
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO. POEfW lJitCON.h: SPRA WOM PRZ.h:MYSŁU GÓRNICZEGO I HU'l'NICZEGO. 

M 10 (64 ). Dąbrowa, dnia 15 listopada r. 1906. Tom III. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N i A R Z Ą D O W E. 

O zmianie składu członków Rady do spraw gór- ~ sterstwa Skarbu, z Ministerstwa spraw wewnętrz
niczych. Do rozpatrzenia Rady ministr,)w od- nych, z Ministerstwa dworu C e s ar ski e g o i 
daną została przez Ministerstwo handlu i przemy- apanaży oraz Zarząąu głównego rolnictwa jak 
slu notatka o czasowej przed zatwierdzeniem w również z pelnornocników zjazdów przemyslow
drodze prawodawczej etatów rzeczonego mini- ców górniczych i zjazdów wytwórców metali gu
sterstwa zmianie w sposób następujący red akcyi bernii pólnocnych i nadbałtyckich po jednemu z 
art. 2 dz. I N aj wyż ej zatwierdzonego dnia 7 każdego zjazdu." 
czerwca r. 1904 zdania Rady państwa o otwarciu 
Rady do spraw górniczych: 

"Rada skbda się pod przewodnictwem mi
nistra handlu i przemysłu z pomocników mini
stra, prezesa Rady górniczej, prezesa Górniczego 
komitetu naukowego, dyrektora i wice-dyrektora 
Departamentu górniczego, inspektora dla górni
ctwa, siedmiu członków z Ministerstwa handlu i 
przemysłu, po dwóch z Ministerstwa wojny i z 
Ministerstwa komunikacyi, po jednemu z Mini-

Pomieuion a notatka została zaakceptowaną 
przez Radę ministrów i propozycye Ministerstwa 
handlu i przemysłu zaszczycone zostały dnia 9 
lipca r. 1906 Najwyższem zatwierdzeniem Je g o 
C e s a r s k i ej M o ś c i. 

O lJOwyższem zarządzający Ministerstwem 
handlu i przemysłu dnia 26 lipca r. 1906 zakomu
nikował Senatowi rządzącemu dla ogłoszenia. 

Przemysł górniczo- hutniczy w Galicyi w roku 1905. 
(Według ostatniego rocznika statystycznego ministerstwa rolnictwa). 

Rudę że l a z n ą wydobywano w jednym l wynosiła 8 k. 37 h. za l c. m., odlewów 13 k. 95 
tylko . okręgu Krakowskim, przyczem zajętych l h. za l c. m., by la więc prawie równą cenie w 
było 59 robotników. Wydobyto: roku poprzednim. Do wytopienia powyższego su-
Limonitu 65 420 c.m. wartości 32 710 koron rowca spotrzebowano rudy następujące: 
Rudy darniowej 15 838 6 335 4 450 c. m . rudy galicyjskiej wartości 3 948 k. 

" " ~ 19 439 " rosyjskiej " 50 541 " 
Razein rudy że-

laznej 81 258 c. m. wartości 39 045 koron 
t-.• j. o 19 835 k. czyli 103,25% więcej , niż w :r;oku 
podrzednim. Cena przeciętna rudy wynosiła 40 h. 
za l c. m.; z wytwórczości tej poszło 38 4BO c. m. 
limonitu i 13 947 c. m. rudy darniowej do huty 
żelaznej arcyksiążęcej w CzyilCu. 

Huta żelazna arcyksięcia Fryderyka w Gó
rze Węgierskiej zatrudniała w tym roku 251 ro
botników; z tego 240 przy wielkim piecu i 11 przy 
piecu kopułowym. W wielkim piecu wytopiono 
13 255 c. m. surowca wartości 110 944 k. Oprócz 
tego otrzymano w 2 piecach kopulowych 75 520 
c. m . surowca wartości l 053 504 k., t. j. za 271131 
k. więcej, niż w roku ubiegłym. Cena surowca 

2 325 " " węgierskiej " 3 032 " 
334 " " hiszpańskieJ Rio Tento l 022 " 

R azem 26 548 c. m. rudy żelaznej wartości 58 523 k. 
Jako dodatek do rud zużyto 7 357 c. m. wa

pienia wartości 2 023 k. Materyalu opalowego 
spotrzebowano 5128 c. m . \vęgla O.rzewnego i 
15 360 c. m. koksu z Karwiny wartości 41123 k. 
Z wyrobionych odle~ów sprzedano 75 075 c. m. 
w Galicyi, Bukowinie, Sląsku, Morawach, Czechach, 
Niższej i Wyższej Austryi, Solnogrodzie, Styryi, 
Karyntyi, Krainie, Pobrzeżu, Tyrolu, Dalmacyi i 
6 661 c. m. wysłano do Węgier. 

Wytwórczość rudy, przypadająca na jednego 
robotnika w Galicyi, wynosiła 1377 c. m., zwię
kszyła się zatem w porównaniu z rokiem poprzed-
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nim o l 215 c. m., t. j. ośmiokrotnie. W innych własnego galmanu wartości 171 k., 45 678 c. m., 
krajach Austryi wydajność była następująca: zakupionego w kraju galmanu za sumę 26 022 k., 
W Czechach przyp. na jednego robotn. 4 949 c. m. 22')1.:.~ r.;864567c.km. sprowadzon8ego~o z Niemiec wartości 
" Styryi 3 873 · ::> .; oprócz tego Go· c. m. zakupionej w 
" Galicyi " " " " 1377 " kraju blendy cynkowej za sumę 111082 k. i 165 441 
" Karyntyi : " " " 925 " c. m., sprowadzonej ze Śląska pruskiego, a we 
" Solnogrodzie " " " 916 " własnych piecach przetopionej blendy wartości 

Na Morawach " " 657 " 1526894 k. Spotrzebowano również 5 888 c. m. 
W· Dalmacyi " " " 467 " zakupionego w kraju i 10 002 c. m. sprowadzone-
" Tyrolu " " : : 318 : go z Prus materyalu cynkowego za 157 715 k. i 

N a Śląsku " 180 249 777 k. 
w Krainie : " : : 13~ " Do wytapiania cynku w hutach zużyto 18 338 

c. m. własnego koksu wartości 5 267 k., 11490 c. 
Z powyższego zestawienia widzimy, że Ga- m. zakupionego w kraju koksu za sumę 9 612 k., 

licya, która w roku poprzednim zajmowała miej- sprowadzonego ze Śląska pruskiego 27 946 c. m. 
sce ostatnie tuż przed Tyrolem, w roku 1905 pod koksu, 42 238 c. m . koksiku i 14042 c. m. pyłu 
tym wzD"lędem zajmuje trżecie z kolei miejsce. koksowego wartości łącz~ej 73857 k., wreszcie 

R .(f d a o l o w i u. W r. 1905 również jedno 399 860 c. m. g alicyjskiego węgla kamiennego 
tylko px:zedsiębiorstwo W,Ydobywalo w ~alicyi r~- wartości 162176 k. i 279634 c. m. węgla kamieo
dę olowm, przyczem zaJ ętych było 57o robotm- nego ze Śląska pruskiego wartości 203 364 k. Fa
ków, t. j. o 31 robotników więcej, niż w roku po- bryka bieli cynkowej w Niedzieliskach przerobiła 
przednim. Wydobyto 67 550 c. m. rudy ołowiu 14 009 c. m. cynku krajoweg o wartości 742 609 k. 
wartości l 003111 k., t. j. o 153 281 k . więcej, niż i 7 005 c. m. sprowadzonego ze Śląska pruskiego 
w roku poprzednim z powodu podrożenia ceny, wartości 371304 k., t. j. r azem 21014 c. m. cynku 
która była o 2 k. 62 h. wyższą i wynosiła za l wartości łącznej 113 ma k. przy użycill do tej 
c. m. 14 k. 85 h. Całą wydobytą rudę wysyłano przyróbki 3 770 c. m. koksu krajowego i 20 340 c . 
do huty W alter-Cronek obok Szopienic na pru- m. węgla kamiennego z Niemiec łącznej wartośc i 
skim Śląsku Górnym. Z ogólnej wytwórczości ru- 42 24o k. Wytwórczość bieli cynkowej tej fabry
dy ołowiu w całej Austryi przypadło w r. 1905 ki wynosiła 22 326 c. m. wartości l 274 979 k., czy . 
naKaryntyę64,10%,Czechy22,73%,Krainęl3,12%, li o 132710 k. większa, niż w roku poprzednim. 
Galieyę 0,05%. Cena przeciętna za l c. m. wynosiła 57 k. 11 h. 

Rud a cynk o w a. Wytwórczość rudy cyn- była zatem o 7 k. 2 h. większą, niż w r. 1904. 
kowej zmniejszyła się w r.l905 o 1/ 3 w porówna- Zbyt cynku wynosiŁ w kraju 32 043 c. m., pyłku 
niu z rokiem poprzednim. Wynosiła ona 7 584 c. cynkowego 992 c. m., bieli cy nkowej 6 290 c . m. 
m. wartości 7 608 k. po cenie przeciętnej l k. za Oprócz t ego wysłano 20 499 c. m. cynku i 3 664 
1 c. m., czyli o 50 h. niższej, niż w r. 1904. Oprócz c. m. bieli cynkowej do Węgier, Rosyi, Anglii, 
tego jedno przedsiębiorstwo, wydobywające rudę t Niem~ec i Wło?.h , wresz~ie 1_7 21~ c. m. , b~eli cyn
ołowiu, wydob~ło przytem 28 6?5 c. m. ru~y cyn- j kowaJ .~o. Angln, -Ęran cy1,_ N1~m1ec, ~osy1,. Skan
kowaj wartości 178 243 k. Ogolna wytworczość dynawn 1 Ameryki. Z ogolneJ wytworczośC1 cyn
rudy cynkowej wynosiła w r . 1905-36 259 c. m. ku w Austryi przypadło w tym roku na Galicyę 
wartości 185 851 k ., była zatem o 2485 c. m. czyli 70,24%, na Styryę 29,47% i na Krainę 0,29°/0 . 

7,36% większa, niż w ~oku pol?rz'ednim. Cena prze- W ę g i e_l ~run a t n y ws:dobywano w ty~ 
ciętna rudy cynkoweJ wynos1la 5 k . 13 h. za l c. roku podobme Jak w poprzedrnm, tylko w Gah
m. z wydobytej rudy odstawiono 7 450 .c. m .. do cyi ..,.sc~o~niej: W ;uchu było o l J?rzedsiębior
huty w Krzu i 28500 c. m. do huty W1lhelmma stwo JlllleJ, t. J. ogołem tylko 4, pcnneważ odpa
na pruskim Śląsku Górnym. W r. 1905 były w dla Skwarzawa, własność hr. RoMANA l'oTOCKIEGO. 
biegu również tylko 3 huty, które zatrudniały Wszystkie kopalnie zatrudni ały 372 robotników, 
755 robotników, t. j. o 77 więcej, niż w roku po- t. j. o 74 robotników mniej, niż w roku poprzed
przednim i wy~opily 61 210 c. m. cyn~u wartości nim .. Wydoby~o _ogó~em 470 912 c. m., t.j. o_202 86ę 
3 470147 k., t. J. o 6 479 c. m. wartości 721097 k. cz,Yh o 1

/ 3 mmeJ, mż w r. 1904. Z wytworczośC1 
większej, niż w r. 1904. Cena cynku wzrosła o 6 teJ przypada na: 
k. 46 h. i wynosi~a 56 k. 59 h. za l c. m. Opróm1. l) Dziurów-N owosielice własność ś. p. LEo-
tego otrzymano 4 298 c. m. pyłku cynkowego POLDA LITYŃSKIEGO 346 342 c. m. 
wartości 214 696 k., czyli za 79 327 k. więcej, niż 2) Potylicze własność hr. RoMANA PoToCKIEGO 
w r. 1904. Cena pyłku cynkowego wzrosh o 4 k. 124 570 c. m. 
36 h. i wynosiła 49 k. 95 h. za l c. m. Cala wy- Ogólna wartość wydobytego węgla wynosiła 
twórczość cynku wynosiła 65508 c. m. wartości 489032 k., t. j. o 176815 k., czyli 26,55% mniej, 
3 684 843 k., t. j. w ilości 7 808 c. m. wartości niż w r. 1904. Cena przeciętna wynosiła l k. 
800424 k. czyli 27,75% większej, niż. w roku po- 3,85 h. za l c. m . Głównym odbiorcą wydobyte
przednim. Do wytwórczości tej użyto 684 c. m. go węgla hyla c. k. kolej państwowa, która otrzy-
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mała 412 495 c. m., oprócz tego spotrzebowano 
58417 c. m. do opalania kotłów i na opal dla urzęd
ników i robotników. Wytwórczość węgla brunat
nego na jednego robotnika w Galicyi wynosila 
l 266 c. m. wartości 1314 k., t. j. o 245 c. m. war
tości 179 k. mniej, niż w roku poprzednim. Jeżeli 
weźmiemy w porównanie pod tym względem inne 
kraje Austryi, to otrzymamy z kolei szereg na
stępujący: 

l) <;Jzechy- jeden robotnik wyrobił 
2) Slask " 
3) Morawy " 
4) Austrya górna 
5) Styrya " 
G) Dalmacya " 
7) Kraina " 
S) Karyntya ft 

9) Austrya dolna 
10) Galicya " 
11) Istrya " 
12) Tyrol " 

" 
" 

" " 
" " 
" " 

" 
" " 
" 

" 
" " 
" " 

5557 
3 919 
3119 
2 611 
2083 
2039 
2003 
1851 
1734 
1266 

909 
629 

c. m. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

W zestawieniu z wytwórczością rudy żelaz
nej ua jednego robotnika Galicya. która tam zaj
mHje trzecie z kolei miejsce, tu wyprzedzić się 
daje wszystkim niemal (z wyjątkiem lstryi i 'I'y
rolu) krajom. 

W ę g i e l kam i e n n y wydobywało 8 przed
siębiorstw, a wszystkie, jak w roku IJOprzednim, 
w Wielkiero Księstwie Krakowskiem. Robotników 
było ogół'em zajętych4519, t.j. o 195 więcej. niż 
w roku poprzednim. Wyrobiono razem 11182 009 
c. m. wartości 5 223 566 k. , t. j. o 1297 628 c. m. 
wartości 910 684 k. więcej, niż w roku poprzed
nim. Cena przeciętna wynosiła 46,71 h. za l c. m. 
Z ogólnej sumy wydobytego węgla przypada na 
kopalnie: 
l) w Jaworznie . . . . . . . 6 653 884 c. m. 
2) hr. ANDRZEJA PoTOCKIEGO w Sierszy 3 069 199 " 
3) hr. ANDRZEJA PoTOCKIEGO w Ten-

czynku . . . 478800 
" 4) Societe anonyme miriiere et m-

dustrielle . 631 392 " 
5) PAWLA HAWLICZKA . 302 534 " 
6) RYSZARDA LASKOWSKIEGO 46 200 " 

Z całej wytwórczości, która wraz z zapasa
mi z roku poprzedniego wynosiła 8825708 c. m., 
głównymi odbiorcami byli w kraju: c. k. kolej 
pa1'1stwowa i kolej Pólnocna oraz fabryka sody w 
Bzczakowej. Oprócz rozprzedaży w Galicyi wy
syłano węgiel do Śląska, Moraw, Austryi niższej; 
l 031 303 c. m. zużyto do opalania kotłów, kuźni 
i warsztatów, 219038 c. m. rozdano na opal urzęd
nikom i robotnikom, 357 021 c. m. spotrzebowano 
do biegu huty cynkowej i cegielni a 92 246 c. m. 
węgla drobnego wyrzucono na zwal. Po rzece 
Wiśle i Przemszy spławiono .173 240 c. m. Wy
syłka za granicę Austiyi wynosiła 615 090 c. m., 
t . j. by la o 598457 c. m. większą, niż w roku po
przednim. Zwiększenie to spowodowa~a znaczna 

- - - ---·- ---·- -

wysyłka węgla do Rosyi. 
Z wywozu przypadło na: 

l) Rosyę . 603268 c. m. 
8372 " 
3450 

2) Węgry . 
3) Niemcy 

Wytwórczość węgla kamiennego na jednego 
robotnika. w Galicyi wynosiła 2592 c. m, była 
zatem o 306 c. m. większą, niż w roku poprzed
nim, a w porównaniu z innymi krajami Austryi 
zajęła Galicya pod tym względem miejsce pierw
sze. Zestawienie wydajności węgla na jednego 
robotnika w poszczególnionych krajach Austryi 
przedstawia się jak następuje: 

l) W Galicyi . 2 592 c. m. 
2) " Czechach 2 074 " 
3) Na Śląsku 1907 " 
4) " Morawach l 779 " 
5) W Austryi niższej 1192 " 

W a r t o ś ć o g ó l n a w y t w o r ó w g ó r
n i c z o- h u t n i czy c h wynosiła 6940605 k., 
była zatem o 941725 k. czyli 15,70% większą, niż 
w roku poprzednim. 

Wartość ogćdna wytworów hut
n i czy c h wynosiła 3 797 770 k., czyli by la o 
573590 k, t.j. 17,79% większą, niż w roku po
przednim. Do otrzymania wytworów powyższych 
spotrzebowano materyałów: 

l) drzewnych za . 652 608 k. 
2) żelaza i stali za . 164190 " 
3) dynamitu i proch u za 247 231 " 
4) lontów za 25 377 " 
Razem użyto materya-

łów za l 089406 k. 

W art.ość czystej wytwórczości górniczo-hut
niczej wynosiła na jednego robotnika w Galicyi 
l 649 k., co w zestawieniu z innymi krajami Au
stryi przedstawia się jak następuje: 

l) Styrya . 2 578 k. 
2) Morawy 2 247 " 
3) Czechy . . 2 185 " 
4) Solnogród . 1810 " 
5) Śląsk . . l 729 
6) Karyntya . . l 757 " 
7) Austrya górna l 697 " 
8) Galicy a . 1649 
9) Austrya dolna l 502 " 

10) Kraina . . l 401 " 
11) Dalmacya . l 076 " 
12) Bukowina . 960 " 
13) Istrya 915 " 
14) Tyrol 666 " 

Sól. W Galicyi zachodniej, t . j. w kopal
niach soli Wieliczki i Bochni zajętych było 1654 
robotników. Wydobyto 322 765 c. m. soli kamien
nej i 954 322 c. 1:;1, soli na cele przemysłu, z któ
rej 507 927 c. m. soli fabrycznej, 331 595 c. m. 
soli dla bydła i 114800 c. m. odpadków, razem 
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1 277 087 c. m. soli wartości 10 835 598 k. czy li o 
237 462 k. mniej, niż w roku poprzednim. Oprócz 
tego otrzymano 129497 hl. ~olanki naturalnej. Z. 
wytwórczości tej i z zapasów z lat poprzednich 
sprzedano 317 883 c. m. soli kamiennej w Galicyi 
zachodniej, na Śląsku i Morawach. Sól fabryczną 
w ilości 484117 c. m. oddano do fabrykacyi sody 
w Szczakowej , Hruszowie i Petrowicach, ;;J27 282 
c. m. soli dla bydła zużyto w Galicyi, na Sląsku, 
Morawach, w Czechach, Austryi g órnej, dolnej i 
Styryi; 760 c. m. soli kamiennej i 20 c. m. soli by
dlęcej rozdano robotnikom, 1210 c. m. soli ka
miennej rozdzielono, jako ja1mużn ę, i 114800 c. m. 
odpadków soli kamiennej rozdano do poprawy 
karmy tlla bydła ludności, dotkniętej niedostat
kiem. Z solanki, wydobytej z szybów, użyto 3676 
hl. do poprawy karmy dla bydła i 149 hl. do ce
lów kąpielowych. Do wyrobu tej soli spotrzebo
wane zostały następujące materyały: 

1) drzewa za . . . . . . 160 345 k. 
2) stali i żelaza 165 200 kg za 74150 " 
3) materyałów wybuch. za . 23 038 " 
4) lontów za 4443 " 

Sól w a r z o n k ę otrzymywano tylko w Ga
licyi wschodniej. \V okręgu Drohobyckim było w 
tym roku w ruchu 5 salin: Bolechów, Dolina, 
Drohobycz, Lacko i Stebnik, które zatrudniały 
713 robotników. Otrzymano soli warzonki 323504 
c. m. wartości 5376968 k. i soli omokowej_ 261 c. 
m. wartości 4136 k. Do wywarzenia tej soli zu
żyto l 210 789 hl. solanki, z czego 754100 hl. so
lanki naturalnej, a 456689 hl. sztucznej. Do odpa
rowania solanki użyto 78 989 m3 drzewa wartości 
424734 k. i za 11206 k. ropy, którą w tym roku 
zaczę~o opalać panwie warzelniane saliny w Dro
hobyczu. W okręgu Stanisławowskim były w ru-

ch u 4 saliny: Delatyn,. Kalusz, Kossów i Łan czyn, 
w których pi·acował'o 392 robotników. Otrzymac 
n o 163 788 c. m. warzonki, .100 c. m. soli fabrycz
nej i 193 c. m. omoków. W artość ogólna wyrobio
nej soli była 2951603 k.; t. j. o 463808 k. mniej, 
niż w .roku poprzednim; Do wytwórczości tej zu
żyto 378 212 hl solanki naturalnej, 203 739 hl. so
lanki sztucznej. Do odparow;mia zużyto 32 965 ma 
drzewa opalowego wartości 151 628 k. Oprócz 
wyszczególnionych soli wydobyto jeszcze w Ka
luszu 125 000 c. m. kainitu, t. j . o 41 000 c. m. 
więcej, niż w roku poprzednim. Z wydobytego i 
zapasowego kainitu wyrobiono 124 000 c. m. kai
nitu mielonego wartości o 82 856 k. więcej, niż w 
roku poprzednim. Z wyrobionego i zapasoweg o 
kainitu 125123 c. m. miało zbyt w Galicyi i na 
Bukowinie. W caJej Galicyi zajętych było przy 
salinach 2 759 robotników. Wyrobiono 322765 c. 
m. soli kamiennej, 487 292 c: m. warzonki, i 954876 
c. m. soli innych (fabrycznej, omoków, dla bydła), 
wszystko wartości ogólnej 19 168 305 k., t. j. o 
829 170 k. mniej, niż w roku poprzednim. 

Sumując dochody za wytwory górnicze i 
hutnicze oraz sól i kainit, otrzymamy: 

l) Za płody górnicze 6 940 605 k . 
2) " " hutnicze 3 797 770 
3) " sól . 19 168 305 " 
4) " kainit 173 600 " 

Razem 30 080 280 k. 

t . j. o 769 001 k. więcej, niż w roku poprzednim. 
Tak przedstawia się dochód . og ólny za wy

twory g órniczo-hutnicze w r. 1905 z pominięciem 
nafty i wosku ziemnego, o której to gałęzi przemy
słu poinformuje nas osobny rocznik statystyczny. 

Zdzistww Knmi1:Zski. 

l 

Notatki o piecach martenowskich na Sląsku Górnym. 
( Cis,g d alszy, p . ;N! 9, str. 26'.1). 

Komory regeneratorów powiązane są mocno 
belkami dwuteowemi. W niektórych piecach oprócz 
belek ściany komór pokryte są jeszcze dość gę
sto ustawioneroi pionowerui sztabami żelaza płas
kiego, przez co ściągające działanie belek rozło
żone jest na calą ścianę. 

Wyjątkowo mocne wiązanie posiadają ko
mory pieców 35-tonnowych. Sciany podłużne kor
pusu .(jedna komora gazowa i jedna wiatrowa) 
ściągnięte tu są z każdej strony 15-ma belkami 
dwuteoweroi wysokości 200 mm, ustawionerui pio
nowo i przyciskaneroi do muru przez trzy takie 
same belki poziome przy ziemi i tyleż pod po
mpstem. Boczne ściany korpusu mają z każdej 
strony u dołu dwie belki dwuteowe wysokości 

280 mm, a w polowie wysokuści nad ziemią po 
s~eść ceowników (belek korytkowych) rów'nież 
280 mm-owych, związanych dla większej mocy 
blachami żelazneroi na nity; dla ściągania tych 
belek ustawione są pionowo belki dwuteowe w 
liczbie 11 par. Ściągary mają 65 mm średnicy. 

Przyrządy rozdziałowe, służące do skierowy
wania wiatru i gazu w tę lub inną · stronę pieca, 
bywają na Śląsku trojakie. N aj starsze piece mają 
dla gazu i dla wiatru jednakowe przyrządy, mia
nowicie przerzucane tarcze SIEMENSA (rys. 35). Tar
cza zamknięta jest w skrzyni, złożonej z trzech 
części: środkowej, połączonej z przewodem gazo
wym i z kominem, oraz bocznych, połączonych 
z kanałami piecowymi i zaopatrzonych w drzwicz-
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ki dla czyszczenia i wypalania smoły; połączenie 
części ze sobą uskutecznia się zapomocą śrub, 
przepuszczonych przez uszy części bocznych. Sa
ma tarcza bywa eliptyczna, jak na rysunku, albo 
też prostokątna; ta ostatnia forma musi być uzna
na za wygodniejszą ze względu na łatwiejsze do
pasowanie. Przerzucanie tarczy odbywa się przy 
pomocy szeregu drążków. 

Tarcze SIEMENSA, o ile chodzi o zmmeJszenie 
straty gazu przy samej zmianie kierunku gazów, 
są bodaj najlepsze ze wszystkich używanych na 
Siąsku przyrządów, gdyż przerzucanie ich odby
wa. się łatwo i bardzo prędko; jest to przytern 
przyrząd nie zloźony i zajmujący nadzwyczaj 
malo miejsca tuż przy piecu. Natomiast tak skrzy· 
nie jako i tarcze pod wpływem gorąca wichrują 
się szybko, zamknięcie staje się nie szczelnem, a 
wówczas gaz wali ciągle do komina i powoduje 
w ten sposób znaczne stra~y, w piecu zaś odczu· 
wać się daje brak gazu. Zebra D H. ·tarczy poma
gają tu mafo; niezbędnemistają się ciągle popraw
ki i zmiany przyrządów, co wszystko razem wzię
te czyni dany system zgoła nieekonomicznym . 
Wszystkie zarzuty powyższe stosują się oczywi
ście tylko do przyrządów gazowych; w powietrz· 
nych wady wskazane nie mają żadnego znaczenia, 
a dobre strony pozostają; więc też dla powietrza 
tarcze SiEMENSA są bez wątpienia najodpowiedniej
sze i jako takie przy wszystkich nowych pie
cach są stawiane. 

Dzwony, bardzo rozpowszechnione w Króle
stwie Polskiem, na Śląsku nie są spotykane tak 
często, ponieważ przy dość powoinem ich obra
caniu znaczna ilość gazu ucieka do komina1 a na 
tego rodzaju straty wielką tutaj zwracają u wagę. Dla 
zmniejszenia strat na Bethlen-Falvahiitte przy 
kanale gazowym, niezależnie od głównego zawo
ru, miarkującego doplyw gazu, jest jeszcze dru
gi, zlączony z dzwonami i zamykający się samo
czynnie przy ich podnoszeniu przed obróceniem. 
Dźwignia, obracająca się na osi poziomej i cho
dząca w płaszezyznie pionowej, ma na jednym 
końcu zawieszony zawór gazowy, drugim zaś 
końcem obejmuje oś dzwonu, który może swobod
nie w nim obracać się, przy · podnoszeniu zaś po
ciąga do góry przylegającą część dźwigni, opusz
czając w ten sposób drugie ramię i 7.amykając 
kanał. 

Dzwony mają zwykle do 2 m średnicy, zro
bione są z blachy żelaznej, nie wyłożone we
wnątrz ceglą ogniotrwałą i nie chłodzone wodą, 
wskutek czego bardzo się paczą. Stoją one na po
ziomie fabryki lub nawet nieco niżej; tylko w 
jednej z fabryk dzwony umieszczone są na plat
formie roboczej pieców, co zmusiło do przepro
wadzenia kanałów gazowych nad ziemią do po
ziomu platformy w wysokich słupach, okrytych 
płaszczami żelaznymi. Obracanie zato, idealnie 
proste, uskutecznia się przy pomocy rączki na 
sztabie, łączącej dzwony. Rzecz prol"ta, iż na po-

moście przed piecem bardzo jest ciasno i że wol
nego miejsca prawie niema, tem bardziej, iż sam 
pomost jest tam bardzo wązki. Dzwony prze
ważnie są tak przy gazie, jak i przy powietrzu 
jednakowej wielkości i razem obracane; jedna 
tylJw iabryka ma dla gazu dzwony, dla powie
trza zaś tarczę SiEMENSA. 

Nowe stalownie używają wyłącznie przy
rządów FoRTINGA (rys. 36). Wyloty kana{ów ga
zowych, prowadzących do komór, oraz kanalu 
odlotowego, połączonego z kominem, leżą w jed
nej linii, przyczem kominowy mieści się w środ
ku, i ujęte są w ramę - koryto, odlane z su
rowca i mające na dnie żebra między ściankami. 
N a żebrach tych spoczywa skrzynia, nitowana z 
blach żelaznych, · zaopatrzona we wlazy z obu 
stron i połączona z rurą gazową. Koryto napeł
nione jest wodą dla zupełnego zamknięcia gazu. 
Wewnątrz skrzyni gazowej chodzi żelazne rów
nież pudło , przerzucane na zawiasach, opadające 
na żebra koryta i zakrywające wylot środkowy 
i jeden z bocznych. Pudło owe gra rolę suwa~ 
ka, łącząc ego po kolei to lewą, to prawą komo
rę ~azową z kominem, podczas gdy druga kvmo
ra łączy się z przewodem gazowym. Przerzuca
nie suwaka odbywa się zapomocą drążka, przymo
cowanego do jednej z osi pudla zewnątrz skrzy
ni gazowej, i przyrządu, przedstawionego szkico
wo na rys. 37. Do drążka przyczepiona jest 
przez lańcuch przeciwwaga, wisząca nad jego 
osią. Przy przerzucaniu suwaka w pierwszej 
polowie jego drogi przeciwwaga opuszcza się, 
pomagając w ten sposób podniesieniu suwaka; w 
drugiej polowie przeciwwaga idzie do góry, ha
mując nieco opadanie suwaka a więc osłabiając 
uderzenie jego o żebra. 

Opisany tu sposób przerzucania przy pomo
cy bębna i kół' zębatych jest operacyą dość cięż
ką i powolną, zatem niewygodną; na innej fabry
ce mamy w tym celu system drążków, jaki uży
wany bywa zwykle przy tarczach SIEMENSA. '!łam 
przerzucanie jest bardzo szybkie i łatwe, dające 
dopiero możność należytego ocenienia zalet przy
rządu ]'oRTINGA. Rzeczywiście, dziala on nad
zwyczaj sprawnie i szybko, powodując malą tyl
ko stratę gazu. Skrzynia i suwak paczą się 
wprawdzie pod wpływem gorąca, ale szczelność 
zamknięcia nic na tern nie traci, byleby tylko 
była w korycie dostateczna ilość wody; włazy 
pozwalają sprawdzać w każdej chwili stan, w 
jakim znajduje się suwak. Przyrządy Fortiera 
używane są tylko dla gazu, dla powietrza zaś 
stawiają przy nich zwyczajne prostokątne tar,_ 
cze Siemensa. 

Dawniej przyrządy rozdziałowe stawiano. 
tuż przy piecach, żeby kanały do komór byly 
możliwie krótsze. W nowych stalowniach usta
wiają je nieco dalej od pieców, na powierzchni 
ziemi w mieiscu zupełnie widnem; dostęp do 
przyrządów jest wygodny i wszelkie reparacye 
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swobodnie i łatwo mqgą być dokonywane. Mię- dźwigów hydraulicznych , działających bezpośred
dzy przyrządami a piecem często przechodzi li- nio. Najczęściej spotykamy w stalowniach dwa 
nia kolejki fabrycznej dla dowozu cegły do ko- dźwigi, ustawione na przeciwległych końcach 
mór i t. p. platformy; jeden z nich podaje wózki pełne, dru· 

Do regulowania ilości dopływającego gazu gi zaś zabiera puste; w ten sposób caly ruch od
używają wszędzie okrągłych płaskich zaworów, bywa się stale w jednym kierunku po linii pro
umieszczanych w skrzyni gazowej przed przy- stej, co jest bardzo wygodne i mniej zabiera cza
rządem rozdziałowym. Dla powietrza przy roz- su. Niekiedy cliwig podający stoi przy środku 
dziale zapomocą dzwonów używane są zwyczaj- platformy; wówczas przeprowadza się od niego 
11e zasuwy, przy tarczach zaś Siemensa również linię do linii, idącej przy piecach; wózki opusz
zawory płaskie, zamykające górną rurę skrzyni. czane są przy jednym z boków platformy. 

Każdy piec posiada zawsze swój własny ko- Nad pornostarni i piecami w paru fabrykach 
min murowany, wysokości 40-45 m; ta ostatnia chodzą żórawie elektryczne, służące przy rozbiór
wysokość spotykana jest najczęściej . Średnica w ce pieców oraz przenoszące wózki z materyalami. 
świetle dochodzi u dołu do 1,8 m, u góry 1,4 m . Budynki martenow.;lne w stalowniach star
O ile kanały pod piecem są zbyt wązkie, tarcie szych są jeszcże murowane o grubyeh ścianach i 
gazów duże i ciąg slaby, dla zwiększenia go względnie niewielkich oknach i bramach. W os
puszczają rurkami do komina ~ar~ (Ba:ildonhiitte). tatnich czasach zauważyć się daje dążenie do sta-

Przy gorącym biegu precow 1 znacznem wiania możli.wie najlżejszych budowli z przezna
spożyciu węgla temperatura gazów kominowych czamem jak największej przestrzeni na platformy 
musi być wysoka, przynajmniej kanały odlotowe l robocze i hale spustowe. We Friedenshiitte ścian 
rozgrzane są zawsze do czerwoności. . 1 wcale niema; piece stoją na otwartem ze wszyst-

W szystkie piece martenc,wskie na Sląsku kich stron miejscu; są tu zaleci wie filary żelazne, 
Górnym · mają regeneratory stojące , wysokie, nie- podtrzymujące wiązania dachowe. 
zbyt głęboko za~us~czone V: z.iemię, więc, .też po- Częściej jednak budynek sklada się z muru 
mosty robo?ze precow _wymeswne są. d~sc ~yso- pruskiego, z wiązań żelaznych, zapelnionych co
ko. nad po.zlO~ fabrykr .. na. cztery 1 wręc~J m~- głą czerwoną na cemencie na grubość 150 mm; w 
trow. Dąz~ srę do robrema platform JaK na.J- górnej polowie budynek bywa oszklony. 
sz~rszych; rm nowsze są .zakłady, tern .s.zerokosć Dachy robią zwykle z blachy falistej na lek
wrększa, _dochodząca do krlkunastu met10w. Pla~- kich wiązaniach; w Hucie Królewskiej nowa sta
formy lezą zawsze na belkach ~wuteowych,, opai- łownia ma dach z papy, ułożonej na cienkiej 
tych w starych hutach na ś?ranach komor l na warstwie betonu, wzmocnioneO'O siatką żelazna. 
murach budynku martenowskiego, w nowych zaś b . • . 

na osobnych kolumnach, nitowanych z żelaza Na.d hal~. spu~tową chodzą w wrelu nowsz):ch 
plaskiego i kształtowego. Belki te podtrzymy- stalowmac~ zorawre el~ktry?zne m?stowe\ prze
wane są w środku lub też przy większej szeroko- rz~cone przez c.alą sz~IOkośc bud y nku,_ o .srle noś
ści platformy w paru miejscach przez takież n e~, doc.hodzą.ceJ do 4o t;. -!?.o.zatem p1 ~wr~ wszę
belki dwuteowe, albo nawet przez cale konstruk- d_zie kazdy pleC . ma sWOJ ZOl. a W h,rdrauhcz~y o 
cye żelazne, podparte kolumnami. Silne umoco- sile 3 -:-- ~O _t, stoJąe.y prze~ p~ecem ~ obslt:~UJą~Y 
wanie platformy niezbędnem się staje wobec przestrzen, Jaką ~oze ramre~rem obJ~ć.. Zor.awre 
~n~znych ciężarów , jakie nosi ona na sobie, a t~ są bardzo z!ozone, IJ??g~ Jednoczesme ob!a?a.ć 
przedewszystkiem wobec maszyn wsadowych. ~rę d?o~ola osr, _podnosrc się ~u? opuszczać 1 ;Zoli-

Belki poprzeczne, Jeżące w odległości mniej zać cręz,ar do osr lub go od ~leJ odd~lać. Nieru
więcej metrowej jedna od drugiej, połączone są chomy. Je~t zwykle tłok, cylinder zas wykonywa 
sklepionkami z cegły czerwonej na cemencie, al- wszelkie 1 uchy. . . 
bo stropami żelazno-betonowymi, zupełnie płas- , Hale spustowe stawraJą coraz szersze,; . Huta 
kimi. Beton robia tu przez dodanie do cementu Krolewska np. ma halę spustową szerokosc1 oko
grubego piasku r~ecznego i surowego dolomitu, lo 2? .m,. a B.orsigwerk przeszlo 28 !n. Przed pi~
tluczonego na kawalki wielkości orzecha lasko- car~n rdzre ~ol spustowy, zwy~le mezbyt glę?oki, 
wego; beton dolomitowy podobno daleko jest lep- maJący bokr wyłożone plytarrir surowcowemr. 
szy od robio~ego na szabrze zwyczajnym. Borsigwerk ma dwa doły. Jedna linia idzie 

Stropy wraz z belkami tworzą zupełnie jed- tuż przy piecach; pomiędzy szynami, po których 
nolity pomost bez żacłnych otworów, przykrywa- chodzi panew odlewnicza, ustawiają tu ogromne 
ny z wierzchu płytami surowcowerui lub też kar- wlewnice na bloki do 40 t wagi. Za tą linią 
bowaną w kwadraciki blachą żelazną. idzie druga bardzo mało zagłębiona, gdzie są od-

Pi~ce ustawione są zawsze w jedną linię, blis- lewane wszystkie bloki o mniejszej wadze. Huta 
ko jeden od drugiego; tuż przed piecami idą szy- Królewska wyróżnia się z pomiędzy wszystkich 
ny dla wózków ze wsadem, dalej zaś linia ma- zakładów górnośląskich tem, że właściwego dolu 
szyny wsadowflj. Podnoszenie wózków do pozio- spustowego niema wcale; wlewnice stoją tu na 
mu platformy dokonywane bywa przy pomocy poziomie fabryki zdała od pieców. 
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Postępowanie martenowskie. 
Zaznaczyliśmy już poprzednio, że z powodu 

znacznych ilości starego żelastwa na rynku prawie 
wszystkie huty gómośląskie wytapiają żelazo 
martenowskie przy w<>adzie, zawierającym bardzo 
malo sut·owca. Rzeczywiście, surowiec stanowi 
zaledwie 25% - 35% , czasami tylko 10% wsad u. 
W sad zatem jest czysty, wymaga niewielkiego 
dodatku wapna dla defosforyzacyi i rudy dla przy
śpieszenia odwęglania . Same operacye trwają 
krótko, piece dają przeciętnie około czterech spu
stów na dobę, niekiedy nawet pięć i sześć. Gt'a 
tu dużą rolę szybkie sadzenie przy pomocy ma
szyn wsadowych, używanych bez względu na ma
łą choćby liczbę pieców we wszystkich nowych 
stalowniach i w tych z pomiędzy starych, gdzie 
rozldaci budynku pozwolił na ich wprowadzenie. 

Zasadniczą część każdej maszyny bez różni
cy systemów stanowi długi drąg żelazny, mogący 
posuwać się naprzi)d i wtył i zakończony łbem, 
za pomocą którego chwyta się skrzynki z materyała
mi wsadowymi. Skrzynka taka pokazana jest na 
rys. 38; mieści ona w sobie, zależnie od rodzaju 
materyałów, 250 kg (wapna) na 1500 !?g (surowca) 
wsadu. 

Skrzynki napeł'niane są na placu, ustawiane 
po trzy na wózkach - platformach i przywożo
ne pod piec, do którego ma się sadzić. Sadzenie 
odbywa się w następujący sposób: łeb opuszczo
nego kn dolowi drąga umocowyw a się w gnieź
dzie pierwszej z brzegu skrzynki, poczem podno
si się drąg do poziomu otworu wsadowego pieca 
i, nadając mu ruch naprzód, wsuwa się go w ot
warte okno. W piecu drąg wykonywa dość szyb
ko obrót na 360°, przyc7.em zawartość skrzynki 
wysypuje się; drąg wysuwa się z pieca, stawia 
pustą skrzynkę na wózku, chwyta następną i t. d. 

Maszyny wsadowe, używane ua Śląsku, mo
gą być podzielone na dwie gtówne grupy: l) cho· 
dzące po platformie roboczej pieców i 2) za wie· 
szone na żórawiach mostowych. Maszyny pierw
szej grupy, dział'aiące w ogólnej liczbie pięciu w 3 
hutach a budowane przez firmę "Lauchhammer" 
w Riesa w Saksonii, przedstawiają żelazne nito
wane r amy na kolach, przesuwające się po szy
nac II wzdł'ul. pieców. Szereg silników elektrycz
nych nadaje ruch samym wozom oraz umieszczo
nym na nich drągom, które tu mogą posuwać się 
naprzód i wtył. podnosić się przednim koilCem do 
góry i opuszczać, jak również obracać się dokola 
osi poziomej 11a pól obrotu lub też na 360°. 

Maszyny te ~ą silne, sadzą prędko, ale wy
magają p'rzedewszystkiem mocnych platform pie
cowych i zajmują na nich dużo mieisca; z tego 
powodu nie mogą być one wprowadzane w za
kładach starych, budowanych zwykle ciasno, iwo
góle nie są wygodne. 

Maszyna wisząca w najprostszej swej formie 
składa się z drąga, zawieszonego na dwóch li-

n ach stalowych, z których .jedna ma długość sta· 
łą, druga zaś, zlączona z silnikiem elektrycznym, 
może skracać się i wydłużać, podnol'ząc i opusz
czaiąc w ten sposób koniec drąga. Liny umoco
wane są przy wózku, chodzącym po 5-tonnowym 
żórawiu elektrycznym mostowym w kierunku, pro
stopadłym do linii pieców. Obracanie drąga do
konywane jest tu ręcznie przy pomocy masywne
go ciężkiego koła z rączkami , nasadzonego na 
drągu i będącego zarazem przeei wwagą dla zrów
noważenia skrzynki z materyalami. 

Maszyny wiszące bardziej złożone mają drą
gi wraz z silnikami dla ich obracania i podnosze
nia zawieszone u wózków w klatkach żelaznych. 
Drąg może podnosić się do góry i obracać nieza
Jeżnie od klatki, ruch · zaś postępowy ma tylko ra
zem z klatką, co pozwala na skrócenie drąga i 
zmniejszenie szerokości maszyny. 

Maszyny wiszące są o wiele wygodniejsze od 
maszyn pomostowych. Zajmują one bez porów
nania mniej miejsca; po skończonem sadzeniu pod
nosi się drąg do góry i odprowadza maszynę na 
stronę, tak że cala platforma pozostaje wolna; 
maszyny mogą być wprowadzone prawie w każ
dej choćby najstarszej stalowni, przy naj węższej 
i najbardziej zastawionej platformie i przy naj
niniejszej liczbie pieców. Mają one jeszcze jedn'ą 
wielką zaletę, mianowicie żóraw maszyny wsado
wej może być w każdej chwili używany jako 
zwyczajny żóraw mostowy do rozbiórki pieców, 
przenoszenia ciężarów i t. d. Złą stroną jest ko
nieczność podsuwania klatki w czasie sadzenia 
do samego prawie pieca; bijące od pieca gorąco 
musi prawdopodobnie działać szkodliwie na silni
ki, umieszczone w klatce. 

Maszyny skróciły czas, zużywany na sadze
nie, do iednej najwyżej godziny, wskutek czego 
przyspieszyły bieg pieców; ladująe odrazu więk
sze masy, pozwoliły one rzadziej i na krótszy 
przeciąg P-zasu otwierać okna, zmniejszyły więc 
studzenie pieca; usunęły jeden więcej przeładu
nek materyalów wsadowych, zmniejszyły wresz
cie znakomicie li czbę robotników, zajętych przy 
wsadzie, i ułatwił'y im pracę, nie narażając ich 
na prażenie się przy piecach. 

Wszystkie bez wyjątku huty mają przy pie 
cach młoty parowe i kuźnie. Odkuwaniem prób
zajmuje się zawsze osobny kowal, jeden oczywi
ście na wszystkie piece; wprowadza to jednostaj
ność w robocie, pozwala więc na pewniejsze kie
rowanie się wynikami prób, 

Ponieważ każda huta ma odmienne sposoby 
prowadzenia pieców, brania prób i t. p., rozpa
trzymy w krótkości zakłady jedne po drugich z 
osobna, korzystając z tego materya!u, jaki mi się 
wydostać udało. 

(c. d n.) 
Wladysltzw Choros.sewski. 
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Przemysł węglowy w Królestwie Połskiem w sierpniu r. 1906. 

Węgiel kamienny. W sierpniu r. 1906 wytwórczość węgla kamiennego w Królestwie Polskiem 

byla następująca: 

~~~~~~- ~~~~·~-~~~~~!~~~~~~~~~~ 

W r.1906 wydobyto węgla więcej 
(+)albo mniej (-),niż w r. 1905 

Nazwa 

kopalni 

Niwka 
Barbara . 
Mortirner 
Milowice 
Hr. Renard. 
A.ndrzej II . 
Kazimierz 
Feliks. 
Paryż. 

Koszelew 
Saturn 
Czeladź 

Flora . 

" 
" 
• 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Właściciel lub 

dzierżawca 

" 
" 

Hr. Renard 

" " 
Warszawskie 

" Franc.-Wloskie . 

" " 
Saturn . 
Czeladzkie 
Flora 

Franciszek . ,. ,. 
Mikołaj . . " " ,. 

Rok 1905 Rok 1906 

--------~----·--------~--- l 
~§ ~.g -~ '§ l i.g"[ Od początku 
~ ~Le ~ in-~ ... - l g::~~ Sierpień roku do 31 
Q) ""~ -:;; - """3·;;; sierpnia 

..... "C 1"""'4 l .., ... _ 
~ o ~ o ~ 

centnarów metrycznych ctr. metr.j % ctr. metr. , % 

l l 

450915 2.636775 3704331 3'55027 - 8o482- 18 + 518252 + 20 

2683o6 2q6g82 31297212 3'4 18o + 44666 + 17 + •6J•g8 + 8 
341649 1836171 311 8g612 1go886 - 29753 - 9 + 354715 + 19 
363ogo 2 ;81 810 488904 3 58'411 + 12) 8r4 + 35 + 999001 + 39 
200]0 153317 264301 r8;JOO + 636o + 32 + 32383 + 21 

234000 2 361 goo 4316ool 29]6 510 + 1976oo + 84 + 614610 -+ 26 
45 soo 4g6 000 666oo 494 240 + 21 100 + 46 - l J6o :_:" o 

{ 365 oo6 2 454 8o6 449 ;8s 3 '-!24 244 + 84 585 + 23 + g6g 438 + 39 

426 525 3 123og6 481 53' 3 3788o7 + 55 oo6 + '3 + 2557'' + 8 

373 546 2171707 377 188 2 714 758 + 364:! + l + 543051 + 25 
174 267 l '91 '34 '7'8oo l 533 783 - 2 467 - l + 342649 + 29 

6668 51 515 5 165 59758 - l 503 - 23 + 8243 + !6 

Jan • . Spadk. hr. Walewskiego - 244 977 3o 17; 72 '95 + 30 175 + - - 172 782 - 7' 
Grodziec I. St. Ciechanowski · 29255 21140 34435 2ńJ874 + 5 18o + 18 + :,6407 + 27 
Grodziec II. Tow. Grodzieckie · · 74 652 466416 210918 1166Ioo + 136266 + 183 + 699744 + rso 
Antod • Dz. Schon i Lamprecht 52705 356g65 g8 749 66165o + 46044 + 87 + 304685 + 85 
Reden I . . Tow. Franc.-Rosyjskie ~ - 268 404 
Red en II. " " " l g8 563 fxrnoo - 156 948 - g8 563 - Ioo - 182 348 - 30 

Tadeusz II· ,. ,. ,. 18515 154635 25840 1g6430 + ·7325 + 45 + 41795 + 27· 
Staszyc · " " ,. 5JOO 46 758 - 23040 -1 5700- 100 - 23718- 51 
Helena • • Dzierż. M. Żolędziowski. - -- 4500 53820 + 4500 +- + 5382o +-
A.ndrzej I · " J. Wrzosek ,3112 66484 - ;og6S - 13112 - 100 - 15 516 - . 23 
Alwina • ,. W. Szyszkin. . 10164 38679 2000 489H} - 8164 - 8o + 10240 + 26 
FlotzRudolf ,. W. Kondaki. 26630 161 56; 188oo 18pg8- 783o- ~9 + 25733 + 16 
Matylda· • ,. P. Woyde. 1710 7 525 38oo 26500 + 2')()0 + 122 + 18975 + 252 
J akób · • ,. K. Plodowski • 16 540 99 ooo '9 6]2 100 838 + 3 132 + 19 + 61 838 + 62 
Wańczyków ,. A. Zieliński • • - 4877 , 1391 10115 + 1139,+- + 5238 +'OJ 

Razem • • • i3417 142 236]2261 3944132 29 30046~1 + 5269901 + 151+ 5 6882021+ 24 
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Pod!ug gatunków wytwórczość węgla w 
sierpniu r. 1906-go była następująca: gatunki gru
be 1849858 ctr. metr. (46,90%), gatunki średnie 
682658 ctr. metr. (17,31%) i gatunki drobne 
1411616 ctr. metr. (35,79°/0). 

Dnia 31-go sierpnia pozostalość wydobytego 
węgla na ko!Jalniach ·wynosiła: gatunki grube 
299518 ctr. metr., gatunki średnie227293 ctr. metr. 
i gatunki drobne 349180 ctr. metr. 

Rozchód węgla w sierpniu r. 1906 by! nastę
pujący (w ctr. metr.): 

Ożyto n a własne !:>przetl a no Razem 

Gatunki grube 

" 
średnie 
drobne 

potrzeby kopalń 
20199 
71318 

326661 

l 849309 
618446 

1001522 

1869508 
689764 

1328183 
Razem: 418178 3 469 277 3 887 455 

Rozchód węgla na w!asne potrzeby kopalń 
składaJ się z następujących pozycyi (w ctr. metr): 

RodzaJ rozc hodu j 
Gatunki l Gatunki l Gatunki l 
grubo Średnio drobne Razem 

orał dla pracu.il\cych, 
opa anie domów zbor~ 
nych i zn.bndowań ko-

17 990 49 243 9 8!7 77°5 palnia nych o 

Opalanie kotłó w paro-
wych .. .. ... . 2 209 .p62 2rp 844 30331 5 
Skreślono węgiel, któ-

ry stracił wartość . . - 17813 20000 3781 3 

H.~zem l 201991 71 3181 3266611 418178 

Hozchod węgla sprzedanego sk!adał się z 
następujących pozycyi (w ctr. metr.): 

l 
Gatunki l Gatunki l Gatunki 

Rodzaj sprzedaży grube 
1 

średnio drobne Razem 

Sprzedaż na kopa lniach 55 495 46 745 91 271 l 93 5 l l 

Wysyłka drogami że- 8 6g g ..F.. 6 
laznemi . . . . . . l 7 1 234 5 7 .1 902 7'ł" 3 2.13 7 l 

Wy•_vlk n •h·ogl\ wod ni\ 12 58o/ l 920/ 7 505 22 005 

Knzem: ~~849 3~~~ 618446/ I 001 52+ 469 277 

Drogom żelazny m kopalnie sprzedały 660 525 
ctr. metr. węgla grubego. 

W ysylka węgla drogami żelaznemi podług 
kierunków by!a następująca (w ctr. metr.): 

Gattmld l 
_grube_! 

Gatunki l 
średnio 

Gatunki l 
drobne Kazen1 

W Królestwie Polskiem l ;86 072; 526788 8gg 255 3 012 115 
Za Białystok . 41 187 l 350 42 537 

Brześć 15 oos 15 oos 
Kowal 

70 
1
791 

8868 2 '4' g, 188 

granicę . 68791 34125 102 916 

.Ha.zem: l l 78' 2341 56g 78'1 gD2 7461 3 253 'j}l 

W sierpniu roku 1906-go w 23 kopalniach wę. 
gla kamiennego przeciętna liczba zatrudnionych 
robotników wynosiła 18 687. Robotnicy odrobili 
485873 dniówek i zarobili 642494 ruble. Przecięt
ny zarobek jednego robotnika na dniówkę wynosil 
l rb. 32 kop. Wypadków nieszczęśliwych z ro
botnikami było: 8, zakończonych śmiercią, 27, za
kończonych częściową niezdolnością do pracy, i 
444, zakończonych wyzdrowieniem zupełnem. 

".-:>tO l l 8 ~ a> o ;:J ;:; -g. m 
~o·~ ~ .... -. ..... .-l + l l + ~;..; rn·"'' -~ 0.. ------

~~ o ;:J .... ;..; ;. <'\('l ;s 
~·~ o~.~ ~ «'• "T' 

O..orn <l) "' ":'l "T' V) 
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+ l ~_......, ~ l + >-. l o 
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l o·..-, ;::; l :::: !::' "d-~ 
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o;,,.... <l) 
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<l) \0 00 V .-Ied ..... s V'\ ""' O'> 
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Dnia 31-go sierpnia r. 1906 pozostałość wydo
bytego węgla na kopalniach wynosila3595 ctr. metr. 

Rozchód węgla w sierpniu r. ·1906 wyno
sił 66856 ctr. metr. i skladal się z następujących 
pozycyi: 1) użyto na wlasne potrzeby kopalń 
6790 ctr. metr., 2) sprzedano 60066 ctr. metr. 
Rozchód węgla, użytego na wlasne potrzeby ko
palń, skladal się z następujących pozycyi: 1) 
opal dla pracujących, opalanie domów zbornych 
i zabudowań kopalnianych 1133 ctr. metr., 2) 
opalanie kotlów parowych 5657 ctr. metr. 

Sprzedaż węgla skladala się z następujących 

pozycyi: 1) sprzedaż na kopalniach 11844 ctr. 
metr., 2) wysyłka drogami żelazneroi 48222 ctr. 
metr. Wszystek węgiel, wysłany drogami żelaz
nami, pozostal w Królestwie Polskiem. 

W sierpniu r. 1906 w 2 kopalniach węgla 
brunatnego przeciętna liczba zatrudnionych robot
ników wynosiła 366. Robotnicy odrobili 9508dnió
wek i zarobili 7020 rubli. Przeciętny zarobek 
jednego robotnika wynosił na dniówkę 74 kop. 
Wypadek nieszczęśliwy z robotnikami byl l, za
kończony śmiercią. 

J. H. 

Rosyjski handel zewnętrzny 
wytworami przemysłu górniczego i hutniczego w czerwcu r. 1906-go. 

Nazwy wy t w o rów 

Wywóz z Rosyi za granicę. 
Sólkuchenna 
Fosforyty mielone .. 
Fosforyty w kawałkach . .. 
Żużle metalurgiczne 
Węgielkamienny i koks . 
Torf . 
Ruda żelazna . 
R uda manganowa. 
Galman . . 
R óżne inne rudy i zlamki metali 
Surowiec w gęsiach i złamkach . 
Żelazo różnych gatunków 
Stal różnych gatunków. 
Miedź różnych gatunków 
Cynk . 
p laty na . 
Rtęć . 
R opa naftowa . . 
Nafta . . . . . 
Odpadki naftowe . . . 
Wyroby zsurowca . 
Wyroby z żelaza . . . -
w yroby ze stali . . . 
Zloto . . . 
s rebro . . 

Przywóz z zagranicy do Rosyi. 

ólkuchenna s 
ż 
K 
użle Thomasa mielone 
amień litograficzny 

. 

. 
. . . 
. . . 
. . . 

. 

. . 

. 

. 

. 

. 

. 

. (pudów) 
. 

. 

. . 

. . . 

. . 
. . 

(pudów) 
(pudów) 

. . . 

. . . 
. . 

Rok 1905 Rok 1906 -
Od początku Od pocz'łtku 

Czerwiec roku do SO Czerwiec roku do SO 
osarwo a czerwca 

- T Y s I Ę c Y p u D o w 

l 6 2 9 
19 112 7 113 
32 120 3Ó 126 

288 8j12 212 975 
435 1928 414 l o87 
99 112 10 23 

l 195 8835 2 5?0 
' 

127s2 
3 378 11310 l 622 15 717 

- !OC' l II 

93 2g6 42 •cfi 
-- s o - 449 

6 8 23 48 
! 423 105 242 

- -· 2 5 
- - ·- 6 
li 48 6o IS6 
2 8 - 5 

20 53 - -
1 B?s 26687 3 r 14 12 '9" 

279 943 46 46g 
4 IÓ 4 i2 
5 35 9 54 
r 5 l 8 

43 107,5 . 66,1 r8g,2 
238 17 812,7 - -

•<>7 259 r6 494 
2g6 Su 517 l 354 

2 lO 3 7 
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Węgiel kamienny -
przez komory morza Bałtyckiego 21 3'5 40889 l l o64 41870 

., 
" 

zachodniej granicy lądowej 2j76o 3768o 3721 30 3lS<} 
morza Czarnego 37 459 - 2 6jJ " " 

" 
pozostale komory . . 774 2 683 702 683; 

Razem 24886 8r 7" 15 487 8r 745 
w tej liczbie: 
z Niemiec 4000 39288 4 4o6 33 157 
z Anglii . 19o64 38425 10 599 44295 

Koks 
przez komory morza Bałtyckiego l 012 l 841 484 l 456 

" " zachodniej granicy lądowej l 893 10 301 2 683 13 282 

" 
pozostale komory . 25 62 10 47 

Razem 2930 12 204 3 177 14785 
w tej liczbie: 
z Austryi r o]6 6481 l 792 7936 
z Niemiec. rfio 4 '53 g8g s 524 
z Anglii 459 864 74 428 

Siarka nieoczyszczona w brylach . . '46 47° 19 6J8 
Siarka oczyszczona i kwiat siarczany r6 39 8 43 
Antymon surowy . 3 7 2 7 
Antymon metaliczny '7 64 6 '7 
Rudy metaliczne . 247 257 30 120 
Surowiec z wy kły 

przez komory morza Baltyckiego 12 29 r6 29 

" " 
zachodniej granicy lądowej . - - 9 6 r6 

" ~ morza Czarnego . - 16 l '5 
z Finlandyi 100 233 s8 140 
przez pozostałe komory . . l s l 2 

Razem l 173 292 82 202 
Surowiec specyalny (manganowy, krzemowy i inne) 

przez komory morza Bałtyckiego . 45 9' 12 34 

" " 
zachodniej granicy lądowej 5 15 5 26 

pozostale komory . - 9 - 20 " 
Razem s o 115 17 8o 

Żel azo i stal sztabowa i wszelkie handlowe 
przez komory morza Bałtyckiego 57 231 ]6 3°4 

" " zachodniej granicy lądowej . 25 75 20 133 
" " morza Czarnego . 5 59 4 43 
" komorę w Moskwie l 5 - 4 

z Finlandyi 12 97 12 g6 
przez pozostałe komory . 17 92 J6 102 

Razem "7 559 128 682 
Szyny żelazne i stalowe . 9 12 l 4 
Blacha żelazna i stalowa 

przez komory morza Bałtyckiego "3 551 127 4'8 
" " 

zachodniej granicy lądowej 35 123 28 139 
" " 

morza Czarnego 44 214 38 205 

" 
komorę w Moskwie . ' 6 24 5 r8 
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z Finlandyi 
przez pozostałe komory 

Miedź ~ 
Glin w wiórach, sztabach, prętach i blachach 
Nikiel 
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 

Razem 

. 

. 

. . 

. . 

. 

. 

. 
. 
. . 

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

przez komory morza Bałtyckiego . 
" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" " Rosyi śrorlkowej 
,. pozostale komory 

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

Narzędzia i lokomobile rąlnicze 
przez komory morza Bałtyckiego 

" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" " Rosyi środkowej 
" pozostale komory 

. 
. 

. 
Razem 

. 

. 

. 

. 
. 

. 
. 
Razem · 

20 

218 

117 
4,6 
3 

30 

4 
q 

-

'33' 

17 
g8 

113 
21 
28 
61 

35 
5 

-
3 

-
l 

7 
13 
11 

121 
100 

15 
21 
21 

338 

294 
6o 
2 
8 
I 

44 
44 
32 
2 

33 

'55 

1906 

5 23 
117 ,g 132 

l 034 217 935 

635 62 465 
21,6 l 26 
2..J 2 6 

100 3' 126 

44 3 '9 
(6 13 sr 
- - -

l 108 44 6;5 

106 l 28 

338 21 297 
371 22 215 
84 - <jJ 

j2 4 34 
300 46 26o 

215 33 '9' 
7 - 12 

34 4 12 
21 2 20 

- - -
10 '4 32 
25 s 66 

48 7 70 

~ 8 go 

499 89 663 
822 102 l 205 
122 12 18g 

l 114 l 19 119 
198 7 J8o 

l 

1755 229 2 356 

l 253 '44 • 5g8 
328 69 534 

12 l 27 

70 3 i3 
25 l 8 

l '58 24 3g6 
368 31 200 
156 18 J68 

6 - 4 
244 38 l 167 

932 l III l 995 
J. H. 
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'rZIIIJSi ielazaJ w piAstwie losyjsliem w słJczaiw roit· 1111. 
(Podlug danych Centralnego Biura statystyc~nego dla przemysłu żelaznego w Rosyi). 

Wytwór pierwszy. 
Surowiec lejarski 

" dla dalszej przeróbki 
" bez wymienienia nazwy 

Odlewy surowcowe z wielkiego pieca 
Surowiec zwierciadlany 12-14% Mn 

" " 19-20% Mn 
" manganowy 50 - 60% Mn 

Surowiec manganowy 78-80% Mn. 
" krzemowy 
" krzemowo-zwierciadlany 

Stare żelazo 
Wszelkie obcinki i okruchy żelaza 

Wytwór drugi A. 

Bloki zlewne besemerowskie 

• " 
tomasowskie 

" " martenowskie 
" pudlowe 
" tyglowe 

Pólwyrób fryszerski 

Wytwór drugi B. 

Odlewy surowcowe z kopulaków i pieców żarowych 

Razem 

Razem 

Razem 

" stalowe z pieców martenowskich i tyglowych oraz 
gruszek 

Rury surowcowe wodociągowe z pohczeniem mufowem 
i kolnierzowem 

W y t w ó r c z o ś ć · 

rok 1905 _ 1 rok 1906 

l 
Od pnczs,~J<U 

W styczniu roku do Sl 
stycznia l Od poczs,l>ku 

W styczniu roku do 81 
stycznia 

Z a p a s Y 

Dnia Bt.go l Dnia Bl-g9 
stycznia 

1 

stycznia 
r. 1905 r. 1906 

- p u d ó w 

2442 -ł43 
88o4644 
3168 332 

283 614 

4 57° 
124 g-;6 

s 795 
224999 

42 7-17 

15 I02 I20 

I 550 035 
I652 436 

320247' 

1793 224 
732 26g 

9372 30 
1088 '33 

38 545 
166 8)8 

13 191 3'1> 

904 8r3 

235 840 

'45 266 

2 442443 
88o4644 
3 I68332 

283614 

4570 
I24CJ76 

5795 
224999 
42747 

'5 102 120 
I 550 03S 
'652 436 

320247I 

'793 224 
732 26g 

9372 367 
1088133 

38 545 
I66838 

13 191 3'1> 

904813 l 

235 840 

145 266 

l 363 353 
7'360]1 
262860] 

236 l '7 
2034 

'35 88g 
2 38o 

87732 

3 82-, 

"5g6oo8 
l 536 038 
1625 8gg 

3 161 937 

I 322779 
450742 

909~ 35I 
975 210 

366oo 
128 I79 

12o00861 

790639 

2~5 617 

87 562 

I 363 353 
7'360]1 
2628007 

236 I I7 
2034 

'35 88g 
238o 

87732 
3825 

"sg6oo81 
I 536038 
I 625 8gg 

3 I6I 937 

l 322 779 

45°742 
9093 351 

CJJS 210 
366oo 

J28 '79 

I2o00861 

790639 

225 617 

87 ;62 

8o62 402 

26039737 
9626033 
m 5o2 
288 478 
7028o7 
53I44 

443 I92 

242 530 

4Ó.435 825 
4707717 
2352 '59 

70598?6 

945 88o 
'55 646 

86g8291 
I 41 I 633 

57659 
Ig8 558 

I I 40fiYJ 

l 925770 

242 640 

574787 1 

7816043 
26461 99' 
Ioo8o8os 

949686 
3246gg 
785300 
7746I 

39385I 
33I I73 

l I 522 

47232 537 
7302 325 
3266437 

Io s68]62 

442 562 
92888 

672720 
, ,58623 

39004 
'3' 813 

8592217 

2042 563 

293 293 

864412 

d: .... 
9 

'"O 
~ 
~ 
l::r:j 

~ 
t:l 
Q 
O· 
~ 
~ 
a 
~ o 
l 

§ 
8 
~ a 
~ 
~ 

t-6 
~ 

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



Części fasonowe do tychże 

R azem 
Bloki kute i przewalcowan e jako też kęsy płaskie i rów

noboczne 

Wytwór trzeci. 

Bloki kute i przewalcowane jako też kęsy płaskie i równo
boczne (na sprzedaż) 

Belki dwuteowe i korytkowe ponad l QO mm wysokości . 
Szyny dla kolei konnych i "Fen il< s" . . 

" " dróg żelaznych parowye\h od 8,32 f. w stopie 
bieżącej 

" kopalniane do 8,32 f. w stopie bieżącej 
Stal i żelazo płaskie powozowe, szablonowe i wszelkie han-

dlowe 
" resorowa i sprężyn owa 
" narzędziowa 
" cementowa 

Drut walcowany okrągły i kwadratowy 
Blacha żelazn a i stalowa grubości ponad 3 mm 

" " " " od 3 mllt do M 20 włącznie 
" dachowa żelazna i stalowa grubości poniżej M 20 

Żelazo i stal uniwersaln e szerokoś ci 150 do 600 mm 
włącznie oraz żelazo do wyrobu rur 

Obręcze do kół pa ro wozowych , tendrowych i wagon owych 
oraz kolnierze walcowane 

Osie parowozowe, tendrowe i wagonowe nieobtoczone 
Wszelkie obcinki, końce i wytłoczki od wyrobu obręczy . 

Wytwór czwarty 
Rury ciągnione i spawane 
Złączki i podkładki · 

Razem 

Razem 

W styczniu r. 1906 ogóln a liczba zatrudnionych ro
botników wynosiła 263 409. 

W styczniu r. 1906 wytwórczość surowca w państwie 
Rosyjskiem obniżyła się nawet w porównan iu z listopadem 
i grudniem r. z., pomij ając już t o, że była o wiele niższą, 
aniżeli w styczniu r. 1905 i 1904. 

N arówni z surowcem wytwórczość pólwyrobów żelaz
nych i stalo wych w styczn iu r. 1906 była bardzo nizka. 
W porównaniu do tejże wytwórczości w styczniu r. 1905 
spadła prawie o 10%, a w porównaniu ze styczniem r. 1904 
spadła :prawie o 22,5 :t ; zależn ie od tego rozchód :półwyro-

683 l 683 l 5g6g l 5g6g l 6074 l I9946 

l 286 602 I 286002 I 109 787 I 109787 2749 27I 3220214 

4 164 3-19 4'64 349 5 '7' 870 5 I71 870 43539'9 57I 2 795 

545 OOI 545 66 t g6s oso g65 oso - -

353 6gg 3536gg 632 '35 632 135 229I 4'' 2349073 
- -- t6079 I6 079 59036 26 I75 

I 895 415 ,895 4'5 go6 207 900 207 361666] 3403 453 

'' 9994 11 9994 pih5 72 825 .q8683 214252 

3945 754 3945 754 4'57724 4 157724 10389 463 10254 490 

57993 57993 64092 64092 s6 7o, 92 230 
Ił g84 I l g84 12837 12837 71930 65 ]63 
:q8o 24~0 2 170 2 '70 I7766 12975 

50-1124 504 124 6gt ~-8 - ) 6g• 358 427 856 482 123 

8'34648 8:H648 790 151 790 151 l 510 279 '73623:> 
290 319 290 319 200 799 200799 6so633 573 5g8 

l os s 473 l 0)5 473 l 168901 t168901 6401 gg8 ;834922 

322 996 322 gg5 255 8os 255 8os 327 418 2gD6og 

:J22 022 322 022 325 231 325 231 329959 486 436 

' 5' s6o ,., -6o 
) ) 125 9'5 155 915 1266]6 192 043 

127 755 127755 256 155 256 ljj - -

lO 54' 8i7 l 10 54' 877 J0649 434 10649 434 26 526 4]6 26014 377 
l 
' 

130 776 1 130776 " 5 438 '' 5 -B8 328]63 32309I 
2t8tt ti 218 ll 6 l 217 442 :.!17 442 :>67 48g 467g64 

348 8g2 l 348 8g2 l 332 88o l 332 88o l 8g6 252 l 79' 055 
bów żelaznych i stalowych w styczniu r. 1906 był o wiele 
mniejszy, niż rozchód w styczniu r. 1905 i 1904. Na zmni ej
szen ie się ogólnej wytwórczości półwyrobów żelaznych i sta
lowych w styczniu r. 1906 wpłynęło głównie obniżenie się 
tej wytwórczości na południu Rosyi i w Królestwie Polskiem, 
gdzie w tym okresie czasu trwały bezrobocia. Położen ie 
wyrobów gotowych w styczniu r. 1906 było o wiele lepsze, 
niż surowca i pólwyrobów żelaznych i stalowych, a cho
ciaż wytwórczość żelaza i stali nie dosięgła. zwykłego swe
go poziomu, to jednak r ozchód na potrzeby własne zakła
dów i na sprzedaż były :prawie normalne, 

f 
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Jak poprzednio tak i tym razem zastawienie 
danych statystycżnych o przemyśle żelaznym w 
:styczniu r. 1906 dokonane zosta!o przez Central
ne Biuro statystyczne dla przemysłu żelaznego 
w Rosyi bardzo niedbale . . Jako dowód służy 
podsumowanie cyfr wytworu drugiego B, które 
w wydawnictwie Centralnego Biura statystyczne
go wykazuje sumę 1111 787 ·pudów, powinno zaś 
wynosić z podsumowania 1109787 pudów; jak 
również suma zapasów w dniu 31-ym stycznia r . 

1906 wynosi z podsumowania 2C 014 377 pudów, a 
wykazana jest w danych Centralnego Biura sta
tystycznego w wysokości 26 017 023 pudy. Op
rócz tego w zestawieniu danych statystycznych 
za styczeń r. b. obok sum ogólnych każdej gru
py wytworów podawane są takież sumy dla po
równania za styczeń r. 1905 i r. 1904; sumy te, 
dotyczące wytwórczości w styczniu r. 1905 są zu
pełnie niezgodne z sumami, wykazaneroi w da
nych statystycznych za styczeń r. 1905. J. H. 

Przemysł żelazny w Królestwie Polskiem w styczniu r. 1906. 

Surowiec 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Wytwór pierwszy. 
lejarski 
dla dalszej przeróbki 
w odlewach z wielkiego pieca 
bez wymienienia nazwy 
zwierciadlany 12-14% 

" 19-20% 
manganowy 50-600/0 l 

" 78-80% \ 
krzemowy 

Stare żelazo 
Wszelkie obcinki i okruchy żelaza 

Wytwór drugi A. 

Bloki zlewne martenowskie 
" pudlowe 

Wytwór drugi B. 

Odlewy surowcowe z kopulaków i pieców żarowych 

Razem 

Razem 

" stalowe z pieców martenowskich i tyglowych oraz gruszek 
Rury surowcowe wodociągowe, z połączeniem mufowem i kolnie· 

rzowem 
Części fasonowe do tychże 

Razem 
Bloki kute i przewalcowane jako ~eż kęsy płaskie i równoboczne 

Wytwór trzeci. 
Belki żelazne dwuteowe i korytkowe wysokości ponad 100 mm 
Szyny dla kolei konnych i Feniks 

Wytwórczość IZapasywdniu 

l 
Od pocz..,tku l 31 stycznia 

Styczeń r 19()6. roku do d. 31 r. 1906 
stycznia r. 1906 

~u d ó w 

295 468 
49r 658 

9795 
-2000 :l 

-
--

-
-· 

-

848921 
45 656 
r88r7 

1 36o6gr 
122979 

I4830o 

0992 

'3 101 

75 
-

81 168 

68700 

5401 
16079 

l 

l 

295 468 
49'658 

9795 
52000 
-
-
--
-
-

8-18921 
45 6s6 
r8817 

l 3006gl 
122979 

l 48300 

67992 
13 101 

75 
--

8r r68 
68700 

5401 
r6on 

l 

l 

l 2?6fqo 
858 326 
450418 
r63885 

114g86 

38036 

6r78o 

2 g64 110 

103 371 
'7628 

l 059104 
~~~ 273 

1277 377 

84213 
2742 

-
-
86955 
14716 

217824 
'5 382 
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1906 

Szyny dla dróg żelaznych parowych wagi 8,32 f. i więcej na l sto
pę bieżącą 7972 

10025 
79i2 

10025 

12 364 
28204 

l 00.1026 

kopalniane wagi mniej, niż 8,32 f. na l stopę bieżącą 
Stal i żelazo płaskie i wszelkie handlowe i profilowe 

" resorowa i sprężynowa 
'154 so8 

10110 
'154 5o8 

10110 3 15' 
7; 
15 

6757 

" narzędziowa 
" cementowa 

Drut walcowany okrągły i kwadratowy w kręgach 
Blacha żelazna i stalowa grubości większej nad 3 mm 

,6s 343 
46 2 57 
50214 

J65 343 
46 2 57 
50214 

42784 
., " " " od 3 mm no M 20włącznie } 
" do krycia dachów żelazna i stalowa cieńsza od M 20 . 

Żelazo i stal uniwersalne szerokości od 150 do 6()() mm włącznie 
oraz żelazo do wyrobu rur 

9017 9017 
70481 

62218 
Obręcze do kM parowozowych, tendrowych i wagonowych oraz kol

nierze walcowane 

166 472 '· 

g, 717 
25 54' 

l 16801 

g, 717 
25 54 1 

l J680I 

Osie parowozowe, tendrowe i wagonowe nieobtoczone 
Wszelkie obcinki, końce i wytłoczki od wyrobu obręczy 

Wyroby. 
Rury ciągnione spawane 
Złączki i podkładki 
Okucia różne 

Wytwór czwarty. 

Gwoździe maszynowe i szynowe 

Razem 

Razem 

129 300 
9 j21 

1 5 719 

129 300 
9521 

15 719 

42 
204 g61 

15 725 
16614 

237 342 

W styczniu r. 1906 ogólna liczba zatrudnio· ponieważ pomimo wielokrotnych upominań się o 
nych robotników wynosiła 18 332~ Przytoczone dane statystyczne, zakłady te dotychczas żadnych 
powyżej cyfry nie obejmują nast~pujących za- wiadomości nie dostarczyły. 
kładów: Nieklań, Ruda Małeniecka i Kamienna, J. H. 

ł!ja?d polshich górnihó\v w Kraho\vie. 
(Dnia 4-7 października r. 1906). 

Przyjście do skutku pierwszego zjazdu gór
ników polskich a szczególnie nie tylko sam fakt, 
lecz i spoHób, w jaki zjazd przyszedł do skutku 
jako też przebieg zjazdu, jest zaprawdę pocie
szającym i radosnym w swem znaczeniu obja
wem. W sprawozdaniu niniejszem oprócz rze
czowego podania faktów chcę polożyć nacisk 11 a 
znaczenie moralne i atmosferę duchową zjazdu 
nie w tym celu, ' żeby zjazd i nas samych nieza
służonymi jeszcze wieńczyć laurami, lecz żeby w 
pracy i wynikach zjazdu wykazać pierwszy sto
pień organizacyi a więc świadomego rozwoju w 
myśl łącznej, wspólnej pracy bez względu na sta
nowisko społeczne pracowników, bez względu na ich 
przekonania osobiste poza zakresem pojęcia tej 
właśnie pracy, korzystnej dla nich samych, dla 
ich klasy zawodowej, dla społeczeństwa, dla na
rodu. Zjazd nasz, o ile sądzić można, byl takim 
stopniem, był krokiem, o którym wszyscy zgod-

nie twierdzić mogą, że był dobrym i dodat
nim. Oby się na nim nie skończyło. 

D z i a l a l n ość w s tę p ·n a. W paździer-
niku roku ubieglego wy br!'tny przez zupełnie 
przypadkowe miejscowe zebranie inżynierów gór
ników komitet wykonowczy otrzymał polecenie 
poczynienia starań, żeby doprowadzić do skutku 
ogólny zjazd polskich górników i hutników. Do 
komitetu tego weszli pp.: JÓZEF BocHEŃSKI (Kra
ków), JuLIAN FABIAŃSKI (Borysław), KAROL KoLEK 
(Karwina), ADA~ ŁuKASZEWSKI (Borysław), .ANTONI 
ScHIMITZEK (Siersza), LEON SYROCZYŃSKI (Lwów), ED
WARD WJNDAKIEwrcz (Wieliczka). Komitet ten udał 
się w sprawie zjazdu do kilku osób, zajmujących 
wybitne stanowiska w przemyśle górniczo-hutni
czym Królestwa Polskiego, a uzyskawszy ich 
zgodę i poparcie, zaprosił do komitetu zjazdu 
pp.: FELH~YANA GADOMSKIĘGO (Dąbrowa Górnicza), 
MIECZYSLAWA GRABJŃsKIEGO (Dąbrowa Górnicza), HrE-
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RONIMA KoNDRATOWICZA (Sosnowiec), STANISLA w A osób zebrali się na inauguracyj n e posiedzenie 
KoNTKIEWICZA (Warszawa), KAROLA MtLKowsKIEGo zjazdu w auli uniwersytetu. Uczestnicy otrzy
{Charków), KoNSTANTE!>O hr. BROEL-PLATEIIA (Chle- mali przedtem odznaki (artystycznie wykonaną 
wiska), KAZIMIERZA SROKOWSKIF.GO (Dąbrowa Górni- srebrną plakietkę na biało-czerwonej wstążeczce 
cza), JuLIANA STRASBURGERA (Niemce). Po zatwier- l jedwabnej; rysunek plakietki w płaskorzeźbie, 
dzeniu przez pełny komitet zjazdu programu wykonany secesyjnie przedstawia alegoryczną po
tymczasowego zawiązan o dla poparcia dzialah,o- stać niewieścią siedzącą, wspartą o dwie tareze, 
ści podkomitety miejscowe:; dwa w Królestwie jedną z białym orłem, drugą z emblematami 
Polskiem (na gubernię Piotrkowską i Radomską) górniczymi; w oddali na horyzoncie zarysowuje 
i cztery w Galicyi (Kraków, Wieliczka, Droho- się komin fabryczny oraz wzgórze z otworem 
bycz i Stanisławów) . Po~komitety zajęły się ag i- sztolni). Posiedzenie zjazdu zagaił p. ANTONI 
tacyą na rzecz zjazdu, przygotowaniem materya- ScHIMITZEK (Siersza) w zastępstwie nieobecnego z 
łtlw do przeglądu graficznego oraz zebraniem powodu smutnego wypadku w rodzinie przewod
funduszów. Podkomitet Drohobycki zebrał oko- niczącego wydziału wykonawczego komitetu p. 
J:o 1000 rubli i K1'akowski około 800 rubli; na FABIAŃSKIEGO. W przemówieniu swem, powitaw
skutek starań komitetu Austryackie ministerstwo szy uczostników zjazdu, przedstawicieli miasta, 
skarbu uchwaliło przyjąć uczestników zjazdu w Wydziału krajowego, władz górniczych i uni
Wieliczce kosztem 2900 koron (oko.fo 1200 rubli). wersytetu, p. ScHIMITZEK zaznaczył, że zjazd obac
Oprócz tego Wydział Krajowy Galicyi udzielił ny jest pierwszy ogqlno - polski i że jako taki 
subwencyi 2000 koron (o kolo 800 rubli), skutkiem potrafił zebrać i zjednoczyć niemal wszystkie 
czego udanie się zjazdu pod względem finanso- wybitne i czynne jednostki naszego świata gór
wym zostało zupełnie zapewnione . . Było to tern niczego i hutniczego. Imieniem Wydziału kl·ajo
potrzebniejsze, że zgłoszenia naplywaly nader wego przemówił następnie delegat prof. LEON 
pomału, tak że we właściwym terminie (15 wrześ- SYROCZYŃsKt, który zwrócił uwagę na wzmagającą 
nia) mieliśmy niepełuą setkę uczestników; wobec się wytwórczość górniczą ziem polskich, jako 
tego wszelki preliminarz, oparty na wkładkach owoc wytrwalej i cierpliwej pracy, i zakończył 
uczestników, mógł mieć tylko problematyczną i.yczeniem, żeby górnicy nasi byli wytrwali w 
wartość. Nareszcie nadszedł dzień zjazdu. pracy a cierpliwi w oczekiwaniu jej wyników. 

Pierwszy dzień zjazdu. Czwartek. Wiceprezydent miasta p. CHYLIŃSKI serdecznie po·· 
Zjazd rozpoczął się we czwartek dnia 4-go paź- witał zjazd i podniósł doniosłe znaczenie zjazdów, 
dziernika towarzyskiem zebraniem wieczarnem jako środka, organizującego największą silę spo
w Grand Hotelu, które miało za cel zbliżyć do leczeństw, t. j. pracę. Następnie przemawiał rek
siebiA i zapoznać z dalekich nieraz stron przy- tor uniwersytetu J agiellof1skiego dr. K. MoRA w
byłych kolegów po fachu oraz licznie zgroma- SKI i starosta górniczy radca dworu dr. E. RIEL. 
dzone panie. Nie można jednak uważać wieczo- P CJ powitaniach inżynier ADAM ŁuKASZEWSKI se
ru za początek, gdyż już od rana w biurze korni- kretarz . komitetu przedłożył w jego imieniu 
tetu w Grand Hotelu panowal nader żywy ruch wniosek, przyjęty przez aklamacyę, na mocy 
i co chwila schodzili się uczestnicy zjazdu z naj- którego do prezydyum zjazdu obrano: na praze
rozmaitszych stron Polski. W dniu tym przyję- sów honorowych pp.: 1) AuGUSTA GoRAYSKJEGO preze
lo biuro przeszło 70 zgłoszeń uczestników. Po sa Towarzystwa naftowego, 2) HIERONIMA KaNDHA
poludniu o 3-ciej odbyło się w biurze pełne po- TOWICZA wice- przewodniczącego w Radzi u Zjaz
siedzenie komitetu, nieomal pierwsze. z powodu du przemysłowców górniczych Królestwa. Fol
bowiem wielkiej liczby członków (48) jako też skiego i dyrektora kop.alni "Saturn" pod Sosnow
oddalonych nieraz znaczuie ich miej~c zamiesz- cem, 3) STANIBLAWA KoNTKIEWICZA pełnomocnika 
kania prace komitetu odbywały sięprzedtem dro- Towarzystwa Flora w Dąbrowie Górniczej, 4) st. 
gą korespondencyi. W posied:r.eniu wzięło udział radcę górniczego STANJSLAWA KuczKIEWICZA ze 
31 członków komitetu. Wydział wykonawczy ko- Lwowa, 5) radcę dworu dr. EDMUNDA RIELA staro
mitatu zdał sprawę z swych czynności i przed- stę górniczego w Krakowie, 6) LEoNA SvRoczYŃ
stawil wnioski, mające być w imieniu komitetu SKIEGO prof. górnictwa w politechniceLwowskiej. 
postawione na pelnem posiedzeniu zjazdu. Oprócz Prezesem rzeczywistym zjazdu obrano p. JuLIANA 
tego obradowano nad propozycyą wyboru prezy- STRASBURGERA przewodniczącego w Radzie Zjazdu 
dyun:;t zjazdu, na pier_wsze pos~edze_nie. Posiedze- przemysłowców g~rniczych Królestwa Polsk~ego 
dzeme zakonczyło s1ę o 6-eJ a JUŻ przed 8-mą 1 dyrektora kopaln Towarzystwa Warszawskiego 
zaczęli zbierać się uczestnicy w sali Grand Ho- pod Granicą; wiceprezydentami: pierwszym dr. 
te lu, gdzie przy bufecie i dźwiękach muzy ki W LADYSLA w A SzAJNOCHft profesora geologii w uni
wielickiej bawiono się do późnej nocy. W dniu wersytecie Jagiellońskim, drugim KAziMIERZA 
tym zebrało się prżeszło 150 osób. SzuMsKIEGO radcę górniczego dyrektora Towarzy-

p i ą t e k. Na drugi dzień rano część ucze- stwa kopalń wosku ziemnego Boryslaw w Bory
stników udała się na mszę do kościola św. Bar- slawiu; sekretarzami: pp. l) ZYGMUNTA BIELSKIEGO 
bary, poczem wszyscy w liczbie około 150-200 dyrektora kopalń nafty Towarzystwa Schodnica 
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w Schodnicy, 2) FRANCISZKA DROBNIAKA dyrektora 
koJ>alni węgla ARNOLDA RAPPAPORTA w Brzeszczach, 
3) JÓZEFA E'RYTA starszego mierniczego kopalni soli 
w Wieliczce, 4) KAROLA Kot KA inżyniera kopalń 
węgla hr. LARYSZA w Karwinie i 5) JANA ZARAŃ· 
sKIEGO radcę górniczego, naczelnika urzędu górni
czego w Drohobyczu. 

Po obiorze prBzydyum przystąpiono do roz
działu m ateryalu obrad i odczytów. Odczyty 
podzielono, jak n astępuje: 

Do sekcyi górniczej: 
FnANCISZEK DROBNIAK (Brzeszcze). Najnowsze 

odkrycia węglowe w księstwie Krakowskiem oraz 
głębienie szybu sposobem mrożenia w Brzeszczach. 

ZDziSLAW KAMIŃSKI (Łan c7.yn). Poezya w ży
ci n górnika. 

STANIStAW KoNIECZNY (Niwka). Zarys dziejów 
górnictwa w Polsce. 

STANIStAW KoNTKIEWICZ (Warszawa). Opis ko
palń zagłębia Dąbrowskiego (szkic geologiczno
techni czny). 

STANISŁAW ŁAszczYŃSKI (Miedzianka). Matm·ya
ly wybuchowe, zawierające chlora ny alkalic7.ne. 

Bor.ESLA w LEoNRAnu (Jaworzno). Wydobywa
nie drzewa z miejsc odbudowy w kopalniach Ja
worznickich . 

KAZIMIERZ SRoKowsKI (Dąbrowa Górnicza) . 
Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem (szkic 
historyczno-statystyczn y ). 

LEoN SYRoczYŃsKI (Lwów). Polska bibliogra
fia górnicza. 

STANISLAW SzczEPANOWSKI (Boryslaw). O t ara
nie wiertniczym i hydrody namicznych sposobach 
wiercenia. 

JAN ZARAŃsKi (Drohobycz). O odwodnieniu 
kopalń węgla w Jaworznie po katastrofie dnia 
25 g rudni a r. 1902. 

Do sekcyi hutniczej: 
JERZY .BuzEK (Trzyniec) . Zapotrzebnwanie 

koksu przy piecach kopulowych. 
KAziMIERz SRoKowsKI (Dąbrowa Gón1icza). 

Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem (szkic 
histeryczno-statystyczn y). 

Do sekcyi naftowej: 
ZYGMUNT Bmr.sKI (Schodnica). Stan obecny 

tecl1 nik i wiertniczej. 
Dr. TADEUsz SMor.ucHOWSKI (Boryslaw). O g a

zach naftowy ch. 
Do sekcyi organizacyjno -ekonomicznej. 

JÓzEF KrEDROŃ (Dombrowa, Sląsk Austr.) . O po
trzebie szkoły górniczej w zagłębiu Cieszyńsko
Krakowskiem. 

J ózEF PRZEDPELSKI (Leoben). O czytelni Pol
skiej akademików górniczych w LeobeP i o kół
ku pomocy bratniej w jej lonie. 

HENRYK MACH (Przybram). O czytelni Pol
skiej akademików górniczych w Przybramie. 

8TANISLAW KoNIECZNY (Niwka). Praktyka i 
praktykanci w górnictwie. 

Po rozdzieleniu odczytów na sekcye przy
stąpiono do zreferowania wniosków komitetu. Po
jedynczy referenci przedstawili następujące wnios
'ki: ·1) W niosek w sprawie f'Zkoly górniczej z ję
zykiem wykladowym polskim w zagłębiu Cie
szyńsko-Krakowskiem. 2) Wniosek w spra wie 
otwarcia osobnego wydziału górniczo-hutniczego 
w politechnice Lwowskiej. 3) Wniosek w spra
wie utworzenia centralnego biur::t posad i prak
tyk wakacyjnych. 4) Wniosek w sprawie przy
szle ero zj azdn i wystawy gón1iczej oraz wyboru 
stal~ delegacyi zj azdu j ak również mający zwią
zek z dwoma ostatnimi n ad esłany przez p. MICHA· 
LA ŁEMPICKIEGO wniosek utworzenia związku gór
ników i hutników polskich. 5) Wniosek w spra
wie ochrony znajdowa nych w kopalniach cen
nych okazów geologicznych i paleontologicznych. 
6) W11iosek w sprawie rozdziału age11d górniczych 
w ministerstwaeh w Austryi. 

Po zreferowaniu wniosków postanowiono na 
wniose k prof. SzAJNOCHY i ogólne ży czenie uczest
ników wysłuch ać odczytu dr. STEFANA BARTOSZE
WICZA ze Lw"owa "O historyi i obecnym stanie 
przemysłu naftowego". Po odczycie nastąpi!a 
krótka dyskusy a, w k tórej zabierali glos pp. 
dr. GuŃKIEWicz, hr. ZAMOYSKI i A . PLUTYŃsKI. poezero 
wy łaniające się :.~ dyskusyi wnioski przekazano 
sekcyi naftowej. 

Po zamknięciu posiedzenia zebrali się uczestni
cy zjazdu w dziedzińcu biblioteki uniwersytec
kiej u stóp pomnika KoPERNIKA w celu wspólnego 
odfotografowania się. W fotografii wzięło udział 
171 osoba, w tern 25 p ań*) 

O t w ar c i e przegląd u gr a f i c z n e g o. 
Następne punkty programu n astępowały sz.ybko i 
niemal bez przerwy po sobie. O godz. 1-~.1 w po
ludni~ nastą~ilo . o t~var~ie "prz~glądu grafiCzneę>;o 
wytworczośCl gormczeJ Polskl" w pałacu ~p~s
kim. Przemawiali pn.: ADAM ŁuKASZEWSKI w Imte
niu komitetu, p. ~hiiASBURGER i p. bYROCZYŃSKI jako 
deleg at su b wen cy onuj ącego • przegląd" W:ydzialu 
Krajowe ero. "Przegląd grafi czny", rodzaJ wysta
wy graf~znej, zawi erającej mapę rozmi~szczenia 
minerałów użyteczny eh oraz kopfl lń 1 hut w 
Polsce, li cZile wykresy st aty styczne, bardzo ład
ną kolekcyę fotografii kopalń, rysunków oraz 
okazów niineralów, wypadł bardzo dobrze zaró_w
no co do ilości, jak i co do jakości wystawJO
ny ch przedmiotów, i :.~asługi wal ral:zej n a nazwę 
wystawy, niż " przeglądu ", j ak to zauważyły 
dzienniki krakowskie. Trzy sale były szczelllle 

· zapełnione; w pierwszej oprócz mapy górniczej 
Polski, pomieszczonym by l węgiel Królestwa Fol
skieg o i G-alicyi oraz kop ah1ie i rafinerye nafty, w 
drugiej sól kamienna, w trzeciej rudy żelaza i me
t ali , wosk ziemny, glinki ogniotrwałe oraz wy
robv hutnicze. Całość, ladnie udekorowana, na
der" mile czyniła wrażenie. 

* ) Fotogra fie te motna nabywać po cenie 5 k?ron (2 rubla) 
bez przesyłki u fotografa E. Pierzebalskiego w Krakowie. Karme11c
k a 2. 
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Obiad. Wspólt~y obiad, po Wieliczce jed
na z najprzyjemniejszych i najserdeczniejszye;h 
części zjazdu. rozpoczął się o godzinie '2'/, po 
południu w sali Grand Hotelu. O ile sądzić 
można, wszyscy uczestnicy wynieśli zeń jak naj
przyjemniejsze, najmilsze wrażenie. Dające się 
jeszcze na wczorajszym raucie uczuwać lody to
warzyskie zostaly przełamane i zapanowała. rze· 
czywiście serdeczna atmosfera. Przemawiali pp.: 
STRASBURGER, SYROCZYŃSKI, RIEL, ŻUKOWSKI, br. BAT
TkGLIA, SYKALA, PLUTYŃSKI, ŁAszczYŃSKI i wielu innych. 
Po przemówieniu p. SnALY, który wniósł toast 
za pomyślność strażniczki kresów, Macierzy Pol
skiej na Śląsku, zebrano skladkę na Macierz, któ
ra przyniosla kwotę 1532 korony (przeszlo 600 
rubli). Pod koniec obiadu śpiewano przy akom
paniamencie orkiestry pieśni górnicze i narodo
we. Lecz niedlugo nadszedł czas, w którym 
rozrywka napowrót musiala ustąpić miejsca pra
cy, zbliżala się godzina 5-ta, o której miały za
cząć się posiedzenia sekcyi. 

S e kc y e. Dzięki gościnności uniwersytetu 
i staraniom prof. SzAJNOCHY mieliśmy do dyspozy
cyi 4 sale w Collegium Physicum. W sali prof. 
SzAJNOCHY ukonstytuowała się sekcya górnicza, 
wybierając na przewodniczącego p. HuGONA Ko
WARZYKA inspekt-ora kopalń węgla Gwarectwa Ja
worznickiego, na zastępcę p . ERWINA WINDAKIEWI
czA radcę górniczego, naczelnika kopalni soli w 
Lacku, na sekretarza p. MICHALA BoBKA i nżynie
ra kopalń węgla lu PoTOCKIEGo w Sierszy Od
czytano i przedyskutowano bardzo obszernie od
czyt p. KoNTKIEWICZA (o kopalniach w zagłębiu 
Dąbrowskiem). Następny odczyt p. KAMIŃSKIEGO 
został zaszczycony obecnością wielkiej liczby pań 
i nagrodzony sowicie oklaskami. 

Równocześnie sekcya naftowa, wybrawszy 
na prezesa p. WAGLAWA WoLsKIEGo, na zastępcę 
br. ZAMOYSKIEGO, na sekretarza p. WITA SuLrMIRSKIE· 
GO, odczytała i przedyskutowała odczyt p. BIEL
SKIEGO (o postępach techniki wiertniczej), poezero 
prof. SzAJNOOHA pokazał i objaśnił wydany przez 
Akademię Umiejętności atlas, zawierający mapy 
geologiczne i przekroje terenów naftowych i 
woskowych Borysławia. 

Sekcya organizacyjno- ekonomiczna wysłu
chała przy dość nielicznym udziale uczestników 
odczytu p. KrEDRONIA (o szkole górniczej) i uch wa
liła kilka do tej sprawy odnos~ących się wnios
ków, poezero odczytane zostały referaty stowa
rzyszeń akademickich w Leoben i Przybramie. 

Sekcya hutnicza nie obradowała z powodu 
braku uczestników, którzy prawdopodobnie chcieli 
przysłuchać się odczytom, wygłaszanym równo
cześnie w innych sekcyach. 

N a tern zakończy la się o 7 -ej, gdzieniegdzie 
o 81/~ wieczorem praca sekcyi tego dnia. Niezmę
czona widocznie zarówno pracą jak i rozryw
ką znaczna część uczestnikow zjazdu zebrała się 
wieczorem w sali restauracyjnej starego teatru 

na nadprogramową nie oficyalną zabawę, która 
przeciągnęła się dość długo i udała bardzo do
brze. 

S o b o t a. Następny dzień zjazdu rozpoczął 
się posiedzeniami sekcyi górniczej i naftowej, 
pozostale bowiem bądź już wyczerpały temat 
swych obrad, bądź wogóle nie zaczęły funkcyo
nować z powodu braku uczestników. 

Sekcya naftowa wysłuchała odczytu dr. T. 
SMOLUCHOWSKIEGO, przeprowadziła dyskusyę i uch
waliła kilka wniosków, a mianowicie: l) dr. BARToszE
WICZA w sprawie obniżenia podatku spożywczego od 
nafty, 2) dr. GuŃKIEWICZA w sprawie rewizyi ustaw 
konkurencyjnych, oddając ten wniosek do właści
wego traktowania stałej delegacyi zjazdu, 3) p. 
PLUTYŃSKIEGO w sprawie wezwania Kola Polskiego 
za pośrednictwem posłów BATTAGI.II i GLJ\BIŃSKIE
GO, żeby poczyniło starania w celu osiągnię
cia zniżenia cen surowca i pólwyrobów żelaznych 
zapomocą obniżenia cel wwozowych, 4) dr. BAR
ToszEWICZA, żeby na zjeździe postawić 2 kandy
datów do stalej Delegacyi, po jednym z Towa
rzystwa naftowego we Lwowie i Związku tech
ników wiertniczych w Boryslawiu; wszystkie te 
wnioski były już omawiane ua piątkowem posie
dzeniu sekcyi; oprócz nich uch walono jeszcze 
wniosek hr. ZAMOYSKIEGO ob1·ócenia pozostalości 
funduszu podkornitecu Drohobyckiego na wyda
nie dzieła, stn'~szczai ącego rozwój i historyę głę
bokiego wiercenia, oraz wniosek wniesienia pety
cyi w sejmie Galicyjskim, żeby krajowe instytu
cye finansowe i magazynowe udzieliły swego po
parcia samoistnej organizacyi wytwórców krajo
wych przez umożliwienie im magazynowania i 
zadatkowania surowca naftowego. 

Sekcya górnicza wysłuchała odczyty pp. 
DROBNIAKA, ŁAszczYŃSKIEGo, SvRoczvŃsKrEGo, SzczEPA
NowsKIEGo i ZARAŃsKIEGO. Reszta odczytów nie 
mogla być wygloszona z powodu braku czasu 
i sekcya uch walila wydrukować je w pamiętniku 
zjazdu. Ponieważ pomimo to nie możn : 1 bylo 
rozpocząć omawiania wniosków, przewod11!<.:zący 
sekcyi p. KowARZYK wyznaczył jeszcze jedno nad
zwyczaJne posiedzenie sekcyi na niedzielę o go
dzinie 81

/ 2 nno. 
W i e l i czka. Po poludniu w sobotę pra

wie wszyscy uczestnicy zjazdu (przeszło 250 osób), 
zebrali się na dworcu Krakowskim, skąd osobny 
pociąg powiózł ich do Wieliczki, gdzie na ude
korowanym dworcu stacyi oczekiwał na nich ko
mitet miejscowy wielicki z naczelnikiem saliny 
wielickiej nadradcą MtiMLEHEM oraz burmistrzem 
Wieliczki p. AJWASEM na czele. Po krótkich prze
mówieniach uczestni~y ruszyli z muzyką na cze
le w pochód w stronę szybu FRANCISZKA JÓzEFA; 
po drodze zwiedzili muzeum salinarne. Po prze
braniu się w płócienne, powiewne szaty i czapki 
filcowe zjechali klatkami na poziom 135 m. Po 
obejściu najcelniejszych budów (komory Micha
łowickiej, kaplicy, sali balowejj na dworcu Golu-
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chowskiego zasiedli wszyscy do podwieczorku. , zek techników wiertniczych" w Borysławi u pra
Naczelnik salin galicyjskich nadradcaKuczKIEWICz cuje nad ustaleniem słownictwa polskiego w za
powitał w serdecznych słowach uczestoików zja- 1 kresie techniki wiertniczej. Na wniosek p. BAR
zdu, na co również serdecznie podziękowal p. roszEwiCzX uchwalono wniosek ten przekazać do 
SzuMSKI. Odczytanym wreszcie został i hucznymi załatwienia stalej delegacyi zj;tzdu. 
przyjęty oklaskami . telegram powitalny austryac- Po przemówieniu p. KoNTKIEWICZA, wzywające
kiego ministra skarbu KoRYTowsKIEGO. Po pod- go gorąco uszestników zjazdu do popierania je
wieczor~u i przejściu obok jeziorka podziemnego dynego polskiego pisma górniczego, Pr:;eglqd Góv
udano się napowrót do szybu. Po wyjeździe i uiczo-Hutnic.ey w Dąbrowie, porządek dzienny po
przebraniu się nastąpila. kolacya z kilku przy- ~ siedzenia zjazdu został wyczerpany. Prof. SzAJ
godnymi toastami, poczem tańce, wreszcie o 121

/ 2 NOCHA w koiJCowem przemówieniu zaznaczył. że 
w nocy oczekujący pociąg przewiózł uczestników przebieg zjazdu pod każdym względem zaspokoił' 
z powrotaro do Krakowa. l najśmielsze oczekiwania, a wyraziwszy podzięko-

~ak ~ako_ń~z.yl· się trze~i dzie~ zjazdu; nad- ":anie wszystk1~ cz.ynnikom, które d~ ~dania 
ch?dzil. n.aJWazuH:Jszy ostat~u, na ktorym w ~nacz- 1 zJaZ~lt p~·zyczymł'y s1ę, pożegnał u~zestmkow slo
neJ częsCI zreasumowaną miala być praca ZJazdu, 1 wanu: "Szczęść Boże! do zobaczema na przysz
nie tylko ta, którą można by lo zaprotokółować, lym zjeździe" . 
ale po części i ta, która nie dala się uchwycić Przebieg wszystkich posiedzeń zjazdu, szcze
prot.okólami, i ta wreszcie, która odbyla się poza gólniej zaś ostatniego, był nader spokojny, po
posiedzeniami oficyalnemi, w swobodnej rozmo- ważny, harmonijny i peł'en skupienia i pracy. 
wie jednostek i stykaniu się grup. Dla każdego, tern bardziej zaś dla obeznanych ze 

Wobec tego, że sekcya organizacyjno-ekono- sposobem obradowania na większych zjazdach, za
miczna nie zdalala przyciągnąć dość uczestników, dziwiającym byl fakt, że pomimo stosunkowo 
obrady nad wnioskami organizacyjnymi musiały niedostatecznego przygotowania materyalu obrad 
być przeniesione do sekcyi górniczej, która ja- i braków organizacyi obrady szł'y gładko i jedno
keśmy to już zaznaczyli, wyznaczyła sobie w myślnie w istocie swej rzeczy. Z luźnych 
tym celu nadzwyczajne posiedzenie w niedzielę wniosków, zmierzających do częściowej organi
rano. Sekcya omówiła i uchwaliła wymienione zacyi, samoczynnie złożyla się jednolita budowa, 
poprzednio i sformułowane wnioski komitetu; której kamieniem szczytowym, tak dobrze dosto
oprócz tego uchwaliła ona postawić na pelnem sowanym, jak gdyby byl w jednej z tamtymi 
posiedzeniu zjazdu następujące wnioski: l) zjazd odlany pracowni, byl wniosek nieobecnago oso
uchwala wydanie pamiętnika, zawierającego ma- biście, ale duchem zespolonego z nami p. MrcHA
teryal obrad i odczytów, i uprasza o zajęcie sięjego LA ŁEMPICKIEGO. Ta jedność, wyso11e radosna ze 
wydawnictwem kolegę ZozisLAWA KAMIŃsKIEGo; 2) względów społecznych i narodowych, jest naj
zjazd przyłącza się do uchwal towarzystw tech- lepszym wskaźnikiem potrzeby i wartości dalszej 
nicznych, wyrażających życzenie. żeby naczelne pracy w tym kiemnku, jak również rękojmią, 
posady techniczne byly obsadzane przez techui- że zjazd miniony jest istotnie pierwszym a nie 
ków a nie przez prawników. Opn)cz tego omó- \ ost::ttnim krokiem w drodze J'ączności wytwórczej 
wiono kilka drobny0h kwestyi, które jednak nie górników i hutników polskich. Dla lepszego uwy
zostaly sformułowane w postaci wniosków. datnienia tego zjazdu musimy powrócić do sta-

Posiedzenie zjazdu rozpoczęło się około go- nowiących jądro uchwal zjazdu wniosków komi
dziny 101

/ 2 rano w auli uniwersytetu pod prze- tetu. Uprócz majt~,cego wylącznie miejscowe i 
wodnictwem I-go wiceprezesa prof. SzAJNOCHY, p. dość platoniczne znaczenie wniosku p. WERBERA 
STRASBURGER zmuszony byl bowiem ze względu na zjazd uchwali! następujące wnioski komitetu: 
sprawy osobiste opuścić Kraków w sobotę . Po od- l) Zjazd górników polskich, uznając pilną 
czytaniu kilku telegramów (w liczbie ich tele- potrzebę polskiej szkoły górniczej w zagłębiu 
gramu prezydyum rady miejskiej miasta Lwowa, Karwińsko-Dąbrowskiem, voleca stalej delega_cyi 
witającego zjazd i zapraszającego przyszły zjazd zjazdu, żeby jak naj»zczerzej i najenergiczniej 
do Lwowa), przystąpiono do zreferowani a wnios- poczyniła wszelkie starania w celu otwarcia ta
ków komitetu, następnie sekcyi górniczej, sekcyi kiej szkoły w niedalekiej przyszłości. 
naftowej oraz życzenia sekcyi organizacyjno-eko- 2) Zjazd, uznając potrzebę otwarcia osob
nomicznej: żeby zwrócić się do redakcyi wydaw- nego wydziału górniczo-hutniczego w politechni
nictwa • Technik" z prośbą o przyspieszenie wy- ce Lwowskiej, poleca stalej delegacyi zjazdu 
dania drugiego tomu tego podręcznika. wdrożenie odpowiednich kroków w C('lu uzyska-

Niektóre wnioski wywolaly krótką dyskusyę nia teg-o wydzialu. 
przeważnie z powodu poprawek stylistycznych. Oba wnioski zdają się na pierwszy rzut oka 
Przed zamknięciem posiedzenia p. FELICYAN GA- mieć jedynie znaczenie miejscowe. Tak jednak 
noMsKI poruszył sprawę powolania komisyi dla nie jest. Co si\' tyczy szkoly na Sląsku Austryac
ustalenia polskiej terminalogii górniczej, w związ- kim, ma ona znaczenie narodowe. Zarówn? so
ku z czem p. WIT SuLIMIRSKI zawiadomi!, że .Zwią- lidarność narodowa, która każe nam wspierać 
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Maci~rz Sląską, iak i solidai'uo:§ć górnicza, która oraz prawo przyjęcia od komitetu zjazdu obec
każe inżynierowi z narażeniem życia w poczuciu n ego ewentualnej nad wyż ki pieniężnej po zam
obowiązku nieść pomoc robotnikowi w uiebezpie- knięciu rachunków zjazdu. Stalej delegacyi poleca 
czeństwie, która każe pamiętać o rozwoju fizycz- się dołożenie starań, żeby wszelkie uchwały zjazdu 
nym i duchowym oraz dobrobycie wszystkich były we właściwym czasie i . w myśl intenc:ri 
pracowników górniczych, nakłada DfL nas o\Jowi<J:- zjazdu wykon~ne. Jako wsk_azowkę. w sprawi~ 
zek pamiętania o lud~ie roboczym Sląska. Musi· przyszłego zpzdu P?leca s1ę staleJ delegacy1 
my pamiętać o n~m dlatego , że go wyn~radawia- ~ z'.~ołani e następnego.zJazdu w r. 1910 w War~za
ją, że mu nie daJą żyć, że mu zamykaJą bramy ~1e lu b we Lwowie z ewentualnem zwo]ame_m 
do wykształcenia zawodowego, do lepszych po- ZJ azdu przygotowawczego ~ r. 1908 w Krakowie; 
~ad, do kawalka chleba. P odobne względy, acz zaleca się równie2.. urządzeme w r. 1910 wystawy 
w innym stopniu, przemawiają za stworzeniem górniczej". . . 
wyższych studyów górniczych w kr~ju. Stwier- Po uchwalemu powyższe~o wmo~ku przystą_
dziwszy istnienie i pewną wartość górnictwa piono za1:az do wyboru czlonkow s.taleJ delegacy1, 
polskiego, musimy przyjść do wniosku, że można do któreJ _wybrano osoby następuJące : 
<TO się i u nas uczyć . Przewodmczący p . STANISLAW KoNTKIEWICZ (War-
b Wniosków organizacyjnych pierwotnie by lo szawa, Wiejska 11). 
t~·zy: pier~s~y,, polegają~y na zwo~ar.i u d_rug~ego Zastępca prze;vodniczącego p. STANISLAW KucZKIE-
ZJazdu· gormkow polskich; rlrug1, · popiera-Jący wrcz (Lwow, Dyrekcya Skarbu). 
'()twarcie biura centr alnego posad i praktyk wa- Skarbnik p. Dr. STEFAN BARTOSZEwrcz (Lwów, ul. Slo-
kacyjnych; trzeci wreszcie (wniosek p. ŁEMPICKIEGO) wackiego 3). 
utworzenia stalego "związku górników i hut.ni- Sekretarz p. ADAM ŁuKASZEWSKI (Lwów, ul. Pel-
ków polskich". W nioski te łączą się bardzo do- czyńska 5-a). 
brze z sobą, szcze.gólniej z chwilą, kiedy został P· FERDYNAND JASTRZ~BSKI (Kraków). 
postawiony wniosek organizacyi centralnej. Zby-
tecznem i niewłaści wem nawet byłoby rozwo- P· ZDZISLAW KAMIŃSKI (Łanczyn). 
dzić się tutaj nad znaczeniem zrzeszania się wo- 1 Członkowie P· HuGo KoWARZYK (Jaworzno). 
góle, a więc i w tym wypadku specyalnym. Nie p. KAZIMIERZ SROKOWSKI (Dąbrowa 
czyniąc tego, należy jednak zauważyć, że spe- : Górnicza). 
cyalnie w górnictwie przy istniejącem już szero- ' ' p. WIT SULIMIRSKI (Boryslaw). 
ko rozgałężionem i serclecznem koleżeństwie or- l Powyższa stała delegacya zjazdu górnik6w-
ganizacya taka bardzo wybitnie może przyczy- polskich ma więc przed sobą zadanie wypraco
nić się do .złagodzenia ostrychform walki wspól- wania w szczegółach projektów, uchwalonych 
zawodniczej o byt". qrganizacya taka jest po- przez zjazd, i n astępne wprowadzenie ich w ży- . 
trzebna i dobra, żeby Jednak była ona skuteczna cie. Zadan ie to wielkie i ciężkie , zważywszy, że 
i żywa i nie zgasła po pierwszym zapale, potrze- jedynem poporciemdelegacyi będą dobre chęcijerl
ba na to kilku jeszcze warunków. Jednym z nostek, a silą jedność ducha ogółu . Z tem więk
nich jest utrzymanie jedności ducha; drugim do- szą rozwagą i chłodną wytrwałością należy pod
bre funkcynowanie maszyny organ izacyi, polega- jąć pracę , żeby pomimo świadomości jej wielkie
jące na dobrej administracyi. Ni,epozorny to go rozmiaru przeprowadzić ją szczęśliwie i ska
wzgląd lecz niesłychanie waż•1y. Smiem twier- tecznie. 
dzić, że dobra na "handlowych" (b usiness 'u) pod- W ogóle możemy zjazd i pod innymi wzglę
stawa.ch oparta administracya jest pierwszym wa- dami uważać za udały. Omówiliśmy poprzednio 
runkiem życia i jedności ducha organ izacyi. Na- jedną stronę, która sama wybijała się i nadawa
leży to jednak do spraw wykonania. la calemu zjazdowi ceehę organizacyjno-spolecz-

Wniosek łączny, uchwalony przez zjazd, ną. Strona naukowa zjazdu, jakkolwiek zeszła 
brzmi, jak następuje: "zjazd górników polskich w nieco na drugi plan, była jednak pod względem 
Krakowie r. 1906, uznaJąc potrzebę wspólnej i liczby, doboru i przedmiotu odczytów naj zupel" 
łącznej pieczy nad inter~sami zawodu i polskiego niej zadawalniająca .· Dawał się ezuć tylko pe
przemysłu gorniczo-hutmczego, uchwala: l) żeby wien brak zainteresowania hutnictwem, co u wydat
zjazdypolskich górników odbywały się i w przysz~ nilo się i w malej liczbie od czytów i w braku 
lości; 2) żeby powstała organ izacya związku pol- uczestników sekcyi hutniczej. Odczyty w sek
skich górników i .hutników na zasadach, zawar- cyi górniczej byly prawie bez wyjątku nader 
tych we wniosku p. ŁEMPICKrEGo; 3) żeby do orga- ciekawe i poważue. Niestety, z powodu wielkiej 
nizacyi tej, jako dzial administracyjny, włącz one ich liczby oraz braku czasu, przeznaczonego 
zostało biuro posad i praktyk wakacyjnych. W na posied:;o:enia i wogóle będącego do dyspo
celu przeprowadzenia uchwal zjazdu i reprezen- zycyi, znaczna ich część nie weszła wcale na 
towania interesów górnictwa i · hutnictwa oraz porządek dzienny, a między nimi niektóre war
zawodu górniczego w okresie pomiędzy zjazdami tości pierwszorzędnej. Wszystkie odczyty, wy
uchwala zjazd wybór stalej del~ga?y~ ~ 9 osób. glosz_ohe i nie~ygloszone, ukażą .się w pamiętni
Delegacya ma prawo dob1erama 1 miCyatywy ku ZJazdu. Większość prelegentow odczyty swe 
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ilustrowała rysunkami, mapami, wykresami, oka
zywaniem przyrządów i t. d. i każdemu prawie 
towarzyszyła ożywiona dyskusya, która. dowo
dząc zainteresowania, równocześnie tern bardziej 
skracala czas wolny. Zapewne i pod względem 
towarzyskim zjazd nie najgorzej się przedstawił. 
Najwymowniejszem byłoby tu świadectwo pań, 
nie posiadając go jednak, musimy poprzestać na 
tych głosach, które przy okazyi udało się usły
szeć, były zaś bez wyjątku korzystne. Dużej po
błażliwości wymagały pojedyncze braki organi
zacyi i usterki administracyjne, pobłażliwość ta 
widocznie istniała jednak, gdyż bawiono się na 
wszystkich zebraniach wybornie i uczestnicy 
wynieśli zapewne miłe wspomnienie szczerej. 

serdecznej i zgodnej atmosfery zjazdu. 
Dokładna liczba uczestników zjazdu nie da 

si_ę stwierdzi~, przyp~szczaj~c je~nak, że tylko 
mezr!aczn~ h_czba osob, ktore mściły wkładkę, 
na Z.Jeź?z~e me była ?hecna, możemy liczyć, że 
nczestmkow oraz osob towarzyszących im było 
270. Z tego przypada na Galicyę 178 (w tem na 
Kraków, 38), n:=t Królestwo Polskie 66, na Rosyę 
7, na Sląsk 1 Morawy 10, na Bukowinę 2, na 
resztę Austryi 6, na Poznańskie l. 

.. O b r ó t k ~s o :v y zjazdu i przeglądu gra-
fiCznego (z wyJątkiem specyalnych funduszów 
podkomitetów) wyniósł 10334 koron 77 h . (około 
4 100 rubli) po stronie dochodu. 

Adam Lulwszewsld. 

Jrzegfąd ftterafury górniczo~ hutniczej. 
Treść art91{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Oesterreichische Zeitschrift fiir Berg- und 
Hiittenwesen (1906). N!! 42. a) H. Hecleel. Blędy, 
pofJelniane pr.ev hartowaniu, i ich przvczyny (pocz.). 
Referat, wygloszony na wystawie techniki harto
wania w Wiedniu w r. 1906. Z pomiędzy omy
lek, zdarzających się naj częściej przy hartowa
niu, autor wyróżnia następujące: l) bądź dla wy
gody. bądź przez oszczędność do wyrobu różnych 
narzędzi używane są nieodpowiednie gatunki sta
li; 2) chcąc odciąć kawalek sztaby w celu wyko
nania danego narzędzia, nadcinają ją zwykle tyl
ko z jednej strony zamiast wokoło. a następnie 
uderzają młotem; skutkiem takiego postępowania 
stal w złomie zmienia swą budowę i często pęka; 
3) dla zaoszczędzenia czasu zaniedbuje się przed 
hartowaniem odpuszczania stali lub też operacyę 
tę wykonywa się wadliwie; 4) często nie zwraca 
się przy wyrobie narzędzi uwagi na to, ażeby w 
przekroju stali nie było zbyt wielkich przesko
ków, kątów i kantów ostrych, gdyż przy szyb
kiem ochładzaniu w wodzie mogą łatwo powstać 
pęknięcia; 5) pomieszczenie, w którem odbywa 
się hartowanie, nie powinno być oświetlone bez
pośrednio promieniami słońca, gdyż obecnośu jch 
utrudnia określenie temperatury hartowa11ia. b) 
Przvrzadv ratunlwme w górnictwie. Streszczenie 
referatu,-wygloszonego przez Weissa we francus
kim komitecie węglowym w Pary7.u. Referent 
mówił o zastosowaniu przyrządów ratunkowych 
podczas katastrofy w Courrieres i o obecnym sta
nie Fatownictwa zwłaszcza w Aust.ryi. c) łr. Frei
se. Postepy w budowie stratametrów (upadomierzy 
1viertnici_ych) (c. d.). Przyrząd W olffa zbudowany 
jest na tej zasadzie, że położenie warstw określa 
się przez odciśnięcie rdzenia w masie plastycznej, 
umieszczonej pod kompasem. Kompas z odciskiem 
i rdzeń wyjmują się oddzielnie na powierzchnię, 

gdzie ma miejsce dopasowanie odciska do rdze
nia i zoryentowanie go ze wskazówkami kompa
su. O wiele dokładniejszym okazał się upado
mierz Koebricha, przy pomocy którego poloże
nie kompasu względem rdzenia ustanftwia się za
pomocą wyraźnych znaków, wybitych dłutem na 
górnej powierzchni rdzenia. Zastosowanie tego 
przyrządu przy przechodzeniu warstw zbyt mięk
kich albo zbyt twardych jest nieodpowiednie: w 
pierwszym wypadku znaki mogą uledz zniszcze
niu w drugim zaś są trudno wykonalne. Obecnie 
wszystkie najnowsze przyrządy zbudowane są na 
tej zasadzie, że położenie rury rdzeniowej okre
śla się ptzed opuszczeniem do otworu wiertnicze
go, następnie wyjmuje się ją wraz z rdzeniem. 
.Zależnie od sposobu zatrzymywania igły magne
sowej przyrządy te dzieli autor na trzy grupy. 
Do pierwszej należy przyrząd Zabela, w którym 
zatrzymywanie igły magnesowej kompasu, znaj
dującego się w rurze . rdzeniowej, uskutecznia się 
przez wepchnięcie rury na stojący rdzeń. Do dru
giej grupy należy przyrząd Gothana: zatrzymywa~ 
nie igły "magnesowej dokonywa się zapomocą me
chanizmu zegarowego. Do grupy trzeciej należy 
między innymi przyrząd Meinego, którego opis 
znajduje się w Prze{[lq.dzie Gómicz o-Hutniczym (r. 
1904, M 8). 

Stahl und Eisen (1906). N!! 19. a) V. Por
tisch. Zastosowanie pieców plo11-ziennych w odlew
niach amerykańsldch. Opis pieców płomiennych, 
wyróżniających się prostą budową. znaczną wy
dajnością i taniością w zastosowaniu. b) Przemysi 
.selazny na wystawie krajowej w Norymberdze (Ba-
7.varya). Streszczenie referatu, wygłoszonego na 
posiedzeniu Towarzystwa odlewni niemieckich w 
przemyśle żelaznym na wystawie bawarskiej. c) 
K. Wendt. Bada1tia uad generatorami. Opis do-
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świadczeń nad .generatorem do węgla kamienne
go. Pdby dokonywane były w różnych warun
kach przy zastosowaniu zmian w sposobie wytwa
rzania gazu. W pierwszym wypadku generator 

· okrągły z rusztami schodkowymi wytwarzał gaz 
powietrzny (Luftgas) "przy zastosowaniu wiatru 
pod umiarkowanem ciśnieniem. W drugim wypad
ku celem uniknięcia straty koksu w czasie czysz
czenia rusztów zastosowano zamknięcie wodne i 
dopływ powietrza przez rurę, skierowaną do środ
ka g eneratora; tą drogą otrzymywano również 
gaz powietrzny. Wreszcie dla uniknięcia zaty
kania się rusztów żużlem, wprowadzono do prze
wodu powietrznego dmuchawkę dla pary prze
grzanej; zamykając lub otwierając doplyw pary, 
otrzymywano tym sposobem gaz powietrzny lub 
mieszaninę gazu powietrznego z wodnym (Misch
gas). Na podstawie dokonanych badań autor przy
szedł do wniosków n astępujących: koszta ..vytwa
·rzania gazu mieszanego s ą mniejsze, aniżeli po
wietrznego, niezależnie od korzyści, wynikających 
ze zmniejszenia si ę ilości żużla; z drugiej strony 
szybkość biegtl generatora w pierwszym wypad
ku jest mniejsza; korzystniej jest również stoso
wać do silników g azowych gaz miesza ny ze 
względu na większą zawartość w nim wodoru i 
niższą temperaturę zapalania się . Maj ąc na wzglę· 
dzie wytwarzanie g azu do ogrzewania pieców, 
należy oddać pierwszeństwo gazowi p0wietrzne
mu, jako posiadającemu wyższą wartość pyrome
tryczną. d) Zastosowanie lw.Jaśnych spodów do wiel· 
kich pieców. Firma Susewind i S-ka w Sayn od 
dziesięciu lat stosuje do budowy spodów wielko
piecowych spody kwaśne zamiast powszechnie 
używanych zasadowych. Próby, dokonane w wie
lu hutach żelaznych, dały wyniki bardzo dobre, 
częgo dowodem, że zwykle przy przebudowie pie
ca pozostawia się w stanie nienaruszonym kwaś
ną część spodu. Celem zabezpieczenia w począt
kach biegu pieca kwasnego spodu od zbyt szyb
kiego ogrzewania i rośnięcia pokrywa się go 
warstwą zwykłych cegieł zasadowy ch. e) H. Fii.rth. 
Badania piasku form.ierskiego. Streszczenie prac, 
traktujących o wJasnościach piasku formierskie
go i łatwych sposobach ich badania. 

Bulletin de la Societe de t'industrie mi
nerale (1906). Zeszyt l. a) E. Richarme. Teo
rya i praktyka defosforyz acyi surowca, żelaza i sta
li. W e wstępie do swej obszernej pracy autor 
zwraca uwagę na tę okoliczność, że dotąd w prak
tyce powszechnie stosowane są nieścisłe zasady 
defosforyzacyi surowca, żelaza i stali. Mianowi
cie: bierze się głównie pod uwagę zawartość Si02 

w żużlu, nie uwzględniając tego, że krzemiany o 
składzie różnym zachowują się rozmaicie w pro
cesie defosforyzacyi; oprócz tego ~użle zawierają 
również tlenki metali, grające rolę kwasów, jako 
to: Al20 3 , P 20 5 i Fe20 3• To samo da się powie
dzieć o krzemianach, glinianach i fosforanach, za
wierających jednakowe ilości wapna a mimo to 

mających dla defosforyzacyi znaczenie rozmaite. 
Należy więc dla określenia kwasowości lub zasa
dowości żużla porównywać wszystkie kwasy z 
Si02 a wszystkie zasady z CaO, przyjmując je za 
jednostki miary. Niezależnie od powyższego pro
ces defosforyzacyi zmienia się w zależności od 
środowiska, którego odczyn może być kwaśny, 
obojętny lub zasadowy. W pierwszej części pra
cy autor wyprowadza ogólne zasady deiosfory
zacyi; w drugiej podaje wyniki badań laborato
ryjnych nad zdolnością defosforyzacyjną różnych 
żużli; wreszcie opisuje przebieg defosforyzacyi w 
wielkim piecu, kopulakach, w piecach Bessemera, 
Thomasa i Martina zasadowych i kwaśnych. Wska
zówki, jakie daje autor, jakkolwiek są w pewnym 
stopniu przybliżone, nie mniej jednakże staną się 
pożyteczne dla techników, zajmujących się de
fosforyzacyą. Oprócz wyników własnych badań 
autor zgromadził wyniki badań znanych chemi
ków i metalurgów jak: Pei-cy,· Gruner, Bell, Le
debur i Nowe. b) J. Botton. Cementy i wapna hy 
drauliczne. Autor podaje opis własności cemen
tów i wapna hydraulicznego, udziela wskazówek, 
dotyczących najodpowiedniejszego ich zas~osowa
nia, szyb kiego określania wartości a wreszcie wy
boru naj odpowiedniejszych domieszek dla utwo
rzenia zaprawy. c) L. Lemiere. O twor.senlu się wę
gli mineralnych i badauh porównawcz e uad uim i. 
Badania chemiCzne i stratygraficzne. W części 
pierwszej autor przytacza w streszczeniu prace 
wybitniejsze, traktujące o udziale drobnoustrojów 
w tworzeniu się węgli mineralnych. Przedewszyst
kiem autor oparł się na teoryi fermentów Pa
steura i póżniejszych odkryciach Renaulta i Bert
ran da. W drugiej części , poświęconej stratygrafii 
a stanowiącej oryginalną część pracy, autor po
daje opracowan ą przez siebie matematyczną teo
ryę tworzenia się pokładów. Trzecia część po
święcon a jest badaniom różnic w składzie che
micznym węgla, pochodzącego z różnych pokła
dów. lub też poszczególnych ławic jednego pokła
du. Autor podaje krytyczny rozbiór teoryi, ma
jących na celu wyjaśnienie przyczyn powyższych 
różnic. 

Zeszyt 2. a) S. Barry. Poglębianie szybu z 
jednoczesnem z akladaniem. lderowników. Opis robót, 
dokonanych przy budowie nowego szybu o prze
kroju 5 m i 600 m głębokości w kopalni ViE>ux 
Conde, należącej do Towarzystwa Anzin. Szcze
góły, dotyczące r,ogłębiania i omurowania szybu, 
budowy kierowmków i zakładania takowych. W 
przeciągu 9 miesięcy wykonano 180 m szybu. b) 
Dinoire. Przyr~ qd samopiszq.cy do wskazywania 
szybkości biegu maszynv wyciqgowej. Opis przyrzą
du, zastosowanego od 2 lat w kopalniach Towa
rzystwa Len s. c) P. Nicon. O niektórych instytucyach 
spolecznych w Austryi. Towarzystwo wzajemnej po
mocy robotników, pracujących w przemyśle gór
niczym, stowarzyszenia spożywcze, kasy oszczęd
ności, ubezpieczenie od wypadków nieszczęśliwych. 
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d) H. Serres. Gaz ziemny ua kongresie 1v Leodyum. 1 pa lany. f) A. Chastel. Maszynv wyciqgowe parowe 
Streszczenie referatów, wygłoszonych na kongre- i elektryczne. Badania, dokonane w celu wyboru 
sie w r. 1905. R eferat Ohesneau zawierał opis or- maszyn wyciągowych dla dwóch kopalń węgla 
~anizacyi walki z gazem ziemnym \v.e Francyi. kamiennego. Autor przyszedł do wniosku, że ma
udnośne przepisy prawne, oznaczanie gazu w ko- szyny wyciągowe o prądzje zmiennym wypadają 
palniach przy pomocy przyrządów przenośnych, najtan iej i zapewniają największe bezpieczeństwo. 
oznaczanie w pracowniach chemicznych, staty- g) A. Gouvy . Przernyst żelazny ·w Belgii w r. 190.5. 
styka wypadków skutki em. wybuchów g<~z u ~ie~- Dan~ st~tys~yczn e,_ dotyczące przemysłu ż~lazne
nego. Referat Watteynea 1 Stassarta zaznaJamia go, 1 op1s lulku większych zakładów hutmczych 
z wynikami bada1\ nad lampami bezpieczeństwa i w Belgii. h) F. Lebreton. O przynqdach ratunllo
materyałarp.i wybuchowymi; badania, wykonano w wvch Vanginata i Guglielminetti-Drtigera. Sprawo
chodniku doświadczalnym we Frameries. Pró~y. zdanie, złożone przez autora komisyi do badań 
dokonane nad lampami benzynowemi, dowiodły, nad gazem ziemnym. Vv' przyrządzie Vanginota, 
że nawet w najmniej sprzyjających warunkach oficerastraży ogniowej w Paryżu , do oddychania w 
zachowują się one bardzo dobrze, gdyż dają dwa środowi s ku, napełnianem gazami szkodliwymi, sto
razy więcej światła , niż lampy olejne, pozwal ają suje się powietrze ś cieśnione. Zbiornik dla powie
wykryć obecność gazu z,iemnego w ilości do 0,5% trza składa się z dwóch flaszek stalowych obję
oraz posi adają urządzeni a do zapalania. Powszech- tości 3,6 l każda; powietrze w nich znajduje się 
nie dotąd używane lampy Mueselera. nakazane pod ciśn ien iem 225 atm. Ze zbiornika powietrze 
przez prawo w Belgii, l1 ędą musiały wkrótce ustą- przechodzi do manometru systemu Mandeta, gdzie 
pić lampom benzynowym Marsa u ta, W olfa, Fu- rozpręża się i zapomo~ą rurki. zaopatrzonej w 
mata i innym. e) L. Leveque. Dzintanie dwutlen- przepustnicę redukcyjną, · dostaje się do helmu. 
ku węgla na kolzs. Koks dla celów hutniczych po- Ilośe powietrza, znajdującego się w zbiorniku. 
winien być ścisły, ważki oraz oporny na dziab- wystarcza na 50 minut; zmniejszenie ciśnienia we
nie C02• Największe ilości dwutlenku węgla wy- flaszkach wskazuje odpowiednio urządzony syg
twarzają się w wielkim piecu przy temperaturze nal zapomocą przeciąglego gwizdania. ·Oddycha-
700-8500, mianowicie wówczas, gdy ma miejsce nie zapomocą tego przyrządn jest bardzo latwe,. 
rozkład kamienia wapiennego. A u tor zbadał w s po- gdy ż, pominąwszy to, że powietrze nie zawiera 
sób porównawczy 25 gatunków koksu francuskie- pary i dwutlenku węgla, jest ono zimne i orzeź
ga pod względem wytrzymałości na działanie wiające skutkiem tego, że rozprężając się w ma
dwutlenku węgla w wysokiej temperaturze. Pró- nometrze, pochłania duże ilości ciepła. Co się ty
by polegały na przepuszczaniu czystego C02 przez czy przyrządu Guglielminetti-Dragera, znanego 
miałki koks, zawarty w rurze szklanej, ogrzanej powszechnie pod nazwą przyrządu Dragera, to 
do temperatury 600, 700, 800, 900, 950 i l 000°. autor, oddając temu przyrządowi słuszne pochwa
Otrzymane wyniki nasuwają autorowi wnioski na- ly, zwraca jednocześnie · uwagę na wady na
stępujące: wytrzymałość koksu na dzia.lanie C02 stępujące: konieczność stosowania sztucznie 
w wysokiej temperaturze nie stoi w żadnym sto - przyrządzanego t lenu i specyalnych ładunków do 
sunku do '~lasności fizycznych koksu, lecz zdaje regeneracyi, przechowywanych w pudelkach 
się być zależną . od pochouzenia danego w~gla i szczelnie zamkniętych; ceną. jego jest d ość wyso-
systemu pieca koksowego, w którym koks był wy- / ka, gdyż wynosi 120-160 rubli . W. K. 

Kronika ·bie3ąca. 
~ 

Syndykat wytwórców żelaza na Uralu., chy duchowej poniżej kosżtów własnych, co g ro
V.T roku 1906 zawiązany został syndykat wytwór- zilo zupelną ruiną wielu zakładów. Towarzystwo 
ców żelaza na Uralu; syndykat przyjął postać to- "Dach" będzie posiadało w swych rękach okolo 
warzystwa akcyjnego pod nazwą "Dach" i ob~j- 80% cal~j w;Ytwórc_zo~ci blachy dachowej na Dra
muje galąź specyalną przemysłu. żelazneg?, nua- lu; z _W .YJ_ątkiem księcia ABAMELEK-ŁAZAREWA w~zy_s
nowicie wyrób blachy dachoweJ wszystkich ga- cy w1ęksi przemys1owcy uralscy przyłączyli się 
tunków. Ustawa towarzystwa zatwierdzoną zo- do sy ndy katu. Obecnie towarzystwo "Dach" przed
stała dnia 13 lipca r. 1906 i ma wejść w życie od stawia się jako biuro centralne, ześrodkowuj~ce 
1 stycznia r . 1907. Obecnie prowadzą s_ię czyn- całą sprzed~ż blachy dachowej, otrzyJ?ywan~.l w 
ności przygotowawcze w celu rozpoczęcia w ter- zakładach zJednoczonych przemyslowcow. Bn~ro 
minie oznaczonym działalności syndykatu. Zawią- zawarło umowy z każdym wytwórcą, określaJąc 
zanie się syndykatu wvwolalo współzawodnictwo udział każdego poszczególnego pl'zedsiębiorstwa.. 
tak pomiędzy wytwórcami Uralu i poludnia ~o- w sprzedaży ogólnej blachy dachowej oraz mini-· 
syi, jak również pośród przemysłowców uralsklch. mum cen. S. 
W spółzawodnictwo to wywołało spadek cen bla-

Wydawca: Rada Zjazdu przemysłowców górniczych Króles.twa Polskiego. Redaktor Mieczysław Grabiński. 

W drukarni St. Swięckiego w Dąbrowie. 
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