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~ 19 (49). Dąbrowa , dnia l październił{a 1905 r. Tom II. 

Odbudowa grubych pokładów węgla w zagłębiu Oąbrowskiem. 
l Dokończenie, p. ,Y, 18, str. 393). 

Sposób robót nie jest tu zresztą jeszcze 
ustalony; są pola, przygotowywane zapomocą jed
nej por.hylni w środku i dwóch w spągu. Z po
czątku wyrabia się warstwa wierzchnia, a po 
upływie 5 - 6 miesięcy, kiedy można przypusz
czać, że najsilniejsze zawalanie już skończyło się, 
zaczyna się wybieranie dolnej warstwy z pozo
stawieniem pomiędzy war twaroi "warstwy ochron
nej" grubości l m. Warstwa wierzchnia wybiera 
się z pochylń górnych. dolna- z dolnej. Pod
czas wybierania całego pola w obu warstwach 
pochylnie są zostawiane. Filary oporowe pomię
dzy pochylniami mają 12-20 lll/ ogólna i .::h dłu
gość po rozciągłości ma przeciętnie 60 m. Fila
ry oporowe u chodników pośredn ich mają mniej 
więcej tę samą szerokość; ogólna ich szerokość 
wynosi przeciętnie 40 m . Po wyrobieniu calego 
pola wybiera się wierzchnia warstwa filara opo
rowego a następnie po zawaleniu dolna. Wobec 
posiadania jednej tylko pochylni w spągu pokła
du wybieranie warstwy dolnej filara oporowego 
przedstawia wiele trudności. W wypadkach tych 
projektuje się łączenie z chodnikami pola sąsied
niego w celu posiadania możności przeprowadze
nia powietrza do robót: możność ta nie istnieje 
jednak, jeżeli pochylnie pozostały pomiędzy dwo
ma zawaliskami. W ogóle sprawa stosowania tego 
sposobu nie jest jeszcze dostatecznie wyjaśniona; 
przed przyjazdem do zagłębia Dąbrowskiego de
legowanych członków komisyi próby stosowania 
tego sposobu prowadzone były zaledwie od roku. 

Wyprowadzona powyżej przez członków ko
misyi, delegowanych do zagłębia Dąbrowskiego, 
cyfra strat węgla, mająca wynosić 25%, opartą 
została na następującem obliczeniu: przy wybie
raniu węgla na 2 warstwy najwięcej węgla wypa
da zostawiać w nodze i w warstwie ochronnej . 
Z nogi w najlepszym razie można wybrać nie 
więcej jak 75% wszystkiego węgla, co wyniesie 
10% straty (noga stanowi 40% pola a przeto 
vrzy stracie 25% węgla w nodze strata ogólna 
wyniesie 10%); warstwa ochronna przy pokładzie 
grubości 12 m ma nie mniej jak 1 m grubości, a 
przeto strata wyniesie tu 8°/o; wobec tego przy 

wybieraniu węgla, nie licząc strat w stropie, w 
płocie, w progach (w kopalniach, oclbudowywu
jących cienkie pokłady, straty z tego tytułu wy
noszą G- 7°/0), jako nie dających się obliczyć, 
straty wynoszą 18°/0 • 

Przy tym sposobie robót, jaki stosowany 
jest w zagłębiu Dąbrowskiem, wiele bardzo wę· 
gla zawierają filary oporowe; przy odbudowie 
grubycli pokładów sposobem śląskim filary opo
rowe zajmują przestrzeń nie mniejszą (a niejedno
krotnie znacznie nawet większą) 50% pola kopal
nianego. Po upływie dłuższego czasu wybieranie 
filarów oporowych przedstawia bardzo wiele trud
ności . Nie mówiąc już o tem, że wiele filarów 
trzeba zupełnie zostawić, sam sposób wy maga 
ochrony starych robót, tak iż w najlepszym ra
zie, kiedy wybieranie filarów oporowych idzie 
tak samo, jak i pozostałych części pola, trzeba 
zostawiać wiele węgla w filarach obok pochylń i 
chodników pośrednich. Filary te mają grubość 
2 - 4 m i dają tym sp oso be m w n aj lepszym razie 
10% straty. Na zasadzie tego obliczenia strata 
w filarze oporowym (przyjmując pod uwagę stra
ty w nodze i warstwie ochronnej równe co naj
mniej 18%) wynosi 280fo. Rezultat ten zgodny 
jest ze zdaniem działaczów miejscowych, którzy 
utrzymują, że z filara oporowego można wybrać 
50% a czasami 75% całeJ ilości zawartego w nim 
węgla, t. j. ze stratą 250fo-50°/0 • 

Tym sposobem, jeżeli przypuścić, że wszyst
kie filary oporowe będą wybrane (co jest niemo
żliwe), to przy prawidłowej robocie i przy braku 
strat skutkiem pożarów (co również mało ma praw
dopodobieństwa) straty będą wynosiły 23%-34% 
(nie licząc strat, przytoczonych powyżej, t. j. w 
stropie, plocie i progu). 

Bylo zauważone, że sposób, śląski na dwie 
warstwy byl już stosowany na Sląsku Górnym i 
prawie wszędzie byl zarzucony z powodu znacz
nych strat węgla pr zez przechodzenie pożarów z 
wierzchnich wyrobionych warstw do dolnych wy
rabianych. Przy powstawaniu pożarów straty 
węgla znacznie zwiększają się; przy pożarach, 
oprócz wypływających bezpośrednio z nich strat, 
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zjawiają się nowe skutkiem konieczności rozrzu- . plonnemi daje większe bezpieczeństwo dla robot
cenia wyrabianych pól i wogóle niemożności l ników i pozwala lepiej wyzyskać zawarte w lo-
prowadzenia systematycznej roboty. l nie ziemi zapasy węgla kamiennego. 

. Ws~ystk~e te cyfry, oparte na pogląc~ach Opierają? się na tem, co powyżej bylo przy-
dzJalaczow mieJscowych, sprawdzone rachunlnem, toczone, kom1sya zaproponowala: pozwolić prze
potwierdz_ają dane, zebrane ~a Śląsku Górny~ i my~łowcom W_?~Jowym odbudowywać pokłady 
w .Austry1 oraz zawarte w literaturze zagramcz- poziOme grubosCI do 3 lit sposobem śląskim; pok
nej. Przeciętna strata w zagłębiu Górnośląskiem, lady, grubość których przenosi 3 ntJ powinny być 
z~wierającel!l p~kla~y mn_i~jszej grubo~ci, wynos~ odbudowywane z P?d.sadzką; w -;ar~nkach wyjąt-
2o0fo, a w mektoryc.h ezęsCiacb zagłębia dochodzi kowo dogodnych mieJscowy dozor gormczy z wie
do 40% i więcej. pomimo znacznie lepszej orga- dzą górniczego komitetu naukowego ma prawo !JO· 
nizacyi robót. zwalać na odbudowywanie sposobem śląskim po kła-

Przedstawiciele przemysłowców węglowych dów grubości powyżej 3 1/ZJ lecz pod warunkiem, 
zagłębia Dąbrowskiego uznali, że cyfry te są że grubość pokJadu nigdzie nie przenosi (j 111; 
zbyt wysokie. Przedstawiciel towarzystwa War- pokłady dolne można odbudowywać sposobem 
szawskiego nie dal cyfr odnośnie do kopalni Ka- śląskim dopiero po wybraniu pokładów, leżącj ch 
zimierz, ponieważ na kopalni tej nie były prowa- powyżej . · 
dzone obliczenia strat węgla; w kopalni Feliks, o be c- Członek komisy i p. U HBANOWICz nie zgodził 
nie prawie wyrobionej, odbudowywującej pokład się z powyższym wnioskiem komisyi ze względu 
grubości 3 - 8 mJ strata wynosi przeciętnie 15°/0 • na to, że wniosek ten, zasadniczo przynosząc 
Przedstawiciel towarzyi'twa Sosnowickiego dal szkodę materyalną ·ważniejszym przedsiębiorstwom, 
og?l~1ą cyfrę. strat dla kovalni Mortirner w :wyso-

1 

popsuje .równowagę ~ko:wmiczną., która ust~liła 
kosCI 12°/0 , Jednak po bhższem rozpatrzemu ra- s1ę pomiędzy przeds1ębwrstwauu węgloweroi w 
chunku okazało się, co następuje: straty przy wy- zagłębiu Dąbrowskiem, i nie przyniesie wla~ci
bieraJJiu filarów oporowych były przez niego obli- wej korzyści sprawie. Podsadzka sucha nie Lyl
czone na 26°/0 ; ponieważ filary oporowe zawiera- ko bowiem nie obiecuje zmniejszenia się liczby 
ją 50°/0 całego pola kopalnianego, przeto jedna wypadków nieszczęśliwych, leez przeciwnie, ist
tylko z tego tytułu strata wyniesie w stosunku nieją dane. że z wprowadzeniem jej niebezpie
do całego pola 12,5%; pozostają jeszcze straty cze(lstwo powiększy się. Jedynym motywem do 
przy wybieraniu samego pola, które widocznie wprowadzenia podsadzki mogłoby być tylko za
wcale nie byly przyjęte tu pod uwagę; w innych oszczędzenie węgla, którego zapasy w zagłębiu 
jednak obliczeniach, w których filary oporowe Dąurowskiem są rzeczywiście stosunkowo nie tak 
są nie wybrane, straty te przy mniejszej grubo- l wielkie. Pomimo to nie można pozostawiać po
ści pokładów oceniane były na 12-13% przedniego sposobu odbudowy, dozwalającego i 

Jak widać z przytoczonego powyżej, o~ena na roboty przygotowawcze o przecięciu (j X 6 111, 

minimum strat w warunkach stosowania śląskie- i na nieporządne rabowanie grubych poldtulów 
go sposobu odbudowy niezuyt różni się, szczegół- węgla kamiennego przy maximum grubości 8 111 

niej jeżeli przyjąć pod uwagę, że w danym wy- warsLwy odbudowywanej . P. URBANOWICz zapro
padku nie są przyjęte w rachunku straty skut- ponowal wprowadzenie następujących ogranicze:il, 
kiem pożarów bezpośrednie i wypływające z roz- mających na celu uporządkowanie odbudowy: 
rzucenia i wogóle nieprawidłowości robót. lj Odbudowa grubych poziomych pokładów po-

Przy sposobie odbudowy z podsadzką stra- zwala się warstwą grubości maximuru 6 m z tem, 
ty byly ocenione na 3 -- óOfo, przyjmując pod żeby warstwa leżala pod stropem polelad u, i pod 
uwagę te ulepszenia w zastosowaniu odbudowy warunkiem przecięcia poprzecznego robót przy
poprzecznej z podsadzką, które wprowadzone zo- gotowawczych nie więcej. jak 2 X 2 m; jeżeli 
stały w ostatnich latach (nowa organizacya ro- przytern w spągu powinien pozostawać węgiel, 
boty, inny sposób wybierania w spągu i stropie, to grubość jego powinna pozwalać w następstwie 
powiększenie ilości i poprawienie jakości mate- na samodzielną odbudowę pozostawionej części 
ryalu podsadzkowego). · pokładu. 2) Dalsza odbudowa sposobem śląskim 

Opierając się na tem. co powyżej bylo przy- tych samych pokładów w warstwach dolnych 
toczone, jak również na danych z praktyki sto- przytoczonej powyżej największej grubości po
sowania rzeczonych sposobów odbudowy w in- zwala się w wypadkach, jeżeli w stropie odbudo
nych zagłębiach, komisya uznafa, że przy sposo- wywanej warstwy nie pozostało węgla, przedsta
bie odbudowy grubych pokładów . wrgla z po~- wiające<S'o V: następstw.ie niebezpieczeństwo samo
sadzką w danych warunkach traCI s1ę znaczme zapalerna s1ę. 3) J eżeh nad pokłaoem węglowym 
mniej węgla. na wyskości, równej 30 razy wziętej jego grubo-

Tym sposobem odnośnie do punktu l-go ści. znajdują się pokłady, uznane przez zarząd 
swojego programu komisya uznała, że sposób od- górniczy za odpowiednie do odbudowy pod wzglę
budowy grubych pokładów węgla kamiennego z dem grubości i gatunku węgla, w takim razie 
podsadzaniem wyr obionych przestrzeni skalami odbudowa takiego pokładu sposobem śląskim po-
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z wala się dopiero po wybraniu pokładów, znajdu
jących się w granicach przytoczonej - powyżej 
wysokośei . 4) W wypadkach, uie przewidzia
nych powyżej, odbudowa. sposobem śląskim w 
zbadanych częściach pokładów, posiadających 
dowiedzione warunki dogodne, może by() wyko
nywaną tylko za pozwoleniem depart<tmentu gór
niczego po rozpatrzeniu odnośnych planów przez 
gómiczy komitet na,ukowy. 

D a n e e k o n o m i (' z n e. Rezultatem roz
patrzenia punktu 2-go lJrogramu: czy możliwem 
jest ze względów ekonomicznych i technicznych 
zastosowanie (i w jakim stopniu) sposobu odbudo
wy z podsadzką do eksploat;acyi tych nadaft W9-
glowych w zagłębiu Dąbrowskiem, w których ' 
stosowany jest obecnie śląski sposób odbudowy, 

naJ t wydobytego węgla; w zagłębiu Dąbrowskiero 
koszt ten waha się zależnie od warunków 1,4 do 2,4 
za l centnar metryczny i przeclsta;wia w każdym ra
zie mniejsze wahariia, niż różnice w kosztach wydo
bycia węgla w różnych kopalniach, stosujących śląs
ki SlJOsób odbudowy. N::tleży zauważyć, że owe 
1,4- 2:~-:t kop. na l c m. przedstawia caJkowity 
koszt podsadzki (wydobycie, spuszczenie i uowóz 
do miejsca. ułożenie oraz amortyzacyę urządzeń, 
obsługującycli podsadzkę) a nie powiększenie 
kosztów wydoby ~.- ia w razie zamiany sposobu śląs
kiego na sposób z pod ·adzką. ponieważ nie przy
jęLo tu pod uwagę, że przy wprowadzeniu sposo
bu z podsadzką niektóre pozycye wydatków 
znacznie zmniejszają się: tańsza obudowa (zamiast 
grubego dużej wartości drzewa woźna używać 
cieósze stemple ze względu na mniejsze ciśnienie), 

Koszta własne zmniejszenie przypływu wody (przy połamaniu 
Nazwa kopalni 1W:i~' ,:'ęif~- węgl~al;i ko- się nieprzep11szczających wody pokładów, wywo-

kopi ej e k za centnar m e tryczny łanem przez stosowanie sposobu śląskiego, wzra-

są następujące cyfry: 

Kopa.lnie. sto
sujące śląski 

sposóh odbu-
dowy 

Kopa.lnie, sto- l 
sujące sposób , 
odbudowy z { 
podsadzką 

Hrabia Renard 27,35 28,91 sta przypł,vw wody z powierzchni, szczególniej 
Czeladź H).75*) 31.75 w razie tworzenia się na powierzchni lejów; 
Saturn 29.56*) 25,07*) wszystkie kopalnie zagłębia Dąhrowskiego, stosu-
Kazimierz 21.02 29,32 jące śląski ~posób odbudowy. walczy? m~szą ze 
Milowice 24.00 27,00 znacznym przypływem wody), zmnieJszeme nsz-
Niwka 26,19 29,10 ' koclze11 po\Yierz(',hni (przy sposobie śląskim zawa-
Mortimer 28,35 31.50 lanie idzie nierów no miernie, lejami, i rów n o waga 
Paryż . 13,08 24,60 ustala się dopiero po uptywie kilku ]at; przy spo-
Koszelew 18,85 • 29,65 sobie z podsadzką. stor<owanym nawet nieciokład-
Reden. 17,50 26,00 nie. strop o::;iada równomiernie i stopniowo zaraz 

po wybraniu pokładu) i wreszcie amortyzacya 
Jak widać, koszta wydobycia są niejednako- powinna by es obliczaną na znacznie większą ilość 

we w różnych kopalniach zaglębia Dąbro\vskie- pożytecznego ciala kopalnego (straty przy śląs
go; są one naj wyższe w kopalnia(' h towarzystwa kim . pasobie odbudowy są bardzo znaczne, szcze-
8osnowickiego. Tę różnicę w kosztach wydoby- gólniej jeżeli przyjąć pod uwagę liczne pożary, 
cia węgla v\' poszczególnych kopalniach wyt·lu- towarzyszące temu sposobowi; sposób odbudowy 
maczyć można nie tylko różnicą w rzeczywistyćh z podsadzką przedstawia o wiele mniej niebez-
kosztal:h wydobycia, lecz również i sp oso beru o b- pie<·ze(lstwa powstawania pożarów). . 
liczenia. W jednych kopalniach do kosztów wy- Potwierdzają to przytoczone powyżeJ dane 
dobycia zaliczane są tylko rzeczywiste koszta 0 kosztach wydobycia węgla w różnych kopal
wydobycia, w innych oprócz kosztów powyższych l niach zaglębia Dąbrowskiego; z danych tych wi
również i inne wydatki. Oprócz tego w niektó- dać, że najniższe koszta wydobycia mają kopal
rych kopalniach (lo kosztów wydobycia zalicza nie, stosujące sposób odbudowy z podsadzką. 
się również amortyzacya budynków i urządzeiL Przy rozpatrywaniu materyulów, l)rzedsta-

W celu ~yprowadzenia ceny sprzedażnej wę- wionych przez przemysłowców węglowych, b_ył 
gla były p~ZYJ_ęte c'euy. węgla, dostarc~anego _n~ l zauważony szereg niedokładności w grupowamu 
po~rze?y dro~1 .żelazneJ War~zawsko- W1edeńsk1eJ, wydatków. brak dosta.teeznych wyjaśnień, doty
kt?ra Jest n~J vnększym odbwrcą węgla dą~row- czących poważnej rubryki wydatków, noszącyc:h 
sklego.r Wz1ęte był.y ceny węg~a za ostatme 10 

1 

nazwę "różne wydatki". oraz nadmiernie .wysok1e 
lat. V\ ypadła przeCII(tna. _cena t:l,06 kop. za pud, wydatki na amortyzacyę i nowe budynk1. 
przyczem zauważyć s1ę daJe stały wzrost cen (w Przytoczona powyżej korzystn_a dla kopa:lń 
r. 1ę93 - 7,31 kop., w r. 190~ - 9,00 .kop. ,, w r. różnica pomi 1,1 dzy kosztami własnymi w_ęgla 1 Je-
190-.' - 9,90 kop.). Przy ceme przemętneJ 8,06 go ceną sprzedażną (przy pomyślnym, Jak to po
kop._ za_ pud (49,95. kop. za centnar m~tryczny) 1 niżej będzie przy~oczone, stanie ~nansowy~n ko
nalezy Jed.nak przyJąć po_d m;agę podz1~ł :;*ęgla 

1 
palń) jest jednak .Jeszcze za mała, Jak to w1dać_ z 

na gatunki, zależne ?d w1elkosc1 kawałk_ow. ) urzędowych bilansów, ogłoszonych przez kopalme. 
E .. oszt podsadz]n we Francy1 wynos1 J markę Poniżej przytoczone są c:lokJadne cyfry, ce-

chujące stan finansowy kopalń towarzystw Fran
cusko- -vv-loskiego i Warszawskiego. *) Cyfry te są '<apewne mylne. 

** Droga żela1ma Warsz~tw•ko- Wiedeńska otr10ymuje wyłącznie 
tylko węgiel gruby. Członek komisyi p URBANOWICz zaznaczył, 
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że towarzystwo Francusko- Wloskie, stosujące odkrywkowych, z czego otrzymuje darmo mate
sposób odbudowy z podsadzką, odbudowywuja ryal podsadzkowy; towarzystwo to pod względem 
jednocześnie z pokładem Reden jeden z leżących stosowania sposobu odbudowy z podsadzką znajduje 
powyżflj pokladów węglowych zapomocą robót się przeto w warunkach wyjątkowo korzystnych. 

Na l pud wydobytego węgla przypadale kopiejek: 

Amortyzacya 

Towarzystwo Warszawskie 
Towarzystwo Francusko-Włoskie 
Potrącenie na kapitał zapasowy i t. p. 
kapitały, mające znaczenie czasowe 
Towarzystwo Warszawskie 
Towarzystwo Francusko-Wloskie 

Dywidenda 
Towarzystwo Warszawskie 
Towarzystwo Francusko-Włoskie 

Razem 
Towarzystwo Warszawskie 
Towarzystwo Francusko-Wloskie 

Towarzystwo Francusko-Włoskie wię
cej C+) albo mniej (-), niz towa-

rzystwo Warszawskie 
a) wogóle . . , . 
b) na dywidendę 
W procentach od kapitalu 

Amortyzacya 

Towarzystwo Warszawskie 
Towarzystwo Francusko- Wloskie 
Potrącenie na kapitał zapasowy i t. p. 
kapitały, mające znaczenie czasowe 
Towarzystwo Warszawskie 
Towarzystwo Francusko-Włoskie 

Dywidenda 
Towarzystwo W arszawskj e 
Towarzystwo Francusko-Wloskie 

Razem 
Towarzystwo Warszawskie , 
To warzystwa Francusko-WŁoskie 

Towarzystwo Francusko-Włoskie wię 
cej (+) albo mniej (--), niż towa-

rzystwo Warszawskie 
a) wogóle . . 
b) na dywidendę . 

r. 1901\r. 190(l· 18991r. 18981r. 1897\r. 1896jr.1895,r.18941r. 1893Jr. 1892 

- l o,31 o,32 1 o,261 o,6o l o,49 o,s2 1 
o,os o,16 o,14 · o,w 

o,14 o,15 o,11 o,o6 o,o6 o,os o,o4 o,o4 

l ,31 ,,w o,73 o,s4 o,s8 o,46 o,37 0,39 
l ,74 1 ,r8 r,44 l ,21 o,7' o,66 o,ot o,g3 o,gg 

,,gr ,,6, r ,n r,21 ,,,4 ,,03 o,82 o,gg 
2,89 1,23 r,6o 1,35 o,78 o,76 o,13 ,,04 r,o6 

l 
-o,68 ~-- o,ot + o,24J-;- o,43 - o,38 1- o,go + o,22 \+ o,07 

/--o, 13 + o,34 + o,48 +o, r7 + o,o8 - o,45 + o,s6 + o,6o 
akcyjnego przypadaŁo: 

o,o4 

o,38 

,,oo 

r. 190llr. 19001r. 1899\r. 1898Jr. 18971r. 18961r. 1895,r. 18941r. 1893Jr. 1892 

l 6,o 6,2 7,1 s,4 w,s 9,0 w,o 7,o 9,3 9,o 
r4,o o,7 ',s· 2,o ',2 r ,2 1 ,, 1 ,o o,9 

3,6 3,3 2,2 t,o l ,2 r,o o,7 o,7 o,7 

-- , __ , 

2G,o 24,0 ,s,o 9,4 w,8 9,o 6,s s,s 6,o 
21,o '9,6 ,6,8 '7'1 g, s 7,2 9~0 '3'2 8,8 

l 
35,9 %5 22,6 20,9 21,0 22,2 LM t6,6 rs,6 

35,0 20,3 r8,6 19,r w,7 8,3 r,2 ro,o '4'2 

- '5,6 - !5,9 - 3,5 - w,2 - 12,7 - I9,o - 4,3 - 2,4 
- 6,4 - 7,2 + 2,1 + 3,6 -- 9,o + 2,3 + 6,7 + 2,8 

Zbadanie stanu finansowego wszystkich, przed- kie oprócz kopalń węgla posiada szereg przedsię
siębiorstw węglowych w zaglębiu Dąbrowskiem biorstw innego rodzaju i wydzielenie grupy wę
w warunkach obecnych jest wielce utrudnione ze glowej na zasadzie oglaszanych bilansów iest 
względów następujących: towarzystwo Sosnowic- niemożliwe; towarzystwo Hrabia Renard jest tyl-
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ko oddziałem towarzystwa, operującego za grani
cą, i nie posiada w Rosyi kapitału akcyjnego; 
towarzystwo Czeladzkie (do ostatnich zresztą 
czasów wydobywające niewiele węgla) odznacza 
się nieokreśloną terminologią, przyjętą w ogła
szanych bilansach, i z trudem może być porów
nywane z pozostałeroi kopalniami zagłębia. 

Pomimo to udało się otrzymać mniej lub 
więcej dokładne dane, cechujące stan finansowy 
kopalń w zagłębiu Dąbrowskiem, wydobywają
cych 80% całej wytwórczości węgla w zagłębiu 
Dąbrowskiero (z wyjątkiem towarzystw Czeladz
kiego i Jirabia Renard). 

Jeżeli kapitał akcyjny tych kopalń oznaczy
my przez a, obligacye przez b, rachunek wierzy
cieli przez c, kapitał amortyzacyjny wraz z zapa
sowym przez d, wytwórczość węgla w pudach 
przez e. to dla. dziesięcioletniego okresu czasu 
(1891- 1900) otrzymamy cyfry następujące: 

Rok a:e (a+b):e (a+b+c):e (a+b+c+d):e 
kop ej e k 

1891 7,3:) 13,53 16,50 17,88 
1892 6,80 12,75 15,33 16,88 
1893 o,63 12,17 14,75 16,60 
1895 5.64 10,37 14,23 16,25 
189() 7:51 12.18 14,60 17.44 
1897 7,47 12,46 14,64 17,56 
1898 o,7o 11.29 13,48 16,53 
1899 7,31 12,50 14,87 19,00 
1900 7,31 12,50 15,48 21,33 

Dla porównania można przytoczyć, że wzór 
(a+ b+ c+ d) : e dla zagłębia Donieckiego daj e 
przeciętnie ilość nie mniejszą od 34 kopiejek. 

Za okres dziesięcioletni (1891 - 1900) zysk, 
otrzymany przez kopalnie zagłębia Dąbrowskiego, 
oraz dywidenda były w procentach od kapitału 
akcyjnego następujące: 

Rok 
Amortyzncyu.. zapn-
sowy i inne kapitały 

oraz dywidenda 
Dywidenda 

1891 10,5 7,40 
1892 14,8 9,70 
1893 13.2 8.16 
IR94 7,3 3,50 
1895 14,7 • 8,00 
1896 11,4 7,03 
1897 13,4 8,18 
1898 20,0 15,50 
1899 33,2 16,40 
1900 30,3 18,25 

Dane powyższe świadczą o pomyślnym sta
nie kopalń w zagłębiu Dąbrowskiero i o stałem 
polepszaniu się tego stanu szczególniej w latach 
ostatnich. 

Stale polepszanie się warunków przemysiu 
węglowego zauważyć się daje i w sąsiednich za
granicznych okręgach węglowych dzięki po czę
ści zawiązywaniu syndykatów. 

Porównanie cen w9gla dąbrowskiego i gór
nośląskiego dało następujące rezultaty: wartość 
wagonu węgla towarzystwa Sosnowickiego w Ło
dzi wynosiła 103 rub., zagranicznego - 102 rub., 
jeżeli przyjąć w obliczeniu, że węgiel dąbrowski w 
porównaniu z węglem górnośląskim ma wartość 
cieplikową mniejszą o 150fo. 

Członek komisyi p. URBANOWICZ zaz11aczył, 
że fakt większej stosunkowo taniości węgla śląs
kiego w Łodzi w porównaniu z węglem dąbrow
skim zmusza do ostrożności przy wprowadzaniu 
podsadzki suchej, która bez wątpienia zmieni 
ten stosunek jeszcze więcej na korzyść węgla 
śląskiego. 

M o ż n o ś ć t e c h n i c z n a p r z ej ś c i a d o n o
wego sposobu. Sprawa możności technicznej 
przejścia do sposobu odbudowy z podsadzką zwią
zana jest ze sprawą posiadania na miejscu zapa
sów materyalu podsadzkowego i dotyczy rozwoju 
w kopalniach robót przygotowawczych, wyklu
czających możność przejścia do nowego sposobu. 

Co się tyczy zapasów matery aJ u podsadzko
wego było wskazane na obecność wychodni po
kładu Reden (w stropie którego zalega gruby 
poldad piaskowca) w granicach eksploatowanych 
nadań górniczych lub w pobliżu ich, uznano jed
nak za konieczne polecić osobom, delegowanym 
w tym celu do zagłębia Dąbrowskiego, zbadanie 
kwestyi, czy każda poszczególna kopalnia będzie 
mogla być w posiadaniu dostatecznej ilości mate
ryalu podsadzkowego. 

Co się t.yczy nadmiernego rozwoju robót 
przygotowawczych, głównie w kopalniach towa
rzystwa Sosnowickiego, które to roboty wyłącza
ją możno ć bezpośredniego przejścia do nowego 
sposobu, okazało się, co następuje. N ad mierny 
rozwój robót przygotowawczych (na 20 lat), prze
noszący potrzebę, istnieje na kopalni Mortirner 
towarzystwa Sosnowickiego i nie może by6 wy
tłumaczony ani dążeniem do prawidłowej eks
ploatacyi kopalni od granic nadau górniczych ku 
szybowi, ponieważ tak wielka odległość tych gra
nic od szybu (l 000, 2 000 i 5 000 1n) nie może być 
uznaną za prawidłową, ani dążeniem do zatrud
nienia robotników, ponieważ przemysłowcy wę
glowi Królestwa Folskiego niemożność rozwoju 
robót w kopalniach do zupełnej ich wydajności 
tłumaczyli brakiem robotników. Tak znaczne 
przygotowanie pól zapomocą pochylń i chodni
ków pośrednich nie może być zalecane, ponieważ 
osł"abia to trwałość węgla i powoduje powstawa
nie pożarów skutkiem łupania się węgla w po
la:ch, rozciętych przez rol)oty pr.zygoto.'Ya:wcze; 
me wyklucza to Jednak możnosCI przeJSCla do 
nowego sposobu, ponieważ nie zawiera wydat
nych cech, właściwych wyłącznie tylko sposobo
wi śląskiemu; przejście do sposobu odbudowy z 
podsadzką byłoby niemożebne tylko w razie roz
cięcia pól chodnikami odbudowy. 

Komisya uznała przeto, że w razie znajdo-
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wania się na miejscu dostatecznych zapasów ma
teryału podsadzkowego możliwe jest ze wzglę
dów ekonomicznych i technicznych zastosowanie 
sposobu odbudowy z podsadzką do eksploatowa
nia w zagłębiu Dąbrowskiero nadań górniczych, 
w których obecnie stosowany jest sposób śląski. 
Warunki ekonomiczne zagłębia, jak to powyżej 
było przytoczone, przyjęte były za ostatnie 10 
lat, lecz cechy rynku miejscowego jak również 
sąsiednich zagranicznych każą przypuszczać moż
ność zmiany tych warunków na korzyść kopalń. 

Członek komisyi p. URBANOWICZ zaznaczył, 
że rozumie się możliwe jest przejście od sposo
bu śląskiego do sposobu odbudowy z podsadzką 
w kopalniach, przysposobionych zapomocą rozcię
cia siecią robót przygotowawczych, lecz przesz
kodą po temu będą nie tylko chodniki odbudowy, 
ale i pochylnie. W tym ostatnim razie i pod 
warunkiem poprzecznego przecięcia pochylni o 
wymiarach 2X2 m zmiana sposobu, jakkolwiek 
jest możliwa, będzie wymagała znacznych wy
datków w porównaniu z polami nierozcięteroi 
i uczyni bezcelowymi wydatki, poniesione na po
przednie przygotowanie robót, dokonane na pod
stawie zatwierdzonych przez zarząd górniczy 
planów. W danym razie przemysłowcy węglowi 
oczywiście będą mieli prawo na odpowiednie od
szkodowanie. Wobec tego o przejściu do sposo
bu odbudowy z podsadzką może być mowa tylko 
odnośnie do kopalń, w których roboty przygoto
wawcze ograniczyły się tylko na przeprowadze
niu chodników głównych. 

Zalecając kopalniom zagłębia Dąbrowskiego 
sposób odbudowy z podsadzką, komisya rozumia
ła pod tern sposób odbudowy warstwami, przod
kami nie więcej ponad 2,5 m, jak to stosowane 
jest we Francyi, oraz sposób wypełniania wyro
bionych przestrzeni piaskiem z wodą, maj~cy w 
ostatnich czasach szerokie zastosowanie na Sląsku 
Górnym, przy przodkach nie więcej ponad 4 m; 
komisya wypowiedziab się przeciw specyalnemu 
sposobowi z podsadzką, stosowanemu w niektó
rych kopalniach na Sląsku Górnym a polegają
cym na przygotowywaniu robót, podobnem do 
sposobu śląskiego, i wyjmowaniu pokładu na ca
łej jego grubości. 

Co się tyczy sposobu pierwszego, to zaleca 
się sposób jego zastosowania, ulepszony w ostat
nich latach, wypróbowany dla warunków zwy
kłych, w jakich znajduje się zaglębie Dąbrowskie, 
i dający dobre rezultaty (podsadzanie przez gór
nika warstw po 2,5 m każda, powiększenie ilości 
i polepszenie jakości wprowadzanej do kopalni 
podsadzki). 

Co się tyczy odbudowy z zapełnianiem wy
robionych przestrzeni piaskiem z wodą, to, pomi
mo niedługiego okr:e~u czasu próbnego stosowa
nia tego sposobu na Sląsku Górnym (nie więcej 
jak trzy lata), dal on tak świetne rezultaty i pod 
względem bezpieczeństwa robotników, i zmniej-

szenia strat węgla, i ochrony powierzchni, i ta
niości, że sposób ten usilnie powinien być zale
cany w razie posiadania odpowiedniego materya
łu podsadzkowego. W razie znalezienia piasku 
w lasach skarbowych komisy:'~ proponowała pod
jęcie starań o danie przemysłowcom węglowym 
prawa eksploatowania go na dogodnych warun
kach. 

Członek komisyi p. UHBANOWICZ wyrazi! zda
nie, że dla odbudowy grubych pokładów węgla 
można zalecać, nie czyniąc obowiązkowym, tylko 
sposób z zapełnianiem wybranych przestrzeni 
piaskiem z wodą. Zalety tego sposobu o tyle 
bowiem są znane przemysłowcom węglowym, że 
bez wątpienia będzie on wprowadzony tam, gdzie 
okażą się dogodne po temu warunki. Co się tyczy 
sposobu z podsadzką suchą, to zaleta tego sposo
bu polega tylko na zmniejszeniu strat węgla, wa
hających się w granicach od 150fo do 200fo. Za
stosuwanie tego sposobu grozi jednak niewątpli
wie zwiększeniem się liczby wypadków nieszczę
śliwych, zakończonych śmiercią, a w pierwszych 
latach i skaleczeń, dając przytern wątpliwość co 
do zmniejszenia się liczby tych ostatnich i w 
dalszej przyszłości. Oprócz tego obowiązkowe 
wprowadzenie podsadzki wywola dla wielu przed
dsiębiorstw znaczne straty materyalne. 

Z a p a s y węgla w z a głęb i u Dąb r o w
ski e m. W celu rozpatrzenia trzeciego punktu 
programu (zbadanie zapasów węgla w zagiębiu 
Dąbrowskiero i środków drugorzędnych, wprowa
dzenie których w kopalniach zaglębia Dąbrow
skiego winno być uznane za konieczne) wypadło 
przed dokonaniem obliczenia zapasów węgla w 
zagłębiu Dąbrowskiero przez delegowanych w 
tym celu geologów rozpatrzeć posiadane już w 
tym przedmiocie prace. 

Ogólny zapas węgla podług obliczeń przy
bliżonych, dokonanych przez p. p. S. KoNTKIEWI
czA i W. BAUMANA, określony zostaŁ w sposób na
stępujący. 

Podlug mapy p. M. ŁEMPICKIEGO ogólna prze
strzeń zalegania pokladu Reden w granicach za
glębia wynosi w przybliżeniu 121 000 000 m2

• 

Przyjmując, że przeciętna grubość ogólna pokła
dów grupy Reden wynosi 10 m, że l m3 węgla 
waży l t, otrzymamy, że ogólny zapas węgla wy
nosi l 210 000 000 m 3 czyli 72 000 milionów pudów. 
Potrącając z tego: a) 25% na straty w uskokach 
i filarach oporowych pod zabudowaniami, droga
mi, rzekami i t. p., t. j. 18150 milionów pudów, 
b) ilość węgla, wydobytego od r. 1870 do r. 1P02 
(po 120 milionów pudów rocznie), t. j. 3 840 mi
lionów pudów, c) okolo 1/ 3 skutkiem straty przy 
wybieraniu, t. j. l 260 milionów pudów - otrzy
mamy zapas węgla, mogącego być wydobytym, 
w wysokości 48 750 milionów pudów. 

W celu sprawdzenia zapasy węgla w pokła
dach grupy Reden byly obliczone jeszcze w in
ny sposób. Podlug obliczeń mierniczego p. IGNA-
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CEGO Świ~TOCHOWSKIEGO zapas węgla w zgłoszonych Komisya uznała za konieczne delegowanie 
nadaniach górniczych pokładu Reden . wynosi do zagłębia Dąbrowskiego osób, które zbadałyby 
33 000 milionów pudów. Do tego należy dodać możność wprowadzenia specyalnych w każdej ko
nie przyjęte w obliczeniu zapasy węgla w zachod- palni środków, mających na celu głównie zapo
niej części zagłębia od miasta Będzina do grani- bieżenie masowym wypadkom nieszczęśliwym. 
cy pruskiej; przestrzeń zalegania pokładu w tej Ważniejsze środki, wskazane przez komisyę, 
częsci zagłębia wynosi mniej więceJ 21500 000 są następujące: 
mZ, co daje21500000XlOX60=13000milionów l) Środki przeciwpożarowe, zasługujące na 
pudów. Po potrąceniu 25°/0 na straty w uskokach szczególną uwagę wobec znacznego rozwoju poża
i filarach oporowych, otrzymany ogólny zapas 1 rów skutkiem stosowania śląskiego sposobu odbu
mogącego być wydobytym w tej części zagłębia 1 dowy przy niezadawalniającym stanie kopalń dą
w<;gla w wysokości 10 miliardów pudów, a ra- 1 browskich pod względem zapobiegania pożarom 
zem wszystkiego węgla w pokładach grupy Re- i wobec zgubnych następstw pożarów kopalnia
den 43 000 milionów pudów. nych, dających wiele ofiar . • Niezależnie od środ-

Przy rocznej wytwórczości 500 milionów pu- ków ogólnych, zapobiegających pożarom i stoso
dów i stratach 25°/0 caly zapas węgla będzie wy- wanych w kopalniach z odbudową sposobem ślą
dobyty w przeciągu 64 lat skim (uprzednie przygotowywanie tam, zapomocą 

Zapasy węgla w pokładach nadredenowskich których w razie powstania pożaru szybko izoluje 
są znaczne; ogólna grubość pokładów tej grupy się pole lub nawet jego część, krany wodne w 
wynosi 9-18 m, a największa grubość paszcze- kopalni, specyalny oddział ochronny z doświad
gólnych pokładów dochodzi do 4 m. Pod wzglę- czonych robotników i dozorców nad tamami, 
dem regularności pokładów i gatunku znajdują- wprowadzenie specyaluych ogólnych dla wszyst
cego się w nich węgla sprawa wymaga dalszych kich kopah'1 z gazami środków ostrożności w ra
badań na miejscu. Zaznaczyć jednak należy, że zie pojawienia się gazów), w kopalniach zagtębia 
w tej grupie pokładów istnieje dosyć regularny Dąbrowskiego powinny być zastosowane oprócz 
pokład Milowicki, warunki zalegania którego nie tego środki specyalne, zależne od nadzwyczajne
mogą wielce różnić się od innych pokladów tej go rozwoju pochylni, dających możność odbudo
grupy. Gatunek węgla z pokładów nadredenow- wywania zapomocą jednego szybu pionowego ol
skich może poniekąd cechować następujące zjawi- brzymie pola kopalniane. Takie pochylnie do
sko: pomimo iż poldady nadredenowskie nadawa- chodzą do 1500 lll długości i często przy drzewia
ne są tej samej osobie, co pokład Reden, i zwy- uej obudowie zawierają przewody parowe, suszą
kle nie są eksploatowane, jednakowoż w życiu ce drzewo. Nie mówiąc już o niezmiernem roz
ekonomicznem zagłębia grają one rolę regulato- rzuceniu odbudowywanych pól, jako następstwie 
rów rynku; podczas s tabego zapotrzebowania wę- stosowania spo obu śląskiego, i znacznej odległo
gla pokłady te prawie nie eksploatują się, nato- ści tych pól od wyjść na powierzchnię, co w ra
miast w chwilach ożywienia rynku węglowego w zie pożaru wielce jest niebezpieczne, takie po
pokładach nadredenowskich na wychodniach roz- chylnie same przez się przedstawiają możliwe 
poczynają roboty właściciele nadań a głównie źródł:o pożarów. Wobec tego komisya uznala za 
drobni przedsiębiorcy, dzierżawiący od wlaścicie- konieczne: a) Zobowiązać przemysłowców węgla
li nadań prawo eksploatowania pokładów nadre- wych do obudowywania materyałami ogniotrwa
denowskich. Cena węgla z pokładów nadrede- łymi wszystkich tych pochylni, w których znaj
nowskich jest o 1,6 kop. na pudzie niższą od ce- dują się przewody parowe. b) Wskazać najwięk
ny węgla z pokładu Reden. szą odległość odbudowywanego pola od szybu 

S rod ki n a ty c h m i a s t o w e. Przecho- powietrznego. c) Zalecać prowadzenie odbudowy 
dząc do drugiej części trzeciego punktu progra- pól "jedJ?ym frontem", podobnie jak ma to miej
mu, komisya wskazała szereg środków natychmia- sce na Sląsku Górnym, ażeby nie pozostawiać 
stowych, które powinny być wprowadzone w ko- pól pośród zawalisk. rl) Nie odbudowywać war
palniach zagłębia Dąbrowskiego niezależnie od stwami pokładu na grubości, przenoszącej naj
rozstrzygnięcia kwestyi zasadniczej o sposobach większą wysokość przodka, ponieważ pożar, wy
odbudowy. nikły w wyrobionej warstwie wierzchniej, z po-

Na odbytem dnia 14 kwietnia r. 1903 posie- wodu nieuniknionych przy śląskim sposobie odbu
dzeniu górniczego komitetu naukowego czlonko- dowy strat węgla. przenosi się do warstwy dol
wie komisyi, delegowani do za~łębia Dąbrowskie- n ej. 
go, wskazali pewne środki, ktore nalężaloby na- Odnośnie do punktu d członek komisyi p. 
tychmiast wprowadzić. URBANOWICZ zaznaczył:, że środek ten w wielu ra-

Sprawa przewietrzania kopalń w zagłębiu 1 zach może wywoływać znaczne trudności przy 
Dąbrowskiero jak również sprawa wstrzymania odbudowie grubych pokladów, a przytern nie 
nadmiernych robót przygotowawczych, przekra- ! przyniesie on najmniejszej korzyści dla bezpie
czających granice potrzeby, uzyskały już odpo- l czeństwa robót skutkiem pożarów. Jeżeli bo
wiednią decyzyę. wiem przyjąć, że w grubym o upadzie łagodnym 
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pok!adzi.e ?ędzie. wybraną. sposo~em ślą~k~m war~ / możność uchronienia się, od pożarów wobec znacz
stwa naJ w1ększeJ .gr~bośCl w WierzchmeJ czę.śC1 nych strat węgla, zw1ązanych ze stosowanym 
pokładu, yrzylegaJ.ąCeJ do stropu, a następnie do- sposobem, jak również ze względu na niemoż
st.a~eczne.J grubości dolna jego część będzie póź- noś6 określenia dokładnie czasu oberwania się 
meJ wybraną z podsadzką, to oczywistem jest, stropu. Oberwania te zachodzą czasami natych
że w takim razie nie może być mowy ani o stra- miast po obnażeniu skały, czasami jednak dopie
tach węgla, ani o niebezpieczeństwie skutkiem ro po upływie kilku miesięcy lub nawet lat, 
pożarów. Punkt ri byłby zrozumiały, gdyby obrywając się przytern tylko częściowo. 
w nim wzbronioną została odbudowa sposobem Członek komisyi p. UHBANOWICZ zaznaczył, 
śląskim na dwi~ i więcej warstw w tym razie, że sposób odbudowy na dwie warstwy w zagłębiu 
gdy w zawaloneJ poprzednio warstwie pozostał Dąbrowskiero stosowany jest bardzo niedawno i 
węgiel, przedstawiający dla warstwy dolnej nie- możliwe są w nim dalsze ulepszenia. W Austryi 
bezpieczeństwo powstania pożaru, albo też wzbro- p. UHBANowiCz widział śląski sposób odbudowy na 
nioną została odbudowa jedną warstwą pewnej trzy warstwy bez pozostawiania węglowych 
największej grubości, lecz znajdującą się w masie warstw ochronnych, które zastąpione zostały 
pokładu węglowego. przez bale; sposób ten dal tam bardzo dobre re-

2) Wzbronienie stosowanego w zagłębiu zultaty. · 
Dąbrowskiero sposobu wybierania nogi. SposĆib Oprócz spraw, wymienionych w programie, 
ten, będący w razie udania się bardzo korzystny, komisya rozpatrzyła jeszcze następujące: l) zwią
jest jednak wielce niebezpieczny dla robotników. zek pomiędzy sposobem odbudowy i posiadaniem 

3) W z bronienie pozostawiania w stropie nadań górniczych, 2) organizacyę szkolnictwa, 3) 
warstwy węgla grubości powyżej 2/ 3 m. Przy odpowiedzialność zawiadujących robotami, 4) ar
odbudowywaniu na eałej grubości pokładu, prze- j ganizaeyę państwowego dozoru górniczego. 
noszącego 8 m i przygotowanego chodnikami po Odnośnie do związku pomiędzy sposobem 
spągu, w stropie pozostaje warstwa węgla, którą odbudowy i posiadaniem nadań górniczych było 
robotnicy wybierają w drodze powrotnej zapomo- zauważone, że przemysłowcy, posiadający małą 
cą rozstrzeliwania stempli. Robota ta jest wiel- liczbę nadań, w celu zaoszczędzenia zapasów wę
ce niebezpieczna i powinna być wzbronioną. glaprzeszli na sposób odbudowy z podsadzką bez 

4) Stosowanie organów i zawarcia w celu nacisku ze strony rządu. (Towarzystwo ]'rancusko
ochrony robotników od oberwań z sąsiednich za- Włoskie, posiadające 5 nadań górniczych). Ko
walisk jak również w celu dokładniejszego wy- palnie, stosujące śląski sposób odbudowy, posiada
brania węgla (w przeciwnym razie niemożebne ją znaczne zapasy węgla (towarzystwo Sosnowic
jest dokładne wybranie nogi) tak w pokładach kie, posiadające 58 nadań górniczych, towarzy
poziomych, jako i w poktadach o upadzie 15°-25° stwo Warszawskie, - 27), po części jeszcze nie 
(większy upad zauważony był w zagłębiu Dąbrow- eksploatowanego, po części eksploatowanego ze 
skiem tylko na wychodniach, obecnie już wyro- znaczneroi stratami. 
bionych), i z zastosowaniem specyalnego sposobu Pod względem organizacyi szkolnictwa ko
umocowywania organów, jak to ma miejsce na misya uznala za pożądaną wszelką w tym wzglę
Śląsku Górnym. Nie stosowane skutkiem warun- dzie pomoc przemysłowcom górniczym ze strony 
ków specy;alnych w zagłębiu Dąbrowskiem orga- państwa. 
ny są na Sląsku Górnym wymagane przez pań- Sprawa odpowiedzialności zawiadujących ro-
!:ltwowy dozór górniczy. botami przedstawia braki nie tylko w zagłę-

5) Ulepszenie niższego dozoru technicznego. biu Dąbrowskiem, lecz i tutaj odpowiedzialność 
Uznając pracę dozoru w warunkach odbudowy prawna osoby za prawid.J:owe prowadzenie robót, 
sposobem śląskim za wielce odpowiedzialną i która to osoba faktycznie kopalnią nie zawiaduje, 
trudną, komisya uważa za konieczne zapropono- przedstawia zjawisko bardzo szkodliwe i wyłą
wanie przemysłowcom węglowym powierzenia czające możność postawienia na stopie normalnej 
tej pracy osobom, posiadającym odpowiednie l państwowego dozoru górniczego. 
przygotowanie teoretyczne i praktyczne oraz za- W organizacyi państwowego dozoru górnicze
lecenie osobom. delegowanym do zagłębia Dą- go wskazane były następujące braki: l) Nadmier
browskiego, określenia stopnia J:)iebezpieczeństwa n e obarczenie urzędników dozoru górniczego pra
robót (w razie uznania ich za niebezpieczne w cą czysto kancelaryjną, nie dającą im możności 
myśl artykułu 730 ustawy górniczej wymagane spełniania głównego swego zadaniq,, mianowicie 
jest mianowanie nadzorców tgórniczych na koszt badania warunków kopalnianych w celu kontroli 
przemysłowców). robót i wyszukiwania środków dla zapobiegania 

6) Odbudowę sposobem śląskim grubych po- wypadkom nieszczęśliwym. Dla porównania wy
kladów węgla na d wie warstwy komisya uznała, starczy przytoczyć organizacyę dozoru górni
jako nie przedstawiającą zalet pod względem czego w okręgu górniczym w Saarbriicken. Caly 
zwiększenia bezpieczeństwa robotników jak rów- okrąg podzielony jest na 11 inspekcyi górniczych; 
nież zmniejszenia strat węgla ze względu na nie- w każdej inspekcyi jP.st 5 osób z wyższem wy-
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kształceniem technicznem (Beamte) i 25 nadzor- 1 H m grubości i jak przedstawia się przytern spo
ców (Aufseher). Okrąg liczy 31 000 robotników. sób robót przygotowawczych podług rysunków 
2) Brak jednolitości programu w działalności urzę- l szczegółowych w postaci przepisu zasadniczego, 
dników dozoru, spowodowany brakiem wspólnych który powinien wejść do instrukcyi państwowej. 
prac. W protokóle komisy i niema niestety wskaza11 dla 

Oprócz tego komisya uznała za pożądaną l rozstrzygnięcia tej niezmiernie ważnej kwestyi 
bezpośrednią kontrol9 przez centralną instytucyę tak ze względów ekonomicznych jako i ze wzglę
państwową działalności tak przedsiębiorstw prze- du na bezpieczeństwo robotników, pomimo iż 
mysł'owych, jako i urzęd.nikó.w miejscowego do- l niektórzy członkowie k01nisyi m.ówili o ~li ej. W o
zoru, co mogłoby być os1ągmęte przez utworze- bec tego uważam za komw~zne uzupełmerne tego 
nie inspektorów kopalnianych ze >ma~znemi peł- zasadniczego w danej kwestyi braku albo przez 
nomocnictwami. komisyę niniejszą, albo przez delegowanych w 

Członek komisyi p. UHBANOwJcz zaznaczył', tym celu do Dąbrowy znanych i doświadczonych 
że, sądzić należy, takimi inspektorami z prawa są specyalistów w tej sprawie" . 
naczelni.cy ~arządów g?rniczych lub delegowani P. KocowsKr zazuaczył, co następuje: l) Nie 
przez mch 1ch pomocmcy ·l · · 1 · k · · l · 1 · zgac zam s1ę z wmos ram1 "OIDISYI co c o w1ę csze-

go stosunkowo bezpieczeństwa sposobu z podsadz
l ką w zaglębiu Dąbrowskiem, pomimo iż sposób 

l 
ten we wszystkich okręgach górniczych 11ie tylko 

rrak przedstawia się protokół komisyi, bada- Europy zachodniej lecz i Ameryki uznany został 
jącej na podstawie danych, zebranych przez de- za najwięcej bezpieczny. Niniejsze moje zdanie 
legowanych do zagłębia Dąbrowskiego członków opieram na danychnaszej statystyki. Wnioski ko
komisyi, sposoby odbudowy grubych pokładów misyi. oparte na danych statystyki za dwa zale
węgla w rzeczonero zagłębiu. dwie lata, nie mogą zdania mojego obalić. 2) 

Oprócz zrobionych przez ezł'onka komisyi p. Uznając za prawidłowe w obecnych warunkach 
URBANOWICZA uwag, które we właści wy ch miej- ekonomicznych obowiązkowe stosowanie sposobu 
scach protokółu byly pomieszczone, zrobili rów- db d d d 1 k. h k" d h · · · · , k · k · . R o u owy z po sa z ~ą we wszyst 1C po 1.a ac , 
mez SWOJe uwagi CZ10n OWie 'OllJIS.)'l p. p. OMA- grubość których przenosi 3 m, nie dopuszczam w 
NOWSKI i KocowsKI. d · · t l · " anym raz1e wyp cow . 

P. RoMANOWSKI zaznaczył', co następuje: "Po . . . . · . . . . 
przeezytaniu protokółów i r;prawozdań komisyi, Wy~aśmema, dane lJrzez przedstawiCieli prze-
badającej sposoby odbudowy grubych poziomych l mysłowco.w w:ęglowych za,g~ęb1a Dąbrowskiego, 
pokładów węgla w zagłębiu Dąbrowskieru, uwa- l w protokole me zostały pomieszczone. 
żarn za konieczne oświadczyć, że, zgadzając się Poruszenie sprawy odbudowy grubych po
w za adzie na celowość wydobyw&nia w rzeczo- kładów węgla w zagłębiu Dąbrowskiero miało po
nem zagłębiu węgla podług sposobu z podsadza- wody, oparte na tle pewnych niechęci osobistych, 
niem wyrobionych przestrzeni skalami, uważam i cala sprawa. nie wyłączając redakcyi pomieszcza
jednak, że po przedstawieniu wniosków komisyi nego powyżej }Jl'Otokólu, prowadzoną byla 
do wyższej władzy górniczej każdy a przeto i bez należytej bezstronności oraz gruntownego i 
przemysłowcy węglowi zechcą poznać uchwałę wszechstronnego oświetlenia kwestyi. Byłaby 
co do głównego zadania komisyi, mianowicie w wobec tego pożądana krytyka powyższego 
jaki sposób zaleca komisya wykonywanie robót z protokółu przez odnośnych specyalistów miejsco
podsadzką np. w pokładach poziomych od 8 do wych w zagłębiu Dąbro\vskiem. 

f\uch robofnic?y \\J E uropi e ?achodniej. 
(Dalszy cia,g, p. Nt 18, str. 398). 

Wy d z i a l y rob o t n i c z e, inaczej dele
gacye fabryczne, organizowane w oddzielnych 
fabrykach i powoływane do życia z urzędu, ma
ją bardzo niewielu zwolenników zarówno wśród 
fabrykantów, jak robotników. W r. 1900 WALDECK
RoussEAU i MILLERAND wnieśli projekt do prawa o 
obowiązkowem pojednaniu i arbitrażu. Według 
projektu nie wolno byloby organizować bezro
bocia bez uprzedniego obowiązkowego rozważenia 
sprawy przez arbitrów. Kilka punktów projektu 
obejmowało ustanowienie w każdej fabryce dele-

gatów z pośród robotników. Delegaci ci o każ
dej reklamacyi powinni co miesiąc zawiadamiać 
właściciela, a tem bardziej informować go o żą
daniach ogółu. Oni też wzywać go mają przed 
sąd rozjemczy w wypadku wyniklego sporu lub 
w celu uprzedzenia bezrobocia. Projekt cały, 
przeciw któremu zgodnie głosowaly wszystkie 
partye, upadł, ale według H. CEDERBAUMA myśl 
urządzenia stalej delegacyi robotniczej odradza 
się ciągle. 

Wątpić należy, czy się ona kiedykolwiek 
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urzeczywistni. Praktyka wykazuj e, że wydziały 
w małych zakładach fabrycznych są najzupełniej 
zbyteczne, bo każdy robotnik ma możność oso
bistego porozumienia się z właścicielem zawsze, 
kiedy tego potrzebuje; w fabrykach wielkich nie 
potrzeba ustanawiania wydziałów urzędowych, bo 
robotnicy mają możność wybrania w każdej chwi
li takich delegatów do porozumienia się w ich 
imieniu z właścicielem. Zarząd Badeńskiej inspek
cyi fabrycznej na podstawie spostrzeżeń zapewnia, 
że robotnicy zachowują się wobec wydziałów obo
jętnie, a pracodawcy nie zapalają się do tej insty
tucyi zbytnio; wogóle funkcyonuje ona tam wad
li wie i bez pożytku. 

W ydzialy robotnicze są nieudolne m n aśla
downictwem związków zawodowych robotniczych, 
o których dalej obszernie mówić będziemy. W 
przeciwieństwie do związków zawodowych, ma
jących wielką przyszłość przed sobą i regulują
cych stosunek pracownika do pracodawcy na 
gruncie czysto rzeczowym, wydziały robotnicze 
albo skazane są z góry na żywot anemiczny in
stytucyi niepotrzebnych, albo, wprowadzając sto
sunek wzajemny pomiędzy obu stronami intereso
waneroi na grunt osobisty, wnosić będą w stosu
nek ten niechęć, podrażnienia i rozgoryczenia. 

O z n a c z e n i e m i n i m a l n ej p l a c y r o
bo c z ej nie stanowi dotąd nigdzie nakazu praw
nego. Państwa i gminy nowoczesne w instytu
cyach, prowadzonych na swój rachunek lub przy 
oddawaniu robót publicznych przedsiębiorcom, 
wyznaczają takie· ceny minimalne a, zobowiązując 
przedsiębiorców do ich stosowania, starają się po
średnio wpłynąć na oznaczenie minimum płacy 
dla danej okolicy. Kwestyę tę traktuje obszernie 
von ZwrEDIENECK-SiiDENHORST w niedawno wydanem 
dziele o 500 przeszło stronach, zatytulowanem: 
"Teorya i polityka płacy zarobkowej". Zdaniem 
jego zbiorowe oznaczanie minimum płacy przy 
udziale związków zawodowych w zupełności spra
wę rozwiązuje. W braku związków wskazane by
loby oznaczenie minimum płacy przez państwo. 
Zaleca przytern wielką ostrożność i unika wska
zania sposobu wykonania swojego projektu. Przy 
wprowadzeniu prawa płacy minimalnej obawia 
się lenistwa robotników i przytacza taki przy
kład: w pewnej kopalni w Austryi oznaczono 
płacę minimalną górnika na 1,20 guldena przy 
ogólnych warunkach pracy akordowej, które po
zwalały zarabiać górnikowi normalnie 1,70-1,80 
a przy staranności 2 guldeny i wyżej. Okazało 
się, że znaczna liczba górników nie miała wcale 
wyższych dążeń, lecz wolała zarabiać 1,20 gulde
na, nic nie robiąc a tylko markują<.: robotę. Po 
pewnym czasie robotnicy zażądali podwyższenia 
płacy, przyczem nie urządzali bezrobocia formal
nego, ale spuszczali się do kopalni, nic nie robili, 
lecz markowali tylko robotę, za co otrzymywali 
oznaczoną płacę minimalną. Przez cały czas 
trwania pertraktacyi przedsiębiorca wypłacał im 

więc zasiłek strajkowy. Przykład mało wogóle 
zachęcający do dążenia do państwowego ozn ~teza
nia minimum plac. 

M i ę d z y n ar o d o w a o c h r o n a pracy. 
Projekt międzynarodowego uregulowania prawo
dawstwa ochronnego poruszył jeszcze w roku 184:1 
we Francyi DANIEL LE GRAND. W r. 1880 z ini
cyatywy HER.MANNA GREULICHA i K. KAUTRKY'F.GO 
kwestyą tą zajął się zjazd związku robotników 
szwajcarskich w Zurychu, dopiero przecież w r. 
18H9 rząd szwajcarski zaproponował rządom in
nych państw Europy zwołanie konferencyi w tej 
sprawie. Wilhelm II zamiast odpowiedzi zwołał 
zjazd taki w Berlinie namarzec r. 1890. Jedyny 
ten dotąd zjazd urzędowych przedstawicieli państw 
nie doprowadził do żadnego porozumienia. Spra
wę w dalszym ciągu prowadzili robotnicy szwaj
carscy, którzy w porozumieniu z belgijskimi pro
fesorami ekonomii politycznej zwołali konferen
cyę zwolenników państwowej ochrony pracy w 
Paryżu w czasie wystawy r. 1900. Utworzono 
tam "Stowarzyszenie międzynarodowe prawodaw
czej ochrony pracy", które postawiło sobie za 
zadanie propagowanie idei swoich zapomocą dziel, 
broszur i wydawnictw peryoclycznych. Urządzo
no w Bazylei pod kierownictwem prof. ST. BAUERA 
"Międzynarodowe biuro pracy". Wydaje ono 
własne pismo "Bulletin de l'office internationale 
d u travail". Stowarzyszenie dzieli się na sekcye 
narodowe; w danej chwili liczy ich osiem. Nie 
biorą w niem udziału: Anglia (co jest bardzo zna
mienne), Hiszpania, Rosya i państwa półwyspu 
Bałkańskiego. 

Stowarzyszenie ma wogóle niewielu człon
ków, bo i sama idea rozszerzania sfery działania 
państwowej ochrony pracy ma niewielu zwolenni
ków. Wobec silnych związków robotniczych 
ochrona państwowa jest zupełnie zbyteczna. U cie
ka się do niej demokracya socyalna, ale uważa ją 
tylko jako środek przejściowy, umacniający chwi
lowo położenie klasy pracującej. W opisanem 
wyżej stowarzyszeniu międzynaradowam socyalna 
demokracya niemiecka nie bierze zupełnie udzia
łu. 

Ubezpieczenia robotnicze. 
Poza właściwy zakres prawodawstwa ochron

nego wychodzą ubezpieczenia robotników od cho
roby, nieszczęśliwych wypadków, niezdolności do 
pracy i starości oraz od bezrobocia. W państwach, 
gdzie ruch stowarzyszeniowy przyjął wielkie roz
miary, wszystkie funkcye powyższe wypełniają 
wolne stowarzyszenia i mocno rozwinięte związki 
zawodowe. Członkowie takich zwiazków nie ma
ją też najmniejszego powodu przystępowania do 
specyalnych organizacyi ubezpieczenia robotników. 
Rozwój ubezpieczeń państwowych idzie zawsze w 
parze z niechętnem stanowiskiem państwa wzglę
dem państwowej ochrony pracy a szczególniej 
względem ruchu zawodowego. Państwa, idące w 
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kierunku rozwoju ubezpieczeń państwowych, trak- \ ków doszła do wysokości niebywałej. Niektóre 
tuj~ zwykle niep.rzyjaźni~ ruc~1 zawodowy i s~a- l z nich,_.iak _n:p. Odd-Fello';v i For~ster, liczą pr~e
WlaJą powstawamu orgamzacy1 zawodowych roż- szto pol m1hona członkow . L1czba członkow 
ne przeszkody. Już samo stworzenie ubezpieczeń 

1 
"friendly societ.ies" w W. Brytanii i Irlandyi wy

pańsLwowych stanowi poważną przeszkodę do 

1 

nosiła według sprawozdań z r. 1892 - 8 320 262, 
umocnienia się związków zawodowych, b.o zmniej- majątek ich dochodził do 26 milionów funtów 
sza zakres ich działalności przez odebranie im i szterlingów. W państwie Niemieckiem natomiast 
przekazanie państwu szeregu funkcyi, stanowią- ruch wolnych kas pomocy odgrywał bardzo skro
cych normalny zakres czynności związków. Od- , mną rolę. W r. 1876 było tylko 5 239 robotni
bierze im przytern państwo te funkcye, które są 1 czych kas chorych o 869 204 członkach. Głównym 
najsilniejszym czynnikiem zespolenia się członków powodem tak słabego rozwoju był niechętny sto
i pokojowego rozwoju stowarzysz6ń. Państwo , sunek rządu i pracodawców do kas tych oraz brak 
Niemieckie, w którem ubezpieczenia robotników inicyatywy ze strony samych robotników. Kiedy 
obejmują obecnie zakres najszerszy, pozostawia zaś wskutek ustawy przeciwko socyalistom zakres 
związkom zawodowym jedynie zakres ubezpiecEeń działania stowarzyszeń robotniczych uległ znacz
od bezrobocia, wskutek czego związki zawodowe nemu ograniczeniu, uważał rząd za właściwe wziąć 
są tam mało rozwinięte i obracają małymi fund u- sprawę tę w swoje ręce. Ustawa ubezpieczenia 
szami. 'rracą też one charakter spokojny, właści- przymusowego na wypadek choroby ogłoszona 
wy mocnym, zasobnym związkom angielskim, i została w r. 1883, dzisiejszą swą formę otrzymała 
stają się skłonnymi do upatrywania głównego za- w r. 1900, w którym istniejące przepisy poddano 
dania swego w organizowaniu bezroboci lub pro- gruntownej rewizyi i zaprowadzono znaczne ule
wadz~niu >valki politycznej. Robotnicy wogóle pszenia w organizacyi. 
odnoszą się w zasadzie niechętnie do ubezpieczeń l Zabezpieczenie na wypadek choroby w pań-

. państwowych, na co wpływa w znacznej mierze stwie Niemieckiem jest dla pewnej kategoryi osób 
wadliwy ściśle biurokratyczny ustrój tych orga- przymusowe. Przymus wpływa naprzód z prawa 
nizacyi. W Szwajcaryi projekt ustawy ubezpie- ogólno-państwowego, który jedne osoby zmusza 
czenia na wypadek choroby i od nieszezęśliwych do zabezpieczenia, innym pozwala ubezpieczyć się 
wypadków odrzucony został w głosowaniu ludo- na wypadek choroby, następnie z prawa gminy 
wem z d. 20 maja 1900 r. 330 tysiącami głosów do zobowiązania pewnych osób do ubezpieczenia, 
przeciw 143 tysiącom. Samopomoc i zrzeszenia chociażby one wskutek prawa ogólnego temu obo-
zupeł'nie Szwajcarom wystarczają. wiązkowi nie podlegały. 

U b e z p i e c z e n i e n a wy p a d e k c h o- Prawo ogólno-państwowe ::JIIutsza do zabez-
r oby. Drogą osobistego oszczędzania w rzad- ~ pieczenia wszystkich zatrudnionych stale za wy
kich tylko wypadkach udaje się robotnikowi ze- nagrodzeniem: l) w górnictwie, salinach, płucz
brać sumę, wystarczającą na jego potrzeby przez kach rudy, kamieniołomach, fabrykach, hutach, 
czas dłuższy w wypadku choroby czy bezrobocia. 1 przy kolei, żegludze, w warsztatach okrętowych 
Nieszczęście czy choroba przyjść mogą prędzej, i przy budowlach; 2) w handlu, rzemiośle i we 
aniżeli robotnik zdo?a nawet przy dobrej płacy wszystkil'lh stałych przedsiębiorstwach przemysło
coś zaoszczędzić. Zwykle choroba wtrącała go w l wych; 3) u adwokatów, notaryuszów, komorni
długi, rujnujące później na czas dłuższy jego bud- ~ ków sądowych, w kasach chorych, towarzystwach 
~et. Stąd oddawna istniała w sferze pracującej zawodowych i w instytucyach ubezpieczeń; 4) w 
dążność do zrzeszania się w celu wzajemnego u- przedsiębiorstwach, używających stale motorów, 
bezpieczenia od wypadków losowych. N aj starsze l pędzonych parą, wodą, gazem, elektrycznością 
bodaj ze zrzeszeń są trJ.kie właśnie kasy pomocy i t. d.; 5) w zarządzie technicznym poczty, te
na wypadek choroby. Normalny zakresich czyn- legrafów i w przedsiębiorstwach ekonomicznych 
ności obejmowal udzielanie zasiłków pieniężnych l wojska i marynarki. 
w wy~adk~ c~oro~y i na ~ydatki pogr~ebu. Ka- W o?ec prawa o_gólno-.państwo:wego. wolni ~ą 
sy takle rożme s1ę rozWIJały. W w1elu pań- od obow1ązku ubezpieczema: l) CI, ktorzy me 
stwach pracodawcy i rządy traktowały je nieprzy- pracują stale lub nie pobierają zapłaty (jako za
ct:y~nie, _przypisując ~m dążności polityc~ne i oba- p~atę u waż~ się nie tylko gotów~cę, lecz i wszel
WIUJJąC się, że w razie potrzeby orgamzacye te kle naturaha, Jak zboże, towary 1 t. d.); 2) urzęd
s·łużyć będą nietylko celom humanitarnym. W nicy, majstrowie. technicy, zatrudnieni u nota
samej rzeczy wiele takich kas wzajemnej porno- ryuszów, adwokatów, komorników sądowych. w 
cy dało początek powstaniu związków zawodo- kasach chorych, w towarzystwach zawodowych i 
wych. instytucyach ubezpieczeń wtedy, jeże~i ich dochód 

Mimo tych trudności rozwinęły się wolne wynosi dziennie więcej niż 62
/ 3 mar~1 lub rocz

kasy pomocy w niektórych państwach, zwłaszcza nie więcej niż 2000 marek; 3) żołmerze i urzęd
w Szwajcaryi i Anglii, nader potężnie. Pod wpł'y- nicy instytucyi państwowych lub gminnych, je
wem rozsądnego nadzoru państwowego utrwaliły żeli państwo lub gmina są obowiązane płacić im 
się mocno ich stosunki finansowe, a liczba człon- w razie choroby pensyę nadal lub udzielać te sa-
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me zapomogi, jakie udzielają kasy chorych; 4) 
samodzielni przemysłowcy w przemyśle domo
wym; 5) członkowie rodziny przemysłowca, za
trudnieni w jego przedsiębiorstwie, jeżeli osobną 
umową nie zapewnili sobie dlagości pracy i wy
sokości zap1aty za nią; 6) robotnicy, zatrudnieni 
w rolnictwie i leśnictwie; 7) służba domowa. 

Oprócz powyższych wolne są od obowiązku 
ubezpieczenia: !ta Wltiosel< robotnika: l) osoby, 
które wskutek kalectwa, ulomności, chorób lub 
wieku podeszłego tylko częściowo zarabiać mogą; 
2) osoby, wobec których pracodawca już z inne
go tytułu jest obowiązany do opieki w czasie 
choroby; lla wniosek pracodawcy: l) uczniowie, 
których pracodawca zobowiązal się leczyć na 
koszt własny; . 2) osoby, przejściowo zatrudnione 
w koloniach 1·obotniczych. 

Niezależnie od prawa ogólno-państwowego 
gmina może zmusić do ubezpieczenia tych wszyst
mch. których prawo ogólno-państwowe od obo
wiązku ubezpieczenia zwalnia, z wyjątkiem sluż
by domowej. Przyczyna tego uprzywilejowania 
gminy leży w ciężkim jej obowiązku wspomaga
nia ubogich. Każela gmina ma obowiązek opie
kować się swymi ubogimi i dać im potrzebne 
środki do życia, jeżeli sami na utrzymanie swoje 
zapracować nie są w stanie. Ile razy przeto dluż
sza choroba dotknie robotnika, wyczekuje on z 
całą rodziną wsparcia od gminy. A gmina, ile
kroć zachodzi prawdziwa potrzeba, odmówić nie 
może, bo osobnem prawem do tego jest obowią
zana. Gmina zatem ponosi wskutek choroby 
mieszkańców dotkliwe nieraz ciężary, i dlatego 
ogólne prawo państwowe upoważniło ją do podej
mowania uchwal o obowiązkowem ubezpieczeniu 
nawet tych osób, które prawo od obowiązku tego 
uwalnia. Celem tego upoważnienia jest zmniej
szenie wydatków gminy na ubogich. Z przywi
leju tego gminy nie wszystkie w równej mierze 
skorzystały i uchwały odnośne w poszczególnych 
powiatach są nader różnorodne. 

Obowiązek dopilnowania, ażeby pracownicy 
byli ubezpieczeni, właściwie leży zawsze na pra
codawcy, on bowiem w przeciwnym razie płaci 
karę i ponosi wszystkie ciężary i koszta kuracyi 
za tych, których nie ubezpieczył. 

Ponieważ państwo pragnie, ażeby jaknaj
większa liczba osób korzystała z pomocy na wy
padek choroby, pozwala ono ubezpieczać'. się do
browolnie tym, względem których nie obowiązu
je przymus ubezpieczenia. Rozróżniać tu należy 
dwa wypadki: l) Kto już był przymusowo ubez
pieczony, lecz, opuściwszy swoje dawniejsze za
Jęcie, nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia, ten 
w dotychczasowej swojej kasie może się nadal 
ubezpieczyć. 2) Kto dotąd jeszcze nie był wcale 
ubezpieczony, może się ubezpieczyć dobrowol
nie tylko w kasie miejscowej lub w kasie gmin
nej; wobec niego może jednak kasa zachować środ
ki ostrożności większe, a mianowicie poddać go 

poprzedniej rewizyi lekarskiej, a gdyby się oka
z~ło, że)e.st już chory, kasa ma prawo przyję
Cia odmow1ć. 

Czynności, wynikające z ubezpieczenia na 
wypadek choroby, spełniają kasy chorych. Istnie
je 7 rodzajów kas chorych, a mianowicie: 1) ka
sy gminne; 2) kasy miejscowe; 3) kasy choqeh 
fabryczne; 4-) kasy robotników budowlanych; 5) 
kasy przy cechach; G) górnicze kasy braterskie, 
i 7) k,rajowe kasy pomocy. 

l 
Zyczeniem rządu jest, ażeby ubezpieezenie 

usknteczilialo się w nowej formie kas chorych, t. 
j. w miejscowych kasach chorych, lub, gdyby 
gdziekolwiek nie istniała miejscowa kasa chorych, 
w kasie chorych gminnej. Każda miejscowość 
lub kilka miejscowości razem powinny mieć swo
je miejscowe kasy chorych, jedną lub więcej, sto
sownie do liczby osób ubezpieczających się. Prze
mysły, w których praca po~ączona jest z więk
szem niebezpieczeństwem, obowiązane są zakładać 
w!asne kasy chorych. Kasy fabryczne może za
łożyć wbściciel fabryki lub warsztatu, jeżeli za
trudnia przynajmniej 50 robotników; jeżeli w fa
bryce jego większe, niż zwykle, grozi niebezpie
czeństwo zdrowiu robotników, gmina może go 
zmusić do założenia osobnej ka y fabrycznej. 
Każdy podlegający obowiązkowi ubezpieczenia 
musi należeć do jednej z powyższych 7-miu kas. 

Zapomogi, wydawane w wypadku choroby, 
są naj niższe w kasach gminnych. Muszą one udzie
lać przynajmniej: l) bezpłatnej porady lekarskiej 
i lekarstw; 2) zapomogi pieniężnej dla chorego 
lub zamiast tego mogą umieścić chorego · w szpi
talu, w domu chorych i obok tego płacić wspar
cie dla rodziny. 

Wszystkie inne kasy muszą udzielać pomo
cy większych, a przynajmniej: l) bezpłatnej po
rady lekarskiej i lekarstw; 2) zapomogi dla cho
reo·o; 3) zasiłku na koszta pogrzebu; 4) wspar
ci~ dla polożnic. Mogą jednak kasy zapomogi 
te powiększyć, o czem decyduje ogólne zgroma
dzenie członków kasy. 

Pornoc lekarską otrzymuje chory przez cały 
czas swej choroby a przynajmniej przez 26 ty
godni. Kasy mają swych leka.rzy, do których 
członek obowiązany jest udawać się lub ich do 
siebie wzywać. Do innego lekarza udać się mo
że tylko za zezwoleniem kasy z wyjątkiem wy
padku nagłego, gdzie zezwolenia takiego nie po
trzeba, i kasa obowiązana jest innego lekarza za
płacić. Lekarstwa i drobne środki lecznicze bio
rą kasy zwykle z jednej apteki, z którą zawarły 
specyalną umowę. Środki lecznicze, jak okulary, 
przepaski, kąpiele, masaż i t. p. biedniejsze kasy 
oplacają tylko do pewnej wysokości dla jednego 
członka, zwykle do 20 marek. 

Zapomogę pieniężną otrzymuje chory, od 
3-go dnia choroby począwszy, za cały czas cho
roby, najwyżej jednak przez 26 tygodni. Wyso
kość zapomogi wynosi w kasach gminnych 50% 
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zwy klego mieJscowego zarobku dziennego. (Cyfra W czasie choroby członek nie opłaca s kła
ta, oznaczana co lat parę przez władze miejsco- dek a mimo to pozostaje członkiem kasy, dopóki 
we, wynosi w Poznaniu, Bydgoszczu, Wrocławiu otrzymuje z niej zapomogę. 
2 marki, w Toruniu 1,50 marki). Wszystkie in- Oprócz składek członek opłaca we wszyst
ne kasy udzielają. przynajmniej 500fo (często do kich rodzajach kas, prócz gminnej, wpisowe. Wy-
750fo) rzeczywistego zarobku dziennego. sokość jego nie może być wyższa od pięciakrot-

Zamiast pomocy powyższych może kasa cho- nej składki tygodniowej. 
rych umieścić chorego w szpitalu lub klinice. Gminnemi kasami chorych zarządza samo
Zmusić może do tego kasa chor~go tylko wte11- dzielnie gmina przez swych urzędników, a ubez
czas, jeżeli nie ma on własnej rodziny, ani jako l pieczeni nie mają w zarządzie kn. ą żadnego udzia
członek do rodziny nie należy, ani osobnego nie łu. Przywilej ten pochodzi stąd, że gmina ma 
prowadzi gospodarstwa; we wszystkich innych obowiązek w razie braku funduszów w kasie do
wypadkach musi kasa uzyskać jego pozwolenie. lJożyczania jej choćby bez nadziei zwrotu tyle, 
Kiedy kasa wysyła kogoś do lecznicy, ponosi ona ile potrzeba na pokrycie zobowiązań kasy. 
nie tylko koszta utrzymania jego w szpitalu, czy Sprawami wszystkich innych kas k~eruj~ 
lecznicy, lecz nadto dla tych, których chory do- ubezpieczeni i ubezpieczający wspólnie; maJą om 
tąd utrzymywał, płacić musi zapomogę, wynoszą- 1 na sprawy kasy wpływ ustosunkowany do wyso
cą 25?/0 zarobku dziennego. kości czynionych wkładów, t. j. praeodawcy ma-

Zapomoga na czas połogu wypłacana jest l ją 1/ 3 pracownicy 2/ 3 głosów. Wbdzę w kasie 
kobiecie zabezpieczonej w ilości połowy zarobku i sprawuje zarząd i ogólne zebranie. W zebraniu 
dziennego w ciągu 6-ciu tygodni nawet w tym ogólnem biorą udział: wszyscy członkowie kasy 
przypadku, gdyby położnica już w tych 6-ciuty- nie osobiście jednak, lecz przez delegatów. Jeden 
godniach był:a zdrowa i zarobkowała. Zapomogę delegat przypada na 30 pracowników. Zarządo
tę otrzymują położnice tylko wtedy, jeżeli przed 1 wi fabryki przysługuje na zebraniu takiero 1 gł:os 
połogiem w ostatnich 12-tu miesiącach przynaj- 1 na 60 zatrudnionych w fabryce pracowników. 
mniej przez G miesięcy należały do jakiejkolwiek l Walne zebranie wybiera pięciu czł'onków zarządu 
kasy. l z grona członków kasy. Zarząd składa się z 

Zapomoga na pogrzeb wynosi dwudziesto- l przedstawiciela fabryki jako przewodniczącego, 
krotny zarobek dzienny zrnadego. wyznaczonego przez fabrykę kasyera, pełniącego 

Zapomóg . w . wysokościa?1~ i ter~inach po- l :ó':'nocześnie. obowiąz(:lk wiceprzewodnicz~cego~ i 
wyższych udzielaJą kasy mmeJ zamozne. Kasy o-Ciu członkow, wybranych przez zebrame ogol
zamożniejsze dążą do rozszerzenia wysokości za- ne. 
pornóg dziennych do 750fo zarobku a czasu udzie- l Kasy jednej i tej samej kategoryi w obrębie 
lania zapomóg aż do rvku. Pornoc lekarską i le- jednej prowincyi mogą się ł:ączyć razem w zwią
karstwa udzielają kasy zwykle nie tylko człon- zek kas w celu wspólnego zawierania. umów z 
kom, lecz i całym ich rodzinom. dostawcami, reasekuracyi i wspólnego budowania 

Moc ubezpieczenia trwa trzy tygodnie po lecznic, sanatoryów, domów dla rekonwalescen
wystąpieniu z kasy, jeżeli członek przynajmniej tów. 
przez trzy tygodnie do kasy należał:. To znaczy, 
że jeżeli członek w ciągu trzech tygodni po wy
stąpieniu zachoruje, gdziekolwiekby mieszkał, 
by l e w granicach rzeszy Niemieckiej, kasa o bo
wiązana jest udzielić mu wszelkich pomocy, re
gulaminem kasy objętych, w ciągu 26 tygodni, 
lub koszta pomocy tych zwrócić innej kasie, 
funkcyonującej w miejscowości nowego zamiesz
kania czlonka. 

Sktadki pł:acą dobrowolnie ubezpieczający się 
sami. Ubezpieczeni przymusowo pł:acą 2

/ 3 a pra
codawca 1/ 3 składki. W kasie gminnej skł:adki 
mogą wynosić naj wyżej 11

/ 2 Ofo z wy kł:ego dzienne
go zarobku, z czego 1°/0 płaci pracownik a 1

/ 2°/0 

pracodawca. W kasach miejscowych, fabrycznych, 
budowlanych, cechowych skł:adki pobierane są w 
stosunku rzeczywistego zarobku i wynosić mogą 
do 41

/ 2% zarobku. Gdyby skł:adki te nie wystar
czał:y na udzielenie zagwarantowanych pomocy 
czł:onkom, można składki podwyższyć tak dalece, 
ażeby pracownik pł:acil 40fo a pracodawca 20fo 
rzeczywistego zarobku. 

W r. 1899 ogólna ilość ubezpieczonych we 
wszystkich kasach chorych rzeszy Niemieckiej 
wynosił:a 9155 582 osób. Wydano w roku tym: 
na lekarzy 31 918163 mar. 

lekarstwa 2± 562 651 " 
" zapomogi dla chorych 63 558 390 " 
" szpitale 25 285 038 " 

Razem 145 324 242 mar. 
Zupełnie podobnie ukształ:towało się ubez

pieczenie na wypadek choroby w Austryi. Z in
nych państw ma tylko obowiązkowe ubezpieczenie 
dla górników Francya od r. 1894. 

U b e z p i e c z e n i e n; a s t ar o ś ć i n a wy
p a d e k n i e z d o l n o ś c i d o p r a c y. Przy
musowe ubezpieczenie państwowe tego rodzaju 
wprowadzone zostało w r. 1889 w państwie Nie
mieckiem. Dotąd oprócz Niemiec żadne inne 
państwo ubezpieczenia takiego nie wprowadził:o. 

Prawo z r. 1889 uległo rewizyi w r. 1899. 
W ostatecznej obowiązującej redakcyi zasady je
go są następujące: 

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



430 PRZE G LĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 1906 

pyzymus ubezpieczenia na starość i niezdol
ność do pracy obowiązuje wszystkich, którzy pó 
16-m roku życia prar.ują za wynagrodzeniem, ja
ko: l) robotnicy, pomocnicy, czeladnicy, ucznio
wie lub w posłudze domowej; 2) urzędnicy przed
siębiorstw, majstrowie, technicy, uczniowie i po
mocnicy handlowi, również urzędnicy komunalni, 
nie mający prawa do emerytury, ora~~: wycho
wawcy i nauczyciele, jeżeli zarobek ich roczny 
nie wynosi więcej nad 2000 marek; 3) zaloga okrę
tów. 

Jak o zaplatę uważa się nie tylko pensyę, 
lecz i tantyemy, gratyfilmcye i wszelkie dodatki 
bądź w gotówce, bądź w naturze 

Wolni są od obowiązku ubezpieczenia: pracu
jący na rachunek wlasny; ci, którzy nie otrzy
mują żadnej zaplaty, lecz tylko utrzymanie; ci. 
którzy w przeciągu roku nie zarobkują dlużej 
niż 12 tygodni, pozatern zaś są samodzielni; 
wreszcie ci, którzy z jakichkolwiek kas otrzy
mują już rentę lub emeryturę. 

DobYrJ'I.volnie ubezpieczać się mogą ci wszyscy, 
którzy już poprzednio zostali ubezpieczeni, choć
by warunki ich życia ulegly zupełnej zmianie, 
oraz przed ukończeniem 40-go roku życia: l) u
rzędnicy, majstrowie, technicy, pomocnicy han
dlo.wi, nauczyciele, wychowawcy, którzy wpraw
dzie zarabiają więcej niż 2000 marek lecz mniej. 
niż 3000 marek rocznie; 2) przemysiowcy i przed
siębiorcy samodzielni, jeżeli stale nie zatrudniają 
u siebie wi~cej niż dwóch pracowników; 3) prze
mysłowcy domowi; 4) ci, którzy jako zaplatę 
otrzymują tylko utrzymanie lub którzy tylko 
przejściowo czyli wyjątkowo zarobkują. 

Ubezpieczeniem inwalidów i starców kierują 
instytucye ubezpieczeń (Versicherungs-Anstalten); 
ściągają one skladki, administrują funduszami, 
wypłacają renty i t. d. Pornocą służą im krajo
we urzędy administracyjne i urzędy pocztowe. 
.Każda prowincya, każde państewko lub kilka ra
zem mają swoją własną instytucyę ubezpieczeń; 
siedziba instytucyi znajduje się zwykle w naj
większem mieście tego obwodu, dla którego zo
stała zalożona. W calej rzeszy istnieje 31 insty
tucyi ubezpieczenia. Każdy pracownik musi ubez
pieczyć się w tej instytucyi, w której obrębie 
pracuje. Jeżeli przedsiębiorstwo wymaga prac 
w różnych miejscowościach, trzeba ubezpieczyć 
się w instytucyi, w której obwodzie leży siedzi
ba przedsiębi0rstwa. 

Skladki płaci się przez wklejanie znaczków 
(marek) do karty kwitowej. 

Każdy 11racownik otrzymuje na żądanie w 
policyi kartę kwitową żółtą dla przymusowego, 
szarą dla dobrowolnego ubezpieczenia. Karta za
wiera 52 pola, w które mają być wlepiane raz na 
~ydzień znaczki l~b odn?towywany czas ch?roby 
1 czas służby WOJSkoweJ. Czas choroby 1 czas 
służby w wojsku zaliczane są do ubezpieczenia 
bez potrzeby kupowania i wlepiania znaczków. 

Kartę kwitową po wypełnieniu lub po dwóch 
la.tach od daty wystawienia, choćby nie była wy
pełniona. należy zamienić w policyi na nową. W 
nowej karcie winna być odnotowana liczba wle
pionych znaczków w kartach poprzednich. 

Za każdy tydzień pracy wlepia się jeden 
znaczek do karty kwitowej. Koszta znaczków 
przy ubezpieczeniu przymusowem ponoszą praco
dawca i pracownik wspólnie w rć1wnej części, 
przy ubezpieczeniu do browolnem wyłącznie pra
cownik. Istnieje 5 rodzajów znaczków, zależnie 
od wysokości rocznego zarobku pracownika. Każ
dy pracownik musi wlepiać znaczki tej klasy, do
której ze względu na wysokość zarobku należy; 
może w celu osiągnięcia wyższej renty wlepiać 
znaczki klasy wyższej, lecz nadwyżkę tę placić 
musi z własnych zasobów. 

Podział na klasy i ceny odpowiednich znacz
ków wskazuje następujące zestawienie: 

Klasa Zarobek roczny Cena znaczka 
tygodniowego 

I do 350marek 14 fenigów 
II od 350 do 550 marek 20 

" III 
" 

55U 
" 

850 
" 

24 
" 

IV 
" 

850 "1150 " 
30 

" 
V ponad 1150 

" 
36 

" 
Ubezpieczony otrzymuje prawo do renty 

starców i renty inwalidów, nadto w pewnych 
wypadkach ma prawo żądać zwrotu polowy skła
dek, t. j. tej części, którą sam opłaca!. Ażeby 
pracownik ubezpieczony mó$"l uzys~ać rentę, _wy
maga prawo obok sta;rośCl _lu? mezdolnośCl do 
rracy: l) ażeby ubezpleczeme Jego trwalo przez 
pewien czas (czas czekania); 2) ażeby co dwalata 
była wlepiona dostateczna liczba znaczków. 

Czas czekania wynosi dla renty starców 
1200 tyo-odni (przeszło 23 lata); to znaczy, że 
prawo d~ renty tej otrzyr;na ubezpiec~o:ny ~tedy, 
kiedy wlepił 1200 znaczkow lub w teJ hczb1e za
miast znaczków mial poświadczenie o chorobie i 
slużbie wojskowej. 

Czas czekania do uzyskania renty inwalidów 
wynos1: l) 500 tygodni (okolo 91

/ 2 lat), jeżeli 
ubezpieczenie bylo wylącznie dobrowolne; ~) 200 
tygodni (okol o 4 lat), je żeli choć w części by lo 
przymusowe i na podstawie przymusu wlepiono 
przynajmniej 100 znaczków. 

Oprócz tego prawo wymaga, ażeby ubezpie
czony przymusowo wlepił w ciągu dwóch l~t 
przynajmniej 20 a ubezpieczony dobrowolme 
przynajmniej 40 znaczków. 

Ubezpieczeni, odpowiadający dopiero tym 
warunkom formalnym, otrzymują prawo do jed
nej z dwóch wymienionych rent. 

I Zagleuiczny. 

(c. D. N.). 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w lipcu r. 1905. 
Wydobywanie galmanu. W lipcu r . 1905 wytwórczość galmanu byla następująca: -- W r. 1905 wydobyto więcej (+) Rok 1904 Rok 1905 

albo mniej (-), niż w r. 1904 - l 

Nazwa kopalni Lipiec [ roku do 
. Od poczl\tku l 
1 

31 lipca 
L ipiec 

l Od J>OCZI\tku Od początku r oku 
1oku do Lipiec do 31 lipca l 31 lipca 

p u d ó w pudów l % pudów % -
Bolesław 8s 6gg 567-163 83 191 57 1 652 - 2 so8 - ... + 4 T8g + l :> 

Józef . 141 840 l 0 ! 2 182 222756 l 399 152 + 80916 + 57 + 386970 + 38 
Ulisses 253418 

l 
l 61 1420 205 367 l 687659 - -180)1 - 19 + 76 239 + 5 

Razem l 48o 957 l 3 191 o6s l s r 1314 l 3 658 4)3 l + 30 357 l + 6 l + 4673g8 1 + 15 

P odlug gatunków wytwórczość galmanu hyla następująca: gruby 138 381 pudów i drobny 372 933 
pudy. 

Wytwórczość galmanu z błyszczem olowiu byla następująca: 

Nazwa kopalni 

olesław 

ózef. 
B 
J 
u lisses 

Rok 1904 

Od poczl\tku 
Lipiec roku do 

31 lipca 

p u 

38 375 218924 
-- -

26gr 260)2 

Rok 1905 . 

Od poczl\tku 
L ipiec roku do 

Bl lipca 

d ó w 

31 275 202 593 
- -
611 6 331 

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

Od początku roku 
Lipiec ~o 31 lipca 

pudów l % pudów l 0/ 
.u 

- 7100 - T9 - 16 331 l - 7 
- - - -

- zo8o - ·n - 19721 - 76 

Razem l 41 o66 l 244976 l 31886 l 2o8924 l - 918o 1 - 22 1 - 3Ó052 1- . 15 

Dnia 31-go lipca pozostalość wydobytego zarobili 26 717 rubli. Przeciętny zarobek jedne, 
galmanu na kopalniach wynosiła 1321351 pudów, go robotnika wynosił na dniówkę 96 kop. Wy
galmanu z błyszczem olawiu 153 221 pudów. padków nieszczęśliwych z robotnikami bylo: 9, 

W lipcu r. 1905 w 3-ch czynnych kopal- zakończonych częściową niezdolnością do pracy, 
niach galmanu przeciętna liczba robotników wy- i 9, zakończonych wyzdrowieniem zupe~nem. 
nosi!a 1 071. Robotnicy odrobili 27 849 dniówek i 

Płukanie galmanu. W lipcu r . 1905 wytwórczość galmanu płukanego była następująca: 

Nazwa płuczki 

lesławska Bo 
Olk 
Me 

uska . 
ch aniczna 

Razem . 

Rok 1904 

Od poczl\tku 
Lipiec roku do 

31 lipca 

p u 

97 173 618870 
- 15 000 

137 556 907095 

-
Rok 1905 

Lipiec 
Od poczl\tku 

1·oku do 
31 lipca 

d ó w 

102 002 6s7og3 
- -

152630 6Ą6 410 

W r . 1905 otrzymano więcej (+) 
albo mniej (-), niż w r . 1904 

Lipiec 
Od początku roku 

do 31 lipca 

pudów l % pudów l % 

+ 5 429 + 6 + 38223 + 6 
-- - - rs 000 - !00 

+ 15074 + II - 26o68s - 29 
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Wytwórczość błyszczu o·lowiu była następująca : 

Nazwa płuczki 

olesławska B 
o 
M 

lkuska . 
echaniczna 

Rok 1904 

l Od poczt\tku 
Lipiec roku do 

l 31 lipc.a 

p u 

5 8Jj 3° 935 
- -
1)0 2950 

Rok 1905 

Od poczs,tku 

Lipiec roku do 
31 lipca 

d ó w 

293 1 i 17 596 l - -
-

l !00 

-
W r. 1905 ·otrzymano więcej (+) 

albo mniej (-), niż w r. 1904 

Od początku roku 
Lipiec do 31 lipca 

pudów l % pudów l 0/ 
b 

- 2884 
,_ 

jO - 13 339 l 
43 l 

-
- - - -

z8so 
l 

- ISO - 100 - - 97 
l 

l 

Razem . 5965 3388) l 293I <76rfi l - 3034 1 - 5' 1- 16189 - 48 

Dnia 31-go lipca r. 1905 pozostafość gal ma- cy odrobili 4 661 dniówek i zarobili 3 028 rubli. 
nu p-łukanego na płuczkach wynosiła 826172 pu- l Przeciętny zarobek jednego robotnika na dniówkę 
dy. błyszczu ołowiu 1760 pudów. wynosił 65 kop. Wypadków nieszczęśliwych z 

W lipcu r. 1906 w 2 czynnych płuczkach robotnikami byt l, zakończony częściową nie
galmanu i błyszczu ołowiu przeciętna liczba zdolnością do p1;acy. 
zatrudnionych robotników wynosiła 179. Robotni-

Wytapianie cynku. W lipcu r. 1906 wytwórczość cynku była następująca: 
-

Nazwa huty 

aulina p 

K 
B 

on stan ty 
ędzin 

Rok 190± 

-
Lipiec 

Od poczs,tku 
roku do 
31 lipca 

l 
p u 

:35 003 J68 400,)0 
12 658 86o36 
,g 1)3 l 120792 

1 ·-

Razem l 55 8I4 
1 

375 234,50 l 

d 

Wytwórczość pyłku cynkowego była 
-

Nazwa huty 

aulina p 

K 
B 

on stan ty 
ędzin 

Rok 1904 

Lipiec 
l Od poczs,tku 

roku do 
31 lipca 

p u d 

, 81'i9,651 12)01,95 
479 3 263 
421 3 392 

Rok 1905 W r. 1905 wytopiono cynku więcRi 
(+) albo mniej (-),niż w r. 1904 

Lipiec 
Od pocza,tlr u 

Lipiec 
Od początku rok 

l roku do do 31 lipca 31 lipca 

u 

-
ó w pudów l % pudów l o/o 

l 
l 

23 120,25 , 10 165,5o - I 882,75 - R - 58 z4, l - 35 l 
10967 

l 
6! 145 - 1091 - '3 -24891 - 29 

18 j61 9I 420 + 408 + 2 - 29372 - 24 

52 643,2) l 262 73o,so 1- 3 16jll) l 

następująca: 

- 6 1-112 504 

. 

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

Lipiec 
Od poczs,tku 

Lipiec 
Od początku rok 

roku do do 31 lipca l 

l 31 lipca 

u 

ó w pudów % pudów l Ol 
A> 

l l l 
549 81i77,25 - r 32o,t):; - 7' - 3 824,70 - 31 
21i8 1 654 - 2ll l - 44 - l 6og - 49 
738 l 2 03' + 317 l + 75 - 461 l - '4 

l 
' 

Razem l 276g:65 19 156;95 1 '5j5 l 13262,2; 1 -'2'4,65 1 - 44 1- s894,7o1 - .3r 

. Dnia 31-go lipca r. 1905 pozostał' ość wy- i dniówek i zaeobili 27 782 ruble. Przeciętny zanoek 
topionego cynku w hutach wynosiła 145G8,03 pu- . jednego robotnika wynosił na dniówkę l rub. 3~ 
dów, pyłku cynkowego 3 678,25 pudów. kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami 

W lipcu r . 1905 w 3-ch czynnych hutach l było: 5, zakończonych wyzdrowieniem zupeł
cynkowych przeciętna liczba zatrudn ionych ro- / nem. 
botników wynosiła 8W. Robotnicy odrobili 2 l 218 N.. K. 
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WYKAZ ILOŚCI WĘGLA, 

wysłanego drogami żelaznem i z kopalń zagłębia Dąbrowskiego w sierpniu r. 1905. 

Nazwa 

kopalni 

Droga · iBiazna 
Warszawsko-Wiodońska 

iwka 
ortimer . 
ilowice . 

.N 
M 
M 
Hr 
p 
K 
s 
o 
F 

abia J:t~nat·d 
ary~ 

a.zimierz i f? eH ks 
a tur n 
zeladź 

lora. 
J a n 

toni 
ikołaj i f?J•anciszek . 

An 
M 
M 
lt 
G 
A 
Ja 
F 
An 
H 
T 
A 
G 
N 
K 

a tylda 
eden. 
rodziec 11 
ndrzej 11 i •.rade llsz li 
kób. 

lótz Rlldolf 
drzej l . 

elana 
adellsz l . 
l wina 
rodziec l 
iera.da 
a.ta.rzyna i Lnd wika. . 

.H.azeJn. 

Droga żelazna 
Iwangrodzko-Dąbrowska 

N iwka 
M ortime t· 
Hi ·abia ltenarrl 
p ary t 
K a.zimi erz 
.1:{ eden 
A ndrzej l . 
H elana 
M atylda 
J"a kób. 

eusz T ad 
Franciszek 

Rok 1904 l Rok 1905 
-

w Y s Ł A N o w l~ G j , A 

W mitjsiĄcu Od poc?:a,tku roku W miesia,cu Od pocza,tku roku 
sierpniu do 31 sierpnia sierpniu do 31 sierpnia 

-
l ~'§p, ~ "' ~·<l p, .. ~-~ ~ ., ~-~>, 

~·...t tS ..... 
~-~ ~ :0 :0 ·o ·o ~ ..... (,) o:) ..... t.'l .. j;;"o .. bO j;;~_g br j;;"o ."o ..,."_g ."o o 

Nce~ o o o Nca~ ~ ~ ""'c ~ ""'o ~ ~<l" ~<l" ~<l" ~<l" 

w A G o N ó w 

2 08~ 80 18 133 na 2199 85 12 029 62 
160! l 62 13 691 70 l 353 52 9 976 51 
2 023 78 20 693 106 <.na 105 l4 075 73 
2 071 80 19 090 98 2 38! 92 14 970 77 
l 832 i O 15 31o 7!! 2 05H 79 11 002 57 
1 768 68 16 "6-!3 85 1359 52 11 62!! 60 
2 637 101 2! 57ti 126 3 24;) 1<15 :.i3 !6<. UJ 
2 538 98 21 357 110 2 9-ł-0 111! lo n5 86 
l ~95 f> O 10 699 <i5 1449 56 H 101 47 

<.89 11 2 119 11 - - 1 488 iJ 
!95 19 4 l:l-2 21 :371 14 2 3-!8 u 

<i l ~ 345 !, :)5 ~ 398 2 
- - 73 o 16 1 :~5 o 

:.i o 47 o 20 l 454 ~ 
4"l3 16 2 775 14 544 21 2 HO 14 
108 4 l 247 6 110 4 167 l 

57 ~ 169 1 34 1 ói!5 3 
180 7 l 708 9 117 4 1 :!13 7 
4:~ 2 324 <, il() 1 1 :l9 l 
47 ~ 380 :.i -- - -
6 o 51 o - - - -

2:l l 184 l 40 l "622 l 
- - - - 7 o 110 () 

24~ 9 2 053 11 304 12 2 330 l 2 
80 3 825 4- (17 4 !:104 ó 

1 19 896 765 1 176 619 l 906 l 21 4!i6 l 825 l 136 162 l 702 

l l 
l 041 40 11171 l 57 9o5 ;!7 5 753 30 
~84 11 3 348 l 17 a71i 14 :.!419 13 

1178 45 lO 696 55 911 :J5 5 781 30 
729 28 8 35\1 43 828 32 4 688 24 

1 ;{()l 50 9 355 48 639 24 7 216 37 
88 4 9;)2 5 94 4 4~3 2 
8~ 3 664 3 ·w 1 :l-83 l 
~5 1 137 1 - - - -

- - 1 l o - - -
50 :.l 672 4 :.i4 l l 78 J o 

l o 

W r. 1905 wysłano węgla wię-
cej ( +) albo mniej (- ), niż 

w roku 1904 
--- -----

l 
W miesią.c u W okresie czasu 

od pocza,tku roku 
sierpn1u do 31 sierpni a 

wagonów l % 'vagonó,;r % 

+ 117 + 6 - 6 104 - 34 
- 2o.l - 16 - 3 ?H> - 27 

t 700 t !!5 - 6 618 - 32 
313 15 - ! 120 - 22 + 227 + 12 - !313 - 28 

- 409 - 23 - 5 014 - HO 
+ 608 t 2:~ - 1114 - 5 
+ 402 16 - 4 622 - 22 
+ H>4 12 - 1 598 - 15 
- 289 - JOl) - 6ill - 30 
- 124 - 25 - l 774 - 43 
+ 4 t )S + 53 + 15 
+ 16 - - 38 - 52 

t 18 t 900 + 407 + 866 
121 29 - 35 - 1 

+ 2 2 - 1 080 - 87 
- 23 - 40 + 366 + 217 
- 63 - 35 - 395 - 23 
- li! - i! O - 185 - 57 
- 47 - 100 - 380 - 100 
- 6 - 100 - 51 - 100 

t 17 t 74 

I 
as + 21 

7 - 110 + -

t 6~ + 26 277 + 13 
17 + 21 79 + 10 

\+ l 560 + sj- 40 457 - 23 

l 
- 86 - 8 
+ 91 + 3~ 
- 267 - 23 
+ 99 + 'l4 
- 662 - <>l 
+ 6 ' + 7 
- 6~ - 76 
- 25 - 100 

- -
- ~6 - 52 

- 5 418 
- 929 
- !911 
- 3 671 
- 2139 
- 529 
- 381 
- 137 
- t1 
- 594 
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

48 
~8 
46 
44 
~3 
56 
57 

100 
100 

88 
100 
100 

Razem · 4 780 184 l 45 382 l :.l3i! l 3 846 148 l 26 6.U l 137 1- 934 1- 20 1- 18 741 l - 41 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

W ogóle l u676 949 l 222001 / 1139 1 25302 973 l lo2S03 1 839 l+ 626 1+ :d-59198 / - 27 

W sierpniu roku 1905 przypadał u do podzia- l 22 850 •wagonów. Z licz by tej kopalnie od wolaly 
lu pomiędzy kopalnie zaglębia Dąbrowskiego po 

1

1667 wag., nie przyjęly z powodu bezrobocia l 060 
879 wagonów dr. żel. Warszawsko-Wiedeńskiej wag., winny były przeto otrzymać 20123 wagony. 
na dzień roboczy, co czyni na caly miesiąc Droga żelazna podstawiła 20 948 wagonów czyli 806 
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wagonów na dzień roboczy, a przeto o 825 wago- l browskiej. Kopalnie wysłały tą drogą 2495 wa
nów, czyli 4% więcej, niż kopalnie winny były gony, czyli 96 wagonów na dzień roboczy, a prze
otrzym. ać. Oprócz tego droga żelazna podstawiła 

1 

to o 1695 wagonów. czyli o 177% więcej, n.iż przy
kopalniom ponad normę 397 wagonów austryac- padało z podziału. 
kich. W sierpniu roku 1905 kopalnie wysłały do 

W sierpniu roku 19Q5 przypadało do podzia- Warszawy 3951 wagonów węgla, czyli 152 wagc
łu pomiędzy kopalnie zag!ębia Dąbrowskiego po ny na dzień roboczy; więcej, niż w sierpniu r. 1904 
300 wagonów dr. żel. Iwangrodzko-Dąbrowskiej o 62 wagony, czyli o 2 ~. W okresie czasu od 
na dzień roboczy, co czyni na cały miesiąc l stycznia do 31 sierpnia r. 1905 kopalnie wysłały 
7800 wagonów. Z liczby tej kopalnie odwołały l do Warszawy 26 384 wagony węgla, czyli 136 
415 wagonów, nie przyjęły z powodu bezrobocia wagonów na dzień roboczy; mniej. niż w tym sa-
620 wag., winny były przeto otrzymać 6766 wa- mym okresi e czasu r. 1904 o 7 848 wagonów, czy
gonów. Droga żelazna podstawiła 3840 wagonów, li o 23 ~. W sierpniu r . 1906 kopalnie wyslaly do 
czyli 148 wagonów na dzień roboczy. a. przeto o Łodzi 5 207 wagonów węgla, czyli 200 wagonów 
2925 wagonów czyli o 38% mni ej , niż kopalnie na dzień roboczy; więcej niż w sierpniu r. 1904 o 
winny były otrzymać. l 07B wagonów, czyli o 26 ~. W okresie czasu 

W sierpniu roku 1905 przypadało do podziału od l stycznia do 31 sierpnia r. 1905 kopalnie wy
pomiędzy kopal1_1i~ za~łębia Dąbr?wskiego po ,35 [ slały d,o Łodzi ~8 656 wagonów .~ęgl~.' czyli 147 
wagonów na dz1en roboczy, czyh 900 wagonow wagonow na dz1eń roboczy; mmeJ , mz w tym sa
na cały miesiąc ~o przeładowania węgla w G:o- , n;tYm o~resie czasu r. 1904, o 7 202 wagony, czy
łonogu z wagonow dr. żel. Warszawsko- W 1e- h o 20%. 
der1skiej do wagonów dr. żel. Iwangrodzko- Dą- R . K. 

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

Nazwy wytworów 

Wywóz z Rosyi za granicę. 
Sól kucherma 
Fosforyty mielone . 
Fosforyty w kawalkach. 
Żużle metalurgiczne 
Węgiel kamienny i koks 
Torf 
Ruda żelaz n a 
Ruda manganowa 
Galman 
Różne inne rudy i złamki metali 
Surowiec w gęsiach i złamkach 
Żelazo różnych gatunków 
Stal różnych gatunków 
Platyna 
Rtęć 

Ropa naftowa 
Nafta 
Odpadki naftowe 
Wyroby z surowca 

(pudów) 

Rok 1904 Rok 1905 

Od początku . . Od pocze,tku 
Kwiecień rok n do BO K WleCleń roku do BO 

kwietnia kwietnia l 
-------~--------~------~--------TYSIĘOY 

17 

9 
88 

470 

8 
2 

79 
22 

5 412 

1o 586 
l 

156 

7 
4 
3 

54 
6 

29459 
l oo8 

7 

P U D O W 

l 

810 

2 219 

147 

9 
2 

6 

4002 

21 

4 

13 
s 16g 
S -P9 

49 
t87 

s o 
2-

421 

31 

s 
33 

19631 
422 

9 
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Wyroby z żelaza 

Wyroby ze stali 
Zloto 
Srebro . 

Przywóz z zagranicy do Rosyi. 

Sól kuchenna 
Żużle Thomasa mielone 
Kamień litograficzny 

Węgiel kamienny 
przez komory morza Baltyckiego 

n " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" pozostale komory 

w tej liczbie: 
z iemiec 

Koks 
przez 

" 
" 

z Anglii 

komory morza Baltyckiego 
" zachodniej granicy lądowej 

pozostale komory 

w tej liczbie: 
z Austryi 
z Niemiec 
z Anglii 

Siarka nieoczyszczona w brylach 
Siarka oczyszczona i kwiat siarczany 
Antymon surowy . 
Antymon metaliczny 
Rudy metaliczne 
Surowiec z wy kly 

przez komory 

" " 
" z Finlandyi 

morza Baltyckiego 
zachodniej granicy lądowej 
morza Czarnego 

przez pozostale komory . 

Surowiec specyalny (manganowy, krzemowy i inne) 
przez komory morza Bałtyckiego 

" zachodniej granicy lądowej 
pozostale komory . 

Żelazo i stal sztabowe i wszelkie handlowe 
· przez komory morza Baltyckiego 

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

7 

(pudów) 5,4 
(pudów) 3 35 1,8 

-
30 

70 
6 

7 294 
3 ss6 

:l 259 
l 130 

Razem I2239 

4 203 
7926 

102 
24g6 

2 
Razem 26oo 

I48o 
l 053 

0 
4 
5 
I 

6 

7 

lO 

3 
-

9 
-

Razem 22 

27 

3 
2 

Razem l 32 

s6 
25 
I" ) 

-

23 
5 

27,6 
4 1)6,6 

105 
!58 

l..j 

II 045 
I r884 

495 
2104 

2r "28 )) 

I3462 
l I 620 

114 
8783 

74 
897I 

5729 
3 125 

ll7 
97 
15 
4 

20 

19 

26 
!6 

9 
20 

l 

72 

51 
17 
4 

72 

lIS 
IDg 

jO 

4 

l 

l 

s 

2o,8 
644,1 

12 
64 
2 

3 53° 
l 3I9 

I8o 
2I8 

5 247 

1339 
3637 

309 
l 630 

7 

'946 

1354 
4-P 
151 

o 
2 
I 

4 
4 

-

l 

16 

5 
-
22 

4 
-
-

4 

34 
8 
8 

l l 

435 

18 

3 
49·8 

I2 138,g 

II9 
r62 

2 

7731 

3I 8o3 
422 

l 52I 

41 477 

3I 133 
7877 

33° 
6 305 

26 

666] 

4 202 
2288 

165 

7 
II 
2 

22 
6 

8 

s 
!6 

I4 
2 

-'15 

16 

7 
4 

27 

91 

37 
40 

3 

Ze zbiorów Biblioteki Głównej AGH  http://www.bg.agh.edu.pl/
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z Finlanclyi 
przez pozo tał'e komory 

Szyny żelazne i stalowe 
Blacha żelazna i stalowa 

przez komory morza Bałtyckiego 
" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" komorę w Moskwie 

z Finlandyi 
przez pozostale komory . 

Miedź l 
Glin w wiórach, sztabach, prętach i blachach 
Nikiel 
Cyna w płytach, prętach i złamkach 

Rtęć 
Ołów w płytach złamkach 

w tej Iicz bie: 
z Niemiec 
z Anglii 

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

Ołów w blachach, rolkach i rurach 
Cynk w płytach i złamkach oraz pyłek cynkowy 

w tej liczbie: 
z Niemiec 
" Anglii 
" Belgii 

Blacha cynkowa, niepokryta metalami 
Blacha cynkowa, pokryta metalami . 

R azem 

Razem 

unt.ów) Platyna w sztabach, drucie i blachach (f 
Odlewy z surowca nieobrobione 
Odlewy z surowca obrobione . 
Drut żelazny i stalowy od 0,3 nt1n do 6,25 mm 

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

" " zachodniej grani~y lądowej 
" " morza Czarnego 

" Rosyi środkowej 
" pozostale komory 

w tej liczbie: 
z Niemiec 
" Anglii 
" Francyi 

Razem 

21 
22 

139 
2 

s8 
s6 
45 
4 
3 
9 

175 
59 
2,4 
7 

3' 

2 
14 

-

158 

'4 
57 
44 
12 

'5 
7' 

6o 
r 

l 

2 
-

-ł 

-ł 
12 
26 

94 
202 

36 
29 
48 

409 

2..J7 
l! O 

6 

l 

l 

37 
8s 

400 
l! 

249 
141 
174 

r6 
8 

53 

643 
327 
'5~8 
'7 
93 

'3 
37 

-
48g 

6g 
2og 
159 

16 

33 
221 

191 
4 

'4 
9 

-
9 

'7 
45 
78 

257 
6go 
93 
g8 

197 

l 335 

8gs 
2f'{i 

'3 

'4 
9 

74 
r 

55 
22 
27 
2 
2 

12 . 

120 
64 
4 
3 

25 

4 
7 

--
8o 

25 
23 
II 

12 
6 

J6 

15 
-

-
2 

--
-

l 

8 
12 

s6 
!58 
29 
12 

53 
3o8 

204 
6o 

l 

H)Oo 

278 

3 

320 

70 
95 
'7 
5 

73 
s8o 
383 

11,6 
rs 

92 

34 
30' 

-
383 

79 
133 
107 

'3 
'4" 

!68 

128: 
l 

33 
7 

-

l 

l! 

23 
53 

254 
502 
74 
67 

153 
l oso 

7" 
185 
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-------------- ---------

z Austryi 
" Belgii 

Narzędzia i lokorno bile rolnicze 
przez komory morza Baltyckiego 

" " zachodniej granicy 
" " morza Czar nego 
" " Rosyi środkowej 
" pozostale komory . 

lądtnvej ... 

Razem 

15 53 
2 9 

29 97 
49 307 
47 127 

IS 
55 I68 

I8 I 7I4 

J rzeg fąa fiteratury górniczo- fiutniczej. 

437 
- -

I7 55 
II 20 

26 6s 
73 257 
z G 52 

3 
39 !86 

I65 s63 
R. K. 

Treść art91{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach g~rniczo=hutnicz9ch. 

Gornyj Żurnał (1905) Sierpień. a) A . .Jfi- ~ ju Usuryjskim, na Kamczatce i Sachalinie oraz w róż
tinskij. Jfetaliczne c.zęści skladowe lwlejlzi ZiJwwej dla nych okol~cach Mandżuryi. Dane o nafcie na półwys
kopalni węgla w Suc:sanie. Autor podaje notatki, pie Kwantuńskim i Sachalinie. Wiadomości o włas
które skreślił w czasie swej podróży do Anglii i nościach i składzie chemicznym grafitu w Sedo
Niemiec, dokąd był delegowany w celu odbioru mi nad zatoką Amurską i na wyspie Korsakowa 
części metalicznych dla kolejki linowej. Oprócz w zatoce Piotra. Wielkiego. e) E. Fedorow. 
opisu owych części met:1licznych i prób, nad nie- Oelirnit i introlwlc_vt 1towe odmianv mineralne. i) 
mi dokonanych, artykuł zawiera opis niektórych .l/. Zajcewskij. Wp l_vw 'WOjny na zdolność wytwór
urządzeń lub ·posobów wytwarzania, stosowanych czq przedsiębiorstw górniczych i hutniczych w l?osyi. 
w fabrykach angielskich i niemieckich, zajmują- Pragnąc wyjaśnić, jaki wpływ wywiera wojna na 
cych się wyrobem części składowych kolejek li- bieg interesów przemysłu górniczego, ministerstwo 
nowych. b) S. Dobor.cry/zsld. Przyczy~tld rio spra· rolnictwa i dóbr państwa za pośrednictwem inży
w_v określania celt robót górlliczycll przy odbudowie nierów okręgowych zebrało dane statystyczne o 
chodJtików i 1oybieraniu filarów oraz lzilka stów o liczbie zatrudnionych robotników, wypłaconych 
teor_vi przewozu porl?ienlllego. Powyższe prace dru- im zarobków oraz liczbie godzin pracy zajętych 
kowane były w PrzegltJrizie Technicznym (r . 1900, w przemyśle w miesiącach czerwcu, lipcu i sierp
M 31, r. 1901, J\& 8 i 9) i Pr'?:eglqdsie Gómiczo- ni u r . 1903 i 1904. Wszystkie przedsiębiorstwa 
Bntniczym (r. 1903, M l). c) rv: Auerbaclz. Pró- podzielone zostały stosownie do rodzaju przemy
by wytwarzania z mieszaniny węgla i pytu wyloto- slu na 7 grup. Porównawcze dane statystyczne 
-wego koksu, zawierajgcego żelazo. \V jednej z po- wskazują, że przemysł górniczo-hutniczy bez 
przednich prac swoich autor dowodził szkodli- względu na wypadki wojenne, rozgrywające się 
wości prasowania węgli tłustych podczas kokso- na Dalekim Wschodzie, wogóle znacznie się w r. 
wania ich, gdyż tym sposobem w koksie pozo- 1804 podniósł. Autor rozbiera wpływ wojny na 
staje pewna ilość części lotnych, wywierających ożyw1enie poszczególnych gałęzi przemysłu i wy
wpływ szkodliwy na własności koksu. Znacznie jaśnia jego przyczyny. 
taniej i z lepszym skutkiem udało się autorowi lzwiestja Obszczestwa gornych inżenierow 
podnieść własności koksu przez dodawanie pyłu (1905) NQ 5. a) A. Tyszka. Wvniki rocznej próby 
wylotowego (około 7°/0). Sposób ten pozwala na stosowania podsadz /d ptvnnej w !zapalni Kazimierz. 
zużytkowanie dziś bezwartościowego pyłu, gdyż (Przeglqd Górniczo-Hnt~tie.<Jy, r. 1905, MM 3, 4 i 5). 
brykietowanie jego wypadaloby o wiele drożej. L. jaczewskź. TV_ylzlady wieczome dla robotników. 
Ilość popiołu_ w koksie wzrasta skutkiem tego o (Przeglqd Gómiczo-Hutniczy, r. 1905, .N'e 13). 
7°/0 ; w tern Jednakże mieści okolo 5°/0 żelaza, NQ 6. P. Fellżn. Zerwallie się liny wyciq-go
którego domieszk~ nie można uważać za szkodli- wej w szybie . W 18 kopalni węgla, należq.cej do 
wą, pozostaje więc 20fo, o które istotnie powięk- Karpowa. Zestawienie warunków technicznych, 
sza się ilość popiolu. Sposób ten według autora w jakich nastąpił wypadek zerwania się liny, 
przynieść może wiele korzyści hutom żelaznym, skutkiem czego jedenastu ludzi znalazło śmierć. 
posiadającym koksownie, lub też koksowniom, nie Przyczyna wypadku nie została dokladnie wyjaś
bardzo oddalonym od hut żelaznych. d) A. Os· niona. Wiele przemawia za tern, że wypadek 
sendowski. BadaJlia chemic.zne węgli mineralnych i in- l nastąpil z winy maszynisty, lecz niewykluczone 
nychzwiqzków węglOW\'Ch narosvjsldm,Dale!zim lflscho· \ jest również, że lina pomimo dobrego wyglądu z 
dzie(dok.). Skład chemiczny i własności węgla w kra- powierzchni i zadawaluiającyeh wyników prób 
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PR-ZEGLĄD GÓR-NICZO -HUTNICZY 1905 

mc<·hanicznych mogła posiadać wewnątrz braki. 
\V każdym J .~zie lina nil' lJy la bardzo zniszczona., 
pracowała tylko l'i 2 roku, a na dwa tygodnie 
prze::! zerwaniem cię dokonana prÓbfL wyka:~:ala 
stan jeJ zupełnie zawalniający. W celu zapobie
gania na przyszłość podobnym wypadkom pożą
dane jest zaprowadzenie przyrządów samopiszą
cych, które slużylyby dla kontroli szybkości ru
chu maszyny wyciągowej prr.;ynajmniej podczas 
przewożenia ludzi. Również należałoby opraco
wać hardziej celowe sposoby badania wytrzyma
łości lin wyciągowych, aniżeli stosowane obecnie. 
Do artykułu dolączone zostały tablice. zawierają
ce wyniki prób nad zerwaną liną wyciągo1\ą. b) 
Opinie prasy aJtgielsldej i allluy!..·mlskiej o wanm
lcncll istnienia pr.;;ent_vstu gónlic::el(o w Rosyi. Ze
stawienie gł:osów prasy fachowej, tyrzącyrh si<,: 
glównie warunków _prz~myslu zlotego na Syberyi. 

NQ 7. a) S. Zulcowsld. Prostowanie szv11 na 
zimno i JW gorq,co. Artykuł byl pomieszczony w 
Przeglqd::ie Górniczo-Httlnic:::rm (r. 1905, .M 12). h) 
Sprawo:sdanie komisyi do spraw robfJtllicsvcli. 

Gliickauf (1905) NQ 29. a) Geisenlzeinzer. 
Obecny stall wiadomości o jormacl'i weglowej 11a 

Ślas!?zt Gómvm. Treściwy opis zagłębia Górno
ślą"skiego pod względem to_IJogra:firznym i geolo
gicznym na podstawie najnowszych prac. Autor 
również uwzględnił dane, d q t ycząre geologicznej 
budowy sąsiadujących ze Sląskiem okolic Kró
lestwa Polskiego, Galicyi i Moraw. b) Welldebom. 
Osus.:;enie zalanej ~uorła !wpalni .:: tota l:Jdrza J!Od 
Brddem <u Siedmiogrod.jie za po~~tocq pompy, poru
szauej elektr_vc::mie. Opis kopalni, zalanej wodą, 
pomp odśrodkowych. zastosowanych do od wodnie
nia, oraz przebiegu dokonanych robót. ,..) Pnv
wó.:: wegla ltnl!lieJtnego dn Frntzcyi. 

NQ 30. a) Badania, r/oliOJI(llle nad ~ueJ!fl•latorem 
w !tojlaliti DorstjPld I[,II!. Wyniki prób, dokonanych 
przez stowarzyszenie koLiowe uad wentylatorem 
i maszyną parową. b) B. <Vemtlnlllt. Httf11ictwo 
żeln .:me w r. 190-1. ~\.utor podaje stan rynków że
laznych na ku)i ziemskiej, dane stntystyczne. _d?
tyezące przemysłu żelaznegn, omz streszczerna 
ważniej~zych artykulów z dziedziny ltutnictwa 
żelaznego, traktujących o nowych wynalazkach i 
ulepszeniach, wpro\vadzonych w r. 1904. e) Da
J/e statvstvc.::11e o prze,nv.~le ~·ór11iczvm w wnf:n!eJ
S'>ycli krajaclt. Zestawienie danych o wytwórrzo
ści, liczbie zatrudnionych robotników i wypadkach 
nieszczęśliwy ch, zakorl.czony(' h śmiercią w latach 
1802 i J U03. 

NQ 31. a) Zastosowa11ie tloc.sni livdraulic:mej 
::::a:niast matervató'l.u wvbuclwwvcll do urabiania we
g/a kamiennego w kop"'al11inc/t ;mgiels!licli. W ciągu 
ostatnic.h kilku lat niektóre kopalnie angielskie 
wprowadziły tytulem próby nowy sposób urabiania 
węgla zupomocą wysokiego ciśnienia wody. Au
tor daje opis przyrządów hydraulicznych oraz 
sposobu pos!ugiwania się nimi i wskazuJe na ko
rzyści, jakie przy nowym sposohie urabiania da-

je si<,: osiągnąć. Bezpieczeństwo przy pracy jest 
zupel'ne; przewietrzanie robót lepsze ze względu 
na brak gazów i pyłu węglowego; koszta urabia
nia są mniejsze; lepszy gatunek węgla urobione
go, gdyż ilość miału przy nowym sposobie jest 
mniejsza o 50fo. b) ./. Treptow. Jiapa okręgu wę
!Ęlowe!(o Zwich·au w .'·ial~so11ii. Krótki opis okręgu 
l'od względem historycznym i technicznym, jako 
objaśnienie do świeżo wydanej mapy. c) Pr;e
ni_vst górnic.;o-lwtniczv w F>rusaclt w r. 190-1. Da
ne statystyczne o wytwórczości górniczej i hut
niczej, za0zerpni<;te ze źródeł' urzędowycll. 

NQ 32. a) R. Staclt. Pr2:vr;q-riy samopiszace 
rio mier.'3enia objetilści i preri!.•o.<!;ci stru111ie11ia wiatru. 
Opis kilku no1~ych przyrządów i uwagi o mie
rzeniu objętości i prędkości strumienia wiatru. 
b) F'r5elllvst .~ela:::11_y w Stanac/t Zjednoczonych w 
r. 190-1. Statystyka przemysłu żelaznego. 

NQ 33. a) R. i\'etllltallll. Jletalurgia w r. 
190../. Fostępy techniki hutniczej i dane o wy· 
twórczości ważniejszych metali z wyjątkiem że
laza. b) Sprawo;:,rlnnie stownr:::ysze11ia lwttowego 
oltrr;gu górllicei-o JJorlmund w r. 1904/5. 

Oesterreichische Zeitschrift fUr Berg- und 
Hiittenwesen (1905) NQ 31. a) W Engelhardt. 
O ·wvtwarzaniu stali w piecu eleldrycz11_vm ze s::;cze
l!. ólJtPilt ttw :::g·ledllienielll indukr:yjlle!fo sj;osobu Rjel
lina (pocz.). Autor, kierownik elektrochemiczne
go oddzialtl zakładów Siemensa i Halskego, mial 
możność zapoznać się dokladnie ze sposobem 
Kjellina w Gysinge (f:>zwecya). gdzie wyrób stali 
prowadzi się już w clnżych rozmiarach. Dla da
nia czytelnika w i ogólnego pojęcia o rozwoju spo
sobów elektrotermicznych autor zamieścił tablicę~ 
za wierającą zestawienie w porządku chronolo · 
gieznym ważniejszych >Jposobów wytwarzania, 
następnie opisal pobieżnie sposoby: Siemensa, 
Stassano, Oonleya, Heroulta i inne, oparte na za
stosowaniu elektrodów. b) IV. Friz. W sprawie 
otr:::vm v w a 11ia wytworów uboc ::;llyc!t przy ~u_vtwarza
llitt l~oltsu w Westfalii (porz.). Opis pieców syste
mu Otto, zbudowanych dlajednej z kopalń w West
faJii. c) F. Freise. (;ómic_v i górnictwo u sta-
110'f:_v!Jt_vclt EgipcvaJt, Grel<ów i R.::vuzian (c. d.). O 
urabianiu minerałów przy pomocy ognia lub stru
mienia wody. Obudowa chodników i wyciąganie 
rnineral('Jw. d) 11'. F-;1/::; . R_v11e!..' węglowy i meta
lowv w czerwcu r. 1905. 

- NQ 32. a) H. Kroen. () dopuszczalnej licz
bie zerwa!lvch drutów 'l.IJ linie wvciqgowej, mogq,cej 
sluśyr' dl) podnoszelłia i op!ts:::czallia ludzi. Autor 
podaje wzór, na podstawie którego można wyli
czyć, p.ka liczba zerwanych drutów w l m bie
żącym d<tnej liny jest clopuszczalną, ażeby zuży
cie jej nie przedstawiało niebezpieczeństwa dla 
przewozu ludzi. b) W. Ellgelhardt. O wytwarza
niu stali w piecu elel~tr_vc::Jll"ll ze szczegółnem 

uw:u_rl!Jdllieniem indukcyjnego sposobu Kjellina (c. d.). 
Do grupy pieców elektrycznych bez elektrodów 
należą piece Gina i Kjellina. Wyniki prób za-
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stosowania pierwszego z nich nie zostaly· jeszcze lliem iudukcyjnego sposobu f{jelliua (c. d.). Klasyfi
og-ł:oszone, dlatego też autor podaje o nim tylko kacya sta.li, wytwarzanej w Gysinge, i wyniki ba
krótką wzmiankę, a gtównie zajmuje się opisem dań mechanieznych, dokonanych nad różnymi 
budowy pieca Kjellina w Gysinge. c) rv. Fri.e. gatunkami tej stali .. d) Pr.?Jem.vst gómiczo-hutni
W spvawie otrzymywania wvtworów ubocznych pnv czv w Aust11yi w r. 190-1 (dok.). Dane o wytwór
wvtwarzaniu leoksu w Westfalii (c. d.). Opi~ przy- czości węgla kamiennego i soli. 
rządów, slużących d0 oddzielania, Z<ttrzymywania i Stahl uqd Eisen (1905) N!! 14. a) A. Des-
przerabiania wytworów ubocznych. gra:;. PóS!epv w burlowie pieców gazowych, zt'i:y wa-

N!! 33. a) Przemyst górnic.<:v w A•tstryi w r. nvcll w lzutnclz żelaznvclz (dole). Autor opisuje róż-
190-1. Dane statystyczne o wytwóczości kopalni ne typy pieców systemu Weardale, dzieląc na 
i hut w Austryi. zaczerpnięte ze źródel urzędo- grupy stosownie do przeznaczenia. b) H. Wed
wych. b) W. Ellgellzardt O wvtw6rc.eości stnli w 

1 

riing. Badanie Pl'zyczvnv utworzenia si~ dziury we
piecu elektnc.e!lvm ze szczególne·ll uw.sg·lęri•z ienźe' ll 1.V'lrJ- fr z blo/~' stali zlewnej. Pomimo wielu ostrożno
indukevinego spos'>bu f(jelliwz (c. d.). Zestawienie ści, przedsięwziętych przy odlewaniu bloka, prze
kosztów wyłożenia ogniotrwałego w piecu Kjelli- znaczonego na wał' dla parostatka, pod~zas tocze
na. Wyciągi z ksią:l.ki, zawierającej dane o wa- nia stwierdzono w górnej części bloka dziurę 
runkach prowadzenia procesu wytwarzania stali osadową znacznych rozmiarów. Badania che
w piecu Kjellina_ c) F. Freise. t;rJmicv i t{ÓY- miczne i mikroskopowe dowiodły, że stal odpo
nictwo u staroi:yt,zycll Egipcya't, Greków i Rzv- wiadala warunkom wymaganym, przyczyną zaś 
mian (dok.). O sposobach oświetlania, przewiet- zosta,nia dziury był'a wadliwa budowa wlewnicy, 
rzania i odwaclni<tnia kopalń w .c::torożytności. d) której w dolnej części nadano ksztaJt falisty, w 
TV: Friz. rv sprawie otr,?Jvmvwania. wv!w?rJw ubocz- górnej zaś uciętego stożka. Autor jest zdania, 
llych przy 1.uytwar::anitt lcal<su 1.u Westfalii (c d.). że w tych raz<tch, kiedy blok powinien być moż-

N!! 34. a) Statysty/la. lill w vci(I!JO wyci! llfl /;tq.slw li wie 11·olny od dziur osadowych. należy wlewni
Góm_ylll w r.l90-i. z; zebranych danych statystycz- cy nada6 kszt.ałt walca; dobrze jest również pra
nych wynika, że zastosowanie lin z dmtu żelaznego sować bloki 1)odczas zastygania. c) rvvstawa po
zostało od 6 lat z u pel nie zaniechane; obecnie w wszec!uza w Leoityum (Liege) (c. cl.). Hutnictwo 
użyciu są wyłącznie liny z drutu ze stali tyglo- żelazne. cl) .Voćua orflewnia w zakta.riach Wortlling
wej. Liczba wypadków zerwania się liny od r. t?Jw P7'i Harrisoll .V. }': e) f(oszta wlasne 'W od-
1882 do r. 180± spadla z H,62°/0 na 1,-±2u/0 ; takie lewniach. pr.c:\•CC:VIIy icll Ol'a:; sposabv Of{ralliczellia. 
zmniejszenie wypadków o 85,2°/0 przypisa6 nale- Streszczenie artykulu H. Hess'a, za,mieszczonego 
ży wycofaniu z użyeia lin żelaznyeh oraz pLts- w Fozmdrv. Autor podaje opracowany przez sia
kich, których obecuie można naliczyć zaleJ wie bie sposób obliezania kosztów wlasuych, dają
kilka. Lepsze wyniki w czasach oo;tatnich osiąg- cy możność łatwego oryentowania się w każdej 
nięte zostaly dzięki zastosowaniu matery al u do chwili we wszysLkich szczegółach. Wszelkie 
wyrobu lin w gatunku wyborowym oraz bardziej zmiany w kosztach, powstające pod wpływem 
udoskonalonej technice wyrobu lin stalowych. b) różnych przyczyn, dają się tym sposobem doklad-
rv. Rngellzardt. O wvtwar.:;a,tiu stali w piecu ele/c- nie okreśLić. f) Pnemysl .ć;dw:my w Ameryce w 

tr_vczllVIIl ze szczegól11em u :v::;glęi:1ieniem i wiu/e- r. !90-1. Dane statystyczne o wytwórczości i 
cyjnego spos?btt Kjellilla (c. d). c) Przemvsl gór- sprzedaży wytworów przemysiu żelaznego. 
niczv w Austryi 1.u r. !90-1 (c. d.). d) IV. Fri::. TV 1 Revue universełle des mines et de la metat
sprawie otrzymvwanin wytworów ub'Jc.::llvcfl przv łurgie (1905) Marzec. a) .1. Bordeaux. Kopal
wytwar;;allirt kol~s11 zv Westfalii (d o lc). Wyliczenie 1tie slota 'W Guyanie j!'7.ncuslciej. Autor daj e ge
kos~tów wy_t\yór?zo_ści nowej Jrobowni ~ porów- l ografic~ny i geologi~zny opis _całego. krl;Lju ze 
name korzysm, Jakle przynos1 koksowma z ula- szczegolnem uwzględmeniem okohc, pos1ad.a,Jących 
wianiem lub bez wytworów ubocznych. l kopalnie zlota.. Następnie opisuje kilka kopalń 

NQ 35. a) E. Ferraris. Huta otowiana w Jfon- zlota pod względem technicznym i administracyj
tepo~ti. Opis huty olowia11ej i sposobów przerób- nym. Rozsypy ztote są już ol>ecnie na wyc<;er
ki rud olowianych, zawierających cynk. b) F. l paniu, pozostaje więc z konieczności zajęcie się 
Kruzt. Zwf:ytli!O cualzie parv odclwdowej zapomocą kwarcytami, zawierającymi stosunkowo mał'o zło
a/umudatorów pary i turbi1t paro :uvcl1 o nizldem 1 ta. b) G. Weyland. O wyrobie odlewów ze stali 
ciśnieniu 1.vedlug systemu !?. 1teau. Podlug odczy- lauej. Odlewy stalowe otrzymuje_ się dziś prz,y 
tu, wygłoszonego na kongresie górniczo-hutni- pomocy tygli, pieca martenowskiego lub maleJ 
czym w Leodyum. Autor mówi o zasadach, na gn1szki Bessemera. Sposób pierwszy jest dziś za 
których opiera się pomysł Rateau, a następnie drogi i bezwarunkowo musi ustąpić dwom ostat
opisuje niektóre urządzenia, będące w rucl11t. Do nim. Zastosowanie pieca martenowskiego korzyst
obecnej ch wili 15 kopalń i 8 walcowni zastosowa- n e jest wówczas, gdy mamy zapewnione za potrze
lo turbiny o nizkiem ciśnieniu ogólnej mocy bowa~ie dużych _ilości na czas ~l~ższy i to _Prz~-
12 000 J.P. c) rv. Engelha.rdt. O wvtwarzaniu stali ważme sztuk w1ększych rozmtarow; przec1wme 
w piecu elektrycz~tym ze ssczególnem uw?Jględ~tie- tar.a, gdzie obstalunki są małe, na odlewy niewiel-
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kieh rozmiar.'nv, lub ezęsto się zdarza brak ich 
przez czas mniej lu u więcej długi, naj właściwiej 
zastosować matą gruszkę bessemerowską. c) H . 
H•){ue. fV:;Imzó :vl~i dla labolatoryu•n metalurgicznego 
(dole.). W szóstej grupie podane zostary wska
z ów ki, dotyczące badań nad różnymi metalami z 
wyjątkiem żelaza. N a zakończenie zamieszczono 

szereg tablic pomocniczych, obejmujących punkty 
topliwości i wrzenia różnych ciał, ciężary czą
steczkowe różnych związków mineralnych i inne. 
b) Wilioski ltomisyi, wyznaczonej do zbadania za
pasów 'l.Vf!gla w Allglii. (Pr.r::eglqd (;órniczo- Hutni
czy, r. 1905, M 9, str. 209). 

IV. K. 

Kronika bie~ąca. 
Kasa pożyczkowo - oszczędnościowa dla sumy z rachunków A, B i O niezależnie od licz

pracujących w towarzystwie Hrabia Renard. by lat, jaką uczestnik pracowal w towarzystwie, 
W M 32-im Zbioru· praw i rozporząd::mł r.e:qdu z r. wydają się jego spadkobiercom. Również wszyst-
1905 (dział II, art. 318) ogłoszoną została ustawa kie sumy z rachunków A, B i O wydają się ucze
kasy pożyczkowo-oszcz!;ldnościowej dla pracują- stnikowi kasy, który stał się niezdolnym do pra
cych w towarzystwie Hrabia Renard. Środki ka- cy skutkiem wypadku nieszczęśliwego lub innych 
sy tworzą się: 1) z obowiązkowych opłat ucze- przyczyn. spowodowanych pracą, i opuścił zaję
stników kasy w wysokości 5°/0 otrzymywanej pen- cie w towarzystwie. Sprawami kasy zarządza 
syi, tantyemy i gratyfikacyi (nie wyżej jednak zebranie ogólne i zarząd. S. 
jak w stosunku 3 000 rubli rocznie), 2) z w kŁa- Liczba wagonów, przeznaczona przez dro
dów dobrowolnych uczestników kasy, 3) z opłat gę żelazną Warszawsko-Wiedeńską dla wysył
towar3~st;wR., równych o _bo wiązkowym _opłatom ki węgla w zimie r. t90Gf

6
• Droga żelazna War

uc~estmkow, 4) ~ ofiar, o), z pozostal<?ś_CI fund u- szawsko-Wiedeńska przeznaczyła na okres zimo
szow. po u?zes~mkach, ktorzy opuśc~h pracę '~ 

1 
wy 1:- 1905/6 do ~odzia~u pomięd.zy kopalnie za

to:warzystwie. przed up~ywem. ustano_wwnego tei- \ głębia Dąbrowskiego dla wysyłki węgla następu
IDIDU l~b me od_eb~~h nalezn,7ch ~~ sum, 6) z jącą liczbę wagonów na dzień roboczy: 
procentow od kapitatow k~sy, t) z roz_nych wpły- ~ w aździerniku r. 1905 985 
wów przypadkowych. Kazdy uczestmk kasy ma [ t d · 990 
otwarte w księgach trzy rachunki: A, B i O. Na " ~s odp~ ZJe " " 10c 10 

h k A · · · b · k "~' oru n1u " " rac une zapiSUJą 1ę o ow1ąz owe op1.aty u- " ot · 1906 . 1045 
czestnika kasy; na rachunek B - wkłady dobro- "~ ~cz:r:nu r. 995 wolne; na rachunek O - wp~ywy z punktów 3, " u ym " " . . 
4 i 5 oraz udział w zyskach ka.sy. Od sum, za- W lat?'ch poprzedmch droga zelazn~ W ar-
pisanych na rachunkach A i B uczestnika kasy, szawsko~Wiedens~m przeznacz~ła naok~es zimowy 
zaliczane są co 1j

2 
r. procenty w wysokości, nie do_ podziału pomię_dzy kopalme z~gJ'ębia: Dąbrew

przenoszącej 40fo rocznie. Wp~ywy kasy z pro- skle~o dla w:ys!łkl węgla następującą hczbę wa
centów od kapitałów oraz przypadkowe po po- gonow na dzien roboczy: 
trąct:lniu wydatków stanowią roczny zysk kasy, r. 1900 r. 1901 r. 190'2 r. 1903 r.

9
J
6
oo; 

który rozdziela się pomiędzy uczestników kasy w październiku 870 890 880 940 '-' 
w równych częściach. Sumy, zapisane na rachun- " listopadzie 920 920 935 965 990 
kach A i B, wraz z procentami stanowią w:tas- " grudniu 920 920 935 1000 1010 
ność uczestnika kasy; sumy, zapisane na rachun- r. 1901 r. 190'2 r. 1903 r. 1904 r. 1905 

ku B, wydają się uczestnikowi na każde żądanie; w styczniu 950 950 955 104:5 1065 
sumy, zapisane na rachunku A, wydają się do- " lutym . 940 920 895 1000 995 
piero w chwili wystąpienia z kasy niezależnie od " marcu . 920 880 910 950 1000 
liczby lat pracy w towarzystwie; sumy, zapisane Kopalnie wys~ały drogą żelazną Warszaw
na rachunku O, stają się wlasnością uczestnika sko-Wiedeńską następującą liczbę wagonów węgla 
dopiero w chwili opuszczenia pracy w t.owarzy- na dzie1i. roboczy: 
stwie w stosunku następującym: r. 1900 

Po wysłuteniu 

5 lat 
6 " 
7 " 
8 " 
9 " 

10 " 
W raz~e śmierci wszystkie 

w październiku 798 
" listopadzie 882 
" grudniu 828 

w styczniu 
" lutym 
" marcu . 

r. 1901 

878 
782 
782 

.Josso;tei-JO f.JeH3ypoio, 19 cewmópH 1905 r. 

r. 1901 

80?. 
875 
926 

r. 1902 

886 
839 
867 

r. 1002 

911 
943 
991 

r. 1903 

1060 
961 
835 

r. 1903 

9o3 
1000 
1095 
r. 1904 

1180 
1022 

956 

r. 1904. 

893 
919 

1013 
r. !905 

1049 
74 

370 

W drukarni ~t. Swięckiet{o w D<1i>r()wie. -\Vydawc;a Sta nis ław Ciechanowski. Redaktor M ieczysław Gra b i ń ~k i. 
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