . 

25. Z protokółu (art. 22) i świadectwa lekar
skiego (art. 24) robi się dwie kopie dla wydania 
jednej zarządzającemu przedsiębiorstwem albo wła
ścicielowi tegoż, a drugiej -poszkodowanemu al
bo jednemu z członków jego rodziny. 

26. Powrócenie zdolności do pracy (art. 6), 
staly charakter zaniku (art. 6 i 7) i stopień zani
ku (art. 7), wyleczenie uszkodzeń cielesnych i wła
ściwość przerwania kuracyi jako też zależność śmier
ci poszkodowanego (art. 11 i 24) od wypadku nie
szczęśliwego - stwierdzają się zapomocą świa
dectw lekarskich. 

27. Na żądanie każdej strony świadectwa 
lekarskie (art. 26) mogą być sporządzane również 

w celu stwierdzenia czasowego zaniku zdolności 
do pracy albo określenia przypuszczalnego stopnia, 
stalego zaniku zdolności do pracy. 
. 28 .. Do sporząclza~ia rzeczonych (art. 24, 26 
1 27) świadectw lekarskich każda ze stron ma pra
wo powoływać lekarza powiatowego, miejskiego 
albo policyjnego. 

29. W każdem przedsiębiorstwie prowadzi 
się w S.J?ecyalnej księdze spis wszystkich wypad
ków Śmierci i uszkodze11 cielesnych (art. l) z ozna
czeniem uskutecznionych wypłat wynagradzania 
poszkodowanych i członków ich rodzin. Przy 
księdze przechowują się wszystkie potrzebne do
kumenty, w tej liczbie oryginalne protokóły i świa
dectwa lekarskie (art. 22, 24 i 25). Księga pro
wad~i się według formularza, przepisanego przez 
koiDisyę główną do spraw fabrycznych i o-ór
niczy~h i przedstawia się właściwemu inspek
torowi fabrycznemu albo inżynierowi okręgo
~e~u na ich ~ądanie. W ra_zie zamknięcia przecl
siębiOI'stwa ks1ęga przesyła s1ę wraz ze wszystkimi 
przechowywanymi przy niej dokumentami właści
wemu inspektorowi fabrycznemu albo inżynierowi 
okręgowemu. 

30. Osoba, zarządzająca przedsiębiorstwem, 
albo jego właściciel za wykroczenia przeciwko 
żądaniom, zawartym w art. 20, 24: i 29, za nie
właściwe prowadzenie księgi, określonej w art. 29, 
jako też za niedostarczenie inspektorowi fabrycz
nemu albo inżynierowi okręgowemu wiadomości, 
przepisanych przez art. 46 i 47,- podlega z orze
czenia komisyi do spraw fabrycznych i górniczych 
grzywnie w wysokości 25 - 100 rubli na rzecz ka
pitałów specyalnych, gromadzonych w myśl art. 
1551 Ust. przemysłowej (wedlug dod. z 1·. 1895) 
i art. 736 Ust. górniczej (według dod. z r. 1902). 

31. Poszkodowani robotnicy lub ich rodziny 
(art. l) mają prawo porozumiewać się z wł'aścicie
lem przedsiębiorstwa co do natury i wysokości 
wynagrodzenia. W razie zgody spisuje się umo
wa, którą podpisują obie strony albo ich pełno
mocnicy a poświadcza inspektor fabryczny lub 
inżynier okręgowy, który odmawia poświadczenia 
umowy, jeżeli sprzeciwia się ona wyraźnie i za
sadniczo przepisom niniejszym (art. 34). Zgoda 
poświadczona odpowiada pod względem mocy 
ugodzie prawnej, zapadłej w sądzie . Oryginał umo
wy poświadczonej pozostaj e u inspektora fabrycz
nego albo inżyniera okręgowego, strony otrzymują 
kopie, poświadczone przez rzeczonych urzędników. 

32. O ile nie nastąpiła zgoda stron w porząd
ku, przepisanym w art. 31, każda ze stron ma pra
wo zwrócić się z żądaniem ustnem albo piśmien
nem do właściwego inspektora fabryczuego albo 
inżyniera okręgowego wyjaśnienia ich praw i obo
wiązków, stosownie do przepisów niniejszych i oko
liczności elanego wypadku. 

33. Inspektorowie fabryczni i inżynierowie 
okręgowi mają prawo w wypadkach. wskazanych 
w art. 31 i 32, zbierać wszelkie potrzebne wiado· 
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mości, żądać ujawnienia ich przez strony i powo
ływać w razie potrzeby lekarza powiatowego, 
miejskiego lub policyjnego w celu dokonania oglę
dzin lekarskich na oso bach poszkodowanych. 

34. Jeżeli podczas rozpatrywania sprawy 
przez inspektora fabrycznego albo inżyniera okrę
gowego nastąpi zgoda między stro11ami, to poświad
cza się ona w porządku, wskazanym w art. 21; 
w przeciwnym razie zarówno jak w wypadku od
mowy poświadczenia wymienione osoby urzędowe 
spisują akt, w którym zaznaczają: a) datę zgłosze
nia się stron; b) czas, miejsce i okoliczności wy
padku; c) czy śmierć była zależna od wypadku 
albo rodzaj uszkodzenia cielesnego i uznany to
pień niezdolności do pracy (a.rt. 26); d) żądanie 
strony, domagającej się odszkodowania, i propo
zycyę właściciela przedsiębiorstwa, i e) wniosek na 
zasadzie przepisów niniejszych i okoliczności da
nego wypadku, dotyczący prawa poszkodowanego 
do wynagrodzenia i wysokości tego ostatniego. 
Strony otrzymują kopie aktu, poświadczone przez 
spisuj ąeą o-o osobę urzędową. 

35. Dla zawarcia umów, wyszczególnionych 
w art. 31 i 3±, jako też dla prowadzenia sprawy 
sądowej małoletnim pod nieobecność w miejscu, 
gdzie znajduje się przedsiębiorstwo, rodziców albo 
opiekunów, przydaJe właściwy naczelnik ziemski 
albo sędzia miejski lub pokoju, a w guberniach 
Królestwa Folskiego także sędzia gminny specyal
nych dla elanego wypadku opiekunów. Inspek
tor fabryczny albo inżynier okręgowy ma prawo 
bądź z własnej woli, bądź na życzenie małoletniego, 
bądź na zapytanie właściwego naczelnika ziemskie
go albo sędziego wskazać tym ostatnim, na kogo 
możnaby włożyć chwilowe obowiązki opiekunów 
w wypadkach, w tym artykule przewidzianych. 

36. Do wszczynania sprawy sądowej wyzna
cza się termin dwuletni, obliczany dla poszkodo
wanea-o od dnia wypadku nieszczę'liwego, a dla 
członków rodziny zmarłego-od dnia jego śmierci. 

37. Bieg przedawnienia, ustanowionego dla 
akcyi o przysądzenie wynagrodzenia (art. 36), zo
staje przerwany z chwilą, gdy jedna ze stron zwró
ci się do inspektora fabrycznego albo inżyniera 
okręgowego (art. 32) aż do dnia, w którym strona, 
poszukująca odszkodowania, otrzyma kopię aktu, 
wskazanego w art. 34. 

38. Jeżeli właściciel przedsiębiorstwa zawrze 
z poszkodowanym albo z członkami rodziny zmar
łego robotnika umowę ustną albo piśmienną, nie 
poświadczoną w porządku, wskazanym w art. 31, 
dotyczącą wynagrodzenia albo zabezpieczającą 
środki utrzymania, to umowa taka nie pozbawia, 
poszkodowanego albo członków rodziny zmarłego 
robotnika prawa do żądania wynagrodzenia na za
sadzie przepisów niniejszych. Na cały czas trwa
nia takiej umowy i wykonywania jej przez wła
ściciela przedsiębiorstwa bieg przedawnienia, okre- · 
ślonego w art. 36, zostaje przerwany. 

39. Powództwo skierować należy do właści-

ciela przedsiębiorstwa. Od woli skarżącego zależy 
zgłoszenie akcyi według miejsca wypadku albo 
według miejsca zamieszkania pozwanego, albo we
dług adresu biura lub zarządu przedsiębiorstwa. 

40. Skarżący traci prawo do otrzymania od 
pozwanego oplat sądowych i kosztów prowadzenia 
sprawy: a) jeżeli przed oddaniem sprawy do sądu 
nie zgłosił się do inspektora fabrycznego albo do 
inżyniera okręgowego stosownie do art. 32, albo 
zglosi akcyę, nie czekając na wydanie przez oso
by urzędowe aktu, określonego w art. 34, i b) je
żeli sąd przysądzi sumę nie wyższą od tej, którą 
ofiarował pozwany w czasie postępowania przed 
powolaneroi osobami urzędoweroi (art. 34, p . d). 

41. Zawieranie umowy z pełnomocnikami 
w przedmiocie wynagrodzenia za lJl"'.Owadzenie 
spraw w celu dochodzenia pretensyi na zasadzie 
przepisów niniejszych w wysokości, przewyższają
cych taksę (Urządz. sąd., art. 396, uwaga, dod. VII), 
jest wzbronione i umowy podobne jak również 
zobowiązania, wystawione na sumy, przewyższają
ce taksę, są nieważne. 

42. Zapomogi (art. 6) wypJ'aca się w termi
nach, przyjętych w elanem przedsiębiorstwie dla 
wypłat zarobku robotników. Termin wypłacania 
rent poszkodowanym zarówno jak członkom ich 
rodzin (art. 7 i 12) określa zobopólna umowa stron, 
a w razie braku takiej umowy co miesiąc z góry. 

43. N a żądanie osób, pobierających wyna
grodzenia, właściciel przedsiębiorstwa obowiązany 
jest przesyłać im je na ich koszt według wskaza
nego w deklaracyi adresu w oznaczonych termi
nach (art. 42). Fobierający wynagrodzenia obo
wiązani są dwa razy rocznie- w styczniu i lipcu 
przedstawiać właścicielowi przedsiębiorstwa albo 
zarządzającemu dowody, że żyją; świadectwa, skła
dane przez wdowy, oprÓL·z tego powinny zawie
rać wiadomośqi o tern, że nie wyszły one powtór
nie zamąż. Swiadectwa te wydaje policya, na
czelnicy ziemscy lub odpowiadające im osoby 
urzędowe jak również urzędy wiejskie lub odpo
wiadające im instytucye urzędowe. W razie nie
przedstawienia rzeczonych świadectw właściciel 
przodsiębiors.twa: :r;na prawo .ws~rzymać w:ypłatę . 

44. Właśc1C1el przeds1ęb10rstwa, mepunktu
alnie uiszczający wynagrodzenia, obowiązany jest 
opłacać wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 
l % miesięcznie od sumy zaległej, licząc części 
miesiąca za pełny miesiąc, a zalegający więcej 
niż 6 miesięcy musi zabezpieczyć pra widlawość doko
nywanych wypłat w porządku, wskazanym wart. 46. 

45. W ciągu trzech lat od dnia pierwotnego 
przyznania lub odmowy ronty każda ze stron ma 
prawo żądać ponownych oględzin lekarskich po
szkodowanego w celu określenia jego zdolności do 
pracy, zmian w umówionej czy przyznanej rencie 
zarówno jak odmowie co do jej płacenia stosow
nie do świeżo ujawnionych okoliczności . Zmian a 
wysokości uskutecznionych zapomóg jednoraza 
wych (art. 19) nie jest dozwoloną. 
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46. W razie dobrowolnego zamknięcia przed- 1 ne zostało wynagrodzenie, przyjmują się deklara
siębiorstwa właściciel obowiązany jest zabezpie- cye w kwestyi przypadających im sum, jednak 
czyć regularną wyplatę przypadających od niego brak takiej deklaracyi nie czyni zl>ytecznemi roz
sum z tytułu wynagrodzenia robotników poszko- porządzeń, dotyczących zabezpieczenia i wypłaty 
d?wany_ch i czło;okó:v ich rodzin zapomocą ub~z- zobo:viązań właściciel~ przedsirbiorstwa, jeżeli co 
p1eczema odpow1adaJących tym sumom dochodow do mch otrzymano w1adomośc1 od samego właści
w jednem z dzia-łających w Rosyi towarzystw lub ciela albo od inspektora fabrycznego czy inżynie
instytucyi ubezpieczeniowych albo zapomocą zde- ra okręgowego. 
panowania w jedne.j z państwowych inst};'tucyi 49. z funduszów, otrzymanych w wypad
kredytowych ':' pa~lerach ~roc?ntowych panstwo~ kach, określonych w a~t. 48, na pokrycie r·ent, przy
w:ych . albo P1 z~z 1 ząd zac -.yar a~towanyc,h od po znanych czy przypadaJących poszkodowanym robot
wredmego "kaprtału, zabezplec~aJące~o 1 zeczo?e l nik om i członkom ich rodzin, przeznacza się niezbęd
wypłaty. Z. de:ronowanego kaprtalu 1 o~se,tek J~- na według opinii inspektora fabrycznego albo inży
go pokrywaJą. slę rz_eczone :VYPł~ty .z P1~nv:s~en- ni era okręgowego suma dla zabezpieczenia docho
stwem. p~z~d mnerm z~bo.wlązamaml właśCIClela dów, odpowiadających rentom. a . w razie, jeżeli 
przeds1_ębwrstwa .. :Vyb_or Jedn~go ze wska;z~n_ych otrzymane fundusze nie wystarczą na to, zabiera 
s_posobow. z~bez~lecz~m.a .nalez,Y do wł~sCICiela. się suma, przeznaczona na pokrycie zabezpiecze
O zamkmęcm_ ~Izedsi~bwr~twa 1 wy~~namu "Ys~a- nia pomienianych rent, pozostała po zaspokojeniu 
zan:ych p~wyzeJ _o?ow~ązk?w wlaś?IClel powlmen pretensyi, korzystających wedlug prawa z pierw
zaw13:d~m1? własc1we5 o mspektora. fabry_cznego szeństwa przed rentami. 
albo mzymera okręgowego. W raz1e ukonczema . . , 
wypłat przy zastosowaniu drugiego ze wskaza- ,50. ~yso~osć sum, przeznaczonych z fun-
nych sposobów zabezpieczenia, jeżeli wyplaty mia- dusz?w, Oslągmętyu~ w wypadkac~, okr~ś~onych 
ly być dokonywane tylko z odsetek od kapitału, w alt. 48, na z~bezplec~em~ re~t r~botmko_w P?
albo też pozostała reszta kapitału, jeżeli wypłaty szko~owany~h. 1 cz~o~kow ~ch rodzm podaJe srę 
miały być pokrywane i z samego kapitalu, zaś do w1~d_om?s~1 wła~cnvego mspektora fabrycznego 
ten dla jakichkolwiekbądź powodów nie został wy- albo _mzymera okręg?wego .. Te _osoby ur.zędowe 
czerpany, zwraca się wlaścicielowi przedsiębiorstwa obo":'1ązane s~ po otrzyl?amu, wradomo~CI. w~ka
lub Jego spadkobiercom. zać mstytuc!r al?o osob1~, _pr,owadząceJ l~kw~da-

47. Gdy przedsiębiorstwo przechodzi w dro- cyę lub_ sprzedaz przedsręl:norstwa, te dz1a~aJące 
dze spadku, spadkobiercy właściciela przejmują w. Rosy1 towa~~ystwa lu):> mstytucye ubezprecze
zobowiązania jego, dotyczące wynagrodzenia ro- ~!Owe, do ktorych pow1rD?-Y ?yć prze~ane sumy 
botników poszkodowanych i członków ich rodzin. rzeczone dla zabezpleczema regularneJ. w:ypla~y 
W razie sprzedaży przedsiębiorstwa obowiązki te rent, albo. w w:ypadku, gdy_ sumy_te okazą srę me
mogą być przekazane nowonabywcy z jego zgodą, '_"Ys,tarczaJącemr, dla ubezpl~C~ema za zgodą eroe
wyrażoną na piśmie. Zawiadomienie o zmianie rytow w_ stosunku do, zmmeJ_szonych d~chodów. 
wlaściciela oraz kopia aktu zgody, jeżeli ta na- -wszystkie poz?stale przyp~daJące r_obotmkom po
stąpiła, powinny być zakomunikowane przez no- szk~dowa;n,Ym l członkom lCh rodzm sumy poza 
wonabywcę wlaściwemu inspektorowi fabrycznemu ~ellll, kto_re prze~ane ~osta]y do towarzyst:v lub 
albo inżynierowi okr·ęgowemu. W razie braku ms~ytucyr_. u_bezpreczemowych, wypłacone rm zo-
zgody na przejście zobowiązań przez nowonabyw- staJą osobrscie. . . . . . 
cę poprzedni wł'aściciel przy sprzedaży przedsię- . . 51. Przep1sy n_lme.J_sze _(ar~. l- 50~ stosuJą 
biorstwa powinien zabezpieczyć osoby, posiadają- s1ę 1 do wynagrodzema of1cyalisto_w, obo;vlązanyc?
ce prawo do wynagrodzenia, w porządku, wskaza- bJ;ć obec_ny~1 przy wy~onywamu r~bo~ (techm~ 
nym w art. 46, i o wykonaniu tego zawiadomić ~ow, maJs~row, z~rzą?zaJą?ych przeds1ęb1_orstwamr 
wlaściwego inspektora fabrycznego albo inżyniera l t. p.), o ~le pob1er~Ją _om wynagrodzeme roczn~ 
-okręgoweo-o. ( a~t. 1~), me ~rze"':yzs~a~ ące l_ 500 r~b. ~o pensy1 

48. W razie upadłości oraz w innych wy- teJ włącza s~ę ~owmez _u~zr~ ofrcya~sty _w ~y
padkach przymusowej likwidacyi przedsiębiorstwa ~kacJ:: przeds1ęb1orstwa, Jezeh. ten udz1ał rstmal 
albo publicznej jego sprzedaży instytucye i osoby, 1 nos1~ charakter wynagrodzema dodatkowego do 
dokonywające likwidacyi czy sprzedaży, powinny pensy1. 
żądać od właściciela i właściwych inspektorów 52. Wlaściciele przedsiębiorstw, ubezpiecza
fabrycznych albo inżynierów okręgowych wiado- jący robotników i oficyalistów swoich od wypad
mości o zobowiązaniach właściciela z tytułu wy- ków nieszczęśliwych w działających w Rosyi to
nagrodzenia poszkodowanych robotników i człon- warzystwach i instytucyach ubezpieczeniowych 
ków ich rodzin na zasadzie przepisów niniejszych. na warunkach, nie mniej dogodnych dla poszko
W wiadomościach tych wymienione osoby urzę- dowanych i członków ich rodzin od warunków, 
dowe powinny określać sumy, potrzebne do zabez- przewidzianych przez przepisy niniejsze, wolni są 
pieczenia odpowiadających wysokości rent dopho- od obowiązków, nakładanych na nich przez te 
-dów. Od osób, którym przypada albo wyznaczo- ostatnie. Obowiązki te ciążą w takich razach na 
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pm;nienionych towarzystwach i instytucyach, do l w:at?yc?- _do otrz:ymujących wyn~gro~zenie robot
ktorych należy zgłaszać akcye, dotyczące wyko- mkow 1 ICh rodzm. Prawo pob1era.ma wynagro
nania tych obowiązków (art. 39). dzenia nie może być zastawione, sprzedane lub 

53. Przyznane na zasadzie przepisów n. iniej- , w jakikolwiekbądź sposób ustąpione osobie trze
szych renty, zapomogi i inne wypłaty nie podle- ciej . 
gają aresztom za pretensye skarbu czy osób pry-

na l{opalni wosl{u ziemnego Gałic9jsl{iego ijanl{u l{red9towego w ijor9sławiu. 
(Oią~; dalszy, p. & 2, str. 27). 

Praktyka stwierdziła jednak przypuszczenie, l ku utrzymać w stanie odpowiednim dla nieprzer
że i dluższe chodniki przy odpowiedniem ich l wanego przewozu. Na tern ko1'lcząc uwagi ogólne, 
umieszczeniu dadzą się bez nadzwyczajnego wysil- 1 przystępujemy do opisu szczegółowego*) . , 
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SZYB WYCIĄGOWY 

Jak wspomniałem 
na początku, szyb ten 
pogłębialiśmy w niena
ru zonych warstwach, 
tak że otrzymane prze
cięcie wykazuj e do
kladnie wlaściwe nie
wzruszone ul ożen i e 
warstw zarówno wierz
chnich dyluwialnych, 
jako też i spodnich wo
skonośnych miocenicz
nych. 

Przekrój szybu 
okrągly o 3,85 m średni
cy w świetle . Górna 
część szybu do głębo
kości 27 m zabezpie
czoną jest hermetycz
nie murem od dopły
wu wody z warstw żwi
rowych. P o z o s t a l a 
część szybu do głębo
kości 230 m obudowa
na jest oprawą z wień
ców żelaznych o oszalo
waniu clębowem. Wień
ce te względnie pier
ścienie składają się z 4 
ćwiartek odpowiednio 
wygiętych z żelaza fa
sonowego o profilu U 
i wysokości profilu 220 
mm. Wielkość ćwiart-

. ki jest tak obraną, że-
Rys. l. by w szybie wygodnie 

. *) w rozprawce niniejszej opisany jest j edynie samszyb wy- l manewr_ować nią było można; waga wynosi 100 kg. 
mągowy wraz z urządzeniem na. powierzchni, nie należy tu zaś opis l Cena w1eńca (loco fabryka Witkowice na Śląsku 
od~mdowy, ro~ót _przygotowawczych i wogóle warunków eksploa.tacyi, l A t k' ) 
kto1·e może poźmeJ opiszemy us ryac 1m 127,40 kor. Zamiast zwykle używa-
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56 PRZEGLĄD GORNICZO- HUTNICZY 1903 

nych lubków wewnętrznych użyliśmy zewnętrzne, 
zaopatrzone występami (rys. 1), do których :przy
śrubowują się słupki z 140 mm. podwójnej T-owki, 
utrzymujące wieńce we wlaściwem od siebie od
daleniu. W miarę większego lub mniejszego ciś
nienia oddalenie wieńców wynosi (od ś.rodka 
do środka) lm-1,5 m, przyczem w każ-
de takie pole wstawia się 4 żelazne i 4 
dębowe slupki. Przestrzenie pomiędzy 
wieńcami oszalowuje się de karni dębo
wemi 5 cm grubości. 

Belki z 180 mm. podwójnych T-ówek 
dzielą przekrój szybu na 4 przedzia
ly (rys. 3), mianowicie: przedzial drabi
nowy, 2 przedzialy dla klatek zjazdo
wych i przedzial dla kabli elektrycz
nych, przewodów telefonicznych i sygna
lowych oraz rur pompowych. Dębowe, 
w przekroju 13 X 18 cm posiadające kie
rowniki (ślizy) dla klatek umocowane 
są u belek szybowych w sposób, wska
zany na rysunku 2-im. Otwory na śru
by wierci się na miejscu w szybie już 
po osadzeniu belek zapomocą rzechot
ki, co wobec cienkości dźwigaru w środ
ku przekroju nie trwa dlugo, a daje tę 
korzyść, że kierowniki można doskonale 
ustawić do pionu. 

Sam wierzch szybu, mur, slużący 
równocześnie za fundament wieży, spo
czywa na osobnej od pozostalej oprawy 
szybu oddzielonej lawie betonowej z że
laznemi wkladkami, zalożonej na palach 
celem uniknięcia następstw możliwego 
osiadania gruntu. 

Podszybie l-go poziomu (rys. 3), jed
nostronne, przeznaczonejedynie na ćwierć 
ogólnej ilości przewozu, obudowane 
jest żelazneroi odźwierkami, oszalowane 
deskami dęboweroi i wybetonowane. Łą
cząca się z boku z podszybiem (na ry
sunku niewidoczna) murowana komora 
pompowa mieści pompy tloczące pod
ziemne, poruszane elektrycznością, o wy
dajności ogólnej 1,5 m wody na minutę. 
Prawie wszystkie pompy są trójcylin
drowe, jedna z nich (600 litrów), szybko
idąca, robi 180 obrotów na minutę. Naj
mniejsza z czterech ustawionych pomp 
daje 200 litrów na minutę, przyczem 
nadmienić należy, że ustawienie kilku 
mniejszych pomp okazalo się szczegól
nie w naszych stosunkach przy dość 
zmiennym przyplywie wody bardzo ko
rzystnem. 

Oprócz podszybia na 125 m (l-go poziomu) 
mamy jeszcze podszybie dla dolnego poziomu na 
glębokości 225 m.. Jest ono murowane, o stropie, 
zabezpieczonym dźwigarami i oszalowanym deska
mi dębowemi, przygotowane dla większego wywo-

zu, więc dwustronne i urządzone do przepychania 
próżnych wózków przez klatkę (rys. 4). Obadwa 
podszybia oświetlona są elektrycznością. Prądu, 
potrzebnego do oświetlenie oraz dla biegu moto
rów podziemnych (obecnie ośmiu), dostarczają 3 
pary przewodów, umieszczonych w przedziale porn-

Umocow anie kierowników. 

Rys. 2. 
powym szybu, mianowicie o 16, 50 i 70 mm prze
kroju (są to kable olowiane o gumowej izolacyi 
przewodu, owinięte drutem stalowym i oplecione 
nasyconą jutą). W szybie wiszą one w ściskach 
dębowych, umocowanych co 15m u kątówek, przy
kręconych do wieńców. N a tych samych kątów-
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~ ~ ·.;j ~ kach umieszczone są także przewody dla 
~ . .., ~ telefonów, znajdujących się na obu pod-

---~f.-1~---_ -·----,i·~j-~- ---·- _ ~ ~ ~z/c~~ch, oraz dla sygna-łów elektrycz-
l ~ ~ ~ ~ Poglębianie szybu wyciągowego ·-·-·+

1

- ---;.--- - -~----1, .. ·-- --
1

f----.V.. ~. .::1 rozpoczęło się dnia 5 września r. 1898 
~- . ~ przekrojem okrąglym_ o 5,60 m _średnicy. 

: l : ~- ~ Jako oprawy prowizoryczneJ użyto 
l j l (._ f\ wieńców z ułożonych na plask 3n bali, skrę-

_·_ -- -----~~i-.~~--.1'-~~~~~~~~--~t=~---j_-~ ~=:·. : '\~ '1 ~~~~;;i~~~r~a~~~~-~~;::! ~:ó;!~~z:~~~~ 
l l i i '~ 1, dziliśmy, były bardzo synkie, musieliśmy 
: ; . : \..~ .,.- zastosować oprawę zabij'aną jak w ku-
~ i ! 1 \~ 4 rzawcc (Getriebezimmerung) i zapędzać 

-_---~:~~_-_-F-·_~~=~~-----~·_--~---_-_---. ;--_-_-_-_-_-_-_-_-.·· . · \,~t\. 1 ~:e 'E~~n ;~ a~:•t:~:~h.i:o~~,~~'~:, wt~~: 
: l ' , \~')., ., la na długich wpoprzek szybu ulożo-
1 \ 

1 1 · (\ CF")_ nych belkach, utwierdzonych w górze, 
; i 1 ~"'- połączona z niemi zapomocą klamer i 

::_-_- --~ =:: _- ~ _- _- _-_~.;::.~-:_-_ =~_-_-,_:_-_-::c-_-_-_-_-_·:~---_·_·_-_·_·~-- J ań<'uchów żelaznych. W odę clolJlywa

tJc-: l 

l l . i 

_-_- =: _-_-_- _-_-: ---~ --r -_-_~=r.-.-----== ~--~~=±===-=~=:.-_-_-_====- ~~ 

i 

Rys. 3. 

jącą pompowało się najprzód dwiema 
pompami ręczn emi o 411 cylindra ch, póź
niej zaś smoczkiem parowym (ej ekto
rem) i ·wiszącą pompą parową W ORTHING

TONA o wydajności 250 litrów na minutę. 
Pogłębim1ie nie napotykało większych 
przeszkód, tak że 25 października osiąg
nęliśmy głębokość 27 m, w której zo
stał założony fundament oprawy wodo
trwalej szybu. Przeszliśmy przytem na
s1 ę1)uj ące warstwy: 
nasypu około 
ziemi ornej i gliny żóltej 
gliny sinej 
"spieklaku" (bitumicznego 

3,00 m 
1,50 m 
1,50 m 

konglomeratu) . . . . 1,00 m 
wodonośnego piasku i żwiru 10,00 m 
sinego ilu plastycznego 3,20 m 
iJolupku miękkiego . 0,65 m 
żwiru i piasku z wodą 0.20 m 

Powyżej wyliczone warstwy są ula
wicone poziomo i należą do dyluwium, 
pod niemi zaś niezgodnie ułożone leżą 
warstwy woskonośne mioceniczne, w któ
rych przed murowaniem pogłębiliśmy 
jeszcze 6 m. Po wyrobieniu miejsca na 
fnnclamont rozpoczęto murowanie w wa
runkach bard~o ciężkich z powodu znacz
nego ciśnienia i dopływu słonej i kwaś
nej wody. Do 16 grudnia doszliśmy mu
rem do 10 m od wierzchu i na tern tym
czasowo z powodu nadciągającej zimy 
robotę zatrzymano. Resztę ukończyliś
my w następnym roku, nie przerywa
jąc pogłębiania. 

Spodek muru jest plaski. poziomy, 
o 2,80 m szerokości, wysokość fundamen
tu aż po normalną grubość muru wyno
si 4: m. \Vyżej mur ma 21/t cegły gru
bości (okolo 75 cm). Do wykonania mu-
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ru użyto dobrze wypalonych cegieł (zen
drówek i wiśniówek), przyciosanych ?a 
górze według szablonu, i cementu, zmie
szanego z dobrze wysuszonym piaskiem 
w stosunku l : l w spodnich, zaś l : 2 w 
wyższych warstwach. Mieszaninę z ce
mentu z piaskiem zarabiano dopiero na 
dole dla lepszego wiązania zaprawy. N a 
l m3 muru wychodziło 378 cegieł po cenie 
40 kor. za l 000 sztuk. Koszt l m 3 mu
ru (materyały, robocizna murarzy i po
mocników) wypadł na 52,80 kor. Dla 
ułatwienia roboty wmurowaliśmy w sa
mym fundamencie muru i na poziomie 
zwierciadla wody żwirowej rury żelaz
ne, które następnie, po ukończeniu robo
ty i zastygnięciumuru, zostaJ:y zamknię
te, poczem woda podniosła się znów do 
pierwotnego stanu. Część szybu pomię
dzy murem i fundamentem wieży zabu
dowaną zostaJ:a wieńcami żelaznymi, w 
części ubetonowana, w części ubita ilem. 

Oprawa żelazna, zabezpieczająca po
zostaJe 200 m szybu, okazała się pod 
każdym wz_ględem dobrą i w montażu 
wygodną. .ttównocześnie z postępem po
głębiania postępowaJ:o zakładanie wień
ców, które zapomocą żelaznych już 
wspomnianych słupków wieszało się u 
wieńców wyższych, tak że nigdy nie po
zostawaJ:o więcej, jak 1,5 m-2,5 nz prze
strzeni niezabudowanej. Co lO m-16 m 
zakladalo się po l m z każdej strony 
zapuszczone w kamień dźwigary, na któ
rych wspierała się oprawa szybu. 

Po wymurowaniu górnej części szy
bu dalsze pogłębianie nie napotykało 
przeszkody: l marca r. 1899 mieliśmy 
45 m szybu, l kwietnia-58 m, l paź
dziernika-131 m, robiło się więc prze
ciętnie 11,5 m szybu miesięcznie. Robo
ty około rozpoczęcia 2-go poziomu na 
125 m głębokości spowodowały krótką · 
przerwę, potrzebną dla wyłamania miej
sca na podszybie i rozpoczęcie chodnika. 
W dalszym ciągu prowadzenie chodni
ka i pogłębianie odbywały się równo
cześnie z tą jedynie zmianą, że zamiast 
używanych dotąd do wywozu skrzyń że
laznych (ton) ciągnęliśmyurobek wózkami . 
i klatką najprzód jed.no potem dwupię
trową (dolnem piętrem z pogłębiania, 
górnem z l-go poziomu). Oto dalsze re
zultaty pogłębiania: l grudnia r. 1899-
147,50 m, l stycznia r. 1900-157,50 m, 
l lutego-170 m, l marca -178,60 m, l 
kwietnia-189m, l maja-195m, l czerw
ca-210 m. W czerwcu zrobiono tylko 
5 m, &"dyż z powodu chwilowego braku 
wieńcow musiano pogłębienie zatrzy-

~l-~ c •:> 
.::!.-. ~ 

! l 

i ' l 

1903. 
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mać, później zaś, zanim wieńce nadeszły, nastąpi
lo wdarcie się wody do kopalni na I-ym poziomie 
(d. 28 lipca r. 1900), wskutek czego szyb został 
zatopiony; dopiero po wyczerpaniu wody w 7 mie
sięcy później można było robić dalej i szyb na 
głębokości 230,64 m ukończyć. 

Przy pogłębianiu w miocenie przecinaliśmy 
wcale regularnie ułożone, drobno uławicone, ciąg
le zmieniające się warstwy piaskowca i "kredowa

·nia" (nazwa miejscowa twardego ilu solnego) o 
szerzeniu 10-11 godz. i upadzie 4:0°-55° na wschód. 
N a 100 m przejechaliśmy niezbadany dotąd do
kładnie prawie poziomy uskok i następnie między 
150 m- 160 m średniej miąższości żylę woskową. 

Zmiana ludzi następowala co 8 godzin, wy
jątkowo tylko przez krótki czas pracowaliśmy na 
4 zmiany po 6 godzin. Do 100 m robiono tylko 

klinami i dziobakami, dalej zaś strzelano dynamo
nem (bezpieczny preparat z saletry amonowej). 
Przy wierceniu dziur dla strzałów natrafiano nie
raz na gazy i naftę pod tak wysokiero ciśnieniem, 
że świdry były wyrzucane z otwOl"Ów. Urobek 
z pogłębiania ciągnęło się kolowrotem parowym 
o sile 25 IP i pojedynczej transmisyi kół zęba
tych, następnie zaś maszyną wyciągową (której 
montowanie ukończono 3 lipca r. 1900). Jak już 
wspomniałem, obudowaliśmy tymczasem, nie lJrze
rywając pogłębiania, przestrzeli między murem a 
lawą fundamentową wieży, poezero po ukoiJCze
niu fundamentu zmontowano wieżę w listopadzie 
i początkach grudnia. 
(D. n.) Adam Lukaszewski 

inzynier kierownik. 

Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w lipcu r. 1903. 
W lipcu r. 1903 w 29 kopalniach węgla ka

miennego było czynnych 48 szybów wydobywal
nych i 290 kotlów parowych. Wydobywanie wę
gla odbywało się w przeciągu 27 dni roboczych. 

Liczba czynnych maszyn parowych w kopal
niach byla następująca: 

..<1 "§" o p, oo"' 
-~.c~ ·a,...;~~]: 
g~ 8~,..~ 
.!t~ d=~ o 
~ 8 'g~ o~ 
,.. ~ A~ S~ 
Q~ ~;:: > .. 

M L b 
o No·,.!:! 

aszyny icz a ~ ;i; ... ~ 
Wydobywalne 61 7 200 1,72 
W odociągowe . 126 16 712 4,00 
Do innych celów 138 5 066 1,21 

Razem 325 28 978 6,93 
Liczba zatrudnionych w kopalniach koni ro

boczych wynosiła: na powierzchni 304 i pod zie
~ią, 547. Przeciętn~ liczb~ ~atrudnionych robot
mkow_ by~a następuJąca: gormcy 4 004, pomocnicy 
pod Ziemią 6978, pomocmcy na powierzchni męż
czyzni 4 078, kobiety 796, razem 15 856. N a l 000 
ctr. metr. wydobytego węgla przypadało robotni
ków: g?rnicy 0,96? pomocnicy pod ziemią 1,67, 
pomocmcy na powierzchni mężczyzni 0,97, kobie
ty 0,19, razem 3,79. Przeciętna wydajność jedne
go robotnika na dniówkę wynosiła: górnik 38,68 
ctr. metr., górnik i pomocnik pod ziemią 14,11 ctr. 
metr., wogóle jeden robotnik 9,77 ctr. metr. 
Wydajność ta, sprowadz·ona do miesięcznej, wyno
silaby 263,79 ctr. metr., do rocznej - 3165,48 ctr. 
metr. ~iczba _og?lna odrobionych dniówek była 
na:stępuJąca: gormcy 108127, pomocnicy pod zie
mią 188 415, pomocnicy na powierzchni mężezyz
ni 110 097, kobiety 21484, razem 428123. Na l 000 

ctr. metr. wydobytego węgla przypadało dniówek 
robotników: górnicy 25,85, pomocnicy pod ziemią 
45,0~, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 26,32, 
kobiety 5,14, razem 102,35. Suma ogólna zarobku 
robotni~ów wyno~ila. (w rublach): górni~y 205 753, 
p~mocmc_y pod zien~Ią 188 714, por_nocmcy na po
Wierzchm mężczyzm 117 497, kobiety 11351, ra
zem 523 315. Przeciętny zarobek jednego robotni
ka na dniówkę byl następujący (w rublach): o·ór
nicy 1,~0, pom?cnicy pod_ ziemią 1,00, pomoc~icy 
na powierzchm mężczyzm 1,07, kobiety O 53 wo
góle 1,22. Na l 000 ctr. metr. wydobytegd ,;ęgla 
p~·zypadalo zarobk~ robotnik_ów _(w rublach): gór
mcy 49,19, pomocmcy pod zierruą 45,12, pomocni
cy na powierzchni mężczyzni 28,09, kobiety 2 71 
razem 125,11. ' ' 

Liczba wypadków nieszczęśliwych byla na
stępująca: 

Zakończone śmiercią . . 
Niezdolność do pracy zu
pełna . . . . . . . 

0,32 

Niezdolność do pracy czę-
ściowa . . . . . . 17 1~7 0~1 

Wyzdrowienie zupełne . 1G5 10,41 3,94 

Wytwórczość węgla podług gatunków była 
następuJąca: 

Gat. grub~ 1934507 ctr. metr., czyli 46,25% wytw. 
" średme 673 964 " " " 16,11 % " 
" drobne 1574414 " " " 37,64% " 

Razem 4182885 ctr. metr., czyli 100,00% wytw. 
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60 PRZEGLĄD GORNICZO- HUTNICZY 1900. 

Podlug kopalni wytwórczość węgla w porównaniu z r. 1902 była następująca: 

Rok 1902 Rok 1903 W r.l903 wydobyto węgla więcej 
(+)albo mniej (-),niż w r. 1902 

::; 
] O·~ l 

Właściciel lub 
,.lo( ., 

Nazwa ..p O·"" od początku ot'dJO ~ft;l~ 
C) 

~.e~ 
C) 

~p e lipiec kopalni dzierżawca 
<l) <l) roku do ...... o " . ..... o .!d a> 
p.. p..o·u; p.. ~e·rn l sierpnia '" ...... "" ..... ;..:1 "" ..... - o o 

centnarów metrycznych ctr.metr., ~ ctr. metr. , % 

Niwka Tow. Sosnowieckie . ~ 514100 3 237208 s8s 820 3 788 35 1 + 7'66o + + 55' 143 + Barbara 
I4 17 

" " 
Mortirner 

" " 404856 2455 4g8 3g8 I65 2 6n 659 - 66gi - 2 + Ij6I6I + I 
Milowice 

" " 29' s?6 I 653217 34I 309 2 I396IS + 49733 + I7 + 4863g8 + 29 
Hr. Renard. 

" 
Hr. Renard 492866 3 103 27I 652 643 3 513 °27 + IS97771 + 32 + 409756 + '3 

Andrzej II. 
" " " 

4 Ig6 II 094 17285 91 301 + I3o8g l+ 3I2 + 8o207 + 723 
Jan II - 2 959 - - - - - 2959 -Ioo 

" " " 
Kazimierz 

" 
Warszawskie 363030 2 583 070 418100 24g8o8o + 55 070 + 15 - 84ggo - 3 

Feliks. " 
III i5oo 775 700 n6ooo 732 02j + 4400 + 4 - 43675 - 6 " 

Paryż. 
" 

Franc.-Wloskie . 

ł 300254 37I 6gs 2?63522 + + + 433795 + 
Koszelew 

2 329727 II 441 3 19 
" " " 

Saturn 
" 

Saturn . 3743 2046000 354703 2 744 356 + 350g00 +93?6 + 6g83s6 + 34 
Czeladź 

" 
Czeladzkie 362 319 l 949 3g8 345 382 2 512 !84 - !6937 - 5 + 562786 + 29 

Flora . " 
Flora { 181936 I 292 528 191436 1 28g 322 + + - 3 200 9 soo 5 - o 

Franciszek . 
" " 

Jan I. Spadk. h.r. Walewskiego 62940 428g8g 46g82 387091 - '5 9s8 - 25 - 418g8 - 10 
Grodziec I. St. Ciechanowski 57og8 354427 36951 242 46g - 20147 - 35 - III 958 - 32 
Grodziec ll Tow. Grodzieckie . 322) 9772° 173?6 I0974° + I4 I5I + 439 + I2020 + I2 
Grodziec III - - 29472 107 203 + 29 472 +- + 107203 +-

" " 
Antoni Dz. Schon i Lamprecht 84800 447820 75000 . 497 000 - 98oo - !2 + 49 I8o + I I 
Re den Tow. Franc.-Rosyjskie 8! 394 575 76g 95930 62! 132 + I4 536 + I8 + 45 363 + 8 
Tadeusz II. I2877 46 II4 8785 74132 - 4092 -- 32 + 28018 + 6! 

" " " Staszyc II 
" " " 

4062 19448 II 399 76641 + 7 337 + 18! + 57 193 + 294 
Mikołaj Dzierż. A. Kotlarz . 325 5 g87 I 205 qs89 + 88o + 272 + 8602 + 144 
Helena T. W aligórski II 7401 qi 790 I5402 9I 39I + 3 662 + 3I - 399 - o 

" 
Andrzej I J. Wrzosek 16o28l I09 283 102I6 78242 - 5 8I2 - 36 - 3I 04I - 28 

" 
Stella. M. Sternicki . sgo8 35095 - 8610 - S9o8 -Ioo - 26485 - 75 " 
Al wina W. Szyszkin . 7029 00035 6 I84 29559 - 845 - I2 - 30 476 - SI " 
Flotz Rudolf " 

Z. Zwoliński . 25 96g I488o2 27210 155 682 + I 241 + 5 + 688o + 5 
Matylda. " 

L. Piwowar 2632 30214 s8s8 3° 574 + p26 + I23 + 3.00 + I 
T adeusz I M. Wieczorkiewicz 77°4 44192 - 5 300 - 77°4 -IOO - 388g2 -88 

" 
Jakób. M. Stemicki . 12 294 57 383 2 377 65 og6 - 9917 - 8! + 7713 + 13 " 
Wańczyków A. Zieliński I 556 4 521 - 10 551 - I ss6 -Ioo + 6030 + 133 " 
Leokady a J. Wrzosek 9793 oo liS -- I768o - 9793 -Ioo - 42435 - 71 

" 
vv~iktor H . J. Karniewski - l 007 - - -- - - I OOJ -Ioo 

" l NowaReden W. Dębski - 73001 - - l - - - 7300 -Ioo 
" 

Razem 3 497 910 24 oos 681 4 182 885 27 300 I24 + 684 975 + 20 +3240443 + 13 
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--- ------------------------------------------------------------

Dnia 31 lipca r. 1903 pozostalość wydobytego 
węgla na kopalniach byla następująca: 

R"ozchód węgla w lipcu byl następU:jący: 

Ctr. metr. Ofo '"Y~'~órcz. "lo ro~cJ:todu 
U~yto na własne 

Sprzedano potrzeby kopalni 
za hp1ec za hp1ec 

------~ 
Razom 

Gatunki grub~ 719117 
419 801 

. 1187 883 

37,17 41,94 ctr. metr. 0/ 0 rozch. ctr. metr. 0
/ 0 rozch. ctr. metr. 

" 
" 

średnie 

dJ:olme 

Razem 

62,29 66,72 
75,45 88,85 

. 2 326801 55,63 63,21 

Gatunki grubo 24 052 
średnic . 38 729 
ć:robne 299 386 

Razem 362 167 

1,40 1 690 499 98,60 l 714 551 
6,16 590 478 93,84 629 207 

22,39 l 037 597 77,61 1 336 983 

9,84 3 318 574 90,16 3 680 740 

H.ozchód węgla, użytego na własne potrzeby kopalni, składał się z ·następujących rodzajów rozchodu: 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Razem 

.... 
p Q) p., .... p Q) p., 

~ 
p Q) p., ,..; p Q)>, 

_..., ~>=l,.o _..., ~~..o _..., ~~..o ....... ~,:::..0 
Rodzaj rozchodu Q) +=>"'Q) Q) +=>"'Q) Q) +=>"'Q) Q) +"~Q) 

s :>,~ [';l s :>.,.:;l [';l s :>,~ [';l s P........., [';l 

-~ ~ j:j ·~ ~ j:j -~ ~ j:j ·t'l R • pf-"_,3 
,..; o c<! o ,..; o c<! o ,..; o c<! o ,..; o c<! g. _..., ;;-- >=l ~ _..., 

;;->=l~ 
_..., 

;;->=l~ 
_..., 

;;->=l o o o o 

Opał dla prac~j ących, OJ?alanie ~omów 

l 82,92 35728 l 92,25 1 z,8o l 640]21 zbornych 1 zabudowan kopaimanych 19945 8 399 17,68 
Opalanie kotłów parowych 3924 

l 
16,31 2841 

l 
7,34 1 

277639 9
2
,74 1 284404 1 78:53 

Skreślono węgla, który stracił wartość 183 o,77 100 o,41 13348 4,46 136gr 3,79 

Razem . l 24052 , 10o,oo l 38729 / 10o,oo / 299386 , 1oo,oo 1 36210 / 1oo,oo 

Rozchód węgla sprzedanego skladal się z następujących rodzajów sprzedaży: 

Gatunki grube G atunki średnio Gatunki clrobnc R azem 

:>, >, p., p., 
::.. ·t'l .ti ·N ,..; ·[';l ,..; ·t'l _..., c<! c<! _..., c<! _..., c<! 

Rodzaj sprzedaży Q) .-o Q) .-o Q) .-o Q) .-o s Q) s Q) s Q) s Q) 
[';l [';l [';l [';l 
::.. ::.. :;... ::.. ,..; ~ ,..; ~ ~ ~ ;..< ~ _..., "' _..., "' _..., "' _..., "' o ~ o o"< l 

o ~ o ~ 

Sprzedaż na kopalniach . 87005 5,r8 28465 4,82 125 709 r2,11 241779 7,29 
Wysyłka drogami żelazneroi r sef> 294 94,43 556 753 94,29 go7813 87,49 3 o6o800 92,23 
Wysyłka drogą wodną 66oo o,39 5 200 o,8g 4075 o,4o rs 935 o,48 

Razem .1 1 6go 499 1 roo,oo l 5go 478 1 roo,oo l r 037 597 1 roo,oo 13 318 574 1 1oo,oo 

Rozchód węgla na użytek domowy skladal się z następujących pozycyi: 

W Warszawie 
" Łodzi 

" 
pozostałych miejscowościach 

l 
l 

-Gatunki grubo 

;..; p o 
~OD _..., 
+=>Q) Q) 
:>,~ s •t'l o 

;..; p s 
_..., o o 
o ;;-.-o 

23° 395 45,26 
10] 413 . 2r,o6 

171 546 33,68 

Gatunki średnie l Gatunki drobno 

.ti p ~.0 ;..; l p o 
~Q) MQJl _..., 

'::j3Q) 
Q) :>,~ 

Q) 
:>,~ s ·~o s •t'l o 

;..; s ;..; p s 
_..., o o _..., o o 
o ;;-.-o o ;;-.-o 

12 751 36,31 3 300 9,8o 
1205 36,og 7258 21,17 
96g5 27,00 23665 6g,o3 

R a zem 

;..; p ~.0 
~Q) _..., 

Q) 
:>,~ s ·t'l o 

;..; p s 
_..., o o 
o ;;-.-o 

246 5o6 42,59 
127 346 22,oo 
204g00 35,4i 

Razem ·l 509 354 1 l 00,00 l 35 121 l laa,oo l 34 z83 l 100,00 l 578 758 , 1oo,oo 
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Podlug rodzaju odbiorców rozchód węgla sprzedanego przedstawia! się, jak następuje: 

Gatunki grube Gatunki średnio Gatunki drobno Razom 

p., p., p., p., 
..; ·~ ..; ·~ ..; ·~ ..; ·t'l 

cil aj cil c;j +> .-o +> re +> re +> re Odbiorcy Q) Q) Q) Q) s Q) s Q) s Q) s Q) 
N ~ N N 
H H H H 

..; ~ ..; ~ ..; ~ H ~ 
+> "' +> "' ....... "' +> "' o ~ o ~ o ~ o 0:~ 

Drogi żelazne. 552 700 32,6g - - 2448 1 o,23 555 148 l6,73 
Z aklady metalurgiczne górnicze r62 375 9,6o 77094 13,00 r8s 68o 17,89 425 149 12,81 
Z aklady metalurgiczne przeróbcze 64861 3,84 6g074 11~70 94004 9,o8 227999 6.,87 
Zakłady gazowe - - 33° o,o6 

1;168 1 
- 33° o,oi 

Cukrownie 12630 7•48 II7 217 19,85 12,54 373 752 I T ,26 
P ozostale zaklady p1·zemysłowe 274 842 1 16,26 291642 49,39 590954 1 56,g6 l 157 438 34,88 
U żytek domowy 509 354 30,13 35 T2I 5?94 34 283 3,3° 578758 17,44 

R azem ·l I 6go 499 1 Ioo,oo l 5_go 478 1 100,00 l I 037 597 1 100,00 13 3I8 574 1 100,00 

W ysylka węgla drogami żelazneroi składaJa się z następuj ących pozycyi: 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Razem 

..... ..... 
~ 

. .... 
..; ,..!<1 ..; ,..!<1 .ti ..; ,..!<1 ..... """ ..... ..... +> p., +> p., p., +> p., Q) Q) Q) Q) 

s "' s "' s "' s "' ~ 
p., p., p., 

..; ..; ~ ..; ~ ..; ~ 
+> ~ +> 

l o~ +> ~ +> ~ o o o o -
8gg224 1 2859 r54 1 W K rólestwie Polskiem I 44I 036 go,27 5_I8~ 93,20 99,os 93,4I 

Z a Białystok 2886 o,r8 - - 123 o,OI 3oog o,ro 
Brześć 2214 o, r4 - - 492 o,o5 2]06 o,09 " liS 876 1 

" 
Kowel . 106 2g8 6,66 4404 0,79 s I74 o,s7 3?79 

" 
granicę 4386o 2,75 33 455 6,01 28oo o,32 8o 115 1 2,6r 

R azem . l l 5g6 2941 roo,oo l 5_5_6 753 1 roo,oo 1907 8131 100,00 13 o00 86o l roo,oo 

Oprócz węgla kamiennego w lipcu r. 1903 
byl wydobywany węgiel brunatny (kajper). W 3 ko
palniach węgla brunatneo-o bylo czynnych 34 
szyby wydobywalne i 7 kot~ów parowych. Wydo
bywanie węgla odbywało się w przeciągu 27 dni 
roboczych. L iczba maszyn wodociągowych (in
nych maszyn nie bylo) wynosila 7. Liczba koni 
roboczych, zatrudnionych na powierzchni, wynosi
la 2 (pod ziemią koni roboczych nie bylo). Prze
ciętna liczba zatrudnionych robotników byla na
stępująca: górnicy 170, pomocnicy pod ziemią 39, 
pomocnicy na powierzchni mężczyzni 178, ra
zem 387. Na l 000 ctr. metr. wydobytego węgla 
przypadało robotników: górnicy 2,24, pomocnicy 
pod ziemią 0,51, pomocmcy na powierzchni męż
czyzni 2,35, razem 5,10. Przeciętna wydajność 
j ednego robotnika na dniówkę wynosila: górnik 

16,48 ctr. metr., górnik i pomocnik pod ziemią 
13,41 ctr. metr., wogóle jeden robotnik 7,24 
ctr. metr. ·wydajność ta, sprowadzona do mie
sięcznej, wynosiłaby 195,48 ctr. metr., do rocznej-
2 345,76 ctr. metr. Liczba ogólna odrobionych 
dniówek była następująca: górnicy 4 590, pomoc
nicy pod ziemią l 058, pomocnicy na powierzchni 
mężczyzni 4806, razem 10 4±9. N a l 000 ctr. metr. 
wydobytego węgla przypadało dniówek robotni
ków: górnicy 60,67, pornoenicy pod ziemią 13,92, 
pomocn icy na powierzchni mężczyzni 63,53, razem 
138,12. Suma ogólna zarobku robotników wynosi
la (w rublach): górnicy 3 059, pomocnicy pod zie
mią 535, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 
2 701, razem 6 295. Przeciętny z aro bek jednego ro
botnika na dniówkę był następujący (w rublach): 
górnicy 0,66, pomocnicy pod ziemią 0,51, pomocnicy 
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na powierzchni mężczyzn i 0,56, wogóle 0,60. N a l 000 l pod ziemią 7,07, pomocnicy na powierzchni męż
ctr. metr. wydobytego wę~la_ przypadało zaro~ku l czyzni 35?0, razem 83,21. Wyp~dkó:V ~eszczęśli
robotników (w rublach): gormcy 40,44, pomoC'mcy l wynh w lipcu r. 1903 z robotmkam1 me było. 

Podług kopalni wytwórczość węgla w porównaniu z r. 1902 była następująca: 

Rok 1902 l Rok 1903 
W r. 1903 wydobyto węgla więcej 
(+) albo mniej (-),niż w r. 1902 

~ ~ ~o-~ l 
od początku Nazwa vVłaściciel lub o ~.g·;a o a!'<O ~ 

kopalni dzierżawca 
a:> ~~e a:> ~~~ lipiec roku do ..... ~·~ . .... &-a·fij 1 sierpnia ~ ~ ..... ..;" .... ;.::t .,;",..; 

...-; o o -
centnarów metrycznych ctr. metr.l % ctr.metr. l % 

Katarzyna . Tow. Poręba . 6 s8o 66 530 16100 

l 
liS 240 l + 9520 1 + 145 + 48710 l+ 73 

Ludwika Dzierż. J . Meyerhold . 1366o 1278go x88oo 124770 + 5140 + 38 - 3120 - 2 
Nierada P. Strzeszewski . 8g797 292 247 1 40746 300 434 -49051 1- 55 + 8187 + 3 
Ryszard . Spadk. Eigera i Landau 16120 78462 - - - 16120 -100 - 78462 -100 

Razem 126157 s6s 129 75 646 540444 - so 511 
l 

- 40 - 24685 - 4 

Dnia 31 lipca r. 1903 po~ostałość w:y:dobyte,.,g~ J S~rzedaż węgla składała _się z następującyc.h 
węgla brunatne~o na kopalmach. wy~o_s1ła B? ~2b poz;ycy1: 1) sprzedaż na k_opalmach 20 318 ntr. 1?-etr. 
ctr. metr. czyli 48,54% wytworczosm za hp1ec czyh 29,29% sprzedaży 1 2) wysyłka drogami że-
i 48,85 ~ rozchodu za lipiec. laznemi 49 050 ctr. metr. czyli 70,71% sprzedaży. 

Rozchód węgla w lipnu roku 1903 wynosił Podług rodzaju odbiorców sprzedaż węgla 
75 173 ctr. metr. i składał się z następujących po- skladala się z następujących pozycyi: 1) zakłady me
zycyi: l) użyto na własne potrzeby kopalni 5 805 talurgiczne przeróbcze 5 600 dr. metr. czyli 8,07 ?o 
ctr. metr. czyli 7,72% rozchodu; 2) sprzedano sprzedaży; 2) pozostale zakłady przemysłowe 58 268 
69 368 ctr. metr. czyli 92,28% rozchodu. Rozchód ctr. metr. czyli 84,00% sprzedaży i 3) użytek do
węgla, użytego na wla,;ne potrzeby kopal- mowy 5 500 ctr. metr. czyli 7,93% sprzedaży. \V ę
ni, składał się z następujących pozycyi: l) opal dla giel na użytek domowy nie był wysyłany ani do 
pracuj ącyC' h, opalanie domów z bornych i za budo- W ar sza wy, ani do Łodzi. 
wań kopalnianych 1154 ctr. metr. czyli 19,88% Wszystek węgiel, wysłany drogami żelazneroi 
użytku na własne potrzeby; 2) opalanie kotłów (49050 ctr. metr. czyli 100% wysyłki), pozostal w 
parowych 4651 ctr. metr. czyli 80,12% użytku na Królestwie Polskiem. 
wlasne potrzeby. R. K. 

(Ciąg dalszy, p. :.\! 2, str. 30). 

Oznaczenie wanadu. D. T . WrLIAMS (J ourn. l kwasem siarczanym. Rozczyn, ogrzany do 40°, za
Soc. Chero. Ind. 1902, 21.389. Stahl u. Eisen 1902, prawia się 1

/ 10 normalnym rozczynem siarczanu 
str. l 066). D. T. WrLIA.r.ts ogłasza nową metodę żelazawego, zawierającego wolny kwas siarczanv, 
oznaczenia w.anadu, polegającą na reakcyi: i miaruje nadmanganianem potasu, używając jal{o 
V205t2FeS04+H2S04=V20~+Fe2(S04)3+H20. wskaźnika żelazocyan~u p_ota~owego. Rozczyn siar-

l o 2 gr rudy oblewa s1ę 6-oma cm3 kwasu czanu żelazawego miaruJe s1ę podług nadmanga
azotowego, paruje do suchości, dodaje 4 cm3 stę- nianu potasu lub dwuchronianu potasu. Zdarza 
żonego kwasu siarczanego i ogrzewa w celu zu- się, że zaraz z początku rozczyn przyjmuje barwę 
pełnego usunięcia kwasu azotowego, następnie roz- fioletowo-niebieską, ale ta wkrótce znika i nie 
cieńcza gorącą wodą, gotuje, odsącza utworzony wpływa na rozpoznanie końca reakcyi. Rozczyn 
siarczan ołowiu, przesącz utlenia 4 cnl3 kwasu FeS04 , pomnożony przez czynnik 0,914, daje miano 
azotowego, zobojętnia amoniakiem i zakwasza na wanad. W celu analizowania stopów rozpuszcza 
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się 0,5 gr substancyi w wodzie królewskiej lub 
kwasie solnym z dodatkiem chloranu potasowego, 
paruje do suchości, pozostaJość nierozpuszczoną 
ogrzewa z 6-8 cm3 kwasu siarczanego stężonego 
i postępuje w dalszym ciągu, jak podano wyżej . 

Jeżeli się miaruje wprost nadmanganianem po
tasu to należy dodać go tyle, abyróżowe zabarwienie 
trwaJ:o przynajmniej 1/.l minuty, ale otrzymane w 
ten sposób rezultaty są najczęściej zbyt wysokie. 

Elektrolityczny sposób oznacz enia wanadu. P. 
T RUCHOT ( Annale Chim. anal. applique 1902, 7 .166. 
Chemiker Zeit. Rep. 1902, str. 200). Oddzielenie 
wanadu odbywa się bardzo dobrze sposobem ele
ktrolitycznym, szczególniej jeżeli elektrolizowany 
r ozczyn zawiera wanad sodowy, zaprawiony słabo 
amoniakiem. Metodę wykonywa się w następujący 
sposób: kwas wanadowy handlowy topi się z sodą 
i utworzony wanad sodowy ługuje wodą. Rozczyn, 
slabo zakwaszony kwasem siarczanym, gotuje się w 
celu wydzielenia kwasu węglowego, zaprawia 20 
-30 kroplami amoniaku (22Be) i plyn ogrzany 
do 80-85° elektrolizuje prądem o napięciu 2-2,5 
V siły 0,3 Amp. Elektroliza trwa 8 do 10 godzin. 
Autor radzi, aby poziom elektrolizowanej cieczy 
stopniowo dopełniać cieplą wodą, zaprawioną amo
niakiem. Po wydzieleniu wanadu elektrod, obmy
ty wodą i alkoholem, praży się kilka minut w ce
lu zamiany wodorotlenku wanadowego na pięcio
tlenek wanadu i po oziębieniu waży. Wyprażo
ny osad powinien posiadać brunatno-czerwoną bar
wę, a jeżeli zdradza kolor zielono-niebieski, to 
stm1owi dowód, że nie cala ilość wanadu zamie
niła sir; n a V 20 5 • Do doświadc;ze1i użył autor 
0,012- 0,015 gr wanadu, obliczo11ego jako V20 5• 

Ilość rozczynu wynosiła 200 cm:!. 
Wykrycie wanadu i oddzielenie go od molyb

dwu. l'. TRUCHOT (Ann. Chem. anal. appl. 1902, 
7.167. Chemik. Ztg. Rep. 1902, str. 200). 

N a podstawie wyżej opisanej elektrolizy 
można 0,1 mgr V20 5 dokladnie wykryć. Wykry
cie to jest łatwe, jeżeli wyjdziemy z wanadu 
sodowego, gdyż wydzielony wodorotlenek wana
du tworzy na katodzie żólto-brunatny iryzujący 
osad. Jeżeli słabo ogrzany wodorotlenek wana
du stopimy z malą ilością dwusiarczanu potaso
wego i dodamy 2 do 3 kropli kwasu siarczaneo-o, 
to powstaje charakterystyczne dla wanadu żó1te 
zabarwienie. Jeżeli do sto;pu dodamy kilka kry
ształków siarczanu strychnmy, to ukazuje się fio
letowo- niebieskie zabarwienie, przechodzące na
stępnie w piękny czerwony kolor. \V tych sa
mych warunkach co i wanad można także osa
dzić elektrolitycznie i molybden. Otrzymany w 
ten sposób wodorotlenek molybdenu zamienia się 
podczas prażenia na kwas molybdenowy, który 
w czerwonym żarze ulata. W taki sposób, pra
żąc osadzone elektrolitycznie wodorotlenki, można 
oddzielić wanad od molybdenu; należy tylko z po
czątku osad slabo ogrzewać, aby wanad nie został 
mechanicznie uniesiony przez ulatujący molybden . 

Jeżeli ciężar osadu wanadowego i molybdenowe
go wynosi mniej niż 0,1 gr, to wystarcza prażyć 
1/ 2 godziny. 

Oz11aczenie sźarld w weglu. CHARLEs W. SToD
DART (J ourn. Amer. Ch. Soc. 1902, 2±.852. Stahl 
u. Eisen 1903, str. 264). CHAHLES W . SToDDART wy
konał l)Orównawcze baclania rozmaitych metod 
oznaczania siarki, a mianowicie metody EscHKA, 
SToLBA, ANTONY i LuccnEsr, TuoMPSON i HanGsaN 
i przyszedł do przekonania, że najprawdziwsze 
rezultaty daje zawsze metoda EscHKr, szczególniej 
jeżeli przed strąceniem chlorkiem barowym wy
dzieli się dokładnie krzemionkę. 

Oz11acz mie wartości opalowej 1vęglrc . M. GouTAL · 
(Comptes rendus 1902, 135.477. Stahl u. Eisen 
1903, str. 265). 

M. GouTAL oznaczy! zapomocą technicznej 
analizy (oznaczenie stalego węgla, substancyi lot
nych, popiołu i wody) związek pomi~' clzy warto
ścią opalową i skladem. tipostrzeżenia swe wyra
ża równaniem P-82C+aV. P oznacza wartość 
opalową, C-zawftrtość stałego węgla, V -pr ocen
tową zawartość lotnych substancyi, a oznacza 
zmienny współczynnik zależny od V, t . j. od i lo
ści lotnych ciał, zawartych w czystym, nie zawie
rającym popiołu i wilgoci, za normalny przyjętym 
węglu. Na podstawie bezpośrednich oznaczei"t wy
prowadzono wartości dla a przy za wartości lot
nych ciał w węglu vl 
V1 = 5 10 15 20 25 30 36 40% 
a = H5 130 117 109 103 98 94 80 kaloryi. 

Dla antracytu a = 100. Równanie wypada 
P =82C+100V. Wartość opalowa antracytu wy
nosi średnio 8 250 kal. W artość o pa] owa węgla 
wzrasta z zawartością lotnych substnncyi aż do 
maximum 8 700 kal., gdy V loży między 10 a 30 ~ó . 
Przy wyższych zawartościach spada warto~ć opa
łowa. 

GouTAL wyprowadził swą formułę 11a podstawie 
GOO oznaCZOll i mniema, że ulr;dy metody leżą w gra
nicach 1 ~, a tylko dla paru ga.tunków antracytu 
i brunatnego węgla graniort błędu przekracza 
2% . W artość opalowa tych gatunków musi być 
wyprowadzona zapomocą kalorymetru. Do po
dolmych rezultatów daszecU już dawniej KENT 
(":Mechan Engin" Pocket-Book), który przypusz
czał, że techniczna analiza węgla pozwala wyli
czyć jego wartość opałową w granicach blędu 
3 ~ .. Ułożył on tablit;ę, pokazującą wzrost warto
ści opalowej wraz ze zmniejszeniem się ilości sta
lego węgla od 100 do 80 ~. Niżej tego ostatnie
go punktu wartość opalowa zmniejsza się aż do-
50% stalego węgla. Niżej 50% formuł' a nie po 
kazuje prawidłowo, gdyż węgiel kamienny i li
gnit w przeciwieństwie do ich składu chemiczne
go pokazują wartość opalową wyższą. 

M i e d ź. 
A . RossrNG (Zeitschrift f. anal. Chemie 1902 

41.1) wykazał, że znana własność siarku miedzi 
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rozpuszczania się w wielosiarczkach alkalii pole- je t w użyciu prawie wyłącznie w formie, podanej 
fia na tworze~iu. się rozp?-szcz.alnej , oli, o sklad~ie przez STEINBECK'A, t. j. miedź str~ca się na:jprzócl 
J:t.,Cu2S7 , z ktoreJ pod dz1ał'ame;rn kwasow wydz1e- zapomocą cynku lub glinu. Zmudny sposób 
la.t<ię czerwony osad. Osad ten rozpuszcza się także wydalania metali, przeszkadzających przy miaro
w bezbarwnych siarczkach alkalii, a składa się waniu, opisany przez Enw. KELLER'A (Transact. 
z sześciosiarezku miedzi. RiissiNG wykazal na ca- Amer. InstiG. Min. Eng. 1902. Chemiker Ztg Rep. 
lym szeregu przy kladów, że straty miedzi mogą 1902, str. 18±) nie może uchodzić za ulepszenie 
być bardzo znaczne, jeżeli na mieszaninę siarcz- metody STEINBECK'A. 
ków metalicznych, osadzonych . iarkowodorem, Metoela Enw. KELLER'A, używana do badań rud 
działać żóltym siarczkiem amonu lub sodu lub l i wytworów, jest następująca: l gr rudy rozpusz
też, je~eli P?łączenia, za~ie1~ające miedź, st~pia cz.a się w 5 cm3 stężonego kwasu azotow~go, nad
się z s1arką 1 sodą. Odclz1ela.Jąc tą drogą nnedź muu takowego odpędza przez parowame a na
od cyny, należy się starać, aby ta ostatnia by la stępnie po dodaniu kilku cm3 kwasu solnego i za
·zawsze w formie cl wutlenku cyny tak, aby siarki gotowaniu rozcielicza wodą do 100 cm 3 i za:pra
oddzielać można było przy pomocy bezbarwnego wia amoniakiem do słabo alkalicznej reakcyi. 
siarku sodu. Ponieważ mangan, żelazo i cynk wpływają na 

R. G. van NAME. (Ztschr. ±. anorg. CheLJ.ie miarowanie, przeto wszystkie te metale strąca się 
1902, 30.122. Chem. Ztg. Rep. 1902, str. 84) poda- jako siarczki, dodając do rozczynu l do 2 cn1a 
je dopełnienia polecanej dawniej (Amer. J o ur. siarczku amonu, następnie p lyn zaprawia się nad
Science 1901, 10.4:51. Chem. Ztg. Re}J. 1901, str. miarero kwasu solnego a nierozpuszczone siarczki 
61) metody RrvoT'A wagowego oznaczania miedzi odsącza. Sączek z osadem spopiela się w mufli, 
jako siarkocya11ek. Uzu1)elnienia dotyczą głównie pozostalość rozpuszcza w zlewce w kwasie a roz
usmliQcia szkodliwego wplywu znacznych ilości czyn po przeprowadzeniu miedzi w połączenie 
swobodnego kwusu solnego i soli amonowych. amoniakalne t ~ iaruje . Metoela ta bardzo szyb
Strącenie miedzi za pomocą rodanku amonowego ko usuwa żelazo, mangan i cynk. Jeżeli ni
i siarczku amonu udaje się także w obecności kicl i kobalt są obecne w znacznych ilościach, to 
arsenu, antymonu i cyny. \V obecności bizmutu w powyższy sposób nie cladzą się od miedzi od
należy zwracać uwagę podczas dodawania siarczku dzielić, gdyż siarczki tych metali trudno rozpmz
amonu, aby metal ten równocześnie nie opadl. czają _si9. w k~asic solnym. ,,._rsen uchodzi przy 

Sposób oznaczenia miedzi .e:apomocq. blachy gli- spalemu Jako 1m·czek, uchodzi także częściowo 
nowej. GEORGE E. PERIONs (.J o urn. Amer. Chem. antymon. Jeżeli jest o l ów i bizmut, to takowe 
Soc. 1902, 2±.478. Chem. Ztg. Re1J. 1902, str. 172). należy strącić w :glanem amon owym z rozczy
Mctocla ta jr t odmianą sposobu, poelanego przez nu, otrzymanego przez rozpuszczenie wyprażo
A. H. Low'A. hli<'clź wprowadza się do rozczynu nej pozostałości. Przy }H'a?eniu kładzie się na 
jako siarczall, podobnie, jak to ma miejsce w spo- spód porcelanowoj parownicy lub tygla ezysty 
sobie Low'A. Rozczyn wyparowuje się aż do od- sączek, zlożolly w kilkoro, aby zapobiedz przyJe
pędzenia kwasu azotew.ego i l?ojawienia bialego ganiu osadu do porcelany. 
dymu so.3: ~eraz ;ozclefcza Slę W?dą takl aby Miarowa metodrt ollreślania miedzi zapomo
w P~'zybhzemu w oO cm .wody był<? 10. cm kwa- cą jod/w potasu. F . LITTERSCHEID. (Zeitschr. f. anal. 
su s1~rczanego.. Blacl~ę gluJo\:;ą kraJe s1ę n~ lca- Chemie 1ę02, 41.219. Chero. Ztg. Rep. 1902, str. 
walki .o. 1~ow1erz~hm 40 nu,w, przyczen~ _Jeden 17~). O,boJęt!lY lub słabo kwaśny rozczyn soli rnie
z 1.1arozml~ow zagma clo. gory, dla łatwieJszego dzwweJ, znueszany z rozczynem kwasu siarkawego 
WYJJ?-10\~ama. Do. na,czyma (zlew~ca) z rozczynem, (S92), .rozkla:Ja się z jodkiem potasowym na jodek 
zawwrn:Jącym n~1eclz, . w klada s1ę . cl w a !uL. trzy m1edz1, kwaśny siarczan potasowy i swobodny 
kawalk1 blachy 1 gotuJe. W przec1ągu o-cm m1- kwas siarczany: 
nut osadza się ua blaszkach cala ilość miedzi. 
Zamiast, rozpuszczać wydzieloną miedź powtórnie 
i miarować rozczynem cyanku potasu, lepiej jest 
osadzoną miedź zmyć do starowanego tygla Go
OCHA i po wysu zeniu zważyć miedź metaliczną. 

Z metod objętościowych najwięcej jest w uży
ciu metoda jodometryczna i metoda osadzania 
cyankiem potasu. Obie metody w różnych formach 
slnżą do oznaczania zawartości miedzi w rudach 
i wytworach hutniczych. Pierwsza metoda, zmo
dyfikowana przez von Low'A, jest w użyciu głów
nie w Anglii i Ameryce. ·w ostatnich czasach 
von Low (J ourn. Amer. Chem. Soc. 1902, 24.1082) 
zmienił metodę, wprowadzając kilka nowych 
szczegółów. Metoela osadzania cyankiem potasu 

Jeżeli ilość jodku potasowego, potrzebna do 
strącenia miedzi, jest znana, · to można obliczyć 
ilość miedzi w rozczy11ie, a mianowicie: l cm:1 1/

10 
normalnego rozczynu jodku potaw odpowiada 
0,02497 gr siarczanu miedziowego (CuS04-f-,5H20). 
Rzecz naturalna, że oznaczenie jest wtedy dokład
ne, gdy w rozczynie niema zasad, · któreby się 
równocześnie mogly strącić jodkiem potasu, jako 
też niema ciał, któreby z jodku potasu wydziela
ły jod. 
(D. n.) H. Wdowiszewski 

inżynier-hutniczy. 
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Wykaz ilości węgla, wysłanego drogami że laznemi z kopalni zagłębi a Dąbrowskiego we wrześn iu r . 1903. 

Nazwa 

kopalni 

Droga 2elazna 
Warszawsko-Władańska 

iwka i Barbara N 
M 
Mi 
H 
p 
K 
s 
c 
F 

ortimer . 
'lowice • 
r. Renard 
ary .t 
azimierz i F eliks 
aturn 
zeladź 

lora . 
J an 

toni 
eokadya. 

An 
L 
M 
K 
N 
F 
l\ 
G 
H 
s 

ikołaj 

atarzyna i Ludwika . 
ierads 
ranciszek 
fa tylda 
rodziec I 
uta Bankowa 
trzytowice 

;r akób o 

Hitz Rudolf . F 
An 
H 
T 
Al 
s 
w 
G 
N 

drzej 
elena 
adeusz 
wina 

t ella 
ańczyków 

ro<lziec II 
owa Redan 

Razem. 

Droga żelazna 
Iwangrodzko-Dąbrowska 
iwka i Barbara N 

M 
Rr 
p 

ortimer 
. Renard 

ary !t 
a.zimierz K 

An toni 
R eden 

dr z ej 
anciszek 

An 
Fr 
H 
M 
T 
s 

elana 
atylda 

adeusz 
tella 

;r a.kób o 

ańczyków 

Hitz Rudolf • 
w 
F 
N owa Redan . 

Razem. 

Wogóle . 

Rok 1902 l Rok 1903 

w Y s Ł A N o w Ę G L A 
-

W miesiącu Od początku ro- W miesiącu Od początku r o-
wrześniu ku do l październ. ·wrześniu ku do l paździ ern. 

W o- l Przypada Wo- J Przypad a Wo- J Przypada W o- l Przypada 
gól e na dzień gól e na dzień góle na dzień góle n a dzień 

roboczy roboczy roboczy roboczy 

w A G o N ó w 

3129 125 19214 87 2547 102 20524 94 
2455 98 18300 83 2088 83 14852 68 
2696 108 18686 85 2780 111 19016 87 
2302 92 19180 87 2673 107 21428 98 
1373 55 12129 55 1867 75 14875 68 
2137 85 23349 106 2407 96 18645 86 

561 22 16530 75 3220 129 27485 126 
2917 117 20718 94 2818 113 24805 114 
1254 50 12871 58 1451 58 11927 55 

386 16 3690 17 203 8 2904 13 
568 23 4384 20 449 18 4678 21 

20 1 503 2 - - 11 o 
6 o 62 o - - 148 l 

107 4 958 4 131 5 1215 6 
190 8 1908 9 229 9 2591 12 

24 1 213 1 25 1 195 1 
5 o 123 1 25 1 124 1 

110 4 1240 6 - - 160 l 
30 1 160 1 20 1 208 1 

158 6 158 1 22 1 259 1 
- - 250 1 - - 130 1 
227 9 1736 8 122 5 1487 7 
63 3 511 2 21 1 189 1 
30 1 379 2 38 1 436 2 
13 1 191 1 - - 65 o 
44 2 630 3 40 2 302 1 

t 53 2 305 1 - 48 o 
15 1 15 o - - 17 o 

- - - - 215 9 1076 5 
- - 111 1 - - - -

20873 835 178504 811 23391 936 189800 871 

1024 41 10633 48 1810 72 12640 58 
546 22 3432 16 627 25 4584 21 
851 34 10286 47 1561 63 11612 53 

1085 43 8824 40 1337 54 9191 42 
918 37 7144 32 1236 49 9957 46 

- - 12 o - - 7 o 
27 1 801 4 94 4 535 3 
57 2 544 3 53 2 522 2 
2 o 32 o - - 9 o 

78 3 666 3 57 2 476 2 
13 o 88 o 7 o 84 o 
13 1 142 1 - - 15 o 
16 1 110 o - - - -

- - 21 o 43 2 149 1 
- - - - - - 21 o 
- - 2 o - - - -
- - 32 o - - - -

l 4630 l 185 l 427691 194 l 6825 1 273 l 49801 1 228 

125503 1 1020 !2212731 1005 130216 1 1209 1239601 l 1099 

-
W r. 1903 wysłano węgla wię-
cej ( +) albo mniej ( - ), niż 

w roku 1902 

l 
vV miesiącu W olu·esie czasu 

od pocza,tku roku 
·wrześniu d o l października 

·wagonów l % wagonów l % 

- 582 - 19 + 1310 + 7 
- 367 - 15 - 3448 - 19 

ł 
84 

ł 
3 t 330 t 2 

371 16 2248 12 
494 36 2746 23 
270 13 - 4704 - 20 

2659 474 t 10955 t 66 
- 99 - 3 4087 20 
+ 197 + 16 - 944 - 7 
- 183 - 47 - 786 - 21 
- 119 - 21 + 294 + 7 
- 20 - 100 - 492 - 98 
- 6 - 100 t 86 + 139 

i 
24 

i 
22 257 + 27 

39 21 683 36 
1 4 - 18 - 8 

20 400 + 1 + 1 
- 110 - 100 - 1080 -- 87 
- 10 - 33 t 48 t 30 
- 136 - 86 101 64 

- - - 120 - 48 
- 105 - 46 - 249 - 14 
- 42 - 66 - 322 - 63 
+ 8 + 27 + 57 + 15 
- 13 - 100 - 126 - 66 
- 4 - 9 - 328 - 52 
- 53 - 100 -- 257 - 84 
- 15 - 100 t 2 t 13 
+ 215 + - 1076 -

- - - 111 - 100 

+ 2518 + 12 + 11296 + 6 

ł 
786 

ł 
77 

ł 
2007 

ł 
19 

81 15 1152 34 
710 83 1326 13 
252 23 366 4 
318 35 2813 39 

- - - 5 - 42 
+ 67 + 248 - 266 - 33 
- 4 - 7 - 22 - 4 
- 2 - 100 - 23 - 72 
- 21 - 27 - 190 - 29 
- 6 - 46 - 4 - 5 
- 13 - 100 - 127 - 89 
- 16 - 100 - 110 - 100 
+ 43 + - t 128 t 610 

- - 21 -
- - - 2 - 100 
- - - 32 - 100 

l + 2195 l + 41 l + 7032 1 + 17 

l + 4713 1 + 14 l + 18328 1 + 8 
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W e wrześniu r. 1903 przypadało do podziału 
pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego po 925 
wagonów dr. żel. Warszawsko- Wiedeńskiej na 
dzień roboczy, co czyni na cały miesiąc 22 966 
wagonów (w r. 1902 przypadało do podziału po 
840 wagonów na dzień roóoczy, co uczyniło na 
cały miesiąc 21 080 wagonów). Z liczby tej ko
palnie odwołały 228 wagonów czyli l% (w roku 
1902 kopalnie odwołały l 334 wagony czyli 6 ~> ), 
winny były przeto otrzymać 22 738 wagonów (w 
r. 1902-19 7±6 wagonów); przyjęły dodatkowo po
nad 11ormę 468 wagonów (w r. 1902-1121 wago
nów), właściwego przeto odwołania nie było (w r. 
1902 właściwe odwołanie wynosilo 213 wagonów 
czyli l%). Droga żelazna podstawiła 22 620 wago
nów czyli 905 wagonów na dzień roboczy, a prze
to o 118 wagonów czyli l% mniej, niż kopalnie 
winny były otrzymać (w r. 1902 droga żelazna 
podstawiła 20 581 wagon. czyli 834 wagony na 
dzień roboczy, a przeto o 1105 wagonów czyli 
6% więcej, niż kopalnie winny były otrzymać). 
Oprócz tego droga żelazna podstawiła kopalniom 
ponad normę 646 wagonów austryackich. 

W e wrześniu r. 1903 przypadał: o do podziału 
pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego po 300 
wagonów dr. żel. Iwangrodzko-Dąbrowskiej na dzień 
roboczy, co czyni na cały miesiąc 7 500 wagonów 
(w r. 1902 przypadało do podziału po 220 wag., 
co uczyniło na cały miesiąc 5 484 wagony). Z licz
by tej kopalnie odwołały 216 wagonów czyli 3% 
(w r. 1902 kopalnie odwołały l 073 wagon. czyli 20% ), 
przyjęły dodatkowo ponad normę 19± wagony 
(w r. 1902- 258 wagonów), wlaściwe ~rzeto od
wołanie wynosiło 22 wagony czyli 0,3 Al (w roku 
1902 właściwe oclwolanie wynosiło 815 wagonów 
czyli 15% ). Droga żelazna podstawiła 7 031 wa
gonów czyli 281 wagon na dzień roboczy a prze
to o 253 wagony czyli 3% mniej, niż kopalnie win-

ny były otrzymać (w r. 1902 droga żelazna pod
stawiła 4 630 wagonów czyli 185 wagonów na 
dzień roboczy a przeto o 219 wagonów czyli 5% 
więcej, niż kopalnie winny były otrzymać). 

W e wrześniu r. 1903 przypaclało clo podziału 
pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego po 35 
wagonów na dzień roboczy czyli 875 wagonów 
na cały miesiąc (w r. 1902 po 35 wagonów na dzień 
roboczy czy li 875 wagonow na cały miesiąc) do 
przeładowania węgla w Gołonogu z wagonów dr. 
żel. Warszawsko-Wiedeńskiej do wagonów clr. żel. 
I wangrodzko· Dąbrowskiej. Kopalnie wysiały tą 
drogą 1337 wagonów czyli 53 wagony na dzień 
roboczy a przeto o 561 wag. czyli 64% więcej, 
niż przypadało z podziału (w r. 1902 kopalnie wy
słały 1117 wagon czyli 45 wagonów na dzień 
roboczy a przeto o 242 wagony czyli 28% wię
cej, niż przypadało z podziału). 

W e wrześniu r. 1903 kopalnie wysłały do W ar
sza wy 4 852 wagony węgla (w tern 68 wagonów 
dr. żel. Iwangrodzko-Dąbrowską) czyli 194 wag. 
na dziett roboczy; więcej, niż we wrześniu r. 1902, 
o 489 wagonów czyli o 11 ~. W okresie czasu od 
l stycznia do l października r. 1903 kopalnie wysła
ły do Warszawy 36 757 wagonów węgla czyli 169 
wagonów na dzień roboczy; więcej, niż w tym sa
mym okresie czasu r. 1902, o 655 wagonów czyli 
o 20fo. 

W e wrześniu r. 1903 kopalnie wysłały do Ło
dzi 6 493 wagony węgla czyli 260 wagonów na 
dzień roboczy; więcej, niż we wrześniu r. 1902, 
o 582 wagony czyli o lOOfo. W okresie czasu 
od l stycznia do l października r. 1903 kopalnie wy
slaly do Łodzi 49 313 wagonów węgla czyli 217 
wagonów na dzień roboczy; więcej, niż w tym sa
mym okresie czasu r. 1902, o 3 937 wagonów czy-
li o 90fo. R. K. 

Środhi w celu ?apobie~enia brahowi w?gla w Wars?awie. 

Jak dawno Warszawa opala się węglem ka- dowożące węgiel, i 3) różnego rodzaju handlujący 
miennym, htk dawno też ponawiają się co lat kil- węglem, zacząwszy od hurtownika, obracającego 
ka w większym lub mniejszym stopniu skargi na dziennie dziesiątkami wagonów, a kończąc na 
brak w~e;la i nagle nadmierne podrożenie jego drobnym sldadniku, którego dzienne obroty sta
ceny. ~iepokój, jaki w roku bieżącym znalazl nowią nie więcej jak kilka lub kilkanaście korcy. 
odgłos w prasie warszawskiej, pomimo że braku Powyżej wskazany rozdział czynności nie jest 
wygla ani podrożenia cen dotychczas niema, nie przypadkowym, ale wszędzie powtarza się, a więc 
jest przeto nowem zjawiskiem, lecz raczej rhro- widocznie jest on uzasadniony w naturalnych wa
niczną chorobą, której przyczyn szukaćby nale- runkach ekonomicznych. 
żalo w jakichś wadach organizacyjnych, a nie Zadaniem kopalni jest wydobywanie węgla, 
składać ją na karb zlej woli tej lub innej grupy a z natury przedsiębiorstwa, wymagającego wiel
osób. lub instytucyi, biorących udzial w dostar- l kich. kapita:lów ~ obszerneg~ ~akre~~ jeg:o ~zialal
czanm tego cennego materyalu. nośCl, wymka, ze ażeby dz1alalnosC1 teJ me roz-

Na dostarczenie węgla spożywcy składają praszać, należy sprzedaż swego wytworu możliwie 
się 3 czynniki, a mianowicie: l) wytwórca czyli, l upraszczać. Wielkie przedsiębiorstwo kopalniane 
ogólnie mówiąc, kopalnie węgla, 2) drogi żelazne, nie może wdawać się w sprzedaż cząstkową, wy-
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magającą urządzenia w różnych miejscach skla
dów, rozwożenia węgla furmankami, dawania kre
dytów najrozmaitszego rodzaju i utrzymywania 
stosunków z calym szeregiem drobnych handla
rzy i składników, stanowiących bardzo niepewną 
klientelę. Dążyć ono raczej musi do tego, żeby 
mieć na liście swych odbiorców tylko poważne 
instytucye, jak drogi żelazne, większe fabryki 
i przedsiębiorstwa przemysłowe, wreszcie poważ
ne domy handlowe, odbierające jednostajnie .Przez 
rok cały znaczne partye węgla. Tak dzieJe się 
za granicą, taki stan rzeczy i u nas stopniowo wy
twarza się. Kopalnie sprzedają całą przewidywa
ną swą wytwórczość (przeważnie jesienią) na rok 
caly, po cenach stałych, wahaniom prawie nie 
podlegających, i na tern ogranicza się i ograniczać 
musi rola ich w zaopatrywaniu spożywcy węglem. 
Ponieważ liczba robotników, jaką kopalnia ma do 
dyspozycyi w ciągu roku, niewielkim ulega wa
haniom, stąd i wytwórczość węgla w różnych epo
kach roku musi być mniej więcej jednostajną 
i w interesie kopalni leży mieć i zbyt o ile moż
na jednostajny. 

Tenże sam interes mają i drogi żelazne, 
przewożące węgiel, ponieważ w ten sposób ich 
tabor ruchomy i caly aparat kolejowy najlepiej 
wyzyskanym zostaje. Otóż pod tym względem 
interes tak kopalni węgla jak i dróg żelaznych nie 
zgadza się z interesami miast, opalających się 
węglem. Tu z natury rzeczy różnica między spo
życiem letniem i zimowem musi być znaczną. 
W trudności pogodzenia sprzecznych tych inte
resów leży jądro sprawy i staje się źródłem tak 
zwanej kwesty~ węglowej w Warszawie. 

Różnicę w spożyciu letniem i zimowem mo
gą w pewnych granicach uwzględniać tak kopal
nie węgla jak drogi żelazne i że to czynią, słu
żyć może za dowód następujące zestawienie licz
by wagonów z węglem, wysłanych w ostatnich 
latach drogą żelazną Warszawsko-Wiedeńską z za
głębia Dąbrowskiego latem i zimą: 

Wysłano wę- ZThfA l Wysłano wę-LATO gla dro~ Jte- (od l.f.aździer- gla dro~ ~e-
~od l kwietnia lazn(\ ar- nika o 31 mar- lazną ar-
o30września) szawsko-Wie- oa roku na- szawsko-Wio-

deńsk!\ stępnego) deńską 

-rok wagonó'v rok wagonów 

18g6 rfi 657 18g6/7 ll7 645 
IBg] 102901 I&J?/8 n8g68 

18rfi 109886 18rfi/9 125 103 
l &}g 10]012 I&}g/CJXl 122 131 
IC}XJ 112923 IC}XJ/1 120014 
1901 103 529 lr:JJI/2 124 382 
lr:jJ2 n8o28 1r:p2/3 136 392 
1r:JJ3 122 434 - -

Cyfry powyższe jednocześnie dowodzą, że 
równie dobrze wytwórczość krajowych kopalni 
węgla jak i tabor drogi żelaznej Warszawsko
Wiedeńskiej w miarę potrzeby rośnie. 

W pewnych więc granicach mogą tak ko
palnie jak i droga żelazna uwżglęclniać większe 
spożycie węgla w zimie niż w lecie, a mianowi
cie kopalnie czy to przez przygotowanie pewne
go zapasu w lecie, czy to przez obłożenie w zi
mie robót bardziej wydajnych, droga żelazna zaś 
przez natężenie swych sil przewozowych a wresz
eie przez clonajęcie na zimę pewnej liczby wago
nów od przedsiębiorstw zagranicznych, specyalnie 
na to urządzonych . 

Jak wyżej powiedzieliśmy, dziać się to jednak 
może tak ze strony kopalni jak i drogi żelaznej 
tylko w pewnych granicach i to mniej więcej 
jednostajnie przez caly ciąg zimy. Droga żelazna 
nie może donająć wagonów na dni lub tygodnie, 
lecz na szereg miesięcy, a kopalnie, choćby miały 
niewyczerpane zapasy węgla, leżące przy szybach, 
albo chociażby chwilowo podwoily wytwórczość, 
nic to spożywcom w Warszawie nie pomoże, bo 
wysłać węgla więcej nie można ponad to, ile 
można dostać wagouów. 

N a zimę r. 1903/4 droga żelazna \V arszaw
sko-Wiedeńska przeznaczyła pod przewóz węgla 
na dzień roboczy: 

w październiku 940 wagonów 
" listopadzie 966 " 
" grudniu 1000 " 
" styczniu l 045 " 
" lutym 1000 " M 

c~yli prze_cięt?-ie 990 wag. d~iennie, t .j.tl'5,5% więcej, 
mż przee1ętme przeszłeJ z1my kopalmc ładowały. 
N a skutek starm1 Rady Zjazdu przemysłowców 
górniczych Królestwa Polskiego, uważającej po
wyższą liczbę wagonów za niedostateczną, droga 
żelazna przynajęła 400 wagonów zagranicznych 
i powiększyła liczbę proponowanych pierwotnie 
wagonów o 45 dziennie na drugą połowę paździer
nika i listopad i o 20 dziennie na grudzień; w każ
dym razie liczba wagonów, jaka dziennie prze
znaczoną zostanie pod przewóz węgla i rozdzie
laną będzie pomiędzy poszczególne kopalnie na 
zasadzie cyfr statystycznych dawniejszych ich 
wysyłek, stanowić będzie o ich sprawności odnoś
nie do wysyłki węgla w ciągu zimy główną ar
teryą przewozową, t. j. drogą żelazną Warszawsko
Wiedeńską. Pozostaje wprawdzie druga droga że
lazna, która mogla by przyjść Warszawie odnośnie 
do dostawy węgla przez Iwangród w pomoc, t. j. 
drogi Nadwiślańskie. Niestety jednak na drogę 
tę jak na teraz liczyć prawie nie można. Aż do 
31 maja r. 1902 istniała taryfa ulgowa na prze
wóz węgla do Warszawy drogą żelazną Nadwi
ślańską, równa taryfie drogi żelaznej 'vV arszaw
sko-Wiedeńskiej, ale zostala ona odwołaną i po
mimo starań ze strony Rady Zjazdu przemysłow
ców górniczych Królestwa Folskiego o jej przy-
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wrócenie (ostatni raz zwrócono się o to do De- wateiskiego do sprzedaży węgla, mogą chwilowo 
partamentu Spraw Kolejowych podaniem z dnia cośkolwiek dopomódz, ale jako nie liczące się 
18 sierpnia r. 1903 M 330) dotychczas to me na- z warunkami ekonomicznymi i nie rozporządzają
stąpiło. Co gorzej, świeżo ogłoszonem zostało ce odpowiednimi środkami pieniężnymi, pozostają 
(Zbiór taryf .N2 1502, zawiadomienie ~~ 8419) roz- one więcej dowodem zacnych chęci, niż skutecz
porządzenie, podlug którego koszt przewozu wę- nem załatwieniem sprawy. 
gla, id~ceg? na dro_gę żelazną Kaliską p~zez Skar- Potrzebne są znaczne środki pieniężne nie 
żysko 1 Łodź, obliczany być ma podług taryf tylko na przygotowanie zapasu węgla na zimę w 
miejscowych każd?j kolei, pr~ez którą p~·zecho~zi, mieście (bo trzeba zapłacić za węgiel na kopalni 
co podroża przewoz o 7 rubh na wagome, a w1ęc i za jego przewóz), ale nadto ponieść należy ry
·czyni wysyłkę węgla na drogę Kaliską przez Skar- zyko, że o ile zima będzie lagodna i spożycie wę
:.iysko niemożliwą i tern samem odciąga pewną gla będzie mniejsze, niż liczono, węgiel pozosta
liczbę wagonów drogi żelaznej Warszawsko- Wie- ,. nie niesprzedanym, rozkruszy się i straci znacz
deńskiej, które moglyby być użyte na przewóz ną część swej wartości. Ryzyka tego ponieść 
węgla do Warszawy. nie może ani drugorzędny składnik, ani Komitet 

Skoro, jak ze wszystkiego powyższego wyni- obywatelski. Ponieść je może jedynie albo za
ka, znaczne wzmocnienie na razie wysyłek węgla możny hurtownik, będący w stanie przetrzymać 
do Warszawy w razie braku jego tamże nie jest choćby kilka zim, dla siebie niepomyślnych, i ma
możliwe, jasny stąd wniosek, że dla zaradzenia jący odbiorców na inne cele oprócz opalu mieszkań i 
temu brakowi w chwilach silnego zapotrzebowa- ponieśćby je mogla wreszcie instytucya, której pie
nia czy to z powodu mrozów, czy sztucznie wy- czy dobro miasta specyalnie jest powierzone, 
wolanej paniki, niema innego środka, jak żeby w a więc Magistrat, który sam jest poważnym spo
mieście tern przed nastaniem zimy znajdowaly się żywcą węgla. Podlug przybliżonego rachunku 
znaczne zapasy węgla, stanowiące jakby wielki Magistrat warszawski spożywa dla różnych zależ
zbiornik, regulujący wahania w zapotrzebowaniach. nych od niego instytucyi, jak wodociągi, rzeźnie, 
'Tu zaczyna się rola 3-go wyżej wymienionego opał różnych gmachów i t . d. około miliona pu
czynnika, t. j. handlujących węglem. Zwykle dów rocznie węgla grubego. Spożycie to stop
wielkie miasta, opalane węglem, posiadają duże niowo będzie wzrastało . Móglby więc Magistrat, 
sklady, należące do handlujących węglem, należy- tworząc zapas ten w lecie w odpowiednio urzą
cie zaopatrzone przed nastaniem zimy. Warsza- dzonych składach, czerpać z niego w razie potrze
wa stanowi pod tym względem wyjątek i, o ile by na zaspokojenie potrzeb ubogiej części ludno
wiemy, niema w Europie drugiego wielkiego mia- ści, nie będącej w stanie tworzyć dla siebie zapa
sta, tak źle pod tym względem urządzonego.*) sów, i w razie wyczerpywania tych składów w 
Większych składów węgla a nawet poważnych stosownych chwilach je dopełniać. Nie obejdzie 
firm, handlujących węglem, jest liczba nadzwy- się zapewne i tu bez strat z powodu wcześniej
czaj ograniczona, a re zta, to male kramiki, z dnia szego wykładania pieniędzy za węgiel, rozkrusza
na dzień żywot swój wlokące. W czem to leży, nia się węgla, sprowadzania wyższych gatunków, 
czy w braku miejsca na sklady przy stacyach potrzebnych na opal pieców, zamiast drobnych, 
kolejowych, czy w sprzedaży węgla na stacyi (na potrzebnych pod kotly, i t. d. Ależ któż ma stra
tak zwanej gieldzie węglowej), czy w podlegają- ty podobne dla dobra mieszkańców ponieść, jeżeli 
cych krytyce zasadach etyki handlowej, jaką się nie instytucya, dla dobra miasta istniejąca i z po
większa część składników kieruje, nie podejmuje- datków miejskich utrzymywana? 
my się stanowczo orzec, ale faktem jest, że nie Niezależnie od powyższego miasto Warszawa 
inny ;powód, jak brak powyższych składów po- wszelkimi środkami, jakie ma do rozporządzenia, 
woduJe te skoki anormalne w cenach, jakich by- starać się powinno o wytworzenie możliwie wielu 
liśmy świadkami, zależne od stanu termometru. poważnych prywatnych skladów węgla, a to przez 
Gdy zapotrzebowanie przewyższa podaż, zwyżka dostarczenie na ten eel placów w odpowiednich 
cen musi nastąpić, i trudno liczyć w tym razie punktach miasta i pod możliwie korzystnymi wa
na współczucie składnika i dobrowolne zrzekanie runkami. ·wreszcie pożądanem jest, aby, jak to 
się zysku na rzecz ubogich. O ile ma on zakon- na malą skalę zapoczątkowane już zostało, różne
traktowany węgiel wcześnie, osiąga wtedy nad- go rodzaju stowarzyszenia spożywcze zaopatrywa
mierne zyski, oburzające spożywcę, z którego kie- ły swych członków w węgiel i w ten sposób, 
szeni zyski te ciągnie, uspakaja on jednak sumienie traktując o większe partye i przedstawiając sto
swe tern, że skoro niejednokrotnie na węglu nic nie sowne gwarancye, mogłyby nabywać węgiel z 
zarabiałlub tracil, ma prawo pomyślną dla siebie pierwszej ręki na korzystnych warunkach.*) Gdy 
konjukturę wyzyskać. Doraźne środki w chwi- to wszystko nastą;pi, kwestya węglowa przestanie 
lach krytycznych, jak działalność Komitetu oby- trapić mieszkańcow Warszawy i ceny nie będą 

podlegały . znacznym wahaniom, co nie jest po
żądanem ani dla spożywcy, ani dla wytwórcy. *) Podług zebranych 'viadomości, miasto vViedeń, posiadające 

1675000 mieszkańców, przy spo~yciu ro cznem (oprócz fabryki gazu 
i sto.cyi elektryczneJ) około 15 milionów centnarów metrycznych 
(korcy) węgla., posiada z nastanie m zimy w ró~nych składach około 
1800000 ctr. metr. zapasu, (118 całorocznego spożycia), podczas gdy 
Warszawa, z ludności., 6"..5000 mieszkańców, potrzebuj.,ca rocznie około 
6500000ctr.metr. węgla, "nastaniom zimy posiada go zaledwie 300000 
ctr. metr. (1122 całorocznego spożycia). 

N. R. 
* ) Stowarzyszenie spo:!ywcze we Wrocławiu sprowadza 

rocznie dla swych członków około 5000 wagonów węgla, ktore składa 
na placach kolejo,vych i rozsyła s'vym członkom na mocy zamówień, 
przyjmowanych w sklepach spożywczych, których utr .. ymuje około 
50 w ró~nych dzielnicach miasta. 
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eeny przeciętne węgla kamiennego w r. 190Z *) 
(W KOPIEJKACH ZA PUD) 

l l ~ 
o 

~ '§ " 1 "'T' '§ l o .~ Q) Q) Cll Q) ...... o Q) ...... ...... p.. ...... 
~ Q) o ~ 

...... en 

Państwo Gatunek węgla o i» ~ .~ 
Q) p.. Q) ~ · o ~ 

·~ 
H ...... H ~ ·~ ...., r:J :>-,+'oj~ Q) p.. Q) H ~,.!:<1 .~ · H 1wi .S ~ ~ ~ 
~ ..... . ..... 

~ o H w P-ł ·a H 0 

NIEMCY Węgiel dlugoplomienny 7,7 7,7 7-7 7,2 7·2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 
Diisseldorf 

" 
koksowy 8,2 8,2 8,2 7?5 7,5 7,5 7,5 7,5 7?5 7?4 7?4 7,4 

l oco k op alnie " 
gazowy. g,s g,s g,s g,, g,, g,r g,, g,, g,, g,, g,r g, I 

" 
do generatorów. 8,7 8,7 . 8,7 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

Koks do wielkich pieców "'4 Jl ,4 1!,4 "'4 "'4 "'4 I I ?4 "'4 "?4 Il,4 "'4 II ,4 

" 
l ej arski . '3,5 13,5 13?5 13,5 13,5 13,5 ·13,5 '3'5 13,5 13,5 13,5 13,5 

ANGLIA Węgiel maszynowy lepszy 8,4 8,4 8,6 8,6 8,6 8,7 8,8 8~7 8,g 8,7 8,7 1 8,7 
N ewcastle 

" 
gazowy. 8,2 7'' 7-3 7?2 6,g 7,o 7,6 7,6 7,7 7,6 7,6 7,6 

l oco statek p arowy " 
niesortowany 6,8 6,s 6,s 6,6 6,6 6,7 7,2 7,o 7~1 7,2 7,5 l 7,6 

Koks do wielkich pieców 12,5 II ?5 "'5 II ,5 r r ,s r 1,7 12,0 12,3 12,o 12,5 12,2 II ~g 

" 
l ejarski. 13?3 12.g 13,o '3·0 13,0 13,3 '4'0 '4'0 '4'0 14,4 13,5 13,2 

Cardi:ff Węgiel maszynowy lepszy. Jl'2 J0,8 II ,2 12,0 12,3 12,2 l 1,8 n,g 12,5 n,8 "'' l n,o 
loco statek parowy " " 

drobny 6,8 s,8 r.,3 6,3 6,o s,g 6,2 s,8 7,o 6,3 6,o s,g 
Koks lejarski. '7'0 16,3 14,5 15,3 15?3 15,4 15,8 15,5 16,o rs,s 14,g \ '4,6 

BELGIA Węgiel maszynowy drobny s,s 8,s 8,s 8,1 7,g 7,g 7,g 7,g 7,g 7,g 7,g 7,g 
Charleroi 

" 
niesortowany . g,4 g,4 g,7 g,s g,2 g,2 g,2 g,2 g,2 g,2 g.2 g,2 

loco kopalnie 

" 
na opal mieszkań IS,o 14,5 12~0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,8 13,0 ,s,8 ,6,5 ,6,5 

Koks do wielkich pieców ro,4 10,4 10,4 ll ,o 11,o ",o 11 ,o 11 ,o n,o l! ,o 1 1,o 11,o 

FRANCY A 
l 

W ęgibl kostkowy sortowany . J8,g Ig,-ł 18,g l 18~g ,8,g J8,g 18,g 18,g ,8,g - ·- ,g, s ,8,g 
N ord i Pas- de- orzechowy. 19,5 2o,o Ig,5 19,5 19,5 1g,s 19,5 '9,5 19,5 - 21,0 Ig,s 

Calais " niesortowany . 10,5 TO,) ro,s w, o 10~0 JO,o w,o w,o w,o - 12,5 li ,s 
" 

loco kopalnie Koks do wielkich pieców '4,0 13?7 13,7 l 3,-ł 1 ~,; l r3,; , -
- -- - 23,8 23,8 

lejarski 16,o '5,8 ' 5,8 15,5 - - - 27,o 27,0 
" ')?) 115,:> --

STANY ZJEDNOCZ. Antracyt g r uby . . j l4,o 14,0 13,5 13,5 _ , 3,,0 29,5 37,5 63,5 36,s 27,o 3' ,s New-York 
loco statek parowy Węgiel długoplomie:::my . g,s w,o 9,3 g,o 13,5 ,s,o 11,o 12,0 25,0 17,5 2o,s 23~8 

Connelsville Koks do wielkich pieców 8,o 8,o 

1 

8,o 8,8 8,8 10~9 12,5 12,0 '3'0 - 21,o 12,5 
loco zakłady 

" 
lejarski. IO,o 10,0 w,o 10.5 I o, s 12,4 1 4~5 '4'0 ,s,o - 24,0 14,0 

*) Podług danych, zbieranych przez biuro Rady Zjazdu przemysłowców górniczych Rosyi południowej. 
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ROSY A Węgiel niesortowany . 7,o 
Zaglębie Do- sortowany plukany 8,5 nieckie " 

looo kopalnie Antracyt doniecki . 8,3 

Charków Węgiel dlugoplomienny 17,o 
Antracyt 18,o 

Taganróg Antracyt gruszewski gruby 16,o 

" " 
kostkowy 14,0 

" " 
drobny 13,o 

" 
doniecki gruby 13,0 

" " 
kost. i drobny JI,o 

Węgiel niesortowany. n,o 

Odessa Węgiel doniecki (cząstkowa) . 18,5 

" " 
(hurtowa). 16,o 

" 
angielski 26,o 

" 
dąbrowski 22,0 

:Mariupol Węgiel doniecki -

Ker c z Węgiel doniecki -

Rostów Antracyt 13,5 
Węgiel niesortowany . 13,8 

NIEMCY. Foczątek roku 1902 byl dla nie
mieckiego przemyslu węo-lowego bardzo niepo
myślny; zapotrzebowanie 1;ylo względnie bardzo 
slabe i,jakkolwiek przemysiowcy węglowi co mie
siąc zmniejszali wytwórczość, pomimo to zapasy 
niesprzedanego węgla powiększaly się, ponieważ 
zaofiarowanie przenosilo zapotrzebowanie. Jeżeli 
w takich warunkach ceny węgla wogóle trzyma
ly się (dopiero od l kwietnia r. 1902 ceny cokolwiek 
spadly), powodem tego byla stanowczość syndy
Jiatu, ktory panuje nad calym niemieckim ryn
kiem węglowym. Syndykat nie obniżal cen węgla 
nawet w takich wypadkach, jeżeli tracil z tego 
powodu odbiorców węgla, np. towarzystwa prze
wozowe morskie "Lloyd" i "Hamburg-Amerika
Linie". Focząwszy od końca września stan ryn
ku węglowego w Niemczech zacząl poprawiać się 
po części z powo~lu zwyklego z nadchodzącą zi
mą powiększenia się zapotrzebowania, po części 
z powodu wybuchlego we Francyi J?OWszechneao 
bezrobocia w kopalniach węgla, ktore wywolalo 
znaczne powiększenie się wywozu węgla z Nie
miec i uwolnilo rynek niemiecki od obciążających 
go zapasów. Ostatnie miesiące r. 1902 byly o ty
le pomyślne dla niemieckiego przemyslu węglo
wego, że prawie pokryly straty za pierwsze mie
siące. Wysylka koksu w r. 1902 byla cokolwiek 

l 

7,o 7,o 7,o 7,o 7,o 7,0 ! 7,1 7,1 7,1 6,8 6,5 
8,5 8,5 8,5 8,s 8,5 8,1 8,1 8,1 8,3 8,o 8,o 
8,o 81o 8,o 7,5 7,5 8,o 7,8 7,8 7,8 7,8 7,6 

r6,s 16,5 16,5 16,5 16,5 16,s r6,s 16,s 16,5 16,5 r6,5 
17,o 17,o 17,0 17,0 r7,o 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

I5,o l 5,0 15,0 l 5,0 15,0 15,0 15,5 15,5 16,o 16,o 18,o 
q,o 14,0 14~0 14,0 q,o r4,o 14,0 14,0 15,0 15,0 17,o 
13,0 13,o 13,0 13,0 r3,o 13,o 13,o 13,5 14,o 14,o r6,o 
r3,o r3,o I2,o r3,o r3,o '3'0 r3,o r3,o q,o 14,0 I5,o 
12,o II ,o ro,5 10,5 Il,o 12,o II,S I1,8 13,0 r2,5 13,5 
II,S II,5 u,o ll,3 11,4 n,5 12,0 II,5 12,o r2,o 13,0 

17,5 r7,o 17,0 r6,s r6,o 16,o 16,o r6,o r6,o r6,o 16,o 
15,5 I 5,5 rs,5 rs,o r4,o 14,0 r4,o r4,o 14,o q,o r4,o 
26,o 24,0 24,0 23,5 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 
22,0 2o,s w,o w,o 2o,o w, o 20,o 2o,o 19,5 rg,s rg,5 

- - - - II,3 JI,o II,o n,o n,o - -

- - - - 13,0 14,0 14,0 14,0 r4,o - -

- 14,0 q,j 14,0 14,0 14,0 13,8 14,3 15,0 - -
- 13,5 13,o r3,o 12,8 12,5 12,3 12,8 r3,o - -

większa, niż w r. 1901. Należy zauważyć, że syn
dykat ze wzrostem zapotrzebowania nie podniósł 
cen węgla i pozostaly one do końca roku takie
mi, jakie byly ustanowione od l-go kwietnia. 

ANGLIA. Rok 1902 byl w Anglii bardzo 
pomyślny dla przemyslu węglowego. Zapotrzebo
wanie wewnętrzne bylo zadawalające a wywóz za 
granicę powiększy! się w porównaniu z rokiem 
poprzedzającym. Ceny węgla, jakkolwiek podle
galy wahaniom i byly niższe od cen w roku po
przedzającym, jednakowoż wogóle byly zadawa
lające. Wywóz za granicę :powiększy! się po 
części skutkiem taniości kosztow przewozu mo
rzem, po części skutkiem bezrobocia w kopalniach 
krajów sąsiednich. W Stanach Zjednoczonych ro
botnicy w kopalniach antracytu w Pensylwanii 
zaprzestali pracy w maju i bezrobocie to trwalo 
do końca października; wskutek tego w drugiej 
polowie roku wywóz węgla z Anglii do Ameryki 
wzrósl do niezwyklych rozmiarów i na bezrobo
ciu tern najwięcej skorzystala Anglia, skąd w r. 1902 
wyslano do Ameryki 30 milionów pudów węgla 
(w r. 1901-4,5 mil. pudów). Drugie większe bez
robocie, mianowicie we Francyi we wrześniu i 
październiku, spowodowalo również zwiększenie 
się wywozu węgla z Anglii, jakkolwiek nie o ty
le, ile można bylo spodziewać się, ponieważ ro-
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botnicy w portach francuskich w celu poparcia 
górników, którzy zaprzestali pracy, często odma
wiali wyładowywania węgla i przeszkadzali do
starczaniu węgla do Francyi morzem. Bezrobo
cie we Francyi przyniosło przeto korzyść głównie 
Niemcom i Belgii. W końcu roku sta11 rynku węglo
wego w Anglii był zadawalający oprócz Walii 
Poludniowej, gdzie panowal przytern sijan nieokre
ślony, ponieważ właściciele kopalni i robotnicy 
nie mogli dojść do porozumienia "\\. przedmiovie 
sposobu określania płacy roboczej; wynikłe z tego 
powodu nieporozumienia wywoływały obawy, że 
w tern najważniejszem zagłębiu węglowem wy
buchnąć może bezrobocie. 

BELGIA. Rok 1902 był dla przemysłu wę
glowego w Belgii bardzo pomyślny. Z początku 
roku zapasy węgla były bardzo male a zapotrze
bowanie o tyle ożywione, że ceny trzymały się 
na wysokim stosunkowo poziomie. W kwietniu 
przemysłowcy belgijscy zmuszeni byli obniżyć 
cokolwiek ceny, ponieważ syndykat niemiecki ob
niży l je, a przeto mógl on stać się niebezpiecz
nym współzawodnikiem na rynkach belgijskich. 
Od kwietnia, dzięki porozumieniu pomiędzy wy
twórcami, ceny gatu11k6w węgla, spożywanych 
przez przemysł, trzymnly się bez zmiany, a ceny 
koksu podniosły się 11awet; jedynie ceny węgla 
na użytek domowy wahały się w zależności od 
pory roku i temperatury. Pomyślny stan prze
mysłu węglowego w Belgii spowodowało głównie 
ożywienie w przemyśle metalurgicznym i powięk
szenie ,;ię wywozu przPważnie w końcu roku clo 
Francyi. 

.E'RANCYA. Na _początku roku stan rynku 
węglowego we Francyi byJ malo ożywiony, lecz 
ceny trzymały się dzięki porozumieniu pomiędzy 
większemi przedsiębiorstwami węglowemi, jak
kolwiek odbiorcy, szczególnie zaklady metalur
giczne i żelazne, uskarżali się na to, że ceny tą 
są 2:a wysokie i nie odpowiadają cenom wyrobów 
rzeczonych zaklaclów. Ocl początku roku pano
wal y o ba wy bezrob ocia w kopalniach w_ g la, po
nieważ związek robotników górniczych francu
skich projektowal urządzenie powszechnego bezro
bocia, które odkładane by lo dzięki energii clelega
tów z najważniej zychzagłębi "N ord" i "Fas-de
Calais". Ciągła obawa bezrobocia wplywala ujem
nie na stan rynku węglowego. \V sierpniu wzra
stająca ciągle obawa bezroboeia i zbliżanie się je
sieni spowodowały znaczn o ożywienie :;;ię rynku, 
ponieważ więksi odbiorcy Rtarali się robić zapasy. 
vVe wrześniu wybuchlo jrclnak bezrobocie we 
wszystkich ważniejszych zaglQhiach; zaprzestano 
notowania cen i każdy odbiorca zmuszony byl 
płacić, zależnie od okoliczno~ei, dowolną wyższą 
lub niższą cenę . Stan rzeezy stałby się dla spo
żywców wielce krytyczny, gdyby nie to, że Fran
cyit w warunkach normalnych otrzymuje z zagra
nicy trzecią część swego spożycia węgla. Podczas 
bezrobocia Francya zwiększyła przywóz węgla z 

Niemiec, Belgii i Anglii, i, jakkolwiek ceny znacz
nie podniosły się, lecz prawdziwy kryzys węglowy 
nie był odczuwany. ·w o be c takich warunków ro
botnicy górniczy nie mogli długo wytrzymać wal
ki i w początkach listopada bezrobocie ustało 
przeważnie bez żadnych rezultatów dla robotni
ków, ponieważ sądy rozjemcze, wyznaczone przez 
rząd, tylko w niektórych zao-łębiach ustanowiły 
podniesienie płacy roboczej. W listopadzie i grud
niu z powodu braku zapasów stan rynku był bar
dzo ożywiony i ceny wę~la a głównie koksu by
ly wyższe, niż na początku roku. 

STANY ZJEDNOCZONE. Na początku ro
ku stan rynku węglowego był wielce ożywiony; 
zapotrzebowanie antracytu, używanego prz8ważnie 
na opal mieszkań, było tak duże, że kopalnie nie 
mogly zadośćuczynić wszystkim zamówieniom tern 
więcej, że wiele z nich ucierpiało na początku 
roku ocl powodzi, które poczyniły również wiele 
szkód na cl.Togach żelaznych, obsługujących za
głębie antracytowe w Pensylwanii. W marcu wy
dobywanie antracytu przyszlo do stanu normalne
go, a od 1 kwietnia ustanowione zostały zniżone 
eeny letnie, mająee na celu zniewolenie odbiorców 
do wczesnego robienia zapasów i nieodkładania 
zamówień do jesieni, kiedy zapotrzebowanie antra
cytu znacznie wzrasta. vV tym celu w kwietniu 
ceny obniżają się o 1,75 kop. na pudzie a następ
nic co miesiąc podnoszą się o 0,35 kop., tak iż 
we wrzoś11iu osiągają się znowu ceny zimowe. 
Ten lH'aktyczny wielce spo ób wprowadzony zo
stał w r. 1901 przez większe towarzystwo kolej o
we. obslugujące zagłębie antracytowe i posiadają
ce w swoich rękach c:aly handel antracytem; to
warzystwa rzeczone zakupują całą wytwórczość 
kopalni i następnie sprzedają węgiel bezpośrednio 
spożywcom lub kupcom poważnym, unikając, o ile 
można, spekulantów. W końcu kwietnia stan umy
słów pośród robotników zaczął wzbudzać obawy 
bezroboeia i rzeczywiście w początkach maja bez
roiJocie wybuch]o i trwalo do k01'lca października. 
Ceny zaraz podniosły się, lecz z powodu posiada
nia znacznych zapasów antracytu i nadziei na 
prędkie ustanie bezrobocia stan rzeczy nie wzbu
dzał poważnyeh obaw. Gdy jednak bezrobocie 
nic ustawało i zbliżała się jesiei1, wówczas ceny 
podniosly się do niezwyklej wysokości. Rząd 
wclal się w tę sprawę i prezydent Stanów wyzna
czy l Sl)ecyalną komisyę dla rozpatrzenia nieporo
zumimJia pomiędzy właścicielami ko1)alni i robot
nikami. Robotnicy zgodzili się wówczas powrócić 
11atychmiast do praey. Pomimo to wytwórczość an
tracytu w październiku i listopadzie by la bardzo ma
ła, ponieważ trzeba było doprowadzić do porządku 
nieczynne w przeciągu 5 miesięcy kopalnie, w któ
rych robotnicy zniszczyli wiele budynków i po
psuli maszyny i urządzenia. Wskutek tego jak 
również z powodu nizkiej temperatury w począt
kach zimy ceny antracytu do końca roku byly 
bardzo wysokie. Ceny węgla kamiennego na po-
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czątku roku były - względnie wysokie, kiedy we szły pełnym biegiem, o ile pozwalała na to 
z rozpoczęciem się bezrobocia w kopalniach an- dostawa węgla i wysyłka koksu drogami żelazne
tracytu spożywcy tego rodzaJ u opału zmuszeni mi, j ednakowo.ż zakłady rzeczone nie były w moż
byli przejść na węgiel kamienny, wówczas ceny ności zadośćuczynić wszystkim zapotrzebowaniom 
węgla znacznie podniosły się. Kopalnie węgla i ceny koksu; szczególnie w końcu roku, były 
podniosły swoją wytwórczość o tyle, że mogły za- bardzo wysokie. 
dośćuczynić zapotrzebowaniom, lecz drogi żelazne, ROSYA. Ceny węgla nie doznawały poważ
pomimo powiększenia taboru, nie były w możno- ~ niejszych wahań, lecz stopniowo spadały prze
ści dostarczyć do miejsc spożycia potrzebnej ilości ważnie wskutek zastoju w przemyśle metalm-
węgla, z tego powodu ceny węgla do końca roku gicznym; obniżenie cen w końcu roku wyniosło 
były również bardzo wysokie. Koks miał bardzo przeciętnie przeszlo 0,5 kop. na pudzie w porów
dobry zbyt z powodu niezwykłego ożywienia w naniu z początkiem roku. 
przemyśle żelaznym, i, jakkolwiek zakłady kokso- K. s. 

Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w lipcu r. 1903. 
W lipcu r. 1903 w trzech kopalniach galma

nu było 48 szybów, sztolni i t . p.; kotłów paro
wych w kopalniach było 6; kopalnie były czynne 
w przeciągu 27 dni roboczych. 

Liczba czynnych maszyn parowych w ko· 
palniach była następująca: 

Liczba 
Wydobywalne 4 90 
W odociągowe . . 3 216 
Do innych celów l 20 

2,11 
5,06 
0,47 

Razem 8 326 7,64 
Liczba silnic ręcznych wynosiła 5 a koni ro

boczych na powierzchni 26. 
Przeciętna liczba zatrudnionych robotników 

była następująca: pod ziemią 629, na powierzchni 
mężczyzni 326, kobiety 120, razem l 075. N a 10 000 
pudów wydobytego galmanu przypadało robotni-

ków: pod ziemią 14,74, na powierzchni mężczyzni 
7,64, kobiety 2,82, razem 25,20. Przeciętna wy
dajność jednego robotnika na' dnjówkę wynosiła 
wogóle 14,70 pud.; sprowadzona do miesięcznej, 
wynosiłaby 396,90 pud. a do rocznej-4 762,80 pud. 
Liczba ogólna odrobionych dniówek byla nastę
pująca: pod ziemią 16 996, na powierzchni męż
czyzni 8 785, kobiety 3 251, razem 29 032. N a 
10 000 pudów wydobytego galmanu przypadało 
dniówek robotników: pod ziemią 398,37, na po
wierzchni mężczyzni 205,91, kobiety 76,20, razem 
680,48. Suma ogólna zarobku robotników wyno
siła (w rublach): pod ziemią 17 307, na powierzch
ni mężczyzni 6 976, kobiety l 218, razem 25 501. 
Przeciętny zarobek jednego robotnika na dniów
kę wynosił (w rublach): pod ziemią 1,02, na po
wierzchni mężczyzna 0,79, kobieta 0,37, wogóle 
0,88. Na 10 000 pudów wydobytego galmanu 
przypadało zarobku robotników: pod ziemią 405,66, 
na powierzchni mężczyzni 163,50, kobiety 28,56, 
razem 597,72. Wypadków nieszczęśliwych z ro
botnikami był l, zakończony częściową niezdol
nością do pracy. 

Wydobycie galmanu podług kopalni było następujące: 

Nazwa 

-

Bo 
.Jó 
u 

lesław 

zef . 
lisses 

kopalni 

Razem 

Rok 1902 

Lipiec lo'' '''="'•l do l sierpnia 

- p u d 

II4 597 400286, 
~I6o 637 138 

235 947 I 533 ~T 

Rok 1903 

Lipiec 
Od l stycznia 

do 1 sierpnia 

ó w 

90936 6o6635 
I25 I26 750422 
188707 I 338 2o8 

W r. 1903 wydobyto więcej (+) 
albo mniej (-), niż w r. 1902 

Lipiec 
Od l stycznia 
do l sierpnia 

pudów 1 % pudów l % 

- 2366I - 2I + 146 349 + 32 

+ 26g66 + 27 + up84 + 17 
- 47240 - 20 - 195 773 - 13 
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Oprócz tego w lipcu r.l903 wydobyto 21865 1 Niesortowany - pud. % wydobycia 
pudów galmanu z blyszczem ołowiu. Gruby . . . 147 250 " 36,38 " " 

Wydobycie galmanu podług gatunków przed- 1 Drobny _. _._2_5_7_o_-1_9_...;'~' __ 6_3.:_,6_2_ "::.._ __ ::._" __ _ 
stawiało się, jak następuje: l Razem 404 769 pud. 100,00 % wydobycia. 

Ogólny przyc:h6d i rozchód galmanu przedstawiał się, jak następuje: 

Po 
w 

zostałość z poprzedniego miesiąca 

Ra 
Ro 

lipcu r. 1903 wydobyto . 

zero pozostalość i wydobycie 
zchócl w lipcu r. 1903 

Po zostałość na 1 sierpnia r. 1903 

% 
% 

Fazostalość ta przedstawia: 
wytwórczości l za lipiec r. 1903 
rozchodu l 

G 

Niesorto- 1 
wany 

p 

l 38g002 
-

1 38g 002 
-

l 38g002 

-

- -

a l m a 

Gruby l Drobny 

u c1 

381 o86 8o6 848 
147 250 257 519 

528 33{) l 004 30 
161797 266955 

366 539 797 412 

249 310 
227 299 

n Galman 
z blysz-

l 
czem olo-

Razem WIU 

ó w 

2 57Ó 93f) 8io658 
404 76g 21865 

2g81 705 8g2 523 
428752 

2 552 953 8g2 523 

031 4o82 
595 -

płukany oło·win 
f Galman l Błyszcz 

pudów 

W lipcu r. 1903 były czynne trzy płuczki 
galmanu i błyszczu olowiu. Na płuczkach tych 
było 3 kotły parowe i 4 maszyny parowe 
o mocy 230 koni parowych. Przeciętna liczba 
zatrudnionych robotników wynosiła 169. Prze
ciętna wydajność jednego robotnika na. dniówkę Fazostałoś 
wynosiła 51,85 pudów galmanu płukanego; wydaj- W lipcu r 

ć z poprzedniego miesiąca 37Ó g83 7315 
·. 1903 otrzymano 

ność ta, sprowadzona do miesięcznej, wynosilaby 1 

l 399,95 pud. a do rocznej - 16 799,40 pud. gal-
manu płukanego. Liczba ogólna odrobionych , 
dniówek wynosiła 4 583. N a 10 000 pud. galma- Rozchocl ' 
nu płukaneao przypadało robotników 7,10, a dnió- l 

Razem 
v lipcu r. 1903 

wek, odrobionych przez robotników, 192,85. Pozostaloś 
Ogólna suma zarobku robotników wynosiła 2 974 Pozo 

ć na l sierpnia r. 1903 

ruble; przeciętny zarobek jednego robotnika wy stalość ta przedstawia: 
·czości nosił 65 kop. N a lO 000 pud. galmanu płukane- % wytwór 

go przypaclało zarobku robotników 125,14 rub. % rozchocl u 
\ za lipiec r. 1903 
l 

232 436 s 205 

00g419 12 520 
248703 8ggg 

300716 3 52 T 

lr-
JJ 68 

145 39 
Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami na 
pluczkach nie byl'o. W lipcu roku 1903 w trzech hutach cyn-

Ilość otrzymanego w lipcu galmanu płukane- kow;yc~ było czy~nyc.h 22 piece J?Ółgaz?we, 
go. i błyszczu olawiu podług płuczek by la nas tę- 26 precow gazowych 1 4 prece prażalne; prece polga
puJ ąca: z owe zawrerały 804 mufle, gazowe -l 040 mufli. 

Galman płukany BŁyszcz ołowiu Czynnych kotłów parowych było 10, maszyn pa-
Nazwa płuczki P u d ó ...- rowy ch 12 o mocy 18± koni parowych. Przecięt-
Eolesławska 99 436 5 205 na liczba zatrudnionych robotników była następu-
Olkuska . . 18 000 jąca: wytapiacze 74, palacze 98, ściągacze 47, muf-
Mechaniczna 115 000 larze 16, pornocnicy 82, pozostali robotnicy 394, 

razem 711; w tej liczbie mężczyzn było 640 czyli 
90,00% a kobiet 71 czyli 10,00% . Na 1000 :pu
dów wytopionego cynku przypaclala robotnikow: 
wytapiacze 1,42, palacze 1,86, ściągacze 0,89, muf-

Razem 232 436 5 205 

Przychód i rozchód galmanu płukanego 
i błyszczu olawiu w lipcu r. 1903 był następujący: 
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larze 0,30, pomocnicy 1,56, pozostali robotnicy 
7,49, razem 13,52; w tej liczbie mężczyzn 12,17 
i kobiet 1,35. Przeciętna wydajność jednego ro
botnika n a dniówkę wynosila 2,69 pudów ·cynku; 
sprowadzona do miesięcznej wynosilaby 83,39 pud. 
a do roczn,ej-1 000,69 pud. cynku. Liczba ogólna 
odrobionych dniówek wynosiła: wytapiacze 2 302, 
palacze 3 036, ściągacze l 456, muflarze 444, po
mocnicy 1672, pozostali robotnicy 10 605, razem 
19515; w tej liczbie mężczyzni odrobili 17 615 
dniówek, kobiety - l 900 dniówek. N a l 000 pud. 
wytopionego cynku przypadało dniówek robotni
ków: wytapiaeze 43,77, palacze 57,73, ściągacze 
27,69, muflarze 8,53, pomocnicy 31,79, pozostali 
robotnicy 201,67, razem 371,18; w tej liczbie dnió
wek, odrobionych przez mężczyzn - 335,05, przez 
kobiety - 36,13. Suma ogólna zarobku robotni-

ków wynosiła (w rublach): wytapiacze 5187, pala
cze 5 022, ściągacze 2 081, muflarze 650, pomocni
cy 1_91~, P?zostali robotnicy 9 181, razel?- 24 036; 
w teJ hczb1e zarobek mężczyzn wynosił 23 023, 
kobiet l 013. Przeciętny zarobek jednego robot
nika na dniówkę \vynosil (w rublach): wytapiacze 
2,25, palacze 1,65, ściągacze 1,43, muflarze 1,46, 
pomocnicy 1,15, pozostali robotnicy 0,87, wogóle 
1,23. N a l 000 pud. wytopionego cynku przypa
dało zarobku robotników (w rublach): wytapiacze 
98,64, palacze 95,50, ściągacze 39,56, muflarze 12,36, 
pomocnicy 36,42, pozostali robotnicy 174,59, ra
zem 457,07; w tej liczbie zarobku mężczyzn 437,81 
i kobiet 19,26. Wypadków nieszczęśliwych z ro
botnikami w hutach cynkowych w lipcu r . 1903 by
lo 4, zakończone wyzdrowieniem zupelnem. 

Wytwórczość cynku podług hut w porównaniu z rokiem 1902 była następująca: -
Rok 1902 Rok 1903 W r . 1903 wytopiono cynku więcej 

(+)albo mniej (-),niż w r. 1902 -
Nazwa huty Lipiec 

Od pocza,tku 
Lipiec 

Od pocza,tku 
Lipiec 

Od początku roku 
roku do roku do do l sierpnia l sierpnia l sierpnia. 

- l Ofo - l % p u cl ó w pudów Pl!-dów 

Paulina 14 g3,,70 107707 22 540,50 '35 615,49 + 7 ]08,8o + 52 +27 go8,49' + 26 
Konstanty II 37g 62g3g 13 300 
Będzin I4 164 8g8g] 16 686 

Oprócz tego w lipcu r . l903 otrzymano 2 338,30 
pud. pyłku cynkowego. Pozostałość wytopionego 
cynku w hutach na d. l sierpnia wynosila 17 245,51 
pud. czyli 32,80% wytwórczości i 26,94% rozcho
du za lipiec r . 1903. 

:Rozchód cynku w lipcu r . 1903 wynosił 
·64 025,34 pud., pyłku cynkowego - 2 216,40 pud. 

Rozchód cynku składał się z następujących 
pozycyi: dla dalszej przeróbki u siebie 20 634,44 
pud. czyli 32,24% rozchodu i sprzedano 43 381 
pud. czyli 67,76% rozchodu. 

Podlug kategoryi odbiorców rozchód sprze· 

g4 8o7 + 1 g82 + 17 +21 r:ft9 + 35 
,,g '47 + 2 522 + ,g +zg 250 + 31 

danego cynku składał się z następujących pozycyi: 
na blachę cynkową sprzedano 15 200 pud. czyli 
35,04% sprzedaży, kupcom do dalszej sprzedaży 
- 2 900 pud. czyli 6,68% i pozostałym odbiorcom 
25 281 pud. czyli 58.280Jo. 

Podlug miejsc wysyłki rozchód sprzedanego 
cynku oraz pyłku cynkowego składał się z nastę
pujących pozycyi: w obrębie Królestwa Polskiego 
16 481 pud. cynku czyli 37,99% wysyłki i 6l pud. pyl
ku cynkowego czyli 2,75% wysyłki; do Cesarstwa 
wysłano 26 900 pud. cynku czyli 62,01 % wysyłki 
i 2155,40 pud. pylku cynkowego czyli 97,25% wy-

l sylki. R. K . 

J rzegfąa fi teratury górniczo,..ftutniczej. 
'Spis art9l{uł6w, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach g6rniczo=hutnicz9ch. 

Czasopismo Techniczne (1903) (Dział górniczy) 
N2 17. F. P iestrak. J erzego Agrikoli "De r e me
t allica" (c . d.). 

N2 18. F . Piestrak. J erzego Agrikoli "De 
Ite metallica" (dokończen ie) . 

N2 19. H . Kowarzyk. Projekt rozwoju hut
nictwa cynku w W . Księstwie Krakowskiem (po-
cz'ątek). . 

Gornozawodskij listok (1903). N2N2 17 i 18. a) 
P . L eontowskij. Wpływ robót górniczych na osia-
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danie powierzchni (początek). b) M. Krasnianskij . 
W sprawie reorganizacyi szkoły sztygarew w Li
siczańsku. 

Uralskoje Gornoje Obozrienje (1903). NQ 36. 
a) Narady w sprawie rozwoju drobnego przemysiu 
włościańskiego w osadach górniczych gub. Ufim
skiej. ~) ~· ~rammatc.zikow.. Dane statystycz
ne za p1ęcwletm okres b1egu p1eca martenowskie
go w zakładach Iżewskich (c. d.). c) P. 8. Zasa
dy odlewania i stosowania walców hartowanych 
(c. d .). 

NQ 37. a) W. Grammatczikow. Dane staty
styczn~ za pięcioletni okres biegu pieca maTte
nowslnego w zakładach Iżewskich (dokończenie). 
b) P . S. Zasady odlewania i stosowania, walców 
hartowanych (c. d.) c) Dane o soli na Uralu. 

Glii ckauf (1903). NQ 37. a) R. Schultz-Briesen . 
Opis nowego północno -wschoć\niego zagłębia wę
glowego w Belgii. b) A. H. Zróuła ropy nafto
wej w dolinie Renu. c) K. Laudien . Dzia-lanie 
masy maszyny wyciągowej, będąeej w ruchu. d) 
Kompresory w górnictwie. e) Kilka slów o per
foratorach systemu A. i J. Franc:;ois. 

NQ 38. a) Aparat bezpieczeństwa dla ma
szyn wyciągowych (patent Ka1-lik-Witte). 

Oesterreichische Zeit~c hrift fiir Berg - und Hutten
wesen (1903) . NQ 37. a) Zelazo faliste zamiast szta
bowego w konstrukcyach żelazno-betonowych. b) 
H . Aumund. Urządzenia przewozowe i wyładun
kowe na wystawie p1·zemyslowej w Diisseldorfie 
w 1902 r. (c. d.). c) A . M. Przemysł górniczy 
w Austryi w 1902 r . 

NQ 38. a) O. Nowotny. Nowy przyrząd do 
nanoszenia na plan kierunków zapomocą busoli. 
b) J. Divis. Użytkowanic pary odchodowej przy 
pomocy akumulatorów pary i turbin kondensacyj
nych (poezątek). c) H . Aumund. Urządzenia 
przewozowe i wyładunkowe na wystawie przemy
słowej w Diisseldorfie w 1902 r . (c. d.) . d) . Schmid
hammer. Kola wodne tangen·uyalne. 

Stahl und E i sen (1903). NQ 19. a) N owe żórawie 
dla hut żelaznych (początek) . b) F. \Viist i P . 

Przemysł żelazny w Kanadzie w r. 1902. Prze
mysl żelazny w Kanadzie w przeciągu ostatnich 
lat nie przestaje szybko rozwijać się . Powiększa 
się główn ie wytwórczość- bloków stali i żelaza 
walcowanego, gdy jednocześnie powiększenie się 
wytwórczości surowca było mniejsze. W r. 1894 
wytwórczość surowca w Kanadzie wynosiła 44 791 
tonn ang.; następnie to zmniejszając się, to po
większając, w r. 1901 wytwórczość surowca w Ka
nadzie dosięgła 241 976 t a. i w r . 1902- 319 557 
t a. W roku ostatnim wytopiono surowca na 

Goerens. Własności mechaniczne i skład che
miczny surowca, używanego na cylindry parowe. 
c) F. Wiist. Badania porównawcze nad kopula
kami ze zbiornikiem i bez zbiornika. d) A . Brat
ke. W ielki piec z ciągłym odpływem surowca 
i żużla pomysłu Stampf'a (dokończenie) . e) Stan 
ekonomiczny przemysłu amerykańskiego (dokoń
czenie). f) B. Schultz-Briesen. Wspomnienia sta
rego gómika z ubiegłych 50 lat (dokończenie). 

Zeitschrift des Oberschlesischen Berg- und Hiittenman
nischen Vere ins (1903). Wrzesień. a) Przemysł gór
niuzo-hutniczy na Śląsku Górnym w I-ym i II-im 
kwartale oraz w pierwszem półroczu 1903 roku. 
b) ·wyciąg ze sprawozdania o stanie przemysłu 
górniczo-hutniczego, reprezentowanego przez sto
warzyszenie dla spraw górniczych prowincyi Nad
reńskiej w r . 1902. c) Stan spławu na Odrze w 
r . 1902. d) Statystyka ludnośei w okręgu przemy
słowym na Śląsku Górnym. 

Builetin de la Societe de !'Industrie Mineral e (1903). 
Zeszyt 3 ci. a) L . Dumas. Własności mecha
niczne stali. niklowej magnetycznej i niemagne
tycznej. b) L. Poussigue. PogJębianie i urządze
nie pierwszego we Francyi szybu głębokości ty
siąca metrów (c. d .). c) E. Hurez. Koksowanie 
węgla z przeróbką wytworów pobocznych w pie
cach systemów: Otto, Solvay, Collin, Dury-Ber
nard i Coppee. a) J . Denogent. Pompy Jandin'a, 
p'oruszane elektrycznie, w kopaln i Monterrad (Tow. 
kopalni węgla w F irminy) . TF. K 

KSIĄŻKI, NADESŁANE DO REDAKCYI. 
Wincenty Majewski. Geometrya praktyczna. P od

ręcznik dla rzemieśln ików. Wydanie z zapisu 
\Vladysława Pepłowskiego w zawiadywaniu kasy 
pomocy dla osób, pracujących na polu naukowem, 
imienia d-ra med. J ózefa Mianowskiego. W arsza
wa 1903. Sklad główny w księgarni E . W end e 
i S-ka. Cena 75 kop. 

Sprostowanie. W M 2-im P l'zeglqdu 
Górniczo- H u tlliczego (str. 46) zamiast "Stahl und 
Eisen (1903) N~ 19" powinno być "Stahl und Eisen 
(1903) J.,~ 18" . 

koksie 302 712 t a. i na węglu drzewnym 16 84& 
t a. W końcu roku 1902 w Kanadzie było 14 
gotowych wielkich pieców, z których 7 było nie
czynnych, oprócz tego 6 wielk ich pieców było w 
budowie. Kanada w szeregu wytwórców żelaza 
zaczyna przeto zajmować stanowisko wybitne. 
W r. 1894 w Kanadzie otrzymano 25 685 t a. sta
li. W latach następnych wytwórczość stali byla 
zawsze niższa od tej cyfry do r . 1901, w którym 
wytwórczość stali wyniosła 26 08± t a.; w r . 1902 
wytwórczość stali podniosla się od razu do 182 037 
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t a. Ten olbrzymi wzrost wytwórczości stali 1 trzebnej ilo.,ci węglarek. Placono za dobre mar
spowodowala puszczenie w ruch nowej stalowni ki węgla grubego i kostkowego I 94-98 kop., za 
z 10 piecami martenowskimi o 50 ton pojemności drugorzędne zaś gatunki 90-93 kop. za 100 klg 
każdy w zakładzie Dominion Iron and Steel Com- (korzec) franco stacya towarowa dr. żel. Warszawsko
pany obok Sydney w Nowej Szkocyi oraz nowej Wiedeńskiej. W sprzedaży cząstkowej ruch znacz
bessemerni w zakladzie Algaamted Steel Compa- nie zwiększony; w składach sprzedaży hurtowej 
ny. Pierwszy zakład dal w r. 1902 - 99 377 t a. po 1,05-1,10 rub. za korzec z dostawą, w skladach 
bloków martenowskich, drugi- 44 537 t a. bloków sprzedaży cząstkowej 1,15 -1,20 rub. za korzec bez 
Bessemera. Wyrobów z żelaza i stali w r. 1895 dostawy do domów. Ofiarowano w tymże czasie 
otrzymano w Kanadzie 66 402 t a. W latach na- dla celów fabrycznych bez zobowiązania się za 
stępnych wytwórczość stale wzrastała i dosięgła w 100 klg franco stacya towarowa dr. żel. Warszaw
r. 1899-110 642 t a., następnie w r. 1900-100 690 sko-Wiedeńskiej: 
t a., w r. 1901-112007 t a. i w r. 1902-161485 gruby i kostkowy I 95 kop. 
t a. Z wyrobów powyższych w r. 1902 przypa- kostkowy II 92 " 
dało 33 950 t a. szyn koleJowych (w r . 1901 - orzech I 88 " 
891 t a.), 423 t a. materyałów budowlanych (w r. orzech II 85 " 
1901 - 4 388 t a.), 2 191 t a. blachy (w r. 1901- drobny 73 " 
2 857 t a.) i 119 801 t a. pozostalych gatunków mial 54 " 
żelaza i tali (w r. 1901- 98 201 t a.). W końcu Zapotrzebowania na wszystkie gatunki znaczne. 
r. 1902 w Kanadzie bylo w biegu 19 stalowni (Gazeta Handlowa.) 

i walcowni a jedna była w budowie. Na rozwój Rynek węglowy w Warszawie za tydzień od 18 
przemysłu żelaznego w Kananzie w przeciągu do 25 października r. b. Za czas wymieniony do-
ubiegłych 10 lat oprócz dodatnich wielce warun- stawiono na stacyę towarową drogi żelaznej W ar
ków ekonomicznych wpłynęły również premia szawsko-Wiedeńskiej ogółem 1180 wagonów, t. j. 
państwowe, wprowadzone w r. 1883 i zreformo- o 272 wagony więcej, aniżeli w tygodniu poprzed
wane w r. 1897. Od jednej tonny surowca, wy- nim. 
topionego z rud miejscowych, ustanowioną zo- Brak wagonów przy większem zapotrzebo-
stała w Kanadzie premia w wysokości 3 dolarów waniu ooraz więeej czuć się daje. 
(63 kop. od puda); taka sama premia wydaje się Placono za dobre marki węgla grubego i kost
od bloków stali, jeżeli do wyrobu ich użyto przy- kowego I 97- 103 kop., zaś za gatunki druga
najmniej 50% surowca miejscowego. Za czas od rzędne 90-95 kop. za korzec franeo stacya to
l lipca r. 1902 do 30 czerwca r. 1903 suma p re- warowa dr. żel. ·warszawsko-Wiedeńskiej. 
mii, wypłacona przemy lowi żelaznemu w Kana- \V sprzedaży detalicznej zapotrzebowania 
dzie, wyniosła. l 245 382 dolary (około 2 490 000 bardzo duże notowano w skladach sprzdaży hm
rubli). Towarzystwo The Dominion and Steel towej: po 1,05- 1,10 rub. za korzec z dostawą, zaś 
Compaoy otrzymało z tego 886000 dolarów. w sprzedaży eząstkowej 1,15-1,20 rub. za korzec 

S. bez odnoszenia do domów. 

Traktat handluwy między Niemcami i Rosyą. 
Po chwilowej przerwie znów mają być podjęte 
rokowania w sprawie rzekomego traktatu między 
Niemcami i Rosyą. Dotąd zdawalo się, że prze
dewszystkiem ż_yczenien: ~iemiec .bylo zawarcie 
traktatu; obecme okazuJe s1ę , że 1 Rosya życzy 
sobie ustalić swój stosunek handlowy z zachod
nim sąsiadem i, chociaż dotąd różnice w wyma
ganiach i poglądach są znaczne, zdaje się je
dnak, że rychłe porozumienie nie jest wykluczone. 
Ze względu na kresowe polożenie na zego zagłę
bia nowy traktat może być dla niego bardzo do-
nioslym. M. Gr. 

Rynek węglowy w Warszawie. W drugim ty· 
godniu bieżącego miesiąca, t. j . od 12 do 18 b. m. 
z powodu świąt u izraelitów usposobienie na ryn
ku węglowym bylo nieco slabsze. Dowóz byl 
również nieco mniejszy. Dostawiono na stacyę 
towarową dr. żel. Warszawsko- Wiedeńskiej za 
okres od 12 do 18 b. m. ogólero 908 wagonów, t.j. 
mniej o 182 wagony, niż w tygodniu poprzednim. 
Drogi żelazne ciągle jeszcze nie dostarczają po-

Ofiarowano w tymże czasie dla celów fab
rycznych bez zobowiązania się za 100 klK loco stacya 
towarowa dr. żel. '\Varszawsko-Wiedeńskiej : 

węgiel gruby i kostkowy I 95 kop. 
kostkowy II . 92 " 
orzeeh I 88 " 
orzech II . 85 " 
drobny . . 73 " 
mial . . 54 " 

Zapotrzebowania na wszystkie gatunki mocne. 
(Gazeta. Handlowa). 

Kolej Tomaszowska. W Zbiorze praw ogło
szono przywrócenie praw pierwotnemu koncesyo
naryuszowi na budowę dro~i Tomaszowskiej, mia
nowicie ordynatowi hr. :tJamojskiemu. Hr. Za
mojski obowiązany jest wnieść do dnia 14 lipca 1904 
r. 3/ 4 kapitalu, potrzebnego na budowę drogi, bu
dowa zaś samej drogi ma być ukończoną do dnia 
14 stycznia 1907 r. Jakkolwiek droga Tomaszaw
ska dla naszego zaglębia nie może mieć tak do
niosłego znaczenia, jak Warszawsko- Wiedeńska 
lub dawna Iwangrodzko-Dąbrowska, dziś przylą
czona do grupy N ad wiślańskich dróg żelaznych, 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/



78 PRZE G LĄD GORNIOZO- HUTNICZY 1903. 

jednakże do pewnego stopnia winna ona również 
budzić zainteresowanie przemysłowców górniczych 
ze względu na zbyt żelaza w postaci szyn 
a w przyszłości zbyt pewnej ilości węgla cho
ciaż by dla samej drogi. 

skiego Departament handlu opracowa:l' referat, 3a
wierający tablice z daneroi za r. 1886-1902 od
nośn ie do poszcze~ólnych okręgów calego państwa 
o kosztach wytworczości węgla, liczbie robotni
ków, przeciętnej płacy roboczej, sumach, wyClat
kowanych na płacę zarobkową i inne koszta, oraz 
o zyskach. Przytaczamy w streszczeniu zestawie
nie danych powyższych. 

M. Gr. 

Placa robocza i zyski w angielskich przedsiębior 
stwach węglowych . Z polecenia parlamentu angiel-

- o o ~ ..P 'Q .-o ....... b.O 
"" 1>-.b.O <l).~ 0la:>~ o ..... .-o 
N ~ ~;- ~p Liczba ro- o~~ 
~ ....... 

p.-o ..... 
'Q NP-! botników · ~·~B •O b_() H 

~<l). 'Ul O P-<r-1 .-o~o Ob_() w kopal-Rok .....,~ "'"'<D ~ ~ i» ,:l ...O 
1>-. H.._, ~No 
~ 

~i» @p niach wę- O H 
~,..o o o 

g la H 

tysięcy 
pudów 

tysięcy rubli kop. pudów 

1886 9J76ooo 362 387 3~7 10 ;oo8oo 19 500 
!887 10051 4GO 372 384 3,703 509 500 19720 
1888 10 536000 4o8225 3h4 5296oo I98go 
r88g 10g6gooo 533 663 4,g87 562 200 19 500 
r8go II 200100 712003 6,323 612400 18400 
r8gr II 499700 70395° 6,121 649200 1773° 
1892 II 2708oo 6274i5 5,5~ 668ooo r686o 

I8g3 10 184200 530295 5,207 666200 15 300 
I8g4 II ~3200 595 235 5,105 688ooo 16ggo 
r8gs l I 758 500 543666 4l623 f151 700 17230 
18g6 121118oo 543286 4,485 672400 !8040 
I8g7 12 531 400 ·5~500 4,529 ~5200 18 540 
I8g8 12 5266oo fxl9g87 4,854 686700 18230 
r8gg 13645300 793050 5,8r2 7o8700 19280 
Igoo 13g00 500 l 155665 8,278 759900 !8 350 
IgDI '3 58o3oo 9736JO 7,1fJ5 787700 17230 
IgD2 14o8o000 888430 6,310 8os roo 1748o 

P!<wcięt-
II 847 340 642421 5,422 6s666s r8 133 mo 

- l 
l l o .,....., 

1>-. ~.-o b.D ~ Cl) ~A Na l pud wydobyte-
N O Cl) ~ >:l N E o 

N go węgl a przypada .-<O 
:>.b.O~~ -o o •O :>.·.-< :>.'"d ..... b.D,..o b.D..... ~ ~....., Cl),::; o o o~ ~ -8 :>."Q? A~ -~ ~.,..,b H O N 0•0 . .... ~ p..,,..o ~ ~m-o~ :>......,~ 

s~» s o.....,"' Cl3 o 
~$~·o N N ,.,_g ~ N m 
N O O H p~ p o"' P-!o 

p {/.) 1>-. 
H H·.-< w- [/] p..~ H H~ N 

p., ~ p.. ..... 

Rb. l kop. l tysięcy 
-

rubli kopiejek 

lO 12 25070 l III 620 2,567 l , I43 
lO o8 254 125 118 259 2~sz8 1, 175 
lO 72 28ogos 127 320 2,666 r,2o8 
12 48 347 r6o 186 503 3, r6s 1,822 
14 16 429o68 282995 3,810 2,5 r3 
14 24 457415 246 535 3,q77 2,144 
13 28 438930 188 545 3,885 1 ,f152 
13 48 444 344 85951 -1,363 o,844 
12 72 433010 !62 925 3,710 1,395 
12 20 41 l 502 132 !64 3,5oo 1,123 
12 12 403 228 140058 3,329 r , 156 
12 20 407 s8o 159920 3,2: 2 1,277 
13 o8 444 420 r6s r67 3,547 1,307 
13 92 488120 304930 3,177 2,535 
16 28 6!2114 543 551 4,386 3~8g2 
15 6o 6o8o10 365 sgo 4,477 2,6gr 
14 56 s8ooo4 3o8426 4,"9 2,191 
13 13 428865 213 ss6 3,620 r,8o2 

Z tablicy powyższej widać. że w Anglii pła- do wartości węgla wpływa i ta okoliczność, że 
ca robocza w kopalniach w przeciągu ubiegłych liczba robotników wogóle wzrasta prędzej, niż 
17 lat wynosiła przeciętnie okolo 2/ 3 wartości wę- wytwórczość, czyli że wydajność robotnika zmniej
gla; stosunek ten mało nawet zmienia się z pod- sza się; zależy to od tego, że przy zwiększającero 
noszeniem się ceny węgla, ponieważ w Anglii pla- się zapotrzebowaniu węgla trzeba eksploatować 
ca robocza wzrasta przy podnoszeniu się cen mniej dogodne pokłady i powi<;kszać głębokość 
i zmniejsza się w razie spadania cen węgla (sli- szybów. S. 
ding scale). Ponieważ jednak zmiany w płacy Kapitały niemieckie w przemyśle naftowym w 
robo~zej vv:pro~adzane są nie natychmiast w ra~ie Galicyi. Kapitały berlińskie w ostatnich dniach 
podmes1ema się ceny _węgla,. lec~ pe_ry~dyczn~e, silnie zaangażowane zostały w przedsiębiorstwach 
~rzeto ~yw t~ch zmian moze dUJ_avv:m~ się _do)Ieb naftowych w Galicyi. Szczególnie T~warzystwo 
lO w lO u nas ę.J?nym . ~o P0 .n~esiemu Siy u l Schodnickie z pomocą takowych zamierza przy
~padku cen w~gla, Jak illla o to mieJsce np. w r. 189~ stąpić do znacznych ulepszeń a tem samem i do 
1 1893. Oprocz tego na stosunek płacy roboczeJ powiększenia swej wytwórczości. z punktu fi-
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nansowego zdaje się, ~ kapitały niemieckie, 
owładnąwszy naftą rumuńską, pragną, jeżeli nie 
zmonopolizować, to przynajmniej wywierać wplyw 
decydujący na konjunktury naftowe galicyjskie, 
a przez palączenie takowych z rumuńskieroi uwol
nić rynki środkowo-euro;pejskie z pod przewagi 
i wplywu nafty rosyjskieJ i amerykańskiej . Gdy
by wytwórczość galicyjsko -rumuńska by la wy
starczającą na zaspokojenie potrzeb Europy środko
wej, można mieć pewne obawy, że nafta kaukas
ka, wyrugowana z rynków europejskich, musia-laby 
jeszcze spaść w cenie, co naturalnie odbiłoby się 
niekorzy,;tnie nie tylko na tej galęzi górnictwa, 
lecz miałoby wplyw ujemny i na kopalnictwo 
węglowe szczególnie zagłębia Donieckiego. 

M. Gr. 

doświadczenie przekonało, że organizacya spr?'e
d~ży węgla, . jako śroc~ek chwilowy na przec1ąg 
k1lku tygodm czasu, Jest bardzo utrudniona; z 
jednej strony kopalnie' nie są wtedy w możności 
dostarczania niezbędnej ilości węgla, z drugiej 
stroi? Y właściciele składów niechętnie nabywają 
węg1.el od Komitetu wobec krótkiej j ego dzialal
n~ścl z obawy, że stali dostawcy (składnicy hurto
":1) podwyż~zą im w?wczas ceny. Podczas obecnej 
Zlmy Koffiltet będz1e otrzymywal 120 wagonów 
węgla tygodniowo; sprzedaż cząstkowa będzie 
uskuteczniana w 150 składach prywatnych. Jedna 
osoba może nabyć jednorazowo najwyżej pół 
korc~ węgla po ceme 20 kop. za pud. Komitet 
będz1e sprawował nadzór nad składnikami. 

(Gazeta Handlowa). 

Węgiel dla Warszawy. Specyalny Komitet Z Borysławia. W kopalni, należącej do ak-
węglowy dla niezamożnej ludności miasta W ar- cyjnej spółki naftowej w Rogach pod Krosnem, 
szawy pod przewodnictwem gen. majora Lic,ha-

1 

otwarto w zeszlym tygodniu szyb głębokości 860 
czewa rozpoeząl swą działalność . W czasie obec- metrów. Szyb ten daje dziennie po 5 cystern 
nej zimy Komitet zamierza wywierać nacisk na ropy. ' 
rynek węglowy nie tylko podczas mrozów, lecz l (Kur~·cr Warszawski). 

w przeciągu całego okresu zimowego, ponieważ . 

Ceny ważniejszych wytworów przemysłu żelaznego w Niemczech (w kopiejkach za pud). 

Żelazo handlowe ł 
Westfalia 
Sląsk 

Belki ł 
Sa ar 
Sląsk 

Blacha kotłowa ~ 
Westfalia 
Sląsk 

Drut \Vestfalia 
Westfalia 

Szyny stalowe Sląsk 

1882 
102 

93 
107 
116 
163 
148 
122 
119 
127 

1886 
77 
76 
72 
91 

108 
118 
84 

104 
105 

1890 
142 
137 
114 
137 
197 
156 
137 
125 
122 

Niemiecki syndykat stalowy. Związek fabr~
kantów niemieckich stali stara się o utworzeme 
syndykatu. Prawie wsz.ystk~e fabryki stalowe 
nadesłal v już swe odpow1edz1, w ktorych doma
o-aj ą się 1~iepomiernie wysokiego udzialu procentow~
go w zamówien~ach. Z tego l)owo2u .o ~ażą s1ę 
znaczne trudnośc1. Ustawa syndykatu JUZ opra
cowana. Syndykat zawiązany ma być w .formi.e 
Towarzystwa akcyjnego na lat 5. .w .raz1.e do~
ścia do skutku przemysł stalowy meffileckl znaJ
dzie nowy J?Unkt oparcia do ~iln .iejszego owlad
nięcia rynków w państwie rosyJslnem. 

(Chomik Polski). 

Poszukiwanie żył kruszcowych metodą elektrycz
ną . Dotychczasowe sposoby prrszukiwań kruszców 
zapomocą elektryczności polega.-~y na badaniu opo
ru ziemneo·o prądem stał'ym 1 ze względu n~ 
zmienność ~poru przejścia pomiędzy elektroda~m 
a ziemią prowadziły częstokroć do mylnych wmo-

1892 
95 
91 
72 
90 

125 
106 

87 
91 
89 

R o k 
1894 
72 
80 
65 
72 
91 
91 
71 
84 
85 

1898 
93 
97 
80 
93 

104 
112 

93 
89 
84 

1900 
163 
125 
90 

110 
161 
152 
141 
118 
99 

1901 
99 

102 
89 

102 
152 
137 
114 
90 
95 

1902 
76 
80 
76 
87 

122 
122 
95 
88 
88 

S. 
sków. Pp. L. DAFT i A. WILLIAMS udalo się w 
ostatnich latach w Walii i Kumberlandzie prze
prowadzić korzystne próby poszukiwań kruszco
wych nową przez nich wynalezioną metodą el ek
tryczną. 

Osadza się w ziemi, na odległości mniej wię
cej 200 m, dwa e~ektrody a. P?między. ni.e włąc.za 
się uzwojenie wtorne cewkl mnukcyJneJ . Zmla
ny stanu elektrycznego ziemi, spowodowane prą
dem cewki, dają się obserwować na odleg]ośc-
2 kn1 od elektrodów. Kierunek prądów na bada
nym terenie sprawdza si(;! zapomocą zwykłego te
lefonu, róownież włączonego pomiędzy dwa elei 
ktrody, osadzone w ziemi na pewnej odlefS~ości 
i stopniowo przestawiane w coraz nowe m1eJsca. 
Przy jednostajnym skladzie gruntu ukształtowa
nie linii prądow jest prawidlowe. Obecność żyły 
kruszcowej psuje symetryę i regularny bieg tych 
linii, skąd już calkiem pewne można wysnuwća 
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wnioski. Jeżeli np. elektrody telefonu są usta- / palni zagłębia Dąbrowskiego, począwszy od dnia 
wi?ne wz~lu~ .żyły k~:rszcowej,. wt.edy tele.fon yvy- 19 października. r . 1903. \Vyna:jęte vyagony poz
daJe ton s1lmeJszy, mz w polozemach sąsieclmch. wohly rzeczoneJ drodze żelazneJ powiększyć licz-

Inżynier, który w Carcleganshire w Walii bę mających być podstawianymi do naładowania 
czynil tą metoclą próby, oświadcza, że udało mu węglem wagonów o 45 dziennie w październiku 
się odnaleźć. bogate ~loża ołowiu .i cyn~u. w da w- i listopadzie i. o 20 w. grudniu. r . b., która tym 
nych kopalniach, ktore przed wiekami JUŻ wy- sposobem będzie wynosiła na dzień roboczy: 
czerpano i zarzucono, jak się okazało, z tego po- w październiku 985 wagonów 
wodu, że złoża te poprzerywane były formacya- " listopadzie 1 010 " 
mi kamiennemi. Poprzednie kosztowne próby ku " grudniu 1020 " 
odnalezieniu tych żył poza warstwami kamienia Droga żelazna zastrzegła sobie jednak z tej 
były bezskuteczne. Przy tej sposobności pokaza- liczby na dostawy węgla dla potrzeb własnych po 
lo się, iż stara żyld. biegła względem nowej w 85 wagonów dziennie w październiku i po 90 wa
kierunku asymptoty, nie mogla jej przeto closięg- gonów dziennie w listopadzie i grudniu, a przeto 
nąć, co geologow w błąd wprowadzało. dla pozostałych odbiorców przypaclnie do pedzia-

Przyrządy, potrzebne do tych badań, z wy- lu na dzień roboc~y: . ' 
jątkiem cewki indukcyjnej, są proste i przy po- w ~aździei~lku 900 wagonów 
mocy kilku ludzi dają się przenosić. Prądu do- " l~stop~dzie 920 " 
starcza zazwyczaj przenośna baterya akumulato- " grudmu 930 
rów, dostarczająca cewce około 120 watów. 

Przy wielokrotnych próbach tą metodą przed
siębranych w Anglii stwierdzono, iż znaczniejsze 
złoża pirytów, cynku, galmanu, cyny i t. p . z nad
zwyczajną dokładnością zawsze odnaleźć można. 

(Przegląd Techniczny). 

" s. 
Pożar kopalni nafty w Baku. W odległości 

pięciu wiorst od Baku w miejscowości, zwanej Bi
bi-Ejbatem, w nocy 22-go września!-. b. wybuchł po
żar w kopalni "Bakińskiego Tow. rosyjskiego naf
ty". O~nista lawa w jednej chwili objęh plomie
niem caŁy teren kopalni, a straszny żywioł z prze-

Oznaczenie siarki w węglu kamiennym. Fan A. rażającą szybkością przerzucił się na znajdujące 
REITLINGER podaje nowy następujący sposób ozna- się opodal składy ropy naftowej. Płomienie, roz
czenia procentu siarki w węglu kamiennym: 0,5 gr szerzając się cor:az dal~j, oJ:ejmowały po ,kolei je
węgla drobnosproszkowanego, 1 gr dwutlenku man- dną za drugą w1eże w1ertmcze, aż w koncu prze
ganu, 0,5 gr węglanu potasu czystego i suchego i 0,51 rzuciły się na zabudowania fabryczne i domy 
gr magnezyi palonej miesza się dokladnie i ogrzewa mi~szkalne robotników. miejscowych. W ó.wczas 
w tyg1elku platynowym z początku na wolnym l og1eń doszedł do kulmmacyJnego punktu 1 plo
a nast~pni~ powo~ zwiększa:ją?ym się ogniu. Po mi.enie. o~nistemi falami pr~elał:y się p~·zez gro~le 
upływ1e pol godzmy spaleme Jest zupełne . Otrzy- ~ zbwrmkow, szerząc wszędzie zmszczeme. W krot
maną masę oblewa się wodą gorącą i dodaje się kim przeciągu czasu cały Bibi-Ejbat przedstawiał 
10 cm kwasu solnego, stężonego dla łatwiejszego morze o~·niste, pośród którego bałwaniła się plo
jej rozpuszczenia. Roztw.ór zobojętnia się amo- nąca nafta, z okropnym hukiem pękały żelazne 
niakiem, dopóki się nie strąci tlenek żelazowy; zbiorniki i na kilkadziesiąt sążni w górę biły 
w tymże samym czasie osadza się krzemionka ogniste fontanny; straszny żywioł, niszcząc wszyst
i nie przeszkadza następnym operacyom. W koń- ko na drodze swojej, wpływał olbrzymią rzeką 
cu roztwór ten filtruje się i oznacza kwas siar- do morza, gdzie zapłonęły nadbrzeżne przystanie, 
czany zwykłym sposobem zapomocą chlorku ba- od których w popłochu odbijały na pełne 
rytu. Liczne analizy przekonały o dokładności morze zagrożone pożogą okręty. Okolica naj
tej metody. Autor wprowadza różne zmiany do bliższa, sąsiednie góry, na olbrzymią przestrzeń 
swojej metody. Ogrzewa np. w tygielku platyno- morze, oraz odległe o pięć wiorst miasto oświe
wym 0,5 gr węgla analizowanego z 1,5 gr magne- tlone były, jak w dzień. Stan taki trwał od 22 
zyi palonej i 1,5 gr dwutlenku manganu. do 30 września, poczem dopiero płomienie zmniej-

(Gazeta Cukrownicza). szyły się tak, iż przypuszczalnie można obliczyć 
zrządzone przez klęskę ogniową straty. N a prze
strzeni, mającej przeszlo wiorstę obwodu, zgorza
ły prawie doszczętnie kopalnie: Szybajewa, Zuba
łowa, Ogulewicza, Kaspijsko-Czarnomorskiego To
warzystwa, Bakińskiego Towarzystwa i inne. 
Ogółem spłonęły 64 wieże wiertnicze, olbrzymie 
składy i zbiorniki, maszyny, budynki i t. p., a ma
teryalu surowego przeszło 30 milionów pudów. 
Straty milionowe. 

Powiększenie liczby wagonów, przeznaczonych 
przez drogę żelazną Warszawsko-Wiedeńską do nała
dowania węglem w pierwszej połowie zimy r. 1903/4. 
Na skutek starań Rady Zjazdu przemysłowców 
górniczych Królestwa Folskiego Rada Zarządza
jąca drogi żelaznej Warszawsko- Wiedeńskiej wy
najęła za granicą 400 wagonów (po 15 ton czyli 
915 pudów ładowności), które oddala do użytku ko- (Kuryer Warszawski). 

,ll;03BOJieHO lJeHsypOIO, 18 OKTH6pH 1903 r. 

W drukarni St. Swięckiego w Dąbrowie.-Wydawca Stani sław Ciechanowsk i. Redaktor M ieczy sław Grabi ński 
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