
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO, POS\VIĘCONE SPRA WOM PRZEMYSŁ U GÓRNICZEGO I HU'rNICZEGO. 

Tom I. Dąbrowa, dnia 15 lutego 1904 r. M 10. 
~=====~ 

R O Z P O R Z Ą O Z E N l A H Z Ą O O W E. 

O zatwierdzeniu instrukcyi dla komisyi do spraw [ z~ aj dujących si9 w obrębie .tychże ~omisy~ zald'a
fabrycznych i górniczych, urzędników dozoru fabryczne - dow :prze!llys]owych, na k_tore roz<.aąga s1ę mo? 
go i górniczego oraz instytucyi i osób, zastępujących obow1ą~uJąca prawa z dma _2 czerwca J.'oku 1803 
tychze,-dla stosowania przepisow o wynagrodzeniu po- (.r AJWYZ~J zatwierd~one z~am~ _Rady Pall:st.wa, dz. 
szkodowanych skutkiem wypadi<ów nieszczęśliwych robotni- 1 I, przep1sy, ~rt. l 1 11; ro_wmez dz. III l ~VI). 
ków i oficyalistów oraz członków ich rodzin w przedsię- ~ 2.. P~·oJekty wspom~w-~yc~ w a.rt. _ll;st spo
biorstwach przemysłu fabrycznego . górniczego i hutni- rz~d_zaJ~ s~ę p~zez u~·zędmkow Inspekcyi_ ~abrycz-

neJ 1 gormczeJ, zalezme od kompetency1, 1 przed-
czego. stawiaJą się przez nich komisy om do zatwier-

Komisya główna do spraw fabrycznych i gór- dzenia. 
niczych na zasadzie p. V NAJWYŻEJ zatwierdzone- 3. Do list (art. l i 2) wnoszą się za wyłą
go dnia 2 czerwf'.a roku 1903 zdania Rady Pai1- czeniami, wskazanemi w dz. III prawa z dnia 2 
stwa o zatwierdzeniu przepisów o wynagrodzeniu czerwca r . 1903,· wszystkie zakłady przemysłowe, 
poszkodowanych skutkiem wypadków nieszczęśli- które na zasadzie art. l i 2 Ustawy o przemyśle 
wych robotników i oficyalistów oraz czlonków (por. art. 270 rzeczonej Ustawy) mogą być włą
ich rodzin w przedsiębiorstwach przemysłu fa- czone do liczby zakł'ad6w fabrycznych, chociażby 
brycznego, górniczego i hutniczego, na posiedze- były wykluczone z pod dozoru inspekcyi fabrycz
niu z dnia 3 grudnia roku 1903 postanowiła wy- nej na mocy art. 15o tejże Ustawy, oraz wszyst
dać: l) instrukcyę dla komisyi do spraw fabrycz- kie zal~lady przemy~Ju. gó~·niczeg? i hutJ?-iczetS:o 
nych i górniczych, urzędników dozoru fabryczne- (art. l 1 2 Ustawy GormczeJ) choc1ażby me były 
go i górniczego oraz instytucyi i osób, zastępują- podległe na mocy p. 2 art. 660 Ustawy Górniczej 
cych tychże, - o stosowaniu wymienionych wy- działaniu przepisów, wyszczególnionych w art. 
żej przepisów, 2) formę ksiąg o wypadkach nie- 128--155 Ustawy o J?rzem. Przedsiębiorstwa rze
szczęśliwych i 3) formę zawiadomień o wypad- mieślnicze, podlegaJąCe dozorowi inspekcyi fa
kach nieszczęśliwych. hrymmej w porządku art. 156 -p-stawy o przem., 

Postanowienia te na zasadzie § 18 prawa nie wnoszą się do wskazanych hst. 
o komisyi głównej do spraw fabrycznych i gór- 4. Do projektów list (art. 2) muszą być 
niczych zostaly zatwierdzone przez zarządzające- wniesione i takie zakłady, przynależność których 
go Ministerstwem Skarun i ministra Rolnictwa do liczby zakladów, pod legających mocy prawa 
i Dóbr Państwa. l z dnia 2 czerw<:a r. 1903, wywaluje wątpliwość 

O powyższem na zasadzie § 18 NAJWYŻEJ za- u urzędników dozoru fabrycznego i górniczego; 
twierdzonego prawa o komisyi głównej do spraw co się tyczy tych zakladów wspomniani urzędni
fabrycznych i górniczych zarządzający Minister- cy obowiązani są dolączać do projektów list szcze
stwem Skarbu dnia 13 grudnia roku 1903 z załą- gólowe objaśnienia okoliczności, powodujących 
czeniem kopii wyżej wskazanych instrukcyi i for- wątpliwości. Wątpliwości, spotykane w tej samej 
mularzy doniósł' Senatowi Rządzącemu dla poda- kwestyi przez komisye do spraw fabrycznych 
nia do wiadomości ogólnej . i gómiczych (art. 6), wnoszą się przez też komi-

INSTRUKCYA 

dla komisyi do spraw fabrycz~tych i górniczych, dla urzędni
ków dozoru fabrycznego i górniczego oraz dla instytucyi 
i osób, zastępujących tychże, w sprawie stosowania prawa 
z dnia 2 czerwca roku 1903 o wynagrodzeniu poszkodowa
nych skutkiem wypadków nieszczęśliwych (Zbiór praw, art. 912). 

1. Komisye do spraw fabrycznych i górni
<lzych obowiązane są prowadzić listę wszystkich 

sye do rozpatrzenia komisyi głownej do spraw 
fabrycznych i górniczych. 

5. W listach (art. 1 i 2) oznacza się nazwa 
każdego zakładu, nazwisko wł'aściciela i miejsce, 
w którem zakład znajdt!je się, oraz zasady, dla 
których zakład uznany zostaje za podlegający 
mocy prawa z dnia 2 czerwca r. 1903. 

6. Listy (art. l) zatwierdzają się przez ko
misye do spraw fabrycznych i górniczych po ze
stawieniu z da.nemi, zawa.rtemi w projektach 
list (art. 2 i 4), oraz z innemi posiadanerui przez 
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komisye lub zebranemi przez nie w miarę potrze- miast, 11ie czekając na odbiór zawiadomienia od 
by wiadomościami. właściciela zakładu lub zarządzającego tymże 

7. O zaliczelliu zakładu do zatwierdzonej przez; (art. 20 przepisów z dnia 2 czer,vca r. 1903), na 
komisyę-listy zakładów (art. 6), inspektor fabrycz- miejsce wypadku dla wyjaśnienia okoliczności 
ny zawiadamia właściciela lub zarządzającego za- wypadku nieszczęśliwego i rodzaju spowodowane
kładem, , wskazując porządek i termin podania go przez tenże uszkodzenia fizycznego. 
skargi na postanowienie o tern zaliczeniu .(art. 21 1 13. Jeżeli właściciel zakładu lub zarządza
prawa o komisyi głównej). jący tymże nie posłał wbrew art. 20 przepisów 

8. Listy zakładów przemysJ'owych, podlega- z dnia 2 czerwca r. 1903 zawiadomienia policyi, 
jących mocy prawa z dnia 2 czerwca roku 1903, wÓ\Yczas inspektor fabryczny (mechauik guber
zmieniają się i dnpelniają w ten sam sposób, jaki nialny lub obwodowy) albo i10żynic:;: ob·9gowy 
ustanowiony jest dla ich sporządzenia i zatwier- obowiązani są natychmiast po przy byciu na miej
dzenia (art. 2-7). sce wypadku dać zna6 od siebie policyi o wypad-

§ 9. Urzędnicy dozoru fabrycznego i górni- ku nieszczęśliwym rlla spisania odpowiedniego 
czego wykonywują obowiązki, nałożone na nich protokółu (art. 21-23 przepisów z dnia 2 czerwca 
przez przepisy z dnia 2 czerwca r. 1903, tylko r. 1903). 
w stosunku do tych zakładów, które zostały wnie- ~ 14. Inspektorowie fabryczni (mechanicy gu
sione do zatwierdzonych przez komisyę do spraw bernialni lub obwodowi) i inżynierowie okręgowi 
fabrycznych i górniczych list zakładów przemy- w razie uznania za potrzebne spisują opinię 
słowych (art. 1, 6 i 8). o ujawnionych przez nich okolicznościach wypad-

ku nieszczęśliwego. Taka OlJinia przesyła się 
Uwaga. Do czasu zatwierdzenia wspomnia- urzędnikom policyi dla dołączenia do protokó-łu. 

nych list obowiązki, wskazane w art. 9, wykony- 15. Jeżeli właśeiciel zakładu lub osoba, za
wane będą przez urzędników impekcyi fabrycz- rządzająca tymże, nie wykonala przepisu, wskaza
nej i górniczej dla wszystkich przedsiębiorstw, nego w art. 24 przepisów z dnia 2 czerwca roku 
które przez .ty.ch~e urzę~ników są uznane za pod- 1903. wówczas wspomniani w poprzednim (14) ar
legaiace wmesiemu do hst. tykule urzędnicy polecają od siebie dokonanie ba-

lO. W miejscowościach, gdzie nie wprowa-
1 

dania lekarskiego, zawczasu zawiadamiając o tem 
dzona została inspekcya fabryczna, prawa i o bo- l właściciela zakładu lub osobę zarządzającą tymże. 
wiązki inspektorów fabrycznych i komisyi do 16. Oryginalne świadectwa lekarskie, wspom
spraw fabrycznych i górniczych, wskazane w przy- niane w art. 26 i 27 przepisów z dnia 2 czerwca 
toczonych wyżej artykułach, należą do mechani- r. 1903, wydają się osobie, na żądanie której zo
ków gubernialnyeh lub obwodowych oraz do ko- staly sporządzone; druga strona ma prawo żądać 
misyi dla spraw górniczych, a gdzie takich komi- wydania jej kopii. 
syi niema, do zarządów gubernialnych lub obwo- · 17. Pod wspomnianymi w art. 29 przepisów 
do\7ych albo też do odpowied11ich instytucyi sto- z dnia 2 czenvca r. 1903 orygina.lnymi protokóła
sownie do kompetencyi. W oznaczonych miej- mi i świadectwami lekarskieroi należy pojmować 
scowościach listy zakJ'adów komunikują się dla kopie, wydawane na zasadzie art. 25 rzeczonycP, 
wiadomości miejscowym sędziom pokoju, naczel- przepisów. 
nikom ziemskim i sędziom miejskim. lH. Jeżeli wypadek nieszczęśliwy miał miej-

11. Inspektor fabryczny (mechanik guber- sce w zakladzie, na który rozciąga się moc pra
nialny lub obwodowy) albo inżynier okręgowy wa z d. 2 czerwca r. 1903 i przy okolicznościach, 
obowiązani są przyjąć wszelkie środki, niezbędne wymaganych dla stosowania tegoż prawa, to na
do wyjaśnienia okolir:zności i następstw wypad- leżenie osoby, domagającej się wynagrodzenia, do 
ku nieszczęśliwego, który w ich okręgu miał liczby tych, którzy mają prawo na takowe na 
miejsce, chociażby zakład, dla którego wykony- mocy wspomnianego prawa, nie podlega spraw
wały się roboty, które spowodowały wypadek dzeniu ze strony urzędników inspekcyi fabrycz
nieszczęśliwy, znajdował się poza tym okręgiem. nej lub górniczej (mechaników gubernialnych lub 
W tym ostatnim wypadku wszystkie zebrane da- obwodowych), dopóki należenie to nie jest zakwe
ne i wiadomości powinny być zakomunikowane styonowane przez właściciela przedsiębiorstwa, 
temu inspektorowi fabrycznemu (mechanikowi i sprawa nie może być uznaną za niepodlegającą 
gubernialnemu lub obwodowemu) albo inżyniero- j mocy prawa z d. 2 czerwca r. 1903 tylko dlatego, 
wi okręgowemu., w zawiadywaniu .którego .zakład że o wyp.ad.ku nieszczęśliwym nie spisano proto
znajduje się (por. art. 21 instr.). l kólu w porządku art. 20 i 21 przepisów z dnia 

12. Inspektorowie fabryczni (mechanicy gu- 2 czerwca r. 1903. 
bernialni lub obwodowi) i inżynierowie okręgowi l 19. W razie przewidzianej przez art. 31 
obowiązani są przy pierwszej doszłej do nich wia- przepisów z d. 2 czerwca r. 1903 odmowy po
domości o wypadku nieszczęśliwym, którego na- i świadczenia umowy, w akcie, wspomnianym wart. 
stępstwem była śmierć .lub c~ężkie uszkodzenie ,. 34 tychże przep~s?w, muszą być dokladnie wska
poszkodowanego, udać się, o Ile można natych- zane zasady takieJ odmowy. 
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20. Podanie o poświadczenie umowy nie mo
że być odrzucone na tej zasadzie: l) że umowa 
między stronami miała miejsce już po spisaniu 
aktu w porządku, wskazanym przez art. 34 prze
pisów z d. 2 czerwca r. 1903; 2) że między stro
nami jest lub byla w biegu sprawa sądowa (art. 
19 i 45 wspomnianych przepisów) i 3) że podanie 
zgłoszono po upływie terminów, przewidzianych 
w art. 11 i 36 tychże przepisów. 

21. Podauia o poświadczenie umów i o wy
jaśnienie stronom praw iuh i obowiązków rozpa
trują się przez inspektora fabrycznego (mechani
ka gubernialnego lub ol.nvodowego) albo inżynie
ra okręgowego, w zawiadywaniu którego znajduje 
się zakład, w którym osoba poszkodowana wsku
tek wypadku nieszczęśliwego była robotnikiem 
lub oficyalistą; niewłaśeiwie skierowane poelania 
przesyłają ~ię przez osoby, kUlrym zostały przed
stawiono. odpowiedniemu urzędnikowi z oznajmie
niem o tem proszącemu (por. art. 11). 

22. Inspektorowie fabryczni (mechanicy gu
bernialni lyb obwodowi) i inżynierowie okręgowi 
nie mają prawa odmawiać tronom prośby o na
danie formy piśmiennej zapadłej między niemi 
umowy ustnej (art. 31 przepisów z d. 2 ezerwca 
T. 1900), jeżeli prośba taka zgłoszoną jest przez 
obie strony osobiście lub przez pełnomocników, 
należycie do tego upoważnionych. 

23. Umowy, obleczone w formę piśmienną, 
przyjmują się ~o poświadczenia na zasadzie ust
nych lub piśmiennych podań, zgłoszonych przez 
obie strony lub przez jedną z nich osobiście lub 
przez należycie do tego upoważnionych pełno
mocników. Jeżeli akt um0wy nie jest sporządzo
ny sposobem rejentalnym lub nie został zgłoszo
ny do rejenta, to podpis strony, która nie stawi
la się, musi być poświadczony '"i ustanowionym 
na to porządku. 

24. Inspektor fabryczny (mechanik guber
nialny lub obwodowy) albo inżynier okręgowy 
obowiązaJlY jest przekonać się o tożsamości osób 

·tych ze stawających stron lub ich pełnomocni
ków, którzy nie są mu osobiście znani. 

25. Za jawnie i zasadniuzo poruszające prze
pi~y z d. 2 t:zerwca r. 1903 (art. 31 tycllże prze
pisl'l\v) uznają się te umowy, w których wJaścióel 
zakladu wymawia dla siebie zwolnienie od jakie
gokolwiek obowiązku, włożonego nań wprost po
stanowieniem tychże przepisów lub decyzyą sądu, 
albo strona poszkodowana zrzeka się odbioru wy
nagrodzenia w przypadające; jej ilości. 

26. Przed odmową poświadczenia umowy 
skutkiem tego, że nie odpowiada ona przepisom' 
z d. 2 czerwca r. 1903, inspektorowie fabryczni 
(mechanicy gubernialni lub obwodowi) albo inży
nierowie okręgowi obowiązani są zaproponować 
stronom odpowiednio zmienić takową, wyznacza
jąc w razie prośby ich o to jak najkrótszy, o ile 
można, termin dla zgodzenia się na taką zmianę. 

27. Inspektor fabryczny (mechanik guber-

nialny lub obwodowy) albo inżynier okręgowy . 
nie ma prawa, bez zgody piśmiennej na to obu 
stron, poświadczyć umowę tylko w tych jej czę
ściach, które nie narusżają przepisów z dnia 2 
czerwca r. 1903, chot iażby części te mogly być 
przedmiotem samodzielnej umowy. 

28. Przedstawiona do poświadczenia umowa 
może być odrzuconą przez każdą ze stron, dopóki 
poświadczenie jeszcze nie mialo miejsca. 

29. Poświadczenie wykonywa się przez po
mieszczenie na oryginalnym akcie ucrody za pod
p~sem ~soby .poświadczająf'ej i przyjożeniero jej 
p1eczęC1 dop1sku o tem, że osoba ta, ]JO rozpatrze
niu rzeczonej ugody, na zasadzie art. 31 przepi
sów z d. 2 czerwca r. 1903 uznala ją za odpowia
dającą tym przepisom. 

Jeżeli ugoda poświadcza się w formie zmie
Jlionej (art. 20 inRtr.) lub tylko w części (art. 27 
instr.). to w dopisku dokładnie wskazują :ię: jakie 
warunki ugody zostały zmienione i treść zmiany, 
oraz w jakich częśeiach ugoda poświadcza się 
i w jakich nie poświadcza się. 

Dopisek odtwarza się dosłownie na wydawa
nych stronom poświadczonych kopiach ugody 
(art. 31 przepisów z d. 2 czerwca r. 1903). 

30. Jeżeli sprawa, w której podaną została 
prośba o wyjaśnienie stronom ich praw i obowiąz
ków (art. 32 przepisów z d. 2 czerwca r. 1903), 
wymaga przedwstępnego badania, to inspektoro
wie fabryczni (mechanicy gubernialni lub obwo
dowi) albo inżynierowie okręgowi wyznaczają dla 
rozpatrzenia sprawy możliwie krótki termin, wska
zując jednocześnie stronom wiadomości i doku
menty, które każda z nich powinna przedstawić. 

31. N a prośbę o wyjaśnienie, podaną tylko 
przez jedną ze stron. powinien być drugiej stro
nie wyznaczony termin dla stawienia się osobiście 
lub przez należycie upoważnionego pełnomocnika. 
Strona, która o wyjaśnienie nie prosila lecz we
z·waną była dla ·rozpatrzenia sprawy, może prosić 
o odłożenie rozpatrzenia dla powodów, podlegają
cych uwzględnieniu; niestawienie się zaś jej bez 
przedstawienia takie h powodów uznaje się za nie
życzenie zawarcia ugody (art. 34 przepisów z d. 
2 czerwca r. 1903); takie samo znaczenie nadaje 
się w razie, jeżeli strona nie przedstawi dokumen
tów i wiadomości, przedstawienie których poru
czanem jej zostało przez urzędnika, rozpatrujące
go sprawę (art. 30 in::Jtr.). 

32. Prośba o wyjaśnienie nie jest rozpatry
waną i rozpatrzenie sprawy umarza się: l) jeżeli 
w terminie, wyznacz01 ·ym dla rozpatrzenia jej, 
nie stawiły się obie strony, 2) jeżeli w tymże ter
minie nie stawił się poszkodowany, który podal 
rzeczoną prośbę i 3) jeżeli w ciągu miesiąca od dnia 
podania prośby przez właściciela przedsiębiorstwa 
przemysłowego poszkodowany nie mógl być po
wiadomiony o mającero mieć miejsce rozpatrzeniu 
sprawy wobec nieposiadania jego adresu, i jeżeli 
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przytern właściciel zakładu prosi o umorzenie l dy w sprawie _o. wynagr?dzenie i dochodzenia są
sprawy. dowego w takieJ spraw1e określa się wylączi1ie 

Na pr?śb~ stron wydaje się im świadectwo we.dJu~ no~·m prawa ?Ywilnego o zdolności praw-
o pozostaw1emu sp~·a":'y bez rozpatrzenia. neJ osob mepełnoletmch, przyczem przepisy Usta-

. 33. Pozostawwme sprawy bez rozpatrzenia w.y o prz.emyś.le, tyczą~e się prawa niepełnolat-
me przeszkadza nowemu zgłoszeniu takiej samej mch zaw1erama samoclz1elnego umów naimu oraz 
Prośby. d 1 d · d " oc 10 zema i o powiadania sądoweo-o w sprawach 

34. Przy sporządzaniu aktu o niedojściu do wynikających z tychże umów, nie 
0 
przyjmują się 

skutku ugody (art. 3:1: przepisów z d. 2 czerwca pod uwagę. 
r. 1903) inspektor fabryczny (mechanik gubernial-
ny lub obwodowy) albo inżynier okręgowy nie 37. Nie jest wzbronionem inspektorom fa-
przystępują do spuwdzenia podań stron w kwe- brycznyll?- .(n:ecl~a.nikom gubemialnym lub obwo
styac~t przeda":'nienia (art. 36 tychże przepisów), d.owym) 1 111.zymerom okręgowym porozumiewać 
stopma pakrewielistwa proszącego w stosunku do się z oc~powl~dnie~li osobami i instytucyami o wy
poszkodowan~go lub znajdywania się proszącego znacze.me Oln,ekunow. i kuratorów dla tych pel
n~ utrzymamu. J:;Oszl~odo,~ane.go (art. 12 wspom- noletmch, ktorzy maJą prawo do odszkodowania 
manych przeplsow) Jak rowmeż upływu terminu, na mocy- I?rawa z d .. 2 czerwca r. Hl03, lecz są 
wskazanego V.: art. 11 przepisów z d. 2 czerwca pozbawleJU n~ożnoś?l korzy~tania z tego prawa 
r. 1903, choclażby w tych kwestyach wynikały wskutek pomleszama zmysłow lub wad fizycz-
różnice zdań między stronami. Takie oświadcze- nych. 
nia s~rol?- wnoszą się do wspomnianego aktu. 38. Po odebraniu wiadomości o mającero 
Prze\~1~z1any. przez p. e. art. 34 wspomnianych nastąpić dobrowalnem zamknięciu przedsiębior
p1:z~p1sow wmosek daJ.e s1ę warunkowo f:1 miano- stwa lub. dobrowolne~o ustąpienia tegoż osobie 
w1c1e w przypuszczemach, że prawidłowość każ- trzeciej . mspektoro.wte fabryczni, inżynierowie 
dego z oświadczeń stron może być w następstwie oln:ęgowt mechamcy gubernialni lub obwodowi 
dowiedzioną lub obaloną . maJ~ .P~'awo przyp~mi;1ać ustnie lub. piśmiennie 

35. Przy sporządzaniu wniosków, wskaza- ~vł~scH.aelom .przeds1ębwrstw.a o obow1~zkach, ci~
nych w P: e ar~. 3~ przepisów z d. 2 czerwca ro- z~cy:h na mcb, na ,zasa~zte art. 46 l 47 prze:pt
ku 1903, Jak rowmeż przy wyjaśnianiu stronom 

1 

so\~ z d. 2 czei wca 1. 1903 w stosunku do oso b, 
ich praw i obowiązków (art. o2 tychże przcpi- ktoryrr; przypada odszkodowa~ie, i .i?dnocześnie 
sów) należy szczególnie mieć na widoku, że sto- ko~num~c~wac o .tern w.sz:y:stk1~ ta~lln osobom, 
:pień. sta:fego postracl.ani.a zdolności llo pracy wy- o Ile mieJsce zanueszk~ma ICh Jes~ w~ado~em. 
Jaśma s1ę po zestawienm danych, otrzymanych na 39 .. ~nspektm:ow1e fabryczm. wżymerowie 
mocy oględzin lekarskich poszkodowaneo-o ze okręgowi l mechamcy gubernialni lub obwodowi 
wszystkieroi okoli0znościami, które zależ~i~ od o.bowiązani s~ okazywać stronom, o ile zwracają, 
warunków specyalnych płci i wieku poszkodowa- s1ę one do mch w celu otrzymania wskazówek, 
nego or~z wlaściw?ś.ci jego pracy zawodowej i jej w_szelką pomoc dla pra:~iclłow.ego oheślenia sum, 
warunko~v P.ozbaWiaJą poszkodowanego zdolności mez?ędnych dla. zabezpieczem~ wypłat odszkodo
odd~w_ama. s1ę nadal teJ pracy lub są przyczyną w;ama sposobami, wskazanymi w art. 46 przepi
zmmeJszema wysok~ś?i zarobku, ja~i pobierat po- so:v z d .. ~ czerw.ca r: 1903, ~raz wyja.śniać im 
szkodowany do chwih wypadku meszczęśliweo-o. naJbardzleJ odpowiadaJący wzaJemnym 111teresom 

36. Podług art. 35 przepisów z d. 2 czen:ca s~ro~1 sposób spel.nian~a przez wł::ściciela przed
r. 1903 od inspektorów fabrycznych, inżynierów Slębwrstw~ obo,~1ą,zkow, wypływaJących z takie
ohęgowych i mechaników o-ubernialnych lub ob- go zabezpieczema. 
wodowych zależy nie tylko bzawiadomienie odnoś- 40 ... Inspekt01:owie fabryczni, inżynierowie 
nego na?zelnika ziemskiego lub sędziego na ich okręgow1. l m~chamcy. gub~rnialni lub obwodowi 
zapytame lub na prośbę maloletnieo-o, na koa-o dostarcz~Ją WiadomośCI o Ciążących na wbścicie
mogłyby być włożone czasowe obowi:zki opiek~- lu obow1ązkach wyna~rad~ania (art. 48 przepisów 
na lub kuratora, lec~ rów.nież samo wszczęcie z. d .. 2 e.zerwca r. 19u3) .mstytucyom .i ?sobom, 
sprawy o W:fznaczeme op1ekuna lub kuratora; li_kwidUJą?ym lub sprzed~Jący.m przeds1ębwrstwo, 
sprawa ta moze być wszczęta przez wskazanych m? czekaJąC na zapytame z ICh strony, natych
u~·zędników natychmiast po wyjaśnieniu przez ~las~ po ?trzyma?iu. wiadomości o lJrzymusowej 
mch prawa małoletniego do wynagrodzenia nie hk.-.VIdacy~ prze.ds1ęlnorstwa lub sprzedaży publicz
cze~ając na prośbę o to. ze strony samego ::Uało- neJ sku~klem mewypł!'Lcal_ności w~~śc.icie.la lu? in
l~tn~ego lub na zgłoszeme przez właściciela przed- nych pr.zyczyn; ~ rr;aJąCeJ nastąpw l~kw1~acy1 lub 
s1ębwrstwa prośby o rozpatrzenie sprawy 0 wy- sprzeda~y przedsiębiOrstwa mogą om zaw1adamiać 
nagrodzenie w porządku, wskazanym przez art. wszystk~e. te osoby, które otrzymują rentę i któ-
32 wskazanych wyżej przepisów. rych mieJsce zamieszkania jest im wiadome. 

. , . 41. Jeżeli obowiązki właścicieli zakładów 
Uwaga. Moznosć osoby wchodzema w ukla- przemysłowych przeniesione zostały na mocy art. 
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52 przep1sow z dnia 2 czerwca roku 1903 na to- l przewidziane mmejszą inst.rukcyą i związane 
warzystwa i instytucye ubezpieczeniowe, tym l z tymi obowiązkami prawa wlaścicieli zakladów. 
ostatnim przypadają również w udziale wszystkie l (D. n.) 

Przy wierceniach udarowych posługiwano wiadal obecnym wymaganiom przemysłu, a dąże
się dotychczas zawsze przyrządem luźnospadowym, nia do udoskonaleń w tym kierunku naprowadzi
zwanym nożycami, który umieszczano między ly fachowców na myśl wprowadzenia zamiast ma
żerdziami wiertniczeroi a dłutem i .iego obciążni- lej ilości silnych uderzeń wielką ilość slabszych 
kiem w tym celu, aby dłuto, spadając zupełnie przy równaczesnem wyrzuceniu nożyc. Zaszczyt
luźno, t. j. niezależnie od kierowanego ruchu żer- nie znana w świecie techniki wiertniczej firma 
dzi, uderzało swoim ciężarem, swobodnie wywią- ALBERT FAUCK (ojciec i synowie), która od szeregu 
zując dzialanie, odpowiednie do nabytej prędko- lat prowadzi wiercenia w Galicyi i poza granica
ści końcowej. Prędkość ta jest zależną od wyso- mi tego kraju, zbudowała. żóraw wiertniczy, zwa
kości, z jakiej dłuto spada, w interesie zatem 

1 

ny Express, odznaczający się liczneroi zaletami 
efektu każdorazowego uderzenia leży jak najwięl;:- (rys. 1). 
sza wysokość (skok), z której dłuto spada; ten Wahacz A, podparty w miejscu B, jest po-

Widok wieży wiertniczej i zabudowań. 

warunek jednak jest w sprzeczności z ilością ude- ruszany za pośrednictwem pociągacza P przez 
rzeń w jednostce czasu. Nożyce luźnospadowe wal mimośrodowy W, na którym znajduje się ko
FABIANA, które najwięcej z pośród wielu innych lo pasowe lub linowe K, otrzymujące ruch od 
rozpowszechniły się, posiadają zazwyczaj skok maszyny parowej. N a przeciwnym końcu waha-
60- 80 cm, a zręczny robotnik może nimi do 40 cza znajduje się loże, w którem umieszcza się ko
uderzeń na minutę wykonać. Nożyce kanadyj- lo linowe M. Lina L, zazwyczaj plaska, nawinię
skie, przy których nie potrzeba "zrzucać", ze- ta na bębnie popuszczadla N, zgięta ze względów 
zwalają przy takim samym skoku na 60-70 ude- konstrukcyjnych przez rolkę wodzącą R, prze
rzeń na minutę, nie dają się one jednak zastoso- chodzi przez kolo linowe 111 i zwisa nad otworem 
~ać przy wi~rceniach pluczkowych, co jest moż- , w~ertniczym .. Do niej .przyt~~e1:dza si~ pr~yrząd 
hwe przy nozycach FABIANA. Powolny postęp ro- Wiercący, t. J· dluto 1 obc1ązmk z 1lośc1ą żer
boty przy zastosowaniu tych ostatnich nie odpo- dzi, odpowiadającą glębokości otworu. Przy ru-
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chu wahacza ~yk~nuje i ko_lo linow_e M _ruch wa- 1 2 - 3 atm. do rur :viertni~zych a. wypuszcza ~ą 
hadłowy, pomewaz zaś komec L 1 lmy Jest stale wraz z mułem uw1erconeJ skały przez żerdz1e 
utwierdzony na bębnie popuszczadła, musi kolo M a zatem w kierunku odwrotnym, jak to się za-
obrócić się nieco naokoło swej osi w kierunku zwyczaj dzieje. . 
strzałki przy ruchu wahacza w górę, lub w od- Nowość ta daje kilka rzeczywiście ważnych 
wrotnym kierunku, gdy wahacz opada na dół. korzyści a mianowicie: 
Skutek tego urządzenia jest taki, że dłuto wzno- l) Otwór wiertniczy jest zawsze czysty, bo 
si się dwa razy wyżej, niż ruch wahacza wynosi, wszystko, co tylko dłuto skruszy, zostaje natych
skok dłuta jest zatem cztery razy większy, niż miast porwane przez wodę. szukającą sobie ujścia 
wielkość mimośrodu. Zazwyczaj używany skok w jedynym otworze dłuta, umieszczonym w samem 
wynosi 8 CI/l co odpowiada 20 mm mimośrodu na ostrzu. 
wale TV. Dla ułatwienia wzniosu, który jest tern 2) Można prawie zupełnie dokladnie okre
trudniejszym, im więcej jest żerdzi w ruchu czyli ślić zmianę po sobie następujących warstw a przy 
im głębszym jest otwór wiertniczy, umieszczono pewnej wprawie i uwadze oznaczyć ich grubość 
między punktem obrotu wahacza a punktem za- z dokładnością kilku milimetrów . . 
czepienia siły pociągowej sprężynę F, której za- 3) Jeżeli otwór dłuta jest umieszczony do-

t 

--· l 

A 

--e-- a 
~ 

~ 

RYs. l. 

daniem jest podnosić przednią część wahacza kładnie w jego osi pionowej i jest dosyć duży, 
a z nią i caly przewód wiertniczy. Sila spręży- można otrzymywać rdzenie, niewielkie co praw
ny i jej prężność, zależna od ilości żerdzi, daje da w porównaniu z rdzeniami, które daje korona 
się regulować przez zmianę ilości sprężyn jako też dyamentowa tej samej średnicy, lecz bardzo po
przez ich ściskanie zapomocą śruby i kola ręcz- żądane tam, gdzie nie rozporządza się wierceniem 
nego H. Przy dokladnem zrównoważeniu sil i cię- dyamentowem. 
żarów zapomocą sprężyny uzyskuje się spokojny Slabą stroną lewej płuczki jest to, że przy 
chód przyrządu wiertniczego przy 120-150 urle- wierceniu w miękkich iłach lub iłołupkach zaty
rzeniach na minutę. Bardzo silne i proste po- kają się żerdzie tlustym mułem, co powoduje czę
puszczadło o bębnie, poruszanym ręcznie zapo- ste i długie przerwy w robocie. 
mocą śruby bez końca, zezwala na bardzo dokła- Przy głębszych wierceniach odgrywa ważną 
dne popuszczanie dłuta oraz, co ważniejsze, na rolę wyciąganie i zapuszczanie żerdzi, które jest 
podnoszenie go podczas ruchu. bądź co bądź czasem, straconym dla postępu Wler-

FAucK zastosował u powyższego żórawia cenia 
płuczkę odwrotną czyli t. zw. lewą, to jest że Czynność ta rozpada się na trzy główne czę
wodę płuczącą wtłacza pod slabem ciśnieniem l ści, mianowicie: l) uchwycenie żerdzi. 2) wyciąg-
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nięcie (względnie wpuszczenie) jej i 3) rozkręce
nie (względnie skręcenie) dwóch żer.dzi. . . . 

Pierwsza czynność odbywa s1ę w Gal1Cy1 
przy wierc_eniu ~a~adyjskiem w ten sposób, że 
u liny wyCiągoweJ Jest umocowany t: zw. wer
bel t. j. oko obrotowe, opatrzone gwmtem mu
tro~ym, od po:viadaj ącym g win to~ żer~zi. . Yf er~ 
bel zalożony Jest na czopek czyh. g_wmt zerdz1 
(zawsze mocno stożkowy), zakręca s1ę Jednem ud~
rzeniem r9ki szybko i pewnie, poezero następuJe 
wyciąg?'nie żerdz_i: . . l 

W Westfaln używaJą bardzo meprę,ktyc~- . 
nego i powolnie dzialającego sposobu. Zerdz1e 
rurkowe skręca się zapomocą muf w ten spo
sób , że mufa jest zawsze u góry i sluży ~o 
uchwycenia żerdzi (przeciwnie jak ""': system1e l 
kanadyjskim). Do tej mufy wkręca s1ę _nasadkę, 
zaopatrzoną Jbem kwadratowym, pod ktory pod- l 
suwa się ciyżki i nie bardzo pewny werbel, odpo
wiednio zbudowanv. Nasadkę tę odkręca robot
nik po wycią()'nięciu żerdzi, aby ją użyć do _na
stępnej i t. d. Słabą stroną obu tych sposobów J e~t 
szybkie zużywa:nie się gwint0w, czego _FAuc~ um
knąl przy sWOJem urządzemu, zyskuJąC rowno- ~ 
cz eśme na prędkości. . . 

·wyciąganie lub zapuszczame żerdz1 odbywa 
się zapomocą windy, porus~a.nej maszyn<\: pa~ową 
w ten sposób, że lina,_ nawm1ęta na b~bme wmd.y, 
idzie przez rolkę. um1eszezoną na >Vlerzchu wle
ży wiertniczej, skąd schodzi do wieży .. Prędkość 
tej czynności, która musi odbywać s1ę baJ:dzo 
ostrożnie, zależną tu jest od. średm~y bębna 1 od \ 
ilości obrotów, jaką mu motor nadaJe. 

I tu pozostali , w~stfalezycy. dale~ o w ty l_e 
poza Galicyą, w ktoreJ syst~m w1erce::ma ka:J?ad:YJ
skiego tak się wydoskonahl. W ~v estfaln uzy~ 
wają do ciągnienia żerdz~ t~j sameJ, nadzw_yczaJ 
silnej ale bardzo powolneJ wmdy, ktor~ sluzy ~o 
ciągnienia rur, które, pr~enosząc >y1elo~rotm~ 
swym ciężarem wa:gę żerdz1, .wymagaJą w1ększeJ 
sily do ruchu a rne potrzebuJą_ b_yć szy~ko poru
szane. Kanadyjczycy wzmacmaJą ~WOJ~ lek~ą 
lecz szybką windę przez zastosowame wlelokrąz
ka 4-8 rolkowego, który w przeciągu kilku _mi
nut. lączą z bębnem windy, która służy do Ciąg
nienia żerdzi. 

Czas, potrzebny do rozkręcania i skręc~nia 
żerdzi, zależy od skoku śruby, za~to~o.waneJ do 
połączenia, od sposob~ uch:vy~ywam~ ,JeJ kluczem 
oraz od stożkowatośCI gwmtow. NaJgorsze pod 
każdym z tych wzglę_dów urządzeni_a ma~ą west
falczycy, których gwmty są zupehue cyhndryc~
ne i bardzo drobne, wskutek czego dlugo kręc1ć 
muszą; uchwyt żerdzi zaś odbywa się w ~tórem
kolwiek jej miejscu a zatem na obwodz1e kola, 
zwyklym kluczem r~rowym, ·który, j3:k wiadom<;>, 
niezawsze od razu trzyma. Urządzeme kanadyJ
skie ma ()'winty u żerdzi mocno stożkowe i gru
be, tak ż~ 3-4 obroty wystarcza_, aby. gwint z?
stal całkowicie skręcony, pod gwmtam1 zaś znaJ-

duje się miejsce kwadratowe, za które za~lada_si~ 
w DlO'nieniu oka klucz, zgięty w ksztalCle faJki, 
ktl>ry bardzo pewnie trzyma i daje się łatwo 
zdjąć. 

Opisałem obszerniej czynn?ści wy
ciągania względnie zapuszczama dłuta 
ze względu na ich doniosłe znaczenie 
w wiertnict.wio oraz aby tern lepiej uwy
datnić korzyści , j akie przedstawia urzą
dzenie, przyjęte przez FAUCKA (rys. _2) . . 

·widzimy, że pod czopem znaJdUJe 
się węższa okrągła szyjka, poezero do
piero nast 9pnj e kwadrat; muf~ posiad~ 
również kwadrat. Uchwyceme żerdz1 
odbywa się tu znacznie prędzej, niż 
w dotychczas używanym sposob1e ka
nadyjs-kim. W e1 bel (rys. 3) składa się 
z otwartej rury, opatrzonej u dolu w_y~ 
stępami na zewnątrz i wewnątrz; na meJ 
znajduje się ru chomy pierścień. Robot
nik pod110si pierścień i nasuwa rurę, na 
O'Wint żerdzi w ten sposób, aby szyJka, 
~najdująca się pod czop~m, weszla. w dol
ną, w~ższą część rurki a czop s1adl ~a 
występie wewnętrznym. OI_Juszczeme 
pierścienia przeszkadza. żerdz1 .wysunąć 
się z rurki. Uchwycem~ żerdz1 Jest za
tem dokonane bez użyCia no tego celu 
O'Wintu, który wskutek tego sluży tyl
ko do najwłaściwszego swego celu, t. j. 
do łączenia żerdzi ze sobą. 

Winda FAUCKA była do ostatnich 
czasów podobna do kanadyjskiej, kie
dy FAUCK zastosowal do wyciąg~nia żer
dzi i rur windę parową dwucylmdrową. 
Ta sama maszyna po wylączeniu od
powiednieg? spr_zęgła sluży i do. wie~
cenia, wye1ągame zaś odbyw~ s1ę :n.e 
tylko 11adzwyczaj. szybko, ale 1 z mmeJ
szym trudem dla robotnika oraz więk
szem bezpieczeństwem roboty. 

Dzięki kwadrato:n, umieszC:zonym 
Jhs. 2. na obu końcach żerdz1, odbywa s1ę skrę

canie i rozkręcanie tak samo, jak w spo
sobie kanadyjskim. 

Rezultatem tych urządzeń 
praktycznych jest to, że u FAUCKA 
trwa ciągnienie jednej żerdzi, 15m 
długiej, 55 - 70 sekund, podczas 
gdy w Westfalii ta sama czynność 
zajmuje 31

/ 2 - 6 nawet minut. Je
żeli uwzględni się, że przy częstem 
dziś wierceniu do 1000 1n potrzeba 
67 żerdzi o ellugości 15 m wycią
gnąć i zapuścić czasem po 2 lub 
3 godzinnej tylko_ pracy! latwo so
bie zdać sprawę, Jak wazną zdoby-

RYs. 3. czą jest udoskonalenie tych czyn
ności. 
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Widziałem, jak_iprzy systemie FAUCKA w dwu- l inne i zapuszczenia na nowo; przy l 000 m glę
nastu go~zinach zmieniano dwu_krot_nie dlu~o przy l bokości potrze?owałoby . zatem to tow:arzystwo 
głębokości l 000 m po 3-godzmne.J robome każ- l dwunastu godzm do zm1any dłuta czyh 4: razy 
dero dłutem; to znaczy, że 6 godzin wiercono, l więcej czasu, niż FAUCK. Cyfry te, zaczerpnięte 

'• 

,c 
· ' 

Żóraw wiertniczy Express maszynowy lub ręczny dla głębokości 300 metrów. 

sześć godzin zaś użyto do dwukrotnego wyciąg
nięcia l 000 m żerdzi i zapuszczenia ich. 

Pewne towarzystwo westfalskie potrzebowa
ło 6 godzin do zmiany dłuta przy 500 m głę
bokości, t. j. do wyciągnięcia dłuta, zmiany na 

z praktyki, najlepiej świadczą o wartości urządzeń 
FAUCKA. 

Na zakończenie podaję kilka nyfr z postępu 
robót. przyrządem Express Ji'AUCKA. 

W miękkich iłołupkach osiągnięto w je-
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dnvm przypadku głębokość 400 m w 41 dni ach 
roboczych wraz z rurowaniem, co odpowiada 
9 m 70 cm postępu w 24 godziny wraz z ruro
waniem i drobneroi reparacyami. Inny otwór 
wiertniczy w takim samym t erenie, głęboki 612 m, 

gJ'ęboki otwór wiertniczy ,• ·.~. yli!5,35 m w 24 go-
dziny. ~ 

Znaczna ta szybkość robot.y byłaby jeszcze 
większą, gdyby nie częste zatykanie się żerdzi 
przez odwrotne płukanie oraz~~ gdyby ten przy-

Żóraw wiert"iczy Express maszyuowy do głębokości l 000 m etr ów . 

wykonano w 64 dniach roboczych - czyli śre- l rząd lepiej 
.dnio 9,5 m w 24 godziny. W podobnym t ere- l pokładach, 
nie wykonała firma FAUCK w 195 dniach l 044 1u l mały . 

l 

nadawał się do wiercenia w twardych 
w których postęp jest niestety bardzo 

Zygmunt Bielski 
intynier. 

• 
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Surowy bieg wielkiego pieca należy do zja- ' one często wynikiem zatrzymania pieca na czas 
wisk niepożądanych w technice hutniczej, ponie- dłuższy, gdy częściowo zredukowane rudy a więc 
waż jed11ak niema procesu metalurgicznego, któ- wytopione z nich żelazo i żużel w braku odpo
ryby od czasu do czasu nie zba,czał z drogi pra- wiedniej temperatury ostygają o tyle, że, objąw
widłowej, wywołując szereg mniej lub więcej szy surowy jeszcze materyaJ, t. j. rudę i paliwo, 
groźnych następstw, przeto i surowy bieg wiel- tworzą grube narosty, które następnie wytopić 
kiego pieca uważać trzeba za zło konieczne, wy- l i usunąć można tylko zapomocą ciepła, sztucznie 
woł:ujące niepożądane a często i smutne skutki. l piecowi dostarczonego. Te zaskrzepłe masy są 

W każdym technicznym sz~zególniej zaś me- często tak twarde i grube, że przebijanie ich 
talurgicznym procesie doświadczony hutnik po- 1 i wiercenie stanowi pracę, trwającą nie tylko go
~i~da . sp_osoby us~nvani~ . tyc_h _nieprawidł?wo~ci dziny, ale ,naw~t cln~ całe_, pracę zup~lnie bezuży-
1 Je~eh .Je zast~SUJ~ umi~Jętme 1 w odp_ow1edmm teczną., ktorą <aę naJczę~cieJ rzuca, me doszedłszy 
czas1e, to ułatwi p1ecow1 dalszą pracę 1 proceso- 1 do pożądanych rezultatow. 
wi przywróci bieg normalny. 1 Tego rodzaju okoliczności zdarzają się przy 

• ,. Zdaje się być rzeczą zrozumiałą, że im więk-J najumiejętniejszym i najtroskliwszym nadzorze, 
szym apar~tem metalurgicznym rozporządzamy, wywołują one ciężkie i niebezpieczne przejścia, 
im bardzieJ dożony jest sam proceR, odbywający pociągając za soba, znaczne koszta. 
się w nim, tern więcej obawiać się musimy zbo- Z proponowanych dotychczas sposobów sta
czeń od prawiellowego biegu, tern one są groźniej- piania narostów i nasadów żaden nie znalażł prak
sze i tern więcej wym~tgają przezorności, uwagi tycznego zastosowania, żaden bowiem nie czyni 
i dobrze obmy~lonych środków zapobiegawczych. zadość wymaganiom, stawianym w praktyce, ani 
Sama nazwa wielkiego pieca wskazuje, że należy jeden nie odznacza się taniością i prostotą w ta
on do największych przyrządów metalurgicznych, kim stopniu, aby mógł: być wygodnie w każdej 
z drugiej znów strony proces w jego wnętrzu hucie użyty w stosownej chwili. 
jest do tego stopnia złożony i tyle się nań skła- W amerykańskim przemyśle hutniczym two
da rozmaitych okoliczności, mogących wyprowa- rzenie się narostów w skrzyni zdarzalo się daw
dzić go z równowagi, że sprawa wprowadzenia go na niej stosunko,vo często, tam jednak potrafią w ta
właściwą drogę stanowi dla hutnika zadanie bar- kich wy}Jadkach radzić sobie w rozmaity i dość 
dzo poważnej natury, przedmiot badań i doświad- oryginalny sposób. 
czeń bardzo wdzięczny, gdyż od niego często za- Jeżeli w utworzonych narostach znajduje się 
leży przyszły los pieca. przeważnie żużel, to hutnicy amerykańscy z do-

W naszej literaturze zawodowo- technicznej brym skutkiem stosują świder parowy. Przez . 
mał:o dotycJ1ezas poruszano sprawę surowego bie- otwór żużlowy lub jedną a nawet kilka form 
gu wielkiego pieca a jeszeze mniej zwracano uwa- wiercą w nasadach otwory, zakładają ładunki 
gi na środki zaradcze i zapobiegające powiększa- prochowe lub dynamitowB i wywołują wybuchy, 
ni u się nieprawidłowości, to też sądzić wypada, rozpulchniające zakrzepłe masy. Jeżeli zaś w na
że dane, zaczerpnięte z obcej literatury, zasobniej- rostach przeważa żelazo, to usuwają je z lepszym 
szej w dowody i badania, nie małą korzyść przy- jeszcze skutkiem, wytapiając przez otwory form 
nieść mogą naszym młodym hutnikom. O przy- l zapomocą odpowiedniuh dmuchawek, zaopatrzo
czynach, wywołujących surowy bieg wielkiego j nych w naftę lub oleje palne. Dmu~hawkę spo
pieca, i o skutkach takiego biegu t. j. o tworze- rządza się z rur gazowych. poJączonyeh ze sobą 
rzeriu si9 narostów i nasadów w skrzyni pieca, ! zapomocą kolan i muf w ten sposób, że dmuchaw
o za,~tyganiu mas żużla i ~urow_ca mówić tu nie 1 ka może wykony~~ć ru?hY we w~zystkich kie
bę dziemy, bo temu przedmiOtowi należałoby po- runkach. Jeden J6J komec łączy s1ę z dyszą lub 
święcić osobną i szczegółową pracę. Głównie l też wprost z rurą, doprowadzającą powietrze od 
zajmującym ~as przedmioten? będzie ,w niniej_szej l maszyny. _wiatrow~j, drugi zaś ko_niec kierują 
pracy badame surowego b1egu w rożnych Jego w to mleJsCe, ktore ma być stopwne. Rurka 
okresach oraz opis środków, usuwających niepo- o przekroju 6-7 111111 w świetle, doprowadzająca 
żądane następstwa takiego biegu. naftę lub olej ze zbiornika, dość wysoko umiesz-

Każdy hutnik wie doskonale z praktyki, ja- czonego, posiada dwa wentyle, z których jeden, 
kie trucluo~ci w prowadzeniu procesu wielkopie- umieszczony w pobliżu zbiornika, zamyka lub 
cowego nastręczają utworzone na ścianach pieca otwiera dopływ materyału palnego. drugi zaś, 
n~sady i narosty skrzepŁych pó_łm~talicznych lub znajdujący _się w poręcznej _wysokoś?i, pozwala 
polżużlowych mas. Pochodzema ICh szukać na.- regulować 1lość płynu. Komec rurk1, doprowa- · 
leży w samym surowym biegu procesu lub też są dzającej olej lub naftę, sięga tuż przed ujście 
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dmuchawki. Jest t? więc rodzaj. rozpylacz~. ~ pracował dalej normalnie. Aby jednak utworzyć 
Prąd gorącego powietrza rozpyla 1 zapala oleJ, swobodną przestrzeń dla żużla i surowca, posta
tworząc . >y ten sposób płomi~ń . dmucha':\'kowy n?wion? wygrzebać znaczną część węgla ze skrzy
o wyso~IeJ t~mpera~ur~e, w ktoreJ żela~o 1 ~uż~l n:. Wwtr, ogrzewany z":ykle do temperatury 
łatwo s1ę top1ą. J ezeh podczas operacy1 top1ema 6b0° O, wskutek ochł'odzema się aparatów w cią
posługują się jeszcze drągiem żelaznym w celu gu 14 dni, miał zaledwie tempemturę 250-270o0. 
p:ędszego ,wyd.alenia rozmiękłych mas, to ,st~pie- Wkrótce też .Po puszczeni~ wi~tru pokazał się 
me narostaw Jest sprawą stosunkowo krotklego przed formami żużel, co zmewohło do założenia 
czasu. w otwór spustowy kilku ładunków prochu. Pra-

Skoro zapomocą opisanej wyżej dmuchawki wie bezpośrednio po wybuchu tako\vych przed 
udało się wytopić otwór, komunikujący z vL,vo- otwór trzeciej formy spadło mnóstwo płynnych 
rem spustowym, żużlowym lub naj bliżej leżącą mas i zalepiło ją zupełnie. 
formą, to płynne masy można wypuścić przez je- Po całej tej opera0yi udało się jeszcze przez 
den z otworów a dalsze wytapianie narostów otwór żużlowy wypuścić żużel i biały surowiec; 
przyspieszyć w ten sposób, że rurkę, doprowadza- był to po wielu dniach ostatni spust, gdyż wkrót-

. jącą olej, lączy się wprost z formą, którą zamie- ce wszystkie formy zostały zasypane i zalepione. 
nia się tym sposobem w dmuchawk<;>. Tą drugą Oceniając przebieg całego zajścia, poczytano 
w bardzo krótkim czasi.e, zużywając stosunkowo zarządzającemu za wielki błąd i nierozwagę tę 
mało oleju, można wytopić całkowicie nasady ze okoliczność, że, puszczając wiatr, nie zaopatrzył 
skrzyni. form w rurki, doprowadzające olej, gdyż piec 

Jeżeli zastygłe masy składają się przeważnie przy ponownem puszczeniu wymagał jedynie wy
z żużla, to działanie dmuchawki jest zadziwiająco sokiej temperatury. którą można było otrzymać 
szybkie i skuteczne. Działanie to jest dobre, je- zapomocą spalania oleju. 
żeli w narostach znajduje się obok żelaza żużel Ponieważ sprawy nie uważano jeszcze za 
i paliwo, daleko zaś jest słabsze, gdy narosty straconą, przeto próbowano nie tylko zakładać 
składają się głównie z żelaza. W takich wypad- proch, ale i wpuszczano do form olej, aby tylko 
kach amerykanie używają topnika, składającego masy, wypełniające skrzynię, roztopić i dotrzeć 
się z fatwotopliwych soli, które wsypują do dmu- takim sposobem do środka pieca. Podczas tych 
chawki lub formy i wpędzają do pieca zapomocą operacyi przez wyłamany otwór spustowy wy
wiatru. grzebano ze środka znaczne ilości namiaru, pod-

Użycie węgla drzewnego lub koksu i dmu- czas gdy na ścianach zostawary zakrzepłe naro
chawki dawno jest znane w Europie, a nadto sty. Naboje schodziły tak szybko, że na trzeci 
przekonano się, że jeżeli chodzi o topienie naro- dzień znajdowały się na 7,3 m niżej wylotu. 
stów, dobrze jest budować rodzaj skrzy11 z cegły ·wskutek tego zaczęto zadawać do pieca lekkie 
ogniotrwalej, kttSre następnie napefnia się rozża- naboje, starając się wypełnić wspon-..nianą prze
rzonym węglem i puszcza nań z dmuchawki plo- strzeń, z dołu zaś wygrzebywano dawniejsze cięż
mień oleju. Takie urządzenie ma przyspieszać kie naboje. Dopiero w siódmym dniu zauważono, 
parowanie i spalenie płynnego paliwa. Użycie że namiar uldada się w środku pieca w . kształt 
dmuchawek olejnych ma jeszcze i tę dodat11ią leja, za }Jośredni,ct\:·cm któr~go świeżo zadawane 
stronę, że przez zastosowanie rur rozmaitego prze- materya y w krotk1m przeciągu czasu dostawały 
kroju 25 - 100 mnz możemy ogrzewać i wyta- się do skrzyni, podczas gdy wcześniejsze cięższe 
piać dane materyary na znacznej przestrzeni. Je- naboje grupowary się w zbiMj masie wokoło 
dynym ich brakiem jest silny ogłuszający szum, ścian pieca. Aby napełnić przestrzeń pieca od 
jaki sprawiają podczas działania. utworzonego leja aż do wylotu, użyto 67 000 klg 

Ciekawe przyklady zastosowania dmuchawek węgla i koksu, poezero zaczęto sypać normalny 
olejnych przytaeza FB. \V. LiiR~IANN. W r. 1882 namiar i doprowadzono piec wkrótce do normal
w hucie Oeclar Point zostara. uszkodzona maszyna nego biegu. 
wiatrowa, obsługująca wielki piec, pędzony na W końcu grudnia roku 1885, opowiada LuR

antracycie i wytapiający 60 000 ldg surowca na MANN, wszystkie wielkie piece huty Eclgar Thom
dobę, wskutek czego piec z ciężkim nabojem mu- son z powodu bezrobocia robotniktSw musiały być 
sial być zatrzymany na przeciąg 14 dni. Po wstrzymane do 20 stycznia r. 1886. Piec E szedł 
wstrzymaniu wody chłodzącej wyjęto formy i do- najnieprawidtowiej ze wszystkich i już w sierp
dano 40 wagoników antracytu; surowiec wypusz- niu r. 1885 wskutek zbyt szybkiego schodzenia 
czono z pieca, o ile można go . było wypuścić bez nabojów, skrzynia tego pieca została zatkana 
współudziału wiatru. przez gęste masy, które roztopiono przy pomocy 

l'o upływie 14-dniowego postoju widać był'o dmuchawki. Po tem niefortunnem przejściu na
przez otwory form, że skrzynię wypelnial rozża- boje zaczęły w piecu zawisać, a wskutek tego 
rzony węgiel, a po wpuszczeniu wiatru jasność gatunek wytapiane&o surowca ustawicznie się 
w otworach form i gaz, ukazujący się u wylotu, zmieniał i rozchód .koksu wzrósł do 1500 klg. 
dawały nadzieję, że piec prawdopodobnie będzie Podczas badania skrzyni 20 stycznia r. 1886 
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zdawato się, że wszystko jest w należytym po- ' zaczęły bardzo szybko zsuwać się od strony otwo-
rządku, przez wszystkie formy wiatrowe i żużlo- ru żużlowego a późnięj jeszcze szybciej po prze
wą widać było dostateczną ilość rozżarzonego ciwnej stronie pieca. Zużel popłynął przez wszyst
koksu. Około godziny drugiej po poludniu pusz- kie szczeliny i otwory w formach a 5 z nich na
czono wiatr o temperaturze 260° C. \\- godzinę miar zawalił zupełnie. Około formy M 7 po pra
później pokazał się przed formami ciągliwy wej stronie otworu żużlowego wywiercono otwór 
żużel. Przez formę żużlową wypuszczono żużel 80 mm głęboki, aby przezeń wdymać powietrze 
i suro~iec, ::t w celu zamknięcia jej zalożono i wydalać żużel przez formę żużlową. 
w otwor dość gruby okrągły drąg żelaz11y, z za- Za trzema pozostaleroi otwarterui jeszcze 
miarero wljęcia go przed spuszczeniem żużla. Po formami widać było ciastowaty ciągliwy żużel, 
upływie 1/2 godziny udało się rzeczywiście wy- 1 wkrótce też i te formy przestały działać, tak że 
jąć drąg i wypuścić płynne masy w znaczniejszej wiatr, wchodzący do pieca pod ciśnieniem 10 fun
nawet ilości, niż poprzednio. Wszystko odbywało l tów, po opuszczeniu się nabojów doznawal ciśnie
się w porządku aż do chwili, gdy po uplywie nia 4 funtów, wreszcie musiał być zupełnie 
dwóch godzin miano jeszcze raz spuścić żużel; ' wstrzymany. Formy, napełnione żużlem i żela-

zem, oczyszczono z wielkim trudem, 
dwie z nich dał'y się wyciągnąć, pozo
stale zaś utkwiły tak silnie w żelazie, 
że ich wydostać nie było można. Ze wszyst
kich ośmiu form tylko jedna zalana byla 
żużlem, pozostałe siedm zalało żelazo. 

·w nocy z 21 na 22 stycznia roz
poczę.to pracę dmuchawką, mianowicie 
w dwóch formach, położonych obok 
otworu żużlowego, i w formie M 6, po
łożonej na lewo od tegoż. W krótkim 
czasie okazały się wyniki działania 
dmuchawek, które powiększano w miarę 
tego, jak zwiększały się wytopione 
otwory. Narost 450-600 mm grubości 
składaJ się z czystego żelaza, poza nim 
w kierunku ku środknwi pieca masa 
stawała się nieco miększa i zawierała 
więcej żużla, niż masa, zastygła bliżej 
ścian skrzyni. W przeciągu 6 godzin 
wytopiono przestrzeń 1800 mm długo
ści. 1500 111111 Rzerokości i l 200 mm wy
soko: ci o kształcie, jak to pokazuje ry
sunek l. 

W taki sposób przetopiono zasty
gle masy w górę, a przez powstały 
otwór posypał' się czysty rozżarzony 
koks. ·wówczas założono jedną formę, . 
zamknięto otwór żużlowy i puszczono 
normalną ilość powietrza. W pozosta
łych 6 formach po pokryciu ich dość 

R l grubą warstwą gliny przetopiono otwo-
YS. . · ~ Ć ry, poczem pwc zaczą1. pracowa nor- · 

Piec E huty Edgar Thomson. 22 stycznia r. 1886. ma}nie. 
Dmuchawkowy sposób topienia na

w tej chwil~ jedna~ d1:ąg żeln;zny pęki przy for- sadó:V wielokrotnie ulegai różnym zmia!10m i ~lep
sownem wyJmowamu 1 utkw1l w otworze żużlo- szemom, skutek byl Jednak zawsze Jeden 1 ten 
wym. Po różnych bezskutecznych próbach wy- sam, mianowicie topiono mniej lub więcej głębo
pchnięcia pozostalego kawalka zapomocą drugie- 1 ko sięgające otwory. Praca postępuje jeszcze 
go drąga z obawy, aby żelazo w skrzyni całkiem stosunkowo za wolno i wymaga robotników, do
nie zastygło, wyjęto formę żużlową i przebito l skonale znających tę rzecz. 
nieco wyżej spust dla żużla. W ostatnich czasach dr. ERNEST MENNE *) 

Wprawdzie namiar w piecu był bardzo go- w Oreuzthal nad Sigiero w hucie Towarzystwa 
rący, nie mniej w pracy nie ustawano, robiąc 
znaczne postępy; na nieszczęście jednak naboje 1 *) stahl und Eisen, r. 1903, M s. 
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górniczego Koln-Miisener zastosował zupełnie no- ~ peratury powiększa się chwilowo dopływ tlenu, 
wy sposób wytapiania narostów. Sposób ten po- ale zamyka go natychmiast, gdy nagrzane miej
lega z jednej strony na wyzyskaniu ciepła spale- 1 sce wskutek nadmiaru tlenu czy też zbyt blizkie
n~a. samego materyalu, tw~rzącego _nar~sty, z dru- go dziala~ia plomien_ia g-rozi oziębie~iem .. ~e~el~ 
,gleJ zaś strony na możebme szyblnem 1 zupelnem ogrzewame prowadz1 s1ę raC'.yonalme, t. J· Jezeh 
usuwaniu stopionych mas z powstalego otworu. żelazo dosięgnie temperatury spalania się, to w plo-

Dla łatwiejszego zrozumienia i wyjaśnienia mieriiu gazu piorunującego, zawierającego nadmiar 
procesu przypuśćmy, że mamy przetopić na wylot tlenu, rozpoczyna się jaskrawe spalenie żelaza, 
otwór w bloku żelaznym grubości 400 mnz. które można przyspieszyć lub zwolnić przez re
W tym celu zimny blok ogrzewa się silnie w da- gulowanie dopływu tlenu. Z chwilą rozpoczęcia 
nem miejscu zapomocą plomienia gazu piorunują- się tego procesu dopływ gazu oświetlającego do 
cego, który można zastąpić mieszaniną zwykłego plomienia można częściowo zmniejszyć lub nawet 
gazu oświetlającego z tlenem. Miejsce, w którem zamknąć całkowicie bez szkody dla rozpoczętego 
mamy przetopić blok żelazny, musi być ogrzane procesu. H. Wdowiszewski 
do białego żaru. W chwili osiągnięcia tej tern- (C. d. n.) in~ynier chemik 

Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w listopadzie r. 1903. 
W!fGIEL KAMIENNY. W listopadzie r. 1903 w 30 

.kopalniach węgla kamiennego było czynnych 49 

.szybów wyciągowych i 290 kotłów parowych. 
Wydobywanie węgla odbywało się w przecią:gu 25 
dni roboczych. 

Liczba czynnych maszyn parowych w kopal
niach była następująca: 

' ' "' § o p. ."; "' 
..... ~bn 

Moc 
):l rl ~ d)' 

~ ~. l:= 

IP .;.d~ ?n 
l5.~ s .s 
~~ ~ 

Maszyny Liczba ~ ~ M...,O 

il-e ~ 

Wyciągowe 63 7249 1,69 
W odocią:gowe . 125 16 698 3,90 
Do innych celów 139 5072 1,18 

Razem 327 29019 6,77 

Liczba zatrudnionych w kopalniach koni ro
boczych wynosiła: na powierzchni 292 i pod zie
mią: 590. Przeciętna liczba zatrudnionych robot
ników. by!a następują:ea: górnicy 4 596, pomocnicy 
pod z1em1ą: 7927, pomocnicy na powierzchni męż
czyzni 4 476, kobiety 921, razem 17 920. N a l 000 
ctr. metr. wydobytego węgla przypadało robotni
ków: g?rnicy 1,07, pomocnicy pod ziemią 1,85, 
pomocmcy na powierzchni mężczyzni 1,04, kobie
ty 0,22, razem 4,18. Przeciętna wydajność jedne
go robotnika na dniówkę wynosiła: górnik 37,30 
ctr. metr., górnik i pomocnik pod ziemią: 13,69 ctr. 
metr.,. wogóle jeden robotnik 9,56 ctr. metr. 
WydaJność ta, sprowadzona do miesięcznej, wyno
silaby 239,00 ctr. metr., do rocznej - 2 868,00 ctr. 
metr. Liczba ogólna odrobionych dniówek była 
następująca: górnicy 114 889, pomocnicy pod zie
mią 198 172, pomocnicy. na powierzchni . mężezyz
ni 111906, kobiety 23 031. razem 447 998. Na l 000 

ctr. metr. wydobytego węgla przypadało dniówek 
robotników: górnicy 26,81, pomocnicy pod ziemią 
46,25, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 26,12, 
kobiety 5,37, razem 104,55. Suma ogólna zarobku 
robotników wynosił' a (w rublach): górnicy 228 787, 
pomocnicy pod ziemią: 200 298, pomocnicy na po
wierzchni mężczyzni 120 245, kobiety 12 205, ra
zem 561535. Przeciętny zarobek jednego robotni
ka na dniówkę był następujący (w rublach): gór
nicy 1,99, pomocnicy pod ziemią 1,01, pomocnicy 
na powierzchni mężczyzni 1,07, kobiety 0,53, wo
góle 1,25. Na l 000 ctr. metr. wydobytego węgla 

l 
przypadało zarobku robotników (w rublach): gór
nicy 53,39, pomocnicy pod ziemią: 46,74, pomocni
cy na powierzchni mężczyzni 28,06, kobiety 2,86, 
razem 131,05. 

Liczba wypadków nieszczęśliwych była na
stępują:ca: 

Przypadało 
wypadków meszczęśliwych 

Zakończone śmiercią . . 3 0,17 0,07 
Niezdolność do pracy zu-
pełna . : . . 

Niezdolność do pracy czę-
ściowa . . . 29 1,62 0,68 

Wyzdrowienie zupełne . 197 10,99 4,60 
Wytwórczość węgla podług gatunków była 

następująca: 
Gat. grube 2196937 ctr. metr. czyli 51,27% wytw. 

" średnie 713 055 " " " 16,64% " 
" drobne 1374 983 " " " 32,09% " 

Razem 4284975 ctr. metr. czyli 100,00% wytw. 
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Podlug kopalń wytwórczość węgla w porównaniu z r. 1902 byla następująca: 

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

Nazwa 

kopalni 

1------~-p---1·----~--p---1 l 
u ... "' '"O ... "' 
~ ~~-'i ~ ~~-a Wlaściciel lub 

dzierżawca 
O ~P""' O ~""" 
.,; &~ ~ t; &~ ~ Listopad 

Od początku 
roku do 

l grudnia ~ ;g".; l ~ ;g".; 
1------~----~----~----l------~-----1-------~----

ctr. metr. [ % ctr . .metr., % centnarów metrycznych 

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

Koszelew 
Saturn 
Czeladź 

Tow. Sosnowieckie . -1 l l l 
) 49J 353 5 257 294 5-15 263 S 8gti 493 + 45 910 + 9 + 639 199 + 12 

" " 
" " 
" " 
" 

Hr. Renard 

" " " 
" " " 
" 

W arszaw~:,kie 

" " 

37g230 4043366 4'3~7 41023g4 + 356ó7 + 9 + 5901g + 1 
277 294 2 g49 fg6 347 7g7,. 3 473 6og + 70 493 + 25 + 623 923 + 22 
451293 4919657 53Q344 S)2494Q + 880;1 + 19 + 005292 + 12 

7337 21 =g5 2f.,c, 1 · 166s29 + ,gg;4 1+ 257 + '45444 + 68g 
- - 2 959 - l - - - - 2 959 -- l 00 

325 !Oj 3 g71 365 400 300 3 993 .78o + g, '95 + 25 + 122 415 + 3 
105 100 1 t8o 720 126 ooo ' 1g6 oz; + 20 qoo + 20 + 5 305 + o 

" 
Franc.-Wloskie . 

" " " 

. . l l 435 755 3 91Q 735 454 554 4 504 368 + ,g 799 + 4 + 5g4 633 + 15 

2 g49 46g 4?6 884 4 497 533 + go lg9 + 23 
3 450 5 l 5 37g ?OB 4 03 l 7?6 + 11 546 + 3 

Saturn 

" 
Czeladzkie 

Flora . " 
Flora J 

Franciszek . " " ) 
Jan I. Spadk. hr. Walewskiego 
Grodziec I. St. Ciechanowski 
Grodziec U Tow. Grodzieckie . 
Grodziec III " " 
Antoni Dz. Schon i Lamprecht 
Reden Tow. Franc.-Rosyjskie 

" " Tadeusz II . " 
Staszyc II 
Mikołaj 

" " " 

Helena 
Andrzej I 
Stella. 
Al wina 

Dzierż. Tow. Flora 
" T. W aligórski 

" 
" 
" 
" 

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

Fli.itz Rudolf 
Matylda. 
Tadeusz I 
Jakób. 
Wańczyków 

Leokadya 
Wiktor II . 
NawaReden 

" 
" 

M. Wiecz'orkiewicz 
M. Sternicki . 

" 
" 
" 
" 

A. Zieliński 
J. Wrzosek 
J. Karniewski 
W. Dębski 

3866g5 
30 t62 

159736 

6ogJ6 

3g926 

4 "5 
5 795 

750. 
gl 581 

2239' 

7 175 
t 910 

14612 

'3 324 
3627 
48o8 

25 440 
3 300 
sgoo 

19624 

2 443 
6164 

+ ,64goo4 + 5g 
+ 5g, 261 + ,7 

l 946701 '9' 552 2001739 + 3' 8t6 + 20 + IIS03g + 6 

66t 447 
530985 
l 12 440 

l l 220 

757g20 
950207 
lłg3tfi 

4' 54' 
togto 

'4' '3g 
167040 
s8g9-1 
7g 44') 

24609 
44IÓQ 

70272 
g7g88 

'4 tiog 
88003 

36 314 
32 286 
179 16 
'5 744 
6ggoo 

93 001 
22875 

9 548 
439 

'4 262 
20772 

300g 
21 88o 
:q20 

2 738 
15 299 

52998g - 24 502 - -10 - 131 4S9 - 20 · 

37755' - 664° - 17 - 153434- 29 
173 sz8 + '3 8ol + 335 + 61 o88 + 54 
'i7 586 + 9 949 + 172 + 166 366 +,4g3 
?69 6oo - 5 100 - 7 + Ił 78o + 2 

l OToihq + Ił 4g2 + 14 + 00622 + 6 

'54488 + 4g4 + 2 + 36172 + 31 
''9 '12 + 2 373 + '33 + 77 571 + l &i 
16sg2- 1 47' - 77 + s02 + s2 · 

'4g993- 350 - 2 + 7g55 + 5 
143276 + 7448 + s6 - 23~4- 14 · 

8610 - 3 627 - 100 - - 50z84- gs 

5' 521 - l 739 - Jf> - 26925 - 34 
263012- 3560- 14 + 16333+ 7 
48 t 2' - 88o - 27 + 3 952 + 9 
10 17g -- 3 !62 - 54 - 6oog4 -- 86 -

101934- 4325 - 22 + 13946 + 16 
1055' - 2443 -100 - 4058- 2g 
1768o- 6164 - 100 - 70 323- 8o 

- l 007 - - - - - - l 007 - 100 

- l 73001 - - l - - 7300- 100 • 

----------~----~----~----~----~----~----~------~---
. . f 3790011 \38 5'2g8+z84975J43 572 32sl + 494g64J7- '3 1+ 4059 342J + u . Razem 
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Dnia 30 listopada r. 1903 pozostałość wy
dobytego węgla na Kopalniach byla następująca: 

Rozchód węgla w listopadzie byl następujący: 

Ctr. metr. 0/o W;Ytwórcz. "/u I'Ozchodu 
U~yto na własne 

Sprzedano potrzeby kopalń 
.Razem za hstopad za hstupad ~-

Gatunki grube 299 425 13,63 12,95 ctr. metr. 010 rozch. ctr. metr· 0
/ 0 rozch. ctr. metr 

" 
" 

średnie 

drobne -
Razem 

327 823 45,97 45,12 
758 180 55,14 54,21 

Gatunki grube 
średnie . 
lirobu e 

l 385 428 32,33 31,22 Razem 

34 207 1,48 2 277 783 98,52 2 311 990 
474::12 6,5::1 679 203 93,47 726 635 

271 754 19,43 1126 745 80,57 1 398 499 

353 393 7,96 4 083 731 92,04 4 437 124 

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

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Razem 

;..; l p <D :>, ;..; l p <D :>, ;..; l p <D :>, ;..; l~ ~ :>, ~>::...a +" ~~...a +" ~~...a _..., _..;,cn...O 
Rodzaj rozchodu +" +""'<D <D +""'<D <D +""'<D <D <D :>,~ 1>1 s :>,~ 1>1 s :>,~ 1>1 s :>,ro<D 

s ·~ !S: 13 -~ !S: 13 -~ !S: 13 ·~~ ~ p +" 
;..; o "J o ;..; o "J o H o ro o ;..; 

o"J & +" ;;-- ~ p, +" ;;--~P< +" ;;--~p.. +" ;;--,::: o o o o 

o pal dla pracujących, opalanie domów 
l l 93,48 1 2,88 1 81 oog l zbornych i zabudowań kopalnianych 288so 84,34 44 337 7822 22,92 

Opalanie kotlów parowych 5 277 

l 
15,43 3095 

l ~,52 1 245 018 ~,t6 1 253 39C l 7 1 ~70 
Skreślono węgiel, który stracil wartość 8o o,23 - J8gq 6,g6 18994 5,38 

Razem . l 34 207 I TOo,oo l 47 432 l 1oo,o::l l 271 754 1 1oo,oo l 353 393 l too~oo 
Rozchód węgla sprzedanego skladal się z następujących rodzajów sprzedaży: 

Gatunki grube G-a~unki średnie Gatunki drobno -
:>, :>, p.., 

;..; ·~ ..; ·~ ;..; ·~ 
+" . ro +" ro +" ro 

Rodzaj sprzedaży <D "d <D "d <D "d 
s <D s <D s <D 

1>1 1>1 1>1 
H H h 

;..; p.. ;..; p.. ..; p.. 
+" "' +" "' +" "' o ;:,.'< o ~ o ~ l - l 

Sprzedaż na kopalniach 666'4 2,92 428o6 6,30 125 292 l 1,12 
Wysylka drogami żelazneroi 2 207884 g5m 631 )07 l •)2,gl3 l 000793 88,82 
Wysylka drogą wodną p8s o, ts 4~ o,72 66o o,o6 

Razem 

lł.ozchód węgla na użytek domowy skladal się z następujących pozycyi: 

w 
" 
" 

Warszawie 
Łodzi 

p ozostalych miejscowościach . l 

-Gatunki grube 

r-ł 
p o 
~Q() 

+" ..,;>(]) 
<D l>. !S: s ·~o 

r-ł 
p s 
o o +" ;;--"d o 

---
405 047 44,91 l 
186755 20,71 

310047 34,38 

Gatunki średnie Gatunki drobne--
r-ł l p o ..; p ~.0 .... b.O 

+" ~<D +" -:;3o:> 
<D i>, f:! 

<D 
:>,f:! s ·~o s ·~o 

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

1200' J 23,14 3 546 13,14 
12 431 23,84 '3 157 48,77 
27642 53,02 !0277 38,og 

Razem 

:>, 

r-ł ·~ 
+" ro 
<D "d 
s <D 

N 
H 

..; 

l 
~ +" o <>-'< 

234712 5,75 
3 840184 94,04 

8835 o,21 

Razem -
..; p o 

~Q() 
+" _..;,(]) 
<D :>,~ s -No 
;..; p s 

o o +" ;;--"d o 

42o658 42,88 
212 343 21,65 
317g66 35,47 

. ·l ~l 849,100.00 l 52 138 f Ioo,oo l z6g8o l 1oo,oo l g8o 9671 1oo,oo 
l 

Razem 
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Podlug rodzaju odbiorców rozchód węgla sprzedanego przedstawiał się, jak następuje: 

Gatunki grube Gatunki średniu Gatunki drobne Razurn 

h h 

l h h 
;..; ·N ·N ..; •N ;..; ·N ro ..3 ro ro ro ..., 

'O .-o ..., .-o ..., 
Odbiorcy C) C) C) C) .-o s C) s C) s C) s C) 

N N N N ;... ;... H H 
;... P; ;..; P; ;..; P; ;..; P; ..., m ..., m ..., m ..., m 
<:.l ~ o ~ <:.l ~ <:.l 

~ 

Drogi żelazne s6; 376 24,91 - - ·- - 567 376 1 13,8g 
Zakłady me taj urgiczne górnicze 20) 836 9,04 10]866 15,88 197006 17,54 511 3o8 1 12,52 
Zakłady metalurgiczne przeróbcze 138783 6,og 91 194 1 3~43 100688 8,9-1 33°665 8,10 
Zakłady gazowe 36g o,o2 220 o,o3 - - :;8g l o,OJ 
Cukrownie 44591 l l ,gfi 23 1]6 3-,41 68 375 6~07 136142 3m 
Pozostałe zakłady przemysiowe 418 979 1 18,40 404009 59,57 733og6 c5,o6 1 556684 38,13 
U żytek domowy 901849 39·58 52 138 7.68 2ó98o 2,39 g8og0 24,02 

Razem . 12277783 1 wo,oo l 0gzo3 l 'oo,oo i 1I2Ó7.:J5 / IOo,oo l 4o83731 1 1oo,oo 

Wysyłka węgla drogami żelazneroi składała się z następujących pozycyi: 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Razem 

..... ..... . .... . .... 
;..; ~ ;..; ~ ;..; ~ .ti ~ - """" ..., 

h 
..., 

h 
..., 

h h C) C) Q) C) 

s m s m s Cll s Cll 
h h h h 

;..; ~ ;... ~ .ti ~ 
~ ~ ..., 

~ 
~ ~ ~ 

..., 
~ <:.l <:.l <:.l <:.l 

w Królestwie Polskiem 20'54 367 1 93,5° 591 203 93,61 995 zs6 99,45 36so826 gs,O? 
Za Białystok 9 125 o,4'.!. - - · 36g o,o4 9494 o,z5 

Brześć 22 3~8 1 ,ot - - -- - · 22 358 o,s8 " 
" 

Kowel 71 189 3,22 g84 o,16 2 o68 o,z1 74241 ''93 

" 
granicę 40845 , ,85 39 320 6,23 3 100 o,3o 83 265 z,17 

Razem 

WF.;GIEL BRUNATNY. W listopadzie r. 1903 w 3 ko- 15,53 ctr. metr., wogóle jeden robotnik 8,72 
palniach węgla brunatnego było czynnych 41 ctr. metr. Wydajność ta, sprowadzona do roie
szybów wyciągowych i 7 kotłów parowych. vVy- sięcznej, wynosilaby 218,00 ctr. metr., do rocznej
dobywanie węgla odbywało się w przeciągu 25 dni 2 616,00 ctr. metr. Liczba ogólna odrobionych 
roboczych. Liczba maszyn wodocią&:owych (in- dniówek byla następująca: górnicy 4 124, pomoc
nych maszyn nie było) wynosiła 7. Liczba koni 1 nicy pod ziemią l 046, pomocnicy na powierzchni 
roboczych, zatrudnionych na powierzchni, wynosi- , mężczyzni 4 035, razem 9 205. Na l 000 ctr. metr .. 
la 2 (pod ziemią koni roboczych nie było). Prze- wydobytego węgla przypadało dniówek robotni
ciętna liczba zatrudnionych robotników była na- ków: górnicy 51,37, pomocnicy pod ziemią 13,02,. 
stępująca: górnicy 165, pomocnicy pod ziemią 42, l pomocnicy na powierzchni mężczyzni 50,26, razem. 
pomocnicy na powierzchni mężczyzni 161, ra- 114,65. Suma ogólna zarobku robotników wynosi
zero 368. N a l 000 ctr. metr. wydobytego węgla la (w rublach): górnicy 3001, pomocnicy pod zie
przypadalo robotników: górnicy 2,06, pomocnicy mią 469, pomocnicy na powierzchni mężczyzni 
pod ziemią 0,52, pomocnicy na powierzchni męż- 2950, razem 6420. Przeciętny zarobek jednego ro
czyzni 2,00, razem 4,58. Przeciętna wydajność botnika na dniówkę był następujący (w rublach): 
jednego robotnika na dniówkę wynosiła: górnik górnicy 0,73,pomocnicy podziemią0,45, pomocnicy 
19,47 ctr. metr.. górnik i pomocnik pod ziemią na powierzchni mężczyzni 0,73, wogóle 0.70. N a l 000• 
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ctr. metr. wydobytego węgla przypadało zarobku l czyzni 36,74, razem 79,96. Wypadków nieszczęśli
r obotników (w rubln,ch): górnicy 37,38. pomocnicy wych w październiku r. 1903 z robotnikaminie bylo. 
pod ziemią 5,8±, pomocnicy na powierzchni męż-

Podług kopall1 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 

'd ' p 

"' 
p l 

Właściciel lub ciJ l ~o.$ ciJ .!<1 <'l 
Od początku Nazwa ~o .... 

P-; l ot'tl r:l 0... ot'tl .§ 

kopalni dzierżawca 
o "P"" o ~Pp Listopad roku do +" g~ c +" O ..!:d~ 
UJ ~O bO "' P+o bil 1 grudnia ..... "'Ck~ ..... "d,..~ 

H l H o o 

centnarów metrycznych ctr. metr. l % ctr; metr. , % 
l 

R 

Katarzyna Tow. Poręba . 
:l 

15 390 114020 21 6oo rg6o-1o l+ 6 2 ~o l + 40 + 82 020 l + 72 
Ludwika Dzierż . J . Meyerhold. 25 o65 207 455 20 3fl0 l 201910 - 47Ó5 - 19 - 5 545 - 3 
Nierada . P . S trzeszewski . . . ., 47 r6r .. p8 374 1 38 382 43082! 1= 8 779 ~ - ;g ' + 2 447 + I 

yszard . SJJadk. Eigera i Landau 2 330 gli882 - 2330 - rw -g888z - roo 

Razem 8g 911) 8ł8 731 8o282 828']71 + g664 
l 

+ 11 - rgg6o - 2 

Dnia 30 listopada r. 1903 pozos~ałość wydo~y- l Sprzedaż węgla składała. si9 z następuj ących 
tego węgla brunatne~o na ko13almac~ w.Y.n?s1ła poz.)~C;Yl,: 1) sprzedaż na k.opalmach 26 905 ctr. metr. 
26140 ct1~. metr. czyh 32,36% . wytworczosc1 za l czyh 3f?,780fo sprzedaży 1 2) wys:yłka drogami że
listopad 1 30,83% rozchodu za hstopad . laznmm 46 241 ctr. metr. czyh 63,22% sprze-

Rozchótl węgla w listopadzie r . 1903 wynosił l daży . 

-

• 

S4797 ctr. metr. i składał si? z następujących po- Podlug rodzaju odbiorców sprzeda,ż węgla 
zycyi: 1) użyto na własne potrzeby kopalń 11651 1 składa-la się z następujących pozycyi: 1) zakłady me
ctr. metr. czyli 13,74% rozchodu ; 2) sprzedano l talurgiczne przeróbcze 5 700 ctr. metr. czyli 7,79% 
73146 ctr. metr. czyli 86,26% rozchodu. Rozchód, sprzedaży; 2) pozostale zakłady przemysłowe 55 917 
węgla, użytego na własne potrzeby kopal ń, ctr. metr. czyli 76,45% sprzedaży i 3) użytek do-
skladal się z następujących pozycyi: 1) opał dla mowy 11529 ctr. metr. czyli 15,76% sprzedaży . W ę- • 
pracujących, opaJanie domów zbornych i zabudo- giel na użytek domowy nie był wysyłany ani do 
wań kopalnianych 1 064 ctr. metr. czyli 9,13% l Warszawy, ani do Łodzi . 
użytku na własne potrzeby; 2) opalanie kotłów v.,r szystek węgiel , wysłany dr ogami żelaznemi 
parowych 4 580 ctr. metr. czyli 39,31 Ofo użytku na l (46 241 ctr. metr. czyli 100% wysyłki), pozost al 
własne potrzeby i skreślono węgla, który stracił w Królestwie Polskiem. 
wartość 6 007 ctr. metr. czyli 51,56% użytku na l 
własne potrzeby. l R. K . 

Zebrał 

A N D R Z E J A L B R E C R T. 

(Ciąg dalszy p. :\~ 9, str. 2:6), 

Otwory wi E>rtnicze J\2 l i M 4 w nadkładzie Stare zroby 
dawnych obszernych robót rud ołowianych nako- Ruda żelazna wraz z 
palni Barbara przechodziły nast~'pujące skały : Stare zroby . . . 

N~ 1. 1 Kamień twardy żółty 

Stare zroby . . . . . . 16 
Stare drzewo, kamień nadkladowy, 

i l z -przekładem i stare zroby 21 

stóp l cal :A2 4. 
Ziemia urodzajna . 

" 
11 

" 
Piasek żółty z ilem . 

• 

. . . . . 21 stóp 
iłem żółtym 6 " 

. . . 12 " 
dolomitowy 4 " 

o 
" 17 
" 

• 

• 

9 cali 
10 " 
2 " 
6 " 

10 
" 8 
" 
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Piasek biały 8 stóp O cali jurskiej, czy upada pod me głębiej na pólnoc, 
W a. pień ŻÓłty . 7 " 2 " byly następujące: 
n żółty twardy z rudą 4 » 8 » 

W a pień żólty twardy . . • 16 " 2 " 
n żółty z piaskiem 12 " 6 " 

Otwór wiertniczy :A~ l 
nami i Stoczkami bliżej ku 

pomiędzy Pomorza
górze wapienia jur-

Wapień żółty dolomitowy 4 " O " 
Fiaskowiec żólty . 2 " 7 " 
n żółty . . . . 2 " 10 " 
n ciemnobrunatny 7 " 6 " 
f" żólty 20 " 11 " 
" siwy l " 10 " 
" brunatny O " 10 " 
" żółty . . o " 18 " 
Wapień żólty piętrowy l " 4 " 

" " z ilem . l " 7 " 
~ " piętrowy 2 " 10 " 

n SIWY i kamień brunatny 2 " 6 " 
W a pień biał:y . . . . 2 " 8 " 
n żól'ty i wapień bialy 4 " o " 

ski ego. 

Ziemia urodzajna. l stóp 
n żółty piaszczysty . . . . l » 

" brunatny siwy z piaskiem 3 " 
Czerwona glina marglowa 4 " 
Glina marglowa zielu11u-~:>zara 8 " 
Kamień piaskowy siwy 3 " 
Margiel ciemno-niebieski 10 " 
Kamień tward v 3 " 
Glina czerwona i siwa 10 " 
Kamień twardy . . l " 

" na przemian z iłem siwym 20 " 

" 
.. . ....... 3 " 

" 
z ilem niebiesko-siwym 5 " 

4 cale 

o " 
o " 
o " 
3 " 
3 " 
o " 
6 " 
O n 

8 " 
o " 

10 " 
8 " 

Wapień żół:ty i il siwy 2 " 6 " 

Rezultaty dotychczasowych poszukiwa11 w tej 
okolicy wykazały, że od strony kopalni pruskiej 
Szarlej pona.d rzeką Brynicą w kierunku od 
wschodu ku zachodowi, ku wiosce Bobrownikom l 

Otwór wiertniczy }.~ 2 pod Parczami. Otwór 
przebito do kamienia dolomitowego na głębokości 
98 stóp 3 cali i następnie poglębi~no w tern samem 
miejscu szyb o przecięciu następuJącem: 

i kopalni Herkules, natrafiono wprawcizie na 1)0- Ziemia Ul'OLlzajna . 
kłady galmanu, lecz zawierał: on mało cynku n żółty 
i nawet przez prowadzenie w nim chodników nie l Glina siwoczerwona 
osiągnięto pomyślniejszych wyników co do wy- . " siwoczerwona stwardniala 
nalezienia lepszego gatunku galmanu. Z poglę- W apieó. kamienisty . . . . . 
bionych w znacznej ilości szybików powzięto Margiel z ilem zielonym i lliwym 
przeko:~anie, że wypełnione galmanem zao-lębie, Kamień piaskowy twardy, w któ-

O stóp 
3 " 
6 " 
1 " 
l " 
2 " 

w którem czynna jest kopalnia Szarlej na Sląsku, rym pokazała się większa ilość 
w malej części, właściwie tylko swymi wychoda- wody . . . . . . . 4 
mi, dotyka naszej granicy, gdyż wychodnie ka- Glina marglowa koloru siwego . . l 
mienia podkładowego spostrzegać się u nas dają Łupek gliniasty z ziemią krzemie
wyraźnie u podnóża góry od strony poludniowej nist'ł . . . l 
w blizkości rzeki Brynicy, stanowiącej granicę, 

1 
Łupek gliniasty węglowy czarny . l 

nad którą miały miejsce poszukiwania, a pokłady Glina marglowa czerwona i zielona O 
galmanu mają upad pod rzekę Brynicę i rozcią- Łupek gliniasty węglo~y ?runa~ny O 
gają się zatem na stronie pruskiej. Dla zbadania Wapień twardy krzemiemsty siwy O 
ukladu dalszego tej formacyi kruszcowej posunię- Glina węglowa czerwonego i siwe
to poszukiwania ku wsi Bobrownikom i dawnej go koloru z ułamkami węgla . 
kopalni Herkules; w tym celu pod wsią Bobrow- Glina czerwona 
nikami wybito kilka szybików, w których znale- Wapień twardy 
ziono kamień nadkladowy dolomitowy gdzienie- Glina . . . . 
gdzie z oznakami galmanu, a dalej ku kopalni W a pień twardy brunatny . 
Herkules, mia11owicie 11a górze w blizkości wsi Glina marglowa stwardniała 
pruskiej Kamienia pogłębiono szybik M 18; ten Wapień 
ostatni trafił: na galman, lecz bardzo ubog:i. Znacz- Glina siwa 
ny przypływ wód stal się przyczyną zaniechania " piaszczysta siwa . 
dalszego pogłębiania tego szybiku*). 19 grudnia Wapień marglowy siwy . . . . 

2 
o 
o 
3 
4 
4 
9 
7 
6 
o 

r. 1844. Cieszkowslzi. Wapień ciemnosiwy z ziemią krze-
Przekroje otworów wiertniczych na kopalni mienistą i pirytem . . . . O 

Józef dla powzięcia przekonania, czy kamień pod- Wapień z marglem zielonosiwym. O 
kladowy wznosi się ku górom wapienia formacyi Glina siwa . O 

*} Ciekawam i ważnem uzupełnieniem przytoczonych poszuki
wań byłoby ogłoszenie wyników wierceń, dokonanycJ;l meda.wn_o 
w okolicach Wojkowic przez zarzn.d kopalń gonorała R1esenkampfa 
i Towarzystwo Baturn (przyp. ll~dakcyi). 

W a pień i margiel. . . . . . . . 5 
Stwardniała mieszanina marglu, z1e· 

mi krzemienistej i wapienia 4 
Glina marglowa 2 

" 
" 
» 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

6 cali 
o " 
5 " 
3 " 
2 " 
2 " 

4 
o 
o 
3 

· 9 
6 
6 

o 
6 
4 
2 
3 
4 
7 
2 
2 

10 

4 
2 
5 

lO 

6 
4 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

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



• 

M 10. PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 275 

Wapień twardy szpatowy, przero
śnięty kawałkami kruszcu oło-
wianego . . l stóp 4 cale 

Fiaskowiec miękki marglisty bru· 
natny . . . . . . . . . l " 10 " 

W apieil szpatowy biały, przerośnię-
ty kamieniem dolomitowym . l " 

Fiaskowiec szary wapnisty, przero-
śnięty żyłami twardego marglu 2 " 

W a pień żółto-biały, przerośnięty 
szpatem ·wapiennym . . . . l " 

Fiaskowiec marglisty siwobrunatny l " 
Szpat wapienny marglisty siwy O " 
Wapień szpatowy jasnosiwy . . O " 
W a pień żólty, przerośnięty żyłami 

szpatu wapiennego O " 
Fiaskowiec krzemienisty i margiel 

stwardniały czerwonego i żół
tego koloru . 

Fiaskowiec stwardnialy i margiel, 
w których znajdowala się la-

2 
" 

wica dolomitu ciemnosiwego 
koloru grubości od 2 do 6 cali 5 " 

6 

o 
11 
l 
l 
4 

7 

lO 

7 

" 

" 
,. 

" 
" 
" 

" 

" 

" Wapień dolomitowy nadkładowy 
jasnosiwy i żółty . . . . . 4 " O " 

Stare zroby . . . . . . . . l " 9 " 
Po dojściu do powyższych zrobów, składają

cych się z miałów galmanowych, pomieszanych 
z ilem, otwór, przez który woda odpływała po
przednio, został zaszlamowany i poziom jej zaczął 
wznosić się w szybie; po przekonaniu się, że 
w ścianie 1 oludniowej szybu, którą woda usilowa
la wysadzić, znajduje się rozpadlina, poprowa
dzoi).o w tę stronę chodnik w wapieniu dolomito
wym (0,75 !ab·a), którym natrafiono na większy 
otwór rozpadliny, poezero woda, nie lJoclnosząc 
się, utrzymała się w mi.erze. Wówczas rozpoczę
to dalsze wiercenie i przebito otworu wiertnicze
go od głębokości szybu 103 stóp 2 cale w wapie
niu nadkładowym dolomitowym-129 stóp 2 cale. 

Z powodu utopienia dłuta szyb i otwór w li
stopadzie r. 1844 musiał' być zaniechany. Ciesz
kowski 

Wielkie znaczenie olkuskich kopalń galma
nowych i olawianych udowodnione zostało z je
dnej strony dokumentami historycznymi i ślada
mi starych robót, z drugiej zaś badaniami geo
gnostycznemi, dokonywaneroi od początku obec
nego wieku. 

Dokumenty historyczne i ślarly starych ro
bót stwierdzają, że pod Olkuszem rozwinięte by
ly w wielkich rozmiarach roboty wydobywalne 
~a błyszcz ołowiu, dające bardzo znaczne zyski, 
Jeżeli możebnem byio przeprowadzenie dwóch 
sztolni z kanałami, t. j. wykonanie robót, które 
w obecnym czasie kosztowalyby co najmniej 
500 000 rubli. 

. Nowsze badapia geognostyczne idą jeszcze 
daleJ, gdyż oprócz błyszczu ołowiu przypuszczają 
znalezienie tam znacznych zapasów galmanu. Osu-

szenie kopalń olkuskich z wyżej wymienionych 
względów jest przeto, zdaje się, jedy11ie tylko 
kwestyą czasu, a więc obecne badanie tych kopalń 
będzie wysoce pożyteczne. 

Zdawaloby się, że dokumenty historyczne, 
ślady starych robót i badania geognostyczne o ty
le wyjaśniają występowanie . i zamożność wyżej 
wymienionych minerałów w kopalniach olkuskich, 
że bezpośrednie prowadzenie tam poszukiwań 
dorzuciloby do powyższej kwestyi niewiele da
nych objaśniających. Pomimo to trzeba przyznać, 
że prowadzenie pod Olkuszem poszukiwaiJ do 

1 znacznych głębokości byłoby pożyteczne z dwóch 
następujących względów: 

f l) Dokumenty historyczne dostarczają nam 
dane o kopalniach tylko do poziomu sztolni, co 
się zaś tyczy całego terenu niżej poziomu sztolni, 

l 
to o nim nic niewiadomo i wszelkie wyprowadzo
ne w tym kierunku wnioski polegają tylko na 
analogii z kopalniami śląskiemi, osuszoneroi zapo

, mocą silnych maszyn parowych i odbudowaneroi 
1 do wapienia podstawowego. Z tego więc powodu 

tylko poszukiwanie, doprowadzone do wapienia 
podstawowego, dostarczyloby niezbitych dowodów 
do naszych przewidywań o zamożności pola niżej 
sztolni. 

2) Głębokie otwory wiertnicze byłyby jesz
cze wielce przydatne do rozstrzygnięcia pytania, 
czy w okolicy Olkusza nie zalega pod tryasem 
formacya węglowa. Znalezienie węgla obok Ol
kusza wywarloby wielki wpływ na krajowy prze
mysł cynkowy, gdyż Olkusz zrobiłby się punktem 
przemysłowym, nie potrzebującym nic z zewnątrz 
dla swojego rozkwitu, gdy tymczasem bez węgla 
przemysł cynkowy może rozwijać się tylko zapo
mocą odpowiednio przeprowadzonych dróg komu
nikacyjnych. 

Wskazówki co do prawdopodobieństwa od
krycia węgla są następujące. Do ostatnich czasów 
nie były robione około Olkusza poszukiwania na 
węgiel i wogóle cel ten malo interesowal górni
ków. Dopiero prawo górnicze z roku 1870 za
chęciło przemysłowców górniczych do zwrócenia 
uwagi na pomienianą miejscowość; przebito tam 
otwory około widocznych na powierzchni wycho
dów formacyi węglowej, t. j. na południo-zachód 
od kopalń galmanu Ulisses i Jerzy, lecz nie spot
kan0 węgla pomimo doprowadzenia otworów do 
głębokości 70 sążni, na której poszukiwania za
trzymano, chociaż przechodzono przez skały for
macyi węglowej. 

Opierając się na powyższych poszukiwaniach, 
można stanowczo twierdzić, że skały formacyi 
węglowej znajdują się bardzo blizko kopah1 gal
manu, i bardzo być może, że znajdują się one na
wet pod niemi. Z tego powodu przeprowadzenie 
głębokich otworów około Olkusza powinno być 
uznane za mające podstawę i niezbędne ze wzglę
du na geognostyczny ustrój miejscowości. 1873 r. 
M 1129. Kosiński. 

• 

.. 
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Propozycya przebicia otworu wiertniczego ku~za. ':Vystęp"D;.ią ~olne warstwy formacyi węglo
do glębokości 150 sążni mia:ta na celu przekona- weJ. me zaWieraJące po1dadów węglrt. Z togo 
nie się, czy formacya węglowa nie rozciąga się powodu znikla nadzieja znalezienia okolo Olku;:;za 
do okolic Olkusza. Od czasu tej propozycyi by- l węgla, a przeto l-'rzel)ir>.ie ntworu do gl~hoko~ci 
ly robione j)oszukiwania przez przemysłowców 150 sążni, jako nie 111ającego praktycznych ko
prywa.tnych, które ostatecznie stwierdziły. że rzyści, l)Owinno być zaniechane. nO październi.lm 
w odległości 14 wiorst na poludnio-zachód od Ol- 1874: r. ~\~ 383±. RosiJłsld. (C. d. n.) 

Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w listopadzie r. 1903. 
WYDOBYWANIE GALMANU. W listopadzie r. 1903 ków: pod ziemiCJ: 17,66, na powierzchni mężczyzni 

w trzech kopalniach galmanu było 49 szybów, sztol- 9,16, kobiety 3,88, razem 30,70. Przeciętna wy
ni i t. p .; kotlów parowych w kopalniach bylo G; dajno$6 jednego robotnika na dniówkę wynosiJa 
kopalnie były czynne w przeciągu 25 dni robo- wogóle 12,03 pudów; wydajność ta, SJ)l'Owadzona 
czych. 1 do miesięcznej, wynosilaby 30U,'1G 11udów, do 

Liczba czynnych maszyn parowych w ko- roczncj-3 609,00 pudów. Liczbn. ogólna oclrobio-
palniach była następująca: nych dniówek była następująca: l)Od ziemią 15 U9-±, 

~§i na powierzchni mężczyzni 8 151, kobiety 3 -±5~, 
~:=:sg razem 27 297. Na 10 000 _lJLLdów wydobytego gal-
~~~~ manu przypadało dniówek robotników: pod zie-

Moc i-3 :1o mią 4-!1,15, na powierzchni mężczyzni 228,12, ko-
IP ~~-~g, biety 97,03, razem 767,30. Suma ogólna zarobku 

Liczba ~~g, robotników wynosiła (w rublach): pod ziemią 
Wyciągowe . 5 114 3.20 17 159, na powierzch11i m<;żczyzni 61:)7, kobiety 
Wodociągowe. . 3 216 6:07 l 1-:1:9, razem 24 465. Przeciętny zarobek jednego 
D o innych celów 1 20 0.56 robotnika na. dniówkę wynosil (w rublach): pod 

Razem 
9 350 

' zbiornią 1,09, na powierzchni mt;żczyznn. 0,76, ko-
. 9,8~ ieta 0,33, wogóle 0,90. Na 10 000 pudów wydo-

Liczba silni.c ręczn.ych wynosiła 8, kom ro- byLego galmanu przypadało zarobku robotników: 
boczy ch n~ powi~rzchm-26. . . . pocl. ziomią 482,34, na powierzchni mężczyzni 173.07, 

PrzeCię~na hczba ~atr~dmonych robotmkow kobiety 32,30, razem 687,71. Wypadków nieszczę
była następuJąca: :rod zi.emią 628, na. powierzchni śliwych z robotnikami był 1, zakończony zupełną 
mężczyzm326, kobiety 138, razE:m l 092. Na 10 000 , niezdolnośeią do pracy. 
pudów wydobytego galmanu przypadało robotni- l 

Wydobycie galmanu podług kopalń było następująC\) : 

Rok 1902 Rok 1903 W r. 1903 wydobyto więcej (+) 

- albo mniej (-), niż w r. 1902 

Nazwa kopalni l Od 'o"'"'" l Od ]•oczątku Od 11oczątku roku 
Listopad roku a? 1 Listopad 10ku do 1 Listopad do l grudnia, grudn1a grudnia 

- p u d ó w pudów l % pudów l 
(l 
10 

Bolesław 35 316 64oifxJ + + + 
l . 66 392 8g7 137 31076 88 2jÓ 177 + 40 

J ózef . gr 3g8 ą7r s84 86664 I 167652 - 4734 - 5 + rg6o68 + 20 
U lisses 214455 2 3c.86zo 174648 2 liS 621 - 39807' - '9 - 192999 - 8 

Razem 3·l' 16g 13921 164 l 327704 l 4 r8o4ro 1- 134651- 4 1+ 259246 1 + 7 

Oprócz tego w listopadzie r. 1903 wydobyto Niesortowany - pudów czyli - % wydobycia 
28 044 pudy galmanu z błyszczem ołowiu . Gruby . . 135 076 " " 41,22 " " 

W ydobycie galmanu podług gatunków przed- Drobny · 192 628 " " 58,78 " " 
stawia.lo się, jak następuje: R azem 327 704pud. czyli 100,00 % wydobycia. 
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Ogólny przychód i rozchód galmanu przedstawia! się, jak następuje: 

-

Po 
w 

Ra 
Ro 

• -

. . 
• 

zastalość z poprzedniego miesiąca 
listopadzie r. 1903 wydobyto 

zem pozostalość i wydobycie 
zchód w listopadzie r . 1903 

Po zastalość na l grudnia r. 1903 

% 
% 

Pozostałość ta przedstawia: 
wytwórczości l 
rozchodu l 

za listopad r. 1903 

PLUKANIE GALMANU. Vij listopadzie r. 1903 byly 
czynne trzy płuczki 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 193. Prze
ciętna wydajność jednego robotnika na dniówkę 
wynosiła 48,25 pudów galmanu płukanego; wydaj
ność ta, sprowadzona do miesięcznej, wynosilaby 
l 206,25 pudów, do rocznej - 14 475,00 pudów . 
Liczba ogólna odrobionych dniówek wynosiła 
4 525. N a 10 000 pudów galmanu płukanea-o przy
padało robotników 8,84, a dniówek, odro~ionych 
przez robotników, 207,24. Ogólna suma zarobku 
robotników wynosiła 2 755 rubli; frzeciętny za
robek jednego robotnika wynosi na dniówkę 
61 kop. N a 10 000 pudów galmanu płukanego 
przypadało zarobku robotników 126,18 rub. Wy
padków nieszczęśliwych z robotnikami nie bylo. 

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

Nazwa pluczki 
Bolesławska 

Olkuska .. 

Galman plukany Błyszcz olawiu 
p u d ó w 

84 546 3 001 
16400 

Mechaniczna 114400 

Razem 215 346 3001 

G a l m a n Galman 
z błysz-

Niesorto- 1 Gruby l l czem olo-
wany Drobny Razem wiu 

p u d ó w 

I 38g002 415 173 865 338 266g 513 l r:fi2 784 
- 135 076 192 628 327 704 28044 

I 38g002 550249 1 o579"i6 2 997 217 ggo828 
- I49 858 !83 204 333 002 -

l 38g 002 l 400 391 ~4762 2 664155 ggo828 

·- . 2r:fi -ł54 ~ 3 533 
- - 26-J 477 794 -

l Galman l Błyszcz 
płukany ołowiu 

pudów 

ć z poprzedniego miesiąca Pozostaloś 

W listopad 
673 4" 12207 

zie r. 1903 otrzymano 

Razem 
Rozchód w listopadzie r. 1903 

ć na 1 grudnia r . 1903 
talość ta przedstawia: 

Pozostaloś 

Pozos 
% wytwór 
% rozchod 

czości\ . 
u l za hstopad r.1903 

2I5 346 3 OOI 

888757 15 2o8 
170854 -

17I7903 I5 2o8 

333 1 507 
4I8 -

czu 

W YT APIANIE CYNKU. W listopadzie roku 1903 W 

trzech hutach cynkowych bylo czynnych 24 pie
ce pólgazo we, 26 pieców gazowych i 7 pieców prażal
nych; piece pólgazowe zawierały 884 mufle, gazo
we- l 040 mufli. Czynnych kotlów parowych by lo 
10, maszyn parowych 12 o mocy 184 IP. Przecięt
na liczba zatrudnionych robotników byla następu
jąca: wytapiacze 74, palacze 101, ściągacze 47, muf
larze 12, pomocnicy 54, pozostali robotnicy 331, 
razem 619; w tej liczbie mężczyzn bylo 563 czyli 
90,94 %, kobiet 56 czyli 9,06%. Na l 000 :pu

Prz;y:chód i.rozchód.galmanu płukanego i blysz- dów ":"ytopionego cynku przypa_dalo robotnik o w: 
olowm w listopadzie r. 1903 był' następujący: l wytapiacze 1,42, palacze 1,94, śCiągacze 0,90, muf-

• 
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larze 0,23, pomocnicy 1,0:1:, pozostali robotnicy 
6.36, razem 11,89; w tej liczbie mężczyzn 10,81, 
kobiet 1,08. Przl3cigtna wydajność jednego robot
nika na dniówkę wynosiła 2.80 pudów cynku; wy
dajność ta, sprowadzona do miesięcznej, wynosiłaby 
84,00 pudów, do rocznej -1008,00 pudów. Liczba 
ogólna odrobionych dniówek wynosiła: wytapiacze 
2 214, palacze 3 030, ściągacze 1407, muflarze 342, 
pomocnicy 1_61~, p~zostali robot~1icy 9 9?q, razem 
18559; w teJ hczb1e mężczyzm odrob1h 16 883 
dniówki, kobiety-l 676 dniówek. N a l 000 pudów 
wytopionego cynku przypadało dniówek robotni
ków: wytapiacze 42,53, palacze 58,20, ściągacze 
27,03, muflarze 6,57, pomocnicy 31,04, pozostali 
robotnicy 191,13, razem 356,50; w tej liczbie dnió
wek, odrobionych przez mężczyzn- 324,31, przez 
kobiety - 32,19. Suma ogólna zarobku robotni-

ków wynosiła (w rublach): wytapiacze 5 065, pala
cze 5 083, ściągacze 2 069, muflarze 558, pomocni
cy 1888, pozostali robotnicy 8 441, razem 23104; 
w tej liczbie zarobek mężczyzn wynosił 22159, 
kobiet 945. Przeciętny zarobek jednego robot
nika na dniówkę wynosił (w rublach): wytapiacze 
2,29, palacze 1,68, ścią~acze 1,47, mutlarze 1,63, 
pomocnicy 1,17, pozostali robotnicy 0,85, wogóle 
1,24. N a l 000 pudów wytopionego cynku przypa
dało zarobku robotuików (w rublach): wytapiacze 
97,29, palacze 97,63, ś ciągacze 39,74, muflarze 10,72, 
pomocnicy 36,27, pozostali robotnicy 162,15, ra
zem 443,80; w tej liczbie zarobku mężczyzn 425,65 
i kobiet 18,16. Wypadków nieszczęśliwych z ro
botnikami byJ'o 4, z których 3 zakm'tczone wy
zdrowieniem zu:pelnem, a l zakończony częściową 
niezdolnością do pracy. 

Wytwórczość cynku podług hut w porównaniu z rokiem 1902 była następująca: 
"""!!! 

Rok 1902 Rok 1903 W r. 1903 wytopiono cynku więcej 

- (+) albo mniej (-),niż w r . 1902 

Nazwa huty Listopad 
Od poczn,tku 

Listopad 
Od pocza,tku 

Listopad 
Od początku roku 

roku d o l roku dol do l grudnia grudnia. 
l 

grudnia 

- Ofo - o/o p u d ó w pudów l pudów l 
l 

aulina p 
K 
B 

22 g:j6,75 r9S 36s,so 22 594 1226 394,64 - 402,75 ' - 2 +28 029,'4 + I4 
on stan ty II 668 ro8732 12970 1'7 •o4 +l 302 ! + II +~s 8o2 + 26 ,1 ) ) 

' ędzin I4 283 I4773° r6495 187 588 + 22J2 ; + 5 +39 8s8 + 27 

Razem 1 48947,75 1 454827,5o l 52059 l s5r 5r6,64 l+ 3 rrr,25 1 + 6 l+9668g,r4 [ + 2r 

Oprócz tego w listopadzie r. 1903 otrzymano j danego cynku składał się z następujących pozycyi: 
l 7~2,1 pudów pyłku cynkowego. Pozostałość WJ:- na blachę cynkową sprzedano 6200 J?Udow cz~li 
topiOnego cyn1m w hutach na d. 1 grudma 17,40% sprzedaży, kupcom do dalszeJ sprzedazy 
wynosiła 8 520,97 pudów czyli 16,37% wytwórczo- -1800 pudów czyli 5,05% i pozostałym odbiorcom 
ści i 14,19% rozchodu za listopad r. 1903. 27 635 pudów czyli 77,55%. 

Rozchód cynku w listopadzie r.l903 wynosił Podług miejsc wysyłki rozchód sp.rzeclanego 
60065 pudów, pyłku cynkoweo-o-1844 75 pudów. cy~ku oraz pyłkl;l cynkowe_go sk~adal się z n~stę-

o ' puJących pozycyi: w obrębie Krolestwa Polskle~o 
Rozchód cynku składał się z następujących wysłano 7 l 06 pudów cynku czyli 19,94% wysyłki 

pozycyi: dla dalszej przeróbki u siebie 24 430 i 152,50 pudów pyłku cynkowego czyli 8,29% wy
pudów czyli 40,67% rozchodu i sprzedano 35 635 syłki; do Cesarstwa wysłano 28 530 pudów cynku 
pudów czyli 59,33% rozchodu. czyli 80,06% wysyłki i 1692,25 pudów pyłku cyn-

Podług kategoryi odbiorców rozchód sprze· l kowego czyli 91,71% wysyłki. R. K. 

K O R E S P O N D E N C Y E. 
Pogwizdów pod Cieszynem, d. 24 stycznia, r. 1904. 

J estem tutaj dla obejrzenia wiercenia taranem 
h ydraulicznym systemu inżyniera W. WoLSKIE
GO, które w ostatnich czasach zwróciło na siebie 
uwagę całego świata technicznego. Wiercenie pro-

wadzi P-rzedsiębiorca p. ST. CzERWIŃSKI, znany 
i w Krolestwie Polskiem, a celem wiercenia jest 
znalezienie węgla. 

Rezultaty postępu robót były tak zdumie
wające, że taran i Pogwizdów jest obecnie w za-

• 

• 

• 

• 
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gł9bin Ostrawo-Karwińskiem na ustach wszystkich l cze w takich pokładach, nie osiągnąwszy 600 m, 
i, kto może, jedzie, aby zobaczyć tę niezwykłą robiło średnio około 2,5 m na dzień, przyczem 
rob?tę .. Nie tylko ~ajbli.żs~a ?kolica gor~iwie zaj- użyto 14 wyJ?iarów rur, .Po~czas gdy skron~niej
muJe ~1ę :vy~a.Jazloe:n .mzymera po!skiego, ale 1 s~y I?· CzER~INSKI z:=tdowohł. s1ę trz.ema: pasam1 rur, 
i z W1edma 1 z pobhzkrego Sląska Gornego a na- me licząc p1erwszeJ rury klerowmczeJ. 
wet z Ka:uka.zu przybywali. f~cbowi ludzie dla Dzisiaj odbyła się w Pogwizdowie próba 
przekonama s1ę, czy pogJosk1 me są przesadne. wiercenia rdzeni taranem i to mnie właściwie tu 

Opis zasad, na których taran zosta.l zbudo- sprowadziło. Z przyjemnością powiedzieć mogę, 
wany, i szczegóły jego urządzenia pozostawiam iż próba udaJ'a się. \V przeciągu godziny uwier
samemu wynu.lazcy, który przyrzekł przybyć do cono 50 cm. w piaskowcu i wydobyto rdzeń, któ
Dąbrowy z odczytem i wydrukować go następnie J ry nie ustępuje wcale rezultatom, osiąganym 
w Przeglqdzie Górnic.so-I-lutniczym; ograniczę si ·~ przez wiercenie dyamentowe. Po zastosowaniu 
na podaniu uyfr, które wyjaśnią, dlaczego robo- · ulepszeń, które praktyka wskaże, będzie można 
ty powyższe zyskaly taki rozgłos. taranem hydraulicznym skutecznie współ'zawodn i -

Wiercenie rozpoczęto w początku listopada czyć z. kosztowne.m ~ zm.onopol.izowa!lem w rę
roku 1903, a już w końcu roku osiągnięto glębo- kach kilku firm mem1ecklch w1ercemem koroną 
kość 600 m. w iłołupkach i twardym ~iaskowcu. dyamentową. 
Istotnej roboty wiertniczej było 670 J 2 godzin Przed kilku dniami p . WOLSKI sprzedał swój 
(podlug bardzo szczegółowych raportów wiertni- ~ patent na kilka głównych pa1'lstw Europy środko
czych) i osiągnięto w tym c zasie 603,20 m głębo- wej i zachodniej; na Rosyę zrobiono już uklad 
kości otworu, zarurowanego rurami 175 111111- śre- wstępny, kMry zostanie do skutku doprowadzony 
dni.cy w~wnęt,rznej, które mo~ą jeszcze .dalej. iść: l po odwierceniu dwóch otw.orów. na I~aukazie . Ja: 
DaJe to sredm postęp czystej roboty w1ertmczeJ ka szkoda, że wynalazca me mogl m1ędzy swym1 
90 cm na godzinę. Razem z rurowaniem i repa- znaleźć kapitałów, które, oceniwszy słusznie war
racyami było dni roboczych 42, co daje ogólny tośó pomyslu, obok sławy, przysporzyłyby krajo
postęp wiercenia zarurowanego otworu 14,36 m lla wi i nieco ... funduszów! 
dzień. Ko11czę tę wzmiankę wyrażeniem serdecz-

Jest to rekord wszechświatowy w tych po- nych ży-czeń pow:odzeni~ temu polskiemu wyna
~ła~ac1J:; m~zglę~ni~ bowiem . należy~ że śląskie 1

1 
lazkow1, prz~sr}aJąc dzrelnemu wynalazcy nasze 

1lołup,u, o 1.a m1 w1adomo, me nalezą wcale do "Szczęść Boze. 
wygodnych dla wiertacza poldadów, na dowód 

1 

Zygmunt Bielski 
czego przytaczam, że pewne niemieckie w swej in:tynier. 

ojczyznie zaszczytnie znane towarzystwo wiertni-

J> rzeg fąa fi teratury górniczo-fiutniczej . 
S p is art91{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Nafta (1903) NQ 12. a) Przemysłnaftowy i wo-~ czości, wywozie i zapasach ropy w Borysławiu. 
skowy. Szkic historyczny na 50-letui jubileusz (dok.). e) H . Winckel. Pytauie geologiczue z zakresu gór
Pierwszą wzmiankę o wosku ziemnym jako też nictwa naftowego. Pytanie dotyczy warunków geo
o jego zastosowaniu do wyrobu świec przez miesz- logicznych w Baku. Wobec tego, że na calym 
kańców Drohobycza znajdujemy w dziele FuNKE'Go obszarze naftowym w Baku, wynoszącym około 
z roku 1817. Dokładną analizę wosku ziemnego 10,45 lzm2

, wydobyto w latach 1881 -1902-im 114 
wykonano w roku 1840. Zasługa przyczynienia milionów m 3 ropy a, licząc razem z wodą, co 
się do szybszego rozwoju przemysłu wosku ziem- najmniej 150 milionów rn3 płynów, należy yrzy
nego należy się Robertowi Domsowi, przemysłow- puścić, że powstała wskutek tego próżnia, rowno
cowi lwowskiemu, który w r . 1854 odkryl znacz- miernie rozłożona we wnętrzu ziemi, wynosi ~a 
ne żyły wosku. b) Swia towa produkcya ropy w ro- wysokość 14,35 m, co odbić się powinno na po
ku 19U2. Przybliżone dane statystyczne o prze- wierzchni ziemi; czem objaśnić, że dotychczas 
myśle naftowym. c) Dodatkowe wartmki dla ubez- żadnych jeszcze zapadnięć nie zauważono? 
pieczeń przedsiębiorstw naftowych w Boryslawiu 
i okolicy (dok.). Przepisy dla urządzeń pioruno
chronów przy rezerwuarach żelaznych i wieżach 
wiertniczych. d) Z Boryslawia. Dane o wytwór-

Gornozawodskij Listok (1903) NQ 30. a) M'oskow
sk1ja Wiedomosti i przemyst górniczy potudnia Ro
syi. b) N. Steinfeld. W sprawie utworzenia Rady 
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do spraw górniczych. Zaznaczywszy, że zatwier
dzenie projekLu Rady można już obecnie uważać 
za fakt dok01~ any, autor polemizuje z .llfoslwwsld
mi Wiedomostiami, które nader nieprzychylnie od
noszą się do powyższego projektu. c) Ztoża mi
nera/ue góry Dzyszry w Abclzazyi (dok.). ·wyciąg 
ze sprawozdania inżyniera okręgowego l-go Kau
kazkiego okręgu górniczego zawiera opis budowy 
geologicznej i złóż mineralnych. Bogate zł'oża 
rud żelaznych, cynkowych i o!owianych znajdują 
się w warunkach bardzo dogodnych dla eksploa
tacyi; obecność lasów i si!y wodnej zapewnić mo
gą pomyślny rozwój przemys!u górniczo - hutni
czego. 

NQ 31 . a) N. Steill_{eld. Z powodu obecnych 
cen rynlwwych suro'wca. Podczas gdy na Uralu 
cena surowca wynosi 52 kop. za pud, huty polu
dnia Rosyi dostarczają go po 40 kop. za pud; 
zbyt na .surowiec huty poludniowe znajdują nie
jednokrotnie w sferze naturalnych wpływów hut 
uralskich i odw1·ot.nie. Uznając takie stosunki za 
nienormalne, autor jest zdania, że porozumienie 
się większych hut żelaznych mogłoby doprowa
dzić do geograficznego podziału rynku, pożądane
go dla obu współzawodniczących okręgów. b) f(. 

Kuzniecow. O potrzebie zuiesienia przepisów tym
czasowych o egza.minaclz ua prawo prowadzenia ro
bót gómiczych (por. Przeglq,rł Gómiczo - Hutniczy 
M 5, str. 204, streszczenie artykułu w Russkom 
Gornozawodslwm Wiestuikie M 5). 

Dodatek techniczny NQ 3. a) TV. hewski. Wie
szanie sir; nabojów w wielkim piecu {pocz.). Prak
tyka nie posiada dotąd dostatecznych środków 
dla zapobiegania wieszaniu się nabojów w wiel
kim piGcu. Autor jest zdania, że pomyślne roz
wiązanie tej sprawy może by6 dokonane jedynie 
zapomocą zasadniczych zmian w procesie wielko
piecowym. Pozostawiając opis procesu wieRzania 
si9 nabojów i środków zapobiegawczych do na
stępnego numeru, autor przedewszystkiem zają! 
się wyjaśnieniem mechanicznej strony procesu 
wielkopiecowego. Za podstawę swej teoryi me
chanicznej autor przyją! dwie zasady, a mianowi
cie: l) naboje niezależnie od składu swego stawia
ją w różnych miejscach pieca niejednakowy opór 
przenikającym od do!u gazom i 2) zastosowa! 
prawa KmcHHOFFA o rozga!ęzionych prądarh elek
trycznych do wyjaśnienia ruchu gazów w piecu. 
b) A. Terpigorew. Przeglq,d sposobów odbudowy po
ktadów węgla kamiennego w kopnlniaclt Rosyi po- _ 
ludniowej (c. d.). c) K. Chariczko~'IJ. O wtasnościach 
nafty, znajdujq,cej się w lzandlu czq,stkowym w Char
kowie. Autor bada! próby nafty, branej z rozmai
tych sklepów i sk!adów i znalazl tylko w jednym wy
padku naftę niedostatecznie czystą; za przyczynę za
nieczyszczenia uważa niedbale lub też d!ugotrwa!e 
przechowywanie jej w sk!adzie, wskutek czego 
uległa ona utlenieniu. d) .111agnezyt. Autor podaje 
sk!ad chemiczny magnezytów sztyryjskich i ural- l 

skich, oraz przytacza dowody, przemawiające na 
kor~yść tego ~aterya!u o15niotrwa!ego w porów
namu z dolom1te_m. Fonurno wszystko wysokie 
ceny magnezytu 1 cegły magnezyowej stoją wciąż 
na przeszkodzie szerszemu ·jej zastosowaniu. 

Oesterreichische Zeitsch r ift fiir Berg- und Hutten
wesen (1903) NQ 50. a) G. Kroupa. Wytapirmie mie
dzi ~'IJ konwertorze {pocz.). 'reorya procesu wyta
piania miedzi zapomocą konwertora DAwiD' A. b) 
Silolzsikon. Nowy mat.erya-1: ogniotl·wa!y (por. Prze
glqrł Techniczny r . 1903, J\2 29). c) H Rupprecht. 
Rozwój budo'wy poduo.~uic ( żórawi) w Niemczech. 
Autor podaje obraz stopniowego rozwoju budowy 
podnośnic w Niemczech, gdzie wyrób ich dosięg
ną! znacznych rozmiarów i stanowi obecnie po
ważną rubrykę w wywozie maszyn za granicę 
a g!ównie do Rosyi. 

NQ 51 . a) L . .111razec i L. DupaJ'C. Ztoża ntd 
żelazuych w powiecie Solil<wmskim gubPruii Perm
sidef 11a Uralu (pocz.). Geologiczny opis kraju, 
złóż rudy żelaznej brunatnej i sposobów jej od
budowy. b) G. f{rouprr. Wytapianie miedzi w lzon
wertorze (dok.). c) Dr. Leo. lluta miedziana Oker 
w Harcu. Opis huty i sposobów, stosowanych do 
wytapiania miedzi. 

NQ 52. a) S. Kopnlnie soli w Austryi w r. 1901. 
Dane statystyczne o przemyśle solnym. b) G. K. 
Kopalnie asfaltu w ,c..·an - Valeutino we TVtosz ech. 
Jest to streszczenie opisu z-łóż i kopalń asfaltu, 
wydanego przez zarząd kopalń w czasie wystawy 
miast niemieckich w Dreznie w r. 1903. b) L. Jfrazec 
i L. Dupa re. Ztoża rud żelaznych w powiecie Soli/zam
skim gub. Permskiej na Urnln (dole). c) F. Rozwój 
przemystu górniczego w Argentynie. Pomimo ol
brzymich bogactw kopalnych przemys! górniczy 
w Argentynie, dla braku dróg żelaznych i zalud
nienia do niedawna prawie nie istniejący, obecnie 
przy pomocy kapitalów europejskich zaczyna 
wchodzić na drogę prawiellowego rozwoju. W o
hec nader sprzyjających warunków naturalnych 
przemys! ten może się rozwinąć podobnie szybko 
i wszechstronnie, jak w Stanach Zjednoczonych. 
d) Peterson. O rudac/t żelaznyc/t w Laponii. Spra
wozdanie z wycieczki geologicznej, przedsięwzię
tej z polecenia rządu w celu zbadania z!óż rudy 
żelaznej . 

NQ 1 (1904). a)}. Afauerhofer. Odbudowa z pod
sadzka ;sapomoca zamulania w kopalni hr. Wilczka 
w Ostrawie PolŚ!dej. Praktyczne wskazówki sto
sowania tego sposobu odbudowy. Zamulanie dla 
braku piasku uskutecznia się mieszaniną, skrada
jącą się z piasku, ska! p!onnych, popio!u i gliny. 
Wysokie odszkodowania, jakie wypada!o p!acić 
w!aścicielom za uszkodzoną powierzchnię, g-łów
nie sk!oniły zarząd kopalni do wprowadzenia no
wego sposobu. W ed!ug przybliżonych wyliczeń 
kopalnia odzyska!a 32 miliony ctr metr węgla, 
pozostawionego pod postacią filarów oporowych . 

• 

• 
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b) H. Rupprecl1t. Nowoc.q;esne urządzenia do pod11o
sze11ia i pr.c;ewo.::mia wie/kiclt mas (pncz .). Pohież
ny przegląd urządzeń do przewożenia i podnosze
nia surowych materyalów luL gotowych wyro
bów. c) Pr.se111ysl górnico-lmtnic;y un TTTęgr.c:;erh 
w rolw 1902 (pocz.). Dane statystyczne, dotyczą
ce powierzchni, zajęi.ej pod nada11ia górnicze, oraz 
licz by maszyn, zatrudnion yeh w przemyśl e gt'n·ni
czym. d) W. Foltz. Ny11ek węglo<l~V ; 111etnlowy 
w gruduiu r. 1903 (pocz.). 

---------------------------

Stahl und Eisen (190ł) r~Q 2. n) H. Jfucco. 
Sprawnzdn11ie z ~odró'y do .'-,taii0 1V /.Jai1,n .. ::oll_,., ił· 
Ameryld Pólnowej \V celu uzupulnit• I.i<t -: '. > <:.~~·) 
sprawozdania o l••ateryalaclt ~'.t'''".i';; ;, :_y ... . ;
nyeh w przemy~le żela:tłl.)o'lll St<iiH';,_: 7,,i;'d:1;: · ·~-.n
nych (t>or. Stnlzl u11d Sisr'll r. l! t(l, F. tr. UJl) a1aor 
w ubieglym roku ot1by l p odr." ż pol\ t•'• : t •<\: ltl<> 
możliwie dokladnogo puznm1ia \\'~u·urk ', ,,. vyt'.'-<'•l'
czości i przewozu ruuy %.d:,znc>j. ,\l•tm·. •1:\is ; :_j:~p 
złoża rnd żelaznych w okoliu ul! Jl~?i q:·a \\'_~- ~:-; ze
go (Ln.ke Supcri11r), [•O•l ,lo w p n; ,<>li:'.;,;i.iu ;.;'li•dS 

NQ 2. a) ./. .1/auerlJO[er. O lliel.:tóvycll urz~l- na 600 milionów 1111111 ; wol 11.e \\ hi'~U·;L~.j;}' . '" 1 11 y-
dze111'nch <u !.•opalni hr. Wilczka w Ostrnw:e Pol- l t • · · l · ' 1'l ·1 
ski e')·. O [>i s urza.dzo1t, ma,)· Clcych na. col u za]JOwnio- worczośC1, wyno,;ząen.J o 1(\l· t JJ ,, p rzv,zlo <. llll l J .. 

. . , , ,, . . nów tonn rocznie, zap:~s tl~ !l I>ie lJ •li:iP m:.,,;l \\" ,'!· 

me. be~lHL'~~ens~."'~. ro~ot. w kor~alm. Rc.>~ll_l~u~e starczyć na d.lugn. Dalt>.i LHia <tul<•r ;,"s:d.• i_IIZ•.:J· 

spo:-;oby probO\\ama. ".Yt1zymałoscr na cr:;memo wozu drogą ląuową i \\otLl <~ o r;~z J~ ,, ~zta i \\.\J'Illl

butelek do tlenu, uzywanych przy pyzyrządach ki przeln.chm ku. i>J 11. Hilllro?. o )Y.: \•r.:;\'J/a•·/1• 1~0. 
mtunl~owyC"h, tarc7:e 1 znp?ry pochylmane, z~t~t?- j wodujacvcll us.c:;kor/:::.enirl l!/r•ch 1,·o/l •):o;·cil .- Arv, kul 
S~Wl1.11l.~ st~rych _lm drll~la_nych do W~lllOCl1le1:1a ma na c•elu odll::Jl'l ie da,iący('h sit;J. W OS1<ltlliCh 

k.tp. przy o ~udoww ~hodmkow, samoczynno ~tww- czasach s]vszeć z,nz ,1tc),,, jakob\· w \\'!1"111 wypad
rame ch:zwr, ~amuJąeych przeplyw P?wretr.za ka h przyczyną m:zko<b:: •? l; [,~ [ , 1 -"h kollowyd1 l1yJ: 
w ehodmkach, Jednoczesna odbudowa dwoch bh.z- rnater·ya] uz·v,v~ 11 " 11 ., ,. )·1·c'1b ]1!·· ,.• .- - · .. · -1 . · b" · . . ' c. , J u ~ u1 'l · d- ..- 11 ,L \\l . f / .., t .t-u.~u 

ko sre re połozonych pokładow. b) H. Rupt;reclzl. zlewne. Powołui<ll' si'ł 1j11 , , 1 .. 11, : 0 rzot·zo'zna·.vc·•'>w 
N~wo~zesue urzqd:euin do P'1dnoszenin i ~rze<t•o:·eni~ i przykłady, w~i •Je 'z· )Jl'.lkt ·,rki, nutol· \\')'i'<tża. 
·w~~lkicll ri~II~S,_(:: d.). c! Pr.zemyst gÓI'Ill''Z11- llll.f/11· przekol.lan.ie. że ~1.: 1<'J\\'lli1 .pr.z\ (·Z,Yllil; U ::< zk;l(b:C'il 
C;) 11_11 • f f! ,..,.l .• alt 'W _rnh 11 1. 9~2 (?· ~.) . J?a.ne O he z- b la eh ]rotlowych tJ.)' li a W Od;, rlo :;_\ c· en i a. kot j {n\', 
?re z,l~Iudmon.~ch, Io~otmkow 1 pizecr9~nych za.- zawierająca tlen i ki\ as \\'I,' Q.·lo wy. t') K. r;ru/Jt:l'. 
robk~ch .. d~ TT. l~oll~. Rynel~ wr:glowy z metalowy Gaz ·wylntowy, jnf..:o j r 1_,.11c .:·ród!o s :'!y w hucie ::c-
w g1 ztdllllt 1 · 190,) (dok.). lni311ej (dok.) . Są t n ol1l ic: .. •nia, JfJ ,t.i<lC<l JJ't. t·e]u 

NQ 3 . a) G. K. Pr.:.yvBad Keyli11g' n do usuwa- wykazanie, że gaz wy lo10wy n 1W<J<'Zt~~~nio urzą
nia islder i pytu z gnzó·w' wylotowycli llopnlnlm. clzonej huty żela ···ne.i po za~l·okr,_jpnin pc,tJ'7.Gb, 
\Vyclzielająey się gaz spotyka strumieu wody, związanych z rw·:1:'l 1 wi,· L~i · 1 ~ l •it•, (,1\\ ' . lll'J /.o by(! 
który gasi iskry i pochlania dwutlenek siarki; użyty do porus.wnia \Y~z:•:; t \ich 111t·dwnizuów 
nast~~pnie filtr. wypełniony wiórami drzewnymi, w fabryce. Za p'!:,:· tw; do o 1diczt'!\ jl t),;ltt:'~yb 
uwab1ia gaz od pyłu, czyniąc go w ten sposób ilość gazu wylotO iH•,:.:·o, cl:J s cill' (';t,<'llCp;n joiZ('Z ± 
do reszty nieszkoclliwym. b) H . Rupj;recht. 1Vo- wielkie piece o o~;ói11Pj wyt ;. ,,r<·7,<J~r·i l ~~_· o t Pll

woc.sesne urz~rdc;r11ia do podnosze11ia i przewo::enin rowca na. dobę. d) l'· Lryde Hudut() ;l i 7.c:!<I SI.'!.vci 

'l.Uielldclt 111ns (dok.). c) O. Kolzser. Przemyst pól- mechanicz11e leiz11y. \V .)'lliki lJad:d, maj D_ eych na. 
110Cilo-nmery!.•rnlski (pocz.). Autor, w kazawszy na. celu wyka.zanie :~ale:;;uo,ici bErl•>W,\' i JlJL·r-hanicz
wstępie zasadnicze różnit:e i warunki, charaktery- uych własności duJH·,.::n odle'\'U (\llj0go '\\ )'lDiai·•'•w 
zujące przemyst Stanów Zjednoczonych, kreśli lub wymiarów je,..!, O posze:<e,.!..'.loycl: cz9:ici '' wzgl~
pobieżnie stan obecny przemysłu w~glowego i że- dnie od prędszego lub pov;rolnit•j ,;;z0g·o ich osty ,<:.:·a
la.znego, dróg żelaznych oraz wyrobu maszyn. d) nia. e) ll ytwurc;:;"<l' -', f:'/a:.:a ~u .YIC/Il '·.: ec/1 7.J Lat.tCh 
Przemysl górniczo-Iw/niczy na Wegrzech w r. 1902 od r. 1900 do 1902 'i.•i:.f.tl~dllie f)t/ v. 18()../. rio 1902. 

(c. d.). S.tatystyka wy}'adków nieszczęśliwych. Zei tschrift des Obc rsc~ . !esisc'·en Derg- und HiHten-
NQ 4. a)). Holobe!.:. Wybuch .!!liZÓW 'W lwpnl- mann ischen Vereins (1903). Grud:iei\. a) TV SJ)I'(T'i .. Uie 

ni 'I.Uoslw zie11111ego "Gru11a I", nnle.'fqcej do T owa- wpisów do lzsięgi 11.1 i ot,·c.:-1/Cj 7c•la~n'cirln f;r;7uia::.clt· 
rz_ysl'wn n!tcyjnego "(Jorystmu" ,(pocz.). Artykuł, na- 11~ o zrz:c.q;emu ~;~ l';.·r.llJ•: tl,o ~t·y:wg_ror:.:cJ.IIa ::JI 
prsany na podstawie protokołu urzędowego, ma s.~kody, spowodO'l.ume J•' .cy~ j)J m.u.rt.: .• eme lof,?t jJod
na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności, w ja- zl~nu.lych. r\rtyl_cul zawiera OJ_nme ,cz~m;kcn:r ko
~ic!l nastąpił wybuch, powodujący śmierć 16 ~rs:yr prawmczeJ ~tr:wa.rz) ~zc·n.w gormkuw 1 l~ut-
1 crężkie kalectwo ± robotników. b) o. !{ohser. n~ko.w na Śląsku b ornym, ma;]ąr·<' n.t eolu wyjaś
Przemyst pólJIOC/10 . rnnerykmiski (dok.). Po]ityka meme, c~y obeene pra:woda\:s~wo zcz.w~h 11<1 cl~
c~lna. Stanów Zjednoczonych, położenie robotni- k~nywam~ tego rodzaJ 11 wpr~o,v; opun? 11~·awn~~ 
kow 1 system premiowania. c) O procesie Bertrand· kow brzm1ą w dnchu JH'zecz<~C.}'lll. b) ll ytwon·.:;osc 
T ~tiel 'a. d) Z toto w Finlandyi. e) Przemyst gór- żelaza ~ Niemc::;erll 7U lrrtec'z od 1900 do l 902 
mc.q;o- hutniczy na Węgrzech w rolm 1902 (dok.) . 'I.Vzględme od r. Jó<J,I do r. 1902. 
Da~e s~a.tystyczne, dotyczące wytwórczości mine- Revue un iverselle des mines et de la metallurgie 
rałow 1 wytapiania metali. (1903). Listapad. a) A. llavets. Ur,5tJdzc11ia i ma-

.. 
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szyny kopalnim1e (dok.). Sprawozdanie z wystawy nych przy badaniu lamp bezpieczeństwa i ma
powszechnej w Paryżu w r. 1900. Rozdział VI teryalow wybuchowych, oraz sprawdzanie ane- · 
o przewietrz ::miu zawiera: opis przyrządów do mometrów. c) A. De111eure. Opis !zapalni węgla 
oznaczania gazów wybuchowych lub samoczynne- w Bois-du-Lac . d) 111. Hennebutte. Wyrób koksu hut
go brania prób powietrza, sposób ogrzewania po- nicz ego (pocz.). Autor podaje zasady .wyrobu kok
wietrza, stosowany w kopalni Montram hert, opis su dla celów hutnictwa z węgla kamiennego nie 
wenty latorów: Rateau, :Mortier, Gen es. e i H er- spiekającego się lub brunatnego przez dodanie 
scher oraz doświadczenia nad przewietrz; tn iem ro- 1 substan cyi wiążących. e) Kota systemtt Ehrhardt' a. 
bót przygotowawczych w kofalni, za'' i erającej Opis kół ze szprychami walcowanych i kutych 
gazy wybuch?we. Rozdział V ! poświęe Jny j est l z jed_nego kawała żelaza oraz wyn_iki prób. me
lampom bezp1eczeństwa a rozdz1al VIII zaw1era chamcznych, wykonanych nad tem1 kołam1 na 
opis urządzeń do ładowania i przewożenia węgla . 1 wystawie przemysłowej w Diisseldorfie. f) Wy
b) V. Watteyne i S . Stassart. Stacya doświadczalna 

1 

sta·wa w iYledyolrnie w r. / 905. 
dla lamp bezpieczd1stwa i materyatów wybuchowych w. K. 
we Frallleries. Opis urządzeń i sposobów, stosowa-

l{ronika bie~ąca. 
Rynek węglowy w Warszawie za czas od 24 1) Od stacyi dróg żelaznych Nadwiślań-

stycznia do 6 lutego r. 1904. Usposobienie na ryn- skich: a) Strzemieszyce, b) ~osnowiec i c) Golo
ku węglowym, początkowo do yć słabe, pod ko- nóg i Dąbrowa Górnicza do stacyi: Praga, W ar
niec jeszcze więcej osłabło. szawa Kowelska, :Marki i Warszawa Brzeska dróg 

W czasie powyższym dostawiono na stacyę żelaznych N ad wiślańskich, W a1·szawa Petersbur
towarową drogi żelaznej Warszawsko- Wiedeńskiej: ska drogi żelaznej Warszawsko - Petersburskiej 

w tygodniu I 1 026 wagonów oraz do miejskich składów węglowych na placu 
w II 830 Broni w kierunku przez Iwangród koszt przewo-

" " • 
1 

zu węgla oblicza się w ten sposób, jak gdyby to-
Placono za korzec węgla. grubego 1 kostko- l war szedł odpowiedn io od stacyi drogi żelaznej 

wego I po 90-:-94 kop. za marki lepsze, po 83-88 ·warszawsko-Wiedeńskiej : a) Str~emieszyce, b) So
kop. za mark1 gorsze. . snowiec i c) Dąbrowa do stacyi Warszawa Wie

W sprzedaży cząstkoweJ placono w tygodniu cleńska drogi żelaznej Warszawsko - Wiedeńskiej 
I -y_m rub. l kop. 20-rub. 1 kop. 25, w tygodn iu w kierunku najkrótszym rzeczoną drogą żelazną. 
II-1m rub. l kop. 10. . 2) Od stacyi dróg żelaznych N ad wiślań

W składach sprzedaży drobneJ z odwózką skich: a) Strzemieszyce, b) Sosnowiec i c) Golo-
placono rb. l kop. 10 za 100 klg. . nóg i Dąbrowa. Górnicza do stacyi: Łódź Fa-

Dla celów fabrycznych notowano węg1el po bryczna, Łódź Chojny i Łódź Karolew drogi że-
cenach: . laznej Fabr~czno - Łódzkiej w kierunku przez 

gruby 1 kostkowy I 95 kop. Skarżysko- Slotwiny koszt prz•?wozu węgla obli-
kostkowy II 93 " cza się w ten sposób, jak gdyby towar szedl od-
orzech I 88 " powiednio od stacyi drogi żelaznej Warszawsko-
orzech II 85 Wiedeńskiej: a) Strzemieszyce, b) Sosnowiec i c) 
dr_obny 73 " Dąbrowa do stacyi Łódź Fabryczna drogi żelaz-
miał 54 " nej Fabryczno-Łódzkiej w kierunku najkrótszym 
(Podług Gazety Handlowej ). drogą żelazną Warszawsko -·w i edeńską przez Ko

luszki. Zrównanie kosztów przewozu węgla do War
szawy i Łodzi drogami żelaznami Nadwiślańskiemi 
l Warszawsko-Wiedeńską. N a skutek starań Rady 
Zjazdu przemysłowców górniczych Królestwa Fol
skiego od dnia 14 lutego roku 1904 ustanowione 
zostały następujące taryfy na przewóz węgla ka
miennego, wprowadzane z ro~porządzenia ministra 
Komunikacyi, w razie przerwy lub utrudnień 
w ruchu na liniach Sosnowiec-Warszawa i Sosno
wiec-Koluszki drogi żelaznej Warszawsko - ·wie
deńskiej: 

Oplaty dodatkowe pobierają się we wszyilt
kich wypadkar.h oddzielnie na zasadach ogólnych. 

Taryfy powyższe ogłoszone zostały w M 1537 
Zbioru taryf. S. 

Rozszerzenie sieci rządowych dróg żelaznych 
w Królestwie Polskiem. Ze względu na wzmagają
cy się ruch przewozowy na liniach dróg N ad wi
ślańskich. zamiast ułożenia drugiego toru na szla
ku Kowel-Lublin-Wa.r zawa, Zarząd dróg Nadwi
ślańskich proponuje wybudowanie równoleglej ga-
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Ię:&i od ~ychż.e, któraby, przerzynając, ~owe dziel- ~ 21587 rub., podatki 6245 rub., utrzymanie lasów 
nice kraJu, me tylko ulżyła sprawnosm przewozo- 7 317 rub., pomoc lekarska 421 rub. Towarzystwo 
wej dróg, lecz przyczyniła się również do pod- przyniosło 20 956 rub. straty, a wlącznie ze stra
niesienia pod względem ekonomicznym części kra- . tarni z lat poprzednich 32968 rub. Stan czynny 
ju, dotąd pozbawionych komunikacyi kolejowej. 1 bilansu Towarzystwa. składa się z następujących 
Istnieją dwie odmiany projektu rzeczonego, z któ- 1 pozycyi: ziemia i lasy 253687 rub., budynki 63 528 
rych jedna zasadza się na przeclł'użeniu linii dro- rub., urządzenia fabryczne 83 697 rub., walcownia 
gi dwutorowej Równo - Kowel od stacyi Kowel 123546 rub., oświetle11ie elektryczne 2970 rub., 
przez \Vlodawę do Parczewa; druga, o wiele do- majątek ruchomy J 6 701 rub., materyaly i wyro
nioślejszego znaczenia, zasadzałaby się na prze- by 101333 rub.; roboty nieukończone 1563 rub., 
prowadzeniu linii, która rozpoczynalaby się na koszta organizacyi Towarzystwa 13112 rub., go
stacyi Kamienka dróg poludniowo - zachodnich, tówka w kasie 267 rub., dłużnicy 33020 rub., 
przechodzilaby przez Łuck, \Vłodzimierz Wołyń- weksle 12372 rub., kaucye 20000 rub., straty 
ski, Hrubieszów, Zamość, Janów, dalej przerzyna- 32968 rub.; stan bierny: kapitał' zakładowy 425000 
laby Wisłę pod Zawichostem i koilCzyłaby się na rub., pożyczka z Towarzystwa kredytowego ziem
stacyi Ostrowiec odnogi I wangrodzko - Dąbrow- skiego 141926 rub., pożyczka z Towarzystwa kra
skiej dróg Nadwi~lailskich. Drugi ten projekt, kawskiego 24412 rb., kapitał amortyzacyjny 8880 
w połączeniu z projektowaną linią Tomaszowską, rub., wierzyciele 135548 rub., kaucye 20000 rub. 
niezaprzeczenie wywarłby bardzo doniosłe zna- S . 
czenie na stan dobrobytu południowej części Kró- Bilans Towarzystwa Sosnowieckich fabryk rur 
1estwa Polskiego, dla węgla zaś naszego zagl'ębia i żelaza . W M 49 TT'iestnilza Finansow, Promysz
zmniejszyłby przy~ajmniej o 100 klm odleglość lennosti i Tovgowli z roku 1903 ogłoszony został' 
od stacyi Zdo]bunowa, leżącej w obrębie cukrow- bilans Towarzystwa Sosnowieckich fabryk rur 
ni kraju południowo-zachodniego. Al. Gr. i żelaza za rok 1902/3 (za czas od dnia l lipca r. 

Bilans Towarzystwa Skarżysko . W :M 4-ym 1902 do 30 czerwca r. 1903). Towarzystwo w o
Wiestnika Filw1tsow, Promyszlen11nsti i Tovgowli kresie sprawozdawczym przyniosło l 017 280 rub. 
z roku 1904 ogłoszony został' bilans Towarzystwa zysku włącznie z zyskiem, pozostałym z roku po
Skarżysko za rok 1901. W roku sprawozdawczym przedniego. Zysk postanowiono podzielić w spo
'rowarzystwo przyniosło stra.tę, która ze stratami sób następujący: na umorzenie wartości budynków 
z lat poprzednich przedstawia sumę 229 222 rub. i maszyn 364401 rub., na l)Owiększenie kapitału 
Stan czynny bilansu Towarzystwa składa się z na- zapasowego 50718 rub., wynagroJzenie członków 
stępujących pozycyi: gotówka w kasie 2893 rb., war- zarządu 29 902 rt;tb., państwowy podatek przemy
tość ziemi, kopalń i dróg żelaznych 170813 rb., bu- slowy 301706 rub., dywidenda 5±0 000 rub. (9 ~~ ), 
dynki i maszyny 816616 rb., zapasy materyalów pozostałe 492 rub. postanowiono zaliczyć do zy
i wyrobów 207 565 rb., dłużnicy i wek le 89 371 rb., sków roku nastę.Pnego . Stan czynny bilansu skia
depozyty członków rady zarządzającej 69000 rb., da się z następuJących pozycyi: wartość zakładów 
straty 229222 rb.; stan bierny: kapita-l zakładowy 490558± rub., kasa 7 477 rub., weksle 99209 rub., 
750000 rb., weksle 55174 rb., wierzyciele hypotecz- kaucye 67215 rub., dlużnicy 2997352 rub., mate
ni i inni 695 758 rb., depozyty człolllców rady za- ryały i wyroby l 055145 rub.; stan bierny: kapi
rządzającej 69 000 rb., sumy przechodnie 15 548 rb. tal zakładowy 6000000 rub., wierzyciele 787 502 

s. rut., kapitał umorzenia 1348 263 rub., kapitał za-

Bil ans Towarzystwa Ruda Maleniecka. W N 2 
TViestuika FhtansO'l'IJ Promyszlemzosti i Torgowli 
z roku 1904 ogłoszony został bilans Towarzystwa 
Ruda Małeniecka za rok 1902/3 (za czas od l lip
ca r. 1902 do 30 czerwca r. 1903). \V okresie 
sprawozdawczym Towarzystwo mialo 31664 rub. 
dochodu; wydatki wynosiły: utrzymanie rady za
rządzającej 1300 r ub., utrzymanie zarządu zakła
du 7 OoO rub., koszta ogólne 8 690 rub., procenty 

pasowy 39±057 rub., zysk 602160 rub. S. 

Sprostowanie. W x~ 4-ym Przeglq.du Górni
czo- Hutliiczego w artykule "F odział' Królestwa 
Polskiego na okręgi górnicze" należy uskutecz
nić następujące sprostowanie: w wierszu 5-ym od 
góry tego artykułu zamiast "Francusko-\Vłoskie
go" powinno być "Francusko-Rosyjskiego"; w wier
szach 12-ym i 20-ym zamiast "Ząbkowice-Granica" 
powinno być "Ząbkowice-Sosnowiec". 

WSPOMNIENIE POZGONNE . 

.Ś. p. 1\lfons l{zeszotarsl{i. 

Dnia 3 (16) stycznia r. b. w Petersburgu 
zmarł inżynier technolog, naczelny metalurg sta-

lowni Obuchowskiej i profesor zwyczajny Peters
burskiego Instytutu Folitechnicznego ś . p. ALFONS 
RzEszoTARSKI. 

Urodzony w roku 1847 w gubernii R adom-

.. 
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skiej, zmarły w domu rodzicielskim otrzymaJ sta- ' 
ranne wydlO\i'ttnie, poczem, po sko11czeniu gimna
zyum w Radomiu, s uclyowa1 matematykę w L. 
Szkole GJównej w ·warszawie, następnie przei1iósl 
si9 do l)eterf'burga na wydzial mcehaniczny In
st) tutu 'l'eclmologiczuego, kt()ry ukm1czyl w l'O
ku 1S7f). Niepospolicie zdolny mlocly inżynier 
jeszcze ua ławie szkolnej okazywal zamiłowanie 
do metalurgii i, ''stąpiwszy do fabryki Putilów
skiPj w Petersburgu. z calym zapa]em odelał si9 
tej g'lł zi techniki, rozpoczynaj11c pracę w roli 
zwyczajnego robotnika przy piecach martenow
skich. Przy~zly uezouy metalurg po kilku mie
siącach tej uciążliwej pracy wykazał tyle energii 
i znajomości rzeczy, że został zarzil,dzająeym je
dnym z pieców mart<mowskich, poczem przeniósl 

Rozgłos slawy HZE!'ZOTAHSKlEGO, jako uczono-
go metalurga, sprawil. że wyższe 1 eelmicznć za
kłady naukowe ubiegaly si~~ o niego, ofiarując mu 
kateclr9 metalurgii. v.· roku lDOO \\.arszawski 
lnF'tyt ut Folitechniczny zaprosi l go na profesora, 
lecz HzEsZOTAHSKI zrzeid si~\ trgo za:::zczyiu; w ro
ku 1801 I)etersburski ll1stytnt Politeehuiczny za
prosi] go na dziekana wydziału mPtalurgicznego 
i zarazem profesora metalurgii; ni•~ b~'dąe w sta
nie z powodu braku czn,.;u pocłoła1'· ohowiqzkom 
dziekana, odmówi! lll'Z) j 9eia ty e h o bowi<\zków, 
lecz przyjął katedr9 i zająl się;' niezwłocz
nie zorganizowm1iem w nowobuclnjąeej si9 po
litechnice laboratoryn m metnlnrgiezn t• go oraz 
ułożeniem kursów i potrzcbny('h przy wykłatłach 
wy kre1;Ów. Los j ednttk nie po z\\ o li l mu przyst ą
pić <lo wykJadów ulubionego przc'dmiotu, które 
rOZJJO<·ząe się mialy dopi<·ro w 1·oku HJO± a 1-:ade
miekim. \V osobie zmarłego In>;tvtut Politech
niczny voniósl >;tratę, powotować Jdórą na razie 
b~clzie pra\rie niemożeb11cm. 

• l'i9 d q st.alowni Olmchowskiej w Petersbm·gu, gdzie 
z początku hyi pomocnikiem znanego metalurga 
CzmNow \ a nast9puie objqł samodzielnie stanowi
sko gl•)wnego metalurga ,,. stalowni Obuf'how
skiej. \\' tym czasie RzEsZOTAnsKI oclbyl kilka
krotne pod róże za granicę, gdzie zwiedziJ wy bit
niejsze stalownie, a w domu prowadził teoretycz
ne i praktyczne badania nncl budowq stali oraz 
wyrabianiem płyt paneernych dla okr9t<'1w wojen
nyuh. 

Dzigki wybitnym zdolnościom i niezmordo
wanej pracy RzEsZOTARsKJEGu stalownia Obuchaw
ska znjęla, pod jego kierunkiem jecbo z pierw
szych miejsc. Założone staraniem jego w fabry
ce Jal>oratoryum metalograficzne było pierwszem 
w }Ht.i'lstwie Rosyjskiem i wszystkie inne podobne 
laboratorya wzorowały się m1 obuchowskiem. Do
konane w tern labaratoryurn przez RzEszoTAR~KIE
GO uaclania budowy stali rozniosły imię jego da
leko poza granice pai'u;twa, a wydana przezef1 
w roku 1898 praca p. t. "Badnnia mikroskopowe 
nad żelazmn, stalą i surowcem" do dnia dzisiej
szego jest jedynem w tym rodzaju dziełem, wy
danem w państwie Rosyjskiem. 

W ciągu swej prawie trzyclziestoletiliej nau
kowo-technicznej pracy RzE~ZO'l'AHsKI wydal wiele 
prac z dziedziny metalurgii, oraz zamieścił wiele 
artykułów w różnych pismach technicznych. 
Z pierwszych wymienimy: "Bessemerowanie i spo
sób prowadzenia tej czynności". "PrzPglqrl uow
szych ulepszel't, do:Swiadczefl i bada11. dohllWJ yd1 
w zakresie stali_ zlewnej". ,,Proces Jn<lrteuowski '', 
"0 łamliwości stali na błękitno". "Rozmn.itP ko
rye hartowania stali", ,.Badania mib·oskopowe 
nad żelazem, stalą i surowcem" z ohsz<·rnym atla
sem mikrofotografii. Pierwsze z 1 .• \ eh pra<.: dru
kowane Lyły w języku polshim. o:-;1 a tnie w ro~y.i
skim, lecz i te w przek]ac1zie polskilll ez9<eiowo 
lub całkowicie były 1-omieszcznnt- w 11olskich 
technicznych ]_Jismach peryodycznyd1. 

Zmarły naJeżal do tych rzadkich ludzi, li:tó
rzy łączą w sobi<' niepospolite zdolności z wyso
kiemi zaletami duszy i serca, rozlegli! wiedzę 
z wyj<\lko\\·ą skromnością, zamilowanie clo pracy 
z gotowoś('ią dzielenia się z i1mymi wynikami 
swych hada1l. Wywiqzujqc się z obowiqzków 
obywatela luaju, zmarly, pomimo nawalu termi-

l nowPj i odpowiedzialnej pracy, zawszt' znajdowal 
możność udzielać chwili 11ie wolnego, bo tego ni
gdy nio miaL ale kradzionego od snu i wypo
czy11lm czasu, na slużenie ogólowi. Szybko oryen
tujący siQ, ~pokojny, wyrozumiały, nieskazitelne
go el1araldPru, o zawsze pogod11em obliuzu, w któ
rem od bij al a się czysta .i ego cl u sza, zawsze gotów 
byJ slużye czynem, światlą radą i pomocą w każ
dej sprawie, gdzie mu to rozum i sumienie naka
zywały. Każdy, kto znal ś. p. RzESZOTAHt<KIEGO, 
kto mial choćby 11ajmuicjszą z nim Rtyczność, nie 
mógl ni o cznć dla11 glQ bokiego Rzneunku i powa
żania, to też cie~zy l się zmarly wysokim szacun
kiem i uznnniem ze strony swej władzy. milością 
i poważaniem kolegów, współpracowników i zna
jomyc·h, milością i ezC'ią prawclzi" i c s:vuo\\·Rką ze 
strony ""'.Fh podw1:ulnyl'h i liezuyeh rolJOtników 
faiJJ'\'I'Zll w· h. 

· Xa ci\l·ą tłon.\· przez ll,;iln<\ pr.tc~' (IJ'ganizm ~.p. 
HzEc:znT.IIl"KIEGO nie Jllli.~·l s t <1\\ i·'· dllstntc)<·znego 
oporu c·i~•żkiej niemo1·y, ktlll'a go ]'rzy praey na· 
\l'i('dzila. to też ~łamała ()Jl:t w pnwei<\gu dwóch 
i.ygodni to życie. 1)chw 1 rucln, poświ~·ccft i miło
xc·i, zabil'rając go w puln,nn rozkwic•it) ~il ducho
\1'~ ch i umysłowych. 

Cześl' pamięci tego 
watdal 

zacnego człowieka i oby

Stallisimo Żu!w~oski 
inżyniPr ~orniczy. 

,llo:lllo:Jello IJeuayporo, ':>. q;cnp:l:JH 1904- r. 
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