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PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
('L::;A~OPD:ll'vlO. POt:l \\'lJ!,;CON J~ 8PRAWO.M PRZJ·~MYtlŁU GORNICL::;EGO l HU'L'.NlOL::;tWO. 

~ 18 (48). Dąbrowa, dnia 15 września 1905 r. Tom II. 

Odbudowa grubych p ok ładów węgla w zagłębiu Oąbrowskiem. 
W r. 1902-im wyższa władza górnicza delego- kopalniach zagłębia Dąbrowskiego, które stc;>sują 

wuJa do zagłębia Dąbrowskiego inżynierów górni- obecnie sposób śląski. W celu rozstrzygnięcia 
czych p . p . KuRMAKOWA, PoPOWA i PoMERANCOWA w tej kwestyi koniecznem byłoby wyświetlenie wa
cclu zb~•dania stosowanych w rzeczonem zagłębiu runków ekonomicznych eksploatacyi węgla w ko
sposobów odbudowy grubych pokładów węg l a. palniach zagłębia Dąbrowskiego, mianowicie: l) 
Dla rozpatrzenia rezultatów dokonanych badań koszta własne węgla na kopalniach i jego ceny 
utworzoną została następnie komisya w składzie sprzedażne i 2) koszta podsadzki w kopalniach 
następującym: przewodniczący p . KARP IŃSKI, człon- dąbrowskich. 
kowie górniczego komitetu naukowego p. p.: IwA- 3) Oprócz tego należałoby: l) określić za
Now, KocowsKI, URBANOWICZ i CzERNYszEw, delego- pasy węgla w zagłębiu Dąbrowskiem i 2) rozpat
gowani do zagłębi::t Dąbrowskiego p. p.: KuRMAKow, rzeć, wprowadzenie jakich środków drugorzęd
PoMELUNCOW i PoPow, zaproszeni p. p .: BAUMAN. nych w zaę>)ębiu Dąbrowskiem należałoby uwa
BYLtM-KotosowsKI i RoMANOWSKI przedstawiciele to- żać za komeczne. 
warzystwa inżynierów górniczych p. p.: WoLsKI i Co do punktu )!ierwszego uznano przede
ŁuTUGJN. inżynier_owie okręgowi w zagłębiu Dą- wszystkiem, że odbudowa z podsadzką grubych 
browskiem p. p .: ZAK, L IFLANI> i 81EMIANNJKOw, przed- pokładów węgla o wszelkim upadzie pod wzglę
stawiciele przemysłowców węglowych w zagłębiu dem technicznym jest IJajodpowiedniejszą . Na
Dąbrowskiern p. p.: MIECzYStAw GnABI ŃSKJ, HrERO- stępnie komisy a rozpatrzyła materyaly statystyoz
NIM Kol\DRATOWJCZ. STANIStAW KoNTKJEWICz, J ULIAN n e, dotyczące wypadków nieszczęśliwych w za-
STRASBUHGER i STANistAw 8TRATJLATo.*) głębiu Dąbrowskiem oraz w zagłębiach Śląska 

Program zajęć komisyi był IJastępujący: Górnego, Czech i Francyi środkowej, zawierają-
l) Rozpatrzenie kwestyi zasarlniczej, miano- cych grube poklady węgla kamiennego. 

wicie, który z dwóch sposobów odbudowy gru- Statystyka wypadków nieszczęśli
bych pokładów węgla kamiennego 0 upadzie ła- wy c h. Ponieważ w zagłębiu Dą~rowskiem w 
godnym (sposób śląski lub z podsadzką) najwięcej kopalniach,. odbudowywuJących ~~~be pokłady 
zabezpiecza: a) bezpieczeństwo robotników i b) w~gla kam1e1mego, ~toso>~ane są Iozne l?osob.y, 
celowe wyzyskanie znajdujących się w zagłębiu p1 zcto w celu WJ:ŚWietle~ua stopn~a b.ezpiec~e.n
D.ąb~·ows~iem zapasów węgl~ .. W. celu r_ozstrzyg- j stwa tych sposobow w danych. w~1 u_nkach mieJ S~ 
męC1a teJ sprawy należy wysw1 ethć: l) hczbę wy- cowych , wa~nem ~:y-Ioby pos1adam.e statysty~1 
padków nieszczęśli wych z robotnikami skutkiem l wypadkov.~ meszczęsh~ych w ~OJ?almach zagłl(bia 
oberwania się węgla i skal (jak również i ogól- . Dąbro_wsk1ego . . Badama ko;msy~ wyk~~ały .Jed
na liczbę wypadków nieszczęśliwyc. h) oraz . stratę l! nak, z~ statyst.yka. wypadkow .n1eszczęshwy~h ':" 
węgla przy odbudowie sposobem śląskim na Śląs- k?palmach zag~ęb1~ ~'l:browslnego prowadzi :'>lę 
ku Gótnym i w Dąbrowie; 2) liczbę wypadków nie- mesyst~matycz~ne 1 me;Jednakowo ~a w:szystkiC?
szczęśliwych z robotnikami skutkiem oberwania . kopalmach. .LICzba o~olna wyyadkow mesz('zęśh
się węa-la i ska:t (jak również i ogólna liczbę w.ych, cechuJąca stOJ?Ień bezpieczeństwa spos<?bu, 
wypacll~ów nieszczęśliwych) oraz stratę· węo-la me JfOŻe być przyJęta za podstawę .skuf~uem 
przy odbudowie z podsadzką we .B'rancyi ib w bra:{<?W w _do tarczanycl~ prz.ez kopalme Wlado
Dąbrowie. mosmach 1 wobec wogole medostatecznyclt dla 

2) \V razie uznania sposobu odbudowy z badań . statystycznych da.ny~h .. Naprzykład w 
podsadzką za odpowiedniejsz·y należałoby roz- kopalm Reden, odb~dowywująCeJ pokła.dy węgl?
strzygnąć druga kwestyę zasadnicza, mianowicie, 1 we z podsad.zką, hczba , wypa~kow meszczęś~l
cz b lob mo~liwem ze wzo-1 dów ekonomicz- wych wyno~1 _12,5% ogoln~J hc.zby zatrudn~o
ny~h r tec\.nicznych zastosow~nle (i w jakim za- ny.ch ro~Otl;lko~; w kopaln~ Kazumerz, sto~UJą: 
kresie) sposobu odbudowy z podsadzką w tych c.eJ sposob sląs~I,-1,5% a p1zytem .w ~opalm te~ 

hczba wypadkow, zakończonych śmierCią, wynos1 
35% ogólnej liczby wypadków nieszczęśliwych; 

•) Gornyj Żurnal, r. 1905, .\;l lzwiestja Obszczestwa gornych >V kopalni Saturn, prowadza.CeJ· SWOJ·ą statystykę 
inzenierow. r. l905, M2. 
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naj więcej szczegótowo, przy 18 ~ wypadków w warzystwa Warszawskiego, w kLórych przy noto
stosunku do ogólnej liczby zatrudnionych robot- waniu wypadków widocznie zachodziły pewne 
ników liczba wypadków, zakończonych śmiercią, niedokładności, to i ten materyał, wzięty za dłuż
wynosiła 4% ogólnej liczby wypadków nieszczęś- szy przeciąg czasu (przynajmniej za 10 lat) może 
liwych (w kopalni Reden nie było wypadków, służyć za podstawę do wyprowadzania odnośnych 
zakończonych śmiercią). Nizkie liczby co do ko- wniosków w danej sprawie. 
palni Kazimierz przedstawiają rezultat braków w Przechodząc pomimo to do materyałów za 
dostarczanych wiadomościach. r. 1900-1901, zebranych na zasadzie dokumentów 

Przy zbieraniu danych na miejscu okazała oryginalnych przez członków komisyi, clelegowa
się niezgodną z danymi roczników statystyeznych nych do zagłębia Dąbrowskiego, komisya uznała 
nawet liczba wypadków, zakońr.zonych śmiercią. za konieczne zaznaczyć, że pomimo niemożności 
która, jakkolwiek nie jest o tyle ważną dla okre- zestawienia danych za dłuższy okres czasu (pier
ślenia stopnia bezpieczeństwa sposobu odbudowy wotnie zestawione były dane za r. 1899- 1902, 
(ponieważ wprowadza ona pierwiastek wypadko- lecz ze względu na niezgodność z rocznikami 
wości), jednak zwykle przyjmuje się pod uwagę statystycznymi za lata powyższe i niemożności 
ze względu na pewność danych. Przyjmując pod wynalezienia przyczyny tych niezgodności ze
uwagę, że dokładniejsze stosunkowo prowadzenie stawienia powyższe były odrzucone), dane te prze
statystyki wypadków nieszczęśliwych w kopal- mawiają wyraźnie na korzyść większego bezpie
niach zagłębia Dąbrowskiego wprowadzone zosta- czeństwa w zag.tębin Dąbrowskiero sposobu odbu
lo dopiero od r. 1900, że posiadane na miejscu dowy z podsaclzką (pomimo dokładniejszego noto
materyały są niekompletne, wielce niezada wala- wania wypadków nieszczęśliwych w kopalniach, sto
jące (brak prawidłowej klasyfikacyi wypadków sującyeh sposób odbudowy z podsadzką, niż w kopal
nieszczęśliwych, niejednokrotnie opinii lekarzy i niach, stosujących sposób śląski) i wykazują wyraź
inżynierów okręgowych, wiadomości dodatkowych nie zmniejszenie w ostatnich latach liczby wypad
nawet o wypadkach poważnych i nawet protokó- ków nieszczęśliwych przy odbudowie z podsadzką 
lów o wypadkach śmierci), niejednostajne i nie- i zwiększenie przy odbudowie sposobem śląskim. 
jedn::~kowej wagi dla różnych sposobów (sposób (W kopalniach z podsadzką liczba wypadków nie
z podsadzką stosują w zagłębiu Dąbrowskiero tyl- szczęśliwych na l 000 zatrudnionych robotników 
ko 3 kopalnie, w tej liczbie l od r. 1900), korni- jest 2.3 razy mniejsza). 
sya uznała za niemożebne opierać się w swoich Członek komisyi p. UHBANOWICZ nie zgodził 
wnioskach o stopniu bezpieczeństwa różnych l się z wnioskiem powyższym ze względów nastę
sposobów odbudowy grubych pokładów węgla w pujących: l) Zebrane przez delegatów do zaglę
zaglębiu Dąbrowskiero na danych roczników sta- bia Dąbrowskiego dane za dwa lata nie mogą być 
tystycznych o liczbie wypadków nieszczęśliwych uważane za materyal statystyczny. 2) Statystykę 
w kopalniach rzeczonego zagłębia, stwierdziła za dowolny okres czasu można zestawić na zasa
jednak fakt znacznej liczby wypadków (na 1000 ro- dzie daflych, ogłaszanych w czasopiśmie Gomvj 
botników, zatrudnionych pod ziemią, skutkiem , Żumat, zupełnie dokładnych odnośnie do wypad
oberwania się węgla i skał: było 26 wypadków ków, zakończonych śmiercią, i dostatecznych od
nieszczęśliwych, w tej liczbie 3,65 zakończonych nośnie do skaleczeń, szczególniej, jeżeli wyłą
śmiercią). czyć z nich towarzystwo Warszawskie. n) Dane 

Członek komisyi p. UHBANOWJCZ nie zgodził delegatów nawet za wybrane przez nich 2 lata 
się z wnioskami powyższymi ze względów nastę- pod względem wypadków, zakończonych śmiercią, 
pujących: l) Pewność danych o wypadkach, przemawiają na korzyść sposobu śląskiego i tylko 
zakończonych śmiercią, w granicach dokładności pod względem mniej wiarogodnych wypadków 
praktycznej nie podlega wątpliwości i dlatego t.a skaleczeń dają przewagę na korzyść bezpieczeń
część materyalów statystycznych może być uzna- stwa sposobu odbudowy z podsadzką. 4) Oświad
na za zupełnie odpowiednią do oceny względne- czenia słowne członków komisyi o wypadkaeh 
go bezpieczeństwa stosowanych w zagłębiu Dą- za rok ostatni wskazują nie tylko na zmniejszenie 
browskiem sposobów odbudowy. 2) Co się tyczy się liczby wypadków nieszczęśliwych przy odbu
ogólnej liczby wypadków nieszczęśliwych, to, dowie z podsadzką, lecz i sposobem śląskim, 
jakkolwiek w sposobie ich notowania niema po- szczególniej w razie stosowania odbudowy na 
żądanego ujednostajnienia i dokiadności w po- dwie warstwy. 
szczególnych kopalniach, niema jednak zasady do Komisya uznaia za konieczne przy badaniu 
robienia przypuszczeń, żeby liczba ta rozmyślnie statystyki wypadków nieszczęśliwych w celu 
lub bezwiednie byla zmniejszana we wszystkich określenia stopnia niebezpieczeństwa jednego lub 
kopalniach, stosujących sposób śląski, i odwrotnie- drugiego sposobu odbudowy przyjmować za pod
zwiększaną w kopalniach, w których w przeciągu stawę ogólną liczbę wypadków nieszczęśliwych 
przeszlo 20 lat stosowany jest sposób odbudowy skutkiem oberwania się węgla lub skal, obliczo
z podsadzką. Skutkiem tego, jeżeli w zestawie- ną na 1000 zatrudnionych robotników. Same tyl
niu rozpatrywanych danych opuścić kopalnie to- ko wypadki, zakończone śmiercią, jakkolwiek są 
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one więcej wiarogodne, są jednak niedostateczne, 1 niki. Dowodem tego może slużyć fakt, że w tej 
ponieważ następstwa wypadku nieszczęśliwego ~ ·samej Francyi sposób z podsadzką w zagłębiu 
mogą być niejednakowe zależnie od tego, o ile Loary daje 2 razy więcej wypadków nieszczęśli
okoliczności sprzyjały lub przeszkadzały wypad- wych, niż w zagłębiu Loary i Saony. Sposób 
kowi nieszczyśliwemu ujawnić się w całej sile od- śląski daje na Śląsku 21

/ 2 razy mniej wypadków 
nośnie do poszkodowanego; tym sposobem tylko J nieszczęśliwych, niż ten sam sposób w zagłębiu 
liczba ogólna wypadkównieszczęśliwy ch skutkiem Dąbrowskiem. 
oberwania się węgla lub skal da cechę bezpie- Opierając się na materyał'ach statystycznych, 
czeństwa posobu, nie wprowadzająn do niej pier- 1 podm1ych w referacie delegowanych do zagłębia 
wiastka wypadkowości. Dąbrowskiego członków komi yi, w którychto 

Obliczenie liczby wypadków nieszczęśliwych materya~ach przyjęte zostały za podstawę dane, 
w stos~nk~ do ilości wy_doby~ego '~ęgla. wi~cej , opracowane pr_zez komisyę Prus~ą i _wogóle znaj~ 
odpow1edme z punktu w1dzema kap1talu, zostało dujące się w hteraturze zagntmczneJ urzędoweJ 
prz~z ~omisyę _odrzuc~ne _na w~ór _zajmuj~c~j się i ogólnej, komisya po ~szechstronn~m rozpatrze
takleml samem1 badamaml kom1sy1 PruskieJ, po- niu tych danych przyJęła następuJące cyfry: w 
nieważ pańsLwo nie dopuszcza sposobów zwięk- przeciąo-u 5 lat (1892 - 189o) liczba wypadków 
szenia wydajności robotnika kosztem bezpie- nieszczę'śliwych skutkiem obarwania się węgla i 
czeństwa dla jego zdrowia i życia. skal była następująca na 1000 zatrurlnioJJychro-

Członek k0misyi p. UHBANO\YJCZ wyraził zda.- botników: 
nie, że mianowicie z tego powodu prawidłowiej 
byłoby porównywać liczbę wypadków nieszczę
śliwych z ilośuią wydobytego węgla. Jeżeli przy
puścić, że dla wydobycia 1000 pudów węgla }lO
dług sposobu z podsadzką potrzeba 10 ludzi przy 
3 wypadkach nieszczęśliwych, a podług sposobu 
śląskiego przy jednakowych pozostałych warun
kach tylko ,) ludzi przy 2 wypadkach nieszczę
śliwych, to pomimo, iż w pierwszym przykładzie 
na 1000 zatrudnionych robotników przypadnie 
300 poszkodowanych, a w drugim 400, państwo 
oczywiście powinno dać pierwszeństwo drugiemu 
sposobowi, t. j. śląskiemu, jako dającemu najmniej
szą absolutną liczbę o±lar, tern więcej, że przez to 
będzie zmniejszoną liczba robotników, zatrudnio
nych w najniebezpieczniejszej gaJęzi przemysłu, 
mianowicie górniczym. 

W celu określenia względnego bezpieczeń
stwa różnych sposobów odbudowy postanowionem 
został'o wzorowae . ię na danych statystyki prus
kiej (zaglębie Górno-Śląskie, w którem stosowa
JJY jest sposób śląski odbudowy grubych pokł:a
dów węgla) i francuskiej (zagłębia Loary oraz 
Saony i Loary, w których grube poktady węgla 
odbudowywane są z podsadzką), przyjmując jed
noeześnie pod uwagę wpływ różnorodności wa
runków w różnych zagłębiach. 

Członek komisyi p. URBANowicz uznał. że 
niema najmniejszej zasady opieranie się wyłącz
nie tylko na danych tatystyki górnośląskiej i 
francuskiej z pozostawieniem na u b oczu statysty
ki dąbrowskiej chociażby dlatego. że nie wiadomo, 
czy pierwsze dwie statystyki są dokładniejsze od 
ostatniej. Oprócz tego nie można porównywać 
sposobu z podsadzką we Francyi ze sposobem 
śląskim w Dąbrowie nie tylko dlatego, że we 
Francyi istnieją dla stosowania sposobu z pod
sadzką ważne powody, których niema w zagłębiu 
Dąbrowskiem, leez i skutkiem tego, że na liczbę 
wypadków nieszczęśliwych wpływa przedewszyst
kiem nie sposób odbudowy, lecz różne inne czyn-

Liczbo. wypn.d- Liczba ogólna 
ków, zakończo- wypadków nie
nych śmiercia, sz<·zęśliwych 

Śląsk Górny 1,5!1 12,43 
Francya (wogóle) 0,69 3,50 
Zagłębie Loary 0.76 4,67 

. " Saony i Loary 0,31 2,79 
Członek komisyi p. UHBANOWJCz uznał, że po

wyżej porównane zostały ilości, nie dające po
równywać się, mi,anowicie liczba wypadków nie
szczęśliwych na Sląsku, gdzie przeważa . posób 
śląski, i we Francyi, gdzie stosowanąje t wylącz
nie odbudowa z podsadzką, przy różnorodnych 
warunkach geologicznych i innych. Oprócz tego 
przy porównywaniu sposobów odbudowy śląskiego 
i z podsadzką nie można ograniczać się tylko na 
samych wypadkach nieszczęśliwych skutkiem ober
wania się węgla i skal. Sposób odbudowy z pod
sadzką wymaga dodatkowego stosowania bardzo 
niebezpiecznego ręcznego i mechanicznego dowo
zu materyału podsadzkowego; zachodzące przy
tern liczne · wypadki nieszczęśliwe bezwarunkowo 
powinny być przyjęte pod uwagę przy ocenie 
zalet w sposobach odbudowy. 

W liczbie przyczyn, powodujących wypadki 
nieszczęśliwe, pierwsze miejsce zajmuje obrywanie 
się węgla i skal, jak tego dowodzą przytoczone 
poniżej dane, zaczerpnięte z referatu komisyi 
Pruskiej.*) 

Liczba wypadków nieszczęśliwych, zakończo
nych śmiercią w kopalniach węgla w Prusach, na 
1000 zatrudnionych robotników (pod ziemią i na 
powierzchni) wynosiła przeciętnie za r. 1891-1891>: 
Oberwanie się węgla i skał . 0,921 
Wybuchy gazów kopalnianych 0,331 
W pochylniach. 0,296 
W szybach . . . . 0,265 
Materyaly wybuchowe 0,120 
Przewóz chodnikami 0.106 

*) Gornyj Żurnal, r. 190'2, .V. 10, str. 75. 
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Pozostale przyczyny w kopalni 0,236 bulldeue Naclttheile wuł Retriebsgejallrw uichl wie-
na powierzchni 0,218 der ausgegliche11 si11d". Sekcya, rozpatrująca spo-

" " Razem 2,493 soby francuskie od budowy z podsadzką, wypo-
Przy stosowaniu śląskiego sposobu odbudowy wiedziała, co następuje:*) "Einer allgemeiner 

wzrasta jednak nie tylko liczba wypadków skut- Einfiihrung der Versatzbaues steht der in vielen 
kiem oberwania się węgla i skał, lecz i ogólna Fallen vorhandene Mangel am Versatzmateriel 
liczba wypadków nieszczęśliwych. Np. w r. 1891- und eine solche Erhohung der Betriebkosten hin-
1895 we Francyi ogólna. liczba wypadk/nv nie- dernd im W ege, dass die Ertrtige der Grubw 
szczęśliwych, zakończonych śmiercią, wynosiła (na scliwer geschadigt 'Wztrdeu, o/lite dass eine hierzu in 
1000 zatrudnionych robotuików) 1,119; wypadków VerluYlt71iss stelzwde Er gOlwilg der Siclterheit gegen
śmierci skutkiem oberwania się węgla i skał było einstehen und Kolilenjall erreicht wurrłe". P. UR-

0,400, a przeto na pozostałe powody przypada we BANOWJCZ u waż a, że ani jeden z wniosków powyż
Francyi ,0,719 wypadków, zakończonych śmiercią, s~ych nie daje prawa wyprowadzania co do bez
gdy na Sląsku wypada ich 1,472. p~eczeństwa sposobu odbudowy z podsadzką ta-

Komisya Pruska przytacza również oblicze- kiego wniosku, do jakiego przyszla komisya Pe
ters burska. nie lic~~<by wypadków nieszczęśliwych, wyprowa-

dzone na 1 milion ton wydobytego węgla. Opierając się na tern, że we Francyi sposób 
Liczba.wypad- Licr.~ba oaólna o~budowy Z podsadzką dał lepsze rezultaty po
ków,zakończo- wypa.dkó~ nie- muno znacznie gorszych warunków naturalnych 
nych śmierci!.\ szczęśliwych. l · kł d • ( · 1 k h ł · t · Sl k G' 3 30 2- 4~ za egama po a ow węg1e ruc y, z e p1ę ro 1 

ąs orny <;>.',
17 1·

0

1,83
"" l sp. ód .01.·az wielka ilość gazó.w kopalnianyc. h), jak 

Francya (wogóle) ~ t k ł b D b z ł b' L 2 -tO 14,80 rowmez na em, że warnn 1 te w zag ę 1u ą -
ag ę le oary . _ , , rowskiem są nawet lepsze, niż na Śląsku, korni-

" Saony I Loary . 1,00 ~,48 . l sya uznała, że odbudowa z podsadzką wogóle, a w 
T~ znaczna p~zewaga hcz~y \;ypadko~ n1e- zagłęb.iu Dąbrowskiem w szczególności jest o wie

szczęśhwy?h skutkie~ oberwama s1ę. węgl~ 1 skał le więcej bezpi13czna. 
przy śląskim sl?osob1.e odbudowy me moze zna- . Członek komisyi p. URBANOWICZ nie zgodził 
leźć tł~ma.czema. am w warunkach natm;alnych s1ę z powyższym wnioskiem komisyi ze wzglę
zalegan~a pokł~d.ow węglowyc.h (~arunk.1 ~e ~e d6w następujących: l) Nie można porównywać 
Franc~1 ~ą mmeJ do~odne), am w w1ększ~J hczb1e francuskiego sposobu podsadzkowego z odbudową 
robotmkow, zatrudmonych przy sposob1e odbu- sposobem śląskim w Dąbrowie. 2) Warunki zale
dowy z P?dsadzką (podług. danych, zebranych gania poktadów we Francyi są gorsze w porów
przez kom1syę Pruską, sposo? o.dbudowy ~ po~: naniu z dąbrowskimi tylko dla stosowania sposo
sadz~ą wy~aga ~ 18-20 /o w1ę~eJ robotmk?w·. mz l bu śląskiego, są one natomiast bardzo dogodne 
spos?b śląsk_I; oprocz tef5o robot~10y, zatrudmem na ~la podsadzki i dlatego ta ostatnia wyłącznie 
pow1erzchm prz,Y >yYd.obywamu materya~u. pod- Jest stosowaną.**) 3) W zaglębiu Dąbrowskiem w 
sadzkowe~o, zn.aJdUJ~ s1ę w waru~kach, .mmeJ.gro- kopalniach Koszelew i Paryż sposób francuski z 
żący~h ~1ebezp1eczens.twem), am w większeJ. lub podsadzką stosowany jest przeszlo od 20 lat i 
m?l~JSZeJ ~oskonaJ'~śc1 ~ozor.u państ~oweg~ .l ~d- dlatego w celu określenia względnych zalet tego 
mm.1stracy1 kopalmaneJ, am :vr~szCle. w rozmcy sposobu niema potrzeby czerpania danych oder
pozwmu umysłow~go u robotmko~,-Jest ona re- wanych za granicą, lecz należy przedewszystkiem 
zultatem stosowama sposobu śląskiego. udać się do statystyki miejscowej. Statystyka ta 

Komisya Pruska również podziela ten po- wskazuje, że w pokładzie Reden w przeciągu 
gląd, wskazując jednak, że częściowy sposób pod- lO-letniego okresu czasu (1891-1900) przy śląskim 
sadzania przestrzeni, wyrobionej na calej grubo- sposobie odbudowy w kopalni Kazimierz w bar
ści pokładu, praktykowany na Sląsku Górnym, dzo niebezpiecznych warunkach na 1000 zatrud
nia dal dodatnich rezultatów pod względem zwięk- nionych robotników (pod ziemią i na powierzch
szenia stopnia bezpieczeństwa robót. Sposób ni) przeciętnie wypada 4,06 wypadków śmierci; 
ten stosowany bywa wylącznie w celu ochrony kopalnia Koszelew przy sposobie odbudowy z pod
powierzchni od uszkodzeń i powoduje znaczne sadzką dała 5,75 wypadków śmierci. Liczba ogól
straty węgla. na skaleczeń za 4-letni okres czasu (1897-1900) w 

Czlonek komisyi p. URBANOWICZ przytoczył, kopalniach, stosujących sposób śląs.ki, z wyjątki~m 
że sekcya komi~yi Pruskiej, rozpatrująca odbudo- kopal~ ~owarzystwa Warsz.awsklego, wy1~0s1~a 
wę w zagłębiu Sląskiem, przyszła do wniosku na- przec1~tn.1e na 1000 zatrudmonyc~ pod z1~illl~ 
stępującego:*) "Die Ausdehnung der An wendung robotmkow 60,~, gdy w .k;opalmach Paryz l 

von Versatzbau wird empfohlen sofern die zu Koszelew, stosuJących .sposob odbudowy z pod
erreichende arossere Sicherheit des Abbaubetrie- sadzką,-93. N a zasadzie przytoczonych powy
bes durch a~derweitige mit den Versatzbau ver- żej danych nie można nie przyjść do wniosku, że 

. *) Die Verhandlungen und Untersuchungen der Preussischen 
Stem-und Kohlenfall-Commission, Heft li, Seite 167. 

*) lbidem, Heft 1 V Seite 412. 
**) Ibidem, Heft Vl, Seite 5. 
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w zagłębiu D'łbrowskiem wprowadzenie podsadz- maj'ł najwyżej 360 111 głębokości. Prawie we 
ki suchej nie tylko nie zmniejszyło ryzyka za- wszystkich kopal11iaeh zagłębia Dąbrowskiego od 
wodowego, lecz, przeciwnie, powiększyło je znacz- dolnego poziomu szybów prowadzą się pochylnie 
nie (o 40-50°/0). Ten objaw, że w przeciągu dwóch w kierunku nachylenia pokładów w celu przy
ostatnich lat liczba ogólna wyp3,dków jakoby l gotowania dolnych piątr. Pole szybu zapomocą 
zm1~iejsz:yla się przy. odbudowi~ z podsadzk_ą, nie 

1 

chodników. P?śr~dnich i prostopadłych. do nich 
moze m1eć znaczema decyduJącego, pomeważ pochylń dz1eh s1ę na pola robocze, ktore zapo
przeczą temu wypadki, zakończone śmiercią, a mocą chodników przygotowawczycli dzielą się na 
następnie skutkiem zbyt krótkiego czasu obser- filary. Wymiary pól roboczych zależą od warun
wacyi. Jeżeliby objaw ten przyjmować nawet ków naturalnych zalegania pokładów. Zwykle 
pod uwagę, to jednocześnie nie należy zapominać wymiar pola roboczego po rozci'łgł'ości (od po
o tern, że dla osi'łgnięcia takiego rezultatu po- ~hylni do pochylni) wy nosi 100- 150 lll, a po 
Lrzeba było 20 lat, w przeciągu których sposób upadzie 100-200 m. Pozostawiane obok pochyl
odbudowy z podsadzką w porównaniu z dawnym ni i chodników pośrednich filary oporowe mają 
sposobem śląskim pochł'ouąl niepotrzebnie wiele również różną wielkość zależnie od grubości po
ofiar ludzkich. kladu, warunków jego zalegania i tego ciśnienia, 

Straty węgla. W celu ostatecznego roz· jakiego pokład doznaje. Zwykle wymiary filarów 
patrzenia punktu l-go swego programu komisya oporowych są dość znaczne. Chodniki i pochyl
zajęła się zbadaniem sprawy o stratacli węgla nie mają wymiary 2 nt X 2 111 i 2 111 X 3 m. 
przy różnych stosowanych w zagłębiu Dąbrow- Pokłady grubości ponad 4 111 wybierają się od 
skiero sposobach odbudowy. W tym celu było 1 góry działkami szerokości 5 111 - 6 m, przyczem 
zaproponowane określenie strat w różnych kopal- ' w celu ochrony chodnika od starych zawalisk 
niach zagłębia. Cyfry strat, podane przez przed- pomiędzy dawnemi robotami i działkiem pozosta
stawicieli kopaló Saturn, Czeladź i Milowice i wia się noga (tymczasowy filar oporowy) szero
mające wynosić około 10°/0 (pokla:dy poziome i kości .J. m. Gdy dział'ek zbliży się do tarych 
najgrubsze z nich nie przenoszą o m), uznane zo- robót, w filarze górnym pozostawia się cienka 
stały za zbyt male, jako nie zawierające strat warstwa węgla. która w Dąbrowie nosi nazwę 
skutkiem pożarów i zostawiania filarów oporowych. f plota; sam dział'ek zowią zabierk'ł. Gdy działek 
Dla kopalń Hrabia Renard, Niwka, Mortirner i został wyjęty, zaczyna . ię wybieranie nogi, co 
Kazimierz, odbudowywujących grube (ponad 6 wykonywa się po większej części po upadzie. 
1n i do 14 m) pok-łady sposobem śląskim, człon- , Robota przy wyjmowaniu filarów wykonyw<L 
kowie komisyi, delegowani do zagłębia Dąbrow- się w sposób następujący: w chodniku przygoto
skiego, wyprowadzili znacznie wyższą cyfrę. waw0zym po pozostawieniu nogi odpowiedniej 
Mianowicie, oryentując się podług planów kopal- szerokości wyjmują obudowę na całą szerokość za
nianych towarzystw Warszawskiego i Sosnowic- bierki i zaczynają robotę w st.ropie chodnika (t. 
kiego (wydobywających około 43% całej wytwór- zw. wdzierkę) dotąd, dopóki. o ile jest. to możli
czości węgla w zagłębiu Dąbrowskiem i 60°/0 ca- wem, nie dosięgną wierzchu pokładu. Następnie 
lej ilo'ci węgla, wydobywanego sposobem śląskim) zabudowywują wyrobioną przestrzeń kapami i za
i opierając się na wiadomościach, zaczerpniętych czynają wyrabiać zabierkę w górę po wzniesieniu. 
od dział'aczów miejscowycl1, uznali oni, że strata l Gdy zabierka zbliży się do starych zawalisk, po
węgla przy prawidłowej odbudowie na 2 warstwy zostawia się płot i rozpoczyna wybieranie nogi. 
i przy braku strat skutkiem pożarów wynosi nie l W obranej części nogi wierci się u dołu szereg 
mniej 25% znajdującej się pod ziemią ilośri wę- głębokich dziur. Po wystrzałach noga czasami 
gla. Należy zauważyć, że robota jednym przod- l osiada zaraz, czasami jPdnak trzeba na_to czekać, 
kiem w pokładach grubości ponad t> m jest zabro- i dlatego robota ta zwykle wykonywaną bywa 
niona na mocy obowiązującej instrukcyi: w razie w nocy z soboty na niedzielę. Ten sposób robo
stosowania takiego wybierania węgla w pokla- ty jest bardzo łatwy i tani, lecz jest bardzo' 
dach grubości np. 14 111 straty przenosiłyby 50°/0 , niebezpieczny w razie raptownego oberwania się 
jak był' o to przytaczane przez miejscowy dozór nogi , co zdarza się wówczas, jeżeli noga po pierw
~órniczy przy opisywaniu dawnych robót.. Dla szych strzałach nie osiadła lub osiadŁa tylko w 
iatwieJszego zrozumienia dalszych wywodów w części i w dalszym ciągu jest wyrabianą . W ro
komisyi przytoczony był podany poniżej krótki bocie tej szClzególnie niebezpieczną jest wdzierka 
opis sposobu prowadzenia robót w grubych po- (gdy robota prowadzi się prawic bez żadnej obu
ziomych pokładach węgla w zagłębiu Dąbrow- dowy w wązkiej przestrzeni z kup węgla) oraz 
skiem. l wybieranie nogi i plota. 

Przygotowywanie pól wykonywa się zapo- Wybieranie na. 2 warstwy pokładów grubo-
moc~_ dw?ch szybów, zwykle znajdujących się w ści ponad 8m w ostatnic_h ~zas~ch prowadz~ się 
pobhzu Jeden od drug1ego. Głębokość szybów w towarzystwach Sosnow1cklem1 Warszawskiem. 
nie jest zbyt wielka dzięki dogodnym warunkom lecz dotychczas sposób ten znajduje się w okresie 
zalegania pokładów; obecnie szyby wyciągowe prób na większą co prawda skalę. Oddzielne po-
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ziomy rozcin.ają się pochylniami na pola 100 - średnie prowadzą się w stropie pokladu, równo-
150 111 po rozciąglości, które za pomocą chodników legle - w środku, tak iż nad stropem chodnika 
przygotowawczych dzielą się na filary szerokości pozostaje warstwa węgla minimum 6 1n; od chod-
10 m. Poklad bierze się na 2 warstwy w ten spo- nika równoleglego prowadzą się 2 pochylnie, 
sób, żeby warstwa wierzchnia . . była nie mniejsza \ przyg?towy>~ujące warstw~ wierzchnią, i 1 po
od 8m. W celu przygotowama 2 warstw w każ- chylma, ktora ma obsług1wać warstwę dolną. 
dero polu prowadzą się 3 pochylnie; chodniki po- (n. N.) 

Początek roku bieżącego ujawni! nieznaną 
nam dotąd kwestyę robotniczą. Trudno przy
puszczać, ażeby ruch, ujawniający się obecnie u 
nas, był ruchem samodzielnym, nie mającym 
związku z podobnymi ruchami na zachodzie, myl
ne byloby również przypuszczenie, że ruch ten, 
przechodzący u nas obecnie zaledwie okres "ząb
kowania", może zostać rozwiązany na drodzejakiejś 
specyficznie naszej formy organizacyi ekonomi cz
nej i społecznej. Zgodzić się raczej trzeba z poglą
dem K. MARXA, że kraj, pod względem przemy
słowym więcej rozwinięty, przedstawiać może dla 
kraju mniej rozwiniętego obraz jego przyszłości. 
Wynika stąd wskazanie wyraźne: badania charak
teru ruchów społecznych naszych, jak dotąd, wię
cej żywiołowych, niż świadomych, niezorganizo
wanych, naogól bezładnych, na gruncie pań tw 
pod względem przemysłowym więcej rozwinię
tych, a w pierwszej linii na gruncie państw ościen
nych, skąd ruchy te bezpośrednio do nas prze
chodzą, skąd w znacznej mierze czerpią natchnie
nia i zapewne wskazówki. 

W ciągu dwóch wieków ubiegłych ustrój 
feudalny państw został z gruntu zmieniony. W 
całej Europie zakwitła wielka idea wolności i 
praw człowieka. Umysły oświecone XVIII stu
lecia przejęte były przekonaniem, że istota naj
wyższa stworzyła świat w celu uszczęśliwienia 
ludzkości. Ludzie są dobrzy oraz ich popędy z 
natury dobre, gdyż Bóg, który tylko dobrze 
chcieć może, do życia je powołał. Jeżeli zaś ba
danie istotnych stosunków wykaznie tak wiele 
zła, nieszczęść, przewrotności i braku kultury, to 
przypisać to należy jedynie ±aktowi, że ludzie 
nie pozwalają rozwinąć się stosunkom ludzkim 
wedle praw naturalnych, danych od Boga. Cały 
tedy porządek sztuczny, zaprowadzony z biegiem 
czasu, w przeciwieństwie do praw boskich, należy 
usunąć. Zamiast szczególnych praw i obowiąz
ków tanowych winno nastąpić pomiędzy równo
uprawnionymi członkami społeczeństwa ułożenie 
wzajemnych stosunków gospodarczych na podsta
wie umowy. Zadaniempaństwajestjedynie ochro
na własności prywatnej i dbałość o to, by wol
na umowa była szanowana; każdy _polega wów
czas na samym sobie, jest panem wego losu, 
twórcą szczęścia swego. 

*) Gazeta Cukrownicza, r. 1905, :NlJil 44 i następne. 

-
Pod temi haslami, po zburzeniu starego po

rządku feudalnego, który ze swą ścisłą organiza
cyą stanową, z państwem na usługach zamkniętej 
klasy panującej, nie dawal ani pola, ani miejsca 
dla dojrzałego kulturalnie stanu średniego, we
szła na arenę dziejową burżuazya. Idea jej, idea 
liberalizmu głosiła zniesienie stanów, zrównanie 
wszystkich i dlatego była na swój czas wielka, 
postę2owa, cywilizacyjna. 

Jeżeli pierwsi bojownicy liberalizmu po znie
sieniu ograniczeń na polu władania ziemią, po usu
nięciu ciężarów pańszczyźnianych, pod którymi 
uginali się chłopi, po zerwaniu ograniczeń cecho
wych, tłumiących postęp i inicyatywę przemysłu 
miejskiego, po zaprowadzeniu wolności osobistej, 
wolności nauki, oświaty i wykształcenia ludu oraz 
udziału mieszczaństwa we władzy państwa, oczeki
wali niebywałego dotąd rozkwitu wytwórczości, to 
niezawiodly ich nadzieje. jak to nam pokazuje bieg 
rzeczy w naszero stuleciu. N owoczesna technika 
wytwórcza i środków komunikacyi przybrała roz
miary, nie mające dotąd przykładu w dziejach. Wy
nalazczość ludzka wzrosła niepomiernie i stworzyła 
szereg odkryć, zmieniających do gruntu cały do
tychczasowy system wytwórczości. Miejsce drob
nych rzemieślników, pracujących w domu lub 
skromnych warsztatach, zajmują wielkie fabryki. 
Stosunki społeczno- ekonomiczne zmieniły się do 
gruntu. Nowy ustrój, wyzwoliwszy jednostkę ludz
ką z pęt krępujących, które na nią wkładały sil
ne organizacye społeczne, religijne, zawodowe i 
stanowe, nie dał jej jednak obiecanej wolności 
zupełnej, a uzależni! ją od nowego czynnika eko
nomicznego-kapitalu. Jednostka ludzka .rzucona 
została na pastwę współzawodnictwa i walki o byt. 

Powstał ustrój, będący wyłącznie na usłu
gach silnych przeciwko siabym, bo tylko silni 
społecznie iść mogą samopas; ~dla słabych dwie 
są drogi wyjścia w podobnym odmęcie rozpasa
nego indywidualizmu: zależność, t. j. szukanie 
oparcia u silnych, lub solidarność upośledzonych, 
t . j. szukanie oparcia w karporacyach i stowarzy
szeniach. Miejsce dawnego podziału stanowego 
zajął ustrój klasowy, podział, oparty jedynie na 
fakcie posiadania kapitału. Kapitał zapanowa:r 
samodzielnie w dziedzinie gospodarki społeczneJ, 
narzucając jej swoje prawa i wedle nich regulu
jąc ustrój. Praca h1dzka, jaką klasy nieposiada-
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jące zarabiają na swoje utrzymanie, stała się to- zem? Grupę pierwszą reprezentuje socyalizm par
warem, podległym ogólnym prawom rynku. Od tyjny i państwowy, grupę drugą-wszystkie inne 
nich, a w szczególności od podaży i popytu, sta- kierunki demokratyczne. Grupa druga dąży do 
ła się zależna wartość wymienna pracy. · powolnej zmiany organizacyi całej gospodarki 

N a ogół wartość zamienna danego towaru za- społecznej przez przeciwstawienie indywidualiz
leży w pierwszym stopniu od jego użyteczności, mowi kapitalistycznemu siły zrzeszeń; socyalizm, 
dalej od zapotrzebowania z jednej a zaofiiarowa- dążąc do objęcia wladzy w przyszlem wlasnem 
nia z drugiej strony. Przedmioty, wysoce nawet państwie, przygotowuje silę polityczną do prze
użyteczne, lecz znajdujące się w bardzo wielkiej prowadzenia zmiany dzisiejszego systemu włada
ilości, jak np. powietrze, nie posiadają żadnej nia, ale nie zajmuje się wcale rozwojem nowych 
wartości zamiennej. Gdy ilość danego gatunku form ekonomiczno-społecznych, a stara się tylko 
towaru zacznie tak gwa1townie rosnąć, że podaż wyzyskać ich owoce na sWOJą korzyść. 
jest większa od popytu, jego wartoM~ zamienna Kierunek, dążący do zmiany podstaw orga
schodzi do zera, ponieważ pewna liczba sztuk da- nizacyi obecnego gospodarstwa społecznego na 
nego towaru nie znajdzie wcale nabywcy i nie drodze samopomocy warstw pracujących, propa
uzyska żadnej ceny. Wartość zamienna pracy guje ideę zrzeszenia we wszystkich jej postaciach, 
ludzkiej, w miarę zwiększonego jej zaofiarowania przedewszystkiem i głównie opiera się na two
na rynku pracy, spada aż do minimum, jakiem rzeniu robotniczych związków zawodowych i 
jest zapewnienie utrzymania robotnikowi na czas, spożywczych, oraz reformie samorządnej organi
w którym praca jego jest potrzebna. Takie jest zacyi gminy w duchu demokratycznym. 
ogólne prawo rynku. Poniżej podany będzie zwięzły pr'6egląd 

W miarę rozwoju kultury i demokratyzacyi urządzeń i organizacyi Europy zachodniej, zmie
spoleczeństw minimalne potrzeby jednostek wzra- rzających do rozwiązania kwestyi robotniczej 
stają. Nie ograniczają się one już tylko do środ- lub do polepszenia tej lub innej strony bytu klas 
ków, niezbędnych do utrzymania przy życiu jed- pracujących. W przeglądzie tym uwzględnioną 
nostek i gatunku, lecz sięgają coraz wyżej w będzie przedewszystkiem strona praktyczna api
dziedzinę potrzeb umysłowych, moralnych i spo- sywanych urządzeń i rezultaty ich zastosowania, 
lecznych. Dążenie do podniesienia skali życia., nie chodzi tu bowiem o rozważanie teoryi eleono
poziomu wykształcenia, do utrzymania praw oby- micznych, ale o zdanie sobie sprawy z tego, w 
wateiskich i udziału we wladzy obejmuje coraz jakim stopniu urządzenia i organizacye te lub 
szersze sfery społeczeństwa. Dążenia te, zatacza- inne wpłynęły na rzeczywistą poprawę bytu klas 
jące coraz szersze kręgi, są podstawą obecnego pracujących. 
ruchu społecz~ego. Obrona pra;~ naturalnyc~ do l . Literatura .prz.edmiotu jest b~rdzo o~szerna; 
szerszego życ1a kulturalnego 1 obywatelskiego w Języku polskim Jednak brak dz1ela, ktoreby w 
klas nie posiadających stanowi istotę t. zw. kwe- formie przystępnej podawało streszczenie tych 
styi społecznej, kwestyi robotniczej. 1 zapoczątkowań i dążeń, jakie dla dobra klasy 

Kwestya ta stanowi przedmiot dociekań pracującej podejmowane są na zachodzie. Brak 
wszystkich bez wyjątku kierunków nowoczesnej takiego dziela dawal się odczuć dotkliwie tym, 
myśli społecznej. Rozwiązanie jej starają się zna- którzy bezpośrednio z klasą praeującą obcują, 
leźć kierunki konserwatywny i liberalny w ulep- którzy chcieliby zdać sobie dokładną sprawę z 
szeniach wa.runków pracy, opartych na ochronie prądów i kierunków nowoczesnej myśli spolecz
państwowej, na dobrej woli pracodawców i roz- nej, a nie mają czasu lub możności do prowadze
woju wśród nich uczuć humanitarnych, kierunki nia szerszych w tym kierunku studyów. Ludzie 
demokratyczne widzą rozwiązanie kwestyi spo- ci to wlaściciele, kierownicy i pracownicy inteli
lecznej w zasadniczej reorganizacyi ustroju spo- gentni fabryk. Obdarzeni wielokrotnie instynk
łecznego. W chwili obecnej w zdemokratyzo- tarni altruistycznymi, stają oni wobec przejawów 
wanych społeczeństwach Europy zachodniej caly nowego ruchu bezradni, nie rozumiejąc go i nie 
niemal ruch społeczny jest dziełem kierunków, zdając sobie sprawy, w jakim kierunku szukać 
prądów lub stronnictw demolzratycz nych, nie zaw- rozwiązania męr.zącej ich zagadki. Brak podob
sze zresztą występujących pod tem mianem, ale nego studyum odczuwają więcej jeszcze rzesze 
ZJawsze dzialających w myśl programu demokra- robotnicze, zaczynające uświadamiać sobie ko
tycznego. . nieczność poprawy swego bytu. nie zdające sobie 

Ze względu na różnice w pojmowaniu spo- jednak sprawy, w ,iakim kierunku poprawy tej 
sobu reorganizacyi ustroju współczesnego kierun- szukać im należy. Rozejrzenie się w tern, co w 
ki demokratyczne dzielą się na dwie zasadnicze kwestyi danej zrobiono na zachodzie i jakie re
grupy. Różnica programów obu grup sprowadza zultaty wydały urządzenia, tam zastosowane, być 
się do tego: czy organizacya społeczeństw w może dla jednych i dla drugich wskazówką po
przyszłości przybierze typ jednego wielkiego żyteczną, w jakim kierunku przy najlepszem 
pnedsżębiorstwa z państwem na czele, czy jednej uwzględnieniu interesów wzajemnych dążyć mają 
wielkiej asocyacyi wytwórczej i spożywczej zara- do wspólnego celu- dobra kraju. 
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Przed przystąpieniem do przeglądu środków, l wego. Czynnikiem ważniejszym jest tu stopień 
stosowanych na zachodzie ku polepszeniu bytu · demokratyzacyi społeczeństw, stan oświaty i kul
klas pracujących, należy z grubsza przynajmniej tury ogólnej, oraz tradycye narodowe. Te astat
scharakteryzować tło, na jakiem ruchy te powsta- nie w społeczeństwach, normalnie się rozwijają
ły. Ustrój polityczny państw tych, jakkolwiek cych, są bodaj najpotężniejszym czynnikiem, de
różni się w szczegMach, opiera się we wszystkich cydującym o rozwoju prawodawstwa państwowe
państwach Europy zachodniej na prawie konsty- go i kierunku jego polityki wewnętrznej. Postęp 
tucyjnem, gwarantującero obywatelom pewną ilość ·i rozwój społeczeństw idzie po drodze powolnej 
swobód osobistych i zapewniającero im udział we ewolucyi. po drodze zmian powolnych, ale bez
władzy i stanowieniu praw. W państwie konsty- ustannych i trwałych. Charakter zmian tych w 
tucyjnem prawa stanowi większość, ona decyduje pierwszej mierze zależny jest od tradycyi naro
zasadniczo o kierunku polityki państwowej. Więk- dowych i wyrobionego wiekami charakteru naro
szość, wychodząca z urn wyborczych przy gloso- dowego. Dlatego też przewroty gwałtowne nie 
waniu, niekoniecznie ściśle reprezentuje zapatry- osiągają nigdy więcej na.d powodzenie chwilowe, 
wania i potrzeby narodu, bo rezultaty wyborów po którem następuje zawsze cofanie się wstecz. 
zależne być mogą od cenzusu wyborczego i róż- Zobaczymy dalej, że najliberalniejsze prawa 
nych okoliczności ubocznych, okoliczności te i urządzenia, najszersze swobody osobiste zapew
jednak ulegają zmianom, a górę bierze dążność niają obywn.telom swym dwa państwa o n:;tpozór 
społeczeństw do tego, ażeby interesy oddzielnych krańcowo różnej organizacyi: Anglia arystokra
warstw równomiernie, w stosunku do ich liczeb- tyczna i Szwajcarya demokratyczna. Są to dwa 
ności, były w rządach reprezentowane. Ponieważ kraje, w których udział państwa w życiu spo
ruch społeczny nowożytny powstal na tle intere- lecznem zredukowany został do minimum, w któ
sów najemników przemysłowych i ma ich obronę rych takie nawet sprawy, jak szkoły i wychowa
na celu, podaje się poniżej za prof. H. HERKNEREAr li- nie, oddane zostały w ręce osób prywatnych lub 
czebność warstwy tej w oddzielnych państwach i instytucyi samorządnych. Wyniki te, osiągnięte 
stosunek jej do ogółu ludności paustw. przy tak różnych organizacyach zasadniczych 

Liczba -robot- l ustroju, nie czem innem, jak tylko tradycyami 
ników.zatrud- "lo wra z " rodzinami narodoweroi wytłumaczyć sobie możemy. Na 

nionych ogółu ludności kraju 
w przemyśle przeciw ległym krańcu stoi państwo Niemieckie, 

\ k-nglia -25,3% w którem rząd bierze w swoje ręce większość 
W. Brytania i Irlandya 7 500 000 l Szkocya-25,6 " spraw społecznych i kieruje niemi według swego 

tirlandya-13,9" uznania, nie dając pola inicyatywie społecznej. 
Niemcy 5900 000 24,8" Kiedy w Niemczech nauczanie jest przymu-
Francva 3 319 000 25,9 ~ sowe, a szkoły stanowią własność rządu, w An-
Austrya 2145000 25,8" glii niema przymusunauczania, a szkoiy stanowią 
Belgia . 868000 36,8" własność prywatną i współzawodniczą z sobą 
Niderlandy 372000 programami i sposobem nauczania. Większość 
Szwajcarya . . 336000 43,1" krajów Europy zachodniej, zarówno Anglia, jak 
Królestwo Polskie 289 000 11,5" Szwajcarya i Niemcy, szczególniej to ostatnie 

Cyfry ostatnie, dotyczące Królestwa Polskie- państwo posiada wielką liczbę szkól, co przy 
go, wzięto ze znanej pracy ST. KoszuTsKIEGO: najrozmaitszych zapomogach w postaci subsydyów, 
"Rozwój wielkiego przemysłu w Królestwie Pol- ~;typendyów państwowych, gminnych, prywatnych 
skiem", przyczem za podstawę rachunku przyję- i t. d. umożliwia każdemu mieszkańcowi w mia
to, że jedna osoba, zatrudniona w przemyśle, rę zdolności otrzymanie takiego lub innego stop
utrzymuje oprócz siebie 3 osoby rodziny najbliż- nia wykształcenia. Wynika stąd wysoka kultura 
szej. Cyfry powyższe dają tylko w przybliżeniu tych narodów, która w Anglii rozwijała się sa
wielkość tej warstwy ludności, którą uważać na- modzielnie, w Niemczech niejako silą przez pań
leży za najemników przemysłowych. Dla ścisło- stwo została narzucona. 
ści należałoby od niej odjąć wszystkie te osoby, · Kultura jest dziedziczna, a wraz z nią odzie
które pracują czasowo tylko w przemyśle, jak dzicza się w pewnym stopniu i zdolność wytwór
znaczna liczba młodych kobiet, sezonowo, jak np. cza. Robotnicy angielscy, pracujący z ojca na 
większość robotników przemysłowych. Cyfry syna w pewnych zawodach, dochodzą w nich do 
przytern nie są wszystkie z jednego roku, a wo- zdumiewającej wprawy, wykazując przytern inte-
góle dalekie są od ścisłości i mogą tylko w pew- , ligencyę niepospolitą. . 
nem przybliżeniu dać wskazówkę, jak wielka Są pewne fabrykacye, w których robotn~cy 
procentowo w stosunku do ogółu ludności jest angielscy są bez współzawodnictwa. Do takich 
warstwa, której interesy stanowią ośrodek ruchów, należy np. wyrób ~zęści kolankow~tyc_h, ~luż~
przez nas omawianych. cych do polączema rur. Fa bry k1 m~m1e~kle 

Nie tylko jednak stosunek liczebny warstw sprowadzaią do roboty tej robotników ang1elskwh, 
decyduje o charakterze praw i ustroju państwo- gdyż najlepsi robotnicy niemieccy nie mogą do-
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równać angielskim zarówno w jakości, jak w ilo- j dzieży i kobiet oraz ograniczenia godzin pracy 
ści wyrobiL Racyonalną podstawą oceny war- nocnej i pracy w przemysłach, szkodliwych dla 
tości pracy jest określona placa za określoną zdrowia, i wszystkie państwa ograniczenia. te 
pracę, dominującą więc rolę gra tu zawsze ilość wprowadziły. 
wykonanej pracy. Ten więcej zarabia, kto wię- Ogra n i c z e n i e pracy dzieci, m ł o
cej robi, a więcej zawsze robi ten, kto obok in- dzieży i kobiet. Potrzebę prawnego ogra
teligencyi i oświaty posiada jeszcze dziedzi9zną kul- niczenia godzin pracy dla dzieci, kobiet i rolo
turę i dziedziczną niejako wprawę. Tam, gdzie prze- dzieży uznają obecnie wszyscy badacze kwestyi 
mysl ugruntował się dawniej, pracują w niem po- robotniczej. Potrzeba ta wypływa z konieczno
kolenia cale; zdolność wytwórcza warstw pracu- ści zapewnienia możności rozwoju organizmom 
jących wzrasta znacznie wskutek właśnie wzrostu l młodym i słabszym, oraz możności kształcenia 
kultury ogólnej i dziedziczności uzdolnienia. się dla młodzieży. Sprawy tej nie można pozo
Pracvwnicy zarabiają więcej i stosunek pracy do stawić wzajemnemu porozumieniu się fabrykan
kapitału na tym gruncie latwiej reguluje się ku tów z robotnikami, ponieważ obie strony mają 
obustronnej korzyści. interes materyalny w dopuszczeniu możności pra-

Szereg uwag powyższych dopomoże nam do cy dzieci i młodzieży: fabrykanci, otrzymując 
oryentowania się w celowości i skuteczności opi- tańszą silę roboczą, robotnicy przez zwiększenie 
sywanych dalej urządzeń i prądów społecznych. dochodów rodziny wskutek udziału w pracy młod

Przegląd urządzeń tych rozpoczniemy roz- szych członków rodziny. Jaskrawy przykład ta
patrzeniem udziału państwa w zarządzeniach, ma- kiego poglądu robotnik ów na sprawę zakazu pra
jących na celu poprawę bytu klas pracujących. cy młodzieży daje liistorya kantonu Zurychskie

go w Szwajcaryi. W kantonie tym istnieje bar-
Państwowa ochrona pracy. dzo dużo fabryk i glosy robotników decydują 

Poglądy na potrzebę, znaczenie i zakres zawsze przy uchwałach powszechnych. Przed 
działania prawodawstwa ochronnego są bardzo paru laty. kiedy poddano glosowaniu powszech
różnorodne. W państwach, jak A11glia, w któ- nemu sprawę ograniczeń pracy młodzieży w fa
rych samopomoc i zrzeszenie klasy robotniczej brykach, robotnicy głosowali przeciw ogranicze
ugruntowały się mocno, prawodawstwo ochronne niom, wskutek czego projekt ten upadł. Intere
ma nader szczupły zakres działania; obejmuje ono sy obu stron interesowanych w danej kwestyi 
tylko ograniczenia pracy kobiet i dzieci. W muszą jednak ustąpić przed interesem społecznym 
Szwajcaryi prawodawstwo ogranicza się do rege- i narodowym. Ograniczenie prawa jednostki na 
strowania i nadawania mocy prawa uchwałom rzecz dobra powszechnego w danej kwestyi da 
zj.ed.noczonych. komisyi przed~iębiorców i robot- ~ się p_oró\;n~ć z kwestyą pr~ymusowego za~rovy-a
mkow. W Niemczech właściwe prawodawstwo dzama oswiaty początkoweJ. Prawo to rowmeż 
ochronne ma niezbyt szeroki zakres działania; przyjmowane jest w początku niechętnie przez 
państwo nie zajmuje się zdrowym robotnikiem, większość narodu. Pomimo to zaprowadzono je 
natomiast obmyśla sposoby zabezpieczenia go na w znacznej liczbie państw, jako środek, prawa
wypadek choroby, niezdolności do pracy i sta- dzący do podniesienia kultury i dobrobytu ludów. 
rości, bierze więc na siebie te obowiązki, jakie Ogra n i c z e n i e pracy w przemy
spełniają w innych krajach trades-uniony i związ- s łach, s z kod l i wy c h d l a zdrowi a. Kwa
ki robotnicze. W zięcia na barki państwa za- styą w pewnym stopniu sporną pozostaje ograni
bezpieczenia tej strony bytu robotnika ma tę czenie pracy w przemysłach, szkodliwych dla 
wyższość nad zabezpieczeniem jej przez sto w a- zdrowia. N a ograniczenia prawodawcze sposobów 
rzyszenia, że obejmuje o wiele więcej lub prawie roboty i zakaz stosowania sposobów, wyraźnie 
wszystkich interesowanych. Wadą jego jest biu- dla zdrowia szkodliwych, godzą się wszyscy. 
rokmtyczny sposób organizacyi, powodujący wie- Uznają również ogólnie prawo robotnika do od
le słusznych narzekań. szkodowania za straty na zdrowiu i zmniejszeniu 

Obszerny zakres prawodawstwa ochronnego, zdolności do pracy, wynikające z chorób zawado
jaki zwolennicy tego systemu regulowania kwe- wych, będących następstwem pracy w przemy
styi robotniczej radziby mu nadać, obejmuje kwe- slach, szkodliwych dla zdrowia, protestują jednak 
stye: l) odpoczynku niedzielnego; 2) pracy dzie- przeciw prawodawczemu oznaczaniu długości dnia 
ci i młodzieży; 3) pracy kobiet; 4) maksymalnego roboczego dla robotników dorosłych. Przeciwni
dnia roboczego dla robotników dorosłych; 5) pra- cy prawnego określania długości dnia wychodzą 
cy nocnej i pracy w przemysłach, szkodliwych z tego założenia, że nie można tu stawiać żadnej 
dla zdrowia; 6) oznaczenia minimalnej płacy ro- zasady ogólnej, każda bowiem fabryka ma, zależ
boczej; 7) kasy chorych; 8) ubezpieczenia od wy- nie od tych lub innych stosowanych w niej spo
padków nieszczęśliwych; 9) ubezpieczenia niezdol- sobów roboty, takie lub inne warunki zdrowotne. 
ności do pracy; 10) wydziałów robotniczych. Jeżeli przeto za podstawę stosowania ograniczeń 

Zgodność poglądów panuje tylko co do praw- ma służyć większa lub mniejsza szkodliwość dla 
nego ograniczenia godzin pracy dla dzieci, mlo- zdrowia, należałoby dla każdej fabryki układać 
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prawa o~dz~elne, co jest przecież niewykonalne. , głównych war~nków u_m?w.y o pracę, sta_nowi do 
D z 1 e n r o b o czy d l a mężczyzn d o- pewneero stopma wskazrnk 1lośCl pracy, Jaką da

r _o s l y c h . . Szczególniej silna j~st opozycy_a prze- ny osobnik za d~ n. e w.ynagrod~enie podejmuje si~ 
c1w prawodawczemu oznaczamu dlugośCl dnia wykonać. Zmme.Jszeme godzm pracy przy teJ 
dla robotników dorosłych, jako normy teryto- samej placy stanowi więc podwyższenie wartości 
ryalnej, obowiązującej wszystkie fabryki calego pracy, a przeto wpływać musi na podniesienie 
państwa. Maximum godzin roboczych dla robot- ceny wyrobów. Wobec współzawodnictwa. pan u
ników dorosłych oznaczają: Rosya na 111

/ 2 go- jącego na rynku towarowym miejscowym i mię
dziu, Francya 12 godzin (w zakładach, gdzie za- dzynarodowym, zmniejszenie godzin pracy, jako 
trudniane bywają kobiety i młodzież, od r. 1904-:- 1 wpływające na podwyższenie ceny sprzedażnej 
10 godzin), Austrya i Szwajcarya 11 godzin. W wytworów, może być bez kataklizmów dla prze
innych państwach przeważa zasada nieregulowa- mystu dokonane wtedy, jeżeli zostaną wyrówna
nia czasu pracy dorosłych robotników męzkich. ne warunki współzawodnicze dla wszystkich fa
Faktycznie najkrótszy rlzień roboczy istnieje w bryk danego kraju lub lepiej jeszcze świata ca
Anglii, gdzie państwo pozostawiło sprawę tę urno- lego. Stąd dążność do prawodawczego państwo
wie dobrowolnej. Rezultat ten jest dziełem tam- wego lub na wet międzynarodowego regulowania 
tejszych związków zawodowych robotniczych, t. 1 warunków pracy. 
zw. trades-unionów. Haslo S-godzinnego dnia ro- Zwolennicy S-godzinnego dnia roboczego 
boczego dla wszystkich bez wyjątku pracowni- wykazują, że w miarę przedłużania się czasu 
ków panuje niepodzielnie w calym świecie. Pod- l pracy zmniejsza się jej wydajność, że więc liczba 
stawą jego jest dążność klasy pracującej do udzia- godzin pracy dziennej nie wpływa zupełnie na 
łu w życiu kulturaJnem i obywatelskiem. Nor- wydajność pracy; bez względu na ellugość dnia 
malny podział dnia człowieka pracującego, odpo- roboczego wydajność pracy jednego robotnika w 
wiadający jego naturalnym potrzebom i na,jra- ciągu. dajmy na to, tygodnia będzie zawsze taka 
cyonalniejszy ze względów hygienicznych, ma- sama; człowiek może pracować produkcyjnie nie 
teryalnych i normalnych, zapewniający jednostce więcej nad S godzin dziennie; każda dalsza go
najwyższą sprawność i wydajność pracy przy zu- dzina pracy jest coraz mniej wydajna, a dłuższy 
pelnem uwzględnieniu jego potrzeb duchowych i dzień roboczy dzisiejszy wpływa na zmniejszenie 
fizycznych, pi·zeznacza osiem godzin na pracę, osiem \ wydajności pracy w dniu jutrzejszym. F ogląd 
godzin na sen i osiem godzin na wypoczynek. Ka- ~ ten jest zupełnie słuszny, dopóki chodzi o wy
tegorya ostatnia obejmuje korzystanie ze zdoby- dajność pracy ręcznej i po części pracy umysło
czy cywilizacyi, może więc być zużytkowana na wej. Zupełnie inaczej rzecz przedstawia się tam, 
rozrywki, wycieczki, spacery, czytanie i t. p. gdzie pracę wykonywają maszyny lub sily natu
oraz pełnienie obowiązków obywatelskich. Dąż- ry, a robotnik jest tylko dozorcą maszyny albo 
ność do skrócenia dnia roboczego do normy tych sił. Ilość pracy, wykonanej przez maszynę, 
ośmiogodzinnej jest naturalna tam, gdzie kultura stoi w prostym stosunku do ilości godzin jej 
ludu posunięta jest wysoko i lud bierze udział w l działania. Stąd każde zmniejszenie liczby godzin 
pracy obywatelskiej. Tam natomiast, gdzie kul- roboczych w fabryce, gdzie większość pracy wy
tura jest nizka, dążność do skrócenia godzin pra- konywują maszyny, a fabryki takie przy obec
cy pochodzić może z motywów różnorodnych, nym rozwoju przemysłu stanowią większość, mu
często nic z kulturą wspólnego nie mających. si odbić się na wydajności labryki, a więc na 
Czynnikiem dodatnim jest ona tylko tam, gdzie l cenie jej wyrobów. Jeżeli więc w przemysłach, 
wypływa z odczutej jasno i uświadomionej po- opartych na pracy ręcznej, jak kowalstwo, ślu
trzeby życia kulturalnego. sarstwo, zegarmistrzostwo, introligatorstwo, fa-

Ozy dla tak pojętego idealu życia kultural- brykacya powozów i t. p., można liczyć, że 
nego nie wystarczyloby zmniejszenie dnia pracy zmniejszenie godzin pracy nie da się odczuć do
do godzin 9 lub 10, czy konieczne jest ograni- tkliwie, bo odbije się na wydajności pracy, w 
czenie go do S, 7 l~ b 6, może stanowić naturalnie przemyśle maszynowym, metalurgicznym i che
kwestyQ sporną. Zycie wykazuje, że ludzie, pra- l micznym każde zmniejszenie godzin pracy odbjje 
cujący umysłowo jak fizycznie, mogą pracować się na zmniejszeniu w stosunku odpowiednim wy
znacznie więcej, niż po S godzin dziennie, bez dajności fabryki. 
żadnej szkody dla zdrowia. Wykazuje nam ono Istnieje dalej caly szereg przemysłów sezo
również dowodnie, że próżniactwo często męczy nowych, w których praca właściwa trwa przez 
więcej, niż praca, a zawsze szkodliwiej, niż ona, kilka tygodni lub kilka miesięcy tylko w roku; 
oddziaływa na zdrowie moralne jednostek. Cala są to przemysły, wyzyskujące stan pogody, silę 
rzecz leży przeto w tem, jak zużytkujemy czas wody lub wiatru, gdzie w czasie sezonu mu~i 
na odpoczynek przeznaczony, a istotę kwestyi trwać robota wytężona, a po sezonie następuJe 
stanowi nie godzina odpoczynku mniej lub wię-- całkowity lub częściowy wypoczynek. Wymie
cej, lecz sposób odpoczywania. nimy tu dla przykładu przemysł budowlany, roi-

Liczba godzin pracy dziennej, jako jeden z nictwo, cukrownictwo. gorzelnictwo, fabrykacyę 

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



PRZEGLĄD GÓRNIOZU-HUTNICZY 403 

krochmalu i mączki kartoflanej. młynarstwo wod- cz~·sto oddzielne fabryki lub części fabryki nawet, 
ne lub wyzyskujące silę wiatru i t. p. Praca w a wskutek tego nasuwaloby pr~y wykonaniu 
przemysłach tych, czynnyeh w ciągu krótkiego szereg wątpliwości, sporów i nieporozumień. Nie 
sezonu, musi być wytężona, a każde zmniejszenie zadowoliloby ono ani jednej ani drugiej strony, 
godzin pracy przyprawi je o straty, często wiel- co zresztą wykazuje dowodnie praktyka państw, 
kie i nie dające się powetować. Niesprzątnięcie które prawodawcze określenie długości dnia dla 
w porę zboża z pola może spowodować w roku robotników męzkich dorosłych wprowadzić pró
niepomyślnym zupełną str11tę danego plonu. Ma- bowaly. N aj lepiej, jak wykazało doświadczenie, 
teryały surowe rolne, jak buraki i kartofle, tra- sprawę t<; reguluje porozumienie dobrowolne po
cą po wyjęciu ich z ziemi te właśnie części skła- między związkiem zawodowym robotników, w 
dowe, dla otrzymywania których hoduje się je. danym przemyśle zatrudnionycl1 , a związkiem fa
Muszą one być przerabianemożliwie naj spieszniej. bry kantów. Liczba godzin pracy dziennej musi 
Rolnictwo, zmuszone wyzyskiwać każdą chwilę b.yć regulowana dla każdeg~ przem:fslu oddziel
pogody w czasie siewu i żniwa, wprost na zagla- me, często nawet dla każdeJ fabryki. Tylko ta
dę byłoby skazane przy S-godzinnym dniu robo- kie porozumienie, przy któremuwzględnione hę
czym. Również przemysły sezonowe prowadzić dą najlepiej interesy obu grup, interesy wspólne, 
muszą pracę wytężoną w czasie sezonu, muszą 'l wzajemnie dobrze znane i odczuwane, wprowadza 
bowiem wyzyskiwać krótką chwilę, dla ich fabry- harmonię w stosunek wzajemny i prowadzi, jak 
kacyi odpowiednią. Praca w czasie sezonu w to wykazuje przykład Anglii i Szwajcaryi, do 
przemysiach takich, robiących tylko w dzień, 1 zmniejszenia dnia roboczego do minimum, do
trwa niewiele mniej nad 15 godzin, w przemy- puszczalnego przy danych konjunkturaclJ rynku 
słach, czynnych stale dzień i noc, 12 godzin na 

1 
dla danego rodzaju przemysłu. 

dobę. Nie może hyć różnicy zdań co do tego, O d p o czy n e k n i e d z i e l n y i ś w i ą
że praca tak dług::t stała oddziaływalaby wyczer- t e c z n y stanowi również kwestyę sporną nawet 
pująco na pracowników. Nie powinno być rów- w tych państwach, gdzie jest on ścisle przestrze
nież różnicy poglądów, że praca taka, w czasie gany. Przykład daje tu Anglia, która świętuje 
krótkiego ezonu prowadzona, nie odbije się niedziele tak, że zamknięte są wtedy wszystkie 
szkodliwie ani na zdrowiu fizycznem, ani na sklepy. restauracye, teatry, muzea, stoją tramwa
zdrowiu duchowem pracowników. Dążenie do je i kolejki podmiejske. W warunkach tych ro
zmniejszenia dnia pracy w zakresie wymienia- botnik, świętujący ten jeden dzień w tygodniu, 
nych robót sezonowych nie ma żadnej podstawy l a pracujący przez sześć dni pozostałych, zostaje 
naukowej ani praktycznej, a jest owocem tylko l pozbawiony dostępu do wszelkich i nstytucyi kul
ciasnego doktrynerstwa. turalnych, pozbawiony możności korzystania z 

Jedną z najpoważniejszych przeszkód do po- rozrywek, wycieczek podmiejskich i innych do
wszech n ego zmniejszenia dnia pracy, oprócz godności, jakie zapewniają swoim mieszkańcom 
względów, wymienionych wyżej, stanowi istnienie miasta lądu ~talego, a jedynem jego zajęciem 
calego szeregu fabrykacyi metalurgicznych, che- w niedzielę staje się, według jaskrawego okl·eśle
micznych, czynnych stale w dzień i w nocy i ze nia, "wytrzeźwianie się po sabotniem upiciu". 
względu na rodzaj fabrykacyi nie mogących pra- l Odpoczynek niedzielny jest bezspornie dla 
cować z przerwami. Dla fabryk takich, pracu- wszystkich pożądany i nie zastąpi go inny wolny 
jących na d wie zmiany po 12 godzin, nie da się dzień w tygodniu, muszą tu jednak być pewne 
pomyśleć zmniejszenie godzin pracy do 11, 10, wyjątki przedewszystkiem dla instytucyi znacze
nawet 9 godzin, a może być mowa tylko o dwóch nia ogólno-społecznego, które, jak wiadomo, za
zmianach po 12 godzin lub trzech po 8 godzin. wsze w niedzielę są najliczniej uczęszczane, a 
W fabrykach tych często praca ludzka w rubry- których brak w dniu tym tak dotkliwie odbija 
ce kosztów fabrykacyi stanowi rubrykę prze w a- się na życiu Anglii. Nakaz nie może również 
żającą, takie więc zmniejszenie liczby godzin pra- bezwzględnie dotknąć instytucyi przewozowych, 
cy, zmuszające do utrzymywania o 50% więcej zakładów przemysłowo- handlowych i wielu fa
robotników, musiałoby bardzo poważnie odbić się / bryk, których rodzaj fabrykacyi nie pozwala na 
na kosztach ogólnych fabrykacyi, a w kutek te- przerwy w robocie. Sprawa ta zupełnie nie wyrna
go na cenie wyrobów fabryki. Ograniczenie go- / ga udziału państwa i prawnego określenia, bo 
dzin pracy w oddzielnej takiej fabryce równało- zupełnie wystarczająco reguluje ją zwyczaj. Co 
by się często jej ruinie. do istoty samej danej kwestyi charakterystycz-

Różnorodność warnnków pracy w poszczegól- nem jest, że w Anglii, gdzie uiedziela świętowa
nych gałęziach przemysłu a nawet w oddzielnych na jest bezwzględnie, istnieje przeciw zwyczajo
częściach jednej fabryki sprawia, że uregulowa- wi temu silna agitacya; w krajach, świętujących 
nie prawne godzin pracy i sprowadzenie jej d o mniej powszechnie, istnieje znów agitacy a za świę
jednego poziomu jest zadaniem wprost niewyko- towaniem powszechnem. 
nalnem. Prawo takie musiałoby mieć mnóstwo J Zaglenicz11y . 
.Awąjtków, dodatków i uzupełnień, obejmujących (c. D. N.). 
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Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w czerwcu r. 1905. 

Węgieł kamienny. W czerwcu r. 1905 wytwórczość węgla kamiem1ego w Królestwie Polskiem 
byla następująca: 

----------------~--------!-~,~~--~~~~----~~~------------~~ 

Nazwa 

kopalni 

Właściciel lub 

dzierżawca 

.l Tow. Sosnowieckie . 

" " 
" " 
" 
" 

Hr. Renard 

" " " 
" 

Warszawskie 

" " 

Rok 1904 Rok 1905 
W r.1905 wydobyto węgla więcej 
(+)albo mniej (-),niż w r. 1904 

1----~--p--~1;~ l 
C) .0: '" <D .Poo 
·~ :re~ 
~ g _e~ 
..... P..oo 

Czerwiec 
N rd~o 

o o "' 

Od początku 
roku 

do 30 czerwca 

centnarów metrycznych ctr. metr. l % ctr. metr. % 

62o I68 324I 702 402 &x) I 778 702 - 2I7 308 - 35 -I 463 ooo - 45 

266145 l 955893 2802201 I 526661 + 140]5 + 5 - 429232- 22 
330435 '959759 270385 1 IÓI gzo- 6ooso - 18 - 7978391- 4I 
4I7035 306J8gg 403556 1849863- 13479- 3 -12I2036- 40 

22 z6s 140 205 15 7ÓO l 14820 - 6 sos - 29 - 25 385 - 18 

Niwka 
Barbara 
Mortimer 
Milowice 
Hr. Renard. 
Andrzej II . 
Kazimierz 
Feliks. 
Paryż. 

Koszelew 
Saturn 
Czeladź 

Flora . 

" 
" 

Franc.-\Vłoskie . 

" Saturn 
Czeladzkie 
Flora 

" 

31' 100 2 224 200 zgo 300

1

1 70 700 - 40 8oo - 12 - 456 soo - 21 
83ooo 627 soo 64000 3686oo- 19000 1- 22 - 258goo- 41 

{ 363 1 I o z 463 437 362 052

1 

I 735 sg8 - 1 os8 - o,3 - 727 839 - 30 

356I]O 24897II 3349I3 2317978 21257 1- 6- 171733- 7 

" 
" Franciszek . " " 

Mikołaj " " " 
Jan Spadk. hr. Walewskiego 
Grodziec I . St. Ciechanowski 
Grodziec U. Tow. Grodzieckie . 
Antoni Dz. Schon i Lamprecht 
Reden Tow. Franc.-Rosyjskie 
Tadeusz II. 
Staszyc 
Helena 
Andrzej I 
Al wina 
FlOtz Rudolf 
Matylda. 
Tadeusz I 
Jakób. 
Wańczyków 

" " " 
" " " Dzierż. M. Żołędziowski. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

J. Wrzosek 
W. Szyszkin. 
W. Kondaki. 
P. Woyde. 

" K. Plodowski 
A. Zieliński 

Razem: 

323728 2 15926g zg8z6) 1450270- 25 464 - 8 - ;o8999- 33 
16g 054 840 554 l 

174 229 l I45 385 ~ r+ I 324 + I - 266910 - 23 l 6499 37921 

47497 2387I4 34349 244977- I3 I48 - 28 + 6263 + 3 
29 524 I86 3I2 27 38o 148 g64 - 2 144 - 7 - 37 348 - 20 

68 760 343 573 64 632 3 I l 646 - 4 l z8 - 6 - 3 l 927 - 9 
64 972 4I2 862 44 oos 257 210 - 20 g67 , - 32 - I 55 652 - 38 

I074I7 543785 95040 424752- I2377 - I2 - Il9033- 22 
30 I3S I8o 550 I9 585 liS g65 - 10 550

1
- 35 - 64 s8s - 36 

Bow 7I 537 6454 35762 - 1 ss6 - I9 - 35775 - so 
6 56o 66733 - - - 6 s6o - 100 - 66733 -1oo 

18314 129838 7og6 43440- 11218- 61 - 863g8- 67 
3583 27461 3366 21459- 217 - 6 - 6002- 22 

25o85 176305 238o5 1I248o- 1 z8o - 5 - 63825- 36 
1 749 I8 217 1 228 4 100 ·- 521 - 30 - I4 117 - 78 
l 183 17g81 - - - l 183 - 100 - 17g81 - 100 

'4 540 99001 15185 68 3I8 + 645 + 4 - 31283 - 31 
l 935 8 199 - 4 877 - l 935 l - 100 - 3 322 - 41 
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Podług gatunków wytwórczość węgla w W czerwcu roku 1905 w 28 kopalniach wę-
czerwcu r. 1905 była następująca: gatunki grube gla kamiennego przeciętna liczba zat:cudnionych 
1594838 ctr. metr. (49,22%), gatunki średnie robotników wynosiła 18442. Robotnicy odrobili 
588326 ctr. metr. (18,16%) i gatunki drobne 40j 734 dniówki i zarobili 508506 rubli. Przecięt
l 056824 ctr. metr. (32,620fo). ny zarobek jednego robotnika na dniówkę wynosił: 

Dnia 30 czerwca pozostalość wydobytego l rb. 25 kop. Wypadków nieszczęśliwych z ro
węgla na kopalniach wynosiła: gatunki grube botnikami bylo: 6, zakończonych śmiercią, 33, za-
422 311 ctr. metr., gatunki średnie 225109 ctr. metr. kończone częściową niezdolnością do prauy, i 
i gatunki drobne 294426 ctr. metr. l 352, zakończone wyzdrowieniem zupelnem. 

Rozchód węgla w czerwcu r. 1905 był nastę-
pujący (w ctr. metr.): 

Utyto n a. własne Sprzedano Razem ~ 
potrzeby kopalń O 

Gatunki grube 30 594 1480 366 1510 960 P-1 
średnie 41973 494 733 536 706 
drobne 238 596 824 569 l 063165 " 

" Razem: 311163 2 799 668 3110831 
Rozchód węgla na wbsne potrzeby kopalń 

skladal się z następujących pozycyi (w ctr. metr): 
Gatunki l 

Rodzaj rozchodu 
Gatunki Gatunki 

gr~ ś:ednie drobne l Hazem 

Opał dla pracuja.cych, l l 
-opalanie domów· zbor-
nych i zabudowań ko- 27 ,38

1 

".~923! tom,- 76444 
palnianyoh . . . . . l 

1 

-, l 
Opalanie kotłów· paro- 3 309

1 

2 742 222 509 228 560 
wych . . . . . . . . l l 
Skreślono węgiel, któ- b" 6 

TY stracił wartość ~ . 147/ 0121 159 

Razem 30 594! 41 973/ 238 5961 311 163 

Rozchód węgla sprzedanego skladał się z 
następujących pozycyi (w ctr. metr.): 

l Gatunki l Gatunki Gatunki l 
Rodzaj sprzeda~y l grube średnie l drobue Hazem 

- l 
Sprzeda~ na kopalniach 72 208 41 266l l l 8 835 2.32 309 

la=~~ł~a . ~o~a':"i. ~.e- l 398 578 44g 677 6g3 l 34 2 541 38g 
Wysyłka droga, wodna, 9 58ol 3 7fF 12 6ool 25 CJ70 

Hazem: II .j80 3661 494 733
1 

824 s6g: 2 799 668 

Drogom żelaznym kopalnie sprzedały 700 320 
ctr. metr. węgla grubego. 

Wysylka węgla drogami żelazneroi podług 
kierunków byla następująca (w ctr. metr.): 

Gatunki l Gatunki l Gatunki l 
grube średnie drobne Hazem 

W .Królestwi., Polskiem ~ 307748
1 421 143 688 oo8 2 416 8gg 

Za Białystok . 2 922 509 8rs 4246 
Brześć 3 793 3793 
Kowel 59015 615 2 091 6r 721 

• granicę . 25100 27 410 2 220 54730 

Hazem: l 398 5781 4496771 6g3 13412 54' 38g 
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Dnia 30 czerwca r. 1905 pozostałość wydobyte
go węgla na kopalniach wynosiła 6388 ctr. metr. 

Rozchód węgla w czerwcu r. 1905 wynosił 
50270 ctr. metr. i składał się z następujących 
pozycyi: l) użyto na własne potrzeby kopalń 
4859 ct.r. metr., 2) sprzedano 45411 ctr. metr. 
Rozchód węgla, użytego na własne potrzeby ko
palń, składał się z następujących po11ycyi: l) 
opał dla pracujących, opalanie domów zbornych 
i zabudowań kopalnianych 308 ctr. metr. , 2) 
opalanie kotłów parowych 4551 ctr. metr. 

Sprzedaż węgla składała się z następujących 

pozycyi: l) sprzedaż na kopalniach 3 734 ctr. 
metr., 2) wysyłka drogami żelazneroi 41677 ctr. 
metr. Wszystek węgiel, wysłany drogami żelaz
nemi, pozostal w Królestwie Polskiem. 

W czerwcu r. 1905 w 3 kopalniach węgla bru
natnego przeciętna liczba zatrudnionych robotni
ków wynosiła 325. Robotnicy odrobili 7156 dnió
wek i zarobili 5 362 ruble. Przeciętny zarobek 
jednego robotnika wynosiJ' na dniówkę 75 kop. 
Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami był 
l, zakończony wyzdrowieniem zupełnem. 

R. K. 

Wypadki ostatniej doby ujawniły brak w l wymienionych w przytoczonych poniżej (2 - 21) 
Ro yi stowarzyszeń robotniczych, posiadających artykułach. 
swoich przedstawicieli, z którymi wł'aściciele przed- ~ 2. Stowarzyszenia robotnicze mają na celu 
siębiorstw mogliby traktować w sprawach, doty- wspólne rozpatrywanie przez członków stowarzy
czących całego ogółu robotników danego przed- 1 szenia spraw, dotyczących warunków umowy naj
siębiorstwa. Robotnicy wybierali co prawda do l mu i bytu robotnikówwdanem przedsiębiorstwie 
porozumiewania się z przemysłowcami swoich de- przemysłowem. przedsiębranie środków do polep
legatów, lecz wybory te odbywały się podczas szenia rzeczonych warunków bytu oraz obronę 
bezroboć i niejednokrotnie owymi delegatami byli l interesów członków stowarzyszenia. 
nie ci, których większość robotników na tern sta- l 3. Członkami stowarzyszenia robotniczego 
no wisku chciała widzieć, lecz więcej burzliwe i przy da nem przedsiębiorstwie przemysłowem mo
niesforne jednostki, które właściwie same narzu- gą być tylko robotnicy. pracujący w rzeczonero 
cily się na przedstawicieli i groźbą teroryzmu tłumi- przedsiębiorstwie. 
ły wszelki co do prawomocności wyborów opór 4. W razie wielkiej liczby członków w da
rozsądniejszych i poważnie myślących r0botników. nem stowarzyszeniu robotniczero lub w razie róż
Celowem w danym razie byłoby tylko stałe przed- 1 noradności jego składu dzieli się ono na oddziały. 
stawicielstwo robotników. dokonane formalną dro- l W każdym oddziale powinno być nie więcej jak 
gą wyborów, którP. nie wyłącznie tylko podczas nie- 100 członków; wyjątki pod tym względem do
porozumień pomiędzy pracodawcami i robotnikami, puszczane są tylko na zasadzie oddzielnego po
lecz stale pośredniczyłoby we wszelkich sprawach, z wolenia, wydanego przez miejscową komisyę do 
wynikających ze stosunków wzajemnych pomię- , spraw fabrycznych i górniczo-hutniczych. 
dzy właścicielami przedsiębiorstw przemysłowych 5. Każdy oddział stowarzyszenia wybiera ze 
i pracującymi w tych przedsiębiorstwach. Wy- l swojego grona jednego przedstawiciela oddziału, 
dane w r. 190.3 prawo o delegatach od robotni- jego zastępców oraz w wypadkach odnośnych 
ków w zakładach przemysłowych*) nie znalazto (art. 11) członków komitetu robotniczego i ich 
w życiu praktycznem zastosowania i dlatego wy- zastępców. Wybory dokonywane są zapomocą 
dział przemysłu przy miniRterstwie skarbu opra- prostego głosowania tajnego. 
cował P.rojek.t prawa o stowarzyszeniach. robotni- Uwaga. Jeżeli liczba członków stowarzy-
czyc~ .1 zw1ązkac_h zawodowych. ProJekt ten szenia przenosi 100 (art. 4), w takim razie liczba 
brzmi, Jak następuJe: przedstawicieli może być powiększoną. 

Stowarzyszenia robotnicze. , ?·Na przed~tawici~li stowarzy~zenia jak 
. l rowmeż na członkow konutetu robotmczego mo-

, .1. W zakładach p~·zemysłu fabrycznego 1 gą być wybierane osoby, liczące nie mniej jak 
~o2rniCtzego, (art .l, t2,

1
4.I

2
27d9 us

1
t
1
. pNrz~m.,. 3;rt. l 

1

1 25 lat wieku. 
1 us . gorn. 1 ar . 1 z. aJwyzeJ za- . . . . . 
twierdzonej dnia 7 czerwca r. 1899 opinii rady . Jezeh. w składzie oc}dzialu, st~warzysz~ma 
państwa) lub w poszczególnych oddziałach rzeczo- mema lub Jest .za: m~ło osob, p~siadaJą?ych pr~y
nych zakładów na życzenie robotników mogą być 1 toc~ony powyzeJ. wiek, w ta~u~ .raz~e oddz~al 
otwierane stowarzyszenia robotnicze na zasadach, l moze wybrać sv.:oiCh przedst3;WI?Ieh z ~cz~y os~ b, 

l 
należących do mnych oddz1alow. W ybor oso b, 

*) Przegl9,d Górniczo-Hntniczy, r . 190H, M 1, str. 2. liczących mniej niż 25 lat wieku, może mieć miej-
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sce wyjątkowo za oddzielnem pozwoleniem miej- wania zebrań ogólnych danego oddziału. 
scowej komisyi do spraw fabrycznych i górniczo- 15. Jeżeli przy zakładzie otwarte jest sto-
hutniczych. · warzyszenie robotnicze, wówczas przed wprowa-

7. O rezultatach dokonanych wyborów prze- dzeniem jakichkolwiek zmian w przepisach po
wodniczący w oddziale stowarzyszenia natych- rządku wewnętrznego i innych warunkach ogól
miast zawiadamia zawiadującego zakładem, który nych najmu zawiadujący zakładem obowiązany 
obowiązany jest nie później jak w przeciągu jest zasięgnąć co do tych zmian zdania komitetu 
trzech dni zakomunikować otrzymane wiadomo- robotniczego lub przedstawicieli odnośnych oddzia
ści odnośnemu inspektorowi fabrycznemu. łów stowarzyszenia. Zdanie to razera z przed-

8. Obowiązki przedstawiciela oddziału są stawieniem zawiadujący komunikuje oćl.nośnym 
następujące: a) spełnianie poleceń calego oddzia- urzędom dozoru do zatwierdzenia lub zaświad
lu lub poszczególnych jego członków pod wzglę- czenia projektowanych zmian w warunkach ogól
dem składania oświadczeń i podań zawiadujące- nych najmu. 
mu zakładem przemysłowym oraz instytucyom i 16. Zebrania stowarzy zenia robotniczego 
urzędnikom państwowym, którym powierzony zo- lub jego oddziału jak również zebrania komitetu 
stal dozór nad porządkiem w rzeczonym zakla- robotniczego odbywają się bez wyjednywania od
dzie, w sprawach, dotyczących warunków umowy, dzielnego na to pozwolenia, z tern jednak, żeby 
najmu i bytu robotników w danym zakładzie prze- o zwołaniu zebrania nie później jak na 3 godziny 
mysłowym, i b) komunikowanie robotnikom od- przed jego otwarciem zawiadamianą była policya 
powiedzi na ich oświadczenia i podania oraz miejscowa z dokladnem oznaczeniem czasu i miej
wszelkich propozycyi ze strony zarządu zakładu sca zebrania. Zebrania powinny odbywać się w 
przemyslowego jak również instytucyi i osób, pomieszczeniach zamkniętych. Urządzanie zebrań 
którym powierzony został: dozór nad porządkiem pod golem niebem może mieć miejsce nie inaczej, 
w zakładzie przemysłowym. jak nil: mocy oddzielnego pozwolenia policyi miej-

Uwaga. Utworzenie stowarzyszenia robotni- scoweJ. 
czego nie pozbawia poszczególnych robotników Uwaga. Zebrania stowarzyszenia robotni
prawa składania oświadczeń i podań osobiście od czego i jego komitetu w czasie roboczym lub w 
siebie z pominięciem przedstawicieli oddziału. pomieszczeniu zakładu przemysłowego mogą mieć 

9. Przed>;tawiciele oddziałów nie mogą pod- miejsce tylko za pozwoleniem zawiadującego za
legać karom za spóźnianie się lub niestawienie do kładem przemysłowym. 
pracy, jeżeli spóźnienie się lub niestawienie spo- 17. · Przewodniczący w zebraniach wybiera
wodowane zostało przez należyte spełnianie przez ni są z liczby członków stowarzyszenia. Prze
nich o?owiązków_ prze~staw~c~eli stowarzyszenia l wo~niczący o_bowiązany jest pilno_wać przestrze
robotmczego. N1e maJą om Jednak prawa żądać gama prawa 1 porządku w ze bramach. 
od zarządu zakładu przemysłowego płacy robo- 18. Przepisy szczegółowe, dotyczące urzą-
czej za czas nieobecności w robocie. dzenia i porządku działalności stowarzyszenia ro-

lO. Stowarzyszenie robotnicze oraz jego od- botniczego, winny być objęte oddzielną ustawą, 
działy mają prawo otwierania kas w celu pokry- zatwierdzoną przez odnośnego inspektora fabrycz
cia wynatków na wynajęcie pomieszczeń i urzą- ' nego. 
dzanie zebrań jak również na wynagrodzenie 19. Dla dokonania zmian w ustawie stawa-
przedstawicieli. rzyszenia wymaganem jest postanowienie stowa-

11. w . wypadkach, jeżeli stowarzyszenie ro- rzyszenia, zapadłe większością 2/ 3 wszystkich jego 
botnicze liczy kilka oddziałów, z przedstawicieli członków; zmiana otrzymuje moc obowiązującą 
oddziałów tworzy się komitet robotniczy w celu dopiero po zatwierdzeniu jej przez odnośnego in
rozpatrywania wymienionych w art. 2 spraw, do- spektora fabrycznego. 
tyczących interesów ogólnych kilku oddziałów. 20. W ustawie stowarzyszenia powinno by6 

12. Jeieli liczba przedstawicieli oddziałów wymienione: 
jest mniejsza od czterech, skład komitetu dopel- a) liczba oddziałów i zasady, podług których 
nia się przez osobno wybranych przez oddziały robotnicy zaliczani są do tych lub innych od-
członków komitetu. działów; 

13. Komitet robotniczy daje na żądanie in- b) liczba przedstawicieli każdego oddziału; 
stytucyi i osób, którym powierzony jest dozór c) liczba członków komitetu robotniczego; 
nad porządkiem w zakładzie przemysłowym, swo- d) termin pełnomocnictw przedstawicieli 
je wnioski w sprawach, dotyczących warunków oddziałów, członków komitetu robotniczego oraz 
umowy najmu i bytu robotników zakładu prze- ich zastępców; 
myslowego, przy którym komitet istnieje . e) sposób zastępstwa przedstawicieli oddzia-

14. Komitet robotniczy ma prawo zwoly- łów oraz członków komitetu robotniczego w ra
wania w razie potrzeby zebrań ogólnych wszyst- zie choroby, nieobecności, zaprzestania pracy w 
kich lub niektórych oddziałów stowarzyszenia, a zakładzie przemyslowyro i innych przyczyn; 
każdy przedstawiciel oddziału ma prawo zwoly- f) porządek zebrań i warunki szczegółowe 

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



408 PRZE G LĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 1905 

długoterminowego (p. d) pozbawienia pełnomoc- daje swoje opinie w sprawach, dotyczących ce
nictw przedsLawicieli oddziałów, członków korni- lów i działalności stowarzyszenia, oraz w spra
tetu roboczego oraz ich zastępców; wach rzeczonych przedsLawia swoje opinie i po-

g) sposób tworzenia kasy stowarzyszenia, dejmuje starania w odnośnych instytucya0h. 
zbierania opłat na jej korzyść i przepisy wydat- 5. Stowarzyszenie zawodowe ma prawo na-
kowania funduszów; bywania majątku ruchomego i nieruchomego. 

h) warunki wynagrodzenia przedstawicieli MająLek nieruchomy może jednak być nabywany 
oddziałów i członków komitetu robotniczego, o o tyle, o ile koniecznem jest to dla prawidłowej 
ile takie wynagrodzenie przewiduje się; działalności instytucyi, zarządzanych przez sto

i) inne wskazówki, zależne od warunków warzyszenie, i w wysokości nie większej ponad 
miejscowych. wskazaną w ustawie stowarzyszenia. 

21. Stowarzyszenie robotnicze może być 6. Stowarzyszenie zawodowe ma prawo sta-
zamknięte na skutek postanowienia wszystkich l wania w sądach w osobie swego zarządu (art. 7). 
jego oddziałów, zapadlego zwykłą większością 7. Sprawami stowarzyszenia zawodowego 
głosów. zawiaduje zarząd, wybierany przez zebranie ogól-
S t o w ar z y s z e n i a z a w 0 d 0 w e i z w i ą z ki n e członków stowarzyszenia: . . 

Prawo zarządu do udz1elama pelnomocmctw 
s t 0 war z Y s z e ń. osobom postronnym powinno być ściśle określone 

l. Osoby, zatrudnione w przedsiębiorstwach w ustawie stowarzyszenia lub dane na mocy od
przemysłu fabrycznego i górniczego jednakowemi, dzielnego postanowienia zebrania ogólnego. 
pokrewnemi lub mająceroi pomiędzy sobą zwią- 8. Stowarzyszenie zawodowe może dzielić 
zek czynnościami albo zatrudnieniami, jak rów- się na oddziały. 
nież właściciele jednakowego lub pokrewnego ro- 9. W wypadkach, jeżeli stowarzyszenie dzie
dzaju prz~dsiębiorstw pornianionych gałęzi prze- l li· się na oddziały, zebranie ogólne sto~arzysze
mysłu maJą prawo tworzyć zawodowe stowarzy- ma może być zastępowane przez zebrame pelno
szenia przemysłowe na zasadach, wymienionych mocników oddziałów. 
w następnych punktach prawa niniejszego. 10. Stowarzyszenia zawodowe mogą należeć 

Uwaga. Do składu jednego stowarzyszenia l do związków zawodowych w celu wspólnego urze
zawodowego mogą wchodzić tak osoby, zatrud- czywistnienia jednego lub kilku z tych zadań 
ni one pracą płatną, jak o i samodzielui przedsię- (art. 3), które stanowią cel stowa.rzyszeń. 
biorcy. 11. Zebrania ogólne stowarzyszenia zawo-

2. Stowarzyszenia zawodowe mają za zada- ~ dowego i jego oddziałów zwoływane są przez za
nie wyłącznie tylko badanie i obronę interesów rząd w miarę potrzeby. O czasie i miejscu ze
ekonomicznych oraz badanie i polepszenie wa- brania zarząd stowarzyszenia lub jego oddziału 
runków pracy przemysłowej swoich członków. l powinien zawczasu i n.ie później jak na tydzień 

3. W szczegółach stowarzyszenia zawodowe przed dniem zebrania zawiadomić policyę miej-
mogą mieć na celu: scową. 

n) przedsiębranie środków dla usuwania za- 12. Zarząd obowiązany jest zwołać zebranie 
pomocą zgody dobrowolnej lub sądu polubowne- ogólne stowarzyszenia na żądanie 1

/ 10 członków 
go nieporozumień, wynikających na gruncie wa- stowarzyszenia. W razie odmowy zarządu zebra
runków umowy pomiędzy pracodawcami i pracu- nie ogólne stowarzyszenia zawodowego zwołuje 
jącymi; się z rozporządzenia komisyi do spraw fabrycz-

b) opracowywanie taks normalnych i okre- nych i górniczo-hutniczych. 
ślanie innych warunków normalnych pracy w 13. Członkowie zarządu i pełnomocnicy od-
różnych gałęziach przemysłu; działów mogą być pozbawieni swych urzędów 

c) wydawanie wsparć swoim członkom pod- przed terminem pełnomocnictw: pierwsi na mocy 
czas bezrobocia i zawieszenia pracy; 1 postanowienia zebrania ogólnego stowarzyszenia, 

d) urządzanie kas pomocy wzajemnej, po- drudzy na mocy postanowienia oddziału stowa-
grzebowych, posagowych i t. p.; rzyszenia. Przytern jednakowoż zobowiązania 

e) urządzanie bibliotek, szkól zawodowych, stowarzyszenia odnośnie do wynagrodzenia za 
wykładów i odczytów; pracę pornianionych osób mogą utrzymać swoją 

f) dawanie swoim członkom możnosCl ko- moc zależnie od warunków, na jakich przyjęły 
rzystnego nabywania przedmiotów pierwszej po: te osoby na siebie obowiązki zarządzania spra-
trzeby i narzędzi pracy; wami stowarzyszenia lub jego oddziału. 

g ) pośredniczenie w wyszukiwaniu pracy i 14. Szczegóły porządku działalności stowa-
rąk roboczych; rzyszenia, jego oddziałów i zarządzania sprawami, 

h) okazywanie swoim członkom pomocy o ile nie jest to wsk'l.zane w prawie niniejszem, 
prawnej. określane są w ustawie. 

4. Na zapytanie interesowanych osób i in- l Stosunki stowarzyszeń zawodowych, wcho-
stytucyi zarząd stowarzyszenia zawodowego wy- dzących do składu związku zawodowego (art. 
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10j, oraz sposób zarządzania jego sprawami okre
ślane są w ustawie związku.*) 

15. Założyciele stowarzyszenia zawodowego 
powinni przedstawić jego ustawę do tej komisyi 
do spraw fabrycznych i górniczo-hutniczych, w 
okręgu której powinno znl7jclować się siedlis~o 
zarządu. Ustawa otrzymuJe moc ,PO upływ1e 
dwóch miesięcy od przedstawienia Jej komisyi, 
jeżeli przez ten czas komisya nie wyda postano
wienia co do niezgodności ustawy z prawem. 
W wymienianem powyżej postanowieniu komisyi 
powinny być szczegółowo wskazane zasady, na 
których zostało ono oparte. 

Przepisy arty kulu niniejszego odnoszą się 

również do ustaw związków stowarzyszeń. 
16. O każdej zmianie ustawy jak również o 

przyłączeniu się stowarzyszenia do poprzednio 
otwartego związku stowarzyszeń zawodowych 
winna być zawiadamianą ta komisya do spraw 
fabrycznych i górniczo-hutniczych, w okręgu któ
rej ma siedlisko za.rząd. Zmiana ustawy otrzy
muje moc po upływie jednego miesiąca od przed
stawienia jej komisyi, jeżeli przez ten czas ko
misya nie wyda postanowienia o odmowie na 
projektowan_ą . z:mianę z powod~ n~ezgodności ~ej 
z prawem mmeJszem. W wyrniemonem powyzeJ 

*) 'frośó ustaw stowarzyszeń i zwia.zków w watniejszych dzia
łach powinna być wymieniona w oddzielnym artykule prawa. 

postanowieniu komisyi powinny być szczegółowo 
wskazane zasady, na kt.órych zostało ono oparte. 

17. Skargi na postanowienia komisyi do 
spraw fabrycznych i górniczo-hutniczych (art. 15 
i 16) podają się do ministra skarbu i decydowane 
są przez niego po porozumieniu się z ministrami 
spraw wewnętrznych i sprawiedliwości. 

18. Członkowie stowarzyszenia mają prawo 
w każdym czasie wyjścia z jego składu. Przytern 
jednak w ustawie może być nadmienione, że wy
stępujący czło~ek nie_ zwalnia si,ę od tych opłat, 
ktore należą s1ę od mego do konca tego roku r~
chunkowego, w którym oświadczył on chęć wyJ
ścia. ze stowarzyszenia. 

19. Stowarzyszenie zawodowe zamyka się: 
a) na skutek postanowienia zebrania ogólnego i 
b) z decy,zyi sądu, jeżeli. będzie_ do:v-ie?zion~, .że 
dzialalnosć stowarzyszema obeJmUJe u;me J.a~I~
kolwiek cole, nie wymienione w praw1e mmeJ· 
szem. 

(Projektuje się również w prawie w~kaza:nie 
sposobu likwidacyi spraw stowarzyszeń 1 z.wl~z
ków w wypadkach, jeżeli nie jest t_o pr_zew:1dz1a: 
n e w ustawie, jak również w raz1e hkw1dacy1 
przymusowej. Między inneroi projekt.uje się_ włą
czenie postanowienia o prawie odelama maJątku 
stowarzyszenia innym pokrewnym stowarzysze-
niom). K. S. 

Rosyjski handel zewnętrzny 
wytworami przemysłu górniczego i hutniczego w marcu r. 1905-go. 

----------------------------------~~~~~----~~~~--Rok 1904 Rok 1905 

Nazwy wytworów 

Wywóz z Rosyi za granicę. 
Sól kuchenna 
Fosforyty mielone . 
Fosforyty w kawalkach. 
Żużle metalurgiczne 
Węgiel kamienny i koks 
Torf 
Ruda żelazna 
Ruda manganowa 
Galman 
Różne inne rudy i złamki metali 
Surowiec w gęsiach i złamkach 
Żelazo różnych gatunków 
Stal różnych gatunków 
Platyna (pudów) 

Marzec 

T Y 

-
24 
9 

93 
336 
-

l g86 
26g5 

l 

2 
-

l 

-
21 

Od początku 
rokn do 31 

marca 

s I Ę c 

262 
62 

'3 
39° 

I 0]6 

12 

3 sXJ4 
8o38 

l 

124 

7 
4 

l 
2 

46 

Marzec 
Od poczo.tku 
roku do Bl 

l marca 

Y p u D o w 

l l 4 
lj -14 
6 jÓ 

s8 ,g, 
143 622 

l 12 

l J86 4 359 
I 540 3 200 

l 49 
'3 40 
20 s o 
2 2 

'37 421 
ro 22 
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ęć Rt 
Ro 
Na 
Od 
w 
w 
w 
Z l 
Sr 

pa naftowa 
fta 
padki naftowe 
yroby z surowca 
yro by z żelaza 
yroby ze stali 
oto 
ebro 

. 

. 

-

Przywóz z zagranicy do Rosyi. 

l Só 
Żu 
Ka 

kuchenna 
żle Thomasa mielone . 
mień litograficzny 

w ęgiel kamienny 
przez komory morza Bałtyckiego 

» " 
zachodniej granicy 

" " 
morza Czarnego 

" 
pozostale komory 

lądowej 

w tej liczbie: 
z iemiec 
z Anglii 

Ko ks 
przez komory morza Bałtyckiego 

" " 
zachodniej granicy lądowej 

" 
pozostale komory 

w tej liczbie: 
z Niemiec 
z Anglii 

rka nieoczyszczona w brylach 
rka oczyszczona i kwiat siarczany 

tyrnon surowy • . 

Sia 
Sia 
A n 
A. n 
Ru 
Su 

tym on metaliczny 
cly metaliczne 
rowie c z wy kly 

przez komory morza Bałtyckiego 
zachodniej granicy 

" " 
" 

n 
morza Czar n ego 

z Finlandyi 
przez pozostale komory 

lądowej 

.. 

. 

Su rowiec specyalny (manganowy, krzemowy i inne) 
przez 

" 

komory morza Bałtyckiego 

" 
zachodniej granicy lądowej 

pozostale komory 

l 

-
64g6 

377 
2 

5 
4 

(pudów) 9,8 
(pudów) 8o4,8 

20 
-l ) . 2 

l 266 

:· l 
1 882 

o 
235 

Razem 3 383 

2Dgo 
l 266 

6 

l 813 

49 
Razem I 868 

·21 ) 

44 
: 3 

l 

l 

6 
-

9 
-

9 
5 
I 

Razem 24 

li 

5 
I 

Razem 1 

190f> 

4 l 3 
- - 27 

l 

21 590 4 21 l 'S 029 
l 745 223 401 
l 5 3 5 

l J6 7 '3 
l 5 l 3 
l 

22~2 12,5 29 
l 8o-ł,8 -ł CrJ2·7 l I 494,8 i 

l 
75 24 '07 
88 36 g8 
8 - --

3 75 1 1 :,62 4 201 

8 328 I7 158 30484 
236 - 242 

974 533 I 303 

13 z8g 19 253 36230 

9 259 17021 l 29794 
l 3694 l 445 4 240 

l 
12 13 27 

6287 l 538 405 
72 7 19 

l 6 371 l ss8 . l 4721 

2072 784 l 847 
·o - 14 J 

93 - 7 
10 3 9 

3 - I 

14 1 

l 
,g 

12 - 2 
l 

16 4 8 
l 

l '3 2 4 

9 - -
li I l 9 

l l l 2 l 

s o 8 23 

24 lO 12 

14 2 7 
2 - 4 

12 
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Żelazo i stal sztabowe i wsze lkie handlowe 
przez komory morza Baltyckiego 

" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" komorę w Moskwie 

z Finlandyi 
przez -pozostaJe komory 

Szyny żelazne i stalowe 
.Blacha żelazna i stalowa 

przez komory morza Baltyckiego 
" " zachodniej granicy lqdowej 
" " morza Czarnego 
" komorę w Moskwie 

z Finlandyi 
przez pozostałe komory 

Miedź ~ 
Glin ( w wiórach, sztabach, prętach i blachach 
Nikiel J 
Cyna w plytach, pręta,ch i zlamkach 

Rtęć 

w tej liczbie: 
z Niemiec 
z Anglii 

Olów w plytach i zlamkach 

Dlów w blachach, 
Cynk w płytach i 

w tej liczbie: 
z Francyi 
" Niemiec 
" Anglii 
" Belgii 

rolkach i rurach 
zlamkach oraz pylek cynkowy 

w tej liczbie: 
z Niemiec 
" Anglii 
" Belgii 

Blacha cynkowa, niepokryta metalami 
Blacha cynkowa, pokryta metalami . 

R azem 

Razem 

P latyna w sztabach, drucie i blachach (funtów) 
Odlewy z surowca nieobrobione 
Odlewy z surowca obrobione 
Drut żelazny i stalowy od 0,3 rnm do 6,25 mm 

Maszyny z. surowca, żelaza i stali oraz ich części 
przez komory morza Baltyckiego 

" " zachodniej grani~y lądowej 
" " morza Czarnego 
" " Rosyi środkowej 
" pozostale komory . 

R azem 1 

'4 
'5 
6 
l 

5 
26 

2 

2 

'7 

21 

4 
9 

109 

23 
39 
37 

-1 

47 

3 

3 
5 

lO 

!6 

43 
149 

19 
23 
53 

261 

9 

II 

55 
152 

115 

4 
,g 

ISO 

5 
13 

33 
52 

926 

21 

!l 

86 
2 

95 
16 

!6 

5 
2 

16 

10 

102 

13 
55 
21 

l 

55 

5 
2 

4 
6 

17 

8g 
112 

'3 
20 

6s 
299 

411 

57 
29 
32 

2 

45 
39 

204 

2 

15 

3 
6r 

54 
110 

g6 
l 

8 
152 

!13 

l 

33 
s 

l 

lO 

15 

41 

rg8 
344 
45 
55 

100 

742 
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w tej liczbie: 
z Niemiec 201 648 200 507 
" 

Anglii 54 166 48 125 

~ Francyi 2 7 2 7 
" Austryi !l 38 26 38 

" 
Belgii 7 6 9 

Narzędzia i lokomobile rolnicze 
przez komory morza Bałtyckiego 17 68 24 39 

" " 
zachodniej granicy lądowej 67 258 73 !84 

" " 
morza Czarnego 49 8o 19 26 

" " 
Rosyi środkowej 2 14 2 

" 
pozostałe komory 35 I 13 8s !47 

Razem I ]O 533 201 3g8 
R. K. 

Jrzegfąd fiteratury górniczo- fiutniczej. 
Treść art'9l{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Gornyj Zurnał (1905). Czerwiec. a) rv. nikami tymi są nadmiernie zimny bieg pieca bez 
Grwn-Grzymajlo. Elementama teorya budowy pie- względu na przyczyny, które go wywołały, wy
ców hutniczych. Zbiór praktycznych wskazówek soki procent siarki w paliwie, zsuwanie się naro
i przepisów, mogących być pomocą przy projek- stów, niedostateczna zasadowość lub ilość żużla, 
towaniu pieców metalurgicznych. Główną uw a- temperatura wiatru. Jeżeli ilość siarki w paliwie 
gę autor poświęca wyjaśnieniu praw ruchu ga- przekracza 3 ~, wówczas utrzymanie równego 
zów w piecu. b) L. Roma1low. C:::y można lic:::yć biegu pieca jest wielce utrudnione; daje się to 
się z możli·wościq powstmJia na Uralu pr:::emystu dokonać przez powiększenie ilości i zasadowości 
elektrometalurgia mego (dok.). W dalszym ciągu żużla. Przy wytwarzaniu surowca, bogatego w 
swej pracy autor zajmuje się sprawą elektrolizy mangan, warunki powyższe mogą nie być przestrze
miedzi. Na podstawie prób. osobiście dokona- gane ze względu na obecność manganu lub jego 
nych, autor dowodzi, że wytwarzanie miedzi z tlenków, wywierających dodatni wpływ na desul
czarnego kamienia miedzianego sposobem elektro- furyzacyę surowca. b) A. Skoczyusldj. Krótkie spra
litycznym nie kosztuje drożej, niż sposobem hut- wo:::danie komisyi, wy:mac:::ouej przez górniczy ko
niczym. Otrzymana miedź t. z. elektrolityczna mitet Jzaukowy w celu s_vstematycznet5o badaJtia spraw, 
odznacza się niezwykłą czystością. Oprócz tego dotvc:::acvcl1 gazów kopalJtiaJtych z a okres czasu orf 
sposób powyższy daje możność oddzielenia od 25-listopada r . 1901 do l lllarca 1' . 1905. W szere
miedzi metali szlachetnych, których zawartość gu prac, dokonanych pod kierunkiem komisyi, 
sama niekiedy pokrywa wszystkie koszta procesu znajduje się sprawa szczegółowego zbadania sta
elektrolitycznego. c) L. jnc:::ewski. O teYJuicznycli nu przewietrzania kopalń zagłębia Dąbrowskiego, 
wanmkach powierzellliż z iemi w :::wicpku z proce- a zarazem stopnia ich bezpieczeństwa odnośnie 
sami geologic:::11_v111i (dok.). Autor przychodzi do do gazów wybuchowych i pyłu węglowego. f::lpra
wniosku, że od pierwszej chwili swego g eologicz- wazdanie z badań powyższych zostanie złożone 
nego życia ziemia była ciałem s tałem, wszelkie komisyi w czasie jak najkrótszym. c) W. Gawri
zaszLe następnie zmiany geologiczne mają począ- tow. Wyrób ferromallganu i ferros'iliciunl 11a węglu 
tek w energii słonecznej, z której czerpie sily drzewnym w . \-iżnie - Tagilslw. Opis procesu wiel
życie organiczne na ziemi i wszelki ruch. d) A. kopiecowego oraz tablice, zawierające skład che
Ko:::yrew. Jfatervalv, dotvcz ace hydrogeologii okolic miczny nabojów, żużli i wytworów gotowych. 
Petersburga (pocz.): e) fvvtwórc;ość skarbowycli :::a- Pomimo że surowiec niżnie-tagilski jest tańszy 
kladów górnic:::o-hutllicz ycll w · Pmsac/1 w r. 1903. l od wytapianego na południu Rosyi i w lepszym 

Lipiec. a) A. Brezgullow. lr~yrób surowca gatunku, jednakże nie współzawodniczy z nim 
przy pomocy paliwa, bogatego w siarlzę. Autor nawet na Uralu z tego wzdlędu, że fabryka 
rozbiera znaczenie rozmaitych czynników. maJą- ogranicza wytwórczość wyłącznie tylko do włas
cych wpływ na ilość siarki, przechodzącej w su- nej potrzeby. d) A. Ro:::yrew. .llnteryat_v, doty
rowiec podP-zas procesu wielkopiecowego. Czyn- czace hydrogeoloKii okolic Petersburga (dok.). e) 
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P)'lek cyn/w wy ja/w 1nateryat, dostarczajf}CY fladmu. do towar:::ystwa gómic.c:ego Betlwne. Opis urządzeń 
Tłumaczenie artykufu, zamieszczonego w Przeglq.- na powierzchni jednej z najlepiej urządzonych ko
dzie Gómiczo- Hutniczym (r. 1905, M 6) . f) .U. palń w pólnocnej Francyi. b) Przemvst gómiczy 
Truszkow. Krótki opis ztoża rudy miedziane; w w Anglii w r. 190-1. Dane statystyczne o wytwór
Radiansiw pod Niżn_vm Tagilem. g) A. Ossendow- czości, liczbie zatrudnionych robotników i wy
sld. Badania cllemiczlle węgli mineralnych i innych padków nieszczęśliwych, zakończonych śmierci ą. 
związków węglowych ua rosy;slzim Dale/dm Wscho- c) E. .lfeyer. Kalahari. Streszczenie pracy D. 
dzie (pocz.). Wyniki badań. nad składem chemicz- Reimera o geologicznej budowie kraju Kalahari 
nym węgli mineralnych poprzedził autor wylożo- w Afryce południowej . 
nemi w_ sposób przystępny wiadomościami, doty- NQ 27. a) Beulillg. Doświadczenia llad ace
cząceml geologiczno-chemicznej teoryi powstawa- ~vlenowq. lampą. bezpieczeJzstwa systemu TVoifa . Ba
nia węgli, sposobów badania i klasyfikacyi. Autor dania nad zachowaniem się plomienia w lampach 
podaje wyniki badań chemicznych nad kilkuna- l bezpieczeństwa. Opis lampy acetylenowej ulep
st~ gatu~kami .węgl~ w kraj~ U~uryjs~im, za~e · szonej i porównanie jej z benzynową ~ampą bez
gaJąCYfil w mwceme, kredzw, Jurze 1 tryas1e; pieczeństwa . N owa lampa W olfa pos1ada budo
na uwagę zasługują węgle pierwszych dwóch wę stosunkowo prostą i w porównaniu z pierwszą 
formacyi . h) Fr. Gervais. () dziataniu ciepta na l taką lampą z r. 1903 jest o wiele lepszą, gdyż 
celuloid. Opis badań, dokonanych przez autora w podczas palenia się przypływ wody do karbidu 
celu wyjaśnienia, w jakich warunkach i przy ja- reguluje się samoczynnie. Próby porównawcze 
kiej temperaturze ma miejsce samozapalanie się dowiodły, że pod względem bezpieczeństwa lam
celuloidu. py acetylenowe nie ustępują benzynowym. Lam-

Izwiestja Obszczestwa gornych inżenierow pa naj większa napełniona waży 2 lzg. Pali się 
(1905) NQ 3. a) A. Krasllopolski. Porówllanie statutu względnie do wielkości 10, 7 lub 5 godzin. b) 
kasy emerytalnej illjynierów górnic.zrycl! ze statuta- O. S immersbach. Poczq.t!zi wytwarzania kollsu. 
mi innych kas emervtalnvc/z '?Janq.dtt cytililnego. Autor zaprzecza powszechnie utrzymującemu się 
b) L. jaczewsld. rv sprawie § 103 przepisów o zdaniu, że koks po raz pierwszy poczęto wyra
prywatnvm przemyśle .c:totym. W liczbie nowych biać w Anglii. Istnieją dowody, świadczące o 
przepisów o przemyśle złotym na Syberyi znaj- tern, że w Brunświku umiano w r. 1584 wytwarzać 
duje się § 103, mocą którego przemystowiec po- koks, podczas gdy w Anglii pierwszy patent na 
siada prawo objęcia nieogran iczonej liczby tere- sposób usuwania siarki z węgla wydano w r . 1590 
nów z warunkiem uiszczania postępowo wzrasta- a dopiero w r . 1619 wykonane zostały badania w 
jącego podatku gruntowego. Przepis ten mial większych rozmiarach. Artykułem przemysło
na celu przeciwdziałanie gromadzeniu w jednych wym został koks w Anglii w r. 1735; wówczas 
rękach większej liczuy terenów, leżących zupeł'- został' zapalony pierwszy wielki piec na koksie 
nie bezużytecznie ze szkodą dla gospodarstwa w Shropshire. W tym celu koks wypalano w 
krajowego. Autor wyraża ubolewanie, że na sku- mieleżach, podobnie jak węgiel drzewny. W pie
tek starań przemyslowców przepis ten został cach zamkniętych poczęto wypalać koks w r. 
zniesiony, co może wpłynąć na dalszy i ostatecz- 1763. W kilka lat potem w Sulzbach pod Saar
ny upadek przemysłu złotego. c) L. jaczewsld. briicken do wypalania koksu zbudowano piece 
TV sprawie przepisów o przemyśle zlotym. Ponieważ muflowe z ulawianiem wytworów ubocznych 
wprowadzenie nowych pr zepisów zostało zanie- (smoła i sadze). Na Śląsku Górnym po raz pierw
chana zupełnie, autor podaje projekt, ażeby opra- szy zastosowano koks w r. 1778, a fierwszy wiel
co.waniem przepisów rzeczonych zajęło się towa- ki piec na koksie puszczony zosta · w Gliwicach 
rzystwo inżynierów górniczych. w r. 1794. c) Rehwagen. Zastosowanie elzskawa-

NQ 4. a) rv. Romanow. Z dziedziny gospo- torów w Guyallie. O wprowadzeniu ekskawatorów 
darlei ur.zędniczej. Ostra krytyka gospodarki i do wydobywania piasku złotonośnego. 
rachunkowości skarbowych zakładów Permskich. NQ 28. a) Anders. Przyczynki do określrtnia 
b) Protolzót posiedzenia komisyi w sprawie projektu sprawJtości turbin parowych i rozchodu pary. b) Za
wszechrosyjskiej wystawy przemystawo-górniczej w chowanie się siarki, zawartej w kolzsie, podczas pro
Petersburgu ·w r. 1906. Komisya przyszla do cesu wielkopiecowego. Artykuł byl zamieszczony 
wniosku, że projekt urządzenia wystawy nie bę- w czasopiśmie Stahl und Eisen z r. 1905. c) Ko
dzie mógl zostać urzeczywistniony, · gdyż civżkie palnie otowiu w Altenberg- Bernlzau ·w Jforawii. 
przesilenie, jakie przechodzi Rosya, ogromnie od- Autor opisuje złoża rudy ołowianej pod wzglę
bija się na przemyśle i powstrzyma niewątpliwie dem geologicznym i wyraża pr zekonanie, że na 
przemysłowców od poniesienia niezbędnych a rozwój miejscowego górnictwa wpłynąć może za
stosunkowo znac~nych wydatków w tym kierun- lożenie na miejscu huty ołowianej, ku czemu wa
ku; z drugiej strony wyczerpany skarb państwa runki miejscowe są najzupełniej odpowiednie. 
nie będzie w stanie subwencyonować wystawy. l Oesterreichische Zeitschrift fiir Berg- und 

GlUckauf (1905) NQ 26. a) Uwagi o naj- HUttenwesen (1905) NQ 25. a) A. Czennak. Wy
nowszej kopalni .Ni 10 i ptuczce centralneJ, należttcej niki badań nad zużyciem pary ·w wyciq.gowej ma-
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szy!tie parow~j. Nadmierne zużycie pary w paro- ciomiesięcznym, autor widzi zarówno jak w pierw
WeJ maszyme wyciągowej pochodzi głównie z szem braki i niedomówienia. W edlug autora 
przyczyny zlego obchodzenia się z nią maszyni- różnica zawartości wilgoci w powietrzu atmosfe
sty, który czyni to przez niedbalstwo lub też dla rycznem i suszonem, wynosząca średnio 1,83% w 
oszczędzenia sobie fatygi. Badania, wykonane l m3 , nie jest wstanie · wpłynąć na zmniejszenie 
nad bliźniaczą maszyną parową, dowiodły, że zużycia koksu o 20%; fakt ten da ·się tylko objaś 
można oszczędzić 31,3% paliwa i o 28,3 ~ zmniej- nić wprowadzeniem na to miejsce innego źródła 
szyć rozchód pary. b) ]. Divis. Pr.syczyuki do ciepla. b) ZCipasy węgla w Anglii. Streszczenie 
barlnnia lin wyciqgow_vch IW gięcie, skręceuie i ude- wyników badań komisyi (Gluclzauf, r. 1905. M 7). 
rzenie (c. d.). c) F. Schre_ver . Sprawozdanie z c) Statystylca przemystu górniczo- hutniczego 11a 
dwóch wycieczek, przedsiębranych w celu zapoznania Ślqsku Górnym w r. 190ą (pocz.). Dane statystyoz
się z techniką górniczq za granicq (c. d.). Opis ne o wytwórczości węgla kamiennego, koksu i 
okręgów górniczych Akwisgran i Saarbriicken. brykiet oraz rud żelaznych, cynkowych i ołowia-

NQ 26. a) R. Nowic!d. O zastosowa/liu uo- nych. d) F. Freise. Górnicy i górnictwo u sta
wycli pr.syr.r:Ufdów do nziarO'l.vej analizy gazów. Opis roż_vtllych Egipcyall, Gre!zów i Rzymian (c. d.). O 
kilku nowych przyrządów, zastosowanie których starożytnych sposobach odbudowy złóż mineral
daje możność szybszego i dokł'adniejszego poehła- nych. Budowa szybów i sztolni . e) Przemysł 
niania gazów analizowanych. b) H. Hofer . Pola gómiczo-lmtuiczy w Bawaryi r. 190-+. Dane staty
uaftowe na wyspie Zante. Opis złóż ropy naftowej styczne o wytwórczości kopalń i zakładów hutni
i jej własności chemiczne. c) F. Schreyer. Spra- czych. 
wozda11ie .'2: dwóch wycieczek, przedsiebra11ycli w celu NQ 30. a) Postęp_v ·w ·wytwarzaniu stali spo
r::apoznania się ,;; tecllllilzq gór11iczq. za· granicq (c. d.). sobem Bertranda i Tlliela. Streszczenie pracy H. 
O przemyśle węglowym w Belgii. Darby i G. Hattona, odczytanej d. 11 maja r. b. 

NQ 27. a) .Jl. Jfoller. Uleps:;oll_v przvrzq.d do na dorocznem zebraniu członków Iron and Steel 
clzemiczuego razbiom gazów spalania. Autor daje Institute. Z ogólnej ilości domieszek, wynoszą
opis przyrządu, zbudowanego według jego wska- cych w surowcu 8,75 t, po wyjściu ze zbiomi
zówek i przeznaczonego wyłącznie do analizowa- ka do pierwszego pieca pozostaje zaledwie 
nia gazów spalania. Do pochlaniania dwutlenku 4°/0 , z czego większa część zostaje usunięta w 
węgla służy przyrząd Hankusa. Tlen i tlenek drugim piecu. Temperatura pierwszego pieca 
węgla zostaje pochłaniany w przyrządzie Nowic- wynosi J 645°0, drugiego zaś tylko o 175°. b) F. 
kiego (0. Z. f. B. u. H., 1905, :M 26). Cały przy- Katzer. Przycz_v11ekdo sprawy powstallia zhuża1łskieRo 
rząd złożony jest w ten sposób, żeby mógł być pokladu 1'ztdy żelazuej w Czechach. Fokład syciery
bezpiecznie przewożony z miejsca na miejsce. tu utworzył się z pokładu wapienia syderytowe
W końcu artykułu autor zamieszcza uwagi, doty- go, z którego skutkiem działania wody większa 
czące sposobów brania prób gazu. D) F. Freise. część węglanu wapnia została usunięta. c) F. 
Górnicy i górllir:two u starożytnyc/t Egipcyan, Gre- Freise. Górllicy i gór11ictwo u starożytnych Egip
Mw i lbymiall (pocz.). Robotnicy górnicy w sta- cymt, Grekó-w i Rzymia11 (c. d.). Sposoby urabia
rożytności. Organizacya pracy w kopalniach. c) nia minerałów. , d) Statystyka przemystu gómiczo
F. Schreyer. Sprawo.zdanie :::: dwóch wycieczek, hut/liczego ua Slqsku Górnym za r. 1904 (dok.). 
prsedsiębranych w celu zapo.:mallia się z technilzq. W yrwórczoś6 surowca, żelaza, stali, cynku i ołowiu. 
góYIIicq za granicq (c. d.). Górnictwo w pól- Zeitschrift des Oberschlesischen Berg-und 
nocnej Francyi. d) TV. Foltz. R_vnek węglowy i / HUttenmannischen Vereins (1905). Czerwiec. 
metalowy w czer-wcu r. 1905. a) Ber1111ardi. JV sprwwie wzrostu ciśnienia skal 

NQ 28. a) Zastoso·wauie suchego wiatru w 1v llliarę powiększania się gtębokości robót górniczych. 
procesie wielkopiecowym. Streszczenie artykułu, Jeszcze w styczniu r . 1901 autor ogłosił w temże 
zamieszczonego w czasopiśmie Sta/zl wtri Eisell 

1 

czasopiśmie artykuł. w którym zwrócił uwagę na 
(r. 1905, J~ 11). Jest t.o drugie sprawozdanie wzrost ciśnienia na pokładach węgla kamieunego 
Gayleya z prób nad osuszaniem wiatru. (Prze- na Śląsku Górnym w miarę powiększania się głę
glqd Góvniczo-Hutniczy, r. 1905, M 3). b) F. Frei- [ bokości robót górniczych. Skutkiem tego ni
se. Gómicy i gómictwo u starożytllyclz Egipcyall, gdzie dotąd niezaobserwowanego zjawiska zdarzają 
Greków i Rzymian (c. d.). Dozór techniczny i się wypadki odpadania i kruszenia się wielkich 
wykształcenie górnicze w starożytności. c) F. mas węgla, co przyczynia kopalniom wiele klo
Schreyer. Sprawozdauie z dwóch 1vyciec:oek, pr.'Jed- potu. Fakty takie objaśniał autor większą ściśli
siebranvch w celu zapozna11ia sie z technika gómi· wością i sprężystością pokładów węgla, aniżeli in
c.;q :m. grallicq (dok.). · " nych otaczających go warstw. Obecnie przy budowie 

NQ 29. a) A. Lilldller. Susze1tie wiatru dla tunelu Simpłońskiego spotkano się ze zjawiskiem 
procesu wielkopiecowego sposobem Gayleya. Rozbie- zupełnie poelobnem podczas przechodzenia warstw 
rając krytycznie drugie sprawozdanie Gayleya, gnejsu i granitu pod ciśnieniem skal, posiadających 
za wierające wyniki prób stosowania suchego wia- 2 000 m grubości. Tam również bez żadnej widocz
tra do procesu wielkopiecowego w okresie pię- l n ej przyczyny powstają silne wybuchy, którym to-
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warzyszy odrywanie się od ścian tunelu dużych 1 sowauia sposobu Huntillgtona- Heberleilla oraz spo
brył; z przyczyny takich wybuchów zdarzają się sobów, dawniej us_vwanych do prażenia i topiellia rud 
poważne wypadki nieszczęśliwe. Jednocześnie otowianyc/z w Friedrichc;chiltte. d) Sprawozdallie z 
zauważono, że wydajność wiertarek mechanicz- dziatalno ~ci J~rajowego sakladu geologicznego w 
nych, pracujących w powyższych warunkach, Berlinie za rok 190../ i projek~v robót na r. 1905. 
okazala się o wiele mniejszą od tej, jaką otrzy- e) B. Simmersbach. .Vowe odkrycia zlóż rud cyno
mano podczas próbnego wiercenia bloków, leżą- 'IY..~yclt w Transwaalu. Autor zgrupował ogłoszone 
cych na powierzchni a pochodzących z tych sa- w ostatnich czasach wiadomości o odkryciu zlóż 
mych skał. b) rv sprawie taryf na luuas siarcza- rudy cynkowej w okolicach Pretoryi i nad grani
ny, Odczyt, wygloszony przez D . J aegera na zjez- cą kraju I wazi. f) .lfengelberg. Rozwój i obeCI~v 
dzie niemieckich wytwórców nawozów sztucz- stan systematycznej odbudowy poktadów węgla w ko
nych. Autor wskazuje, jak wielkie znaczenie dla palniach, nalt-żq.cych do skarbu okręgu Saarbrilclzeu. 
przemysłu cynkowego na Sląsku Górnym posia- Wprowadzenie systematycznej odbudowy wedlug 
da zniżenie taryf na przewóz kwasu siarczanego. wzorów francu~kich i dolnośląskich zostalo doko
c) W sprawie drożyzny mięsa w Górnoślq.~kim o/trę- nane bez osobliwych trudności i podniesienia 
gtt pr.s:emyslowym. Treść petycyi przemysłowców kosztów wlasnych. g) Boehm. Zloża rud żelaz
górniczo-hutniczych do kanclerza rzeszy, mającej nyclz w kopalniach Stangenwag-e pod Haiger. ( Olzrqg 
na celu wyjednanie ulg dla wwozu nierogacizny Diltenburg). Uwagi, dotyczące zjawisk tektoniez
przez granicę rosyjską . d) Wvlwz stacyi w lzraju nych; opis zlóż rudy żelaznej oraz uwagi, mają
i za granicq. oraz daue o ilości wystanych do nich ce na celu wyjaśnienie ich pochodzenia. 
materyalów opatowycli (węgla, koleSit i brylziet) z Revue universelle des mines et de la me
Gómoślqsldego o(zręgu ·w latach 19,02, 1903 i 19q..J. I tallurgie (1905) Luty. a) L . ~egrand. Oblicza
Dane, ~aczerpmęte ze statysty ln ru<"\hu to w aro w nie wysitków, ·spowodowanych w belkach lukowych 
na kol~J~Ch zelaznych. . . , . prze.s: obciqtenie ruchome. b) H. Howe. Wslwzów
, .Ltptec. Sprawozdm,ue. :; dzzat~lnoscz Górno- ki dla Zaboratoryum metalurgicznego (c. d.). Trze
slq.skzego towarzystwa gornzc.:;o-lwtlllczego w rolw cia grupa doświadczeń obejmuje określenia punk
sprawozdawcym 190..Jj 5 . tów topliwości różnych krzemianów oraz ozna-

ZeitschriftfUr das Berg-Hiitten-und Salin en- czania stosunku, zachodzącego pomiędzy punkta
vesen (1905). Zeszyt 2. a) Kr.-;ywos-;ynski. 1:vm- mi tworzenia się i topienia krzemianów. Do gru
c.z .1sowa obui/owa sgybu. Autor zajmuje się żelaz- py czwartej należą doświadczenia nad własnaścia
ną tymczasową obudową; o pierścieniach i odleg- mi materyalów ogniotrwałych, a mianowiCle: 
lościach między niemi; opinanie ścian felami lub wplyw temperatury na materyały ogniotrwałe i 
blachami; koszta obudowy. b) Rose. Gómictwo w Ty- skutki działania krzemianów. Piąta grupa zawie
ra/u. Dane historyczne i geologiczna budowa Alp. ra chemiczne, mechaniczne i mikroskopowe bada
Ogólne uwagi o technicznej i ekonomicznej stro- nia nad żelazem i stalą. c) Sprawozdanie lzonzi
nie górnictwa w Tyrolu. Opis poszczególnych sy1~ o:ajętej określaniem .s:apasów węgla Jwmiemzego 
kopalń rud ołowianych, cynkowych i miedzia- w Anglii (pocz.). Artykul byl zamieszczony w 
nych oraz węgli brunatnych i lupków bitumicz- czasopiśmie Glii.ckauf (r. 1905, M 7). 
nych. c) A. Biernbawn. IT~yniki prJrównawcze sto- w: K. 

Bilans towarzystwa Czeladzkiego. W M 32 nicy 582 464 fr., kasa, banki i papiery procentowe 
czasopisma Wiestnik .fi.na1zsow, promys.?Jlennosti i 2 703 747 fr., podatki zapł'acone, premie do umorzenia, 
torgowli z r. 1905 ogłoszony został bilans towa- udzial w przedsiębiorstwach górniczych, depozy
rzystwa kopalń węgla Czeladź za rok 1904. •ro- ty i kaucye 751 426 fr.; stan bierny: kapital ak
warzystwo przyniosło w roku sprawozdawczym cyjny 3 250 000 fr., obligacye 4102 940 fr., wie-
1483 500 franków zysku, a wlącznie z zyskiem, rzyciele 421348 fr., rezerwa na należności wątpli
pozostałym z roku poprzedniego -l 705 001 fr. we 4 052 fr., rezerwa na podatki 99 780 fr., wy
Stan czynny bilansu sklada się z następujących datki preliminowane 163 911 fr., amortyzacya 
pozycyi: nadania górnicze, ziemia, budynki ko- ogólna l 947 275 fr ., amortyzacya obligacyi 603 890 
palniane i mieszkalne, szyby i roboty górnicze fr., kapital rezerwowy 175 869 fr._, zysk l 705 001. 
5 779 792 fr., maszyny, kotly parowe, sortownia, l Dywidendę postanowiono wyplaCić po 120 fr. od 
urządzenia kopalniane, ruchomości i stajnia akcyi (24% ). 
2 496 886 fr., zapasy materya.łów 159 751 fr., dłuż- [ Magnetyczne sortowanie rudy. Cor az więk-
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szy rozwój przemysłu hutniczego i wzrastające drugiej fabryk stali, którym one odbierają zbyt. 
spożycie żelaza wywołały potrzebę zużytkowywa- Piece te w swej budowie bardzo mało różnią się 
nia rud uboższych, które dawniej traktowano ja:ko od wielkich i mają najczęściej pojemność trzech 
bezwartościowe. Ostatnie dziesięciolecie ubiegłe- ton; mniejsze piece są już nieekonomiczne i trud
go wieku zaznaczyło się udatnerui w tym kie- ne w obsłudze z powodu trudności utrzymania 
runku usiłowaniami, zwłaszcza gdy obok s01·towa- jednostajnej ciepłoty świeżonego żelaza. Żelazo 
nia mechanicznego na zasadzie różnicy ciężarów zlewne, tak otrzymane. nie ustępuje w dobroci 
gatunkowych rudy i przymieszek, które dla że- martenowskiemu, a jeżeli nie brak o niem ujern
laza nie okazało się wystarczającem, wprowadza- l nych sądów, to powodem ich jest zwykle nieurnie
no sortowanie magnetyczne. Metody magnetycz- jętne postępowanie przy wyrobie, bo, choć rzecz 
n ego sortowania polegają na zastosowaniu własno- nie jest wcale trudna, wymaga jednak, jak zresz
ści magnesu, który związki żelaza przyciąga na tą każda inna, ludzi, z nią obeznanych. Decydu
swych biegunach, nie przyciąga zaś innych ciał jącą jest jednakże sprawa kosztów i tu użycie 
t. j. domieszek. Stosownie do swego zachowania małej gruszki do wyrobu i odlewu stali zajmuje 
się, dzieli się materyały na ferromagnetycz- pośrednie miejsce między tanimi w urządzeniu a 
n e, które przyciąga trwały (zwykły) magnes i kosztownie pracującymi piecami tyglowymi, a 
paramagnetyczne, dające się oddziel ić dopie· ~iezmiernie drogimi w założeniu, a tanimi w 
ro przez zastosowanie elektromagnesu. Przy sorto- użyciu piecami MARTINA. Tak samo co do ilości 
waniu magnetycznem stosowane bywają trzy spo- 1 potrzebnego do odlewu żelaza znajduje się mały 
soby: l) sor towanie na sucho, gdzie materyal wy- piec BEssEMERA w pośrodku między tyglem, topią
maga dokiadnego wysuszenia; 2) sortowanie na cym bardzo małe ilości stali, a masowo pracują
mokro materyalu, rozrobionego w wodzie, i 3) cym piecem MARTINA. Ważną dla kosztów robo
sortowanie mieszane, łączące ze sobą dwie pierw- l ty pozycyę stanowi wyprawa pieca, kwdśna lub 
sze metody. W Szwecyi i Norwegii, ojczyźnie zasadowa, zależnie od rodzaju surowca i rzecz ta 
wybornego żelaziaka magnetycznego, wynalezio- dotąd nie jest dostatecznie wypróbowana. Ame
no wiele przyrz i!:dów do magnetycznego sortowa- rykanie używają do tego malych kamieni, łatwo 
nia, }ctórych począt.ek odnieść trzeba do r. 1884, l i ta~io pozwala,iący.ch si~ wymienić, ale z powo
a ktore doprowadz1ly w r. 189:1: do wynalazku du hcznych fug me daJących trwalego wyłoże
separatora "Monarch", sortującego na drodze [ nia, w Europie używają dużych kamieni fasono
suchej, do sortowników, P.~acujących na mokro, wy c~,. tr~al~zych, ale przy rnale~ uszkodzeniu ;v 
GRi:iNDALA, HEBERLEGO, FRoDINGA, lub systemem 1 calosCl meuzytecznych; w ostatmch czasach pro
mieszanym ERICKSONA i innych. Osobno wspo- buja, wył'ożenie robić z silnie w piecu ubijanej 
mniany jest aparat GRONDAL -C RAELIUSA do oddziela- masy i może ten system wyda korzystniejsze 
nia pyłu żelazistego z odpadków. O wszystkich wyniki. Bardzo korzystne wyniki otrzymane by
tych przyrządach brakuje dotąd danych, jak się ly w małej bessemerni fabryki Otto Gruso~ & Co. 
przedstawiają pod względem ekonomicznym, bo w Magdeburgu i J aegera w Elberfelcl. Zelazo
nie ten przyrząd jest najlepszy, który najlepiej topi się w piecu kupolowym, ustawionym wyżej 
sortuje procentowo, ale ten, który tę samą ilość niż zwykle, tak by można było wprost z niego 
sortuje naj taniej . Rzecz to niemalej wagi, gdyż napełnić pochylony piec BEssEMERA. N a bój skia
proces tego rodzaju powoduje duże koszta, jak da się z 76% żelaza hematytowego i 25% odpad
przygotowanie do sortowania, a więc rozdrabnia- ków stalowych. Strata żelaza przy topieniu i 
nie, suszenie, przesiewanie, następnie sortowanie świeżeniu wynosi 18-20%, zużycie koksu 22%. 
i konieczne brykietowanie, bez którego ruda nie Piece zależnie od wielkości mieszczą 700 - 2000 
da 1-1ię przerabiać w wysokim piecu. W każdym lzg, a w przeciwieństwie do pieców MARTINA, wy
razie sprawa zużycia rud ubogich nabiera coraz magających ciągłego ruchu, dają się używać z 
większego znaczenia dla przemysłu wobec zmniej- dowolnemi przerwami. jak piece kupolowe, i po
szajH;cych się zasobów rud wysokoprocentowych zwalają przez dodatki żelaza lub nawęglanie 
i wymaga prędkiego rozwiązania, dobrego nie ty l- zmieniać zawartość węgla w stali już w czasie 
ko pod względem technicznym, ale i ekonomiez- odlewania. (Czasopismo Terhniczue). 
nym. (Czasopismo Techniczne). 

Wyrób stali w małych ilościach na po
trzeby własne odlewni żelaza w małych piecach 
BEssEMERA nieustannie jeszcze daje pole do dys
kusyi, znajdując obrońców i przeciwników, przy
ozem niemałą rolę grają prywatne interesa z jed
nej strony fabryk, wyrabiających takie piece, z 

Kapitały francuskie w Rosyi. W Rosyi 
znajduje się obecnie przeszlo 9 miliardów franków 
francuskich pieniędzy; w tej liczbie 49 milionów 
franków w różnych przedsiębiorstwach przemy
słowo-handlowych i 893 miliony franków w przed
siębiorstwach górniczo-hutniczych. 

Jl03BOJJeHO lJeH3Jp010, 2 CeHT.HÓpH 1905 r. 
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