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PRZEGLĄD · GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO, POŚWIĘCONE SPRA WOM PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO I HUTNICZEGO. 

Tom l. Dąbrowa , dnia 15 st9cznia 1904 r. M 8. 

fi tratametr ( upaaomierz wiertniczy) a-ra Aeine' go. 

Celem głębokich wierceńjest poznanie warstw, l siebie położonemi, można zbadać kierunek nachy
znajdujących się w głębi ziemi. Wiadomość ta lenia, jest to jednak sposób nie tylko bardzo 
jest nieodzowną tam, gdzie w nieznanej okolicy kosztowny, ale wymagający długiego czasu zwłasz
lub głębokości górnik zamierza rozpocząć jaką- cza tam, gdzie chodzi o głębokie wiercenia. 
kolwiek pracę. Do tego celu doprowadza prędzej przyrząd, 

Przebijane warstwy wydobywa się na świa- zwany stratametrem (upadomierzem wiertniczym), 
do dzienne ł'yżką, zapuszczaną od czasu do cza- który, zapuszczony w otwór wiertniczy, utwier
su w otwór wiertniczy, i wówczas otrzymuje się dza za.pomocą igły magnesowej kierunek odwier
szlam, złożony z mieszaniny warstwy lub war tw, eonego rdzenia. 
przewierconych dłutem od czasu ostatniego łyż- Istnieje kilka odmian stratametrów starszej 
kowania. Jest to najstarszy i najniedokla.dniej- i nowszej budowy. N o wsze, między którymi naj
szy sposób badania uwarstwienia ziemi w więk- nowszym jest stratametr OTTO GoTHAU'A, posiadają 
szych głębokościach. wszystkie przyrząd zegarowy, który w chwili, 

Dokładniejsze dane otrzymać można wierce- z góry postanowionej, zatrzymuje igłę magneso
niem płuczkowem, przy którem prąd wody, wtła- ,· wą; w tej samej chwili chwyta się odwiercony 
czany stale pod ciśnieniem do otworu, bez przer- rdze11, wydobywa na wier zch razem ze stratame
wy wynosi cząstki ·warstw natychmiast po ich trem i oznacza na nim kierunek igły magneso
~kruszeniu pr.zez dłuto. Tu przy -~ewnej wprawie w.ej. Mając r~zeń, uwid~czniający_ uwarstwowi~-
1 uwadze mozna stanowczo okreslić grubość na- me a zatem 1 kąt paclama oraz Jego położeme 
wet bardzo cienkich (kilkunastomilimetrowych) względem kierunku N - S, można z łatwością 
warstw. Oba te sposoby dają skałę skruszoną określić nachylenie i kier unek warstw. 
w postaci mniejszych lub większych ziarnek, Słabą stroną stratametru GoTHAU'A j est właś
z których nawet o budowie skały wnosić można, nie ten nieodzowny przyrząd zegar owy, który 
nie mówiąc już o jej rozpoznaniu. musi przez kilka godzin funkcyonować w nader 

Górnika to jednak jeszcze nie zadawala, dla siebie niekorzystnych warunkach, bo w głębi 
pragnie on bowiem wiedzieć, jakie są w głębi otworu wiertniczego w wodzie, najczęściej zanie
mineraly, w jakich grubościach i jak po sobie czyszczonej, i jest narażony na wstrząśnienia; 
następują; tego można dowiedzieć się zapomocą l wszystko to są warunki, wpływające bardzo ujem
jednego z wyżej wymienionych sposobów. Nie nie na pewność działania przyrządu. 
mniej ważną dla niego wiadomością jest jednak, Dla badacza zaś niedogadnem jest, że przy
P?d jakim kąteJ?- _warstwy zapadają i w jakim rz<Jd tylko ~v pewny_m z góry określonym czasie 
k1erunku upad 1dz1e. dz1ała, pomeważ me trudno o to, aby w owym 

Na pierwsze pytanie daje w zupełności od- czasie zaszła nieprzewidziana w wierceniq prze
powiedź wiercenie koroną dyamentową, które szkoda, a wówczas trzeba doświadczenie na nowo 
równocześnie doskonali i uzupełnia dane, o któ- zaczynać. Ponieważ przyrząd zegarowy działa 
rych była mowa .Przy dwóch pierwszych sposo- tylko kilka godzin, więc jego zapuszczanie i wy
bach wiercenia, ktore były udarowymi, podezas ciąganie stanowi wielką niedogodność i stratę 
gdy wiercenie dyamentowe jest obrotowem. Ko- czasu, zwłaszcza gdy ma się do czynienia z więk
rona dyamentowa wrzyna się jak piła w skalę szemi głębokościami. 
i 'YYCina z niej okrągłe rdzenie grubości, zależ- Niedogodności te usunął zupełnie dr. MEINE 
neJ od średnicy otworu wiertniczego i jego głę- w stratametrze swego pomysłu, który przedstawił 
bokości. Średnica jednak tych rdzeni jest zawsze w Wiedniu na zjeździe techników wiertniczych. 
do~ć dużą, aby z nich można by.to nabrać jak Zalączony rysunek jest przekrojem pionowym 
n~Jdokładniejszego wyobrażenia o rodzaju prze- stratametru, w którym niema przyrządu zegaro
wu~rconej skały, o zmianach skal i o ich nachy- wego, usunięto więc jedną możliwość niedziałania 
lenm. Trzema wierceniami, niezbyt daleko od i częstego psucia się przyrządu, a badanie może 
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odbywać się zupełnie niezależnie od czasu, to jest 
stosownie do uznania badającego. . 

Stratametr umieszcza się zapomocą stosow
nych gwintów między rurą rdzeniową i żerdzia
mi wiertniczemi. Sklada się on z dolnej części a 

i górnej b, skręconych ze sobą. Dolna część po
siada wgłębienie, w którem umieszczona jest ig!a 
magnesowa M oraz dźwignia f, która ją zatrzy
muje. Krótsze ramię dźwigni f może być przy
ciśnięte pierścieniem g, przez co przyciska się 
igłę magnesową do płytki p a tern samem utwier-

dza się ją. N a wydrążenie, mieszczące igłę ma
gnesową, nakręca się zapomocą mutry .wewnętrz
ną (trzecią) część składową przyrządu c, włożyw
szy poprzednio między obie części uszczelniający 
]Jierscień e; część c przedzieJona jest u dołu płyt
ką. przez którą przechodzi ciasno w dławiku osa
dzony trzpień h. Ten ostatni ma u dołu i góry 
noski. Dolny nosek chwyta się w odpowiedni 
występ pierścienia g i przy obrocie trzpienia h 
powoduje obrót pierścienia. Górny nosek trzpie
nia h przytyka do stożkowatego zakończenia 
tłoczka l w ten sposób, że gdy tłoczek l porusza 
się z góry na dół, obraca ternsamem trzpień h, 
ten zaś zmusza do tegoż ruchu pierścień g, który 
wówczas przyciska dźwignię f, a ta nareszcie 
utwierdza igłę magnesową. 

Ruch tłoczka l a zatem działanie przyrządu 
można w dowolnej chwili wywołać prądem wody, 
używanej do płukania otworu wiertniczego. Otwie
ra się przewod pompowy tłoczący i wpuszcza do 
niego metalową kulk.&J n, która jest niewiele 
mniejszą od średnicy żerdzi rurkowych, będących 
w zastosowaniu. Kulka n idzie szybko na dół 
razem z prądem wody, a natrafiwszy na wystają-

l 
cy koniec tłoczka l, zamyka sobą prawie zupeł
nie przepływ wody płuczącej. Ponieważ pompa 
jest w pełnym ruchu, podniesie się natychmiast 
jej ciśnienie, co można zauważyć na manometrze, 
którego igła nagle skoczy o kilka atmosfer. W ten 
sposób wywołane ciśnienie ~ystarcza, aby kulkę 
n wtłoczyć w położenie n 1 a z nią i tłoczek l, 
przez co utwierdza się i igła magnesowa. Dokona
nie tej czynności wskazuje znowu manometr pom
py, którego igła ruchem powolnym wróciła do 
poprzedniego swego położenia. W tej chwili 
chwyta się z przewodem wiertniczym rdzeń i wy
dobywa wraz ze stratametrem do góry, poezero 
następują znane czynności odnoszenia położenia 
igly magnesowej na rdzeń, mierzenia kąta upadu 
warstw i oznaczenia jego kierunku. Rysunek 
wskazuje, jak prostą jest budowa tego przyrządu 
i jak mało jest warunków popsucia się go lub 
wadliwego działania. Wynalazca liczył się z trud
nymi warunkami pracy stratametru i zdaje się, 
że osiągnął zamierzony cel. Dla próby wypełnio
no wewnętrzną przestrzeń części c piaskiem z wo
dą, a .pomimo to przyrząd działaJ: zupełnie po
prawme. 

Obok tej wielką zaletą stratametru d-ra MEI
NE'Go jest. to, że może on być stale umieszczony 
w otworze wiertniczym, a badanie może być każ
dej dowolnej chwili dokonane. 

Zygmunt Bielski 
intynier. 
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ŚRODKI POMOCNICZE AMERYKAŃSKICH HUT ŻELAZNYCH . 
(Dokończenie, p. M 7, str. lfU). 

Gdy napełniona gruszka przyjmie znów po
łożenie normalne, zaczyna się natychmiast odwę-

glanie. Powtórne nawęglanie odbywa się zapo
mocą płynnego surowca zwierciadlanego, ktory 
z pieców kupalowych dostaje się do panwi koleJ
ką powietrzną, poruszaną elektrycznie. Stare że
lazo (szmelc) wyciąga osobny, do tego celu prze
znaczony, wyciąg L na wysokość odpowiedniego 
pomostu, z którego zrzuca się go ręcznie po ryn
nach, nachylonych pod 30° wprost do gruszki. 
Panew, z której odlewa się bloki, wisi na żóra
wiu mostowym N z elektrycznem uruchomieniem 
samego żórawia i psa. Podnoszenie i opuszczanie 
panwi od bywa się hydraulicznie ze stanowiska 
sterującego żórawiem. Zawieszenie panwi jest ta
kie, że wszelkie wahania są wykluczone. Odle
wanie bloków odbywa się w ten sposób, że wóz
ki, z których każdy ma po dwie formy, podsta
wiane lokomotywą, posuwają się zapomocą przy
rządu hydraulicznego po odlaniu każdego bloku. 
Po wypróżnieniu panwi żóraw odwozi ją do grusz
ki, po drodze zaś odpowiedni przyrząd hydrau
liczny odwraca panew do góry dnem i wysypuje 
znajdujący się tam żużel do przygotowanego na 
ten cel wózka. Prawie równocześnie następuje 
zmiana zatyczki panwi, która jest znów gotową 
do przyjęcia stali. Z boku stoi mały żóraw hy
drauliczny obrotowy a, którego zadaniem je~t po
dawać nowe l)anwie w miarę potrzeby. Zużel 
z gruszki wylewa się do wózków, posuwanych po 
torze M. Wszy. tkie powyżej wymienione czyn-

.. 

RYs. 14. 

• J RYs. 15 . 

l 
ności odbywają się w tern urządzeniu bardzo 
szybko z wyjątkiem ruchu panwi od gruszki do 
wlewnic, a to z powodu niefortunnej kombinacyi 
żórawia. W ten sposób odlewa się w 24 godzi
nach 1 200 - 1 300 t bloków stalowych wagi 
2 000 - 2 500 klg, które służą do wyrobu szyn 
albo rygli 100X100 mm (rys. 14). 

Nadlewki na czterech rogach podstawki ma
ją na celu szybsze ustawieniP- na właściwem miej
scu wlewnicy, mającej kształt stożka; dolny zaś 
występ wchodzi w odpowiedni otwór wózka, na 
którym ustawia się wlewnice. 

Wózek ma platformę z sUTowca, wygiętą na 
bokach w ten sposób, że koła są zupełnie zakry
te (rys. 15). W bokach platformy znajdują się 
karby, za które chwyta bardzo prosty przyrząd 
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hydrauliczny i posuwa wózki podczas odlewania. porusza się zapomocą windy elektrycznej wózek 
Przyrząd ten składa się z dwóch cylindrów hy- z panwią dla surowca. Piece kupolowe mają 
draulicznych, leżących wzdluż toru na jego po- wspólną rynnę, po której żelazo spływa wprost 
ziomie. Obydwa cylindry posiadają wsp_ólny tlok, do panwi. P1·zechylanie panwi przy spuście od
umieszczony między nimi. Na tloku Jest palec bywa się elektrycznie, przyczem panew zbliża się 
z przeciwwagą, która stara się okręcić tłok oko- do gruszki. Te ostatnie mają oprócz tego rynny, 
lo jego osi tak, aby palec byl wzniesiony ku gó- poruszane hydraulicznie. Powrotne nawęglanie 
rze. Ten palec zachodzi w karby platformy uskutecznia się zapomocą nagrzanego fen·oman
i posuwa wózek stosownie do ruchu tłoka. Do ganu. Każda z gruszek ma własny żóraw obro
przeciw~agi przymocowana je~t cienka linka sta- to~y do. o~lewani~ wlewnic a ~bok tych. żórawi 
lowa, ktora prowadzi do sterującego przyrządem. s~OJą mmeJsze, sluząc~ do wy~Inany panWI odlew
Za pociągnięciem linki podnosi się przeciw:waga, mczych .. Przechylame panw1_ naJ wle:wnicami 
palec wychodzi z karbu i może być przesumętym, l odbywa się zapomocą hydrauhcznych wieJokrąż
aby w innem miejscu wózek uchwycić. ków łańcuchowych, zawieszonych u dachu sta-

Po odlaniu bloka przykrywają go na parę l lowni. Osobne wązkie tory z odpowiednimi wóz
minut cienką laną przykrywką, aby zapobiedz ~ami s_lużą do odprowadzania żużla z gruszek 
podnoszeniu się stali. Tak odlany i częściowo 1 panw1. 
zastygly ,blok do.staje ~ię do wyci~kaczy, t? je~t j . ~merykańsk~e _stalownie martenowskie róż-
przyrządow, ktor_e stlą hyd~auhcz~ą _śC1ągap: mą s1ę od europeJsk1ch przedewszystkiem rozroia
z blokó~ wlewmce a raczeJ wyc1skaJą bloki l rami pieców (obecnie nigdzie nie budują pieców 
z wlewmc. . mniejszych niż 50-ciotonnowe) oraz mechaniczneroi 

Ur~ądzeni~ stalowni V: Sparrows Pomt o~- ~ urządzeniami, usuwająceroi pracę ręczną w wyso
zna~za się tą med?godnośC1ą, wspólną zres~tą kil- kim stopniu. Mimo olbrzymich rozmiarów aroe
ku mnym st_alowmom, że podcza~ nachylan~a gru- l rykańskie piece martenowskie wytwarzają nie
szek robot.mcy mus~ą usuwać się: aby me być wiele więcej od przeciętnych 15-tonnowych euro
za~ypans:ml kroplarot P~YJ?-U, pryskaJącego~ znacz- pejskich z powodu, iż leją najwyżej dwa razy 
neJ ilośc~. Jedna z naJWiększych stalowm bess~- na 24 godziny; europejskie zaś 4- 6 razy. Róż
marowskich w Duquesne, należąca do Carnegie nica wytwórczości na korzyść pieców amerykań
Steel Company (rys. 16), usunęla i tę niedogo- skich wynosi 10% - 250fo, ale koszta robocizny 

są bez porównania mniejsze z powodu mniejszej 

RYs. 16. 

STALOWNIA BEssEMER'A CARNEGIE STEEL C0 w DuQUEsNE. 
A zbiornik surowca. B piece ku.Polowe. C rynnv spustowe. D wyciąg 
dla kupolaków. E tor dla panw1. F gruszki. G rynny gruszek. H 
tor dla :tutla z gruszek. I tórawie odlewnicze. K :tórawie dla pan
wi. L tor dla odlewu. l\1 pomost dla odlewu (dla ludzi). N tor dla 

tutla z panwi. 

dność w ten sposób, że gruszki ustawiono nie 
obok siebie, lecz naprzeciwko siebie; wskutek te
go obrzucają się one wzajemnie iskrami, nie prze
szkadzając weale pracującym. 

Wymieniona stalownia sklada się z dwóch 10-cio
to~nowych gr-qszek o lącznej wytwórczości dzien
neJ 2 400 t. Zelaza plynnego dostarcza jeden 
z~iorni~ i pięć piec?w k~po_lowych; między ~ymi 
plecami a gruszkailll znaJdUJe s1ę tor, po ktorym 

liczby odlewów. 
Starą stalownię martenowską posiada firma 

Me. Kintosh, Hemphill and C0 w Pittsburgu. 
Znajdują się tam dwa 15-tonnowe piece, z których 
każdy leje tylko raz na 24 godziny. Slużą one 
wyłącznie do wykonywania odlewów stalowych 
dla bardzo dużej fn.bryki maszyn, należącej do 
tejże fumy. Piece opalane gazem ziemnym. Rą 
one okrągłe i nie mają żadnych usztywnień oprócz 
blaszanego płaszcza, ściąganego w jednem miej
scu śrubami. Sklepienia pieców są niezwykle ma
le; do ładowania podnoszą się one zupelnie na 
czterech lańcuchach zapomocą żórn.wia mostowe
go. Drugi żóraw przywozi przygotowany nabój 
i daje go od razu do pieca. Cala robota trwa 
tylko kilka minut. 

Stalownia Illinois Steel Company w South
Chicago posiada dziesięć pieców martenowskich, 
ustawionych w dwa rzędy. Z tych dziesięciu 
pieców 6 jest nieruchomych 35- i 45-tonnowych, 
a 4 kołyskowe piece WELLMAN'A 50-tonnowe. Do 
zadawania slużą odpowiednie maszyny starszej 
jednak konstrukcyi. Odlew uskutecznia się za
pomocą żórawia mostowego. Piece ogrzewane są 
zapomocą generatorów; obecnie przystępują je
dnak do prób z gazem podziemnym. 

Piec WELLMAN'A (rys. 17) spoczywa na dwóch 
bardzo silnych stalowych biegunach, opartych na 
dwóch poziomych kozlach. Posiada on bardzo 

• 

• 
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silny doskonale usztywniony żelazny szkielet, 
który wyklu<;za wszelkie uszkodzenia z powodą 
ruchu. Z tylu pieca, to znaczy od strony otwo
ru spustowego, znajdują się dwa silne cylindry 
hydrauliczne, których tloki są zawiasowo polą
czone z górną częścią szkieletu pieca. Po wpusz
czeniu wody do cylindrów troki opuszczają się 
i przechylają piec, dopóki płyn nie wyleje się do 
podstawionego naczynia, które wisi u żórawia 
mostowego. Te piece jak i wyżej wymienione 
male robią po dwa spusty na 24: godziny. 

Walcownie amerykańskie wyzyskują zawsze 
cieplo bloków, świeżo odlanych w stalowni, w od
mienny jednak niż w Europie sposób. Podczas 
gdy u nas umieszcza się takie gorące bloki w nie
opalanych dolach, wyrównywających temperatu
rę, amerykanie ogrzewają swoje piece dolowe 

Rvs. 17. 

zawsze gazem podziemnym, naftą lub zapomocą 
generatorów. To postępowanie zostalo uwarun
kowane przez sposób prowadzenia walcowni, któ
re, posiadając urządzenia maszynowe, zastępujące 
\vszęclzie, gdzie jest to możliwe, pracę ludzką, 
wymagają, aby walcowane sztaby był:y zupełnie 

kowo urządzone. Znaczniejsze rozmce zachodzą 
w sposobach wkladania bloków do pieców i wy
dobywania ich. Walcownie zaś, jako takie, wy
kazują taką różnorodność systemów urządzenia 
mechanicznego, że należałoby wszystkie opisać, 
na co brak miejsca w tern streszczeniu. Ograni
czę się na opisatniu niektórych urządzeń w roz
maitych walcowniach, orlznaczających się prosto
tą budowy i praktycznością w zastosowaniu. 

Towarzystwo Oarnegie posiada w Homestead 
rozlegle walcownie ze stareroi i najnowszemi 
urządzeniami. Niektóre z nich znajdują się 
w wielu innych hutach i mogą być uważane za 
typowe. Piece dołowe, ogrzewane gazem pod
ziemnym, mieszczą po sześć bloków i ustawione 
są w czterech rzędach po cztery w każdym rzę
dzie, jest ich więc szesnaście. Pokrywy pieców 
są to wózki, zaopatrzone od1)owiednią wylepką. 

l 
poruszające się po szynach na czterech malych 
kółkach. Ruch tych pokryw odbywa się zapo

. mocą cylindrów hydraulicznych. połączonych bez-
pośrednio z pokrywami. Pokrywy, nasunięte na 
piec, uszczelnia się doskonale zapomocą drobnego 
koksu, przywożonego po specyalnym torze. 

Do wkładania i wydobywania bloków slużą 
cztery żórawie mostowe, poruszające się nad pie
cami. Każdy ruch tych żórawi odbywa się zapo
mocą osobnego motoru elektrycznego. N a uwagę 
zasluguj ą kleszcze do ch wy tania bloków (rys. 18), 

Rvs. 18. 

proste, i co zatem idzie, aby byly ~oskonale rów- l które pozwalają sternikowi (maszyniście) żórawia 
nomiernie ogrzane. Warunek ten Je~t tak wa~- chwytać Hoki, przenosić je w miejsce dowolne 
nym, że bardzo często nagrzewa s1ę powtórme i puszczać bez niczyjej pomocy. Ramiona klesz
sztaby, w polowie dopiero przewalcowane. czy a, umieszczone zawiasowo w rozpórce b, wy-

Piece dolowe, slużące do nagrzewania, dlużają się znacznie ponad rozpór~ę b ~ posiada
względnie wyrównywania ciepla bloków, przy- ją na drugim końcu bolce, poruszaJąCe s1ę w sko
wiezianych ze stalowni, są prawie wszędzie jedna- śnie wyciętych szparach w dwóch plytach c. 
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Rozpórka b może być zbliżana lub oddalan a od 
płyt c przez sternika żórawia, przyozem kleszcze 
otwierają się lub zamykają. Niezależnie od tego 
ostatniego ruch.u podnoszą się cale kleszcze -wraz 
z płytami c. Zórawie działają tak znakomicie, 
że dwa z nich wystarczają zupełnie do obsługi 
lo pieców dołowych, dwa inne są w zapasie. Na 
każdym żórawiu jest zajęty tylko jeden człowiek. 
Do przesuwania sztab wpoprzek podczas walco
wania oraz do przewracania (kant owania) ich zasto
sowano na j ednej ze starszych walcowni w Ho
mestead przyrząd bardzo rozpowszedniony dzięki 
prostocie budowy (rys. 19). Pod rolkami, posu
wająceroi bloki ku walcom lub od nich, znajduj e 
się mocny wal a, obracający się zapomocą kola 

+ -· ~ 

o 
o 
o 

D 
D 
o 

08 D 
D D 
o o c 

Rys. 19. 

zębatego i takiejże sztaby. Sztabę zębatą przesu
wa cylinder hydrauliczny. N a wale a umieszczo
ne są półksiężyce b, które w stanie spoczynku 
chowają się zupełnie pod rolkami. Obracając po
woli wal, przesuwa się blok, szybkie zaś wysu
nięcie pólksiężyców powoduje przewrócenie bloka. 

Amerykańskie walcownie szyn, dające olbrzy
mią wytwórczość, były zmuszone odstąpić od tak 
powszechnej t am specyalizacyi przyrządów i urzą
dziły sir prawie wszystkie t ak, aby w razie bra
ku zamowień na szyny walcować rygle lub inne 
półwyroby. Bardzo dobrze urządzoną walcownię 
szyn i rygli posiada Illinois Steel Company 
w South-Chicago (rys. 20). 

Wytwórczość tej walcowni wynosi l 000 t 
na 24 godziny. Urządzenie 
dołów i ich obsługa odpowia
da wyżej opisanym piecom 
w Homestead z tą różnicą, że 
pokrywy dołów usuwają się 
nie hydraulicznie, lecz zapo
mocą lin i wind. Wydobyty 
z pieca blok ustawia się na 
wozku, poruszanym parą za-

Oświetlenie pr as do prost ow ania szyn. 

RYs. 20. 

WALCOWNIA szYN I RYGLI lLLINOis STEEL C oMPANY w Sou TH- CmcAGO. 

A . tor, do'Yożący bl oki. B piece dołowe. C tor1 dowożącr bloki do walcowni. D wó,.ek dla bloków. E przyrząd do przewracania bl o
k ow . ~ C1,ąg rol~k, dowożących blokl do walcow. G tróJwaJce przedwstępne. I nożyce. K transporter oucinkow bloków. L skrzynie 
n a opcm kl. M !to'!'aw hydrau liczny do łado,wania. skrzyni. N tor, odwożą'.'y obcinki. O kolejka powietrzna elektryczna. p piec do ogrze
w am a. sztab. R pte~wsze w al.ce wstępne. S drugte w.alce wstępne. T trzecte_ walce wstępne. U walce 'vykańczaja,ce. V przyrzf\i\, Jll'Ze
rzucaJa,Cy szt aby z Jednego ctągu rolkowego na drugt. X 4 piły dla szyn. "Y prasa do prasowania na gorąco. Z ciąg rolek do ław chło
dzących. a ławy chłodczące z przesuwaczami. b wznosząca się ława. d wozek dla szyn. e tor dla tego wózka. f ławy dla szyn ,:". wy-

kańczalni. g p r asy do prostowania. h wiertarki. i tory normalne dla odwozu. 
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pomocą liny. Vf ózek. zatrzymuje się, przed rolka
mi, doprowadzaJąceroi blok do walcow, tu prze
chyla go przyrząd hydrauliczny tak, że blok zsu
wa i kładzie się na rolkach. Przedwstępne trój
walce mają 900 mm odległości między osiami. 
Do cięcia bloków slużą nożyce mimośrodowe. 
Końce bloków spadają na transportery czyli taś
my bez końca, które prowadzą je do przygoto
wanych w tym celu zbiorników. Po napełnieniu 
zbiornika ustawia się go na wózku zapomocą oso
bno w tym celu ustawionego obrotowego żórawia 
hydraulicznego i odsyła do stalowni. Od nożycy 
idą po0ięte bloki wprost do walcy szynowych. 
Na wypadek zbytniego ochłodzenia którego z blo
ków zastosowano elektrycznie poruszaną kolejkę 
powietrzną, któ1·a dostawia taki e zimne bloki do 
odpowiedniego pieca. Walcownia szyn dzieli się 
na dwie części, z których każda ma własną ma
szynę parową. Pierwsza część zawiera pierwsze 
wstępne trójwalce i walce wykańczające, druga 
zaś składa się z drugich i trzecich wstępnych 
trójwalców. Wszystkie walce mają 700 mm od
ległości między oRiami. Maszyna pierwszej wal
cowni ma cylinder o średnicy l 372 mm i l 676 
mm skoku i robi tylko 70 obrotów, druga zaś 
maszyna ma l 118 mm średnicy cylindra, l 676 
mm skoku i robi 70 - 80 obrotów na minutę. 
Pierwsze wstępne trójwal0e mają pięć, drugie 
i trzecie po trzy a wykańczające dwa kalibry. 
Pierwsze trÓJwalce mają stoły ruchome z przodu 
i z tylu z odpowiednieroi urządzeniami do auto
matycznego prowadzenia i przewracania walco
wanej sztaby. Drugie i trzecie trójwalce wstępne 
mają stale rolki, doprowadzające 
do dolnych kalibrów, do górnych 
zaś służą wązkie stoły z odpowied
niemi wycięciami do prowadzenia 
sztaby. Wyszedłszy z ostatniego 
kalibru trzecich walców wstępnych, 
szyna dostaje się na dlugi wązki ciąg 

'· - · 

rolek, które prowadzą ją do trójwalcy wykańcza
jących. Umieszczone pod temi rolkami podpór
ki wysuwają się hydraulicznie we właściwej chwili 
i kladą szynę na wysoko położone rolki przedo
statniego kalibru w . trójwalcach wykańczają
cych. 

Opuściwszy ostatni kaliber, gotowa szyna po
suwa s1ę znowu na rolkach do 4 pil, które ją tną 
na dowolne długości. Pocięte szyny, jeszcze go
rące, przechodzą przez maszynę prostującą i idą 
na lawy chłodzące, gdzie je zsuwają parą poru
szane przyrządy. Zczm·niale szyny przesuwa się 
hydraulicznie z chłodzących law na wózki, które 
odwożą je do wykańczalni. Wózki te mają ru
chomą platformę, która, nachylając się, zrzuca 
odrazu wszystkie szyny na odpowiednie lawy, 
znajdujące się przed prasami do prostowania na 
zimno i wiertarkami. Szyny nie podlegają wcale 
frezowaniu. Godne uwagi jest staranne oświetle
nie pras do prostowania (rys. 20). 

Lorain Steel Company posiada w Lorain 
(Ohio) w~Llcownię szyn i rygli o wytwórczości 
dziennej l 200 t, w której zmiana waley odbywa 
się w iście · amerykański sposób. Bardzo ciężki 
żóraw mostowy zabiera od razu walce razem z ko
bylicami (sztendrami) i odwozi do tokarni, skąd 
zabiera już zmontowany gotowy uprząg walców 
i ustawia na miejscu zabranych. Cala czynność 
trwa 40 minut. 

N owoczesne urządzenie walcowni drutu w po
łączeniu ze starszym nieco systemem znajduje się 
w Yoliet, hucie należącej do Illinois Steel Com
pany (rys. 21). Wytworem surowym są tu rygle 

F 

~~c 
q~~"' D 
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RYs. 21. 

W ALCOWNIA DRUTU lLLINOis STEEL CoMPANY w Y oLIET. 

A transporter rygli. B riąg rol kowy przed picr.ami. O łańcuchy bez końca z palcami. D cylindry hydrauliczne do posuwania _ryg_li. E 
piece do ogrzewania. rygli. F generatory. _G ~an.ały gazowe. R ci~ ro~kowy d.o ~valcow~i. r. noż_yce. L przedw!iiitępna walC?own:a ,Cl ąg~a. 
M prowadzenie ry~h do dalszych walcowm. N c1ąg rolkowy do c1ągłe.J walco~m wykanczaJące~ . O, P. _Q wal<:e wstępne l "'ł'kanczaJ S,
ce. R n awijarki drutu. S łańcuch~·. odbierające zwoje drutu. U nożyc~. \V p1ec do nagrzewam a rygh. X mągła .:valcowrua wstępna. 

Y nożyce . z prowadZenie drutu. a ci ą.gła. "\v'alcownia. ·wykańczają.ca. b rurki, dopro·wadzone do naWIJarek. 
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100 X 100 mm, długości l m. . Za pomoc~ trans- odrzuca natychmiast drut, który od razu nie zo
portera ,Przyc~odzą ~·ygl~ z dużeJ walcoW?1 "J>r~st stal c.h':y_co~y. przez wa~ce, ponieważ następny 
do :piecow, ktorych Jest cztery. Wzdluz p1ecow drut JUZ 1dz1e 1 czekać me może. Uczyniono i tu 
znaJdują się rolki, na któr.e spadają .rygle z. trans- wszystko mechanicznie, co się tylko daJ'o. Drut 
portera. Przed każdym p1ecem znaJdUJe s1ę lań- gotowy idzie samoczynnie przez rury, doprawa
cuch bez końca, zaopatrzony palcami, ukrytymi dzające n~ na~ijarkę. Zwinięty k;ąg drutu spa
pod rolkami. We właściweJ c~ wili w:ysu_wają się da z na_w1Jarkl . na transporter, kt~ry podaje go 
palce, zabierają rygle z rolek 1 składaJą Je na ~o- na k~leJ~ę powietrzną, za pośredmctw~m której 
chylych szynach, które prowadzą wprost do p~e- dostaJe s1ę do wagonu lub na sklad. M1ędzy cią
ca. Cylinder hydrauliczny wsuwa rygle po Je- glą przedwstępną a wykańczającą walcownią znaj
dnemu do pieca. Przód pieca, gdzie doprowadza duje. się piec do nag:zew~nia przewalcowanych 
się z generatorów gaz opalający, jest bardzo ~pa- rygh. Obsługa tego p1eca Jest też mechaniczną. 
dzisty. Piec jest zawsze pełny, gdy bow1em Ciągła walcownia wykańczająca daje dziennie (24 
z tyłu wsunie się nowy rygiel i przesunie wszyst- godziny) 75 t, starsza walcownia 150 t. 
kie już tam znajdujące się, ostatni rygiel spada Wyżej przytoczone krótkie opisy niektórych 
po pochylości na dół, otwiera sobie sam drzwi amerykańskich hut żelaza wskazują, o ile Nowy 
i dostaje się na rolki, które prowadzą go wprost Świat prześcignął starą Europę pod względem 
do przedwstępnej walcowni ciągłej. Po drodze technicznym. Jeżeli uwzględni się wzrastającą 
przechodzi rygiel przez nożyce, któ~e tną go st?- nadprodukcyę amerykańskich hut oraz nadzwy
sownie do potrzeby, przy~ze~ rolki zatrzymuJ~ czajną ich zdolność tworzenia związków (np. 
się. Przecięte rygle dostaJą s1ę do przedwstępneJ trust Morgana), to przedstawi się nam niebezpie
walcowni ciągłej, posiadającej trzy obok siebie czeństwo współzawodnictwa amerykańskiego w ca
zupełnie jednakowe kalibry, mogącej tym sposo- lej swojej grozie. 
hem walcować równocześnie trzy rygle. Prze- Niektóre huty amerykańskie, oparte na nad
szedłszy przez sześć kalibrów przedwstępnych, zwyczajnie wysokim kapitale, np. Towarzystwo 
idą 2 rygle na lewo lub na J?rawo do dwóch Carnegie, nie ograniczają bynajmniej roboty pod
starszych walcowni drutu, trzeCI zaś idzie prosto czas kryzysu przemysłowego, lecz zarzucają swo
P? ba~·dzo szyb.ko obracaj.ący~h się rolkach do ją pot~żną i wszechstronną wytwórczością rynki 
Cl~gleJ walcowm wyk~ńczaJąCeJ . ~a _ostatnia pra- bez względu na cenę. Stara Europa powinna 
CUJe bard~o szybko I zapewn~ robi. też bardzo we w!asnym interesie przejść z roli mentorki do 
malo _bra~ow .. . cztery walcowm~ stars~ego ~ypu pilnej uczenicy i przyswoić sobie wiele zdoby
p~·acuJą rowmez bardzo szybko 1 wal~uJą D_01 TI?-al- czy amerykańskiej enero-ii i o-eniuszu. 
me cztery sztaby od razu. Ta okolicznosć Jest l 6 o 
powodem, że często psuje się drut. ·walcownik Z. B. 

®asziZouowanie ro6otniR,ów pouług prawa z a. 2 czerwca r. J 903. 
(Dokończenie p. M 7, str. 197), 

Z nowego prawa w dalszym ciągu korzystać 
mogą członkowie rodzin wyżej wymienionych 
osób w razie śmierci skutkiem wypadku nieszczę
śliwego tych ostatnich. 

Do tej kategoryi należy (art. 12): wdowa, 
dzieci prawe, uprawnione, adoptowane oraz wy
chowańcy (art. 570 Ustawy o prawach stanu) 
czyli dzieci, przyjęte do rodziny przez włościan 
i mieszczan (art. 135 i 157 Kod. cyw. ros.), hewni 
w prostej linii wstępnej, bracia i siostry zupełne 
sieroty, przyczem krewni wstępni, bracia i siostry 
oraz dzieci, zrodzone poza małżeństwem, korzy
stają z nowego prawa tylko o tyle, o ile znajdo
wali się na utrzymaniu zmadego, t. j. warunko
wo, gdy pierwsza kategorya tychże osób korzy
sta z tego prawa bezwzględnie. 

Co do praw wdowy należy zaznaczyć, że no-

we prawo zupełnie nie ogranicza praw jej do od
szkodowania po stracie męża skutkiem wypadku 
w zależności od zawarcia malżeństwa przed lub 
po wypadku. Prawo niemieckie wyraźnie zazna
cza, że wdowa nie ma prawa do wynagrodzenia, 
jeżeli wyszła zamąż już .PO wypadku; nasze pra
wo pod tym względem Jest przeto liberalniejsza 
od niemieckiego i zapewne wywoła u nas w prak
tyce dążenie do zawierania malżeństw z poszko
dowanymi robotnikami w nadziei na rentę; oko
liczność ta ma doniosłe znaczenie, jeżeli przyj
miemy pod uwagę treść art. 11 nowego prawa, 
według którego właściciel przedsiębiorstwa odpo
wiada za śmierć robotnika swego i w tym razie, 
jeżeli śmierć tegoż nastąpiła nie później jak 
w ciągu dwóch lat od chwili wypadku nieszczę
śliwego. Oprócz tego należy podkreślić jeszcze 
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jedną osobliwość nowego prawa pod względem 
odszkod.ow:::.nia wdowców w razie śmierci żon ich 
skutkiem wypadku nieszczęśliwego; otóż nowe 
prawo pomija to milczeniem a więc wyklucza 
wdowców z kategoryi osób, mających prawo do 
odszkodowania na zasadach nowego prawa, cho
ciażby wdowiec wobec stanu zdrowia swego nie 
byl zdolnym do zarobkowania na życie swoje. 
Można przypuszczać, że sądy jednak rozciągną 
i na takich wdowców dobrodziej stwa nowego 
prawa na mocy analogii; zresztą, nawet gdyby to 
nie miało miejsca, nie byliby oni pozbawieni pra
wa żądać odszkodowania na ogólnych zasadach 
prawa (u nas z art. l 382 Kod. Nap.). 

Tu WYI)ada również zaznaczyć, że odpowie
dzialność właścicieli przedsiębiorstw stosuje się 
wedlug nowego prawa tylko wtedy, gdy niezdol
nośe do pracy została spowodowaną mechanicz
nie, z zewnętrznych przyczyn, skutkiem wypadku 
nieszczęśliwego, a nie w razie utraty tejże nie
zdolności skutkiem chorób zawodowych, ujawnie
nie których przedstawia zawsze tak wiele trudno
ści. Ohoroby zawodowe zaliczone zostały do ty
tułów, dających prawo na odszkodowanie ze stro
ny właścicieli przedsiębiorstw tylko w prawie 
szwajcarskiem, które stawia je na równi z wy
padkami nieszczęśliwymi, przyozem jednak odpo
wiedzialność właścicieli (ustanowiona przez prawo 
z dnia 25 czerwca 1881 r.) ustanowioną zostala 
tylko dla ściśle oznaczonych przedsiębiorstw, za
liczonych przez Radę Związku do liczby wywo
łujących niebezpieczne choroby. W Niemczech 
od chorób zawodowych istnieją ubezpieczenia na 
równi z ubezpieczeniami przeciwko niezdolności 
do pracy i starości na zasadzie prawa z dnia 22 
czerwca roku 1889, a nie z mocy prawa z dnia 6 
czerwca r. 1884 o obowiązkowem ubezpieczaniu 
robotników od wypadków nieszczęśliwy ch. 

W Anglii, Wloszech, Danii i Francyi cho
roby zawodowe są wyłączone z wypadków, w któ
rych robotnicy i ich rodziny korzystają z prawa 
do odszkodowania. 

W państwi~ Rosyjskiem humanitarna ta za
sada zostala zastosowaną na mocy wspomnianego 
już wyżej przez nas prawa z dnia 15 maja r. 1901, 
stosującego się jednak tylko do pewnej grupy 
przedsiębiorstw skarbowych. 

Poszkodowany skutkiem wypadku nieszczę
śliwego robotnik ma prawo do dwojakiego rodza
ju odszkodowania: do wsparcia czasowego w razie 
czasowej utraty zdolności do pracy i do renty 
stałej w razie całkowitej lub częściowej utraty 
na zawsze tejże zdolności (art. 5). Wsparcie cza
sowe wyplaca się na zasadzie nowego prawa 
w wysokości polowy zarobku poszkodowanego 
{art. 6), o ile czasowa niezdolność do pracy trwała 
więcej niż 3 dni (art. 1), przyozem wsparcie musi 
być wyplaconem od dnia wypadku nieszczęśliwe
go po dzień przywrócenia zdolności do pracy lub 

• 
• 

stwierdzenia niezdolności stałej, potwierdzonej 
świadectwem lekarskie m ( art. 6 i 26). · 

Przy stalej utracie zdolności do pracy-cał
kowicie lub częściowo - poszkodowany robotnik 
ma prawo do renty: w pierwszym wypadku wy
noszącej 2

/ 3 rocznego zarobku jego, w drugim zaś 
w stosunku, zmniejszonym odpowiednio do stop
nia, w jakim zdolność do pracy została zmniej
szoną (art. l, 5, 7), przyozem utrata zdolności do 
pracy jako też i stopień jej zaniku ma być po
twierdzonym przez odpowiednie świadectwo le
karskie (art. 26). 

Renta dzieci (12 -15 lat) i wyrostków (15-
17 lat), w miarę jak dzieci wyrastają na wyrost
ków a wyrostki na dorosłych, powiększa się 
w stosunku do wzrostu ich placy zarobkowej 
(art. 9), przyozem średnia placa dzienna dzieci, 
wyrostków i dorosłych określa się wedlug miej
scowych danych na każde trzechlecie oddzielnie 
dla każdej pici ...i dla każdej z trzech wymienio
nych kategoryi wieku przez komisye dla spraw 
fabrycznych i górniczych i oglasza się w odpo
wiednich gazetach urzędowych (art. 18). Jak wi
dzimy, jest to przepis ważny, nie pozbawiony ory
ginalności a przytern nieznany przez dotychcza
sowe normy prawa, że renta, wypłacana pewnej 
grupie osób, powiększa się z ich wiekiem. N ale
ży przyznać przytem, że przepis ten jest zupeł
nie uzasadnionym i wysoce humanitarnym, a je
żeli nie jest do pewnego stopnia korzystnym dla 
przemysłu, to z drugiej strony również uznać na
leży, że przepisane przez nowe prawo normy od
szkodowania w ilości 1

/ 2 zarobku dziennego w ra
zie czasowej niezdolności do pracy i 2/ 3 rocznego 
zarobku jako renty w razie stalej utraty tejże -
choć uzasadnione, są jednak dla poszkodowanych 
znacznie mniej korzystne, niż istniejące obecnie 
o~ólne normy prawne, według których każda p::l
mesiona strata musi być wynagrodzoną w całości 
przez osobę, która stratę tę spowodowała. 

Oprócz wspomnianych wsparć i rent właści
ciel przedsiębiorstwa obowiązany jest zwrócić po
szkodowanemu koszta leczenia, o ile mu tako
wych nie dostarczał bezpłatnie, do czego zresztą 
byl obowiązany według istniejących przepisów; 
ważnem w tym przepisie jest tylko to, że okreś
lono w nowem prawie, ile właściciel przedsiębior
stwa obowiązany jest zwrócić poszkodowanemu 
za leczenie (art. 10); pod tym względem brak sta
łych norm w praktyce sądów niejednokrotnie da
wal się odczuwać. 

Co do wsparć czasowych przy czasowej utra
cie zdolności do pracy zaznaczyć należy, że nor
my, podług których właściciele przedsiębiorstw 
dotychczas wynagradzali poszkodowanych wogó
le, byly niższe od tych, jalrie nowe prawo usta
nawia. W niektórych przedsiębiorstwach zasto
sowano normy takie same, jakie z nowego prawa 
wypływają, lecz w następstwie je zmniejszono, 
gdyż przekonano się, że dzięki nadużyciom liczba 
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drobnych odszkodowań szczególniej _przed nastą
pieniem świąt lub wstrzymaniem robot w danym 
oddziale przedsiębiorstwa znacznie powiększała 
się. 

Przy częściowej stałej utracie zdolności do 
pracy renta oblicza się w ten sam sposób, przy
czem renta zmniejsza się w zależności od tego, 
o ile zdolność do pracy została zmniejszoną; oczy

Fakt ten prawdopodobnie będzie można wiście, że zmniejszenie to powinno być ustano
stwierdzić przy zastosowaniu nowego prawa; pod wione przez lekarzy (art. 26), oprócz których 
tym wględem więc dobrze będzie pamiętać o art. zawsze byłoby na miejscu wzywać fachowców 
26, mocą którego "wyleczenie uszkodzeń cieles- techników, dokladnie znających warunki pracy 
nych i właściwość przerwania kuracyi" potwier- / w danem przedsiębiorstwie. 
dzają się zapomocą świadectw lekarskich; tym N owe prawo nie miało możności określenia 
sposobem opinia lekarzy w każdym poszczegól- z góry wynagrodzenia z powodu utraty np. je
nym wypadku dać może broń skuteczną przeciw- 1 dnej ręki, nogi, oka, palca i t. p., gdyż w rozma
ka nadużyciom. itych gałQziach przemysłu każde uszkodzenie po-

Określenie wysokości renty w razie stalej l woduje zupełnie różne skutki pod względem 
utraty zdolności do pracy skutkiem wypadku zmniejszenia się zdolności do pracy; określenie 
przedstawia nieco więcej trudności, niż określenie tego zmniejszenia zawsze przedstawiać będzie nie
rozmiarów wsparć czasowych. zmierne trudności a przeto i spory, które tylko 

Jako zasadę ogólną znajdujemy w nowem l sądy w ostateczności rozstrzygać b~dą. 
prawie te same normy, co i w prawie niemiec- W Niemczech i AuRtryi, gdzie istnieje obo
kiem i francuskiem, t. j. w razie zupełnej niezdol- wiązkowe ubezpieczenie robotników, przy którem 
ności do pracy poszkodowany otrzymuje rentę, bardzo doniosłe znaczenie ma możliwie jednako
równającą się 2/ 3 jego zarobku. we określenie stopnia utraty zdolności do pracy, 

Zarobek ten oblicza się w sposób następują- prawo norm ścisłych pod tym względem nie usta
cy: suma, rzeczywiście zapracowana przez zmarłe- nawia; w praktyce jednak stosują si : odpowiednie 
go w ciągu roku, poprzedzającego wypadek, po l skale i tablice w rodzaju tablic d-ra BonE'Go, któ
potrąceniu wartości materyałów i narzędzi, o ile re mogły by i powinny i u nas znaleźć szersze za
takowe dawane byly na zasadzie umowy poszko- 1 stosowanie. Z innych prawodawstw jedynie Fin
dawanemu na rachunek płacy, dzieli się przez landya zrobił'a próbę takiej prawnej tary:fikacyi 
liczbę dni, przebytych przez poszkodowanego (prawo z dnia 9 grudnia r. 1891), która została 
przy pracy w ciągu tegoż roku lub mniejszego poleconą do stosowania przy określeniach częścio
okresu czasu, o ile poszkodowany znajdowal się wej stalej utraty zdolności do pracy. 
w przedsiębiorstwie mniej niż rok; ot.rzymany / W razie śmierci robotnika skutkiem wypad
w ten sposób zarobek dzienny mnoży się w przed- ku bądź natychmiast po wypadku, bądź nie póź
siębiorstwach, czynnych przez cał'y rok, przez niej jak w ciągu dwóch lat od chwili wypadku 
260 (w Niemczech przez 300), a w przedsiębior- (art. 11), właściciel przedsiębiorstwa obowiązany 
stwach, czynnych nie przez cały rok, przez licz- jest oprócz opłacenia kosztów pogrzebu w sumie 
hę dni roboczych, przyjętą dla nich za zwyklą, 30 rubli dla dorosłego robotnika lub wyrostka 
dodając w tym razie do otrzymanego iloczynu i 15 rubli dla nieletniego, wypłacać rentę czlon
jesMze sumę, otrzymaną z pomnożenia średniego kom rodziny zmarłego, jak to już wyżej zazna
zarobku prostego wyrobnika przez różnicę pomię- czyliśmy. 
dzy 260 a liczbą dni, uznaną dla danego przed- Renta oblicza się na tych samych zasadach, 
siębi01·stwa za zwykłą. Jeżeli poszkodowany co i dla sa111ego poszkodowanego, przyczem wda
otrzymywał część zarobków w naturze, w takim wa otrzymuje dożywotnio rentę w wysokości je
razie do otrzymanej wskazanym wyżej sposobem dnej trzeciej tej, jaka przypadał'aby paszkodowa
sumy dodaje się 20% tejże, a o ile otrzymywał nemu w razie całkowitej utraty zdolności do pra
mieszkanie, żywność i t. p., istotną wartość tych- cy, dzieci do ukończenia 15 roku życia każde t/G 
że. Tym sposobom otrzymany zarobek, pomnożo- tejże 'en ty przy życiu jednego z rodziców i 1/ 4 
ny przez 2/ 3 , stanowi rentę roczną, do jakiej po- w wypadku zupełnego sieroctwa, krewni wstępni 
szkodowany w razie całkowitej utraty zdolności dożywotnio t/G każdemu; bracia i siostry zupełne 
ma prawo (art. 15, 16). sieroty do ukończenia 15 lat życia po t /~ każde-

Fodkreślić należy tutaj przepis nowego pra- mu, ogół jednak wypłacanych rent wyżej wyroio
wa (art. 17), podług którego renta, w powyższy nionym osobom nie może przewyższać renty, ja
sposób obliczona, nie może w żadnym razie być ka przypadałaby samemu poszkodowanemu, t. j. 
niższą od zarobku dziennego prosteg0 wyrobnika, 2/ 3 jego zarobku rocznego (art. 11, 12, 15). 
pomnożonego przez 260, i z drugiej strony, gdy- Przepis, ustanawiający, że renta należy się 
by było dowiedzionem, że zwykły zarobek rocz- członkom rodziny poszkodowanego nawet w razie, 
ny poszkodowanego przewyższa sumę zarobku, jeżeli śmierć nastąpila w dwa lata po wypadku, 
otrzymaną z wyżej wskazanego obliczenia (art. jest w prawie naszem nowością, która da niejedno-
16), to ostatnia powinna być odpowiednio pod- krotnie powody do sporu. Ustanowienie faktu, 
wyższona. że śmierć nastąpiła nie >:' powodów naturalnych, 
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lecz stoi w bezpośrednim związku z wypadkiem, 
jest niełatwem, Ś"\Yiadkami stwierdzić się nie da; 
rozstrzygająca, w takich razach byłaby . sekcya 
zwłok, nakazanie której możnaby uzyskać tylko 
drogą sądową, t. j. przy wytoczeniu procesu, więc 
po pewnym już czasie od dnia śmierci, co samo 
prze.z się utrudniloby .lek~rzon; _st~nowcze .okre
śleme przyczyny śm1erc1. -w YJŚClem pomekąd 
z tego trudnego (!la w:łaścic~ela przeds~ębiorstw.a 
położenia byJ:oby dow1ed.zeme w czas1e właśCI~ 
wym przez tegoż ostatniego w drodze, wskazaneJ 
przez art. 26, że leczenie zbyt wcześnie z winy 
poszkodowanego zostało przerwane. 

Za zgodą obopólną stron renta poszkodowa
nego jak rówriież członków jego rodziny może 
być zamieniona na wypłatę jednorazową na zasa
dzie następującej: rentę roczną mnoży się przez 
10, ]Jrzyczem dla malolet.nich i wyrostków, jako 
zasadę dla obliczenia, przyjmuje się rentę w wy
sokości, jakaby im przypadała w razie dojścia do 
wieku dorosłego roboLnika t. j. do lat 17; dla osób 
zaś, mających prawo do renty tylko do pewn~go 
czasu (dzieci do lat 16), mnoży się o!1a przez hcz
bę lat, w ciągu których ma być wypłacaną, 
w żadnym razie jednak nie więcej jak przez 10. 
Jeżeli umowa co do zamiany renty nastąpiła już 
po wypłacaniu jej przez pewien czas, to wypła
cone już raty odejmują się od sumy, jaka wypa
da z obliczenia, z tern ograniczeniem jednak, że 
nie można potrącać więcej niż 1

/ 3 część obliczonej 
w ten sposób sumy (art. 19). 

Renta zamienia się obowiązkowo na wypłatę 
jednorazową: 1) w razie powtórnego wyjścia z:"'
mąż wdowy; w tym wypadku wdowa otrzymuJe 
jednorazowo zapomogę, równającą się potrójnie 
wziętej przypadającej jej rencie rocznej (art. 13); 
2) w razie wyjazdu poszkodowanego obcokrajow
ca lub członków jego rodziny za granicę renta 
zamienia się na jednorazową wypłatę, odpowiada
jącą potrójnej przypadającej im rencie, jeżeli do 
terminu, do którego renta należy się, pozostaje 3 
lata lub więcej, jeżeli zaś do tego terminu pozo
staje mniej niż 3 lata, to wyplaca się jednorazo
wa renta za cały czas, pozostający do wskazane
go terminu (opinia Rady Państwa, dział XVII, 
p. 2). 

Jakkolwiek poszkodowany lub członkowie 
jego rodziny po wypadku mogą zawierać z wła
ścicielem ;przedsiębiorstwa umowy co do sposobu 
i rozmiaro'Y odszkodowania, jednakże pod tym 
względem swoboda ich jest ograniczoną, co sta
nowi w porównaniu z istniejącymi przepisami 
prawa zasadniczą nowość, wyrażającą się w pew
nem ubezwłasnowolnieniu osób pełnoletnich, skąd
inąd korzystających z calej pełni przysługujących 
każdemu w państwie praw. N a mocy art. 31 
umowy tego rodzaju muszą być wyrażone w for
mie piśmiennej i stają się ważnemi dopiero po 
zatwierdzeniu przez odpowiedniego inżyniera 
okręgowego lub inspektora fabrycznego; umowy 

•• 

takie odpowiadają pod względem mocy prawnej 
ugodzie, zapadlej w sądzie. Wszelkie i!} n e umo
wy l nie wyłączając. zawartych przed rejentem, nie 
maJą mocy prawneJ. 

Charakterystyqzne odstąpienie to od ogól
nych zasad. prawa oczywiście w nowem prawie 
tłomaczy s1ę tern, że prawodawca postawił na 
pierwszym planie nie tylko interes jednostki ale 
i ogólny porządek społeczny i przyjął również 
pod uwagę materyalną i intellektualną nierówność 
stron .. N?wemu prawu pod tym względem można 
postawić Jeden zarzut, mianowieie, że idąc tak 
daleko w kierunku, wyżej wskazanym, nie nadało 
ono umowom, sporządzonym w sposób przewidzia
ny przez art. 31, mocy tytułu wykonawczego, 
w tym bowiem tylko ostatnim wypadku poszko
d_owany, któremuby nie wypłacano tego, co mu 
s1ę należy lub wypłacano w niewłaściwym czasie, 
m1alby możność natychmiastowego urzeczywistnie
nia praw swoich; umowa zaś bez tej mocy wyko
nalności natychmiastowej pozostanie do pewnego 
s~opnia martwą literą, dla nadania życia której 
mezbędnem będzie zwrócenie się do sądów. 

Oprócz umów dobrowolnych, sporządzonych 
w porządku, wskazanym w art. 31, umowy takie 
mogą być zawierane w trakcie procesu, toczącego 
się w sądach nie in acz ej, jak n a zasadach, okre
ślonych przez sąd. 

Z powyżej przytoczonego wydawałoby się, 
że sądy przy wpl'owadzeniu nowego prawa wogó
le będą miały znacznie mniej do czynienia ze 
sprawami odszkodowania dzięki bardzo ścisłym 
i wyraźnym, nie dającym powodu do wątpliwości, 
normom tegoż prawa z jednej strony, z drugiej 
zaś dlatego, że nowe prawo (art. 41) stara się 
również o. zmniejszenie wyzysku w prowadzeniu 
tego rodzaJU spraw. Bardzo ważnym czynnikiem 
byłoby dopięCie celu, wytkniętego w tej kwestyi 
przez prawodawcę, gdyż nie da się zaprzeczyć, że 
sprawy tego rodzaju wywołują prawie zawsze 
i choćby nawet niesłusznie wzajemne rozgorycze
nie pomiędzy robotnikami i przemysłowcami. 

Działalność sądów pomimo dążenia jednak 
nowego prawa prawdopodobnie niewiele zmniej
szy się dzięki wypadkom, które za sobą pociąga
ją częściową niezdolność do pracy, która zawsze 
pozostanie kwestyą sporną, bardzo trudną do roz
strzygnięcia na drodze polubownej; z drugiej 
strony na liczbę spraw może wpłynąć również ta 
okoliczność, szczególniej w początkach stosowania 
nowego prawa, że wśród robotników skutkiem 
wieści o wielce uciążliwych dla przemysłowców 
przepisach nowego prawa obudzone zostały na
dzieJe na znaczniejsze w porównaniu z przeszło
ścią odszkodowania. 

Zwracając się do kwestyi formalnych, wyni
kających z zastosowa.nia nowego prawa, jak rów
nież do zmian, wprowadzonych przez toż prawo 
do ogólnych norm prawnych, u nas obowiązują
cych, wspomnimy przedewszystkiem o obowiązku, 
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ciążącym na właścicielach przedsiębiorstw prze- 1 i przy innych okolicznościach a mianowicie w cią
myslowych z mocy art. 20 - 25 nowego prawa. gu 0 lat od czasu wyznaczenia lub odmówienia 
Mowa w nich o tern, że właściciel przedsiębior- . odszkodowania i to na żądanie każdej ze stron 
stwa o każdym wypadku nieszczęśliwym, podpa- w celu ponownego zbadania poszkodowanego dla 
dającym pod nowe prawo, obowiązany jest na- ozna0zenia stopnia jego zdolności do pracy; sto
tychmiast zawiadomić najbliższą władz<.' policyj- sownie do rezultatów badania odszkodowanie mo
ną oraz właściwego inspektora fabryczllego lub że być zmienione lub zupełnie zniesione; pod tym 
inżyniera okręgowego według przepisów, ustano- l względem tylko jednorazowe wynagrodzenie zmia
wionych ;przez komisyę główną do spraw fabrycz- nie nie ulega (art. 45). 
nych i gorniczych; po otrzymaniu takiego zawia- Przechodząc do innych zmian w przepisach 
domienia policya spisuje odpowiedni protokół prawnych, dotychczas istniejących, zaznaczyć mu
w obecności stron interesowanych, świadków, simy, że poszkodowany traci prawo do zwrotu 
i o ile można lekarza i osób postronnych, obezna- opłat i kosztów sądowych, jeżeli przed wytocze
nych z pracą, przy której wypadek mial miejsce; niem powództwa nie zg~osił sie do. inspektora fa
z protokółu tego robi się dwie kopie, z których brycznego lub inżyniera okręgowego w celu wy
jedną wydaje się właścicielowi przedsiębiorstwa, jaśnienia praw i obowiązków, jakie na niego na
drugą zaś poszkodowanemu lub jednemu z człon- kŁadają w danym wypadku przepisy obowiązują
ków jego rodziny. Obowiązek zawiadamiania po- ce; jest to więc obowiązkiem dla poszkodowanego 
li?yi oraz inspekt?ró~. fa?ryczn.Y:ch lub inżynie- (~rt .. 32 i 40);. z. przepisu . tego korzy~tać_ może 
row okręgowych IstmeJe 1 obecme z mocy § 40 rowmeż właśCICiel przedsiębiorstwa, me Jest on 
instrukcyi dla inspektorów fabrycznych i § 44 1 jednak dla niego obowiązującym a przeto nie
Ustawy przemysłowej; obowiązek ten jednakże skorzystanie z niego żadnych dla niego następstw 
dotychczas ciążył wtedy tylko, jeżeli przewidy- nie pociąga. · 
wanem następstwem wypadku mogla być śmierć Inspektor fabryczny lub inżynier okręgowy 
lub cięższe kalectwo. po wskazanem zgłoszeniu poszkodowanego, jeżeli 

Obowiązek zawiadamiania policyi i spnrzą- nie uda mu się pogodzić stron lub jeżeli na mo
dzania protokółu o każdym bez wyjątku wypad- cy nowego prawa nie może zatwierdzić propono
ku będzie wielce uciążliwym, być może nawet wanej dobrowolnej umowy. spisuje odpowiedni 
więcej dla policyi, niż dla <;amego właściciela akt, z którego wydaje stronom kopie (art. 34). 
przedsiębiorstwa; dziś jeszcze trudno przewidzieć, Jeżeli poszkodowany wniósł: do sądu podanie 
czy policya szczególniej w okolicach przemysł'o- przed otrzymaniem wspomnianej kopii, traci on 
wych (jak np. nasze zagłębie Dąbrowskie) da so- w tym wypadku prawo do kosztów sądowych, to 
bie z tem radę i znajdzie dosyć czasu wolnego. samo ma miejsce w razie, jeżeli ,;ąd nie zasądzi 

W protokóle ma być między innymi podany poszkodowanemu więcej, niż proponowal inspek
wniosek lekarza, w jakim stopniu może być ut.ra- tor fabryczny lub inżynier okręgowy (art. 40). 
eona w przyszłości zdolność do pracy; obowiązek Na prośbę poszkodowanego dodaje się rygor tym
ten wydaje się nam niezmiernie trudnym do urz'e- czasowy do wyroków sądowych; sprawy tej kate
czywistnienia w praktyce, gdyż po większej czę- goryi prowadzone są podlug przepisów postępo
ści trudno jest bardzo na razie ujawnić cięższe wania skróconego i poszkodowany korzysta z pra
cbrażenie ważniejszych organów wewnętrznych wa ubóstwa na mocy samego pra.wa bez potrze
a nawet naruszenia kości; oględność więc ze stro- by zyskiwania decyzyi . sądu w tej kwestyi (opi
ny lekarzy w tych razach będzie konieczną. W ra- nia Rady Państwa, d. IX), jak dotychczas miało 
zie śmierci w protokóle musi być zaznaczony to miejsce. Przepisy te mają niezmierną wagę 
wniosek lekarza o związku przyczynowym mię- i gwarantują szybkie decyzye sądów, tak niezbęd
dzy wypadkiem i śmiercią; jeżeli dla jakich po- ne dla ludzi, których jedynem źródłem utrzy
wodów przy spisywaniu protokółu lekarza nie mania ma byl- żądane przez nich odszkodowanie. 
bylo, wlaściciel obowiązany wezwać go w razie Powództwo poszkodowanych o wynagrodze
śmierei niezwłocznie, w razie uszkodzenia w cią- niu z tytułu wypadku ulega przedawnimJiu po 2 
gu 4 dni. latach, przyczem terruin ten liczy Rię dla sameao 

Pr~wo nie wskazuje, jaki lekarz ma być we- po~zkoclowa~ego_ o~l d1_1ia wypadku. dla jego re
zwany, 1 pod tym względem każda ze stron ma dzmy od dma sm1erci poszkodowanego (art. 3G); 
zupełną swobodę; na tym gruncie jednak mogą bieg przedawnienia zostaje przerwanym od czasu, 
zachodzić nieporozumienia skutkiem większego gdy jedna ze stron zwróci się do inspektora fa
lub mniejszego zaufania stron do danego lekarza; brycznego lub inżyniera okręgowego (art. 32) do 
w celu uniknięcia tych nieporozumień prawo dnia, w którym poszkodowany otrzymuje kopię 
obowiązuje lekarzy rządowych (powiatowych, aktu, wskazanego w art. 34; skrócone to przedaw
miejskich, policyjnych) do oględzin poszkodowa- nienie nie biegnie również w tym wypadku, jeżeli 
nych na wezwanie każdej strony lub inspekcyi właściciel przedsiębiorstwa płaci od~zkodowanie 
fabrycznej. na zasadzie umowy, nie zatwierdzoneJ w parząd-

Lekarz oprócz tego może być wezwany ku, ustanowionym przez nowe prawo . 
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Termin przedawnienia dwuletniego istnieje Po rozpatrzeniu w główniejszych zarysach 
również w prawie niemieckiem; jest on niezmier- zasad nowego prawa z dnia 2 czerwca roku 1903 
nej wagi i, przyznać należy, korzystniejszym dla musimy raz jeszcze podkreślić doniosłość jego 
właściciela przedsiębiorstwa przemyslo>vego, niż :pod względem humanitarnym; miejmy nadzieJę, 
ogólny- trzydziestoletni termin przedawnienia, 1ż bezpośrednim rezultatem zastosowania go hę
istnieJąCY według obowiązujących u nas przepi- dzie zmniejszenie się ilości proletaryatu, czem 
sów. wyrządzona będzie wielka usługa calemu społe-

N owe prawo wpłynęło również na przep1sy czeństwu. 
o należnościach uprzywilejowanych (op. Rady Dla .przedsi.ębiorstw przm;nysł~wych, powta: 
Państwa, d. XII), dzięki czemu należności po- rzamy, me będzie ono zbytmm ciężarem, gdyz 
szkodowanych mają tytul do hypoteki prawnej nie wszystkie przepisy nowego prawa przemawia
z mocy art. 15 i 17 prawa o przywilejach i hy- ją na korzyść wyłącznie poszkodowanych; do tej 
potekach z roku 1825, wspomnianym wyżej prze- ka.tegoryi przepisów bezwarunkowo zaliczyć nale
pisem rozszerzonego; oprócz tego należnościom ży: l) wydawanie renty w wysokości 2f

3 
zarobku, 

poszkodowanych przysługuje przywilej na całym 2) wydawanie zapomóg czasowych w wysokości 
majątku właściciela przedsiębiorstwa z mocy § 9 1J

2 
zarobku (gdy według istniejących norm po

prawa o przywilejach i hypotekach, oczywiście . szkodowany mial prawo do wynagrodzenia mu 
po wszystkich innych, wyliczonych w tym arty- całkowitej poniesionej przez niego straty), 3) skró
kule należnościach; należnościom za rok ostatni eony termin przedawnienia dla spraw o odszko
oprócz tego służy przywilej z mocy p. 4 arty ku- dowanie, 4) zwolnienie od opłat stemplowych, 5) 
lu 41 Ustawy hypotecznej z roku 1818 i p. 4a przypuszczalne zmniejszenie spraw o odszkodowa
§ 9 prawa o hypotekach i przywilejach z roku nie a tym sposobem i zmniejszenie wogóle kosz-
1825. tów na prowadzenie tego rodzaju spraw, 6) mno-

Wobec tego uprzywilejowanego stanowiska żenie zarobku dziennego przez 260 przy oznacze
należności poszkodowanych dla wierzycieli prze- niu wysokości odszkodowania (w Niemczech przez 
mysiowca nowe prawo ważne mieć będzie znacze- 300). 
nie; pod tym względem więc interes wierzycieli Oprócz tego zapominać nie należy, że nowe 
iść będzie w parze z interesem robotników oraz prawo może wpłynąć również na zmniejszenie 
po części i calego społeczeństwa w tym kierun- rozgoryczenia między właścicielami przedsię
ku, żeby właściciele przedsiębiorstwa ubezpieczali biorstw przemysłowych i robotnikami oraz człon
robotników swoich od wypadków nieszczęśliwych. karni ich rodzin, co również ma niepoślednie 

Oprócz tych przywilejów wypłacane robotni- znaczenie tak dla przemysłowców jak i dla cale
kom lub członkom ich rodzin odszkodowania go społeczeństwa. 
z tytułu wypadku korzystają z specyalnej opieki 
prawa na zafladzie art. 53, w myśl którego renty, Z korzyścią dla robotników w nowem pra
zapomogi i inne tego rodzaju wypłaty nie podle- wie znajdujemy przepisy: l) rozszerzające katego
gają aresztom za pretensye nawet skarbu, nie rye osób i ich rodziny, mających prawo do od
mówiąc już 0 pretensyach osób prywatnych; szkodowania, 2) szybkość w załatwianiu spraw 
oprócz tego prawo do wynagrodzenia nie może o odszkodowanie, 3) zabezpieczenie względne ich 
być zastawione, sprzedane lub w jakikolwiekbądź pretensyi z tego tytułu, 4) podwyższenie w nie
sposób ustąpione osobie trzeciej. Przepisy te ma- któr;vch wypadkach .wyznaczon~go ju~ ods.zkodo
ją wielką doniosłość pod względem zabezpiecze- wama, 5) b13;k. obowiązku dowwdzema wmy ze 
nia ciemnego nieraz proletaryatu od wyzysku 1 strony wlaśmmela. . . . 
i ch ci w ości ludzkiej. l . N o~e prawo bez wątp1ema wplyme na po-

N owe prawo· wprowadziło również zmianę l w_1ększeme. k?sztów, .ponoszonych J?a odszkodo~a
w zatwierdzonei dnia 10 czerwca r. 1900 Ustawie me robotmkow, a w1ęc ewentualme na ubezpie
stemplowej, mocą której wszelkie podania i doku- czenie tychż~ od ·~ypadków? do~ychczas. jedn.ak, 
menty, oznaczone w pp. l i 2 § 14 tej ustawy, ~aszem z~amem., n~ema m~znośc1 ol~Teśhć .ściśle 
jak również dobrowolne umowy i polubowne za- 1 do~ładme, w Jakim stopmu to pow1ększeme na
latwienie spraw, opartych na zasadzie nowego l stąp1; do tego. brak ~anych staty~tycznych, bez 
prawa o odszkodowaniu, wolne są od wszelkich ktorych w teJ kwesty1 wyrokowame byłobyprzed-
oplat stemplowych. wczesnem. 

Pod względem zastosowania nowego prawa Towarzystwa ubezpieczeń przystąpiły już do 
:przypomnieć należy, że na mocy ogólnej zasady, takich obliczeń i projektują warunki ubezpiecze
Iż prawo wstecz nie obowiązuje, nowe przepisy niowe tak wygórowane a przytern tak malo uza
stosować się będą wyłącznie do wypadków, zasz- l sadnione, iż doprawdy trudnoby na nie przystać; 
ł'ych od l (14) stycznia roku 1904, przyczem no- wydaje się nam pod tym względem, że najlep
we prawo oczywiście nie zwolni właścicieli przed- szym rozwiązaniem tej kwestyi byłoby w każdym 
siębiorstw od możliwości odpowiedzialności kar- l razie wzajemne prywatne ubezpieczenie wszyst_ 
nej według obowiązujących przepisów prawa. l kich przedsiębiorstw przemysłowych naszego kra_ 
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ju, a przynajmniej górniczych i hutniczych, pod- l ny w życie jednocześnie z nowem prawem z dnia 
ległych nowym przepisom; projekt taki 6praco- l 2 czerwca r. b. 
wuje się i być może, że zostanie on wprowadzo- l A. Garbiński. 

Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w październiku r. 1903. 

WYDOBYWANIE GALMANU. W październiku r. 1903 
w trzech kopalniach galmanu było 4:7 szybów, sztol
ni i t. p.; kotłów parowych w kopalniach było 6; 
kopalnie były czynne w przeciągu 27 dni robo
czych. 

Liczba czynnych maszyn parowych w ko
palniach była następująca: 

Moc 
Liczba IP 

Wyciągowe 5 114: 
W odociągowe . 3 216 
Do innych celów l 20 

Razem 9 350 8,14: 
Liczba silnic ręcznych wynosiła 5, koni ro

boczych na powierzchni-26. 
Przeciętna liczba zatrudnionych robotników 

była następująca: pod ziemią 634:, na powierzchni 
mężczyzni 323, kobiety loO, razem l 087. Na 10 000 

p~dów wy~ob:rtego galmanu p_rzypad~ło robotni~ 
kow: pod Ziemią 14,75, na powierzchm mężczyzm 
7,52, kobiety 3,02, razem 25,29. Przeciętna wy
dajność jednego robotnika na dniówkę wynosiła 
wogóle 14:,64 pudy; wydajność ta, sprowadzona 
do miesięcznej, wynosiłaby 395,27 pudów, do 
rocznej-4 74:3,36 pudów. Liczba ogólna odrobio
nych dniówek byla następująca: pod ziemią 17 121, 
na powierzchni mężczyzni 8 728, kobiety 3 504:, 
razem 29 353. N a lO 000 pudów wydobytego gal
manu przypadało dniówek robotników: pod zie
mią 398,31, na powierzchni mężczyzni 203,05, ko
biety 81,52, razem 682,88. Suma ogólna zarobku 
robotników wynosiła (w rublach): pod ziemią 
18 782, na powierzchni mężczyzni 5 971, kobiety 
l 235, razem 2iJ 988. Przeciętny zarobek jednego 
robotnika na dniówkę wynosił (w rublach): pod 
ziemią 1,10, na powierzchni mężczyzna 0,68, ko
bieta 0,35, wogóle 0,89. N a lO 000 pudów wydo
bytego galmanu przypadało zarobku robotników: 
pod ziomią 436,95, na powierzchni mężczyzni 138,92, 
kobiety 28,73, razem 604,60. Wypadków nieszczę
śliwych z robotn ikami nie było. 

Wydobycie galmanu podług kopalń było następujące: 

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

Nazwa kopalni P aźdz;er- ~ "' '"''"'"'l Pażdz;er- Od ]•ocza,tku Od początku roku 
'k roku do 'l 'k >oku do l Październik do l listopada 111 listopad~ Dl listopada. 

p u d ó w pudów 1 % pudów % 

Bolesław 22150 6os 644 'f; 732 830 745 + 54 582 + 246 + 225 JOI + 37 
Józef. 8o8g6 88o 186 105 972 I o8o988 + 25 oJ6 + 3' + 200802 + 23 
Ulisses 187751 2 c94 r65 2!6875 I 940973 + 29 I24 + 15 - 153 192 - 7 

Razem l 290797 1 3579995 l 399579 1 38527o6 l +1o8782 1 + 37 1+ 2J27II I + 8 

Oprócz tego w październiku r. 1903 wydobyto 
30 261 pudów galmanu z błyszczem ołowiu. 

·wydobycie galmanu podług gatunków przed
stawiało si~, jak nast~puje: 

Niesortowany - pudów czyli -
Gruby . . 142 315 

" " 
35,62 

Drobny . 257 264: 
" " 

64,38 

Razem 399 579 pud. czy li 100,00 

% wydobycia 

" " 
" " 
% wydobycia . 
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Ogólny przy hód i rozchód galmanu przedstawiał się, jak następuje: 

-

Po 
w 

Ra 
Ro 

Po 

% 
% 

. 

zastalość z poprzedniego miesiąca 
październiku r . 1903 wydobyto . 

zem pozostalość i wydobycie . 
zchód w październiku r. 1903. 

zastalość na 1 listopada r. 1903 
Pozostalość ta przedstawia: 

wytwórczości ~ za październik r. 1903 
rozchodu f 

PLUKANIE GALMANU. W październiku r . 1903 byly 
czynne trzy pluczki galmanu i błyszczu olowiu. 
N a płuczkach tych by lo 3 kotly parowe i 3 ma
szyny parowe o mocy 230 IP. Przeciętna liczba 
zatrudnionych robotników wynosiła 185. Prze
ciętna wydajność j~dnego robotnika na dniówk.ę 
wynosiła 56,09 pudow galmanu płukanego; wydaJ 
ność ta, sprowadzona do miesięcznej, wynosilaby 
1514,43 pudów, do rocznej -18173,16 pudów. 
Liczba ogólna odrobionych dniówek wynosiła 
4 999. N a 10 000 pudów galmanu płukanego przy
padało robotników 6,60, a dniówek, odrobionych 
przez robotników, 178,30. Ogólna suma zarobku 
robotników wynosila 2 890 rubli; przeciętny za
robek jednego robotnika wynosil ·na dniówkę 
5H kop. N a 10 000 pudów galmanu plukanego 
przypadało · zarobku robotników 103,08 rub. Wy
padków nieszczęśliwych z robotnikami byl 1, za
kończony śmiercią. 

Ilość otrzymanego w październiku galmanu 
płukanego i błyszczu olawiu podlug pluczek byla 
następująca: 

Nazwa pluczki 
Bolesławska 

Olkuska . . . 
Mechaniczna . 

Galman plukany Blyszcz olawiu 
p u d ó w 

96 288 4 795 
17 500 

161800 

G a l m a n Galman 
z blysz-

Niesarto- l Gruby l Drobny 
l 

czem olo-
wany Razem WIU 

p u d ó w -
I 38g002 381 748 845 og8 2615 848 l 932 523 

- 142 315 257264 399 579 3026I 

I 38g002 52--to63 l 102 362 3015 427 g62784'~ 
- J088go 237024 345 914 -

l 38g002 l 4'5 173 865 338 2 66g 5'3 g62 784 

- 292 336 668 3 !82 
- 381 365 772 -

l Galman l Błyszcz 
płukany ołowiu 

Pozostalość z poprzedniego miesiąca 
W październiku r . 1903 otrzymano 

Razem 
Rozchód w październiku r. 1903 

Pozostalość na 1 listopada r. 1903 
Pozostalość ta przedstawia: 

% wytwórczości l , . 
% 

h d { za pazdz1er. r.1903 rozc o u 

pudów 

77S 43' 
102020 

IÓ734II 

~ , 

12722 

4795 

I7 517 
5 310 

12 20] 

255 
230 

W YTAPIANIE CYNKU. W październiku roku 1903 W 

trzech hutach cynkowych bylo czynnych 24 pie
ce pólgazowe, 26 pieców gazowych i 7 pieców prażal
nych; piece p M gazowe zawierały 884 mufle, gazo
we -1 040 mufli. Czynnych kotlów parowych by lo 
10, maszyn parowych 12 o mocy 184 IP. Przecięt
na liczba zatrudnionych robotników byla następu
jąca: wytapiacze 75, palacze 99, ściągacze 47, muf
larze 13, pomocnicy 55, pozostali robotnicy 326, 

Razem 275 588 4 795 razem 615; w tej liczbie mężczyzn bylo 555 czyli 
. 90,24 %, kobiet 60 czyli 9,76%. Na l 000 :pu-

Przychóduozchódgalmanu płukanegoi blysz- dów wytopionego cynku przypadało robotnikow: 
czu olawiu w październiku r. 1903 byl następujący:! wytapiacze 1,36, palacze 1,80, ściągacze 0,85, muf-

... 
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larze 0,24, romocnicy ~,0~, P.ozostali robotnicy ków wynosil.a (w rublace): wytapiacze 5 327, pala-
5,94, razem 11,19; w teJ hczb1e mężczyzn 10,10, cze 5 240, śc1ągacze 2 07 t, muflarze 608, pomocnio 
kobiet 1,09. Przeciętna wydajność jednego robot- cy 2 .01~, p~:>zostali robotnicy 9165, razem 24 433; 
nika na dniówkę wynosila 2,89 pudów cynku; wy- w teJ hczb1e zarobek mężczyzn wynosU 23 386 
dajność ta, sprowadzona do miesięcznej, wynosilaby kobiet l 047. Przeciętny zarobek jednego robot~ 
89,58 pudów, do rocznej -l 074,96 pudów. Liczba ni1m na dniówkę wynosił (w rublach): wytapiacze 
ogólna odrobionych dniówek wynosila: wytapiacze 2,29, palacze 1,71, ściągacze 1,43, muflarze 151 
2 324, palacze 3 068, ściągacze 1454, muflarze 402, pomocnicy 1,19, pozostali robotnicy 0,91, woo-'ól~ 
pomocnicy l 698, pozostali robotnicy 10 lOli, razem 1,28. N a l 000 pudó":' wytopionego cynku przypa-
19052; w tej liczbie mężczyzni odrobili 17 194 dalo zarobku robotmków (w rublach): wytapiacze 
dniówki, kobiety-l 858 dniówek. N a l 000 pudów 96,91, palacze 95,32, ściągacze 37 ,78, muflarze l l 06, 
wytopionego cynku przypadało dniówek robotni- pomocnicy 36,68, pozostali robotnicy 166,72, 'ra
ków: wytapiacze 42,28, palacze 55,81. ściągacze zem 444,47; w tej liczbie zarobku mężczyzn 425,42 
26,45, mufJarze 7,31, pomocnicy 30,8!1, pozostali i kobiet 19,05. Wypadków nieszczęśliwych z ro
robotnicy 183,84, razem 346,58; w tej liczbie dnió- botnikami bylo 4, zakończone wyzdrowieniem zu
wek, odrobionych przez mężczyzn --:-312.78, przez pelnem. 
kobiety - 33,80. Suma ogólna zarobku robotni- 1 

Wytwórczość cynku podlug hut w porównaniu z rokiem 1902 byla następująca: -
Rok 1902 Rok 1903 W r . 1903 w:yt_opiono ~ynku więc~ 

(+)albo mmeJ (-), mż w r. 1902 -
Faździer-

. l 
Od początku roku Nazwa huty Od ~ocza,tkn Paźdz1er- , Ocl kocza,tku 

Październik nik ro n do l "k ro u dol do l listopada listop ada Dl listopada 

p u d ó w pudów l o/o pudów l % 
Paulina 23 266,25 175 368,75 24 477,65 203 8oo,64 + l 2JI,40 ! + 5 +28 43',8g + r6 
Konstanty n?08 97004 12956 124 564 -t- l 248 + li +"-7 500 + 28 
Będzin 14 6sg 133 447 17 537 17'093 + 2 878 + 20 

~ 
+37 646 + 28 

Razem l 49 633,25 l 405 879,75 154 970,65 1499 457,64 l+ 5 337,40 l + 11 l+ 93 577,8g l + 23 

Oprócz tego w październiku r. 1903 otrzymano danego cynku skl'adal się z następujących :puzycyi: 
2 095,45 pudów pylku cynkowego. Fazostalość wy- na blachę cynkową sprzedano 12200 pudow czyli 
topionego cynku w hutach na d. l października 48,45% sprzedaży, kupcom do dalszej sprzedaży 
wynosiła 16 526,47 pudów czyli 30,06% wytwórczo- -2 250 pudów czyli 8,93% i pozostałym odbiorcom 
ści i 38,23% rozchodu za październik r. 1903. 10 732 pudy czyli 42,62% . 

Rozchód cynku w październiku r. 1903 wynosi! ·Fodług miejsc wysylki rozchód sprzedanego 
43232,28puciów, pyłku cynkowego-2584,90 pudów. cynku oraz pyłku cynkowego skl'adał się z nastę

pujących pozycyi: w obrębie Królestwa Polskie~~ 
Rozchód cynku składal się z następujących wysłano 12 202 pudy cynku czyli 48.46% wysyłki 

pozycyi: dla dalszej przeróbki u siebie 18 050,28 i 301,65 pudów pyłku cynkowego czyli 11,68% wy
pudów czyli 41,75% rozchodu i sprzedano 25182 syłki; do Cesarstwa wyslano 12 980 pudów cynku 
pudy czyli 58,25 ~ rozchodu. czyli 51,54% wysyłki i 2 283,25 pudów pylku cyn-

Fadług kategoryi odbiorców rozchód sprze· l kawego czyli 88,32% wysylki. R. K. 

J rzegfąa fi teratury górniczo-fiufniczej. 
Spis art9l{ułów, zawart"9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Nafta (1903). NQ 9. a) Przemyst naftowy iwo- l cych pierwszych usiłowań w kierunku prawidlo
skowy. Szkic historyczny na 50-letni jubileusz. l wego wydobywania ropy, oczyszczania jej oraz 
Autor podaje szereg ważniejszych dat, dotyczą- 1 stosowania nafty do oświetlenia. Zasluguje na 

.. 

• 
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szczególną uwagę, że prawo pierwszeństwa desty
lowania nafty i palenia jej w lampach należy się 
Galicyi. Świadczy o tem dokument z roku 1819, 
przytoczony w całości w doslownem tłumaczeniu. 
Autor tego Hecker opisuje sposoby wydobywania 
ropy, oczyszczania jej i spalania w lampach, oraz 
wyniki prób porównawczych oświetlenia naftowe
go i olejnego. Używanie destylatu naftowego 
w Galicyi datuje się od roku 1816; na Kaukazie 
przeróbkę ropy zaczęto dopiero w roku 1823; 
w Ameryce pierwsze próby wykonane były w r. 
1833 jedynie w celach naukowych (pocz.). b) 1U. 
Wieleży1łski. Metody, używane do oznacza11ia war
tości opat(lwej produktów naftowych. Krytyczny 
przegląd sposobów, używanych do oznaczania 
wartości opalowej produktów naftowych. c) Z X VII 
wędro'l.r.mego zjazdu teclmilzó'l.v wierlnicz_vch. Jest to 
sprawozdanie ze zjazdu, odbytego w Wiedniu d. 
22 września r. 1903. d) Protokót posiedzenia H/oy
dziatu krajowego Towarzystwa naflmvego z dnia 12 
września r. 190.1. 

ta rosyjska. Trust amerykański dąży obecnie do 
opanow~ma chociaż części przemysłu naftowego . 
w Rosy1. Autor wyraża obawę, że uporządkowa
nie i wzmocnienie tego przemysłu może zadać 
cios wytwórczości nafty w Galicyi i Rumunii. b) 
Przemy~t naft?WY. 1 woskowy . . Szkic historyczny 
na 50-.c10letm JUbileusz. Ponnmo, że dzięki usi
lowamoro Heckera destylat z ropy używany byl 
w roku 1816 do oświetlania w lampach w Sam
borze, Drohobynzu i Truskawcu, jednakże właści
wy przemysi naftowy w ówczesnych warunkach 
powstać ~i e mógł. Zasługa stworzenia a raczej 
odrodzema przemysłu naftowego należy się Igna
cemu Łukasi~wiczowi, prowizorowi farmacyi, któ
ry w roku 1853 zaczął destylować ropę. Pierw
szym poważnym odbiorcą nafty destylowanej byl 
zarząd kolei pólnocnej (c. d.). c) R. z. Czy po
gtoska o wyczerpauiu amer:ykm1sldch pól naftowych 
jest prnwd.siwq? Pomimo optymist.ycznych poglą
dów amerykańskiego geologa D. Day'a nie da się 
zaprzeczyć, że 'pola naftowe w Ameryce są bliz
kie ":ycz~rpania. Wytwórczość. ropy pod wzglę-

NQ 1 O. a) F. lJlei1le. O strata metrach dotyr:lz- dem 1loścwwym wzrasta, lecz Jednocześnie daje 
czas zna11ych i o jednym 1IOWY'~'11 · Wyjątek z re- się zauważyć obniżenie jakości produktu; wskutek 
feratu na zjeździe techników wiertniczych w W i e- tego. zapasy nafty amerykańskiej nie mogą już 
dniu. Wszystkie dotąd znane stratametry, t . j . czymć zadość wymaaaniom wszechświatowego 
przyrządy, służące do oznaczania upadu i rozcią- rynku, ktt'>rym jednakże jeszcze dotąd kieruje 
głości pokładu na podstawie jednego tylko otwo- "Standard Oil Oompany". d) Dodatkowe warunki 
ru wiertniczego, niezupełnie odpowiadają celowi, dla ubezpieczdt przedsiębiovstw naftowych w Bory
gdyż są zbyt złożone i drogie, przerywają na pe- stawiu i okolicy (pocz.). 
wien czas ruch wiertniczy a oprócz tego podle-
gają częstym uszkodzeniom. Stratametr, wynale- Gornozawodsk ij Listok (1903) NQ 28. a) A. Sztof. 
ziony przez preleaenta, nader prosty w budowie, Z P~wodu projektu rio prawa o wynagrodzeniu ro
daje wyniki zupelnie dokładne nawet w warun- botm~ó~, poszkodowa_~lych skutkiem. ~~ypadk?;v n ie
kach najbardziej nieprzyjaznych. b) Niemiecki ka- 1 szczęsl1wych w Bel!!n.. Streszczeme 1 rozb10r kry
pital w austryackim przemyśle najtowy111. W celu tyczny zasad1 na ktorych oparte Z?stało .nowe 
uniezależnienia rynku niemieckiego od amerykań- prawo. Sposob z~bezp1ec~ema praw1dl?weJ wy
skiego trustu "Standard Oil Oompany" kapitały pł~ty ?dsz~odowa?, przy~ęty w praw1e b~lglJ
niemieckie w ostatnich czasach zostały silnie za- sk1em .1 maJący w1ele ~spoh1ego z odnośnem1 ~a
anaażowane w przemyśle naftowym w Galicyi sadam1. pr3:w3: francuskiego, auto~· uważa: za: me
i Rumunii. Takie zainteresowanie obcych kapi- odpow1edm; Jedy!IYI? trwałym 1 spraw1edl:wym 
tałów autor uważa za objaw nader pocieszający sposob.em zap~wmema wypł~ty o~szkodowa~ P?
dla przemysłu naftowego w Galicyi. c) JU. Wie- zosta~1e . obow1ąz_kow.e ~bezp1eczeme. W Panst~1e 
leż_v1łsld. TV sprawie zanieczyszc.s·d1 ropy borystaw- Ros;yJsklem, g?z1e mehczne tow_arz_ystwa ubezple
s/liej. Procent t. zw. "tolerancyi" czyli zanie- cz~n mogą dz1:;tłać w por_ozum1e1_1~u, trudn? hę
czyszczeń w ropie, będący przyczyną nieporozu- l dz1e spr.owadz1ć wysok?ś~ premn do poziOm~, 
mief1 między właścicielami kopalń i rafineryi, nie przy ktorym l~o:'~ystame z tych towarz~stw m.e 
zostal dotąd ściśle oznaczony. Autor, kierownik byłoby. zbyt uC1ązl~wem dla. przemyslowc?w; naJ
stacyi doświadczalnej Galicyjskiego Towarzystwa l bardzleJ zgodne z. mteresam1 tych ostatmcJ:. mo
:Magazynowego, znalazł przeciętny stopień zanie- gą być. tylko wzaJemn.e towarzy twa ~bezp1ecze~ 
czyszczeń (głównie wody) równy 1,53 ~, jednakże z obow.1ązkowym udziałem dla daneJ kategory1 
jest on tego zdania, że procent ten dałby się jesz- zakładow przemysłowych ~~ok.). b) P. S. Prze
cze zmnieJszyć bez wielkich kosztów. d) Opala- mysl manganowy w Brazyll1 (pocz.). 
nie 1'0PCf w Rumunii. Dla poparcia krajowego 
przemysłu naftowego prawie wszystkie parowozy 
na kolejach państwowych zostały przystosowane 
do opalania ropą. Obecnie również zarząd mary
narki czyni przygotowania do wprowadzenia plyn- j 
nego paliwa. e) Zawarcie kartelu naftowego. 

NQ 11. a) R. Z. Stalldard Oil Company a ~taf- l 

NQ 29. a) P. S. Prze111yst manganowy w Bra
zylii (dok.). Wywóz rudy manganowej z Brazylii 
wzrasta z rokiem każdym i należy przypuszczać, 
że wkrótce wyprzedzi wywóz rudy kaukaskiej, zaj
mującej dziś pod tym względem pierwsze miejsce 
na kuli ziemskiej. Dla braku paliwa mineralnego 
wątpliwem jest powstanie tam hutnictwa manga-
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nowego; jednakże obfitość sif wodnych sprzyja NQ 43. a) D Lonmitz. Sposoby ograniczenia 
powołaniu do życia przemysłu elektrometalurgicz- kosztów przewozu rudy i koksu na potr:;eby rdt.sko
nego. b) Ztoża mineralne góry Dzyszry ·w Abcha- westfalskiego i lotary{zsko-!ullsemburskiego przellly
zyi. Wyciąg ze sprawozdania inżyniera okręgo- stu żelaznego (pocz.) . . b) W. Dill. O środkach pr.se
wego l-go kaukaskiego okręgu górniczego (pocz.). ciwko uduszeniu dymem Lub gazem w !zapalni. 

Uralskoje Gornoje Obozrienje (1903) NQ 47· NQ 44. a) D. Lonwitz. Sposoby ograniczenia 
a) Nowe piece pudlowe. Streszczenie artykułu kosztów przewozu rudy i koksu na potrzeby re11sko
o dwóch piecach pudl~wych, zbudowanych w A- westfalskiego i totary1zsko-luksemburskiego przemy
meryce (por. "Oester. Ze1tschr. f: B erg- u. Hutten w.", stu żelaznego (dok.). b) Siede. Zamłmięcirr szybu. 
190.3, ?tr: 441). b). Po~tępo~nme Sauveur'a w celu l Opis urządzenia i działania dwóch nowych zam
umkmęcza tworzema szę dzwr psa.dowych w b~okach knięć. Pierwsze z podanych zamknięć urządzone 
stalow?'ch .(por. "Przegląd .Gormczo - Hut~nczy", jest z przeciwwagą i sluży dla klatki jednopiętro
r .. 1903, ;;\2 4) .. c) XXV,III z;azd przemyslmtJcow gór- wej, drugie zaś działa zapomocą powietrza ście
nz,·zych potud-ma Rosyz (c. d.). śnionego i zastosowane jest do klatki dwupiętro-

NQ 48. a) Metalurgia ztota (dok.). b) XXVIII wej. c) Próby i ulepszenia przy prowadzeniu robót 
zjazd przemyslowców górniczych poludnia Rosyi l górniczyc/z w Prusach w r. 19.02 (pocz.). Wyniki 
(c. d.). badań porównawczych rozmaitych systemów per-

NQ 49. a) Stara-nia o zniesienie cla na żelazo fo~·atoró~. ~yniki pr?b, dokonanych nad n<;>wy
zagraniCJme. Artykul zawiera streszczenie glo- m1 rodzaJaJ::?-1 materyałow wybu<!howyc~ bezpiecz
sów, dowodzących bezpodstawności argumentów n.ych, '!' Ktory?h t. zw .. ":vetterdynam1t" ok~z~ 
ziemstwa gub. Permskiej, przytoczonych na po- ~1ę ta~szym 1 skuteezmeJszym od "westfahtu 
par?i~ ref~~at~ o potrzeb.ie zniesienia a przynaj- 1 ~ez~,1ecznego n;tateryalu wybuchowe~o. "Rott
mmeJ obmzema cła na Cienką blachę. b) Nowy we1ler . Następme po.dane zostaly wymln, otrzy
sposób gaszenia węgla drzewnego. Tłumaczenie man~ przy zastosowamu mas~yn wrębowych w ko
artykulu B. Zwillinger'a, zamieszczonego w "Iron palm.ach węgla na ~ląsku Gornym, oraz spra~o
Age" z dnia 11 czerwca roku 1903 (pocz.). c) l zdame z zastoso:wama lopat parowych (bagrowmc) 
XXVIII zj11zd przemyslowców górniczych potudnia do .. wydobywama węgla brunatnego w okręgu 
Rosyi (dok.). l Bruhl-Unkel. 

Gltickauf (1903) NQ 40. a) Ba. Kompresory, po- NQ 45. a) Jientzel. IX międzynarodowy kan-
ruszane elektrycznie (pocz.). Kwestya, czy należy 1 gres geologiczny w Wiedniu (c. d.). Dalszy ciąg 
oddać pierwszeńs~wo powietrzu ś~ieśnione.r~:m, czy opisu w.yci.eczki zbiorowej uczestni~ów kong:re~~ 
też elektryczności, dla dostarczama E:mergn perfo- do Ga.hcy1. W Krakowie uczestmcy podz1ehli 
ratorom, zostala do pewnego stopnia rozwiązana się na dwie grupy, z których jedna udała się 
przez wprowadzenie systemu mieszanego elek- w Tatry, druga, do której należał autor, skie.ro
tryczno - kompresyjnego, łączącego zalety obu wala się na południe. Głównym celem wycieczki 
współzawodniczących systemów. Artykul zawie- było obejrzenie galicyjskich kopalń nafty. Opis 
ra opis tego rodzaju kompresorów, zbudowanych Borysławia i okolic pod względem geologicznym 
w fabrykauh niemieckich (pocz.). b) Jlfentzel. IX i przemysłowym. b) Scl!wabe. Ekonomiczue pod
międzynarodowy kongres geologiczny w TVieduiu stawy przemystu Stauów Zjednoczonych. Stany Zje
(pocz.). Autor daje szczegółowy opis wycieczki dnoczone znajdują się w tern szczęśliwero położe
Zbiorowej uczestników kongresu do Galicyi. Oko- niu, że nie tylko wszystkie potrzebne materyały 
lice Krzeszowic i Krakowa. c) Dr. I. Przemysl surowe posiadają wewnątrz swoich granic poli
górniczy w Anglii w roku 1902. d) Hussmanu. Za- tycznych, lecz nawet nadmiar ich rzucają na ryn
stosowanie systemu odbudowy zpodsadzkq. zapomocq ki europejskie. Z zestawienia danych za ostatnie 
zamttlanźa w kopalni Alma pod Gelsenkirchen. lata wynika, że z wyjątkiem cynku wytwórczość 

No 41 a) B r? p p l k wszystkich innych ważniejszych metali jako też _ . a.. 1\.0m resory, oruszane e P. - l k · d l k d 'l tk' 
trycznie (dok.). Dalszy ciąg opisu kompresorów :vęg akr ~mieWego a el ~ :WYPr~e Zl a ws~rs 1~ 
oraz samoczynnie działających regulatorów po- ~nne ·aJe .. k przysz ?. CI mozni prz~w1 . ywa 
wietrza. b) Wytwórczość i spożycie 'Ważniejszych me- JSetszcóze z>ylę szy rozhWOJ ) pprzóebmY:s ul pgorn.wzpego 
t l . k z· · k · · D t t t d t an w Jednoczonyc . c r y z u e szema rzy a z na u z Zlems ze;. ane s a ys yczne, o y- d . bót ó . h p 1: 19()2 l · · d · k b 'kl prowa zenzu ro g rn1czyc w rusacz w r. . 
c~!l<ce ? otw~~· mile t z\~Óf . ui9~~ny, sre ra, m u, Dotychczasowe wyniki stosowania sposobu odbu
g mu ~ r ę 1 za a a 1 

. • . . . dowy z podsadzką za pomocą. zamulania w kopalni 
N~ 42. a) ~tegemann. ~a;korzystnze;sze ~uzyt- w:ęgla w Mysłowicach. na ;slą~ku oraz w k<;>pal

kowanze przekro;u szybu wyczqgowego. Autor roz- mach Salzer Neuack 1 Dudwe1ler w Westtalu 
patruje sposoby wyzyskania przekroju szybu okrą- ' · 
glego, najbardziej rozpowszechnionego w Niem- Stahl und Eisen (1903) NQ 24. a) H. Otto. Przy-
czech. b) Powszechny zjazd górniczy w Wiedniu czynek do sprawy zbadania blachy kotlowej. Wsku
we wrześniu roku 1903. tek coraz częściej odzywających się glosów o nie-
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jednorodności żela,za zlewnego, będącej przyczyną l walne systemów obecnie używanych, natomiast 
pękania blach kotłowych, autor z polecenia . mię- poleca patentowany piec swego pomysłu, który 
dzynarodowego Związku stowarzyszeń kotłowych odznacza się tern, że jest dłuższy od pieca prze
dokonał prób blachy z żelaza spawalnego i zlew- ciętnego o 50%; trzon rozdzielony progiem na dwie 
nego w celu wyjaśnienia, w jakich granicach wy- polowy; gdy w jednej odbywa się proces, druga 
stępują różnice w wytrzymałości na rozerwanie służy do ogrzania wsadu; gaz wchodzi na prze
i wydłużenie prób, branych w rozmaitych miej- mian do pierwszej lub do drugiej polowy pieca. 
scach· jednej blachy. N a podstawie prób autor W porównaniu z innymi systemami przewyższa 
przychodzi do wniosku, że różnice wytrzymałości je pod względem wydajności, podczas gdy spoży
na rozerwanie w obu gatunkach żelaza wynoszą cie węgla i spalenie żelaza ,iest o wiele mniejsze. 
do 3,5 /~lg, różnice w wydłużeniu dla żelaza spawal- e) Steger. H')!rób brykiet węglowych o matych roz
nego dochodzą do 7% a dla zlewnego do lO%. b) Wal- miarach (dok.). f) R. Kmuse. 0/cres uktadów przed 
cownia, poruszana elektrycznie. Opis walcowni Towa- zawarciem traktatów handlowych. g) Bezrobocie gór
rzystwa Bethlen Falva w Swiętochlowicach na Slą- uilzów w stauie Pensylwanii w r. 1902. Opisu prze
sku Górnym. c) n. Simmersbach. Opis uowej kolz- biegu bezrobocia dokonano na podstawie sprawo
sowni, posiadajqcej 1wjuowsze urzq,dzenia. cl) T . . zdania Komisyi rozjemczej, wyznaczonej przez 
Stapf. O spawal1(\'cll i ogrzewaluych piecach gazo- l prezydenta Stanów. 
wych. Autor poddaje surowej krytyce piece spa- l W. K. 

Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w październiku r. 1903. 
Wf,;GIEL KAMIENNY. W październiku r. 1903 W 30 

kopalniach węgla kamiennego było czynnych 48 
szybów wyciągowych i 291 kotłów parowych. 
Wydobywanie węgla odbywało się w przeciągu 27 
dni roboczych. 

Liczba czynnych maszyn parowych w kopal
niach była następująca: 

~§o 
p. .,; '" 

Moc 
·~rl ~~ 
OoJ > 

..!::4 ~ • ,.. 

IP 
m .d!: o 
~~,S$ 
~~ p., 

Maszyny Liczba ~e~.o 
p., ~ 

Wyciągowe 63 7 224 1,68 
W odociągowe . 125 16698 3,88 
Do innych celów 139 5066 1,18 

Razem 327 28988 6,74 

Liczba zatrudnionych w kopalniach koni ro-
boczych wynosiła: na powierzchni 284 i pod zie
mią 582. Przeciętna liczba zatrudnionych robot
ników była następująca: górnicy 4 261, pomocnicy 
pod ziemią 7353, pomocnicy na powierzchni męż
czyzni 4 327, kobiety 872, razem 16 813. N a l 000 

ctr. metr. wydobytego węgla przypadało dniówek 
robotników: górnicy 26,72, pomocnicy pod ziemią 
46,10, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 27 ,13, 
kobiety 5,47, razem 105,42. Suma ogólna zarobku 
robotników wynosiła (w rublach): górnicy 226 295, 
pomocnicy pod ziemią 195 640, pomocnicy na po
wierzchni mężczyzni 126 311, kobiety 12 285, ra
zem 560 531. Przeciętny zarobek jedne~o robotni
ka na dniówkę byl następujący (w rublach): gór
nicy 1,97, pomocnicy pod ziemią 0,99, pomocnicy 
na powierzchni mężczyzni 1,08, kobiety 0,52, wo
góle 1,23. Na l 000 ctr. metr. wydobytego węgla 
przypadało zarobku robotników (w rublach): gór-

l 
nicy 52,55, pomocnicy pod ziemią 45,43, pomocni
cy na powierzchni mężczyzn-i 29,34, kobiety 2,85, 

J razem 130,17. 

l 
~iczba wypadków nieszczęśliwych była na-

stępuJąca: 

Przy1'adało 
wypadków meszczęśliwych 

0,24 0,09 et;. met;·- ~ydobytego węgla. przypada:lo ~obotni- 1 Zakończone śmiercią . . 4 
kow: g?rmcy 0,991 pomo.cmc;y pod .z1em1ą 1?1, Niezdolność do rac zu
pomocmcy na pow1erzchn1 .męzczyzm .1,00, ~ob1e- ~ pełna . . . ~ . Y. . 
ty 0,20, razem 3,90. PrzeCiętna wydaJność Jedne- N' zdolność do 
go robotnik~ n_a ~niówkę :vynosil~: g:órn~k ,37,43 ~eciowa . . p~ac~ ~zę~ 32 1,90 0,74 
ctr. metr., g?rmE: 1 pomocmk P?d z1em1ą 13,73 ctr. Wyzdrowienie zu elne . 186 11 06 4 32 
metr., wogole Jeden robotmk 9,49 ctr. metr.

1 

. , P ' . ' 
Wydajność ta, sprowadzona do miesięcznej, wyno- WJ~tworczosć węgla podług gatunkow była 
silaby 256,23 ctr. metr., do rocznej -3 074,76 ctr. nastę~uJąca: . 

0
. 

metr. Liczba ogólna odrobionych dniówek była Gat. grub~ 2177 542 ctr. metr. czy h 50,57% wytw. 
na:stępuj ąca: górnicy 115 045, pomocnicy pod zie- " średme 715 675 " " " 16,62 ~ " 
~1ą 198 519, P?mocnicy na powierzchni mężczyz- " drobne 1412988 " " " 32,81% " 
m 116 837, kob1ety 23 544, razem 453 945. Na l 000 Razem 4306205 ctr. metr. czyli 100,00% wytw. 
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Podlug kopalń wytwórczość węgla w porównaniu z r. 1902 byla następująca: 

Nazwa 

kopalni 

Niw1m 
Barbara 
Mortirner 
Milowice 
Hr. Renard. 
Andrzej II . 
Jan II 
Kazimierz 
Feliks. 
Paryż. 

Koszelew 
Saturn 
Czeladź 

Flora . 

Wlaściciel lub 

dzierżawca 

Tow. Sosnowieckie . 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" Hr. Renard 

" " 
" " 

Warszaw~:;kie 

" Franc.-Wloskie . 

" " Saturn 
Czeladzkie 
Flora 

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

----~---1 l 
~ ] ~ 
<D ~o'd 

"i;l..-!:4 :'t:i~ 
'"O...... " .. o 
'N >;) 0.><+' 

cil ::::E 
p., o .-< 

Październik 
Od początku 

roku do 
1 listopada 

---1------~--·--------~----
centnarów metrycznychi ctr. metr.l % ctr. metr. / % 

l l 5'3 953 4 757 94' 5'9 '45 5 35"3" + '5 '9' l+ 3 l+ 593 >&,/ + " 
433059 3665 136 404975 36884g7- zgo84 1- 6 + 2335' + l 
326 6Ig 2 572 392 349 234 3 125 g22 + 22 616 + 7 + 553 430 + 22 
45:;655

1 
4468364 511722 4g85oos + 56o67

1
+ 12 + 517241

1

+ 12 = l~~;: 23 3g4 140 368 + ~3 3g4 1 + _- + 12~~:, ~ ;: 
359 520 3 546 26o 404 700 3 sg7 48o + 4Ś 18o l+ '3 + 41 220 + 1 
112g20 1075620 124000

1

Io0002)+ !ligO+ lO- 15595- l 

~ 451074 34g3g8o 45' 250 4049g14 + ,?6 + o + s6sg34
1 
+ 16 

304g'5 2 462774 4g71g2! 4020649 + ,g2 333 + 00 + '557g75 + 63 
421 38g 3 o83 353 3g8 2g2l 3 653 o68 23 '07 - s + s6g 7' s + ,g 

J 168 626 ' 786 g6s zog 46gl 'g70 1g7 + 40 g43 + 24 + g3 222 + 5 
Franciszek . " " \ 
Jan I. Spadk. hr. Walewskiego sg6I2 &o631 39911 49304 1970' , _ 33 - Io6957- ,g 
Grodziec I . St. Ciechanowski . . 47 o2g 49.l osg 40 368 345 265 - 6 66o - 14 - 146 794 - 30 
Grodziec Il Tow. Grodzieckie. S 410 1o8 325 13 3741 155 612 + 7 g64 + 141 + 47 287 + 44 
Grodzieelli " " 5425 5425 141Iol 161g42 + g68s + 100 + 156417 +2883 

Dz. Schon iLamprecht g2oJO 682g2o 762oo 6gg;oo- s8oo -- 7 + 1688o + 2 Antoni 
Re den 
Tadeusz II. 
Staszyc II 
Mikolaj 
Helena 
Andrzej I 
Stella. 
Al wina 
FlOtz Rudolf 
Matylda. 
Tadeusz I . 
Jakób. 
Wańczyków 
Leokady a 
Wiktor II . 
NawaReden 

Tow. Eranc.-Rosyjskie g8426 868626 101 o8g 9'7?66 + 2 663 + 3 + 49140 + 6 
l.j g20 95 925 25 g91 131 613 + II 071 + 75 + 35 688 + 37 

" " " 
" " " 

Dzierż. Tow. Flora 
" T. W aligórski 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

J. Wrzosek 
M. Sternicki . 
vV. Szyszkin . 
Z. Zwoliński . 
L. Piwowar 

M. Wieczorkiewicz 
M. Sternicki . 
A. Zieliński 
J. Wrzosek 
J. Karniewski 
W. Dębski 

64o8 34166 l I 301 IDg S64 + 4 g93 + ?6 + 75 1g8 + 219 
141g gooo 134 16143- r 2g4 - gr + 7'43 + 79 

1266o r26526 1572gl 134731 + 3o68 + 24 + 8205 + 6 
14200 '53 7'6 ,g 45g 122 504 + 4 25g + 30 - 3' 212 - 20 

goo4 55267 - g610- goo4 -roo- 46657- gs 
s4o6 7363g 6210 4g452 + 8o4 + 15 - 25 r86- 34 

263?6 221239 312g5 241132 + 4909 + 19 + rgEig3 + 9 
38oo 4086g 5270 45701 + 1470 + 39 + 4g32 + 12 
6 soo 64 372 2 '4ol 7 440 -- 4 3oo - 0 - s6932 -- 88 
7756 68 364 II 327 86 635 + 3 57' + 4g + I g 271 + 27 
2346 12166 - 10551- 2346 -IOO- 1615- 13 
6 rrg g, g39 -- 1768o - 6119 - 100 - 64159- 7g 

I 007 l 007-100 
7300-100 73001 - - l 

--------~~----~----~--~~----~----~~--~------~---

3 g61 243 34 722 972 4 3o6 205 39 2B? 35~ + 344 g62 + 9 + 4 564 37g + l 3 Razem 
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Dnia 31 października r. 1903 pozostalość wy
dobytego węgla na kopalniach byla następująca: 

Rozchód węgla w październiku by l następujący: 

Ctr. metr. 0/o w_yt,~órc:-. 0/o r ozch?du 
Użyto na własne 

Sprzedano potrzeby kopalń 
Razem za pazdz1ermk za pażdz1ern. -- ~ Gatunki grube 414478 19,03 17,04 ctr. metr. 0 1

0 rozch. ctr. metr. 0
/ 0 rozch. ctr. metr. 

" 
" 

średnie 

drobne 

Razem 

341 403 47,70 46,14 
781 696 55,32 51,58 

1537 577 35,71 32,80 

Gatunki grube 34 054 
średnie . 43 174 
llrobne 306 424 

R azem 383 652 

1,40 2 398 702 98,60 2 432 756 
5,84 696 680 94,16 739 854 

20,22 1 209 163 79,78 1 515 587 

8,18 4 30-t 545 91,82 4 688 197 

Rozchód węgla, użytego na wlasne potrzeby kopalń, skladal się z następujących rodzajów rozchodu: 
-

G atun.ld grube Gatunki ś1·ednie Gatunki drobno Razem 

l 
pO) h 

;..; pO) h ;..; IP <J) h ;..; pO) h ~ ~S::,.o +" ·~ s:: ,.0 +" ~s::ł,.o +" ~s::,.o 
Rodzaj rozchodu +" ...,en O) <J) _..,en O) <J) _..,en O) <J) +>~O) <J) h~ t;;! s :>,~ N s h~ N s :>,""" N s ·~~b ·~~b ·~~b ·~~b 

;..; o~ o -ti o~ o ;..; o~ o ~ o~ o 
+" ;-- s:: p.. ;--s::P-< +" ;--s::P-< +" ;--s:: p.. 
o o o o 

OpaJ: dla pracujących, opalanie domów 

l 86,33 l 93,25 1 2,45 1 77 I 57 l zbornych i zabudowań kopalnianych 29397 40258 7 502 20,II 
Opalanie kotłów parowych 4 595 l 13,49 2913 

l 
6,7~ l 249 588 81,45 1 2S7cg6 1 6?~oi 

Skreślono węgiel, który stracil wartość 62 l o,18 3 49334 16,10 49399 12,88 

Razem . l 34 054 \ wo,oo l 43 174 l wo,oo l 3o6 424 1 wo,oo l 383 6521 wo,oo 

Rozchód węgla sprzedanego skladal się z następujących rodzajów sprzedaży: 

Gatunki gr~ ;-Gatunki średnie Gatunki drobne Razem -
l h :>, p., h 

;..; ·N ;..; ·N r-. •N ;..; ·N 
+" ~ +" ~ +" ~ +" ~ 

Rodzaj sprzedaży <J) l .-o <J) .-o <J) .-o <J) .-o s <J) s o s <J) s <J) 
N N N N 
r-. r-. ;... r-. 

r-. l 
p.. -ti p.. ;..; p.. -ti p.. 

+" en en +" en en 
o ~ o ~ o ~ o ~ 

l -
Sprzedaż na kopalniach 88 s6? 3,6g 36go8 1 5,30 142 038 11,75 26? SI3 6,21 
Wysylka drogami żelaznemi 2 297 150 gsm 656852 94,28 I o6s 8ss 88,15 4019857 93,39 
Wysylka drogą wodną 12985 o,54 2920 l o,42 l 270 o,JO I7 175 o,4o 

Razem .12 398 702 1 wo,oo l 6g6 68o \ wo,oo l I 209 163 1 10o,oo 14 304 545 1 Ioo,oo 

Rozchód węgla na użytek domowy skladaJ: się z następujących pozycyi: 

W Warszawie 
" Łodzi 

• pozostaJ:ych miejscowościach 

Razem 

-

l 
l 

-Gatunki grube 

;..; p o 
~QJ) 

+" +>O) <J) 
:>,~ s ·N O 

;..; p s 
+" o o 
o ;--'"d 

4I6 3{ig 43,94 
203 318 21,46 

327910 34,6o 

Gatunki średnie l Gatunki drobne 

;..; p o ;..; p o 
~QJ) ~QJ) 

+" +>O) +" _..,O) 
<J) 

:>,~ 
<J) 

:>,~ s •N O s ·N O 

~ 
p s ;..; p s 

+" o o +" o o 
o ;--.-p o ;--'"d 

13 o68 31,72 3464 I5,o5 
II oog z6,72 II 053 48,o4 
17 II9 4I,s6 8 492 36,9I 

Razem 

;..; p o 
~QJ) 

+" +O<J) 
<J) 

h~ s •N O 

;..; p s 
+" o o 
o ;--'"d 

432900 42,79 
22538o 22,27 
353 52 I %94 
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Podlug rodzaju odbiorców rozchód węgla sprzedanego przedstawia! się, jak następuje: 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Razem 

:>, :>, :>, :>, 
~ ·!>l 

~ 
•l>l 

~ 
•l>l 

.ti 
·!>l ro ro ro ro -P 

"' 
-P 

"' -P 

"' "' Odbiorcy <l) <l) " <l) <l) s <l) s <l) s <l) s <l) 
l>l l>l l>l l>l 
H H H H 

~ p.. ~ p.. ~ p.. ;..; p.. 
-P "' -P "' -P "' -P "' o ~ -.:> l ~ o l ~ o o-"? 

Drogi żelazne s83 o46 1 24,31 - - -- - -· 583o46 1 13,54 
Zaklady metalurgiczne górnicze 223 ifl6 9,34 10244' 14,7° 2J08g6 '7'44 537 303 12,4l 
Zaklady metalurgiczne przeróbcze '3' 104 5?47 85963 12~3-l IIÓ 452 9,63 333 525 7•75 
Zaklady gazowe 492 o,o2 330 o,o, - ·- 822 o,o2 
Cukrownie 73 192 3·0 5 28613 4'" 108 28o 8,g6 21oo85 4,88 
Pozostale zaklady przemysłowe 439 300 !8,31 438 131 62,89 750 _:;26 1 f2,07 l Ó279Ó3 1 37,82 
U żytek domowy 947 596 39,50 41 Irjj 5·95 230Dg ,,go l OIJ8o! 23,51 

Razem 

Wysylka węgla drogami żelaznemi składała się z następujących pozycyi: 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Razem 

l ...... 
~ 

. ..... . ..... 
;..; ~ ~ ~ ~ ~ ~ - --P :>, -P :>, -P :>, -P :>, <l) <l) <l) <l) 

s "' s "' s "' s "' ~ 
:>, :>, :>, 

~ ;..; f:: ~ f:: ;..; f:: 
-P 0-12 

.,. 
~ -P 0-12 -P ~ o o l o o 

W Królestwie Polskiem 2 135 J8o 92,95 Ó23 728 94,rfJ l o6o 366 99,49 3819 274 1 95,01 
Za Białystok 5 6s8 o,25 - ·-- 123 o,o2 5 781 l o,r4 

Brześć !8934 o,82 - - - - - !8934 0 ,47 " 
" 

Kowel 93228 4,o6 J6g o,o6 5 366 o,49 g8g63 2,-łó 

granicę 44 ISO ,,92 32755 4,g8 - · - 7Ó905 ''92 " 

Razem 

WJ<tGIEL BRUNATNY. W październiku r. 1903 w 3 ko- 117,45 ctr. metr., wogóle jeden robotnik 8,46 
palniach węgla brunatnego bylo czynnych 35 ctr. metr. Wydajność ta, sprowadzona do mie
szybów wyciągowych i 7 kotlów parowych. \Vy- sięcznej, wynosilaby 228,42 ctr. metr., do rocznej
dobywanie węgla odbywało się w przeciągu 27 dni 2 741,0± ctr. metr. Liczba ogólna odrobionych 
roboczych. Liczba maszyn wodocią8:owych (in- dniówek byla następująca: górnicy 3 699, pomoc
nych maszyn nie bylo) wynosiła 7. Liczba koni nicy pod ziemią 1134, pomocnicy na powierzchni 
roboczych, zatrudnionych na powierzchni, wynosi- mężczyzni 5 130, razem 9 963. Na l 000 ctr. metr. 
la 2 (pod ziemią koni roboczych nie bylo). Prze- wydobytego węgla przy1Jadalo dniówek robotni
ciętna liczba zatrudnionych robotników byla na- ków: górnicy 43,86, pomocnicy pod ziemią 13,45, 
stępują~a: górnicy 1ę7, pom_ocnicy pod .ziemią 42, pomocnicy na po~ierzchni mężczyzn~ 6?,83, raze~ 
pomocmcy na pow1erzchm mężczyzm 190, ra- 118,14. Suma ogolna zarobku robotmkow wynosi
zem 369. Na l 000 ctr. metr. wydobytego węgla la (w rublach): górnicy 3269, pomocnicy pod zie
przypadalo robotników: górnicy 1,62, pomocnicy mią 518, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 
pod ziemią 0,50, pomocnicy na powierzchni męż- 3 352, razem 7139. Przeciętny zarobek jednego ro
czyzni 2,26, razem 4,38. Przeciętna wydajność botnilca na dniówkę byl następujący (w rublach): 
jednego robotnika na dniówkę wynosiła: górnik górnicy 0,88, pomocnicy pod ziemią 0,46, pomocnicy 
22,80 ctr. metr., górnik i pomocnik pod ziemią na powierzchni mężczyzni 0,65, wogóle 0.72. N a l 000 
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ctr. metr. wydobytego węgla przypadało zarobku czyzni 39,75, razem 84,65. Wypadków nieszczęśli
robotników (w rublach): górnicy 38,76, pomocnicy wych w październiku r . 1903 z robotnikaminie było. 
pod ziemią 6,14, pomocnicy na powierzchni męż-

Podlug kopalń 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 . . 
l l " 

l 

~o~ l ;..., 
l ~ "· H 

Nazwa Właściciel lub C]) ..,o-o C]) Od początku ·N~ ".."" · N~ ".." " 

kopalni dzierżawca 
"d . .... ~~~ ra·""' 13.,~ Październik roku do 
' t;l ~=l ~~~ 'N >=i o~~ 

P;o ..... 1 listopada C<l "'""" C<l 

l -o"'"" P-1 ;g .... P-1 o .... - -
• centnarów metrycznych ctr. metr., % ctr. metr. , % 

atarzyna 
udwika 

K 
L 
N 
R 

T ow. Poręba . 
Dzierż. J . Meyerhold. 

12400 g80o l 
' 9 520 !82 3<)0 

23400 l 174440 l+ II 000 l+ 8g + 75810 [+ 77 
25 700 181 610 + 6 18o + 32 - 78o - o 

ierada . P . S trzeszewski . . . . , 42 203 38' 213 1 35 231 

l 
392 439 - 6972 , - i7 + ""' /+ 3 yszard. Spadk. Eigera i Landau 6630 l g6 552 - - - 6630 - 100 - g6552 - 1oo 

R azem 8o753 758785 8-1331 74848g + 3 578 
l 

+ 4- 102g6 - I 

Dnia31 października r . 1903 pozos~alość wydo~y- 1 Sprzedaż węgla skladala. się z następujących 
tego węgla brunatnego na kopalmach wynos1ł'a pozycy1: 1) sprzedaż na kopalmach 31 268 ctr. metr. 
30655 ctr. metr. czyli 36,350fo wytwórczości za czyli 40,14% sprzedaży i 2) wysyłka drogami że
październik i 34,17% rozchodu za październik. laznemi 46 621 ctr. metr. czyli 59,86% sprze-

R ozchód węgla wpaździerniku r .1903 wynosił: daży. 
89717 ctr. metr. i składał: się z następujących po- Podł:ug rodzaju odbiorców sprzedaż węgla 
zycyi: l) użyto na własne potrzeby kopalń 11828 l skladala się z następujących pozycyi: l) zakłady me
ctr. metr. czyli 13,19% rozchodu; 2) sprzedano l talurgiczne przeróbcze 5624 ctr. metr. czyli 7,22% 
77 889 ctr. metr. czyli 86,81% rozchodu. Rozchód, sprzedaży; 2) pozostale zakłady przemysłowe 53 862 
węgla, użytego na własne potrzeby kopalń, ctr. metr. czyli 69,15% sprzedaży i 3) użytek do
składał: się z następujących pozycyi: l) opa l dla mowy 18403 ctr. metr. czyli 23,63% sprzedaży. W ę
pracujących, opalanie domó:-v zbornych i zabudo- giel na użytek domowy nie był: wysyłany ani do 
wań kopalnianych 1 088 ctr. metr. czyli 9,20% Warszawy, ani do Łodzi. 
użytku na wł:asne potrzeby; 2) opalanie kotłów Wszystek węgiel, wysłany drogami żelaznemi 
parowych 4 734 ctr. metr. czyli 40,02% użytku na / (46 621 ctr. metr. czyli 100% wysyłki), pozostał: 
własne potrzeby i skreślono węgla, który stracił: w Królestwie Polskiem. 
wartość 6 006 ctr. metr. czyli 50,78% użytku na l 
własne potrzeby. l R. K. 

Kronika bic~ąca. 
Pożar szybu na kopalni Reden Towarzystwa , ków. Flornienie w bardzo prędkim czasie strawi

Francusko - Rosyjskiego w Dąbrowie. W dniu 31 i ly cał:ą obudowę szybu, która była z drzewa, 
grudnia r . 1903 wieczorem z niewiadomej przy- ~ przedostały się potem do wieży nadszybowej, któ
czyny zapalił się szyb wydobywalny Reden I , le- r a wraz z klatkami, siln icą wydobywalną, pompą, 
żący obok szosy, prowadzącej .z Dąbrowy do Niw- J wentylatorem i budynkami dla tych mechaniz
k i i Sosnowca. T en szyb wydobywalny był wy- ~ mów stał:y się ich pastwą. Zarządzone przez 
bity do głębokości 80 metrów we wschodniero miejscowego zawiadowcę ostrożności na dole 
p olu kopalni Reden i takową obsługiwał:. Pożar i szybkie i odpowiednie ustawienie tam przeciw
p owstal w budynku szybowym i prawdopodobnie l pożarowych nie pozwoli!y tak pożarowi jak 
sp owodowany został: przez nieostrożność robotni- wytworom spalenia przedostać się do robót k o-

• 
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palnianych. Pożar po 2 godzinach został umiej- W czasie powyższym dostawiono na stacyę 
scowiony i wszelkie niebezpieczeństwo dla kopal- towarową drogi żelaznej Warszawsko - Wiedeń
ni z o stal o usunięte. Zaznaczyć wypada i ten ski ej: 
szczęśliwy zbieg okoliczności, że katastrofa ży- w tygodniu I 718 wagonów 
wiolowa nie pochłonęła ani jednej ofiary w lu- w II 1105 
dziach. l " " 

Kopalnia Reden szybem tym wydobywala Placono za dobre marki węgla grubego i kostko
dziennie około 35 wagonów węgla, lecz wytwór- wego I po 88-100 kop., za drugorzędne zaś Q2-95 
czość jej chwilowo tylko uległa wstrzymaniu. kop. za korzec. . . 
gdyż prawdopodobnie najdalej za 2 tygodnie wę- 'vV sprzedazy cząstkoweJ placono po 120 -
giel wydobywać się będzie może nie w poprze- 125 kop. za ~orzec bez dostawy .. 
dniej il?ś?i pr~wizor7cznie pochyl?ia.mi, obec_nie . D~a celow fabrycznych węg1el notowano po 
przewazme sluzącem1 do spuszczama podsadzki. 1 cenach. . 

Towarzystwo Francusko-Rosyjskie poniosło l gruby 1 kostkowy I 
straty, przenoszące 100 000 rubli, w spalonych bu- kostkowy II 
dynkach i zniszczonych machinaciJ. Część tych orzech I 
strat naturalnie pokrytą będzie przez wypłatę l orzech II 
ubezpieczeniową towarzystw asekuracyjnych. :Szyb dr_obny 
ma być na nowo przebudowany, gdyż oprócz spa- m1ał 

95 kop. 
93 " 
88" 
85 
73 
54 " 

" lenia się budynku jest on w zupelnie dobrym (Podług Gazety Handlowej). 

stanie. Zamiast SJ?alonych i zniszczonych budyn- Nowy syndykat wytwórców żelaza . W końcu 
ków i mechanizmow nowe odpowiednie będą wy- grudnia nowego stylu w Petersburgu podpisana 
stawione. Sądzimy, że tym razem Towarzystwo została umowa wytwórców drutu żelazneao i gwoź
Francusko-Rosyjskie zastosuje u siebie materyały dzi, wiążąca z sobą 28 fu·m, wyrabiających omó
niepalne tak do ]Jrzebudowy szybu jak i do bu- wiane wyroby. Zebrane firmy postanowiły utwo-
dynków nad- i kołoszybowych *). 1 rzyć syndykat, nadając mu formę towarzystwa 

.l/. G1'. akcyjnego pod firmą "Gwóźdź". Zadaniem nowe-
Rynek węglowy w Warszawie za czas od 20 ~o ~owarzys_twa, jest handel_ gwoź_dźmi i ~r_ut~m 

grudnia r. 1903 do 2 stycznia r. 1904. U sposobie- t~b1 ł k, lJO~oz_on~ ch w obrębie Panstwa RosyJskie
nie na rynku węglowym dosyć mocne, w ezasie go,_.1 podme~Ien~e c_e~ na te arty~uly. ~ . ~ań
świątecznym osłabło. st\\1~ ~be?me 1stm~Je 32 fabryki, :vyrabiaJąCe 

gwozdz1e 1 drut, ktore w roku ostatmm sprzeda

*) Podaj&c powy~sze wiadomości o katastrofie na ko.palni Re
den, pragnęlibyśmy, ~e by ktoś z techników, dokładnie obznaJmionych 
z sam& katastrof& jak i akcy& ratunkow& w kopalni, zechciał udzi e 
lić nam opisu więcej szczegółowego ·w postaci oddzielnego al't~.rkułu 
technicznego. Hedakcya. 

ły swoich wyrobów za sumę 7 817 000 rubli. 
Istnienie i powodzenie syndykatu jest zapewnio
ne już chociażby z tego powodu, że do niego nie 
przystąpiły tylko cztery firmy. M. Gr. 

Od Stałej Delegacyi IV zjazdu techników polskich 
1 

17), nadsyłając temata, które zamierzają poruszyć 
otrzymaliśmy następującą odezwę: na Zjeździe. 

\Ve wrześniu r. 1904 odbędzie się w Krako- 1 Równocześnie przypomina Stała Delegacya, 
wie V Zjaz_d techników polskich .. Stała Dele&a~ 1 że 'Y my~l uc~walonej p1~zez IV Zjazd t. p. "_Or
cya IV Zpzdu t. p. rozpoczęła JUŻ czynnosc1 gamzacy1 staleJ Delegacy1 ", na porządku dziell
przygotowawcze około ułożenia programu wykł'a- nym zebrań ogólnych mają być umieszczane spra
dów i referatów na przyszły Zjazd, wybierając l wozdauia z postępu techniki polskiej w Galicyi, 
z grona swego komisyę programową, uzupełnioną Królestwie i Poznańskiem, oraz z działalności kor
delegatami wszystkich polskich towarzystw tech- poracyi technicznych od czasu poprzedniego Zja
nicznych. zdu, pr6c.z tego na zebrania sekcyjne i ogólne 

Zawiadamiając o rozpoczęciu czynności ko- mają być przyjmowane tylko takie wykłady, któ
misyi programowej, Stała Delegacya IV Zjazdu ryc h celemjest po s ta wienie i umotywowanie wnio
t. p. niniejszą odezwą zaprasza tych wszystkich sku, mającego stanowić uchwalę Zjazdu, nie zaś 
techników polskich, którzy pragnęliby na V Zjeź- wykłady naukowe treści technicznej, które mogą 
dzie wystąpić z referatami lub wykładami, by ra- być umieszczone w czasopismach technicznych. 
czyli zgłaszać się do towarzystw technicznych, 
których są członkami, lub bezpośrednio do Stalej l 
Delegacyi IV Zjazdu t. p. (Lwów, Ohorążczyzna 

Stata Delegacya IV Zjazdu techników polskirh. 

Lw'"Ów, 15 listopada r. 1903. 

,llossoJJeHo IJe~-:~sypow, 2 51 Hsapn 1903 r. 
--- ---- - -- ·--· 

W drukarni St. ::)więckiego w Dąbrowie.- Wydawca Stanisław Ciechanowski. Redaktor Mieczysław Grabiński. 
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