
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO. POS W lĘCONE SPRA WOM PRZ.&;M YSŁ U GÓRNICZEGO I HU'l'Nl CZEGO. 

---
M 24 (54). Dąbrowa, dnia 15 grudnia 1905 r. Tom II. 

B O Z P O B Z Ą n Z E N I A R Z Ą n O W E. 
N ajwyższy ukaz imienny. O utwo.·zeniu min isterstwa tworzonego min~ste:s~wa handlu i przemysłu. 

handlu i prze mysłu . Senatowi rządzącemu . 2) Do tegoz m1mster stwa przekazać z mini-
. ~zybki w związku z ogólnym wzr ostem ro· 1 sterstwa spraw wewnęt_rznyc~ ws~ystkie spr awy, 

syJs~Iego gospodarst\~a narodowego rozwój han- l ~ot~czą~e s~owarzys_ze~ kupieckiCh i zarządów 
dlu 1 _rrzemy_słu zro_b1ł. w obecnym czasie zawia-

1 
kup1ecklch .1 rzem1eslmczych ... 

d~wame tem1 gałęz1am1 pracy nar odowej olbrzy- l . 3) Włączyć do s~~adu m~mster~twa han dl~ 
m1em, maJącem znaczenie samodzielne zadaniem ~ przemysłu zarząd głowny zeglug1 handloweJ 
zarządu państwowego i wysunął szer~g środków 1 portó~ przez poddanie go władzy ministerstwa 
bezwłocznych w dziedzinach prawodawstwa han- handlu 1 przemysłu. , 
dlowego, przemysłowego a w szczególności robot- 4) Sprawy panstwowego podatku przemy-
niczego. ~łowego .oraz podatków, pobieranych od handlu 

Uważając skut~iem _tego za konieczne zjed- l przen;ysłu~ oddać w zawiadywanie, wydziału 
noczyć \~ rękach JedneJ władzy zawiadywanie , podatkow stałych, a spra~y rachunkaw fi_nanso
handlem . 1 p_rz.emysłem, uznaliśmy za pożyteczne l :vych ~karbu z p:ywatne1:n1 tow~rzys_twam1 kole~ 
utworzyc 1mmsterstwo hand lu i przemysłu. JOweml - :V zaw1adywame oddzielneJ kancelary l 

\V tym celu_ ro_zkazujemy: kredytowe,]_. . . . . . 
l) ~szystkt~ 1ns~ytucye handlu i przemy- . 5) ~w~strow 1 han dlu _1 p~·zemysłu _zaJąć s1ę 

sł:u, oprocz z~w1adu 1 ą~ych sprawami podatku przedstaw1em~m do uzn~ma _1n~tytucy1 _p~awo 
prze~nysłowego 1 :podatkow, pobieranych od han- dawczych pr~Jektu orgamzacy1 1 etatu mimster -
d~u 1 _rr~emysłu, Jak również z wyjątkiem ajen- stwa handlu 1 przemysłu. , 
~ow munster~twa skarbu za granicą, wszystkie . Senat rządzą?y _zechce wydać odnosne pole
mst.Y:tucye gornicze_, radę . do spraw taryfowych, cema co do spełmema powyższego. . . 
kom1~et ~aryfowy. 1 wydz1ał spraw kolejowych, . N~ orygwale . własną J e g o C e s ar s k 1 eJ 
z w;:Jątlnem oddz_1ałów. zajmujących się rachun- lvl o s c 1 ręką po~p1sano MIKOLAJ. 
kam1 fina.nsowyml s~arbu z prywatnemi towa- Peterhof dma 27 października r. 1905. 
rzystwam1 koleJo::vemi, wyłączyć ze składu mini- l (Zbiór praw i rozporzadze1l rz CJ-dlt, r. 1905, 
sterstwa skarbu 1 oddać w zawiadywanie nowo- 1 dział I, M 198, art. 1670). ' 

ftnali?a s fali nar?~d?iowej 
. sf o pó\v .'!') 1 

W. stali n_arzędziowej oznaczamy przede- Marka c S i Cr W o Mo 
wszystklem węg1el, wolfram krzem i molibden · 
t~n ostatni jednak. znajduj~ się nie we wszyst~ A 1,25 0,38 6,29 8,79 0,5 

kiCh gatun~ac~ stah ~arzędziowej. Mangan u zwy- B 0,63 0,12 2,78 11,82 

kl~ by::va mew~ele; s1ar~a zaś i fosfór, jako do- c 0,56 0,71 4,97 10.61 

~1eszkl szkodl~:V~· po_wmny być w ilośc iach mi- D 0,89 0,08 7,06 21,38 

mmalnych. ~lZeJ ~mieszczone są analizy niektó- E 0,58 0,23 3,56 12,88 

rych gatu:nkow stah narzędziowej. F 0,76 0,37 5,27 9,51 
G 0,61 0,39 7,04 14,48 

*) l"rod lbbotson. T he chemie&) &nalysis 
H 0,87 0,37 2,61 19,83 

and allo~·· · 'fechnics, r. 1904. p. 356. 461. 
ofHigh-Speed stoels 1 I 0,76 0,07 2,11 11,94 
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554 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 1905 

Marka C Si Cr \Vo Mo Iloś0 spalań, które można wykonać w rurze, za-
J 0,97 0,14 6,13 22,98 leżną jest od rozmaitych okoliczności. Główną 
K 0,54 0,12 3,54 13,24 , przyczyną pękania rur jest nieodpowiednie za-
L 0.74 0,21 3.37 18...11 bezp~ecze~ie tej części rury, która najwi9cej wy-
M 0,66 0,13 2,95 10;43 f;tawl.oną_Jest na dzialanie wysokiej tem]Jeratury. 
N 0,65 0,14 3,52 14,44 PrzyJI!lUJąC, że całkowita długość rury wynosi 
Z przytoczonych analiz spostrzegamy, że 2U cah. środkową część, przynajmniej 10 cali, 

zawartość węgla waha się w niewielkich O'rani- trzeba owinąć azbestem grubości 1
' 1r. cala, przy

cach; w stali A, _przygotowanej przed pan{'laty, mocowanym do rury w trzech miejscach zapo
zawartość węgla Jest dość wysoka i wynosi 1,25oj

0
; mocą drutu miedzianego; drut podczas spalania 

w nowszych gatunkach stali narzędzio,,ej zawar- przep.al_a się zupełnie, azbest jednak pozostanie 
tość węgla nie przewyższa 0,8% a często jest na- na mieJSCU. ~a każdym końcu piecyka do spa
wet niższą. lań są umieszczone c1 w a kawalki kartonu azbesto-

Pr~ygo~o.wanie wiórków do analizy ze stali wego; w .każdym z tych kawałków znajduje się 
narzędzwweJ .1est rzeczą trudną a często nawet na pewneJ wysokości otwór odpowiedniej średni
n~emożliwą._ Tru~ność tę jednak można przezwy- cy, ~?Y _nieowi~1ięta część rm~y mogła swobodnie 
c1ężyć, zmiękczaJąC stal narzędziowa zapomoca przeJsć 1 znalezć pun Id oparcia. 
działania odpowiednio wysokiej t~mperatury: Przy _oznaczaniu węgla zap.omocą spal3:nia 
W, tym ce~u kładziemy stal narzędziową na, pe- l bezpośredrneg? na . drodze sucheJ potrzebną .l~st 
w1en pn~eCląg czasu do mufli, nagrzanej do czer- l temper~tura zaru .J~sno-cze1.·wonego. UżywaJąC 
woności Pod _wpływ.em _wyso_kiej temperatury z~vycza,J_n.ych_ palmkaw ~UNSENA przy odp?wied
?tal samohartująca m1ękme, me odwęglając się me m c1smemu_ ~az_u, m?zel?y otrzymać ządan~ 
Jedna~ .. Po pewnym czasie ochładzamy muflę temperat~rę. Jezel_I .um~eścuny r~rę n~ pew_neJ 
powoh 1 gdy temperatura obniży się 0 tyle, że odle~łośc1 o~ palm~ow 1 przykryJemy Ją cegiel
możemY: włożyć ręk~ do mufli, wyjmujemy stal kam1. Zamiast ceg1ei~k można uży.wać pr~ykry
narzędzwwą; można Ją teraz z łatwościa wiercić. wek. azbestowych. P1ecyl.:: długości 12 cah o 12 
~iórki do o_zna?zania; węgla należy prze;iać przez pa~mkach wystarcza zupeł?ie. W r~rz_e do_ sp~
Sltko, zawieraJące 30 oczek na 1 cal bieżący. l~n P:~ed_ lod~czką (4"X./ 2~1 ), w ktoreJ z?aJdUJą 
Dla oznaczeń chromu i wolframu wielkość wiór- 1 s1ę WlOrki, zmieszane z muną (Pb3 0 4), umieszcza
ków jest bez znaczenia. my zwitek cienkiej gazy miedzianej, nagrzanej 

Zn~czną c~ęść stopó\y, u~ywanyeh do przy- poprzednio w mufli_ ~ prz~cią15u 1
1
/ 2 godziny aż 

gotowama stah narzędzwwe.J, należy również do zupełr:ego utlemema m1edz1. . 
przed wierceniem wystawić na cizialanie wysokiej Pow~etrze, potrzebn~ podczas spalama, prze
temperatury. Ze względu jednak na to, że ope- puszcza s1ę przez. naczyme, n~pełmone :vapnem 
racya ta pochłania dość dużo czasu można od . sodowem. Pom1ędzy naczymem tern 1 tylną 
razu stop sproszkować w stalowyrr{ moździerzu. \ częścią rury do spalań znajduje się zwyczajna 
~pros_zkowanie jednak jest rzeczą dość uciążliwą p~uczka; napełniona kwasen: siarczanym: Przed
l pociąga_ za sobą psucie się moździerza i tłucz- ma częsć rur.y po~·celanoweJ połą?zoną Jest z ~·ur
ka, choCiażby były one przyO'otowane z najlep- ką w kształCie htery U, napełmoną chlorlnem 
szei stali. t:> l wa~nia. Rurka ta ma na celu pochłanianie wil-

Dla oznaczeń chromu sproszkowaną próbkę ~SO.Cl,_ która moż_e wydo_stać się z ~iórków i minii; 
stopu trzeba przesiać przez sitko, pasiadające 90 Jezeh r.urka t~ Jest um1eszczon_ą, r;ne po_trzeba ~u~ 
?czek na l cal bieżący; dla oznaczeń węgla szyć łodeczki razem z_e znaJdUJącą się w meJ 
1 wolframu wystarczy przesiać przez sitko o 60 l substancyą przed spala~1em. . . 
oczkach na l cal bieżącv. Rurka U z chlorlnem wapma połączona Jest 

A l
. t 

1
• ~ d . . z aparatem do pochłaniania dwutlenku węgla; za 

na tza s a t narzę ZlOWeJ. aparatem umieszczona jest druga rurka U z chlor-
O z n a c z a n i e węgla. Wyniki, otrzyma- 1 kiem wapnia, a na końcu aspirator o pojemności 

ne przy spalaniu osadu węglowego, wydzielonego 2 litrów. Ze względu na to. że minia pochłania 
zapomocą roztworu miedzi ze stali, zawierającej 1 siarkę, nie potrzeba wprowadzać do pochłaniania 
dość znaczne ilości chromu i wolframu, w po- jej żadnego innego odczynnika. Minia zawiera 
równaniu z wynikami, otrzymanymi zapomocą niewielkie ilości dwutlenku węgla; dlatego trze
bezpośredniego spalania stali, są stanowczo niż- ba zawsze zrobić ślepe oznaczenie. 10 gr minii 
sze; dlatego więc ten ost~tni sposób ~owinien l nie powinny zawierać ":ięcej, jak 15 mgr C0

2 
•• 

być stosowany do oznaczama węgla; oprocz tego Podczas ogr~ewama może łatwo nastąpić 
w porównaniu z innymi sposobami jest on o wiele pęknięcie rury. Zeby się uchronić od tego, trze
p~ostszy; zamiast rozmaitych kolb do spalań ba zapalać palniki stopniowo, z początku pod tą 
w1órki spalamy w zwyczajnej rurze porcelanowej. częścią rury, gdzie powietrze wchodzi, po paw-

Dlugość rury porcelanowej nie powinna nym zaś czasie (10 minutach) tam, gdzie znajdu
przenosić 20 cali, średnica wewnętrzna 3/ " cala. l je si~ tlenek miedziowy. Podczas tego, gdy ru-
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ra porcelanowa stopniowo nagrzewa się, ważymy kwasu wolframowego po wydzieleniu krzemionki 
aparat do pochłaniania dwutlenku węgla, miesza- nie jest jeszcze jednak zupełnie czysty; zawiera 
my 4 gr wiórków z 8 gr minii i wsypujemy do niewielkie ilości tlenków żelazowego i chromo
łódeezki porcelauowej. Następnie napełniamy wego od 5 do 10 mgr. Ilość tych tlenków maż
aspirator i łączymy wszystkie części aparatu do na,. oznaczyć w następując.Y sposób: nieczysty 
spalania, Wyjmujemy koreczek z tylnego końca troJtlenek wol~ra~owy stop1? z 2-3 gr węglanu 
rury i patrzymy w wewnątrz. Gdy tlenek mie- sodu; po stop1emu rozpuścić w gorącej wodzie 
dziowy ogrzany jest do czerwoności, kfadziemy l a następnie przesączyć; na filtrze pozostaje tlenek 
łódeczkę por<.;elanową razem z substancyą do ru- żelazowy, w filtracie zaś wolframian i chromian 
ry, ustawia~y l?a odpowiedi1i.err:t miejscu zapo~o- sodu. Do filtratu dodać kwasu siarczanego, na-
cą drutu 1medz1anego 1 możhww prędko kładzre- 1 . ~ 3 N . . . . 
my korec~ek na poprzedn_ie rr:tiejs~e. Gdy prze- stępme o-10 cm 10 roztworu srarczanu zalazawo-
konamy srę, że aparat mgdzre me przepuszcza 1 • d . . . N 
powieLrza, otwieramy ściskacz przy a piratorze amonowego, l na mrar zrmanowac Ib roztworu 
i regulujemy strumień wchodzącego do aparatu dwuchromianu potasu lub nadmanganianu potasu. 
powietrza. Ilość zużytego powietrza nie powin- N 
na przewyż ·zać 2 litrów w ciągu 11

/ 2 godziny; w l cm3 

10 
roztworu żelazawego=0.001736 gr Or= 

przeciągu tego czasu powinno być zupelne od- _ ~ . . . .· 
węglenie stali. Palniki pod łódeczką zapalamy 1 -0,002o360r20a. Po OdJęcm ~ag1 Or203 otrzy-
stopniowo; podczas tego, gdy temperatura podno- , muJemy wagę czyst~go~ezwodmka kwasu wolfra
si się, trzeba zwiększyć ilość wchodzącego do mowego. \V03XO.'t93-W. 
aparatu powietrza. Bezpośrednio po zapaleniu . O z n a c z a n 1 e krze m u. Przy oznacza
palr.ików pod łódeczką następuje raptowne wy- nm krzemu ~ależy _postępować _tak samo, jak 
dzielenie gazów. Dla zabezpieczenia się przed :przy oznaczamu :volfra~u, z t~ Jednak różmcą, 
stratą cl wutlenku węgla z powodu odwrotnego ze po rozpuszc_zemu stah roztwor trzeba odparo
ciśnienia umiesz<.;zona jest właśnie płuczka z kwa- J w3:ć d? _sucha 1 otr:zymany o_sad ogrzewać _przy
sem siarczanym pomiędzy tylną częścią rury naJmDleJ w przecrągu 10 mmut. Następme do~ 
do spalar1 i naczyniem z chlorkiem wapnia. Gdy dać 20. cm3 kwasu sol~~go, GO- 80 cm.3 g_orąceJ 
spalanie zostaJo ukończone, zamykamy aspirator, 

1 

w?dy 1 zagotować. TroJtlenek. wolfra~ow.Y 1 krze
rozłączamy aparat do po<.;hłaniania dwutlenku m1onkę ~dfiltrować. Dal~zy Ciąg anahzy Jak przy 
węgla, Jódeczkę zaś wyjmujemy zapomocą drutu oznaczamu wolframu. Sr02X0,4667=Si. 
miedzianego. Zaw_artość łódeczki powinna być O z n a c z a n i e m o l i b d e n u. Rozpuścić 
na pól stopioną. Zeby jednak podczas spalania 4 gr stali w kwasie solnym i azotowym tak sa
stopiona masa nie przedostała . ię z łódeczki do mo, jak przy oznaczaniu wolframu. Roztwór od
rury, lócleczka z zewnątrz powinna być owinięta parować możliwie prędko do gęstości syropu; 
cienką warstewką azLestu. Łódeczka przed spa- przy odparowywaniu trzeba zwrócić uwagę na 
laniem razem z azbestem powinna być wy suszo- to, aby nie przekroczyć konsystencyi ciasta. N a
na i wypr;:Jżona w mufli. Podcza ważenia apa- stępnie dodać rozcieńczonego kwasu solnego (20 
ratu do pochlaniania dwutlenku węgla trzeba po- cm3 HOl i 60 cm3 H 2 0), zagotować i przefiltrować. 
zostawić go na wadze przynajmniej 1

/ 4 godziny. Cała zawartość molibdenu przejdzie do filtratu, 
Roztwór ługu potasowego należy zmienić, jeżeli trójtlenek wolframowy zaś pozostanie na filtrze. 
waga zwiększy się o 0,5 gr. W flitracie swobodny kwas zobojętnić roztworem 

O z n a c z a n i e wolfram u. Rozpuścić 2 ługu sodowego. Zamiast jednak tego, żeby do
gr wiórków w 50 wz3 mocnego kwasu solnego dawać ługu do filtratu, należy postąpić odwrot
w zlewku i nagrzewać aż do wrzenia; zlewek nie-wlać filtrat możliwie prędko przez lejek do 
podczas rozpuszczania i nagrzewania powinien kolby wiarowej, w której znajduje się gorący 
być przykryty szkiełkiem zegarkowem. Następ- roztwór lugu sodowego, ciągle mieszając kolbą. 
nie dodawać ostrożnie po kropli mocnego kwasu Ługu sodowego należy wziąć o jakie 2- 3 gr 
azotowego; ~żde dodanie kwasu azotowego wy- więcej od ilości, potrzebnej do strącenia żelaza 
wołuje burzenie. Roztwór odparować do gęstego i chromu, jako wodzianów. Przez takie zobojęt
syropu; podczas odparowywania roztwór powinien nianie roztworu w nadmiarze ługu sodowego 
ciągle wrzeć. Dodać wody gorącej i gotować w przeszkadzamy tworzeniu się zasadowego molib
ciągu minuty. Powstały trójtlenek wolframowy denianu żelazowego. W roztworze więc będziemy 
odfiltrować i przemywać go wodą, do której do- mieli molibdenian sodu i niewielkie ilości chro
dano trochę kwasu solnego. Osad wyprażyć w mianu sodu. Żelazo zaś i prawie caly chrom 
tyglu platynowym i zważyć; następnie dodać kil- wydzielą się, jako wodziany. Zawartość kolby 
ka kropli kwasu fluorowodorowego i siarczanego, dopelnić do kreski i przefiltrować następnie przez 
ostrożnie odparować, wyprażyć i zważyć po raz suchy filtr. W razie, gdyby osad przechodził 
wtóry. Różnica w wadze tygla przedstawiać hę- przez filtr, należy filtrowanie powtórzyć aż do 
dzie zawartość Si02• Otrzymany bezwodnik otrzymania zupełnie klarownego plynu. 250 cm• 
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roztworu, co odpowiada 2 gr stali. przelać do l cal bieżący zmieszać z 7 gr minii (Pb3 0 4) i po
zlewka, dodając mety loranu, jako wskaźnika, i zo- stępować w ten sam sposób, jak przy oznaczaniu 
bojętnić kwasem solnym, następnie trzeba dodać węgla w stali. 
kwasu solnego w niewielkim nadmiarze, żeby O z n a c z a n i e wolfram u. Niektóre sto
zmniejszyć zawartość rozmaitych związków zasa- py ż~laza i wolframu · ~ożna rozpuścić w gorącym 
dowych w osadzie molibdenianu olowiu, które kwasie solnym (ale me wrzącym) po dodaniu 
nie tylko że wpływają na niedokładność rezulta- kilku kropli kwasu azotowego. Stopy z wysoka 
tów, ale również powodują często topienie się zawartością chromu są więcej odporne. Na~ 
osadu w tyglu. Po zredukowaniu niewielkich stępujący sposób może być zastosowany przy 
ilości chromianu sodu kwasem siarkawym i po analizie stopów żelazo-wolframowych, nie zależ 
nagrzaniu roztworu do wrzenia dodać 20 cn1-3 oc- n.ie o.d zawart_ości wolframu. l gr próbki, prze
tanu ołowiu (lO gr octanu ołowiu na l litr wody, sianeJ przez s1to o 60 ~czkach na l cal bieżący, 
do której dodano trochę kwasu octowego) i 40 wsypać do głębokiego 1 obszernego tygla platy
cm3 octanu amonu, otrzymanego przez zobojętnia- nowego i dodać 10-15 cm HFl; żeby zwiększyć 
nie kwasu octowego amoniakiem. Doda,iemy oc- dziabnie kwasu fluorowodorowego, trzeba naoTze
tanu amonu w tym celu, żeby związać Ol wolne- wać ostrożnie tygiel nie dłużej, niż 2 mi~uty. 
go kwasu solnego, wytworzyć wolny kwas octo- Następnie odsunąć trochę przykrywkę tygla i 
wy, w którym molibdenian ołowiu jest nieroz- dodać stopniowo 4-5 kropli mocnego kwasu azo
puszcz.alny, a oprócz tego przeszkodzić powstawa- towego. Powstaje silna reakcya, która przejawia 
niu siarczanu ołowiu. Molibdenian ołowiu przefil- się w raptownem wydzieleniu dymów azotowych. 
trować, przemyć, wyprażyć i zważyć. Pb:M:o04X Przykryć znowu tygiel przykrywką i czekać 
X0.2615=Mo. przynajmniej minutę pomiędzy każdorazowem do-

O z n a c z a n i e c h r o m u. Rozmaite mia- daniem kwasu azotowego. Jeżeli następne doda
rowe sposoby oznaczania chromu w zwyczajnych l nie. kwasu azotowego nie wy w~luj e już reakcyi, 
gatunkach stali można również zastosować do to Jest oznaką, że stop rozpuścił się w mieszani
stali narzędziowej. Niżej przytoczony ulepszony nie HFl i HN03 z wyjątkiem uiewielkiej ilości 
sposób GALBRAITRA daje zupelnie zadawalniające substancyi węglowej. Otrzymany ciemno zielony 
rezultaty w krótkim przeciągu czasu. 2, 4 gr roztwór pozostawić w przeciągu 5 minut a na
wiórków rozpuścić w kolbie ERLENMEYERA o obję- stępnie dodać ostrożnie ~o kropli 5-10 r.m " stężo
tości 450 cm3 w gorącym rozcieńczonym kwasie nego kwasu siarczanego 1 odparować aż do wy
siarczanym (20 cm3 kwasu siarczanego stężonego dzielenia dymów kwasu siarczanego. N a pacząt
na 100 cm3 wody) i gotować aż do wydzielenia ku odparowywania roztwór posiada skłonność do 
siarczanu żelazawego. Powstały osad rozpuścić burzenia się z tego pow.odu, że substancya węglo
w 200 cm3 gorącej wody, zagotować i do- wa zaczyna rozkładać s1ę, na którą mieszanina 
dawać niewielkieroi ilościami nadmanganianu kwasu fluorowodorowego i azotowego nie dzia
potasu, żeby utlenić żelazo na siarczan żelazowy lała. Dlatego więc podczas pierwszego stadyum 
i chrom na kwas chromowy, aż do chwili, gdy odparowywania należy zwracać baczną uwag~. 
utworzony dwutlenek manganu po gotowaniu w Dalsze odparowywanie można przyspieszyć przez 
przeciągu 5 minut pozostanie bez zmiany. Pod- silniejsze nagrzewanie tygla, przykrywka jednak 
czas tego osad węglowy zupełnie się utleni, wol- koniecznie pow~nna być na tyglu. 
fram ~aś wydzieli się jako trójtlenek wolframo- Gdy gęste dymy kwasu siarczanego zacz
wy. Następnie dodać jeszcze nadmanganianu po- ną wydzielać się, przerwać odparowywanie i po 
tasu (nie więcej niż 1

/ 2 gr) i po zmyciu kryształów ochrodzeniu tygla dodać ostrożnie 10 cm3 kwasu 
ze ścianek kolbki gotować w przeciągu 3 minut. solnego i taką samą ilość wody i nagrzewać w 
Zawartość kolby ERLENMEYERA przelać do kolby przeciągu 5 minut. Następnie całą zawartość 
miarow-ej o pojemności 300 cm3 i po ochłodzeniu tygla przenieść do zlewka, rozcieńczyć wodą do 
dopełnić wodą do kreski; ze względu na to, że 100 cnz3 i gotować w przeciągu 10 minut. Powsta
dwutlenek manganu zajmuje pewną objętość, do- ły osad przefiltrować, przemywać wodą z kwasem 
dać wody o l cm3 więcej. Następnie po odstaniu solnym i wyprażyć. Po wyprażeniu otrzymany 
przefiltrować przez suchy filtr i 250 cm3 roztwo- trójtlenek wolframowy jest zanieczyszczony tlen
ru wziąć do mianowania (co odpowiada 2 g1' stali). karni żelaza i chromu. Ilość tych zanieczyszczeń 

N . . N jest zależna od rozmaitych okoliczności, np. od 
Dodać 10 roztworu siarczanu, zmianować 10 roz- składu chemicznego stopu, rozpuszczania, odpa-
tworu dwuchromianu ipotasu, używając żelazo rowywania i wynosi od .0,01 gr FezOa i 0,002 fś~ 
cyanku potasu jako wskaźnika (indykator). 1 cma Crz03 do 0,08 gr FezOa l 0,016 gr CrzOa. IlosCI 
N . tlenków żelazowych i chromowych trzeba ozna-
lO roztworu żelazawego odpowiada 0,001736Cr. czyć w ten sam sposób, jak przy stali. 

O z n a c z a n i e c h r o m u. l gr próbki, 
Analiza stopów wolframowych. 

O z n a c z a n i e węgla. 2 gr próbki sprosz
kowanej i przesianej przez sito o 60 oczkach na 

przesianej przez sito o 90 oczkach na l cal bie
żący i następnie roztartej w moździerzyku aga
towym, zmieszać w obszernym tyglu niklowym z 
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5 gr dwutlenku sodu. Z początku nagrzewać ty- lub stopu będzie całkowite, jeżeli postępować w 
giel nadzwyczaj ostrożnie ze względu na raptow- następujący sposób: 2 gr stali wsypać do dużego 
ną reakcyę, która przy silnem początkowem na- zlewka i nalać 20 cm3 HN03 (1,42), a następnie 
grzewaniu powoduje często dość znaczne ·straty małemi ilościami stopniowo dodawać 25 cm3 mocne
zważonej substancyi. Później, gdy pierwsza gwał- go kwasu solnego. Gdy reakcya skończy się, dodać 
towna reakcya minie, podczas której dno tygla kilka kryształów azotanu potasu, przykryć szkieł
nagrzewa się od razu do czerwoności, można już kiem zegarkawern i nagrzewać, lecz nie do wrzenia; 
stapiać, jak zwykle, jednak nagrzewać tylko o w ten sposób kwasy parują nie tak prędko i stop 
tyle, żeby dolna część tygla była koloru czerwo- powoli ale na pewno rozkłada się. Jeżeli nagrze
nego; podczas stapiania trzeba ciągle poruszać wać w przeciągu 24 - 30 godzin, otrzymujemy 
tygle:t;n, aby masa topiona byla w ruchu. Roz- 1 żółty osad trójtlenku wolframowego; kolor ziela
kład Jest ukończony w przeciągu trzech minut. ny oznacza niezupełne rozłożenie stopu. Raz
Gdy tygiel zupełnie ostygnie, wlożyć go do go- twór odparować do gęstości syropu, osad odfil
rącej wody i gotować przez pewien przeciąg cza- trować, filtrat zaś można użyć do oznaczeń S, P 
su. Gdy stopiona masa rozpuści się, wyjąć ty- i Mn. Od czasu, gdy przekonano się, że przez 
giel z wody i wymyć go wewnątrz i na zewnątrz. szybkie razlożenie stopu zapomocą mieszaniny 
Podczas stapiania z dwutlenkiem sodu tworzą się kwasu fluorowodorowego i azotowego rezultaty 
dość znaczne ilości tlenku niklowego, który pod- oznaczeń S (i molibdenu) nie są zupełnie zada
czas mycia odchodzi od wewnętrznych ścianek walniające, dopiero co opisany sposób, pomimo 
tygla. Odmyć zupełnie tlenek niklu ze ścianek to, że pochłania tyle czasu, może być zastosowa
tygla - operacya dość zmudna i wcale niepo- ny tembardziej, że rozłożenie zapomocą dwutlen
trzebna, wystarczy kilka razy wypłukać wewnę- ku sodu wymaga ślepego oznaczenia i ma rów
trzne ścianki tygla. Następnie otrzymany płyn nież pewne złe strony. 
:przelać do kolby miarowej o objętości 500 cm3 

1 dopełnić do kreski. Gdy tlenki żelaza i niklu Analiza ferrochromu i proszku wolframowego 
osadzą .się, przecedzić. przez filtr azbestowy po- (tungsten powder). 
przedmo wyprażony. Zeby się jednak przekonać, W stopach żelaza i chromu należy oznaczyć 
czy przy stapianiu nastąpiło całkowiterozłożenie dwa pierwiastki: węgiel i chrom. Zawartość wę
.stopu, należy nierozpuszczalny osad rozpuścić w gla jest często dość znaczna. l gr próbki ferro
kwasie solnym. Jeżeli przy rozpuszczaniu spo- chromu, przesianej przez sito o 90 oczkach na l 
strzeżemy ciężkie nierozpuszczalne metaliczne cal bieżący, zmieszać z 9 gr minii. Podczas spa
cząst~czki, należy stapianie powtórzyć po raz lania temperatura powinna być doprowadzoną do 
drug1. Przefiltrowany roztwór zawiera chrom i możliwych granic i spalanie powinno trwać przy 
wolfram pod postaeią chromianu i wolframianu tej temperaturze godzinę. Temperatura w rurze 
sodowego. Do mianowania wziąć 250 cm3 , prze- pod łódeczką powinna być podnoszoną -stopniowo, 
lać do zlewka i gotować przez pewien przeciąg żeby uchronić się przed raptownem wydzieleniem 
czasu (5 minut), żeby rozłożyć pozostale ślady dwutlenku węgla. Po spaleniu w łódeczce po
dwutlenku wodoru. Dodać rozcieńczonego kwasu winniśmy otrzymać zupełnie stopiony chromian 
siarczanego aż do kwaśnej reakcyi. Podczas te- otowiu. Chrom oznacza . się przez stapianie z 
go może się wydzielić częściowo wolfram pod dwutlenkiem sodu. Do analizy należy wziąć 1/, gr. 
postacią trójtlenku woltramowego, co jednak nie w proszku wolframowym również trzeba 
wpływa na oznaczanie chromu. Wreszcie dodać oznaczyć węgiel. Zawartość węgla waha się do
w .nadmiarze roztworu siarczanu żelazawo- amo- syć, nawet w najlepszych gatunkach. Do ozua
nowego i nadmiar zmianować roztworem dwu- czania węgla trzeba wziąć kilka grammów suh
chromianu potasu, używając żelazo-cyanku po- stancyi, nie mieszając jednak z minią, i spalać w 
tasu, jako wskaźnika. atmosferze powiet~·za w temperaturze czerw_one-

Oznaczanie siarki fosforu i manganu go żaru. Całkowitą za:va~tość. wolfram~ meza
leżnie od tego, czy znaJdUJe s1ę w stame meta-

w stali i stopach. licznym, czy pod postacią tlenków, można oznaczyć 
Często potrzeba oznaczać w stali narzędzia- zapomocą sposobu wyżej przytoczonego. Przy

wej i stopach siarkę, fosfór i mangan. Po roz- bliżone oznaczanie wolframu pod postacią wal
puszczeniu stali narzędziowej w wodzie królew- framianu sodu lub trójtlenku wolframowego moż
skiej i wydzieleniu wolframu i krzemu filtrat na otrzymać przez gotowanie proszku wolframo
można użyć do ozuaczania wyżej wspomnianych wego w slabym roztworze wodzianu sodowego. 
pierwiastków. Jeżeli jednak stop zawiera dość Filtrat po zakwaszeniu kwasem solnym odparo
znaczne ilości wolframu i chromu, razlożenie za- wać w celu wydzielenia trójtlenku wolframowe
pomocą mieszaniny kwasów solnego i azotowego go. Dalszy bieg analizy jak poprzednio. Pewną 
daje niezupełnie zadawalniające rezultaty tern- wskazówkę co do zawartości wolframu w prosz
bardziej, że ciągły dozór w przeciągu godziny ku wolframowym daje dokładne określenie cięża-
może nie jednego zniechęcić. Rozłożenie stali ru właściwego. Stanistaw Pilarski. 

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



558 PRZEGLĄD GÓRNI CZO-HUTNICZY 1905 

Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem we wrześniu r. 1905. 
Wydobywanie galmanu. We wrześniu r . 1905 wytwórczość galmanu była następująca: 

Rok 1904 Rok 1905 

Od pOCZI\tku Nazwa kopalni 
Wrzesień roku do Wrzesień l 0' •""'"" l roku do 

30 września. 

p u d 

Bolesław 919'5 7666;8 
J ózef . I68 300 l 328 I36 
Ulisses 301 610 2 !83 212 

Razem l 563 83 I l 4 278 oo6 l 
l'odług gatunków wytwórczość galmanu 

vudy. 

30 września 

ó w 

66648 7248o4 
1..J9688 I 741 392 
177 421 20-19ogo 

393/57 \ 45IS286 

była następująca: 

-
W r . . 1905 wydobyto więcej C+) 

albo mniej (-), niż w r. 1904 

Od początku roku 
Wrzesień do 30 września 

pudów l % pudów % 

- 27267 - 29 - 4I 8s4 \ - 5 
- 18618 - II + ..j13256 + 31 
- 124 189 - 41 - 134 I22 \ - 6 

1- I70 074 1 - 30 l + 237 28o l + 6 

gruby 117523pudy i drobny 276234 

Wytwórczość galmanu z błyszczem ołowiu była następująca: 

Nazwa kopalni 

olesław 

ózef . 
B 
J 
u lisses 

Rok 1901 

Wrzesień 
Od p oCzl\tku 

roku do 
00 września. 

---
p u 

30854 287 5I3 
-- -

2 3I4 29978 

Rok 1905 

/ Od początku 
wrzesień l roku do 

3) września. 

d ó w 

25 ;8-t 257 530 
- -

2o8o 9594 

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

Od początku roku 
Wrzesień do 30 września 

pudów l % pudów l 0/ 
10 

- j 270 - I7 - 29983 - IO 
- - - -

- 234 1- 10 - 20 384 - 68 

Razem l 33168 l 317491 l 27664 l 267124 l - 5 50-1 / - I7 1 - 50367 : - 16 

D nia 30 września pozostalość wydobytego zarobili 22 732 ruble. Przeciętny zarobek jedne
galmanu na kopalniach wynosiła 1361 124 pudy, go robotnika wynosił na dniówkę 92 kop. W y
galmanu z błyszczem ołowiu 156 484 pudy. padków nieszczęśliwych z robotnikami by lo: 6, 

W e wrześniu r . 1905 w 3-ch czynnych kopal- zakończonych częściową niezdolnością do pracy 
niach galmanu przeciętna liczba robotników wy- i 9, zakończonych wyzdrowieniem zupdnem. 
nosi!a 1 025. Robotnicy odrobili 24598 dniówek i 

Płukanie galmanu. W e wrześniu r. 1905 wytwórczość galmanu płukanego była następująca: 

Nazwa płuczki 

olesławska B 
o 
M 

lkuska . 
echaniczna 

R azem . 

Rok 1904 

Od pOCZI\tku 
Wrzesień roku do 

30 września 

p u 

91 134 8o8 58o 
- 15000 

165 66; l 223868 

Rok 1905 

Wrzesień 
Od poczl\tku 

roku do 
ao września. 

d ó w 

92110 85o3Io 
- -

127750 l 1 oo; 770 

W r. 1905 otrzymano więcej C+) 
~bo mniej C-), niż w r. 1904 

Wrzesień 
Od początku roku 

do 30 września 

pudów l % pudów l % -
+ 9]6 + I + 4I 730 1+ 5 

-- - - ljOOO - 100 
- 37915 - 23 - 218og8 1- !8 
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Wytwórczość błyszczu ołowiu byla następująca: 

Nazwa pluczki 

oleslawska. B 
o 
M 

lkuska . 
echaniczna 

Rok 

Wrzesień 

p 

34Ó0 l 
l - l 

1)0 l 

1904 

Od po czl.\tku 
roku do 

30 września 

u 

40 300 
-

3 28o 

Rok 1905 

-
Od pocze,tku 

Wrzesień l roku do 
BO września 

---d ó w 

3 459 23 190 l - -

300 l 400 

-W r. 1905 otr zymano więcej C+) 
albo mniej (-), niż w r . 1904 

Wrzesień 
Od początku roku 

do 30 września 

pudów l % pudów l ~ 

- 2! - l - 17110 - 42 
- - - -

+ 150 + IOO - :.~.880 - 88 

Razem 3 63o l 43 580 l 3 759 l 23 590 l + 129 l + 4 1 - 19 990 \ - 46 

Dnia 30 września r. 1905 pozostaiość galma- zatrudnionych robotników wynosiła 183. Robotni
nu płukanego na płuczkach wynosi la 979 390 p u- , cy odrobili 4 393 dniówki i zarobili 3 319 rubli. 
dów, błyszczu olowiu 904 pudy. Przeciętny zarobek jednego robotnika na dniówkę 

W e wrześniu r. 1905 w 2 czynnych płuczkach wynosił' 76 kop. Wypadków nieszczęśliwy ch z 
galmanu i błyszczu ołowiu przeciętna liczba l robotnikami nie bylo. 

Wytapianie cynku. We wrześniu r. 1905 wytwórczość cynku byla następująca: 

Nazwa huty 

aulina p 
K 
B 

on stan ty 
ędzin 

Rok 190± 

-l l Od poczl.\tku 
wrzesień roku do 

30 września 

p u 

::!5 9r8,s l zr6 746,zs 
12 867 l 112 381 
18 490 l 157 446 

1 

Rok 1905 

l . l Od poczl.\tku w rzesleń roku do 
30 września 

d ó w 

21 s87,72 l l 52 643,72 
10701 

l 
82 8-J8 

19748 130-149 

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

Od początku rok 
Wrzesień do 30 września 

u 

pudów l o/o pudów l % 

+ 4 330,78 + 17 -64 102~53 - 30 
- z 166 - 17 - 29 533 - 26 

+ r 258 + 7 -26997 - 17 

Razem l 57 275,5 ! 486 573,25 l 52 036,72 i 365 940,72 1- s 238,781 - 9 1- 120632,53! - 25 

Wytwórczość pył:ku cynkowego była następująca: 

Nazwa huty 

aulina . p 
K 
B 

onstanty 
ędzin 

Rok 1904 

' Od po czątku 

Wrzesień l •·oku do 
30 września. 

p u 

! 
2 257,65 17044,15 

4°3 4 !08 

471 4 402 

Rok 1905 

l Od poczl.\tku 

Wrzesień l roku do 
30 wrześni a 

d ó w 

3 132,35 l l 2 7-:J2,90 
287 

l 
2 246 

9'i2 4737 
l 

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

Od początku rok 
Wrzesień do 30 wrześni a 

u 

pudów % pudów l Ol 
A> 

+ 874,7 + 39 - 4 301,25 - 25 
- 116 - 29 - I 862 - 45 
+ 481 +102 + 335 + 8 

Razem l 3131~6s j 25554~15 1 437',35 1 19725,90 l +1239,7 1 + 40 1- 58z8,251- 23 

Dnia 30 września r. 1905 pozostalość wy- dniówek i zarobili 29 385 rubli. Przeciętny zar obek 
t opionego cynku w hutach wynosila 17 920,5 pu- jednego robotnika wynosił' na dniówkę l r ub. 29 
dów, pylku cynkowego 2o88,80 pudów. kop. W ypadków nieszczęśliwych z r obotnikami 

W e wrześniu r. 1905 w 3-ch czynnych hutach bylo 4, zakończone wyzdrowieniem zupelnem. 
cynkowych przeciętna liczba zatrudnionych r o-
botników wynosila 873. R obotnicy odrobili 22 698 R. K. 
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Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem we wrześniu r. 1905, 

Węgiel kamienny. We wrześniu r. 1905 wytwórczość węgla kamiennego w Królestwie Polskiem 
byla następująca: 

----~~~--~----~~-~~~~~·--~--~~~~~~~ 
W r.1905 wydobyto węgla więcej 

Nazwa 

kopalni 

Właściciel lub 

dzierżawca 

(+)albo mniej (-),niż w r. 1904 
----~---~;~ l 

-~ ~ " k ·uJ ~.g] Od począt u 
<D g~~ Wrzesień roku 
~ »oo 11: do 30 września 

t> """' p o g 

Rok 1904 Rok 1905 

--- ----.,....~--- l 

centnarów metrycznych ctr. metr. % ctr. metr. / % 

.l Tow. Sosnowieckie. Niwka 
Barbara 
Mortirner 
Milowice 
Hr. Renard. 
.Andrzej II . 
Kazimierz 
Feliks. 
Paryż. 

Koszelew 
Saturn 
Czeladź 

Flora . 
Franciszek . 
Mikołaj 

Jan 
Grodziec I. 
Grodziec U. 
Antoni 
Re den 
Tadeusz II. 

" " 
" 
" 
" 

Hr. Renard 

" " " 
" 

Warszawskie 

" " 
" 

Franc.-Włoskie . 

" " " Saturn . 

" 
Czeladzkie 

" 
Flora 

" " 
" " " 

384 180 2 921 009 375 487 2 522 469 - 8 óg3 -
308420 2926787 3546gi 2 I90862 + 46271 + 15 - 735925- 25 
449 228 4 261 133 441 990

1

3 023 8oo - 7 238 - 2 -, 237 333 - 29 
26240 220410 21955 '75272 4285 - 16 - 45138- 20 

288000 ''3244600 32100o 2683500+ ~36oo + 12-561100- 17 
75 ooo 8ói 46o 88 ooo 584ooo + ;3 ooo / + 17 - z77 46o - 32 

t 359 681 3 522 460 366 838 2 821 644 + 7 I 57 1 + 2 - 700 8I6 - 20 

392220 364884I 388754 35II850- 3466 ~ - I- 13699I- 4 
325779 31403I3 362174 253388I + 36395 + II- 006432- I9 

J zo87I3 l 399847 ~ 

l I64939 r636goz ( 8 + 52 046 + 32 -
~ 8272 597 7 

177268 - l I 

Spadk. hr. Walewskiego s6 86s 39o '99 - 244 977 - 56 86s - roo - '45 zzz - 37 
3o885 z79 586 3' 184 242 651 + zgg + ' - 36935 - '3 
51 942 544 165 88 290 554 706 + 36 348 + 70 + ro 541 + 2 
75193 630980 57811 414776 - 17382 23 - 216204 - 34 

rzo63ó 865554 137262 744962+ 166z6 + '4- 120592- 14 

St. Ciechanowski 
Tow. Grodzieckie . 
Dz. Schon i Lamprecht 
Tow. Franc.-Rosyjskie 

" " " 
" " " 

27 ggo 262 355 18 76o 173395 - 9 230 - 33 - 88 960 - 34 

. Dzierż. M. Żołędziowski. 
Staszyc 
Helena 
.Andrzej I 
Al wina 
Flotz Rudolf 
Matylda. 
Tadeusz I 
Jakób. . 
Wańczyków 

106oo roi 313 13 332 6oo9o + 2732 + z6 - 41223 - 41 
7892 85 gos - - - 7892 - 100 - 8s 905 -100 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

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

" 

21!52 191102 '5762 82246- 5390-25- w88s6- 57 
5507 36538 - 38679- 5507 - 100 + 2141 + 6 

zo895 241 89o 25 s6o 187125 + 4665 + zz - 54765 - 23 
- !82!7 2273 9798 + 2273 +- - 84'9- 46 

3048 23 364 - - - 3048 - 100 - 23 364 - 100 
K. Płodowski . 1237c '33547 - 99000- 12370 - 100 - 34547- 26 
A. Zieliński 28)6 '4 382 I 497 6 374 - l 359 - 48 - 8oo8 - 56 

Razem: • • 3714269348758883756673 27428934 + 42404 + l -74469541- 21 
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M 24. PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 561 

Podlug gatunków wytwórczość węgla we 
wrześniu r. 1905 była następująca: gatunki grube 
l 846542 ctr. metr. (49,15%), gatunki średnie 
645525 ctr. metr. (17,19%) i gatunki drobne 
1264606 ctr. metr. (33,66°/o). 

Dnia 30-go września pozostałość wydobytego 
węgla na kopalniach wynosiła: gatunki grube 
542193 ctr. metr., gatunki średnie 157 813 ctr. metr. 
i ga~unki drobne 216142 l'tr. metr. 

Rozchód węgla we wrześniu r. 1905 był nastę
pujący (w ctr. metr.): 

Użyto na własne i:lprzedano &a" e m 
potrzeby kopalń 

Gatunki grube 31879 19o2 007 l 993 886 1 

" średnie 45551 613280 658831 

" 
drobne 269 332 l 018 671 l 288 003 

Razem: 346 762 3 593 958 3 940 1'20 
Rozchód węgla na własne potrzeby kopalń 

sldadał się z następujących pozycyi (w ctr . metr): 

l Gatunki Gatunki l Gatunki l 
HodzaJ rozchodu grube średnie drobne l:tazem 

_l _l 

Opał dla pracujących, l 
opalanie domów "bor
nych i zabudowań ko
palnianych . . . . . l 

Opalanie kotłów· paro
wych ..•..... 

l 

2754'' 40783
1 

.p68 26o 8o2 

Skreślono węgiel, któ- 88 
ry stracił wartość . . l 177· 3 1 

ltaze1n 

------~~------~-------7------
3' 8791 45 55' i 26g 3321 

l 

węgla sprzedanego składał 

346?62 l 
się z Rozchód 

następujących pozycyi (w ctr. metr.): 

Gatuuld l Gatunki l Gatnnki l 
Rodzaj sprzedaży grube średnie drobne Hazem 

Sprzedaż na kopalniach 92 0151 39 24/ 138 ?541 270 026 
Wysyłka drogami że- 1 862 8g? ~?l g88 870 402 ~ 30; 287 

1 laznemi . . . . . . . .J .J J 

Wysyłka drog>\ wodna, 7 095 2 045 9 5051 18 645 1 

l{azem: \ l 9620071 61328ol l 01867113593958\ 

Drogom żelaznym kopalnie sprzedały 585 707 
ctr. metr. węgla grubego. 

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

l Gatunki l Gatunki \ Gatunki l 
ś dn" d b l:tazem grube . re 1e l ro ne 

W K.rólestwiu Polskiem l 735 674\ 544 279 866 504 3 q6 457 

3 567 1 o84 4651 Za Białystok . 

Brześć 19452 6rs 2oo67 

6o 349 394 g84 6! 727 

438ssl 27 315 1 215 72 38s 
--------.:-------;..----- ----i li 862 8971 57' g881 870 40213 305 287 

Kowal 

,. granicę . 

l:tazem: 

W e wrześniu roku 1905 w 25 kopalniach wę
gla kamiennego przeciętna liczba zatrudnionych 
robotników wynosiła 17242. Robotnicy odrobili 
491061 dniówek i zarobili 573 962 ruble. Przecięt
ny zarobek jednego robotnika na dniówkę wynosił 
l rb. 33 kop. Wypadków nieszczęśliwych z ro
botnikami bylo: 1, zakończony śmiercią, l, zakoń
czony zupe!ną niezdolnością do prauy, 40, za
kończonych częściową niezdolnośnią do pracy, i 
422, zakończone wyzdrowieniem zupełnem. 
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562 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 1905 

Dnia 30września r. 1905 pozostalości wydoby
tego węgla na kopalniach nie było. 

Rozchód węgla we wrześniu r . 1905 wynosił: 
30320 ctr. metr. i sktadal się z następujących 
pozycyi: l) użyto na własne potrzeby kopalń 
640 ctr. metr., 2) sprzedano 29 680 ctr. metr. 
Rozchód węgla, użytego na własne potrzeby ko
palń, składał się z następujących pozycyi: l) 
opal dla pracujących, opalanie domów zbornych 
i zabudowań kopalnianych 140 ctr. metr., 2) 
opalanie kotłów parowych 500 ctr. metr. 

Sprzedaż węgla składała się z następujących 

pozycyi: l) sprzedaż na kopalniach 1599 ctr. 
metr., 2) wysyłka drogami żelazneroi 28081 ctr. 
metr. Wszystek węgiel, wysłany drogami żelaz
nemi, pozostal w Królestwie Polskiem. 

We wrześniu r. 1905 w l kopalni węgla bru
natnego przeciętna liczba zatrudnionych robotni
ków wynosiła 177. Robotnicy odrobili 4 428 dnió
wek i zarobili 2 987 rubli. Przeciętny zarobek 
jednego robDtnika wynosił na dniówkę 68 kop. 
Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami nie 
było . 

R. K. 

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

Nazwy wytworów 

Rok 1904 l Rok 1905 

. . • Od początku . . Od początku 
S1erp1en rokn do 31 S1erp1eń rokU do 31 

sierpnia l sierpnia 

- · T Y s I Ę c Y p u D o w 

Wywóz z Rosyi za granicę. 

s ólkuchenna 
F osforyty mielone 
F osforyty w kawalkach 
z użle metalurgiczne 

l 
l 

- z6g l l 8 
21 171 l! 

l 
137 

16 l 6g l 124 
224 1628 9"t l 127 

w ęgiel kamienny i koks 656 3784 2)8 2 595 
T orf li 124 8 26r 
R uda żelazna . l ~79 12057 s86 lO 593 
R uda manganowa . l 529 20]63 2 6g3 16 878 
G alman . - 65 - roo 

R Óżne inne rudy i złamki metali 28 242 !O 326 
s urowiec w gęsiach i złamkach - 7 - s o 
z elazo różnych gatunków - lO - 8 
s tal różnych gatunków. 
p latyna (pudów) 

-
l 

5 12 436 
18 Il4 13 74 

R tęć 2 12 l lO 

R opa naftowa . 6 53 2 s6 
N afta . . 7356 56493 2071 33 786 
o dpadki naftowe . . 226 2211 171 J4I8 
w yroby z surowca . . l 2 16 2 22 
w yro by z żelaza . . - 4 57 5 46 
w yro byi ze stali . l 9 l 7 
z lot o . (pudów) 26,9 129,2 5o,8 213~9 

s rebro (pudów) l 0 53,7 13 n8,4 9so 24 940,8 

Przywóz z zagranicy do Rosyi. 

s ólkuchenna . 
z użle Thomasa mielone 
K amień litograficzny 

13 290 21 449 
38o 

l 
l 990 450 2 191 

l 2! 5 !8 
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w ęgiel kamienny 
przez komory mor z a Bałtyckiego 

" " 
zachodniej granicy lądowej 

" " 
morza Czarnego 

" 
pozostale komory . 

w tej liczbie: 
z Niemiec 
z Anglii 

K oks 
przez komory morza Balt.yckiego 

" " 
zachodniej gran icy lądowej 

" 
pozostale komory . 

w tej liczbie: 
z Austryi 
z Niemiec . 
z Anglii 

' .iarka nieoczyszczona w brylach s 
s 
A 
A 
R 
s 

iar ka oczy szczona i kwiat siarczany 
ntymon surowy . 
n tym on metaliczny 
udy metaliczne . 
urowiec z wy kły 

przez komory morza Baltyckiego 

" " 
zach odniej granicy lądowej 

" n morza Czarnego 
z Finlandyi 
przez pozostale komory . 

'm·owiec specyalny (manganowy, krzemowy i inne) 
przez komory morza Baltyckiego 

" " 
zachodniej granicy lądowej 

" pozostale komory . 

. 
z elazo i stal sztabowe i wszelkie handlowe 

przez komory morza Baltyckiego 

" " 
zachodniej granicy lądowej 

" " 
morza Czarnego 

" komorę w Moskwie . 
z Fmlandy1 . 
przez pozostałe komory . 

Szyny żelazne i stalowe 
Blacha żelazna i stalowa 

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

20 5'9 
p61 

20 
2846 

Razem 26646 

3 539 
22 574 

823 
l 823 

. 29 
Razem 2 6;s 

l '74 
744 
424 

; 10 

26 
l 

!O 

9' 

22 

4 
-

"7 
-

Razem 197 

9 
5 
5 

Razem 19 

38 

9 
6 

l -
-) 

19 
Razem 77 

6 

6J 
14 
27 

9 

563 

l 

94712 17 316 74676 
22 649 3023 43 3g6 

J6s 203 662 

l 84g8 407 1625 

126624 20949 l 122 359 
l 

26288 3234 l 45 832 

l 97 sos 17 292 l 71 934 l 

4 564 
l 

3278 445 l 

16468 l 900 

l 
14052 

259 3 103 

2 4o8 
l 

21 291 '7433 

lO 599 l 204 8817 
6 566 770 5 7°7 
2005 261 l 694 

04 9 528 

77 4' 93 
l 5 - 7 
76 3 77 

44' 75 453 

83 l 3' 
27 - '4 
!6 - '7 

l 
393 13 344 

5 - 5 

l 524 '4 4" 

l 221 20 130 
38 I 24 

'7 l 10 

l 
276 22 

l 
164 

387 83 l 409 
153 20 JI8 
89 7 79 
7 l - 6 

79 134 
161 20 129 

8; 6 '54 875 
41 ,g 

SOg 108 793 
211 22 171 
356 47 302 

4' 35 

f 
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z Finlandyi 
przez pozostale komory . 

Miedź } 
Glin } w wiórach, sztabach, prętach 
Nikiel } 

i blachach 

Cyna w płytach, prętach i złamkach 

Rtęć . 
Ołów w płytach i złamkach 

w tej liczbie: 
z Niemiec. 
" 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 

: l 
R azem 

untów) Platyna w sztabach, drucie i blachach (f 
Odlewy z surowca nieobrobione 
Odlewy z surowca obrobione . 
Drut żelazny i stalowy od 0,3 mm do 6,25 mm 
Maszyny z surowca, żel aza i stali oraz ich części 

przez komory morza Bałtyckiego . 
" " zachodniej grani0y lądowej 
" " morza Czarnego 
" " Rosyi środkowej 
• pozostałe komory . 

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

Narzędzia i lo komo bile rolnicze 
przez komory morza Bałtyckiego 

" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czar nego 
" " Rosyi środkowej 
" pozostałe komory . 

• 

Razem 

R azem 1 

Tlj 

97 
8,5 
1,3 

22 

2 
8 

-
2)6 

24 
75 
53 
64 
5 

53 

29 
T 

-
[ 

-
2 

4 
9 

12 

95 
120 

16 
~~ 

J 

83 

327 

371 
54 
6 

I4 
7 

,g 
188 

8 

3 
34 

li 

97 
l 28-) 197 

774 114 
35 16,4 

%3 3,4 
203 32 

27 3 
8r II 

- -
IJOO 424 

123 II 

453 153 
577 143 
207 43 

71 9 
485 71 

391 s8 
13 -
24 4 
15 8 

- -
23 l 

36 4 
103 15 
142 '9 

683 95 
l 265 186 

201 23 
177 16 

4°7 43 
~733 363 

l 815 259 
002 52 

26 4 
92 '9 
30 8 

249 28 
728 136 
235 22 

28 3 
291 27 

l 53 1 216 

. ' 

1905 

6 

[ 458 
838 
51,4 
31,4 

21;' 

~9 
go 
--

2025 

125 
73-
642 
204 
67 

448 

333 
8 

42 
36 

-
l-) 

34 
76 

1! 3 

7'8 
l 130 

20! 
152 
261 

2 462 

l 674 
467 

16 
!Ol 
s8 

225 
567 
192 

9 
305 

1 298 
R . K . 
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ł\uch robofnic?Y \V. ~~ropie ?achodniej. 
( Dokończenie, p .• \; 2.3. str. 525). 

. WlaśeiwJ:mi twórcami socyalizmu są marzy- wzrostem stwarzanego przez niego samego bo-
Ciele spoleczm początku XIX wieku w rodzaju gactwa. 
RoBEnTA OwENA, ST. SIMONA, KAROLA FouRIERA i 
in~ych. Szukal.i oni ro~wiąz~nia kwestyi spolecz- . lm bardziej jednakże rozwój kapitalizmu 
neJ w stworzemu orgllmzacyr społecznej opartej zw1ększa prol.etaryat, ~em bardziej staje się tenże 
na :vspólno?ie. ~dee J_Tiyśl.icieli tych, 'które w zmuszonym 1 uzdolmonym do podjęcia walki 
RWOlm czas1e m1aly wrelb rozgłos, zostały jed- z ~apita_li~mem.. ~Vypier~nie indywidualnej wy
nak zupełnie zapomnia:J?e i dopiero prace KAROLA tworczosc~ ~zym ro,ymeż 1 własność prywatną co
MARXA stworzyły ten krerunek, który dzisiejszym raz. bar:dzleJ ~zkodhwą, a równocześnie wytwa
socyali7.mem 11azywamy. Główne prace K. 1\fARXA: r~aJą s1ę komeczne duchowe i materyalne warun
":Maui±est komunistyczny", wydany w r. 1847 a k1 u owych form wytwórczości współdzielczej na 
szc~e~ólniej "~{apit,~ł:", wyd~ny w r. ~867, zwa;1y- podstawie spolec7.nej wł:asności środków wytwór
"B1bhą .socytthzmu , stanowrą podwahnę zasadm- czości .. Zarazem przychodzi proletaryat do świa
czą, gł~wny a.rsenał calego ru~hu socyalistycz- domo~CJ'. że mus~. ~en .rozw.ój popierać i przyspie
nego. Znakom1ty ten ekonomista przedstawił szać 1 ze pr.~eJsC1e srodleow pracy na wlasnośL' 
an~lizę i .kry~ykę w~póJczesnego mu kapitalizmu, 1 '<~spól11q calą;-o ludu musi l~vć celem, a ::;dobycie 
maJ~C głowme. Anghę ow:oc~es~ą przed oczyma. l wlad.=:_v poli!_vc::;nej środkiem je!(o 7.valki o oswobo
Pod,Jął .on probę prze.m.kn~ęCJa Istoty rozwoju dze11ie klasy robot11ic.sej. jedy11ie P1'0letaryat, uświa
ekonomwznego z pomnnęcrem wszystkieo-o co domiolly lzlasowo i :::orgallizowany do walid ldaso
bylo tylko pozorem, w kroczył przytern na>=> t~ sa- we1~ li lOże być bojowuildem tego l~o1tieczuego ro.noo
me manowce, na jakie weszła filozofia "transceclen- jt~. Zadaniem więe s.ocyalizmu jest zreformowa
ta~na". 'reory~ .ekonomiczne. ~IARXA zawierają me grunto\':ne ustrOJU społecznego, polegające 
wr~le ~przeeznosCI, tem fatalmeJsz,ych, że ukry- na skasowamu własności prywatnej i upailstwo
waJą s1ę pod ±ormą truduego do zrozumienia żar- wieniu ziemi i narzędzi pracy. Reformę tę usku
gonu szkoJY; HEGLA. Na P?dstawi~ w~pól'czesnych tec.zni pro~etaryat po wz~ęciu władzy państwo
mu stosu~d~ow 1IAHX przypisał kap1tahzmowi prze- weJ w sWOJe ręce. Socyahzm dąży wręc do za
sadn_e c~zreJOWe zn~czen~e, uogólnił jego rolę w władnięcia państwem, do dyktatury proletaryatu 
c~asie 1 przestrzem? a 1dee te staly się następ- w przyszlem p~ń twie. Ażeby cel ten zapomocą 
me dogmatem dla Jego zwolenników. proletaryatu osiągnąć, socyalizm organizuje lJro-

. Przyc:zyt:a ~ależności ekonomicznej, ucisku letaryat do walki klasowej, uświadamia go od
J:>Ohtycznego 1 c1emnoty mas tkwi zdaniem eko- nośnie do jego stosunku do innych klas spoJeczeń
n?mi .tów kieru~ku socyalistycz11 ego w tym fak- stwa, zaostrza ten stosunek, starając si~~ nie dopuścić 
Cie, ze .n:uzędzia pracy są zmonopolizowane w do porozumienia i współdziałania. W alka klas 
rękach. Jednostek. \VI aściciel siły ~oboczej, klasa stanowi punkt oparcia główny programu socyali
ro~otn.wza. povad~. przez to, "":' .11aJ bardziej przy- ~tycznego, jego "pied a ten·e", na którym budu
gm~ta~ącą. zaleznosc od ~vla~ciCreh narzędzi pra- Je on gmach przyszlej szczęśliwości we własnem 
ey 1 z1emr, od klasy wrelklch wlaścicieli ziem- państwie: Socyalizm obiecuje reformy gruntow
~kich i o~ klasy kapitalistów, których polityczne ne ustroJ.U SJ?Ole?znego ·~ P:'zyszłości dalszej, re
r. e!conounczne panowanie znajduje wyraz w dzi- formy wrelhe, .Jedyne, .Jakle zdaniem jego zdol
sreJsZeJl: państwie ldasowem. Fostęp techniczny, ne są kuteczme. ~ozwi_ąza? k:vestyę sp~leczną, 
wzrastaJąCO ześrodko\Yanie wytwórczości i włas- , tJ:'mcz~sem przeCiez zaJIDUJe się wylączme roz
ności, sk~1pi~ni~ m~:Iej potęgi .ekonomicznej w rę- mecan~em walki kla~o,vej i uświ~damianiem w 
kach kaJ~Itahstow 1 grup kap1t-alistów _mają ten tym kreru~ku _szerok1ch J?as. .Refor:ny clrobne,
sk:rtek, ze coraz :-;zersze warstwy dawniej samo- P?w~lne me lezą w zadamach .soc.yahzmu, prze
dzlelnJ:'ch drobnych przedsiębiorców przemyslo- ?rwme, n~w~t ~przeczn.e są z memr: bo, wplywa
wych 1 drobnych chłopów wywłaszczają ze środ- Jąc na osl.abieme walin klas, oddalaJą cel ostatecz 
kó:w wyi wórczości i podają ich jako robotników ny socyahzmu. 
l.la,Je~nycb, oficyalist?w lub dłużników, w bezpo- Dlatego też, przeglądając dzieje ruchu ro
sredmą lub pośredmą zależność od kapitalistów. botniczego w różnych państwach Eurol?y zachod
Wzr.asta. masa proletaryuszów, wzrasta również n~ej, z~wjdujemy tam nader często ~bJaw .pozor
sto~reń. rch wyzysku i wskutek tego popada sto- m~ dznvny~ że ~artya, głosząca srę za Jedyną 
pa zyc10wa cora~ szerszych warstw ludu pracują- op1ekunk.ę mter~sow proleta~'yatu, występuje wro
ceg;o w ~oraz wię~szą s~rzeczność z .szybko wzra- 1 go przecrw pro,1ektom, maJącym na celu polep
staJąCą s1łą wytworczą Jego wł:asneJ pracy i ze szenie bytu tej klasy ludności. Tak było z ubez-
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pieczeniami robotniczemi, ze związkami zawodo
wymi i spożywczymi. 

Wszelkie próby powolnego stalego polep
szania bytu klasy pracującej oraz dążenia do 
osiągnięcia harmonii spolecznej napotykają staly 
opór ze strony socyalistów, usuwają im bowiem 
grunt z pod nóg, "zaciemniając i osla11iając 
sprzeczności klasowe". Kierunek ten, który wedle 
dobitnego określenia prezydenta RoosEVELTA "w 
imię sprawiedliwości siej e nie n a w iść", stan owi po
ważną przeszkodę na drodze rozwoju reform spo
łecznych. Taktyka partyjna socyalizmu, poslu
gująca się w cizialaniu ter01·em, gwaltem, ohy
dzaniem rzeczy i pojęć, które osobnik przeciętny 
przywyki szanowa6, występująca wrogo przeciw 
kościolowi, religii, porządkowi spolecznemu, znie
chęca do reform wielu ludzi, spokój miłujących. 
W alka klasowa prowadzona jest często ';tak bez
względnie i w tak ostrej formie, że ludzie, skla
niający się ku reformom, w obronie wlasnej zwró
ci6 się muszą przeciw socyalizmowi. 

Fabrykanci wobec taktyki socyalizmu stają 
się przeciwnikami wszelkich reform i organizują 
w związki, mające na celu zwalczanie żądań ro
botników. Pierwszorzędnym warunkiem powo
dzenia fabryki jest ciągiość fabrykacyi, lad i po
rządek. Wiele fabryk, przedewszystkiem wszyst
kie fabryki chemiczne i metalurgiczne oraz ko
palnie ze względu na naturę fabrykacyi nie mogą 
być zatrzymane nagle bez narażenia fabrykanta 
na wielkie często straty wskutek zepsucia mate
ryalu. Warunki ha.ndlowe prowadzenia fabryk, 
zobowiązania dostaw terminowych i t. p. warun
ki sprawiają, że przerwy w fabrykacyi narażają 
fabrykanta na bardzo poważne straty. Dlatego 
gwarancya roboty ciąglej i równej stanowi dla 
fabrykanta warunek pierwszorzędnego znaczenia. 
Gwarancyi takiej nie ma on zupelnie wobec żą
dań, kierowanych wplywami partyi socyalistycz
nych. Przeciwnie, jest pewny, że im większe po
czyni ustępstwa, tern prędzej postawią mu żąda
Jlia nowe, coraz mniej możliwe do przyjęcia, żą
dania, poparte bezrobociem fabryki, narażającero 
go na nowe poważne straty. Brak zupelnej ta
kiej gwarancyi wyradza w fabrykantach przeko
nanie, że wszelkie poczynione przez nich ustęp
stwa tylko szkodę przynieść im mogą. W rezul
tacie walka klasowa, podniecana przez socyalizm, 
zamiast reform, pożądanych _przez klasę pracują
cą, daje zrzeszenia kapitalistow, przeciwne wszel
kim ustępstwom i polepszeniu warunków pracy. 
Stwierdza to ekonomista obozu socyalistycznego 
M. MAzOWIECKI *), który pisze: "O ile walka ]da
sowa zaostrzać się będzie, o tyle wzrastać będzie 
solidarność kapitalistów, którzy coraz bardziej 
opierać się będą częściowym codziennym ustęp
stwom ekonomicznym, robionym klasie robotni
czej, widząc w nich tylko stopnie do dalszych 

*) Nowy kierunek w socyalizmie europejskim. 

żądai1, prowadzących aż do likwidacyi całkowi
tej o be c n ego ustraj u sp o lecz11ego ". 

Występuje tu jaskrawo różnica pomiędzy 
dążeniami teoretyków socyalizmu a dążeniami 
klasy robotniczej. Dla. robotnika cel ostateczny 
socyalizmu, bardzo · zreszlą mglisto przedstawiony 
w dziełach teoretyków socyalizmu, nie ma żadne
go znaczenia, jemu chodzi o bieżącą poprawę wa
runków pracy. Dobitnie różnicę tę zaznacza so
cyalista FROHME, mówiąc: "Stańmy bowiem na 
gruncie rzeczywistości, bądGrny przynajmniej wo
bec nas samych uczciwymi. Masy, idące za nami 
przy wyborach, nie chcą przecież tern samemde
monstrować swego uznawania teoryi MARXA. By
najmniej, idą za narrii pod wpływem odczucia 
wewnętrznego, że mają tu do czynienia z partyą, 
broniącą szczerze interesów ludu" . O poprawę 
bytu i warunków pracy chodzi przedewszystkiem 
klasie pracującej, a jeżeli opowiada się ona za 
socyalizmem, to dlatego, że ten najwięcej jej w 
tym kierunku obiecuje. Tymcz<:Lsem cele te leżą 
w sprzeczności z zadaniami socyalizmu, który nie 
uznaje kompromisu z innemi partyami, dążąceroi 
do poprawy bytu klasy pracującej i nie uznaje 
reform społecznych bez zniesienia ustroju klaso
wego. 

Cele realne blizkie poświęca socya.lizm dla 
doktryny fantastycznej, dalekiej i niepewnej. Do
ktryną tą żyje wyłącznie, lekceważąc wszelkie 
najbardziej humanitarne przejawy myśli społecz
nej, o ile nie z lona partyi wychodzą. Uznają 
to sami socyaliści. Jeden z pisarzy tego kierunku 
cytowany wyżej M. MAzowiECKI pisze: "N a za
kończenie wypowiem gorące pragnienie: aby so
cyaliści nie zasklepiali się tylko we wlasnej lite
raturze, aby bacznie śledzili ruch umysłowy na
polu nauk spotecznych, istniejący poza marksiz
mem, aby pozbyli się aroganckiego lekceważenia 
pisarzy burżuazyjnych.... Musimy pozbyć się ru
tyny myślowej, która opanowala umysty kierow
ników partyi socyalistycznych; musimy zerwać 
z doktrynerstwem, przeżuwającero kilkadziesiąt 
t wierdzeii, pojętych j edn ostrounie". 

Rzeczywiście btędem socyologicznym jest 
twierdzenie MARXA, że "historya wszystkich do
tychczasowych spoleczel'tstw jest historyą walk 
klasowych"; jest ona również historyą postępu, 
uspołecznienia, wzrostu solidarności, zrównania 
kast, stanów i klas, procesem konsolidacyi we
wnętrznej społeczeństw. Przedziaty pomiędzy 
grupami i nierówności spoleczne istniały zawsze, 
ale im dalej sięgamy w przeszlość, tern one byty 
głębsze, wszechstronniejsze, bardziej organiczne. 
Fostęp jest ciąglą stopniową niwelacyą tych róż
nic. Przechodząc od kast do stanów, od stanów 
do klas, widzimy, że zakres stosunków i spraw 
społecznych, objętych przez każde z tych zgru
powań, zacieśnia się coraz bardziej, a natomiast 
rozszerza się zakres stosunków, w których ugrun
towuje się równość społeczna i wspólność dorob-
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ku cywilizacyjnego. Klasy tegoczesne są zróżni
cowaniem bardziej funkcyonalnem, niż organiz
mem, bo różnice stanowiska społecznego nie do
tyczą już ani praw publicznych, ani cywilnych, 
ani kultury, ale jedynie faktu rozporządzania 
kapitałem. Ten prąd dziejowy, niwelujący róż
nice pomiędzy oddzieluemi zgrupowaniami spo
łecznemi, stan owi istotę demokratyzowania się 
s pol eczeństw. 

Istnienie klas i antagonizmu pomiędzy nie
mi jest faktem, z którym trzeba się liczyć. An
tagonizm ten jest głównym bodźcem do wznosze
nia nowych sprawiedliwszych urządzeń społ'ecz
nych, opartych na solidarności, i ginie stopniowo 
w miarę znoszenia form ustroju klasowego wraz 
z towarzysząceroi im przeciwieństwami. \Vręcz 
przeciwnie więc, niż twierdzi socyalizm, antago
nizm międzyklasowy nie wzrasta, lecz maleje, a 
ustrój społeczny w miarę wzrostu kultury i uspo
łecznienia ludów oraz demokratyzacyi pojęć opa
nowywują urządzenia, oparte na współdziałaniu 
klas. Im dalej ustrój danego palistwa odbiegł' od 
wzorów feodalnych i posunął się w demokraty
zacyi, tern mniejsze nat.ężenie ma tam walka klas, 
tem mniej w niem miejsca na socyalizm. Z 
państw Europy zachodniej Niemcy, stanowiące 
ostatnią ostoję feodalizmu, dają naj więcej pola 
działalności socyalizmowi, kiedy zdemokratyzo
wana Szwajcarya najmniej. 

ZAKOŃCZENIE-
Rozpatrzyliśmy powyżej szereg urządzeń i 

organizacyi, mających na celu rozwiązanie lub 
złagodzenie kwestyi robotniczej w Europie za
chodniej_ Zestawienie to wskazuje nam, jak wie
le zrobiono tam w różnych państwach w ciągu 
głównie drugiei polowy ubieglego wieku dla do
bra klas pracujących. Dużo pozostało jeszcze do 
zrobienia, ale społeczeństwa nie ustają na drodze 
ref~rm, praca ~vre w całej pełni ·przy współdzi~
łamu państwa 1 calego społeczeństwa. Powstają 
coraz to nowe związki, mające na celu opracowy
wanie programu reform, oddziaływanie na opinię 
publiczną i sfery rządzące, oraz praktyczne re
form wykonywanie. 

Kwestya robotnicza nie wyczerpuje nowo
żytnej kwestyi społecznej, lecz stanowi jej część 
tylko. Kwestya spoleczna nowożytna jest obja
wem niezgodności między zadaniami i ideami. 
społeczneroi społeczeństw cywilizowanych a rze
czywistym stanem szerokich warstw społecznych. 
Cechą jej charakterystyczną jest idea równo
uprawnienia, przenikająca cały dzisiejszy ustrój 
prawny i polityczny, dążność do poprawy mate
ryalnych i moralnych warunków bytu warstw 
szerokich i zniesienia różnic odnośnie do stopnia 
zabezp_ieczenia bytu, wynikających obecnie z fak
tu pastadania lub nieposiadania kapitału. Kwe
stya spoteczna więc nie jest tylko kwestyą ro
botniczą, ale wnika w caly system życia społecz-

nego, objawia się jako kwestya podniesienia wa
runków bytu wszystkich klas pr:Jcujących, zarów
no robotników zawislych, jak drobnych i średnich 
wytwórców, zarówno pracowników w przemyśle, 
jak na roli, w górnictwie, zawodzie handlowym 
i w zawodach innych; wyrazem kwestyi spolecz
nej jest kwestya kobieca, kwesty a mieszkań, spra
wa reformy podatków, szczególnie spożywczych, 
nawet sprawa urzeczywistnienia równouprawnie
nia narodowości i wyznań w życiu społecznem i 
politycznem_ 

Dążeniem społeczeństw dzisiejszych i usta
wodawstwa państwowego jest lagadzenie przeci
wieństw społecznych przez ograniczenie ujemnych 
wpływów dzisiejszego systemu wytwórczości spo
łecznej, nierówności majątków i dochodów, cię
żarów publicznych w drodze reform, odpowied
nich w każdej dziedzinie ustawodawstwa. Samo 
ustawodawstwo jednak nie usunie kwestyi spo
J'ecznej i w tym celu konieczne jest współdziała
nie wszystkich czynników cywilizacyjnych: reli
gii, etyki społecznej, oświaty public:>mej, samo
rządu, ponieważ harmonia społeczna i istotny 
rozwój nie zależą od środków sztucznych, mecha
nicznych, lecz wymagają organicznych wewnętrz
nych przeobrażeń i rozwojów. 

Zbiorowe współdziałanie czynników powyż
szych, wspólna praca wszystkich warstw społecz
nych jest czynnikiem, niezbędnym do osiągnięcia 
harmonii społecznej. Działanie wspólne, ujawnia
jące się w zrzeszeniach, związkach, stowarzysze
niach stanowią najważniejszy czynnik rozwoju 
społecznego. 

Stowarzyszenie ma przedewszystkiem zna
czenie wychowawcze. Rozwija przez to, że uczy 
samodzielności w załatwianiu spraw swoich, wy
kształca ducha inicyatywy i energii osobistej, 
ducha dobrowolnej solidarności i poszanowania 
praw człowieka_ Stowarzyszenie uspołecznia lu
dzi, podnosi kulturalnie, a tem samem uzasadnia 
moralnie ich dążność do równouprawnienia i 
umacnia jego potrzebę_ Stowarzyszenie stanowi 
silę, która, przeciwstawion.a zakusom indywidua
lizmu, najskuteczniej przyczynia się do organiza
cyi reform pożądanych drogą porozumienia po
kojowego. Stowarzyszenia nowoczesne, stanowią
ce }Jrzeważnie stowarzyszenia bezklasowe, orga
nizowane w celach propagandy idei etycznych, 
estetycznych, kulturalnych, społecznych, czy eko
nomicznych, jednoczące przedstawicieli wszyst
kich warstw społecznych na polu pracy dla 
wspólnych celów, przyczyniają się poważnie do 
demokratyzacyi społeczeństw, a tem samem ideę 
równouprawnienia pośrednio propagują i czynnie 
stosują. Stowarzyszenia. wreszcie stanowią jeden 
z najpoważniejszych czynników wewnętrznych 
przeobrażeń społeczeństw i ich gruntownego roz
woju, a wskutek tego przyczyniają się do zmniej
szenia potrzeby reform, drogą ustawodawczą sto
sowanych, do zmniejs7.enia potrzeby opieki pań-
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stwowej. Refo~·my, osiągnięte na drodze prze- , uprawnienie z inneroi _klasami, _a żąda~ia te pań
obrażeń wewnętrznych, będące wynikiem potr~~b, stwo zbywa reformami ekonom1eznem1. 
przez większość sporeczeństwa odczuwanych 1 ja- Blizkie sąsiedztwo Niemiec i warunki, lamu
sno uświadomi?ny_ch, dają z~ acznie wię~szą -~wa- jące ~ozwój na~uralny . kultury swoistej_ u na:s, 
rancy~;~ zapewmema harmonn sporeczne,J, mz re- spraw1ry, że w w1elu kwestyach wzorowahsmy s1ę 
formy, poniekąd sztuczne, drogą prz:x-musu usta- na naszym sąsiedzie zachodnim, przejmowaliśmy 
wodawczego wprowadzane. Im daleJ też posu- prądy tam panujące i uznawaliśmy je za ostatni 
nęra się organizacya w?wnętrz~a społeczeństw wyraz nauki, za wzory do naśladowania. Utrud
na drodze samopomocy 1 rozwOJU kult1tralnego, nienia w stosm1kach z zagranicą powodowały, 
tem mniejszą staje się potrzeba op~eki państwo- że mało poznawaliśmy sprawy państw dalszycl1, 
wej, a tem większy jest z~kres ta~nch stosu~k~w a i sprawy najbliższych sąsiadów poz~awaliśmy
ludzkich, gdzie państw? me ma ~1c do czyme~Ia, dość powierzchownie. Stąd w kwesty1 robotm
oprócz usankcyonowama wolności obywatelskiCh: czej dość ogólna u nas jest dążność do naślado-

Wielokrotnie mieliśmy sposobność powyżeJ wai1ia tej droo·i reform, jaką poszły Niemcy, do 
podkreślać różnic~. z_as~dni~zą k~eru~ków_ refo~m szukania rozwiązania kwestyi robotniczej na dro
społecznych .1\nglu 1 SzwaJ_cary1 z Jed,neJ, a. N1e- dze ekonomicznych_ reform us;t~wodawst:va pań
miec z drugieJ strony. K1ed,y w dwoch 1nerw- stwowego. Zapomwamy tu o mesłychame waż
szych krajach refo~·my powst~Ją na drodze samo- nej różnicy zasadniczej charakt~ru polskiego i 
rzutnej organizacy1 spoJeczneJ, ~ ~-ola paĄst~a niemieckiego, różnicy tak wielkieJ, że _t.rudn_o b_y
ogranicza się do sankcyonowam~ 1 u~rawmama loby zestawić dwa inne kraje tak sob1e bhzk~e~ 
postanowie~ współrzędnyc_h o~·gamzacy1 _społec~- a tak różności_ą stosunków. wewnęt:·zn:x-ch dalekie. 
nych, w N1emezech przecnvme _ref?rm:x- 1dą. z go- Polska to kraJ demokracp zasadmczeJ, szlachec
ry, z inicyatywy rządu; P?zorme rnęgaJą _o1_1e da- kiej, czy ~nne,i, tkwiąc~j w duc_hu ?arod~. Niem
lej i dążą do szerszego 1 :vszer:hstr_onmeJszeĘO cy to kraJ arystokracy1 zasadmczeJ, kraJ odgra
zabezpieczenia b.yt.u klas mep_o,siada,Jący~h, m~ niczeń, przywilejów rodzinnych, kastowości szcze
reformy dwóch pi~rw_szy?h kraJo~v. Porouno te.) góJowej w obrębie każdej z główny~h- warst>':" 
pozornej wyższości Niem1~c, pomimo szeroko sto- narodu, dzielącej kastę na kasty pom~neJsze, kr~J 
sow1tnej opieki państwoweJ, wa:lka trwa w P?sta- dziedziczności praw i pierworodztwa, Jedyne dz1ś 
ci zaostrzonej, a socyalizm, daJąCY wyraz meza- w Europie środowisko feodalizmu średniowieez
dowolenia klas pracujących, znajduje ~zerokie i nego. Polsko~ to kraj, w którym idea równo
wdzięczne pole d? dz~alania. Pochod~I to ?tąd, uprawnienia pierwsze święciła tryumfy, gdzie nie 
że reformy :r:iem~eckle są sztuczne ; . po':'Ier~- istnieją stany, a idealy szcz?rze demoln·~tyczne 
chowne, nie sięgaJą d~a s~ra:vy, _lecz_ shzgaJą s1ę przeszły w krew narodu. N1emcy to kraJ ~aklę
po wierzchu Robotmkow1 _mem1eclnemu zape:v- tej ka3towośei, kraj dynastów ~d~ie~nyc~ 1 me.
niono skromną emer.yturę 1 pomoc 'Y cb_orob1e, dyatyzowanych_, s:da~hty WJższeJ 1 mższe.!,. lu~~ 
ale nie dano mu peln_1 praw obywatelskich. 1 ~n zez "ludzi \~yższeJ ra.ng1 ", ldory chce , ustr?J s\v;OJ 
cza;; dłuższy odmawiano mu prawa dązema do średniowieczno-feodalny przystosowac do 1deałow 
polepszeni<t bytu na dro~ze stowarzysze[L Robot- nowoczesnych, uie ustępując nic z treści, ~~ moż
nik :wgielski w rezultaCie ma ~ape~vm<?ne dobre liwie najmniej z formy. 
warunki bytll: bieżące, _bo zarabia więceJ, a przy- Nie przyniosą. nam pożytku te wzory. Nam 
szłość zabezp1~czy_ so_b1e . sam z~ swyc~l . oszczę- trzeba sięgnąć dalej, tam, gdzie idealy demokraty
dności; robotmk mem~eclo zarabia mmeJ, nato- czne · również jak u nas, głębol{ie zapuściły korze
miast pańsh;o. zabe,zyi_ecza mu s~cromną_ ~gzysten- nie, gdzie reformy społ'eczne wynikają. z głębo
cyę w star?scL Rozmca z_asadmcza. lez) :v tern, koi szczerze odczutej przez całe spolec~~;el.stwo po
że w Angln k]as_a Jll:aCUJą~a uwaz_ana Jest 11.a trzeby i stanowią owoc wspólnej tego spoleczeń twa 
równi ze wszystl~1eun wnemi klas~mi spo~eczen- praC)~, gdzie samopomoc stanowi główny czynnik 
stwa za klasę do]l'załą umysłowo 1 m?ralme, a w rozwoju kulturalnego i ekonomicznego ludów. Wzo
Niemczech za klasę upośled~oną, a więc specyal- ry Ar1glii i Szwajcaryi najlepiej pasują do llasze-
nej opiel~i państ:wa wymaga,Jącą. ~V •yalce? pro- ·o ustroju, do naszego charakteru narodowego. 
wadzoneJ w N1emczech, rozchodzi_ s1ę w~ęc w g 
pierwszej linii o prawa obywatelslne, o rowno- Ja.ll Zaglellic::uy. 

Prze my sł węglowy w Hosyi w roku 1904-ym. 
Coroczna wytwórczość węgla kamiennego wynosiła w Rosyi w ubiegłych 12 latach (w tysiącach 

pudów). 
1893 18ll4 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 190".! 1903 1904 

:.!39 832 295 8f>2 298 311 311 763 414 730 461 1583 562 ~00 ()72 240 662 961 651 85:! 701 866 773 310 l'ołudnic Hosyi 
Hla2n$! 204 708 224 7tifi 223 645 2".!9 823 249 510 242488 'ł.óO 649 258 !114 259 270 295 160 287 030 Król c ·two Polsl<ie 
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1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 
33 674 
13 1~3 
2 974 

1903 1904 
Ur al .. . .. . . . 15 899 17 010 17 632 22 297 21 747 23 550 22103 22160 30 255 29 983 32 071 
Kosya środkowa . . 10 941 11 847 10 15 9 636 12 349 9 864 13 686 16 705 16 007 12 918 13 380 
Kaukaz . .. .. . 1 612 1 790 1 136 2132 . 1 321 1 901 2 221 3 9~6 :; ;{42 3 054 2 630 
Razem w Rosy i Euro-

pejskiej . . . . 461 5-!3 531 207 553 002 569473 679 970 7-!7 708 863 298 965 680 971 479 960 893 1 039 237 1108 421 

833 <>08 508 409 435 386 440 607 721 Turkiestan . . . . . 850 1112 
1119 1 336 1 424 1518 708 1 405 

751 1131 116:t 1 079 2 739 2 844 
4 391 9 404 13 689 
~ 974 8 580 21 053 

Syberya Zachodnia 12 445 14 841 
" Wschodnia : 28 130 28 698 

:no:; 2 975 3 094 3 U06 3 882 4635 
Razem w Ros3•i Azya-

tyckiej 9 805 18 il91 35 463 41 425 47 661 ? 
W ogóle w cesarstwie 

Kosyjakiem . . . 464 24ti 53418:!. 5:>6 096 5 72 4 79 68:~ 852 752 343 73103 984 2711006 942 1 002 318 l 086 898 

.WJ:twórcz?ść węgla kamienneg? w państwie 1 wę~la doni~ckiego prz~dstawia{o się, jak nastę
RosyJslnem dos1ęgła przeto poważneJ cyfry prze- puJe (w tys1ącach pudow): 
szfo ~ .miliarda pudów jes,zcze 'Y r. 1901-y~. 1901 1902 1903 1904 Szybln 1 st.a{y wzrost wytworczośCI węgla daJe 
zauważyć się do r. 1901-go, następnie w r. 1902-im Drogi żelazne . . 140 914 141287 166937 176 968 
wytwórczość nieco zmniejszyła się, poczem roz- Kopalnie i warzel-
począł się znowu wzrost. W poszczególnych nie soli . . 2 938 

10 728 
4037 

317±1 

3600 
11262 
2770 

38154 

5167 
11596 
4282 

41924 

4 887 
10 352 
3388 

33 932 

okręgach daje się zauważyć pewne zmniejszanie Statki parowe . . 
się wytwórczości i w innych latach, nie odpowia- Zakłady gazowe . 
dające okresowi ogólnego kryzysu przemysłowo- Cukrownie . . 
górniczego początku bieżącego stulecia, lecz zmia- Zakłady metalur-
JJY te są niewielkie i zależne od przyczyn miejsco- giczne . . . ... 116840 110 538 119 787 145 672 
wych. Szczególne wahania wytwórczoś ci odczu- 1 Zakła_dy mec!lamcz-
wa przemyst węglowy w Turkiestanie i Syberyi 

1 
n e 1 J?r~e~·obcze. 23 437 19 422 22 058 21 026 

~achodniej, pon~eważ przemysi nie ustalił się tam l Fabryki 1 mne za-
Jeszcze w stop mu należytym. j kl~dy przemysł:o;ve 21 06± 25 188 33 531 41 318 

p l d · R · · · d l d M1asta: Charkow, 

wytworczośc1 wę.2:la p1erwsze mieJSCe w }Jaństw1e R t, · T.Y · ' 
, o u . n l e o~ Y l zaJm~J~ P0 wzg ę e~ l Ekater noslaw 

~ os o w 1 aD"anrog 15 563 15 726 13 329 25 589 
Rosyjskiem. W r. 1904-ym wytwórczość ' węgla W ,, 5 t · k ł: · t 3 2 , . ys1ano przez por 
powlę szy a się ' u . ' .razy w porownamu z r. w .Mariupolu. . 31803 31 607 37 462 44 101 
1893-un. 'Ył r. 18~3-Im 1l?~ć węgla, WJ;dobyt~go Pozostali spożywcy 56 961 52 729 61878 80 609 
na poludmu Rosy1, wynos1ła 52~ wytworczośCl w 1 

calem państwie, w r. 1903-64,5%, w r.1904-70 ~. Razem 456 028 452 287 517 953 587 8-!2 
Wydobyty węgiel, mając przytern na wzglę

dzie zapasy, użyty zostal w sposób następujący 
(w tysiącach pudów): 

1901 1902 1903 1904 
Na wlasne potrzeby 
kopalń . . . . 59 9±0 55 150 62 840 61 720 

Sprzedaż cząstkowa 70 320 63 150 71 940 81 370 
N a wyrób koksu w 

kopalniach .102 970 88 860 101 970 136 910 
Wyslano drogami 

żelazneroi . .441800 443 680 501190 509 900 
Razem 675 030 C42 140 737 940 789 900 

Spożycie węgla na wł:asne potrzeby kopalń 
wynosilo za ubiegł: e 4 lata 8,8%, 8,6%, 8,5% 
i 7,80fo, co ujawnia dążność do oszczędzania węgla 
w tej pozycyi rozchodu. Sprzedaż cząstkowa na 
kopalniach i wysylka drogami dojazduwemi wy
nosiła 10,3%, 9,9%, 9,7% i 7,7%. N a wyrób kok
su użyto węgla 15,1%, 13,9%, 13,8); i 17,3%. 
Wysył:ka drogami żelazneroi wynosHa 65,7%, 
680fo, 68% i 67,20fo, czyli pozostawała prawie 
bez zmiany, iakkol wiek ilości absolutne stale 
wzrastały. 

Pod względem rodzajów odbiorców spożycie 

Zauważyć się daje wzrost spożycia węgla na 
potrzeby dróg żelaznych, ktore wynosił:o w 
ubiegłych 4 latach 31,90Jo, 31,80fo, 33,30fo i 34,7% 
spożycia ogólnego. Spożycie węgla w zakładach 
mechanicznych i przeróbczych zmniejsza się i ab
solutnie i stosunkowo, co prawdopodobnie przed
stawia zjawisko przejściowe. Spożycie węgla w 
fabrykach i zakladach przemysłowych w przecią
gu 4 ubieglych lat prawie podwoilo się. 

Procentowo s~ożycie węgla podlug rodzajów 
spożywców wynosi o (OfoOfo): 

1900 1901 1902 1903 1904 

Drogi żelazne . 25,0 31,9 31,8 33,0 34,7 
W arzelnie soli 0,8 0,8 0,8 8,9 0,8 
Zakłady gazowe 0,7 0,9 0,6 0,8 0,5 
Statki parowe . 4,2 4,4 5,7 6,1 5,5 
Zaklady metalur-

giczne . 32,0 26,8 25,0 23,1 24,7 
Cukrownie. 7,6 7,0 8,3 8,4 6,7 
Zaklady metalurgicz-

ne przeróbcze. 5.0 5,2 4,7 4,7 3,6 
Fabryki i inne zakla-

dy przemyslowe . 4,3 4,6 6,0 6,9 7,0 

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



570 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 1905 
---~ -----------~------=-=----=-=-=-=-=-=-----~-----

Miasta Charków, Eka
terynoslaw, Rostów 
i Taganróg . . . 4,0 3,4 3,5 2,6 4,2 

Spożycie domowe . 16,4 16,0 13,3 13,5 13,4 
Król e s t w o P o l s ki e. Dane szczegóło

we o .stanie przemystu węglowego w Królestwie 
Polsktem za ubiegłe lata w swoim czasie były 
ogl.aszan.e.*) Tu należy zaznaczyć jeszcze, że wy
tworczosć 1 zbyt węgla w zagłębiu Dąbrowskiem 
nie odczuwa w poszczególnych miesiącach tak 
wysokich wahań, jakie mają miejsce w zaglębiu 
Donieckiem. Na równomierność wytwórczości 
węgla w zagłębiu Dąbrowsk:iem wpływa posiada
nie sta~ej zawo.dowej ludności górniczej, gdy na 
poludmu .Rosy1 znaczna część tej ludności napły
wa do kopalń wówczas, gdy niema robót przy 
upra.wie roli; n~ równomierność zbytu wpływa 
odmtenna orgamzacya sprzedaży węgla, kontrak
towanego ze stałymi poważnymi odbiorcami na 
dłuższy okres czasu. 

Ural posiada różne gatunki węgla, miano
wicie: płomienny i koksujący się na zboczu za
?hodni~m Uralu, a~tracyt (obok wsi Jegorszyna) 
1 płomienny (w maJątkach zakładu Kamieńskie
go) na zboczu wschodniem, wreszcie węgiel bru
natny (w majątkach towarzystwa Bogosłowskie
go). Większość tych węgli nie odznacza się do
brrm gatunkiem; np. węgiel zbocza zachodniego 
daJe około 20% popiołu i zawiera 3'/2-5% siar
k~. W ęł?'iel ten jest jednak przydatny do opala
ma kotłow parowych, czego dowodem służy uży
wanie węgla uralskiego przez tamtejsze drogi 
żelazne. Ze względu na wyczerpywanie się la
sów węgiel uralski nabiera coraz więcej znacze
nia technicznego i ekonomicznego. Zakład w 
Czusowej towarzystwa Kamskiego zastosował już 
do celów metalurgicznych uralski węgiel kamien
ny, inne jednak zakł'ady na Uralu nie poszły za 
tym przykładem i dlatego wytwórczość węgla 
kamiennego jest tam niewielka w porównaniu do 
wytwórczości węgla na południu Rosyi i w Kró
lestwie Polskiem i nie odpowiada ona potrzebie 
opalowej tamtejszych zakładów metalurgicznych 
i dróg żelaznych. 

Od r. 1887-go wytwórczość węgla na Uralu 
wzrastała corocznie do r. 1896-go, poezero do r. 
1900-go włącznie pozostawała prawie na jednako
wym poziomie, następnie w r. 1901-ym zrobiła 
szybki skok o 25% , w r. 1902-im podniosła się o 

*) Przegle,d Górniczo-.ł:ł.utniczy, r. 190ł., M 12, str. 333, X! 13, str 
352, X. 20, str. 559, M 25, str. 675, r. 1905, » 6, str . 137. 

W swoim czasie wskazane było (Prz eglqd 
Górniczo-Hutlliczy, r. 1904, M 26, str. 689 - 692), 
że we wszystkich gałęziach przemysłu posiada-

2,5%, w r. 1903-im znowu spadła, wreszcie w r. 
1904-ym podniosła si9, lecz nie dosięgła poziomu 
wytw.órczości w r. 1902-im. Stosunek wytwór
czości węgla na Uralu do wytwórczości w calem 
państwie Rosyjskiero wynosił w ubiegłych 12-tu 
latach: 1893 - 3,5%, 1894 - 3,2%, 1895 - 3,2%, 
1896-3,9%, 1897-3,2%, 1898-3,1%, 1899-2,6%, 
1900-2,1%, 1901-3,0°/ 0 , 1902-3,5%, 1903-2,9°j0, 
1904-2,8Dfo. J :'lkkolw1ek wytwórczość węgla na. 
:t:Iralu w przeCiągu ubiegłych 12 lat podwoiła się, 
Jednak stosunek do wytwórczości węgla w calem 
pa~stwie zn:niejsz~l się. Przyczyna słabego roz
WOJU ~ytworczośCI węgla na Uralu leży w braku 
zbytu 1 w warunkach, zależnych od posiadania 
prawa. na wydobywanie węgla. Cały zbyt węgla 
ur~l~k1e~o ogranicza się na drodze żelaznej Perm
skleJ, lulku warzelniach soli i kilku zakładach 
~etalurg~cznych, ponieważ większość tych ostat
mch czuJe dotychczas nie daja:cą się objaśnić nie
chęć do opalu węglowego. Najlepsze i najbogat
sze obsza:y .węglowe są w posiadaniu trzech ma
lo .przeds1ębwrczych magnatów rosyjski<;:h, a pa
nuJ!\Ce w calem . państwie Rosyjskiero (oprócz 
Kr~lest.wa . P?lsktego) uzależnienie zawartych w 
łom .e Zl~tnl ~1al kopalny ch od władania powierz
chplą me daJe pola przedsiębiorczości kapitali
stow obcych. 

. Rosy a A z y a ty ck a. W Turkiestanie 
węg1el wydobywasię w obwodach Samarkańskim 
Fergańskim i Syr-Daryńskim; jest tu czynnych 
13 kop·alń, lecz wytwórczość węgla podlega czę
sto znacznym wahaniom w obiedwie strony. Przy
?zyny tego należy upatrywać w braku dróg do
pzdowyeh, słabym rozwoju sieci kolejowej i prza
myslu oraz w słabem zaludnieniu kraju. 

W Syberyi zachodniej do r . 1898-go prze
mysł węglowy rozwijał się bardzo słabo, lecz od 
r. 1899-go wytwórczość węgla zaczęła szybko 
wzr~stać; .w r. 1903-im powiększyła się 3 razy w 
porownan~u z r. 1899-ym i 14 razy w' porównaniu 
z r. 1893-lm. N a podniesienie się przemysłu wę
glowego w Syberyi zachodniej wpłynęło głównie 
przeprowadzenie drogi żelaznej Syberyjskiej. 

W ~yberyi wsch?dniej wydobywanie węgla 
zaczęło s1ę w r. 1893-Im od 750 000 pudów węgla 
brunatnego; w r. 1894-ym wydobyto już 1131 000 
pudów węgla kamiennego a w r. 1903-im wytwór
czość .wynosiła 28,7 milionów pudów. Szczególnie 
szybki ~z.rost wy~wórczości węgla w Syberyi 
wschodmeJ zaczął s1ę od r. 1901-go i spodziewać 
się należy, że wzrost ten i nadal w tym samym 
stopniu będzie postępował. 

nie możliwie obszernej i dokładnej statystyki ma 
wielce doniosłe znaczenie, ponieważ wyświetla 
istotny stan danej gałęzi przemysłu i daje ponie-
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kąd pewne wskazówki co do dalszego kierunku ru
chu przemysłowego. Od zbieranej i ogłaszanej 
statystyki wymaga się przedewszystkiem trzech 
warunków: l) żeby była ogłaszana możliwie 
wcześnie, 2) żeby była dokładna i 3) żeby nie za
wierała błędów drukarskich. Bylo również do
wiedzione, że jedyne posiadane przedtem źródło 
do czerpania danych statystycznych o przemyśle 
górniczym i hutniczym w państwie Rosyjskiem, 
mianowicie wydawane przez górniczy komitet 
naukowy roczniki p. t. .Zbornik statisticzeskich 
swiedienij o gornozawodskoj promyszlennosti 
Rossii w .... godu", nie czyni zadość żadnemu z 
przytoczonych powyżej trzech warunków. Prze
mysł górniczy i hutniczy odcz11wal potrzebę po
siadania dobrej statystyki i do zbierania jej 
wzięły się instytucye prywatne, mianowicie ra
dy zjazdów przemysłowców górniczych. Urzą
dzone zostało oddawna zbieranie i ogłaszanie 
bardzo obszernej i szczegółowej statystyki prze
mysłu naftowego w Rosyi w radzie zjazdu prze
mysłowców naftowych w Baku, przemysłu wę
glowego w radach zjazdów przemysłowców gór
niczych południa Rosyi, Królestwa Polskiego, 
Uralu i innych, wreszcie przemysłu cynkowego 
w radzie zjazdu przemysłowców górniczych Kró
lestwa Polskiego. 

Zbieranie statystyki przemysłu żelaznego 
również w kilku radach zjazdów bylo zapocząt
kowane, lecz zamiar ten musiał być następnie za
niechany, ponieważ stanęła temu na przeszkodzie 
powzięta w listopadzie r. 1901-go przez zjazd 
XXVI-y przemysłowców górniczych poludnia 
Rosyi wielce niefortunna, jak to poniżej okaże 
się, myśl utworzenia przy ministerstwie skarbu 
jednego dla całego państwa centralnego biura 
statystycznego dla przemysłu żelaznego; biuro to, 
jakkol wiek wchodzi do składu instytucyi państwo
wej, utrzymywane jest kosztem zjazdów przemy
słowców górniczych. Biuro faktycznie zbiera 
dane statystyczne od l stycznia r. 1903-go i na 
zasadzie zebranych danych układa co miesiąc ze
stawienia ogólne (bez wymieniania nazwy poszcze
gólnych zakładów) dla każdego okręgu państwa, 
drukuje rzeczone zestawienia i rozsyła różnym 
instytucyom oraz poszczególnym zakładom. Biu
ro czynne jest prawie dwa lata, a przeto można 
już rozpatrzyć i osądzić, jak wywiązuje się ono 
z podjętego zadania, pomijając rok 1903-ci, któ
ry, jako pierwszy rok działalności biura, musial 
z konieczności zawierać pewne usterki, które w 
następstwie winny były być przez biuro usunięta. 

Odkładając rozpatrzenie szczegółów na póź
niej, należy zbadać, w jakisposób biurousunęłojedną 
wielką wadę statystyki, która przeszlo rok temu 
w powołanym powyżej artykule byla wskazana. 
Chodzi o to, że biuro zbierało dane statystyczne 
od wszystkich zakładów metalurgicznych żelaz
nych, znajdujących się w zawiadywaniu b. mini
sterstwa rolnictwa i dóbr państwa (obecnie mini-

sterstwa handlu i przemysłu), oraz od niektórych 
zakładów metalurgicznych przeróbczych i mecha
nicznych, znajdujących się w zawiadywaniu mi
nisterstwa skarbu (obecnie ministerstwa handlu 
i przemysłu). W opracowanych przez biuro 
schematach (w grupie czwartej) i po części w in
nych były takie wytwory, które wyrabiane są 
i w zakładach metalurgicznych żelaznych i w 
zakładach metalurgicznych przeróbczych oraz 
mechanicznych, jak również takie, które wyra
biane są tylko w zakładach metalurgicznych prze
róbczych i mechanicznych. Zbieranie danych nie od 
wszystkich bez wyjątku zakładów obu przyto
czonych powyżej grup daje w rezultacie tylko 
część tego, co w rzeczywistości wyrabia się w 
Rosyi, a przeto zbieranie takie nie ma żadnej war
tości dla przemysłu. 

W powolanym powyżej artykule wskazane 
było, w jaki sposób można byłoby wadę tę usu
nąć. Mianowicie, ponieważ rady zjazdów prze
mysłowców górniczych, które mają stosunki bez
pośrednie wyłącznie tylko z uczestnikami rzeczo
nych zjazdów, t. j. z zakładami metalurgicznymi 
żelaznymi, podległymi dozorowi inspekcyi górni
czej, ni~:: mogą zwracać się ani bezpośrednio, ani 
za pośrednictwem odnośnych inżynierów okręgo
wych o składanie statystyki do zakładów żelaz
nych przeróbczych i mechanicznych, podległych 
dozorowi inspekcyi fabrycznej, przeto należałoby, 
żeby centralne biuro dla przemysłu żelaznego wy
jednało następujące rozporządzenie odnośnego mi
nisterstwa (na zasadzie okólników b. ministra 
rolnictwa i dóbr państwa oraz Zachodniego za
rządu górniczego rozporządzenie takie obowiązu
je inżynierów okręgowych w Królestwie Polskiem): 
l) inspektorowie fabryczni podają odnośnym ra
dom zjazdów przemysłowców górniczych spis 
wszystkich podległych ich dozorowi zakładów 
żelaznych przeróbczych i mechanicznych, a w 
następstwie komunikują tymże radom zjazdów o 
wszelkich zaszłych w tym spisie zmianach (o 
zamknięciu istniejących i powstaniu nowych za
kładów) natychmiast po zajściu tych zmian; 2) 
inspektorowie fabryczni okazują radom zjazdów 
przemysłowców górniczych pomoc, jeżeli który 
zakład zalega w składaniu danych statystycznych. 

Projekt wyjednania takiego rozporządzenia 
mial na celu, żeby zestawienia danych staty
stycznych zawierały kompletny obraz wytwórczo
ści całego przemysiu żelaznego w państwie Ro
syjskiem, a nie, jak miało to miejsce, zestawienie 
wytwórczości tylko części zakładów żelaznych. 
Biuro statystyczne rozwiązało zadanie to w spo
sób bardzo prosty, trzymając się widocznie zasa
dy: "byle mniej pracy", mianowicie skasowało 
zbieranie danych co do wszystkich prawie arty
kułów grupy czwartej (pozostały tylko rury spa
wane żelazne oraz złączki i podkładki). Niestety, 
ponieważ biuro nie zbiera danych od wszystkich 
zakładów przeróbczych, przeto i w wielu wytwo-
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rach innych grup zestawienia nie mogą zawierać czają w świat do użytku przemyslowców zesta
wlej wytwón:zości w państwie Rosyjskiem; do ta- wienia, gdzie rzadko która cyfra jest dokJ'adna. 
kich artykulów należą wszelkie bloki i odlewy, Centralne biuro oglasza co miesiąc zestawie
rury i części do nich, wszelkie gatunki żelaza nia, w których pomieszcza dane o wytwórczości 
walcowanego, drut i t d. Jedynie tylko wy- tak w danym miesiącu, jako i od początku roku 
twórczość urowca może przedstawiać obraz praw- do końca danego miesiąca; zestawienie przeto za 
dziwy i to o tyle, o ile dokladnie będzie zesta- grudzień zawiera wytwórczość . za miesiąc 
wianą, co, jak poniżej będzie wykazane, w zesta- sprawozdawczy oraz za cały rok. Należaloby 
wieniach biura przedstawia bardzo wiele do ży· przypuszczać, że jeżeli podsumować wytwórczość, 
czenia; dla zbierania jednak danych o wytwór- ogłoszoną w poszczególnych miesiącach całego 
czości samego tylko surowca nie warto chyba roku, to powinna wypaśĆ' w rezultacie ta sama 
utrzymywać kosztem przemystowców tak ko ztow- cyfra, jaka wykazana jest w zestawieniu grudnio
nej instytucyi, jaką jest centralne biuro staty- wem, jako wytwórczość całoroczna. Bynajmniej 
styczne dla przemyslu żelaznego. Biuro musi tak nie jest i podsumowanie wytwórczości. po
przeto udawać. że układane przeze!1 zestawienia da- danej w miesiącach poszl;zegc)lnych r. 190-1-go, 
nych i o innych artyku~ach przemysiu żelaznego, wcale nie daje tych cyfr, jakie wykazane są w 
o1nócz surowca, przedstawiają obraz wytwórczości zestawieniu grudniowem. 
calego państwa, inaczej bowiem istnienie biura Centralne biuro ogJasza co miesiąc w zesta
okazaloby się zbytecznem a przeto i pobieranie wieniach swoich dane o zapasach różnych wy
przezeń od rad zjazdów przemysłowców s-órni- tworów przemysiu żelaznego na początku i w 
czych sum na swoje utrzymanic niepotrzebnem. końcu każdego mie iąca. Należaloby przypusz-

Jednym z niezbędnych warunków statysty- czae, że te same zapasy, jakie wykazane zostaly 
ki jest, jak to powyżej przytoczyliśmy, żeby by- w końcu danego miesiąca, powinny być wykaza
ra ona możliwie świeżą, t. j. możliwie wcześniej ne na początku następnego miesiąca. Bynajmniej 
ogłaszaną. Zbierana przez radę zjazdu przemy- tak nie jest i 0yfry odnośne przedstawiają niejed
slowców górniczych Królestwa Folskiego statysty- , nokrotnie znaczne bardzo różnice. 
ka przemysłu węglowego i cynkowego zawiera Zarządy poszczególnych zakładów żelaznych 
nie tylko dane o wytwórczości węgla. galmanu posylaj ą co miesiąc jeden egzemplarz danych 
i _cynku, lecz_ oprócz _te~o: r_ozehócl węgla,, pr~e- l sta.ty, tycznych do centraJnego biura statystycz
Clętne za.robk1 robotmkow, hczb9 wypadkow me- nego dla przemysłu żelaznego w Petersburgu a 
szczęśliwych i wiele innych danych, oraz doko- 1 drugi do rady zjazdu przemy. łowców górniczych 
nane na podstawie tych danych różne obliczeńia swojego okręgu. Daje to możność sprawdzenia, 
przeciętne. Nadmienić należy, że ści J'e obli- . czy biuro centralne dokladnie układa sprawozda
czanie zarobków robotników za dany miesiąc doko- l nia. z przysyłanych im przez zakłady danych. 
nywa się w kopalniach i hutach w pierwszej polowie l ie mamy możności wykazania rezultatu tego 
następuego nuesiąca, a wy plattL zarobków od by w a , prawclzenia co do innych o kręgów państwa, po nie
się dopiero o kolo 16-go na. tenmego miesią!'a. Z tego j waż nie posiadamy danych. przysyłanych przez 
powodu zestawienia danych, zawierające takie wia- po zczególne zakłady. Jedynie co do Królestwa 
domości, jak zarobki robotników, nie mogą być ogla- Polskiego możemy zaznaezye. że rezultat tego 
sza,ne tak wcześnie, jak zestawienia, zawierające sprawdzenia wypada zupełnie ujemnie, mianowi
tylko wytwórczość, zapaf;y, liczbę robotników 1 cie: wiele cyfr, otrzymanych na podstawie da
i t. p., a takie tylko dane zawierają zestawienia, i nych, zebranych od zakładów poszczególnych. nie 
ogłaszane przez centralne biuro statystyczne. Ze- zgadza, si<; z cyframi odno ' nemi, wykazanemi 
stawieuia statystyki cynkowej i węglowej , uHa- : w sprawozdaniach biura CE:ntralnego; nie przy
dane przez radę zja.zJu przemyslowców górni- puszczając, żeby zaklady posylaly inne dane do 
czych Królestwa Polskiego, ogłaszane są po uply- biura centralnego. a inne do odnośnej rady zjaz
wie 2 miesięcy, a takie zestawienia, jak wykazy du, a mająe przytem niezbite cłowody niedbalego 
ilości wysłanego węgla, po upływie 1miesiaca. Co 1 wysoce traktowania swoich obowiązków przez 
się tyczy zestawień, oglasz~wyf'h przez eentralne biuro centralne, musimy i te niezgodności zali
biuro statystyczne, należy zaznaczyć, że w danej f'ZY(~ na karb dowiedzionego gdzieindziej niedbal
chwili ogłoszone zostaly zestawienia za czerwiec s twa biura centralnego. 
r. b. I pod tym przeto względem działalność biura Z powyższego łatwo wynika sam przez się 
centralnego przedstawia bardzo wiele do życzenia. wnio ek, że centralne biuro . statystyczne dla 

Przejdźmy teraz do rozpatrzenia, o ile ogla-
1 
przemysłu żelaznego w Petersburgu w podjęciu 

szane przez centralne biuro statystyczne zesta- przez siebie zadania ześrodkowania prowadzenia 
wienia są dokładne i zasługiwać mogą na zaufa- statystyki ma widoeznie na celu jedynie utrzy
nie. Jak to poniżej będzie wykazane, zestawie- mywanie kosztem przemysłowców górniczych 
nia te pod względem dokiadności przedstawiają pewnej liczby urzędników państwowych. a wyda
pracę tak wysoce niedbalą, że po prostu dziwić wane przez biuro rzeczone zestawienia nie tylko 
się tylko należy odwadze ludzi, którzy wypusz- nie przynoszą przemysłowcom tym żadnego po-
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żytku, lecz, jako zestawione wielce niedbale i za
wierające cyfry zupełnie fałszywe i niedokład
ne, mogą poniekąd przynieść przemysłowcom 
szkodę, ponieważ wprowadzają ich w bląd. 

Okręgi Pół'nocny 
i N adbaltycki . 3 l 4 5 13 

Królestwo Polskie 14 5 3 8 30 

Jakiż wobec tego można przedstawić obraz 
stanu przemysłu żelaznego w państwie Rosyjskiero 
w r. 1904-ym? 

Razem 167 47 38 43 295 6 
Liczba innych pieców była następująca: 

Gruszki 
Postaramy się wy brnąć z tego trudnego za

dania i przedstawić różne kolumny cyfr, zaczerp
nięte z różnych źródeł. 

Liczba zakładów żelaznych byla następująca: 

~' 
' "' '" 1: ;.;; 1!:$., o "' o o.,... 

""' li: ;g~~ a :>l ;; g.~~ 

' ., .., 
" "'"' a :>i 

<D 

"' ";" "' !1; ~l: ..s" ~ 
o o ..... ~=~ ~ OD 
p, :~~ ;:! 

p. 

Liczba W tam 
zakładów czynnych 

"' "' "'~ 
"' a go,~ .s o o .. <!>!'1 

" o ...... p:; pq E-< E-lm 

.., .... 
"' "'"P. "' o o bi)U> " " .!'l~~ " ~ P< p:; 

Poludnie Rosyi 27 24 
Ural i Syberya . 124 113 
Okrąg Moskiewski . . . 43 29 
Okrąg N ad wołżański . . . 5 3 
Okręgi Pólnocny i Nadbałtycki 26 17 

Południe Rosyi 16 lO 4 68 
Ural .... 4 2 55 
Okrąg Moskiew-

ski l 16 
Okrąg Nadwoł-

l 19 

214 
11 437 265 

27 36 

25 l Królestwo Polskie . . . . 31 20 _..:...._ ___ ::..:.__ żański . 
Okręgi Pół'nocny Razem 256 206 

Liczba wielkich pieców byla następująca: 

Poludnie Rosyi . 
Ural i Syberya . 
Okrąg Moskiew-

ski . . . . . 
Okrąg Nadwoł-
żański . . . . 

"' <l 
<l 
p, .. o 

36 
92 

22 

.. 
~~ 
.,~ 
1!: .. 
o o 
..,." 

c3 'El 

4 
31 

6 

·;:, 
o 
dS .. 
dS 
p. 

"' ... 
~ 

lO 
16 

5 

.g .q 
dSO 
.-oP> 
«<l 
?Jtl 
.. p, 

"~ 
~·a 

5 
7 

18 

a 
"' " dS cq 

55 
146 

51 

~ 

3 
3 

6 24 i N adbaltycki . 4 
Królestwo Polskie 2 l 40 

171 ? 29 
l 49 58 

Razem 26 10 15 222 183 752 389 
Liczba robotników był'a następująca: 

Poł'udnie Rosyi 52 259 
Ural . 123 247 
Okrąg Moskiewski 23 988 
Okrąg Nadwołżański . . 14 327 
Okręgi Pół'nocny i Nadbał-

tycki 35 604 
Królestwo Polskie 18 014 

Razem 267 439 

Dane o wytwórczości i zapasach 
się jak następuje: 

odnośnie do calego państwa Rosyj skiego przedstawiają 

Grupa pierwsza. 
Surowiec lejarski . . . 
Surowiec dla dalszej przeróbki . 
Surowiec bez wymienienia nazwy . 
Odlewy surowcowe z wielkiego pieca 
Surowiec zwierciadlany 12-14% . 
Surowiec zwierciadlany 19-20% 
Surowiec manganowy 50-60 % 
Surowiec manganowy 78-80% 
Surowiec krzemowy . . , 

Grupa druga A. 
Bloki zlewne bessemerowskie 

" tomasowskie 
" " marten o w ski e 
" pudlowe . . 
" tyglowe . . 

Pół'wyrób fryszerski 

Razem 

Razem 

Zapasy 
duia l-go 
stycznia 
r. 1904 

p 
5556862 

22423605 
8491244 
1461869 

423±47 
216786 
192854 
138531 
125320 

39100818 

1202538 
129679 

5511448 
1388050 

76530 
333837 

8642082 

Wytwór
czość w r. 
1904-ym 

(Podług zesta
wienia za gru
dzień r. 190i) 

u 
27 993921 
91847 509 
52409473 

2859569 
289380 

2689805 
50548 

1171246 
554665 

179866116 

30309407 
10238598 

126558765 
13209097 

387287 
l 712411 

182415 565 

d 

Zapasy dnia 31 grudnia 
r. 1904 czy li l stycznia 

roku 1905 

P.odł.ug zesta- Podług zesta-
"\Vlenut. za. gru- wiania za sty-
dzień r. 1904 c zeń r. 1915 

ó w 
7 473597 7 869766 

25224999 25730347 
10309431 9029280 

766896 962865 
370011 3±5063 
684907 742086 
37216 43183 

287 334 328260 
212597 230289 

45 366988 45 281139 

1549190 902771 
138143 138143 

7952526 8826141 
1348554 1341238 

56426 58686 
212995 216646 

11257834 11483625 
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Grupa druga B. 
Odlewy surowcowe z kopulaków i pieców 
żarowych . . • . 

Odlewy stalowe z pieców martenowskich i 
tyglowych oraz gruszek . . . . . 

Rury surowcowe wodociągowe, z pohcze
niem mufowem i kołnierzowem 

oraz części fasonowe do tychże . 
Razem 

Grupa trzec ia. 
(z wyjątkiem przeróbek przejściowych) 

Bloki kute i przewalcowane jakoteż kęsy 
płaskie i równoboczne, przeznaczone na 
sprzedaż . . . . . . . . . . . 

Belki żelazne dwuteowe i korytkowe wyso-
kości ponad 100 "'"' . . . . . . 

Szyny dla miejskich kolei konnych i elek
trycznych Feniks żłobione i wypukłe . 

Szyny dla dróg żelaznych parowych wagi 
8,32 i więcej funtów na l stopę bieżącą . 

Szyny kopalniane wagi mniej niż S,32 funty 
na l stopę bieżącą . . . . . . . . 

Stal i żelazo płaskie i wszelkie handlowe i 
profilowe : . . . . 

Stal resorowa i sprężynowa 
Stal narzędziow<~ . . . 
Stal cementowa . . . 
Drut walcowany okrągły i kwadratowy w 
kręgach . . . . . . 

Blacha żelazna i i'ltalowa gn1bości większej 
nad 3 /Illit 

Blacha żelazna i :Lalowa do .'\~ 20 włącznie 
Blacha do krycia dachów żelazna i stalowa 

cień za od .\~ :20 . . • 
Żelazo i stal uuiwersalne szerokości od 150 

do 1500 Jlllll włącznie oraz żelazo do wyro
bu rur . . . . . . . 

Obręcze do kM parowozowych, tendrowych 
i wagonowych oraz kołnierze walcowane 

Osie parowozowe. tendrowe i wagonowe nie-
obtoczone . . · 

\V zelJ,ie obcinki, końee i wyt.~oczki od wy
robu obręezy 

Razem 
Grupa czwarta. 

Wyroby. 
H.ury ciągniolle spawane . . . . 
Dna tłoczone dla. kotłów lub innego celu . 
Rury spawane dla kotlów parowych lub in-

nego celu . . . . . . . . . . 
Kotły parowe stałe . 
Kotły lokomobiJowe stale 
Kotły parowozowe 
Mosty . . , . 
Wiązania dachowe oraz wszelkiego rodzaju 

konstrukcye żelazne roboty kotlarskiej 
Rezerwuary, zbiorniki i cysterny . . . . 
Różne wyroby kotlarskie. oddzielnie nie wy-

szczególnione . . . . . . . . . 

1579215 

173 591 

57 1 520 
18206 

2 312532 

l 31:iti '2.57 

185 814 

2 473113 

1:1:3 571 

7 728255 
o4 ±29 
S2074 

D774 

1Mo24 

125;ł 248 
521 754-

3125 569 

3-1:1522 

20'2. o4± 

1180 4-4--1: 
~o 3213-!9 

124 72H 

1583~ 

40Hol 

4I> 638 
2867 

12 534 951 

3.t24 765 

1930166 1923242 

282 634 237 775 

l 966 363 508 058 492 313 
34165 5 527 6 213 

1796024±'.----c2~7~2~Gn~~5~--~2~6b~-9~5~43 

8801737 

8 257 :1:95 

228736 

24:495003 

1172 205 

54-8±4: 04:5 
653280 
187 282 

S5±3 

7 873127 

128224:7() 
3122 770 

13 8o9828 

4 259 ..J.:ł:O 

38020:1:4: 

] 415.D75 

17114259 
162 928 7:1::) 

830(525 

~±341 
1127 277 

1J9 235 
1336 

427 048 
672 771 

484650 
216 776 

2o6 035 

219'2. 259 

o7 505 

3541894-

264-034: 

9917 922 
103496 

72258 
lO 683 

453:1:24 

l ()70 :1:71 
oo3 978 

5800527 

345 507 

268951 

DH308 

2515064 
27 987 981 

11H31t:i 

2(:)2 782 
3215 

22490 

89 
s-±5 

5776 

2152 774 

59470 

3516008 

247 268 

9886113 
57 546 
68512 
17 607 

448301 

1458595 
582423 

5800 823 

324064 

266644 

111416 

25007 564 

307 845 
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-?i łączki i podkładki 568 281 196012 4701479 573638 
Sruby, mutry i haki 
Okucia różne . . 
Drut ciągniony . 
Gwożdzie drutowe i wyciskane 
Wyroby z drutll . . 
Koła wagonowe na osiach . . . . 
Kola parowozowe i tendrowe z osiami 
Koła parowozowe i tendrowe . . . 
Wagony towarowe wszelkiego rodzaju 
W agony oso bo we wszelkiego rodzaj u 
Parowozy . . . . . . · . . 
Statki rzeczne i morskie . 
Lokom o bile . . . . . . . . . . . 
Maszyny i narzędzia rolnicze (łopaty, widły 

i kosy) . . . . . . . . . . . 
Podnośnice wszelkiego rodzaju . 
Silnice parowe . . . . . . 
Maszyny warsztatowe i wszelkie inne 
Części maszyn wszelkiego rodzaj u . . 
Armaty, lawety, jaszczyki i lufy do broni 

palnej . . 
Pociski stalowe. . . 
Pociski surowcowe . . . . . . . . 
W szelkiego rodzaju wyroby dla użytku wła

snego oraz nie wymienione oddzielnie . 

110158 
38639 

141280 
453835 

4842 
26064 

2310 
37 434 
7080 

82313 
93583 

9239 

36026 
4743 
4339 
l 021 

14496 

24176 
140 619 
194 001 

179 725 

2024863 226 215 
2 605905 52397 
2529927 193 948 
1490107 695903 

37 406 6855 
624730 1161 
429937 65 
123230 184 

4084215 
736046 7080 

3 398823 65535 
589923 74532 

24550 17994 

68826 37797 
37 564 6257 

155630 4339 
57919 3273 

291479 8917 

321208 43078 
588685 81834 
386 610 198 613 

l 060785 186522 

Odnośnie do KrólesLwa Folskiego dane o wytwórczości i zapasach przedstawiają się, jak następuje: 

Zapasy dnia 31 grudnia r. 1904 
Wytwórczość w r. 190±-ym czyli 1 stycznia r. 1905 

Fodług da- Podług da-

Fodług zesta- Z P?dsumo-
nych rady nych rady 

zjazdu prze- Podług zesta.- Podług zesta.- zjazdu prze-
wiania za gru~ wa~u~ ze~ta- mysłowców wiania. za. gru- wiania za sty- mysłowców 
dzień r. 1901 w!en mle- ~niczych dzień r.l904 czeń r. 1905 górniczych 

s1ęcznych ólestwa. Królestwa 
Folskiego Folskiego 

Gr u pa pierwsza. p u d ó w 
Surowiec lejarski . 8 688749 8 749:1:27 8626819 1855581 2008121 1818082 

" dla dalszej przeróbki 13 845 013 H 010 2±4 13 950 278 2317845 2234920 2415871 
" bez wymienienia nazwy . 63833 56282 56282 

Odlewy surowcowe z wielkiego pieca 135 934 133 966 140 934 39688 39106 39106 
Surowiec zwierciadlany 12-14% . 112274 112274 112274 121308 121308 121308 

" " 19-20% 31921 31 921 31921 

" manganowy 78- 80% 34274 34274 34274 46913 46913 46913 

" 
krzemowy 19596 19596 19596 

Razem 22 816 244 23 040 185 22 864 579 4496 685 4558167 4549079 
Grupa druga . /. 

Bloki zlewne martenowskie 24 457 679 24 511103 22 776 547 1725649 1725649 1725649 

" pudlowe. 2661282 2384212 2716 896 241931 241931 241931 
Razem 27 118 961 26 895 315 25 493 443 1967 580 1967 580 1967580 

Grupa druga B. 
Odlewy surowcowe z kopulaków i pieców 

88970 żarowych. . . . . . . . . . 1197 355 1190184 1337180 88970 88970 
Odlewy stalowe z pieców martenowskich 

i tyglowych oraz gruszek . . . . 144058 14:4058 144061 2315 2427 2427 
Rury ~urowcowe wodociągowe, z poią-

czemem mufowem i kolnierzowem . 1955 1955 1955 
oraz części fasonowe do tychże 210 210 210 

Razem 1343 578 1336 407 1483406 91285 91397 91397 
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Gru pa trzecia. 
(z wyjątkiem przeróbek przejściowych) 
Bloki kute i przewalcowane jako też 

kęsy plaski e i równo boczne, prze
znaczone na sprzedaż . . . . . . 

Belki żelazne dwuteowe i korytkowe 
wysokości ponad 100 mm . . . . 

Szyny dla dróg żelaznych parowych 
wagi 8,32 i więcej funtów na l stopę 
bieżącą . . . . . . . . 

Szyny kopalniane wagi mniej niż 8,32 
funty na l stopę bieżącą . . . . 

Stal i żelazo płaskie i wszelkie handlo-
we i profilowe . . 

Stal resorowa i sprężynowa 
Stal narzędziowa . 
Stal cementowa 
Drut walcowany okrągly i kwadratowy 

w kręgach . . . . . . . . . 
Blacha żelazna i stalowa grubości więk-

szej n ad 3 mm . . . . . 
Blacha żelazna i stalowa do M 20 włącznie 
Blacha do krycia dachów żelazna i sta

lowa ciel'lsza od x~ 20 
Żelazo i stal u ni wersaln e szerokości od 

150 do oOO nnn włacznie oraz żelazo 
do wyrobu rur . : . . . . . . 

Obręcze do kól parowozowych, tendro· 
wy ch i wagonowych oraz kołnierze wal-

82759 82759 82759 

l 07 o 460 l 067 902 l 070 460 

40275 40275 29448 

196990 140928 215062 

12 041419 12 328 875 12 310 731 
13± 187 13± 187 134187 

2155 367 

1271858 
519305 

291957 

2155 367 

1224111 
514864 

285959 

2 334 888 2 136 522 

2155367 

1271858 
519305 

291957 

590896 

cowane 1102572 1102572 1102572 

195289 

8332 

19077 

1142 397 
3821 

31536 

30519 
90463 

48394 

66467 
Osie parowozowe, tendrowe i wagonowe 

nieobtoczone 414828 414828 414828 36816 
Wszelkie obcinki, końce i wytloczki od 

195289 

3466 

23943 

1153399 
3829 

99 
290 

31539 

21088 
100175 

21 

56304 

66484 

36816 

1905 

25376 

195289 

3466 

239-13 

1153399 
3829 

99 
290 

31539 

2108S 
100175 

21 

56304 

66484 

36816 

wyrobu obręczy 501376 138 355 481823 58 028 58 956 
Razem 22~0~5-=8-=:2-41--:2~1-:7:-:6~7-:570±--:2:-:0-6:-:7-1.:.2.:.53:..__1_7.:.3.=.1 .:.1 .::;39:..__] -6-92- 7 4-2--1-7:..7:..7 :..:0,..,:..:.( 4 

Grupa czwarta . 
Wyroby. 

Rury ciągnione spawane . . . . . 
Rury spawa11e dla kodów parowych lub 

innych celów . . . . , 
\Viązania dachowe oraz wszelkiego ro

dzaj u konstrukcye żelazne kotlarskie 
Różne wyroby kotJarskie oddzielnie nie 

wyszczególnione 
Zlączki i podldadki 
Sruby, mutry i haki 
Okucia różne . 
Drut ciągniony . . . . . . 
Części maszyn wszelkiego rodzaju 
Pociski stalowe . . . , . . 
Wszelkiego rodzaju wyroby dla użytku 

w_łasnego oraz nie wymienione oddziel
Ine . 

333313 

716 400 

9022 

1131 
18±8506 

821445 
138348 

30900 
2531 

59 

170234 

Różnice w danych o wytwórczości, poda
nych w zestawieniach biura centralnego i rady 
zjazdu przemyslowców górniczych Królestwa 
Polskiego, powstać mogły po części skutkiem 
tego, że zaklad w Sosnowcu towarzystwa So-

338864 

656 9-18 

9022 

1131 
1839543 

921486 
13834-8 
30900 

2531 
59 

188Dt34 

333 313 

H023 

1132 
1848506 

920474 
139 222 
30900 

2532 
60 

173887 

43278 

69157 

148315 
39354 
12849 

234 

25859 

43332 

148315 

43332 

148315 
39354 
12849 

234 

25859 

snowieckich fabryk rur i żelaza w r . 1904-ym 
posyłał dane statystyczne tylko do biura cen
tralnego z pominięciem rady zjazdu; od l stycz
nia r. 1905 rada zjazdu otrzymuje dane i od rzeczo-
nego zakladu. Kazimierz Srokowski. 
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J rzegfąa hteratury górniczo- fiutniczej . 
Treść art9l{ułów, z awat·t9ch w ważni ejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch . 

Oesterreichische Zeitschrift fii r Berg-und ryczne i geologiczne oraz sposoby wydobywania 
Hiittenwesen (1905) NQ 42. a) F. Krull. Nowe i sortowania rud, zawierających złoto . W okrę
przyrz qdy ~oiertnicze na ~eJystawie w L eodyum. Opis gu istnieje oddawna a w ostatnich czasach rozwi
tarana hydraulicznego wynalazku \V olskiego oraz naJ się bardzo przemysł złoty , dzięki czemu 
przyrządu do pogłębiania szybów Fietz i Nollen- Meksyk zajmuje szóste miejsce w szeregu krajów, 
burga, wystawionych przez Niemieckie towarzy- wytwarzających złoto. 
stwo wiertnicze w N ordhausen. b) Doprowadza- NQ 45. d) T. Watanabe. O wydzielaniu srebra 
nie podsadzki zapomocq ścieśnionego powietrza. W .s siarczków srebra przy anzalgamacyjn_vm sposobie 
kopalni węgla Heinitz pod Bytomiem czynione otrzymvwania z lata. Autor podaje wyniki swych 
byly próby zastosowania ścieśnionego powietrza bada1'1, mających na celu wyjaśnienie warunków 
w miejsce wody do sprowadzania podsadzki wydzielania srebra, znajdującego się w kwarcycie 
przy sposobie odbudowy zapomocą zamulania. w postaci siarczku. b) J Divisz . • Votatlzi z podró.ty, 
Próby wypadły pomyślnie. Korzyści . powyż- odbvtej w celu .'3Wiedz enia ~eJystawy w Leodyum oraz 
szego sposobu są następujące: l) zamiast pia- j Belgijskiego i Pótnocno-Francuskiego olzręgów wę
sku, którego niejednokrotnie daje się w oko- glowvclt (c. d.) Opis stacyi doświadczalnej w Fra
licy odczuwać brak zupełny, można używać w-szel- l merie, gdzie odbywają się próby lamp bezpieczeń
kiego rodzaju materyaly podsadzkowe, 2) dość stwa różnych systemów w różnych warunkach 
znaczny koszt wypompowywania wody, wprowa- oraz próby materyałów wybuchowych. Opis urzą
dzanej przy stosowaniu podsadzki pJ'ynnej, od pa- dzeń mechanicznych w kopalniach: Grand Hornn, 
da, 3) unika się zanieczyszczania i psucia maszyn l Bois de Luc, Espera.nce, Bonn e Fortun e. c) Dane 
wodo i ągowych przez zanieczyszczoną mułem l tatys(VC ó;ne, dotyc.c:qce ~uytwórczości przemystu gór
wodę, 4) unika się wydatków na budowę tam i nic.::o-lwtniczego w Prusach w latach 1903 i 190.f.. 
zbiorników dla wody i 5) powietrze, wprowadza- d) Pv.r:emysl węglowy i :!:elaz 11y w pierwszem pól11o
ne w dużej ilości, służy zarazem do !Jrzewietrza- czu r. 1905. Dane o wytwórczości węgla kamieu
nia kopalni, oo wpływa na zmniejszenie kosztów nego, surowca, żelaza i stali. c) Tv: Foltz . Rynek 
wentylacyi. c) Smota jal;:o paliZLo. Warunki eko- węglo·w_v i nzetalowv 1v pa.i:dz iemilw r. 1905. 
nomiczne i techniczne zastosowania smoły jako Zeitschrift fiir das Berg , Hiitten u. Salinen 
pa.liwa. Opis palenisk, używanych do tego celu. Wesen (1905) . Zeszyt 3. a) B. Simmersbacli. 
d) J Divis.r: . • Votatki z podró6y, odbytej w celu zwie- Pr.::em_vsl górnic.2!o-lwt11iczy lta Węgrzech w 1'. 1903. 
dzenia wystawy w Leodyum oraz Belgijskiego ż Dane statystyczne, dotyczące wytwórczości. wywo
Pólnocno-Frallcuskiego ol~ręgów węglowych (pocz.). zu i przywozu wytworów górniczych i hutni
Opis ważniejszych urządzeń mechanicznych, znaj- czych, zebrane na podstawie danych urzędowych. 
dujących się na wystawie, oraz typowych urzą- b) B. Simmersbaclz . Fonnacya węglowa i z apasy 
dzeń mechanicznych w ko1Jalniach belgijskich i 

1 
·wegla kallliem-zego w S.c:kocyi. Dane geologiczne, 

francuskich . Dzial technologiczny i ogólny ma- l dotyczące formacyi węglowej, statystyka prze
szynowy na wystawie. myslu węglowego, tablice, zawierające sklad che-

NQ 43. a) J. Diviss . • Votatl;:i :::; p odró?:y, odb_v- miczny ważniejszych o·atunków węgla szkockie
tej w celu zwiedz enia 1oystmeJy w L eodyum oraz go. Zapasy węgla w Szkocyi podług przyb~iżo
Belgljskiego i Pólnowo - Fm11cusl;:iego ol;:ręgów wę- nych obliczeń mogą być wyczerpane w mągu 
glowyclz (c. d.). Dzia.l maszyn górniczych i hut- 200 lat. c) L. .lficllaelis. Pr.syczynki do chemii i 
niczych na wystawie w Leodyum. b) Dane staty- 1 m echallilzi prz_vrzqriów ratunkowych. Na podstawJe 
styczne o linach wyciqgowyclt w okręgu Dortmund materyalów, jakie dostarczyły badania i próby, 
z a r. 190-1-. c) Ernst. Pn:emyst gómic.s_v i hutniczy dokonane w la.tach ostatnich, autor rozpatruje 
w Peru w r. 190.f.. Dane statystyczne o wytwór- zjawiska chemiczne i mechaniczne, zachodzące 
czości i wartości wytworów. podczas procesu oddychania przy pomocy nowych 

NQ 44. a) F. Janda. Prz ewietrz a1lie ·w fabry- przyrządów ratunkowych. d) Wvpadlzi nieszczęśli
ce farb uranowych w St . .foaclzimsthal. b) J Divisz. l we, spowodowalle dzialalliem prqdu elektrycznego w 
Notatki z podróży, odbytej ·w celu .::wiedzenia wysta- /;:opa lniach pruslzich w r. 190.f.. Według danych 
wy w Leodytt1n orn.z Belgijskiego i Pólnocno- Fran- urzędowych opis warunków i przyczyny kilkunastu 
wskieg o olzręgów ~vęglowyclt. (c. d.). Opis urządzeń wypadków porażenia prądem elektrycznym. e) Spra
mechanicznych w ważn iejszych kopalniach. O li- 'l.1JOzda11ie o ważniejszych wybuchach w kopalniach wę
nach i maszynach wyciągowych. c) C. Preusse. , glakamiemtegowPrusachw r. I90.f.. Opis wybuchów, 
0/;:ręg El Oro i Tlalpujahna ( Jfeksyk.). Dane histo- wynikłych skutkiem zapalen ia się pylu węglowe-
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go lub też gazu ziemnego. f) Ac/~emzann. Z do- 1 licznege>. Określenie ilości niklu i zanieczyszczeń 
Ś'lviadczeJ~, dokonwzych na Slqsku Gómym 1wd róż- Artyku~· był drukowany w czasopiśmie Gornyj 
nego rodzaju lderow11ikami w ~zybaclz wyciqgowych. Żurn: l (r. 1905, maj). d) R. Na~nias. Analiza rudy 
Artykuł zasługuje na szczególną uwagę. Autor żelaznej i żużli. e) C. Cloud. )Jiarowe oznaczenie 
mówi n a, początku o naj bardziej rozpowszechnia- bi:<:mutu. Sposób polega na tem, że jodek ołowiu 
nych na Sląsku kierownikach drewnianych, żelaz- zmienia swą barwę żółtą na pomarańczową. na
nych i drucianych, podaje koszta urządzenia ich stępnie brunatną a wreszcie ciemno~zerwoną, gdy 
i utrzymania, dalej zachowania się ich w czasie zostaje strącony jodkiem potasu w nadmiarze w 
pracy. Uwagi ogólne, dotyczące dzia.J:ania spa- obecności malych ilości bizmutu. 
dochronów; opis najwięcej rozpowszechnionych, a Wrzesień. a) A. Habets. Sprawozdanie z wy
mianowicie: Biehtera, V/11ite, Granta, Gerlacha stawy w Leodvwn 'lU r. 1905. Górnictwo. O zł'ożach, 
Miinzera, Kani i Kuntzego, Libottea, Lessinga, 1 nowych badaniach i sposobach odbudowy. W roz
Hoppego i SoHriana. Dalej autor wskazuje na dziale pierwszym o zł:ożach autor zgromadził 
kierowniki, zas1ugujące na wyróżnienie ze wzglę- , wiadomości, dotyczące zł:óż nowoodkrytych w 
du na: l ) skuteczno ~ ć cizialania padochronów, 2) ciągu lat ostatnich zwłaszcza w Kanadzie, gdzie· 
koszta urządzenia i utrzymania i 3) trwałości kie- badania poszukiwawcze dosięgły olbrzymich roz
rowników. Jakie kierowniki są naj odpowiedniej- miarów. b) C .. II. Rem lis. O przewietrzaniu domów. 
sze, trudno zdecydować, nie wziąwszy pod uwagę c) .Plt .. "Yegn:s. IV sprawie rltlaJZtyrly Plntonrz. Autor, 
względów, przytoczonych wyżej, oraz warunkóvv, zaJmUJąc 1ę badaniem Flandryi pod względem 
w jakich się dany szyb znajduje. \V końcu ar- 1 geologicznym, doszedł do przekonania, że w za
tykułu pomieszczona jest tal>lica, zawierająca ze- mierzchlej przeszłości musial mieć miejsce ol
stawienie 65 wypadków zerwania, się liny, wzię-

1 
brzymi potop, spowodowany wzdymaniem się po

tych z praktyki górniczej na Sląsku Górnym; wierzchni ziemi. N a tej podstawie opowiadanie 
tablica podaje rodzaj kierow·ników, system spad o- Platona o zatopieniu Atlantydy należa-toby uwa
chronu i działanie jego w chwili zenvania się żać za zasługujące na wiarę. Autor przewiduje, 
]iny. g) Pu(nhl. "Votatki z podróży po Sta11ach że skutkiem tych samych przyczyn kulę ziemską 
Zjerllloczonyclz 'li! celu zapo.snauia Sif! B pnelllystem może spotkać w dalekiej przyszłości taka sama 
metalurgiczll)'lll. Opis licznych hut miedzianych, gwaltownn. katastrofa. d) Lampiarnia systemu Gru
ołowianych i cynkowych, szkól górniczych i pra- 1 nerrz ż Crhnberga. Na wystawie w Leodyum w 
cowni chemicznych. h) Bazt111. Pn_I'Ct:;y1llzi do dziale przemysłu niemieckiego zwracało uwagę 
sprawy przewietrzania l<oPa/JI . O nowych wenty la- ·urządzenie rl o przechowywania, czyszczenia, na
torach, stosowanych w ],rajach z naj bardziej roz- pelniania i wydawania lamp bezpieczeństwa. 
winiętym przemysłem górniczym; o sposo u ach Wszystkie czynności wykonywane są mechaniez
poruszania wentylatorów i o nowych badaniach, nie, przyozem wykluczone jest niebezpieczeństwo 
dokonanych w Niemczech nad działaniem wenty- wylmchu benzyny. 
latorów. Revue de metallurgie (1905). Paździer-

Revue universel!e des mines (1905). Sier- nik. a) Klasyjilwcya żelaza i stali we Francyi. 
pień. a) L. Creplet. Elektryczno·~' w sastosowa11iu W celu ujednostajnienia klasyfikacyi wszystkich 
do mrzS#..yn wyciggowych. Autor wyjaśnia przede- gatunków żelaza handlowego i specyalnego zwią
wszystkiem różnice, zachodzące pomiędzy sposo- zek wakowni francuskich opracowa.l projekt kla
bami wydobywania zapomocą lJrądu elektryczne- syfikacyi, który został obecnie przyjęty i zasto
go, t. j. zastosowania maszyn o prądzie stałym sowany w praktyce. b) Czernobaejf. Cieplo two
lub zmiennym. Który z tych sposobów jest ko- r.senia Sif! nielztóryclt l<.r.;:emianów. Autor podaje 
rzystniejszy, kwestya dotąd pozostaje nierozwią- wyniki badań, dokonanych nad ciepłem tworzenia 
zaną. Dalej następuje opis elektrycznej maszyny się krzemianów. Do badań autor zastosował spa
wyciągowej w kopalni Fleron i wyliczenia, doty- sób Le Ohateliera, polegający na tO]Jieniu sub
czące kosztów urządzenia jej oraz ko ztów wy- stancyi, baclanej w bombie kalorymetrycznej przy 
dobywania węgla. Z porównania maszyn wy- pomocy paliwa, którego ciepło spalenia został'o 
eiągowych parowej i elektrycznej wynika, że ta uprzednio oznaczone. Różnica pomiędzy ilością 
ostatnia zarówno pod względem doldaclności ru- ciepł'a, obliczonego dla paliwa, oraz ilością ciepl'a 
chu, bezpieczeństwa i oszczędności bezwarunkowo otrzymaną daje ilość ciepła, potrzebną dla wy
jest lepszą. Zważywszy, że energia elektryczna tworzenia reakcyi tworzenia się danego krzemia
rnoże jednocześnie być zastosowaną do oświetle- nu. c) JJ. Demo.say. Badania nad harto·wamem stali. 
nia oraz poruszania sortowni i wentylatorów, Badania dotyczą wpływu warunków, w jakich 
koszta wytwarzauia jej a zaJ:azem wydobywania się odbywa hartowanie stali, a więc działania 
węgla w miarę szerszego stoso\vania prądu ulegną 1 temperatury, czasu trwania ogrzewania i ochla- · 
odpowiedniemu zmniejszeniu. b) C/z. Beer. S.skota dzania oraz wielkości próby. d) Ch. Fremond i 
:zawodowa 111eclta11iczna w Leodyum. Jej powstanie, F. Osmond. O szczeli12ach, tworzq.cych się w blaclzach 
organizacya, wyniki, osiągnięte dotąd, i projekty lcottów parowych. Odróżniać należy dwa rodzaje 
na przyszłość. c) A. Hollard. rl11aliza niklu meta- , uszkodzeń blachy kotłowej, a mianowicie odksztal-
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cenia i właściwe szczeliny. Autor zajmuje się wego, wydzielone zostały kryształy i poddane 
wyłącznie sprawą powstawania szczelin i jako na próbom mechanicznym. mikroskopowym i che
główną ich przyczynę wskazuje na uszkodzenia micznym. Analiza chemiczna wykazała prawie 
mechaniczne, powstające zwłaszcza podczas bu- ~ zupełny brak węgla (0.06) i bardzo niewielkie 
dowy kotłów; szczeliny te, na razie niewidoczne, ilości krzemu i manganu. Z tego wynika, że 
następn~e P,Od wpływem czynników sprzrjających d?miesz~ci te ~ostały utlenione ~ zwłaszcz_::t wę
rozwiJaH s1ę bar_dzo szybko. _Azot! fosfor 1 żużel, 1 g1el, ktoreg? _ Ilość przypu~zczalme w7nos1ła po
za.warty w żelazie, przyczymaJą s1ę do szybszego czątkowo 0.3o-OAO. b) 8. Corve. .\otntld z po
powstawania szczelin . Artykuł, opatrzony znacz- dró':y do Stnnów Zjerlnoc ::oll\'Cli (c. d.). Opis wal
ną liczbą fotoo-rafii, przedstawiających różne cha- cowni belek du~ych wymiarów w Pencoyd i Ho
raktery tyczne przyklady szczelin. e) A. Portier. mestaed. c) Z. r:.uillet . . tnl llildowo- nww;a11owa. 
O sldnds ie clzenzicznym kuli żelnzllej. znalezionej w Autor clokonal szeregu badań mechanicznych sta

Josach Bastylii. Kula surowcowa zat~·aciła prawie li, za wierającej nikiel i manganez w różnych to
swą dawną budowę metaliczną. Zelazo prawie sunkach. i doszedl do wnio. ku, że wątpliwe jest, 
całkowicie zostało utlenione. Analiza wykazuje l ażeby mogły zastąpić stal niklową. Na 1wrzyść 
obecność 2,0% wody i około 17,:>0/ 0 tlenu. Takie stali niklowo-manganowej przemawia jedynie jej 
utlenienie, dochodzące do środka kuli, nie ujaw- stosunkowo nizka cena. d) W. l&ewsld. O ró?:nic.::
niającej odkształceń zewnętrznych, jest dowodem l~ownniu się prądów w procesie 7.viellwpiecowym. Pra
glębolóch zmian, które w ciągu wieku dokonane 1 ca powyższa, w której autor wyjaśnia przyczyny 
sostaJy pod wpływem dyfuzyi. Przykład powyż- l wieszania się nabojów w wielkim piecu i podaje 
zzy wyjaśnia geologiczne zjawisko transformacyi l sposób, w jaki można tego uniknąć, była zamiesz
skal :-;kutkiem metamorfizmu. czona w cza ·opiśmie Gomo:;awodsldj Listok (r. 1904 

Listopad. a) F. Osmowi i Ch. Fremond. IV/n-

1 

dodatek techniczny ~ 10.*). 
Slzo.!::ci mechaniczne żelaza w postaci lcrysztntów od- w: K. 
o oblliOil_vch. Ze starej szyny żelaznej, która przez 
lat 15 stanowiła część składową szybra komino- l *l Przegląd Górniczo-Hutniczy, r. 190!. M oo, str. soo i 801 

Wenezuela . 14. 612 300 000 
Guian a Angielska 77 28 l 608 800 

Wytwórczość złota na kuli ziemskiej w r. 
1904-ym. 

Stany Zjednoczone . 
łvfeksyk 

Kanada 
Afryka 
Australia 
Rosya. 
Austrya 
Niemcy 
Szwecya . 
Włochy 

Turcy a 
Anglia 
Argentyna 
Boliwia 
Chili 
Kolumbia 
Equador . 
Brazylia . 

llość (uncyi) 

3 90-± 9 6 
609 781 
793 350 

4156 084 
4 2::1:5 744 
1109 857 

102 423 
3130 
l 945 
2128 
1400 
4 952 

446 
147 

30812 
95513 
6430 

98854 

cfoi~;Ó~l " Holenderska 23 277 481 200 
80 723 200 Francuska 6 532 l 7 800 
12 605 300 l Peru . . . . . . 64 300 l 329 200 
16 400 000 U ruguay . . . . . l 209 25 000 
85 913 900 Ameryka środkowa. 54 214 1120 700 
87 767 300 l Japonia 192 726 3 984 000 
24: 803 200 Chiny . 217 688 4 500 000 

2 117 300 1 Korea . 145 125 3 000 000 
G4 700 Syam . 2 508 51 800 
40 200 Indye Wschodnie 556 097 11495 500 
44 000 Indye Zachod . Angielskie 67 375 l 392 800 
29 000 " " Holenderskie __ 3_2_0_46 ___ 6_6_'2_5_0_0 

102 400 Razem 16 703 419 347 150 700 
s. 9200 

3 000 
636 900 

1974 400 

Wytwórczość srebra na kuli ziemskiej w 
r. 1904-ym. 

132 900 Stany Zjednoczone . 
2 043 500 Meksyk 

llośó (nncyi) 

57 786100 
60 808 978 

Wartość 
(dolarów) 

33 516 000 
35 269 200 
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Kanada 
Afryka 
Australia 
Rosya . 
Austrya . 
Niemcy . 
Norwegia 
Szwecya . 
Włochy . 
Hiszpania 
Grecy a 
Turcy a 
Francy a 
Anglia 
Argentyna 
Boliwia . 
Chili . 
Kolumbia 
Peru . 
Uruguay 
Aroeryka środkowa 

:.PRZEGLĄD GORNIOZO -H O'rNIOZY 1905 

3 718 668 
486 408 

14558 892 
172 912 

l 987 797 
5 798133 

260 21() 
23 702 

757 777 
4 76 076 

895172 
564 685 
608 638 
174 .:)17 
66153 

6 083 333 
868 067 
94:6 066 

3 008 705 
l 093 

655 357 

2166 800 Japonia . 3 208 620 1861 000 
. 282100 l Indye Zachod. Holenderskie 175 <:1:79 101800 

8 444 200 Razem- 1-68_4_9_3_5-38--9-7-7-26- 30-0 
100 300 s. 

1152 900 Zawodowy ruch związkowy w Petersbur-
3 363 500 gu. W ostatnim czasie ujawnil się w Petersburgu 

150 900 ożywiony wielce ruch na polu tworzenia zawodo-
13 800 wych związków robotników fabrycznych i innych 

439 500 pracujących . Tworzą się następujące związki~ 
pracownicy zawodu drukarskiego (zecerzy, maszy-

2 828100 n i ści drukarscy, introligatorzy i t. p.), pracujący 
519 200 przy obrabianiu drzewa (cieśle, stolarze i t. p .), 
327 500 krawcy, buchalterzy i pracownicy biurowi, pracu-
363 600 l jący w aptekach i składach uu:1t.eryalów aptecz-

nych . zegarmistrze, jubilerzy, robotnicy, pracują
JOl 200 cy w przemyśle metalurgicznym. robotnicy fabryk 
38 400 tytoniu, tkacze, robotnicy kolejowi, subiekci skle-

3 628 300 powi, ogrodnicy, elektrotechnicy i inni Niektóre 
503 500 z grup powyższych są już zorgani zowane, posiada-
548 700 j ą opracowane .i p~zyjęte ustawy, .wy~ran~ zar~ą

1745100 
600 

380100 

dy; 1nne orgamzuJą s1 ę. Tworzy s1ę rowmeż bm
ro centralne petersburskich związków zawodo
wych, które ma wydawać pismo p. t. Zwiazek za
wodowy. 

f\ e d a h cy i. 
Z końcem burzliwego 1905 r0ku zamykamy · lama<Jh znalazły odzwierciadlenie przejawy życia 

drugi okres istnienia naszego pisma. Ci ężki stan spoleczno-ekouomicznego naszego zagłębia a prze

ekonomiczny przemysłu górn iczego i hutniczego dewszystkiem r uch roboczy, jaki powstał w cza

nie mógł ię nie odbić na naszem wydawnictwie, sach ostatnich i jaki IHt.suwać winien pewne re

a wir w tym czasie walk i dążeń politycznych fleksye każdemu uspołecznionemu mieszkańcowi 

naszego społeczeństwa znalazł także swe od- kraju oraz każdemu zarządowi przedsiębior

zwierciadlenie na lamach Pr<Jerrlqrlu Gómic.:;o-Hul- stwtt przemysłowego . 

11icego, w którym artykuły teclmiczne ustąpić l \ V końcu zaznaczyć rów n ież musimy fakt, 
l 

musiały przewadze prac o charakterze ekono- ' dla nas aczkolwiek nie nowy, lecz smutny, że 

miczno-spolecznym. Przeglq.ri na tem nie tylko l podobnie jak w okresie pierwszym pismo nasze i 

nie stracił ale, sądzimy. zyskał na swej żywotno- w roku bieżącym o swych wlasnych silach istnieć 

śc.:i. Stal się· on bowiem informatore~ nie tylko l ni~ mogło i że byt swój ~awdzięczać musi znacz

]JOd względem statystycznym rozWOJu naszego n eJ pomocy, otrzymywaneJ od przemysługórniczo

przemysłu gór niczo-hutniczego, lecz także na jego l hutniczego w K r ólestwie Polskiem. 

W druk arn i t. Swięckiego w Dąbrowie.-Wydawca Stan i sław Ciechanowski. Redaktor Mieczysław Grabiński . 
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