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Stacye ratunkowe w zagłębiu Donieckiem. 
Wobec wydania prawa o respiratorach i bry

gadach ratunkowych*) zaczęto w ostatnich cza
sach dość żywo zajmować się w zagłębiu Doniec
kiem sprawą ratownictwa w kopalniach. 'l'rzeba 
tu jednak podkreślić, że oprócz woli, narzuconej 
z góry. grało tu w wielu razach dużą rolę i sa
mowiedne dążenie do zabezpieP.zenia ludzi od 
wypadków nieszczęśliwych, kopalń od zniszczenia 
i właścicieli od strat. Do ostatniej c h wił i orga
nizacya ratownictwa w tutejszych kopalniach nie 
zostala jeszcze całkowicie ustaloną, chociaż były 
jui zrobione poważne próby w tym kierunku i każ
da z kopalń tymczasem stara się o przystosowanie 
swymi wlasnymi środkami do nowych warunków 
prawno-technicznych. Niektóre z kopalń wysła
ły swych inżynierów za granicę dla obznajmie
nia się tam z przyrządami i stacyami ratunkowy
mi; od kopalń AuERBACHA pojechał p. ANTONowwz 
i od kopalń MARKOWA p. ZIWERT. Sprawozdania 
z tych wycieczek zostały wydrukowane w dwóch 
oddzielnych broszurach staraniem Rady Zjazdu 
przemysłowców górniczych Południa Rosyi. Inne 
z towarzystw, i tych była znaczna większość, po
przestały na schematycznym zakupie kilku apa
ratów DRAGERA, który to typ respiratorów uży
wany jest przeważnie w tutejszym zagłębiu. Za
częto robić wszędzie próby z respiratorami i wpra
wiać brygady, i przyczem ustaliło się ostatecz
nie przekonanie, że bez dozoru nad przyrząd ami 
i brygadami ratunkowymi ze strony specyalnie 
wykwalifikowanego personelu technicznego re
spiratory będą bezu7.ytecznie leżeć na pólkach i 
stan ratownictwa będzie pozostawał na dawnym 
nizkim poziomie. Stąd już prosta droga do uzna
nia konieczności założenia centralnych stacyi ra
tunkowych. Przez pewien czas mówiono o nich 
dużo na zebraniach inżynierów w Juzowce, na 
zebraniach komisyi okręgowych i na zebraniach 
Zjazdu przemysłowców górniczych. 

Wyraz konkretny tym wszystkim obradom 
dala uchwala Zjazdu przemysłowców g órniczych 
w listopadzie roku 1906, asygnująca 50 000 rubli 
ua _założenie pierwszej centralnej stacyi ratunko
WeJ w zagłębiu Donieckiem. N a kif'rownika tej 
stRcyi został przez Radę Zjazdu powolany p. FIE-

*') Prze{Z"ląd Górniczo-H utnir-zy, r 1905. M 16 . str . 349--350, r. 
1906, M s , .tr. :t-29. [", 1 ·07, ~ł ll , S t l".:! 61. 

DOROWICz, były red aktor wydawnictwa petersbur
skiego pod tytułem Trud inżyniera i technika. P . 
FIEDOROWICZ wyjechal za granicę w celu obznaj
mienia się z tamtejszerui stacyami ratunkowerui 
i zakupił za 7 000 rubli respiratory DRAGERA, West
falia i inne oraz wszystkie przyrządy, niezbędne 
dla urządzenia stacyi. Stacya będzie położona 
w pobliżu osady Makiejewka, na ziemi, którą 
darmo ofiarowało na ten cel Towarzystwo Rosyj
siw-Donieckie . Domy dla stacyi również ofiaro. 
wało bezinteresownifl to samo Towarzystwo i 
przebudowywuje je własnym kosztem, oprócz po
mieszczenia dla wprawiania oddziałów ratunk;o
wych w atmosferze dymu; ma ono być wybudo
wane z sum, asygnowanych przez Radę Zjazdu i 
będzie kosztowało kolo 4 000 rubli, Przy stacyi 
b\!dzie urządzona mała · fabryczka dla wytwarza
nia tlenu i powietrza płynnego. wobec tego, że 
rachunek wykazuje, iż koszt tlenu przy wyrabia· 
niu go na miejscu będzie o wiele niższy od ceny 
tlenu zagraniczneg o; organizatorzy stacyi przy
puszczają przeto, że będą mogli dostarczać tlen 
kopalniom po tańsz~:~j cenie. 

Projektowai,Jem było również urządzenie przy 
stacyi ratunkowej stacyi w celu dokonywaniaba
dań nad nowymi meteryalami wybuchowymi dla 
określenia ich sily i zdatności w kopalniach z ga~ 
zem wybuchającym. Myśl tę swego . czasu pod
niósł w czasopiśmie Gornozawodskij Listok (Zbiór 
artykułów technicznych) p. 'l1ERPIGOREW, jn·ofesor 
górnictwa w Jekaterynosławiu; do tego czasu je
dnak nic nie słychać o dalszych staraniach w 
tym kierunku. Personel stacyi będzie składał się 
prawdopodobnie z zarządzającego, pomocnika, 
majstra i personelu niższego. Stacya będzie po
siadała swoje własne konie . Teren działania sta
cyi nie będzie zapewne przekraczał okręgu Ma
kiejewskiego; naj większa przeto odległość pomię
dzy stacyą i kopalniami nie będzie przenosi:l:a 30 
wiorst. Okręgi Almazny i Lisiczański będą mu
siały urządzić przeto dla siebie oddzielne stacye. 
Sprawa ta byla poruszana, chociaż w sposób nie
dość ściśle określony, na ostatnich zebraniach Al
maznej komisyi okręgowej. 

Organizatorzy centralnych stacyi w zagłębiu 
Donieckiem przypuszczają, że zapomocą ich uda 
się osiągnąć korzyść dwustronną: ulepszyć orga-
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nizacyę ratownictwa i zmniejszyć wydatki po• 
szc~egó_lnych towarz:ystw na zakup tespir~toró:W 
w bczb1e, wymaganeJ przez prawo. Obhczeme 
wykazuje, że o ileby wszystkie kopalnie zagłębia 
Donieckiego utworzyły sieć centr~Inych stacyi 
ratunkowych, to byłyby one prawnie obowiązane 
do zakupu 400 aparatów ratunkowych; jeżeli zaś 
ta sieć nie zostanie utworzona, to trzeba bę
dzie nabyć l OG6 aparatów, t. j. o 666 aparatów 
więcej, co sianowi jednorazowy wydatek około 
160 000 rubli*). 

Tymczasem jednak zaczyna dopiero powsta
wać pierwsza Rtacya centralna. a na wielu ko
palniach zostały już utworzon2 i funkcyonują sta
cye miejscowe. Jedna z najbardziej wzorowo 
urządzonych stacyi powstała nakładem i dla uży
tku kopalń Towarzystwa J ekateryninskiego. N a 
stacyi znajdują się następujące przyrządy: 4 apa· 
raty systemu DRAGERA, ·3 GIERSBERGA, 9 pneumato
genów BRAMBERGEHA typu I-go i 2 typu II-go, 35 
przenośnych lampek elektrycznych z akumulato
rami, patrony dla aparatów DRAGERA, GIEHSBEHGA 
i BRAMBEHGERA, 2 inhalatory systemu DRAGERA, 3 
stalowe butle z tlenem o pojemności l 500 litrów 
tlenu każda, pompka do przepompowywania tle
nu z dużych butli do butelek, t a blica i opornik 
dla nabijania lampek elektrycznych, wentylator 
ręczny z kiszką gumową, kilkanaście przyrządów 
dla otrzymywania tlenu systemu Rapid, rękawice 
gumowe dla niesienia pomocy w razie wypadku 
z prądem elektrycznym, kilkanaście okularów od 
światia i kurzu, kilkanaście ochraniaczy na usta 
dla pracy w atmosferze pyłu węglowego, 10 zwy
czajnych kopalnianych lampek bezpie0zeństwa sy
stemu W OLFA, pasy skórzane dla opuszczania lu
dzi do szybików i studni, skóry i całkowite ubra
nia skórzane wraz z kilpeluszami dla pracy w at
mosferze wilgotnej, nosze dla przenoszenia cho
rych i rannych, mala apteczka ze środkami 
otrzeźwiającymi i dla dania pierwszej pomocy w 
nagłych wypadkach, narzędzia i instrumenty 
(dźwignik, kilofy, siekiery, obuchy, żelazka, kli
ny, perliki, młoty, łopaty, rydle, piły, świdry 
długie i krótkie oraz klucze do nadśrubków roz
maitej wielkości). Oprócz teg0 znajduje się tam 
kilka skrzynek z gwoździami, kilkanaście kawał
ków wojłoku i płótna żaglowego dla przeno
szenia i opakowywania aparatów, powrozy, szpa
gat, worki, pakuły i 10 wiader żelaznych. Stacyą 
zarządza osobny inżynier. Dwa razy na tydzień 
odbywają się ćwiczenia oddziałów ratunkowych 
w pomieszczeniu, specyalnie do tego celu przy
gotowanem i napełnianem dymem. Oprócz sta
cyi centralnej znajdują się 2 stacye ratunkowe 
na dole kopalni, które zawierają cegłę, wapno, 
piasek, cement, deski, szalówkę, wiadra, gwoździe 
i różne narzędzia na wypadek pożaru. Na wszyst
kich głównych punktach węzłowych kopalni, 

*) Gornozawodskij Listok, r . 1007, X! 69. 

przeważnie obok kołowrotów i wentylatorów elek
trycznych znajdują się nosze dla przenoszenia 
chorych i rannych. N a odległych szybach znaj
dują się pomocnicze stacye ratunkowe, zawiera-
jące po 2 aparaty DHaGERA i t. d. . · 

Znaczenie stacyi ratunkowych dla gospodar, 
ki kopalnianej a w szczególności dla bezpieczeń
stwa pracowników podziemnych bardzo często 
przeceniają lub też naodwrót niedoceniają. Jedni 
twierdzą, że w dobrze zabezpieczonej kopalni sta, 
cye ratunkowe, jeżeli nie są zbyteczne, to mają 
jedynie wartosć drugorzędną, przeciwnicy zaś te
go poglądu kładą zbyt wielki nacisk na znacze
nie stacyi, zapominając o innych środkach ostroż
ności. Praktyczny jednak zmysł mówi nam, że 
łatwiej jest niedopuścić do katastrofy, niż później 
ratować i poprawiać zło, choćby zapomocą naj
bardziej doskonałych przyrządów, gdyż w każdej 
akcyi ratunkowej wielką rolę odgrywa przypad
kowość; przeto środki ochronne powinny być po
stawione na pierwszym planie, niezależnie od te
go, czy istnieje na kopalni stacya ratunkowa lub 
nie. Zastosowanie choćby wszystkich znanych 
środków ostrożności nie jest nigdy w stanie cał
kowicie zabezpieczyć kopalnię od wypadku, gdyż 
każda kopalnia posiada wiele zagadek w postaci 
niezbadanych warunków zalegania pokładów i t. d .. 
a głównie dlatego. że tu w grę wchodzi taki zło
żony mechanizm, jakim jest organizm ludzki, a 
jeszcze bardziej złożonym jesL zlepieniec takich 
mechanizmów, w któryn1 cementem wiążącym jest 
wielkość nieznana w postaci psychologii tłumu. 
Nieudolność, zmęczenie, niedozór, niezręczność, 
niedbalstwo i t. d. wchodzą prawie zawsze w 
skład ogniw łańcucha przyczyn, powodujących 
wypadek. W razie zaś katastrofy na kopalni cia
brze urządzona stacya i należycie wyćwiczony 
oddział ludzi oddaje nieocenione usługi. Może 
być przez to . zmniejszone znaczenie wypadku, 
złagodzony jego przebieg a czasem nawet zredu-· 
kowane do zera jego znaczenie ujemne, zapew
niona jest bowiem szybkość i planowość akcyi 
ratunkowej. 

Z liczby środków ochronnych największe 
znaczenie mają przegrody i tamy. Przegrodami 
powinny być oddzielone wszystkie stare wyrobi
ska od u7.ytecznej części kopalni. Przegro
dy powinny być szczelne, żeby nie mogło 
przez nie przedostawać się powietrze do wnę
trza i rozdmuchiwać ognia. Tamy powinny być 
rozłożone w ten sposób, ażeby przez zamlmięcie 
zawczasu przygotowanych w nich drzwi można 
było zawsze i odrazu zamknąć dowolne z pól od
budowy. Tamy powinny być postawione wcze
śniej, zanim zacznie się w polu odbudowa wyro
bowa. O ile budowa wentylatora nie pozwala na 
zmianę kierunku przewietrzania, to powinny ist~ 
nieć tamy, zamknięcie których łącznie z otwar
ciem odpowiednich drzwi wentylacyjnyeh zezwa
lałoby na zmianę kierunku przewietrzania w każ-
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dem z pól. Na kopalni Mortirner w zagłębiu Dą- może wyniknąć niebezpieczeństwo dla ludzi, znaj
browskiem robione były w roku 1903 i 1904 w dujących się przy niezamkniętej jeszcze tamie. 
każdym chodniku odbudowy tamy klocowe z Polączenie telefoniczne pozwala wykonywać tę 
drz:wiami, przedtem zanim zaczęło się branie fi- pracę z daleko większą rękojmią bezpieczeństwa 
larów. W święta i wogóle podczas p1'zerwy w dla zatrudnionych przy niej ludzi. Na kopalni 
robotach robotnicy, przeznaczeni do obserwacyi, Hibernia w Westfalii długość sieci telefonicznej 
obowiązani byli zamykać tamy. Ostrożność ta pod ziemią wynosi przeszlo 6 300 metrów. Bez
nie tylko nie obciążyła budżetu kopalni, lecz po- pośredni dozór kopalniany obowiązany jest o każ
działała wprost odwrot{]ie, gdyż prawie zupełnie dym wypadku zawiadamiać natychmiast dyrekto
zniknęła rubryka znacznych wydatków na sta- ra i kierować się następnie jego wskazówkHmi. 
wianie tam w dusznej atmosferze gazu; oprócz N a tej samej kopalni Hibern i a (Schamrock I i 
tego przedtem nie zawsze udawało się zawczasu H) znajdują się małe telefony przenośne, które 
postawić tamy i trzeba by lo zamykać odraz u mogą być bardzo prędko przeprowadzane, i łączą 
wiele pól, przez co zmniejszało się wydobycie. miejsce, gdzie wybuchł pożar, z biurem dyrekto
Tamy ochronne pozwalały zaś w wielu wypad- ra. Na kopalni hrabiego WILCZKA w Austryi sta
kach poprzestać na zamknięciu kilku chodników. cye pomocy doraźnej, rozmieszczone w kopalni 

Srodkiem ochronnym, zapoznanym do dziś na drodze powrotnej pradów powietrznych po
dnia w wielu kopalniach, są telefony. Dają one moż- szczególnych pól, połączone są telefonami z po
ność. natychmiastowego zawiadamiania o wszyst- wierzchnin.:. Stacye te służą za podstawę do ak· 
kiem zatrudnionych pod ziemią i naodwrót i za- cyi ratunkowej podczas katastrof, jak również i 
pobiegania przeto wypadkom. Im większa jest za kryjówkę, gdzie mogą schronić się uciekający 
glębokość kopalni i rozległość wyrobisk, im robotnicy przed gazami, powstałymi od wybuchu 
większa jest przeto różnica w czasie pomiędzy gazu błotnego. W o be c tego izby te posiadają 
.zawiadamianiem przez posłańca i zapomocą tele- drzwi izolacyjne, mogą być przewietrzane zapo
'fonu, tern większą wartość nahiorają urządzenia mocą specyalnych rur i posiadają aparaty DRAGF.
tele±oniczne. Bierzemy jeden z bardzo możli- RA, butelki z tlenem, lampki elektryczne, małą 
wych wypadków. Psuje się wentylator na po- apteczkę, nosze i t . d.*). 
wierzchni i trzeba natychmiast nakazać robotni- W stacyach centralnych ratownictwo powin
kom, zatrudnionym w polach z gazem wybucha- no być zorganizowane w ten sposób, że jedne od
jącym, żeby wyszli z roboty. Przy dużej odle-J działy powinny być przeznaczone i wykwalifiko
glości pola od szybu, jeżeli przytern nie można wane do niesienia bezpośredniej pomocy, inne 
odrazu zjechać w klatce wobec jakichkolwiek- zaś ·powinny wykonywać takie roboty, jak dostar
bądź przeszkód (naprawa i t. p.), zawiadomienie czanie materyalów na miejsce wypadku, ulepsza
może przyjść zbyt późno, kiedy już zawartość nie i wynajdywanie nowych środków ich przewo
procentuwa gazu w powietrzu grozi niebezpie- zu, przeprowadzanie linii telefonicznej, nadzór nad 
czeństwem wybuchu. Oprócz tego telefony, roz- przewietrzaniem i t. d. Ażeby akcya ratunkowa 
mieszczone w dostatecznej liczbie po głównych mogla być odrazu planową należałoby, żeby na 
punktach węzlowyeh, dają możność kierownikom każdej kopalni były możliwie dokladnie opraco
technicznym bezpośrednio kontrolować w każdym wane plany działania w razie naj bardziej groź
czaRie sprawność działania różnych części mecha- nych katastrof, jak pożary, wybuchy i t. d. w 
nizmu kopalnianego. W razie katastrofy w ko- różnych częściach kopalni. Z planami tymi po
palni telefony ogromnie przyśpieszają i ułatwia- winni być szczegółowo obznajmieni wszyscy tech
ją akoyę ratunkową, gdyż nie potrzeba tracić niczni pracownicy kopalniani. 
czasu na wędrówki z dołu na powierzchnię w ce- Co się tyczy pracy w aparatach przenośnych, 
lu porozumienia się i wydania odpowiednich roz- to może być ona bardzo skuteczna, jeżeli doko
porządzeń co do planu działania i przedmiotów, nywana jest przez ludzi, umiejących pracować w 
które mają być dostarczone na dół na miejsce wy- respiratorach i fizycznie do tej pracy zdolnych, 
padku. Zapomocą telefonów może stale porozu- jak również, jeżeli miejsce i stan powietrza (skład 
miewać się intend~ntura i sztab gJówny, t. j. po- chemiczny, temperatura i t. d.) odpowiadają wa
wierzchnia kopalni i armia bojowa czyli oddzia- runkom pracy. Osobiście przekotlałem się pod
ły ratunkowe na miejscu wypadku. Niezbędnym czas robot w aparatach DRGAERA przy pożarze, że 
mojem zdaniem przedmiotem w każdej większej w ciasnych miejscach są one prawie zupełnie nie
stacyi ratunkowej powinien być przenośny tele- użyteczne, a w każdym razie trzeba wielkiej wpra
fon kopalniany, zapomocą którego w razie wię- wy, żeby można było w nich poruszać się bez 
kszych nieszczęść, wymagających dłuższej pracy niebezpieczeństwa dla siebie. Robotnicy, pracu
i wysiłków, naJeży natychmiast połączyć miejsce iący w atmosferze cz:tdu (CO), powracali po ja
wypadku z najbliższym punktem węzłowym, po- kimś czasie z silnym bólem głowy, pomimo że 
siadającym stały telefon. Przy tamowaniu poża- aparaty funkcyonowaly zadawalniająco. Może to 
rów trzeba bardzo często zamknąć jedną tamę 

' • · d d · · d • • * ) Notes Techniques, .\; 71 i 108. Cornite central d es h ouil-WCzesmeJ o rugieJ, g yż w przeCiwnym razie leres de Fran ce. 
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bylo skutkiem oddychania czystym tlenem, o 
GZem mówi p. WEiss w swojem sprawozdaniu*) 
lub też od Jzialania czadu na tkanki . skórne. 
Robotnicy wobec zbyt małego p1 zygotawania nie 
mieli zaufania do aparatów i woleli pracować bez 
nich. W temperaturze podwyższonej w pobliżu 
ognia pracować w aparatach bylo bardzo trudno, 
gdyż wydychane powietrze nie by?o w stanie 
ochłodzić się i trzeba było oddychać powietrzem 
gorącem. Również trudno hylo oddychać w apa
racie przy cięższej pracy i przy zmęczeniu, kie
dy oddech jest. c~ęstszy. Przypomnę tutaj, że 
o ile mi wiadomo, literatura zarejestrowała do
tychczas 10 wypadków śmierci, spowodowanej 
przyrządami do sztucznego oddychania: 8 wypad
l,:.ów było w Niemczech, 1 w Królestwie Polskiem 
(sztygar SAPETA zginą! na kopalni Hrabia Renard 
przy pracy w aparacie DRAGERA) i l w Rosyi (in· 
żynier DoTKIEWICz zginął 11a Uralu w aparacie ty
pu Pneumatogen). Wypadków niewątpliwego unt
towania zapomocą aparatów był l na kopalni 
W en ceslas und Ferdinand (Walden bur g W sehod
ni**). :Stąd latwo można wyprowadzić wniosek, że 
respiratory w rękach niedoświadczonych przy nie
dostatecznem wyszkoleniu i przy niezachowaniu 
potrzebnych środków ostrożności mogą przynieść 
raczej szkodę, niż pożytek. N a małych kopal
niach. gdzie niema technicznie wykształconego 
personelu, aparaty pożytecznymi być nie mogą i 
l,epiej, żeby ich tam wcale nie bylo dla uniknię
cia pokusy stosowania w razie wypadku. Takie 
kopalnie powinny st.arać się wspólnerui siłami or
ganizować stacye centralne i korzystać z ich 
usług . Otrzymuje się przez to możność posiada
nia przy stacyi kilku ludzi, wyspecyalizuwanych 
w ratownictwie, których głównem zajęciem bę
dzie wprawianie oddzialów ratunkowych do rÓż· 
nych warunków pracy podziemnej przy wypad- · 
kach. Oprócz tego stacye centralne dają większą 
rękojmię, że ratownictwo będzie szło naprzód 
wraz z postęp~m techniki, niż stacye, urządzone 
przy kopalniach chociażby nawet dużych, gdzie 
najczęściej stacya nie ma osobnego kierownika, 
lecz znajduje się pod zwierzchnim dozorem inży
niera, a bezpośrednio zarządza nią jeden z urzęd 
ników; przytern jak jeden tak i drugi mają dużo 
innej pracy i traktują ratownictwo jako zajęcie 
dodatkoVI e. 

W ratownictwie ważnem jest wypracowanie 
dobrego systemu zarówno jak wyszkolenie i dy
scyplina w oddziałach; oddziały powinny składać 
się z 3-4 ludzi; każdy oddział powinien posia
dać swego naczelnika; nikt nie powinien zapusz
czać się pojedynczo w respiratorze w głąb kopal
n i Do oddziałów ratunkowych trzeba dobierać 
no-wicyuszów z pośród ludzi zupalnie zdrowych 
i zawsze trzeźwych, przyczem zdatniejsi są ludzie 

*) Notes Techniques. No llJ , 
*-) Notes Techniques, M 108. 

niewielkiego wzrostu i chudzi, niż dużego wzro
stu i tłuści . Z zalet moralnych powinny być 
wymagane: stano" c z ość, od waga, zimna krew i 
poczucie dyscypliny. O zdatnciści do pracy w 
oddziałach ratunkowych powinien wyrokować le
karz; również mojem zdaniem lekarz powinien 
zawsze asystować przy próbach z aparatami. Jest 
to podlug mnie wielki bląd, je:!eli stacye ratun
kowe znajdują się tylko pod kierunkiem inżynie
rów bez udziału sil lekarskich. Lekarz, uzbro-· 
jony w odpowiednią wiedzę i więC;ej od kogo in• 
11ego praktycznie wyspecyalizowany w analizo
waniu różnych przejawów organizmu ludzkiego. 
może robić spostrzeżenia wielkiej wagi dla ratow
nictwa co do wplywu sztucznego oddychania 
na fizyologię organizmu w stanie normalnym i 
przy różnych stanach emocyonalnych jak prze
strach, zmęczenie, wzruszenie i t. p., podczas pra
cy o różnych stopniach napięcia i przy różnych 
polożeniach cialu. Przebieg wypadku z inżynie
rem DoTKIEWICZEM na U1·alu i z nadsztygarem w 
zagłębiu Nadreńskiem wykazuje, że ludzie .. któ
rzy w z wy kły m czasie bardzo dobrze umią po
siłkować się respiratorami, nie mogą w nich pra
cować z chwilą, kiedy ogarnia ich bardzo zrozu
miale wzruszenie na widok ginącego człowieka. 
Przy próbach oddziałów ratunkowych powi~ni 
uczestniczy(\ zarówno kierownik techniczny, Jak 
i lekarz. Jak jeden tak i dmgi powinien bacznie 
śledzić za ludźmi, biorącymi udzial w próbach, i 
jeżeli okaże się, że który kol wiek jest niezdatny 
czy to ze względu na slaby i nieodporn.y or~a
nizm, czy to ze względu na brak odpowiedn.ICh 
kwalifikacyi moralnych lub brak zręcznośCI w 
posługiwaniu się prz.} rządami ratunkowymi, t? 
taki powiniem być natyc hmiast wykreślony z h
sty ratunkowej. Lekarz powinien badać wszyst
kich przed i po próbach. Bez wątpi~nia m~ też 
duży wplyw na zdatność ratunkową 1 rodzaJ po
żywienia. Przy pracy podczas katastrofy w 
Courrieres oddziały ratunkowe, przybyle z West
falii*), prowadziły przez caly przeciąg akcyi 
ratunkowej życie bardzo wstrzemięźliwe i karmi
ły się specyalnem pożywieniem. 

Próby z oddziałami powinny być robione 
systematycznie, przechodząc powoli od rzeczy lat
wiejszych do rzeczy trudniejszych; powinny one 
również odbywać się dość często aż do czasu, 
kiedy robotnik zupełnie oswoi się i na
bierze zaufania do aparatu. Po osiągnięciu tego 
celu próby można urządzać rzadziej. W West
falii przy formowaniu oddziałów ratunkowych 
posługują się następującą metodą**). Najprzó_d 
objaśniają budowę aparatu, pokazują wszystkie 
jego części, starając się prżytem rozproszyć w 
uczniach brak zaufania, jeśli go okazują oni, 
i wzbudzić wiarę w skuteczność przyrządów ra-

•) Notes 'fechniques. :.'\! 88 i 93. 
**) Gliickauf z dnia 19 maja r· 1906. 
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tunkowych. Objaśnienia te powtarzane bywają 
potem kilkakrotnie podczas samych prób. Dal
szą naukę rozdzielają na 3 klasy. W klasie 
pierwszej uczą tylko nosić aparat i kask (oddech 
przytern jest naturalny) i chodzić w nich po róż
nych ~iasnych i stromych przejściach, jakie mo· 
gą napotkać się w kopalni. Ażeby przedstawić 
chodnik, przecinki, szybiki i t. d., w pomieszcze
niu dla prób naciągają w odpowiedni sposób sznu
ry i pokrywają je płótnem. Wahania płótna 
wskazują, że ucze1'l zaczepił o nie aparatem przy 
chodzeniu lub pełzaniu. Przez takie próby uczeń 
nabiera wprawy do oceniania oczyma rozmiarów 
wyrobisk, co mu pozwoli ochronić się w przy
szłości od uszkodzenia aparatu przez zaczepienie 
go o piętro lub ściany. Następnie musi on wy
konywać ciągle w aparacie różne roboty, jako to: 
wyciągać manekiny, kłaść je na nosze, pracować 
kilofem, siekierą, piłą i t. d. Skoro uczeń zmę
czy się, wówczas przerywają pracę, a podczas na
stępnej próby starają się już przeciągnąć ją dłu
żej i t. d., sopóki uczeń nie będzie w stanie pra
cować w aparacie bez zmęczenia 2 godziny; jest 
to w obecnym czasie granica używalności apara
tu. Skoro uczeń rozgrzeje się przy pracy, nale
ży ją także zaraz przerwać, a następnym razem 
rozłożyć na dłuższy przeciąg czasu, żeby przy
zwyczaić g <; fizycznie do pracy w aparacie. N a
leżałoby, mojem zdaniem, zwrócić tu baczną uwa
gę i na to, żeby uczeń pracowal nie gorączkowo, 
lecz spokojnie i zbytnio nie śpiesząc się. W dru
giej klasie uczniowie oddychają już zapomocą 
respiratorów, lecz dokonywują ćwiczenia w czy
steru powietrzu, co pozwala im bez żadnego dla 
siebie ryzyka zaufać aparatowi, gdyż w razie, je
żeli oddech sztuczny staje się uciążliwy m, wy
st.arcza jeden ruch ręki dla przywrócenia odde
chu naturalnego. Uczniowie spełniają znowu ró
żne roboty, przyczem kierownik prób śledzi bacz
nie, czy prawidłowo działa każdy aparat, i bie
rze ciągle zapomocą szprycki próby powietrza z 
różnych miejsc respiratora, określając zawartość 
w nich dwutlenku węgla zapomocą wody wapien
nej. Regularnie posyłane bywają również próby 
powietrza do analizy dla określenia zawartości w 
nich tlenu. Wprawianie ludzi trwa aż do czasu, 
kiedy będą oni w stanie pracować bez przerwy 2 
godziny i kiedy dojdą do tego, że będą m ogli 
dokonywać przytern pracę, określaną zapomocą 
silomierza naogól na 6 000 kg metrów. Kiedy 
uczeń przejdzie już dwie klasy, to może śmiało i 
bez żadnego dla siebie ryzyka dokonywać próby 
w klasie trzeciej, t. j . pracować w respiratorze w 
dymie i złem powietrzu. Rozmiary pomieszcze
nia dla prób, napełnianego dymem, są takie sa
me, jak średnie wymiary chodnika kopalnianego. 
N ależaloby przytern pomieszczenie to robić na 
kształt podkowy obok sali, służącej za skład a-pa
r atów. W ś c ian ach sali zrobione są okna, ktore 
pozwalają kierownikowi obserwować swoich ucz-

ni ów podczas pracy. Jeżeli wskutek zbyt gęste
go dymu straci on którego z nich z oczu, to mo
że oświetlać odpowiednie części chodnika zapo
mocą specyalnie w tym celu urządzonego oświe
tlenia elektrynznego. 

Przy szybkiero nauczaniu, kie.dy świeżemu 
człowiekowi, który nigdy przedtem na oczy nie 
widział respiratora, kładą odrazu na głowę kask 
i każą pracować w dymie, robotnik wobec wielu 
napotykanych trudności i ujemnych rezultatów 
próby latwo zniechęca się i traci wszelkie zaufa
nie do aparatu. Takie systematycz ne nau czanie, 
jak wyżej przytoczono, wedlug opisu M . .MEYERA 
pozwala bez wątpienia otrzymywać dużo lepsze 
rezultaty. Robotnik zapomocą stopniowych i nie
trudnych wysilków przyzwyczaja si ę do aparatu, 
uczy się nim posługiwać w różnych "'ypadkach 
i nabiera w końcu śmiałości i pewności siebie 
przy pracy w respiratorze. 

· Przy akcyi ratunkowej trzeba przyjąć za re
gułę, że jeżeli tylko można dostarczyć powietrze 
na robotę i pracować bez respiratorów, to należy 
to bezwamnkowo uczynić, pozostawiając jednak 
aparaty w odwodzie dla niesienia pomocy pracu
jącym w r azie wypadku. Zdaje r.ię, że przy obe
cnym ~tanie aparatów przenośnych pewniejszem 
jest posługiwanie się przyl'ządami stałymi z pom
pką ręczną dla tłoczenia pt\\vietrza, ma się rozu
mieć, jeżeli pozwala na to odległość (ni~ zaleca 
się przekraczać odległości 100 m). l >obrze jest rów
nież używać przyrządy stałe łącznie z aparatami 
przenośnymi. 

8tacye ratunkowe urządzane bywają w za
głębiu Dąbrowskiem i Donieckiem, o ile mi wia
domo, wyłącznie na: powieczchni; w ten sam spo
sób bywają przeważnie urządzane stacye w Niem
czech; w Austryi zaś wolą je m1eć na dole. z; 
aparatów przenośnych najbardziej rozpowszech
niony jest w pomienianych dwóch zagłębiach typ 
DRAGERA. Pneumatogen cieszy się popytem w Au
stryi; jest on więcej od aparatu DRAGERA zdatny 
do pracy w ciasnych mi ejscach . Z aparatów o 
powietrzu ścieśnianem n~j bardz~ej znany j~st typ 
VANGINOT; dużą przyszłosć rokuJą aparatowi aero
lit z powietrzem płynnem, który na pewno z 
czasem, gdy zostanie ulepszona jego budowa, za
stąpi w wielu wypadkach aparat z tlenem. Apa
r aty przenośne powinny być zawsze przed i po 

. każciem użyciu szczegółowo oglądane przez spe
cyalnego mechanika. 

1'I. WEiss w swojem sprawozdaniu w Comite 
central des houiWn·es de France przytoczył zda
nie jednego wybitnego niemieckiego inżyniera, 
że nie trzeba myśleć, ażeby z apomocą takich 
małych środków ja k respiratory można bylo za
żegnać takie wielkie zło, jak katastrofy w kopal
ni. Należy to przyjąć jako ostrzeżenie, żeby nie 
przeceniać znaczenia r espiratorów i nie zapomi
n ać o zachowaniu i wynajdywaniu n0wych środ-
ków ochronnych. Aleksander Cis.sewsl.:i. 
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WYKAZ ILOŚCI WĘGLA, 
wysłanego drogami żelaznami z kopalń zagłębia Dąbrowskiego w listopadzie r. 1907. 

Nazwa 

kopalni 

Droga talazna 
Warszawsku-Wiedańska 

Niwka 
Klimontów 

Mortirner -
Milowi ce . 
Hrabia J:tenl\l'd 
Pary t 
K azimier:r. i li'e l i i(R 

Saturn 
Czelad"-
Fiora . 
Jan 
Antoni 
Mikołaj i l~ •· a.noiH2iek . 
Ma tylda 
R e den . 
Grodziec 11 
Strzy~owice 

J ak ó b-
Flotz !tu d o l r 
Andr~e.i l _ 
Andrzej 11 l 
Hel e n a 
Wańczyków 

AJ win a 
Grodziec. 1 · 
Jadwi ga 
Nierad a 
K n.tarz~' tlł\ 

Kazimierz 11 • 

ł:tazem . 

Droga lalazna 
Nadwiślańska 

.Niwka. 
Mortirner 
Hrabi a Jtenard 
Pary~ 

Kazimi erz 
łteden 

Alwina , 
Andrzej I 
Matylda 
Jakób -
Wańczyków 

Antoni 
Helena 

RaEem. 

W ogóle 

-Rok 1906 l Rok 1907 W r. 1907 wysłano węgla wię-
__________ ___;!____ ______ _ __ -- e ej ( +) albo mniej (- ), niż 

W Y S ł, A N O W l~ G L A W roku 1906 
- -- - -----.-------.,.----------:----- - --------;----~--

1 W miesiącu 
li stopad•lie 

Od początku roku W miesiliCli 
do 00 listopada listopadzie 

"' 
-~ 
o 

:::: 

W A G o N ó w 

1 541 

1 225 
~ 2ó2 
24&4 
1 694 
~ 013 
2 677 
2 458 
1101 
~14 
520 

36 
26 
78 

1 698 

63 

162 l 
28 
19 l 
37 

30 l 13 
96 

31 2 
121 

20868 

1017 
577 

1 294 
1 250 
1 296 

98 

l 

11 1 

5 543 

62 

49 
91 
98 l 
68 
80 

107 
98 
44 
9 

21 
1 
1 
:~ 

68 

3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

12 
5 

835 

41 
23 
52 
50 
52 

4 

-
o l 

222 

18 57;{ 

13 468 
22 439 
~ó 855 
21089 
21 560 
32 5\li) 
2872ó 
1ó 134 

9H 
ó 982 

60:) 
29[> 
696 

12 8-!a 
4 

1 20:1 
~ 154 

19[> 
19 

as5 l 
199 1 
27ó 
712 

21w l 
1 268 1 

229 943 

8 516 l 
5:385 

11 581 
11 U5 
11 .676 

464 

250 
33 
38 

3 

68 

49 
82 
9i> 
77 
79 

119 
105 
56 

4 
22 
2 
1 
3' 

46 
o 
4 
8 
1 
\) 

1 
l 
1 
3 

10 
5 

842 

31 
20 
4'), 
41 
43 

2 

~ l 
o 
o 

49 161 180 

1 ~60 
174 

1 345 
3 221 
2 278 
1 919 
1966 
4 248 
2 9a7 
1 480 

176 
566 
12 
66 

120 
2 853 

3 
114 
303 
~3 

119 

193 l 
88 

146 l 

244 
178 

61 

2t) 11 3 

1 176 
336 

1194 
1 :{5! 
1 320 

160 
5 

- l 

103 

5 648 

50 
7 

54 
129 

91 l 
77 
79 

170 
118 

59 
7 

23 
o 
3 
5 

114 
(J 

5 
12 
1 
5 
8 

3 
6 

10 
7 
2 

l 045 

47 
13 
48 
ó4 
53 

7 
o 

=l 
4 

226 

Od puc7.a.tkn roku 
do 30 listopada 

14 816 
174 

16 279 
29 488 
24159 
20 347 
21 218 
41 540 
29 89[> 
14 683 
2 320 
f>922 

338 
72[> 

1 J O:ł 
U'.\26 

3 
l 440 
2 762 

388 
9li3 
865 l 

66~ l 
1 279 

[>3 
2 514 

li23 
2:18 

259 034 

14 322 l 
4 449 

14 722 
1a 6U& 
14 523 

1 Oó9 

54 
1 

59 
108 

88 
74 
77 

152 
109 

54 
9 

22 
1 
3 
4 

88 
o 
fl 

lO 
1 
4 
:3 
u 
2 
i) 

o 
9 
2 
1 

(}45 

52 
16 
54 
50 
53 

4 
o 

l 
l 

\V miesił\Cił 

listopadzie 

wago n ów l 

- 281 -
174 + 
120 + 
969 + t 

+ 
- 176 -
+ 225 + 

47 -
+ 1 57 1 + 
++ 499 ++ 379 

as 
+ '6 + 

24 -

t
t :~ ± 

1155 + 
3 + 

t 1~1 1 t 
t } ~~ + 
t 

+ 

30 -
75 + 
ńO + 
;;s l_ 
57 \ + 
61 + 

48 o l_ 

2 
71 

515 

o 
o 
2 + 103 + 

63 321 231 + 105 + 

VV okres ie c zasu 
od poc~a~ttku roku 
d o 30 listo pada 

wagonów l 

18 - 3 7[> 7 -

- -1- 174 i 
10 -l- 2811 
43 + 7 049 
7 - 1 696 -

13 - - 74l -
2 - :!42 -

Ol 
,() 

:.w 
21 
31 

7 
4 
2 

59 + 8 94ó + 27 
20 + 117() T 4 
3i - 451 - 3 
18 1 + 1 a76 + 146 
9- li\J- L 

67 - 267 - 44 
154 + 430 + 146 

54 + 407 + 58 
68 + 11 38:! + 89 
- - 1 - 25 
81 
87 
18 

526 
42'.\ 
100 
ó77 

+ 237 1 + 20 + 608 '+ 28 + 19:l + 99 + 9H , + 497 + 480 l+ 125 
190 - 95 

52 
+ 389 + ·ut + 567 + 80 - + 53 + 

22 - 212 , -
47 - 645 -
- + 238 + 
25 + 29091 + 

16 + 
42 ,q 
1~ 11+ --

=t 

5806 + 
936 -

3 141 + 
2390 + 
2847 t 

595 
5 

2~~ l+ 
38 
1 

71 ++ 51 a 

8 
51 

13 

68 
17 
27 
21 
24 

128 

100 
45 

100 
33 

2 + 1~ 160 + 29 

26411 1057 279104 1022 31761 1 271 322355 1176 + 5350 + 20 + 43251 + 15 
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N a listopad r. 1907 kopal nie zażądały od dr o- Warszawy 5 030 wagonów czyli 201 wygonów wę
gi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej po 1 095 wa- gla na dzień roboczy drogą żelazną Warszawsko
gonów na dzień roboczy, droga żelazna Warszaw- Wiedeńską; drogą zaś Nadwiślańską w r. 1907-ym 
sko-Wiedeńska prze~naczyla na listopad r. !907-go kopalnie wysyłały następujące ilości węgla 
do podziału pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbro- do Warszawy: w styczniu 205 wagonów, czy
wskiego po 950 wagonów na dzień roboM:', a na li 8 wagonów na dzień roboczy, w lutym 231 wa
ca.ly miesiąc 23 507 wagonów. Z liczby tej kopal- gonów, czyli 10 wagonów na dzień roboczy, w 
nie odwołały 145 wagonów, winny były przeto marcu 145 wagonów, czyli 6 wagonów na dzień 
otr:?~ymać 23 462 wagony. Droga żelazna podsta- roboczy, w kwietniu 77 wagonów. czyli 3 wagony 
wiła 23 383 wagony r:zyli 935 wagonów na dzień na dzień roboczy, w maju 37 wagonów, czyli 2 
roboczy, a przeto o 79 · wagonów, czyli o 0°/0 wagony na dzień roboczy, w czerwcu 112 wago
mniej, niż kopalnie winny byly otrzymać. Oprócz nów, czyli 5 wagonów na dzień roboczy, w lipcu 
tego droga żelazna podstawiła kopalniom ponad 245 wagonów, czyli 9 wagonów na dzień roboczy, 
normę: 1551 wagonów zagranicznych dla nalado- w sierpniu 266 wagonów, czyli 10 wagonów na 
wania węglem, wysyłanym za granicę i 1173 wa- dzień roboczy, we wrześniu 347 wagonów, czyli 
gony, wynajęte przez kopalnie. 14 wagonów na dzień roboczy, w październiku 

Droga żelazna Nadwiślańska przeznaczyła 232 wagony, czyli 9 wagonów na dzień roboczy 
na listopad roku 1907-go do podziału pomiędzy i w listopadzie 268 wagonów, czyli 11 wagonów na 
kopalnie zagłębia Dąbrowskiego pełną, żądaną dzień roboczy. W ogóle w listopadzie r. 1907 kopal
przez kopalnie liczbę wagonów, to jest po 263 wysłały do Warszawy więcej, niż w listopadzie r. 
wagony na dzień roboczy , a na caly miesiąc 1906 o 254 wagony, czyli o 5%. W okresie czasu 
6 512 wagonów. z liczby tej kopalnie odwo- od l stycznia do 30 listopada r. 1907 kopalnie 
lal 177 ;va onów winn b l rzet.o otrz _ wyslal.y do Warszawy_ 48979 wagonów, cz~li 179 
ma~ 6 335 wagonów~ Drogi ż!Ia;n~ podstawJa wagonow węgla. na _dzte~ roboczy dropą zela~ną 
5675 wacronówgczyli 227 wagonów na dzień robo- l Warsz~wsko-Wiedensk~ ~ 2165 wagonow, ?zyh 8 

,.., ' ··o · 1· oo · · · l wagonow węgla na dz1en roboczy, drogą zelazną czy, a przeto o o6 wagono w, czy 1 o l /o mmeJ, N d · .1 . 1 W 'l k l · l l d w 
ni~ kopalnie winny byly otrzymać. a WI~ ans {ą. . ogo e opa me wys a. Y 0 ar-

sza wy w okresie czasu od l-go styczma do 30-go 
W _listopadzie ~- 1907 pr~ypadalo do yodzia- listopada roku 1907 więcej, niż w tym samym 

lu pom1ęd~y kopal~1e zaglęb1a Dąbrowsk1e~o _po okresie czasu r. 1906 o 6 276 wagonów, czyli o 14%. 
87 wagonow na dz1eń roboczy,_a na caly miesiąc W listopadzie roku 1907-go kopalnie wy-
2 183 wagony d? przela~o:vama _węgla w Go- słały do Łodzi 4 772 wagony węgla, czyli 191 
ło~ogu. z :v~gonow d~·og1 ze!~zneJ \Y arsza':'"sko- wagonów na dzień roboczy; mniej niż w listopadzie 
W~e.denskieJ d~ wagono w drog1 zelazneJ N adwiśl~ń- r. 1906 0 377 wagonów, czyli 0 70fo. W okresie 
skleJ: ~Kopalme _wysłały t~ drogą l 441 wagonow, czasu od l stycznia do 30 listopada r. 1907 ko
czyh oS wagon~w na dz1eń . r?bo?~Y· a przeto o palnie wysłały do Łodzi 49 474 wagony węgla, 
742 w:agony czyh o 34°/o mmeJ, mz przypadało z czyli 181 wagonów na dzień roboczy; więcej niż 
podziału. w tym samym okresie czasu r. 1906 o 1 804 wago-

W listopadzie r. 1907 kopalnie wyslaly do ny, czy li o 4% . }. H. 

Zawartość pyłu w gazte wielkopiecowym. 
Zastosowanie gazów wielkopiecowychdo sil

ników zależy przedewszystkiem od stopnia zanie
czyszczenia jego przez ciała stale w postaci mial
kiego pyłu, który może wywołać zaburzenia w 
działaniu silnika i szkodzić samemu silnikowi. 

Gaz z pieców koksowych przy przetapianiu 
lichych rud ziemistych posiada przeciętnie 4-6 
gr pyłu na l m3 gazu, który to pyl składa się 
w największej ilości z pylu rudy, a w mniejszej 
z pylu koksowego i wytworów stapiania i reduk
cyi w piecu. Gaz z pieców koksowych przy prze
tapianiu rud twardych posiada 2-4 gr pyłu. 

Gaz z pieców, idących na węglu drzewnym, 
posiada zwykle 1,5-2,5 gr pyłu na 1 m3, który 

składa się z pyłu rudy, dużej ilości mialu węglo
wego i z tak zwanych wytworów piecowych. 

Powyższe gazy muszą być przed zastosowa
niem do silników należycie oczyszczone od pylu. 
Również przy opalaniu kotłów parowych, ogrze
waniu wiatru i t. p. bardzo jest korzystnem oczysz
czanie gazu, ponieważ pyl warstwą pokrywa po
wierzchnie ogrzewane. 

Budowa aparatów, oczyszczających gaz, 
zależy od rodzaju gazu oczyszczanego i od ilości 
pylu w gazie, a za wartość pyłu w l m3 gazu ła
two jest każdorazowo określić. W celu zastoso
wania do silników gaz powinien być oczyszczony 
do zawartości 0,1 - 0,01 gr pyłu w l m3 gazu. 
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8 PRZEGLĄD GORNICZO-HUTNICZY 1908 

Oczyszczony gaz powinie·n być często badany dla 
kontrolowania sprawności aparatu oczyszczającego. 

Dla określenia zawartości pyłu w gazie po
stępuje się zwykle w sposób następujący: Uprzed
nio wysuszoną w suszarni i następnie zważoną 
bawełnę kładzie się do rurki gazowE:)j., którą łą
czy się gumową rurką z przewodem gazowym i 
zegarem gazowym; następnie prz:epuszcza się gaz 
przez rurkę i zegar, poezero wypuszcza się gaz 
i suszy się bawełnę wraz z pyłem i waży. Ba
wełna jest jednak nadzwyczaj hygroskopijną, tak 
że nie jest w stanie utrzymać stałej wagi. Filtr 
również nie jest dostatecznie gęsty, gdyż tworzą 
się kanały, przez które przedostaje się gaz bez 
dostatecznego oczyszczenia. Zegar gazowy jest 
drogi (około 50 rub.) i ciśnienie gazu w piecach 
na węglu drzewnym jP-st na tyle nizkie, iż bez 
ssania obejść się nie można. 

Wobec tych niedogodności zastosowanym być 
może aparat, w którym gaz filtruje się i pyl 
otrzymuj e s i ę na papierze filtrowym, a gaz może 
być mierzonym przy wszelkich spotykanych w 
praktyce ~iśnieniach . Cały aparat jest tani i skła
da si~ z trzech głównych części: z filtru, aparatu 
do mierzenia i do ssania gazu. 

Aparat filtrujący (rys. l) skład a się z dwóch 
stożkowych naczyń blaszanych, z których każde 
posiada u spodu płaskie brzegi, a u góry szyjki 

do zakorkowania. Je
den stożek stawia się 
na drugim płaskieroi 
dnami a wystającymi 
brzegami umocowywu
je się j e do nierucho
mego krążka żelazne
go jako do podstawy. 
Pomiędzy płaskimi 

brzegami zakłada się 
dwa krążki gumowe a 
pomiędzy gumowymi 
krążkami wkłada się 
papier filtrowy. Na
stępnie ściąga się oba 

• krażki żelazne mocno 
Rys. l. śruba. 

T eraz przepuszcza się ga~ z góry na dół 
przez aparat, a wszystkie zanieczyszczenia pozo
stają na papierze i dają się zważyć. 

Aparat do mierzenia i do ssal' ia gazu (rys. 
2) składa się z dwóch butli cylindrycznych o za
wartości każda 5 l. A przedstawia przewód ga
zowy. Przez rurkę B gaz dostaje się do apara
tu filtrującego C, z którego przez rurkę D prze
chodzi do potrójnej rurki R, za pomocą której roz
chodzi się gaz przez dwie gumowe rurki F 1 i F 2 , 

opatrzone zaciskami G1 i G2 , do potrójnych rurek l 
J 1 i J2 , umocowanych w korkach butli H 1 i H 2 • 

Na trzecim końcu każdej z tych rurek potrój-

Rys. 2. 

nych J1 i J2 umocowa
ne sa kawałki rurek 
gumdwych K 1 i K 2 
wraz z zaciskami L 1 i 
L2, które łączą wnę
trze butli z powietrzem 

.r-...--.,..-11. zewnętrznem. Butle 
połączone są z sobą za
pomocą rurki gumo
wej .11; zaopatrzonej w 
zacisk N . Na jednej 
butli pomiędzy d wie
ma l<reskami odczytu
j e się za wartość, n p. 5 
l. Jedna z butli posia
da umocowany · w kor
ku termometr. Butle 
napełnione są wodą o . 

tyle, aby przez zmianę polożeniajedne.i butli mo
żna było doprowadzić w drugiej poziom do wy-
sokości pomiędzy d wiem a kreskami. · 

Przy użyciu najprzód stawia się obie butle wy 
soko, następnie otwiera się Ni np. GI i Lz a wtedy 
ciśnienie gazu w H 1 i ciśnienie powietrza w H 2 spada. 
Gdy woda uspokoi się, można zmi erzyć ciśnienie 
gazu zapomocą różnicy poziomów wody w butlach. 

Następnie przekoiJywujemy się o szcze ln ości 
przewodów, gdy np. H 1 z otwartym zaciskiem i 
zamkn i ętemi G1 i L 2 umieś~imy niżej (G2 i L 1 są 
otwarte a B zamknięte), przyczem poziom wody 
musi być w przeciągu np. l godzin y niezmienio
nym. Dalej robi się tę samą próbę z następną 
butla. 

·Do określeni a zawartości pyłu w gazie sta
wia się ni7.ej np. H 2 , zaciski G1 i G2 zamyka się, 
a L 1 , L 2 i N otwiera, aby woda mogła dopływać 
do butli H 2• Gdy woda dosięgnie niższej kreski 
w Bu zamyka się zacisk N, podnosi się H 2 , opusz
cza H 1 i zaczyna się mierzyć, zamknąw1<zy zacisk 
L2 i otworzywszy G2 a następnie, otwierając N. W o
da przechodzi do H 1 , a gaz ssany przez papier 
filtrowy przechodzi do H 2, dopóki woda nie wy
pełni butli H 1 do gflr nej kreski; wtedy znowu 
zamyka się zacisk N i takim sposobem posiada
my 5 Z gazu przefiltrowanego. Następnie zmienia 
się butle tak, że H 1 stawia się na miejsce H 2 , za
myka się G2 i L 1, otwiera się G1 i L 2 , otwiera 
się również N i filtruje następne 5 l gazu; po
wtarzając 40 razy tę zmianę, filtrujemy około 
200 l gazu. Przy próbie redukuje się objętośĆ 
według ciśnienia i temperatury, którą otrzymuje
my zapomocą termometru, umieszczonego w korku. 

Papier filtrowy , uprzednio wysuszony i zwa
żony, wyjmuje się, suszy i waży, i określa się za
wartość pyłu w stosunku do l m 3 gazu. 

Często bardzo wygodniej jest spalić filtr i 
ważyć popiół (Tekn. Tidskr, 1905, str. 9). 

Ed. Hube11dick. 
Tłum. Wtadyslaw Bielski. 
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Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem we wrześniu r. 1901. 

Węgiel kamienny. We wrześniu r.1907wytwórczość węgla kamiennego w Królestwie Polskiem 

była następująca: 

--~~.~-~-~~--~~--~~·~-·~~~~~~·~--~~~~~~~~~~ 

Nazwa 

kopalni 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Właściciel lub 

cl zierża wca 

" Hr. Renard 

" " 
Warszawskie 

" 

Rok 1906 Rok 1907 W r.1907 wydobyto węgla więceJ 
(+)albo mniej (-), niż w r. 1906 

--~~_,--~-----·-----~----- l ~ "g ~ ~g .. 
·u; ~o·a -~ ~o ·a Od początku 
~ ~"d~ ~ ~"C~ Wrzesień roku do 30 
,. o=' N ~ &.E~ . 
b: :~ ~ l ~-< ..., 0 11: września 
P" o" ~ o"' 

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

JiO 00]13505 034 4°5 8ful 3 g,. 045 + 65 755 + 09 + 3'5 9" + 9 

30076T 261494T 22o8o61303478g- 79955 , - 27 + 419848

1

+ 16 
3'7 :l42 2 507 928 429249 3 394 103 + l !2 207 + 35 + 886 '75 + 35 
474 o26 4 055 437 482 9'4

1

. 4 625 77' + 8 888[ + 2 + 570 3341 + I4 
'9975 205675 33545 320920 + 135701+ 68 + Il5245 + ;6 

Niwka 
Barbara 
Mortimer 
Milowice 
Hr. Renard. 
Andrzej II. 
Kazimierz . 
Feliks. 
Paryż ... 
Koszele'v 
Saturn 
Czeladź . 
Flora . . 
Franciszek . 
Mikołaj 

" 
" 
" 

]'ranc.-Wloskie . 

" Saturn . 
Czeladzkie 
Flora 

,. 

395 00o 3 372 l TO 4080001 3 812 j'(X' + T2 4001 + 3 + 440 5901 + 13 
6T roo 555 3~0 47 100 443 6oo - 14 ooo - 23 - 1 T 1 740 - 20 

~ 457 688 388, 93 2 4626og1 

3g67252 + 4921 \+ 1 + 8532oj + 2 

375 56o 3 754 367 568 931 4 653 683 + T93 37T 
1 
+ 5' + 899 3T6\ + 24 

356478 3071236 407736 35572og + 51258. + '4 + 485973 + !6 
179 2.J7 l 713 040 215 555 l 754 073 + 36 2g81

\ + 20 + 41033 , + 2 

,. 

" 
" " 
" " " 

Jan . Spadk. hr. Walewskiego 
Grodziec I. St. Ciechanowski 
GroJz;t•C II Tow. Grodzieckie. 

. Dz. Schon i Lamprecht 
Tow. Franc.-Rosyjskie j 

Antori 
Reden I 
Reden II. . 
Tadeusz II. 
Staszyc 
Helena 
Andrzej I . 
Alwina . 
Flotz Rudolf 
Matylda . 
Jakób. . 
Wańczyków 

A11drzej IH 
Jadwiga . 

" " » l 
" " 
lł " " 

Dzierż. M. Żolędziowski.l 
" J. W rzosek . . 
" W. Szyszkin . 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

W. Kondaki. 
P. Woyde. 
K. Plodowski 
A. Zieliński 
J. Wrzosek 
St. Modzelewski 

Razem . 

2922 6268o 2776 41817- q6- s- ·zo863 j-33 

32 161 104 356 !6 625 [ 26~ 588 - 15 5361- 48 + !65 2321 + 158 
30899 2g8773 35 s8o· 3sh63s + 468r!+ 15 + 578621 + '9 

184878 l 3'il 038 362 286 2 794 6o8 + '77 408 + 96 +1 443 570
1 

+ II 

9, 654 753 304 74 881 816 382 16 773 - 18 + 63o78l + 8 

'9729 445031 100416 7'2788 + 8o687 + 409 + 267707 + 6o 

32405 228835 48o 6g 345 - 31925 ' - 98 - '59490 - 70 
- 23040 -- - - / - 23040- 100 

5770 595901 2)527 2o8jOif+ '97571 + 3421+ '489ll + 258 
16oo 52568 36oo 43216 + 2000

1

+ 12~ - 9352- 18 
4800 53 7'9 3 j28 66698 - l 272 - 27 + 12 9791 + 24 

24000 211298 450001 273336 + 210001 + 87 + 62038 + 29 
6100 32 6oo 22838' łOI 377 + 16738 + 274 + 687771 + 2II 

2o86o I816g8 16480 194757- 438o- 21 + 13059
1 

+ 7 
T 561 n676 - 2150- 1561 1- 100 - 95261' - 81 

- - II 412 76964 + II 4121 +- + 76964 +-
---11156 - l -+!11561+-
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10 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1908 

Podług gatunków wytwórczość węgla we 
wrześniu r. 1907 ' była n astępująca: gatunki gru
be 2149682 ctr. metr. (48,700fo), gatunki średnie 
762060 ctr. metr. (17,27°/0 ) i gatunki drobne 
1501994 ctr. metr. (34,03°/0 ). 

Dnia 30·go września . pozostałość wydobytego 
węgla na kopalniach wynosiła: gatunki grube 
193131 ctr. metr., gatunki średnie 55091 ctr. metr. 
i gatunki drobne 94 902 ctr. metr. 

Rozchód węgla we wrześniu r. !907-go był na
stępujący (w ctr. met r.): 

U~yto n a własne l:lpr z~ r! an o Razem 

Gatunki grube 

" 
średnie 
drobn e 

potrzeby kopalń 
28591 
61286 

306680 

2144476 
706880 

1177817 

2173067 
768166 

1484497 
Razem: 396 557 4 028 173 4 425 730 

Rozchód węgla na własne potrzeby kopalń 
składał się z następującyc h pozycyi (w ctr. metr.): 

Rodzaj rozc hod u 

orał dl a pracuj9,cych, 
opa a.nie domó w zbor.
nyoh i zabudowań ko
palnianyc h . . . . . 

Opalanie ko tłó w paro -
wyc h ..•. • ... 

Skreśl ono węgiel , któ
ry stracił w artość . 

Gatunki l 
grube 

s 597 

Gatunki l Gatunki l 
średni e drob n e Raze m 

R a zem 28591 1 61 2861 300 68ol 396 557 

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

Rodzaj s przodat y 

Sprzeda~ na kopalni a ch 

Wysyłka drogami ~e-
laznemi 

Wysyłka drogi\ wodn9, 

l 
Gatun ki l Gatunki l Uatunki 

g rube l ś rednie drobne 

go 842 70281 67og8 

2 046 859 634 799 l 100 434 

6775 I 8oo 4285 

łtazem 

228 22 

3 783 og 2 

12 86o 

Razem: 1 2 144 4761 ?0688o/ 1 1778171 4029 17~ 
Drogom żelaznym kopalnie sprzedały 770 759 

ctr. metr. węgla grubego i 2185 ctr. metr. węgla 
średniego. 

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

G a t unki l 
grube 

Gatunki l 
średnie 

Gatunki l 
drobne .H.azem 

W KrOJes twiu .PoJ s kie n1 l 879927 ;6o 264 l o00139 3 446 330 
Za Białystok . 26 028 26o2S 

Brześć 15 025 15 025 
}(owe! 

47 5541 2 858 r 011 51 423 
• granicę 78 325 71677 99 284 249 286 

.Hazem: 1 2 046859/ 634 79911 106 4341 3 788 og2 

We wrześniu roku 1907 w 25 kopalniach wę
gla kamiennego przeciętna liczba zatrudnionych 
robotników wynosiła 20 363. Robotnicy odrobili 
509 077 dniówek i zarobili 700021 rubli. Przecięt
ny zarobek jednego robotnika na dniówkę wyno
sił l rb. 38 kop. Wypadków nieszczęśliwy ch z ro
botnikami było 5, · z itkończonych śmiercią, 38, za· 
kończonych częściową niezdolnością do pracy, i 
521, zakończonych wyzdrowieniem zupełnem. 

~ 
l o 

11 p:; 

'lł ~uęez.rA\. 

os o p n>Jo.r 
n>r~'ozaod PO 

g a ~saz.r A\ 

'1J ! QfjQZ.Ibl 

OP. op nl(o.t 
n>r~'Nzaod PO 

ua1saz.r u 

ę. l'- l 
l++ 

o 

00 . ...., 
0\ 
<'l 

+ 
o 
'<T 

o 
('<) 

+ 

1------

' : .Lll.l 
~-~---~--1-----------------1----
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Dnia 30 września r. 1907 pozostałość wydo
bytego węgJa nakopalniach wynosiła 8818 ctr. mtr. 

Rozchód węgla we wrześniu r. 1907 wyno
sił 96 348 ctr. metr. i składał się z następujących 
pozycyi: l) użyto na własne potrzeby kopalń 
4890 ctr. metr., 2) sprzedano 91458 ctr. metr. 
Rozchód węgla, użytego ńa własne potrzeby ko
palń, składał się z następujących pozycyi: l) 
opał dla pracujących, opalanie domów zbornych 
i zabudowań kopalnianych 1756 ctr. metr., 2) opa
lanie kotłów parowych 3 134 ctr. metr. 

Sprzedaż węgla składała się z następujących 

pozycyi: l) sprzedaż na kopalniach 23 500 ctr 
metr., 2) wysyłka drogami żelazneJili 67 958 ctr 
metr. Wysyłka węgla drogami żelaznami według 
kierunków byla następująca: w Królestwie Pol
skiem 44 4:44 ctr. metr., za granicę 23 514. 

W e wrześniu r. 1907 w 3 kopalniach węgla 
brunatnego przeciętna liczba zatrudnionych robot
ników wynosiła462.Robotnicy odrobili 11556 dnió
wek i zarobili 10 463 ruble. Przeciętny zarobek 
jednego robotnika na dniówkę wynosił 91 kop. 
Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami nie było. 

]. H. 

lnsfyfucye pojednawc?e w pr?emyśle ~ela?nym na 
drogach ~ela?nych w ;Anglii. 

Pierwsze instytucye pojednawcze dla prze
mysłu żelaznego*) były stworzone w Anglii pól
nocnej w r. 1869 po dlugich i uciążliwych dla 
obu stron walkach strajkowych, dzięki wspólnym 
wytrwałym usiłowaniom za.służonego przemysłow
ca angielskiego DAWIDA DALE i kierownika Trade
Unionów JoHNA KANE. Dany przykład zachęcił 
in l:! e okręgi przemysłowe; instytucye pojednawcze 
powstały następnie: w r. 1876 dla hut żelaznych 
P,Oludniowego Staffordschiru, w r. 1886 w Anglii 
Środkowej, po r. 1890-ym w Szkocyi, Kumberlan
dzie i Walii Południowej. W obecnej chwili we
dlug słów STEFANA JEANsA, sekretanr.a Britisch Iron 
Trade Association, "na hutach żelaznych Anglii 
panuje wyjątkowa zgoda i harmonia", a general
ny sekretarz związku robotniczego Associated Iron 
and Steel W orkers of Great Brit.ain, J. Cox 
oświadczył niemieckiej komisyi z r. 1906, która 
badała instytucye pojednawcze w Anglii, że "w 
żadnej innej gałęzi przemysłu angielskiego sto
sunki między pracodawcami i pracownik<tmi nie 
są tak dobre i tak przyjacielskie, j ak w przemy
śle żelaznym i stalowym"**). 

Cyfry statystyczne potwierdzają przytoczo
IW zdania; w r. 1904 miały miejsce w przemyśle 
żelaznym Anglii 60 000 zmian plac zarobkowych 
(licząc za jednostkę jedną zmianę płacy u jedne
go robotnika); z nich 25 000 wypłynęło natural
nym sposobem ze "skali ruchomej •, regulującej 
samoczynnie normy zarobkowe, 22 000 nastąpiły za 
pośrednictwem instytucyi pojednawczych i 13 000 
na skutek bezpośredniego porozumienia się pra-

codawców i pracowników; w r. 1903 wszystkie 
25 500 zmian wypłynęły ze "skali ruchomej"; w 
przeciągu 3 lat (1902-1904) $adna ze zmian nie 
nastąpiła wskutek strajku, a w ciągu poprzednich 
7 lat (1895-1901) zaledwie lOfo wszystkich zmian 
plac zarobkowych był spowodowany przez bez
robocia. 

Długoletni pracownik na polu pojednania 
przemysłowego, DANIEL JoNEs, od 34 lat stały 
przedstaw i ciel (sekretarz) przemysłowców żelaz
nych w Radach pojednawczych, stwierdzając po
myślne osiągnięte dotychczas rezultaty, przypisu
je je przedewszystki~m następującym czynnikom: 
l) dobrej organizacyi Trade-Unionów, utrzymują
cej w szeregach ich karność i posłuszeństwo; 2) 
dobroczynnemu wpływowi, jakie życie związko
we wywiera na umysłowość i moralność robotni
ków i 3) szczęśliwemu doborowi przedstawicieli 
przemysłowców i robotników w instytucyach po
Jednawczych. Przed 30 laty, mówi on, przemy
słowcy p atrzyli na postępowanie pojednawcze w 
zatargach z robotnikami, jak na "utopię", a uzna
nie praw organizacyi robotniczych i traktowanie 
z przedstawicielami związków uważali za coś nie
bezpiecznego; doświadczenie j ednak przekonało, 
że korzystniej j est wielką masę robotników, pra
cujących w danym zawodzie, uważać za "klasę", 
a nie za zbiór tylko oddzielnych jednostek i że 
ścisłe zorganizowanie tej masy jest niezbędnym 
warunkiem dla skutecznego działania insty
tucyi pojednawczych . Z drug iej Etrony i nsty
tucye te odebrały w sferach robotniczych prze
wagę dawnym agitatorom, często płatnym, którzy 
przez propagandę walki kl asowej utrzymywali 

*) O instytucyach pojednawczych w przemyśle górniczym swą popularność; dla obrony pokoJ· OWeJ interesÓW 
(węglowym) w Angl ii patrz PrzAgląd Gómiczo-Rutniczy, r. J!J07, Al3. 

*'" ) Opi• powstania pierwszych instytucyi pojednawczych w robotniczych okazali się oni niezdatnymi i SaiUO 
przemyś l e ~elaznym Anglii zna.] dUJe się w pracy Dr Lotza: ,Das . · l' t d . 'd ' . b t · 
l:lchi~ds undEi111gungsverfahren in der Walzeisen und l:ltahhndustrie zycie wysunęiO w e Y na pizywo cow 10 o nl-
Nordenglands." (l:lchriften des Vereins fiir Somalpolitik. XLV,!~!)() , czych ludzi rozsądnych i spokoJ·nych ale obezna-
Dane szczegołowe o l f'h- rezwOJU można zna l ezć w 1 .ondyńsk1em . . . ' . 
wydawnict wie z r. 19<):1: .Britisc.h lndustries" (art. Daniela Jonesa: l nych dokładme Z warunkami t echmcznym1 pracy 
i~?::. ~~~lk.:"r~ y~o:rn:~~ Steel Wages Boarcl" ) i w czasopiśmie: ,The i maj ących szersze poglądy :n a stosunki ekon o-
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miczne (men of large ideas). Między nimi i -wszelkich zatargów miejscowych charakteru oso 
przedstawicielami przemysłowców wytworzył się bistego i technicznego. Zatarg, wynikły między 
powoli stosunek wzajemnego szacunku i zaufania zarządem huty i robotnikiem, albo calą ich gru
(cordiality), który w polącl!leniu z taktem i hez- pą, starają się najprzód usunąć przez dob]:owolne 
stronnością przewodniczących i sędziów rozjem- pogodzenie stron miejscowy sekretarz robotniczy 
czych zapewnia pomyślny rozwój instytucyi po- j następnie sekretarz generalny związku. Jeżeli 
jednawczych i nadaje postanowieniom ich powa- usiłowania ich nie odniosły skutku, sekrE~tarz ge
gę, nie kwestyonowaną ani przez robotników, ani neralny na czterech odpowiednich blankietach 
przez przemysłowców. opisuie caly wypadek z punktu widzenia robot-

Instytucye pojednawcze w Anglii mają po- ników (operatives statement) i odsyla blankiety 
dwójne zadanie: l) zalatwiać powstające między do zarządzającego hutą (manager), który uzupel
pracodawcami i pracownikami zatargi wszelkiego nia opis powyższy swojem sp1·awozdaniem (ero
rodzaju i 2) ustanawiać obowiązujące normy plac ployers statement); dwa egzemplarze blankietów 
robotniczych. zostają u sekretarza generalnego i zarządzającego 

Kierując się zasadą życia angielskiego, że hutą, a drugie dwa są odesłane do dwóch sekre
"pojednanie j est lepsze od sądu rozjemczego, ale ta.rzy Boardu, którzy kopie inh przesyłają znów 
sąd rozjemczy jest lepszy od otwartej wojny", in- wszystkim członkom stalego komitetu; jedno cześ
stytucye pojednawcze przedewszystkiem starają nie strony skladają zobowiązanie piśmienne, że 
się w kilku kolejnych instancyach doprowadzić poddadzą się decyzyi komitetu. Na najbliższem 
strony do dobrowolnego porozumienia i zgody; swem posiedzeniu komitet najprzód przesłuchuje 
dopiero, kiedy takie usilowanie okaże się bez- obie strony a następnie w ich nieobecności ale z 
owocnem, sprawa przechodzi do rozstrzygnięcia udzialem obu sekretarzy Boardu sprawę decydu~ 
przez sąd rozjemczy, którego wyrok jest ostatecz- je. Tylko w razie, jeżeli członkowie · stałego ko
nym i dla obu stron obowiązującym. mitetu do porozumienia między sobą w kwestyi 

Organizacya instytucyi pojednawczych we wyroku nie doszli, sprawa przechodzi do ostat~ 
wszystkich okręgach hutniczych jest prawie jedna niej instancyi, jaką jest sędzia rozjemczy; wyrok, 
i ta sama i w ogólnych zarysach przedstawia się, przez niego wydany, nie ulega już apelacyi i obie 
jak następuje. W każdym okręgu właściciele hut strony do niego zastosować się są obowiązane. 
żelaznych i robotnicy stanowią dwa związki, któ- Praktyka dotych czasowa pokazuje, że powstale 
re porozumiewają się z sobą za pośrednictwem zatą,rgi najczęściej załatwiają się w samej hucie, 
swych przedstawicieli, tak zwanych sekretarzy; przy pośrednictwie miejscowego i generalnego se
w każdej hucie przedstawicielem robotników jest kretarza związku roboczego; rzadko dochodzą do 
wybrany przez nich sekretarz miejscowy; przed- stalego komitetu, a wyjątkowo tylk<;> do sąclu roz
stawieiel'em z aś calego związku robotniczego da- jemczego. Jeżeli pomimo wszystko zd arzy się 
nego okręgu jest sekretarz generalny. Każdy wypadek, że w hucie wskutek zatargu wybuchlo 
okrąg hutniczy ma swoją Radę pojednawczą (Bo- bezrobocie, miejscowi przedstawiciele obu stron, 
ard of Oonciliation), złożoną w równej liczbie z pracodawców i robotników, otrzymują od J{ oardu 
przedstawicieli przemysłowców i robotników; kosz- naganę i tracą na przyszłość prawo · być przed
ta j ej utrzymania ponoszą obie strony. Wy bory stawicielami stron. 
do Rady odbywają się co rok w każdej hucie od- W edlug obserwacyi niemieckiej komisyi z r . 
dzielnie przez tajne glosowanie; biorą w niem 1906 instytucye pojednawcze działają tern lepiej, 
udział również i robotnicy nie należący do im więcej jest w danej miejscowości, okręgu lub 
związków i najczęściej podają swe glosy na kan- hucie, robotników zorganizowanych w związki; 
dydatów, wyst awionych przez organizacye związ- na odwrót, przy słabej i niejednolitej organiza
kowe. Board w całym swym komplecie zbiera cyi, jak to ma np. miejsce w Szkockim okręgu 
się zwykle tylko dwa razy do roku; do zakresu wielki ch pieców, gdzie pracuje wielu robotników 
jego działalności należy ustanawianie norm zarob- polaków (?!), nie należących do żadnych związków, 
kowych dla caleg o okręgu i rozstrzyganie spraw, akcya pojednawcza napotyka duże przeszkody. 
tyczących się również calego okręgu. N a pierw- Podobną opinię wedlug sprawozdań gazet mają 
szem posiedzeniu, w styczniu każdego roku, czlon- również robotnicy polscy, pracujący w kopalniach 
kowie Boardu wybierają z pomiędzy siebie dwóch i hutach Westfalii; uchodzą oni tam za ludzi nie 
przewodniczących, dwóch sekretarzy (pracodaw- latwych do zgody, t rudnych do przekonania, a 
ców i pracowników), członków stalego komitetu, natomiast skłonnych do gwałtownych środków 
oraz wyznaczają na rok sędziego rozjemczego (re- dzialania i glosujących zawsze za bezrobociem. 
feree); byl nim przez długie lata we wszyśtkich W angielskich kopalniach węgla place za
okręgach zmarly niedawno przemyslowiec Sm robkowe ustanawiają się przeważnie drogą peryo
DAWID DALE. Wybrany przez Board stały korni- dycznych porozumiewań się między sobą przed
tet (standing committee), sklada się z wy kle z 10 l stawicieli robotników i w l aścicieli kopalń; w hu
członków: pięciu od przemysłowców i pięciu od tach żelaznych, przeciwnie, zarobki najczęści(lj 
robotnilrów, i jest przeznaczonym do załatwiania reguluje samoczynnie tak zwana skala ruchoma 
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(Sliding sc~le); podstawy jednak d.l~. ~unkcyono- 1 szterlingów, zaplata od wyrobu j.ednej tonny .że
wania skah określa Board of ConCihatiOn. laza pudlowego (lub martenowskiego) stanowiła: 

Tak np. dla Szkockiego okręgu wielkich 2 s. + 5 s. = 7 s. (+ 350 kop.). Inaczej mówiąc, 
pieców założona w sierpniu r. 1900 Rada pojed- zmiana w cenie sprzedażnej tonny żelaza wywal
nawcza (Board of Conciliation for the Regulation cowanego o pewną sumę a wywołuje zmianę w 
of Wages in the Pig Iron Trade) przyjęła za pod- zapłacie od jednej tonny żelaza pudlowego o 1j 20 
stawę skali ruchomej z jednej strony place zarob- a, gdyż l f. szterl. = 20 szyl. Za zmianą w po
kowe, jakie istniały przy wielkich piecach w d. wyższej zapłacie idzie zmiana w zarobkach in
l maja r. 1900, z drugiej przeciętne ceny surow- nych kategoryi robotników, a mianowicie: jeżeli 
ca na giełdzie w Glasgowie za trzechmiesięczny zaplata od wyrobu tonny żelaza podnosi się lub 
okres od l maja do l sierpnia r. 1900. Następ- spada o l s., zarobki walcowników i kowali pod
nie po upływie każdych trzech miesięcy wypro- noszą się również lub spadają o 10%. Ceny sprze
wadzane są znowu ceny przeciętne i odpowiednio dażne żelaza walcowanego, przeciętne dla wszyst
do nich oznaczane place zarobkowe na naj bliższy kich gatunków (szyny, blacha, belki, kątowniki-, szta
okres trzechmiesięczny . Stosunek między ceną by), wyprowadzane są co dwa miesiące na zasa
surowca i płacą zarobkową określonym został w dzie rewizyi ksiąg buchalteryjnych, dokonywanej 
r. 1900 w ten sposób, że każde podniesienie lub wspólnie przez przedstawicieli robotników i za
obniżenie ceny touny surowca o 4 s. 6 d. (+ 225 rządów hut. 
kop.) pociąga za sobą podniesienie lub obniżenie W końcu dodać należy, że krótkie sprawo
zarobków o 5%; w każdym jednak razie zarobki zdania z działalności Boardu i stałych komitetów 
te nie powinny się różnić od zarobków z r. 1900 razem z treścią zapadłych postanowień i wyka
w jedną lub drugą stronę więcej niż o 15 ~. Sto- zem ruchu c~n i plac zarobkowych wywieszane 
sunek powyższy może być przez Board zmienia- są co pól roku na olbrzymich plakatach we wszyst
nym, ale musi być zawsze na jeden rok z góry kich hutach; wywiera to wpływ moralny na ro
oznaczonym; dotychczas od r. 1900 nie uległ on botników i przemysłowców, nie należących do or
zmianie i Board tylko go corocznie potwierdzał. ganizacyi związkowych i reguluje do pewnego 

W walcowniach i stalowniach Anglii istnie- stopnia ich stosunek wzajemny. Jakkol wiek jesz
ją w każdej bardzo szczegółowe spisy zasadni- cze i teraz spotykają się w Anglii huty żelazne, 
czych plac akordowych dla rozmaitych kategoryi nie korzystające z instytucyi pojednawczych, licz
robotników; układa je zarząd huty w porozumie- ba ich jednak ciągle zmniejsza się wskutek na
niu z wyżej wspomnianym "stałym komitetem". bywanego doświadczenia. Tak · np. w r. 1905 jed
Place zależne są od urządzeń techRicznych, wply- na taka huta w Middtesbrough, zatrudniająca 400 
wających na wydajność pracy robotnika; im urzą- robotników, miała u siebie trzechmiesięczny strajk; 
dzenia danej huty są gorsze, tern płaca akordowa po jego zakończeniu stanęła między zarządem hu
musi być wyższą; naodwrót, jeżeli urządzenia ty i robotnikami umowa, że nadal wszystkie za
huty są takie, że zwiększają wydajność pracy, targi będą oddawane pod rozstrzygnięcie sądu 
stopa płacy akordowej jest wtedy niższą. Co zaś rozjemczego, złożonego z dwóch wybranych przez 
do warunków miejscowych, jak to np. większa obie strony sędziów. 
lub mniejsza drożyzna życia, to one nie są zwy- W przemyśle wyrobów żelaznych, budowy 
kle brane w rachubę przy układaniu norm plac maszyn i okrętów, wobec wielkiej różnorodności 
zarobkowych. Oprócz ogólnych spisów plac, do- wytwórczości organizacya instytucyi pojednaw
puszczane są specyalne dobrowolne umowy z od - czych, mających na. celu załatwianie sporów i re
dzielnymi robotnikami lub caleroi ich grupami, gulowanie płac zarobkowych, musi być więcej zło
pod warunkiem jednak, iż będą one zakomuniko- żoną, a dvbre funkcyonowanie ich znacznie trud.
wane stalemu komitetowi do wiadomości. niejszem, niż w takich gałęziach przemysłu, któ-

Zasadnicze place zarobkowe podlegają zmia- re posiadają masową wytwórczość jednorodną. 
nom w zależności oc'l cen żelaza na rynku, t. j. Istnieje przytern obawa, że wprowadzenie jedno
podnoszą się lub spadają równolegle do nich w stajnej formy stosunków robotniczych i jednostaj
granicach, wskazywanych samoczynnie przez ska- nej normy zapłaty do przemysłu, w którym przy
lę ruchomą. Podstawę dla iunkcyonowania skali, mioty osobiste robotnika odgrywają bardzo ważną 
czyli stosunek między zmianą cen i zmianą zarob- rolę, a praca techniczna jest wielce specyalizowa
ków ustanawia na rok z góry Board of Concilia- ną, może mieć wpływ demoralizujący na robotni
tion. Od r. 1889 stosunek ten zostaje prawie bez ka i, pociągając za sobą obniżenie dobroci wyra
zmiany. (dla hut ~nglii Srodkowej) i wyraża się bian:ych przedmi~tów, przyczynić się do wytwa
w sposob następujący. Zaplata od tonny żelaza, rzama tak zwaneJ tandety. 
wyrobionego w piecu pudlowyro (lub martenow- Przykład jednak Angli pokazuje, że obawy 
skim), stanowi: 2 sz. +jeszcze tyle szylingów, ile powyższe są w znacznym stopniu płonne, że na
fu_ntów szterlingów wyniosła za poprzednie dwa wet na takiero zróżniczkowanem polu pracy, ja
miesiące ~rze~iętn.a cena tonny żelaza wywal~o- kie przedst~wia przerób.czy przemysł żela~ny, 
wanego; Jeżeh w1ęc cena tonny była 5 funtow możhwem Jest stosowame z dobrym skutkiem 
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zasady .zbiorowego przy uznaniu równych praw 
stron obu" regulowania stosunków wzajemnych 
(paritatische kollektive Reglung der Arbeitsstrei
tigkeiten ). Porozumiewanie się związków prze
mysłowców nie z oddzielnami jednostkami, ale z 
organizacyami związków robotniczych, nie ozna
cza bowiem wprowadzenia do calego przemysłu 
jednostajnych form szablonowych i nie wyklucza 
uwzględniania warunków osobistych i miejsco
wych; porozumienie takie wytwarza tylko mię
dzy kapitałem i pracą atmosferę wzajemnego za
ufania, bez czego przemysł pomyślnie rozwijać 
się nie może. 

Ostatnie wielki e bezrobocie w przemyśle 
budowy maszy n miało miejsce w Anglii w r. 
1897; trwało ono kilka miesięcy i zakończyło się 
zwycięstwem związku przEmysłowców; Trade
Union robotniczy bezpośrednio przez strajk nic 
nie uzyskał, a poniósł tylko dotkliwe straty ma
teryalne, wydając ze swej kasy znaczne sumy na 
zapomogi strajkującym. \V stv czniu r. 1898 mię
dzy obu związkami zostah zawartą umowa, okre
ślająca wzajemne zobowiązania obu stron i poda
jąca sposoby pokojowego załatwiania na przy· 
szlość wynikających sporów. Robotnicy każdej 
fabryki stanowią sekcyę miejscową Trade-Unionu 
i wybierają miejscoweg o sekretarza, który jest 
ich przedstawieielem; kilka lub kilkanaście fa
bryk stanowią okrąg przemysłowy; jest ich w 
Anglii okol o 50; związek robotniczy, rozciągają
cy się na cały okrąg, ma swego sekretan>.:a gene
ralnego; związek przemysłowców daneg o okręgu 
również wyzn acza swego sekretarza; na czele zaś 
obu związków stoją tak zwane rady wykonawcze 
(executive Board) pracodawców i robotników. Wy
nikły spór przechodzi kolejno trzy ins tan
cye; najprzód jest rozpatrywany przez zarząd fa
bry ki i sekretarza miejscowego, następnie przez 
obu sekretarzy okręgowych i w końcu przez 
rady wykouawcze. Jeżeli sprawa w wymienio
nych instancyach nie mogla być pomyślnie załat
wioną, obie strony za wspólnem porozumieniem 
wybierają sędziego rozjemczego, albo też wyzpa
cza go ministerstwo handlu (Board of Trade); czę
sto sąd składa się z trzech osób: superarbitra i 
dwóeh fachowych sędziów, dodany ch po jednemu 
przez każdą stronę. Podczas rozpatrywania spra
wy, co nieraz trwa cale tygodnie a nawet mie
siące, strony nie mają prawa zawiesić pracy; wo· 
góle po bolesnem doświadczeniu r. 1897 nowy 
statut Trade-Unionu wymaga dla ogłoszenia bez
robocia uprzedniego wykonania calego szeregu 
formalności: kwestya strajku, zanim będzie on 
zdeeydowanym, musi przejść przez pięć instancyi 
organizacyi związkowej z dolu do góry i przez 
tyleż z powrotem z góry na dól. 

Podobne instytucye pojednawcze posiada 
także przemysł budowy okr~tów; w ośmiu głów
nych jego ogniskach działaJą 24 stale komite
ty, mające za zadanie, jak to jest zwykle, 

pokojowe załatwianie sporów i tylko w ostatecz
ności oddawanie ich pod rozstrzygnięcie sądów 
rozjemczych. 

W umowie z r. 1898 przemysłowcy uznają 
za przedstawiciela robotników Trade-Union ma
szynowy, w skład którego wchodzą rozmaite 
związki zawodowe, jednocześnie zobowiązują się 
zmiany w placach wykwalifikowany0h robotni
ków (rzemieślników) wprowadzać jedynie za po
rozumieniem się z :z.arządem związku. \V fa bry
kach żelaznych i w warsztatach stosowane są 
przeważnie w Anglii place akordowe; ale zarazem 
Trade-Uniony ogłaszają co rok we wszystkich 
okręgach przemysłowych listy minimalnych 
zarobków, obowiązująoych dla rozmaitych kate
goryi, należ.ącyeh do związku robotników; te mi
nimalne normy wahają się w rozmaitych okrę
gach; przy 53-64 godzinach pracy tygodniowo 
między 30 i 39 s. W praktyce zarobki minimalne 
są j akby uznane przez zarządy fabryk i s~ 
uwzględniane przy ustanawianiu akordów; nawet 
fabryki, które zatrudniają u siebie niezorganizo
wanych robotników, do nich stosują się; zarobki 
rzeczywiste s ą najczęściej wyższe od Ill)rm mini
malnych. Przy stosunkowo wysokim poziomie 
umysłowości robotnika angielskiego, przy razwi
niętern poczuciu obowiązku i . prawa, świadomość, 
że rzeezywisty zaro bek w żadnym razie nie mo
że być niższym od pewnej z góry ustanowionej 
normy minimalnej, nie wywiera w Anglii t akiego 
demoralizującego wpływu na pracę robotnika, jak
by to w podobnych warunkach stalo się niewąt
pliwie w innych krajach . Ze swej strony angiel
skie Trade-Uniony w trosce . o utrzymanie swej 
powagi i nadanie słuszności swym żądaniom przyj
mują Da swych członków tylko robotników, nale
życie wykwalifikowanych, którzy po kilku (4-5) 
latach nauki i jednym roku pracy próbnej do
wiedli, ~e praca ich j est wartą co naj mniej zapła
ty, równej zarobkowi minimalnemu. 

Według slów JoHNA BuRNs'A, obecnie ministra 
angielskiego a poprzednio sekretarza związków 
robotniczych, "ustanowienie w przemyśle norm 
minimalnych zarobku Trade-Uniony nie pojmu
ją wcale w tern znaczeniu, żeby wszyscy robotni
cy byli jednakowo płaceni; przeciwnie Trade
Uniony pozostawiają pracodawcy zupełną swobo
dę i nieograniczone prawo u wolnienia robotnika, 
pobierającego tę minimalną płacę zarobkową, jeżeli 
praca jego pod względem jakości lub ilości nie 
wydaje się pracodawcy odpowiednią". Pomimo 
to wszystko zdarzają si ę w ży ciu angielskiem fak
ty, świadczące o tendecyach niwelacyjnych związ
ków robotniczych; gazety podał:y niedawno ory
ginalną wiadomość, że w jednej z fabryk wyrobów 
żelaznych robotnicy, mając umówione z zarządem 
akordy, zarabiali znacznie więcej ponad normy, 
oznaczone przez Trade-Union; zarząd związku za
bronił im odbierać nadwyżkę, a zarząd fabryki 
zapisywal ją u siebie na dobro robotników; kiedy 
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zebrała się znaczna suma, robotnicy wobl:lc zaka- 1 się znaną formułką Herren im Hause; memoryal 
zu Trade-Unionu, aby ją odebrać, zmuszeni byli dążył do tego, aby dyrekcye kolejowe, uznając 
ze związku wystąpić. Trade-Uniony za osoby prawne i uprawomocnio-

Aparat pojednawczy w przemyśle żelaznym ne, weszły na drogę konstytucyonalizmu w sto
niewątpliwie jest bardzo kosztowny i utrzyma- su n kach z organizacyami robotni czerni. 
nie go wymaga znacznych wydatków ze strony Dyrekcye na memoryal odpowiedziały sta
p:zel?ysl_o~vców i_ ro_botników; jednak, jak m?~il nowczą odmową; w imie~iu ich prezes najwięk

~memteckleJ komiSJI J. RoBINSON, przedstawiCiel szego Towarzystwa koleJowego Great Eastern 
pracodawców w radzie pojednawczej w przemy- Railway LoRD HAMILTON ogłosi! "manifest", w któ
śle budowy okrętów w Tyne, "wydatki te okupu- rym dowodził, że zasadnicze żąd anie memoryalu 
ją się, jeżeli sekretarze ze strony przemysłowców jest zamachem na swobody osobiste tych samych 
w insty~ucya.ch pojedna_wczych d_zięki zn~~jomości r<?botników, albowiem większość ich do związków 
rzeczy 1 swemu taktowi pozyskah 7.aufame robot- me należy; co zaś do wymagań materyalnych, to 
ników; mogą oni wtedy, podtrzymując dobry sto- przedstawi nją one poważną groźbę dla ekonomicz
sunek z przedstawicielami tych ostatnich, usunąć nego rozw•>ju kraju i w obecnych warunkach 
nieraz w zar0dku poważny zatarg, który, w razie przyjętami być nie mogą. Dochody dróg żelaz
wybuchu , naraziłby obie strony na nieobliczalne nych w Anglii w ostatnich czasach znacznie spa
straty materyalne" . dły; akcye lwiejowe nie d ają więcej niż 3'/2 % dy-

WĘ>rowadzenie instytucyi pojednawczych do widendy, a uwzględnienie żądań robotniczy ~h 
stosunkow wewnętrznych na drogach żelaznych spowodowałoby nowy wydatek roc7.ny do 6~ mil. 
jest rzeczą zupełnie nową, dokon aną zaledwie rubli i dochód od akcyi spadłby jeszcze o Jakie 
przed paru tygodniami; d. 5listopada r. b. w Lon- 1:;~ % . Odmowna odpowiedź nie wpłynęła na po
dynie przedstawiciele 10 głównych linii kolajo- stawę związków robotniczych kolejowych i zagro
wych i przedstaw i ciele trzech kolejowych Trade- zily one ogłoszeniem ogólnego bezrobocia na 
Unionów podpisali umowę, regulującą wzajemny wszystkich kolejach Anglii, jeżeli dyrekcye żad
stosunek prawny obu stron i· określającą szczegó- nych ustępstw nie zrobią . Obie strony zaczęły 
łowo praktyczne sp0soby pokojowego załatwiania przygotowywać się do walki , starając się każda 
na przyszłość wszelkich sporów, jakie mogą po- zapomocą meetingów i prasy pozy"skać dl a swej 
wstawać między dyrekcyami dróg żelaznych i ich sprawy opinię ogótu, t ej, według wyrażenia RoosE
pracownikami. Stworzony tu został według VELTA, "trzeciej strony", która nie mniej od pierw
wzorów, istniejących już w innych ga.lęziach prze· szych dwó ch j est zainteresowauą we wszystkich 
mysłu, cały aparat pojednawczy, z sądem rozjem- zatargach pomiędzy pracą i kapitałem. Dyrekcye 
czym u góry, jako ostateczną instancyą bezape- przyjmowały robotników, którzy mogliby zastąpić 
lacyjną; zrobiouy zostal niewątpliwie ważny strajk11jących i uspakaj aly publiczność, i..e ruch 
krok na drodze pokojowej polityki socyalnej . na kolejach nie będzie wstrzyma ny. Związki ro-

Okoliczności, jakie poprzedziły i spowodowa- botnicze, przekonywując og ól o słusznoś ci swych 
ly zawarcie powyższej umowy, zastugują na bliż- żąd ań, prowadziły usilną propagar1dę dla pozy
sza poznanie. skania nowy ch członków i gromadziły zasoby 

W Anglii pracuje na kolejach około 700 OOJ pieniężne na wypadek bezroboci a. N a koniec za
urzędników i robotników rozmaitych kategoryi; rządzonero było między zorganizowanymi robot
część ich, około 200 000, jest zorganizowaną w nikami glosowanie powszec hne: za strajkiem wy
związki; reszta do związków nie należy. Naj waż- powiedziało się 76 925 głosów, przeciw ~r rajkowi 
niejsze ze ~wiązków są trzy: Amalyamated Socie- tylko 8 773; komitet wykonawczy związkct otrzy
ty of Railway Servants, Generał Railway Wor- mał również pozwolenie ogłoszenia bezrobocia w 
kers i związek maszynistów i palaczy. Jeszcze chwili, którą uzna ża stosowną. Do strajku jed
w roku przeszłym sekretarz generalny pierwsze- nak ani do jakichkolwiek gwałtów nie doszło; prze
go z wymienionych związków i zarazem deputo- szkodziły temu rozwaga angielska, niewątpliwie 
wany Izby gmin RICHARD BELL złożył w imieniu również i ta okoliczność , że kapitał związku, prze
r·obotników zarządurn kolejowym memoryał, w szlo 1

/ 2 miliona rub. umieszczony jest w akcyach 
którym obok zwyklych żądań, tyczących się wa- kolejowych i wreszcie pośrednictwo rządu, który 
runków pracy i jej wynagrodzenia (podniesienie w tym wypadku byl wyrazicielem życzeń całego 
norm płacy, zmniejszenie liczby godzin pracy, społeczeństwa. 
udzielanie :platnych urlopów i t. p.), poruszoną Prezydent Board of Trade, czyli angielski 
była zasadmcza kwestya uznania przez dyrekcye minister Handlu LloYDE GEORGE po szeregu narad, 
k?lejowe Trade-Unionów za przed.:;tawicieli robot- przeprowadzonych oddzielnie z przedstawicielami 
mków. Autorom memoryalu chodziło nie tyle o ' zarządów kolejowych i z przedstawicielami Tra· 
natychmiastową poprawę bytu materyalnego pra- de-Unionów, skłonił ich w ko:rlcu do pewnych 
cowników, jak przedewszystkiem o pierwsze za- ustępstw wzajemnych i do zawarcia umowy, na 
c~ wianie panującego jeszcze dotychczas na an- którą obie strony ·w dobrem zrozumieniu własne
gleiskich kolejach absolutyzmu, który wyraża go interesu zgodziły się. Umowa zostala zawar-
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tą na sześć lat, po upływie których każda ze stron zujące dyrekcyę do podniesienia plac robotniczych, 
może ją rozwiązać za jednorocznem wymówieniem; iest rozpatrywane na najbliższem posiedzeniu 
nie robi ona różnicy między robotnikami, należą- Rady Zarządzającej danej drogi żelaznej; Rada ta 
cymi do związków i nie należącymi do nich, ale albo postanowienie takie przyjmuje do wykona
przyznaje robotnikom prawo glosu w kwestyach, nia, albo też oddaje je pod decyzyę sędziego roz
tyczących się normowania warunków pracy; nie jemczego. N aodwrót, jeżeli w Radzie Central
rozstrzyga również obecnego sporu ale stwarza nej zapadlo postanowienie, upoważniające dyrek
system, według którego powinny być rozstrzyga- cyę do zmniejszenia plac zarobkowych, decyzya 
ne wszelkie zatargi między zarządami dróg że- taka jest bezzwłocznie zakomunikowaną zaintere
laznych i pracownikami. Główne punkty zawar- sowanym robotnikom, którzy, albo poddają się jej, 
tej umowy są następujące: albo też mogą w ciągu miesiąca zażądać oddania 

l) Personel każdej drogi żelaznej podzielo- sprawy sędziemu rozjemczemu. Kwesty a przez 
ny jest na sekcye, odpowiednio do rodzaju pra- sędziego raz rozstrzygnięta, nie może być na no-
cy: maszyniści, konduktorzy, sygnaliści i t. d. wo w ciągu roku poruszaną. 

2) Każda sekcya wybiera z pośród siebie 8) Przy wszystkich rozprawach w R adach 
jednego lub kilku przedstawicieli do tak zwanei pojednawczych i w sądzie rozjemczym udział 
Rady Sekcyjnej (Sectional Board). adwokatów i wogóle osób obcych jest wykluczo-

3) Rada Sekcyjna składa się w równej licz- ny; koszta utrzymania Rad ponoszą w równych 
bie z wybranych przedstawicieli robotników i z częściach obie strony: zarząd drogi i związek ro
czlonków, wyznaczonych przez zarząd kolei, i zaj- bot.niczy. 
muje się tylko sprawami, tyczącerui się warunków 9) Kwestye, wynikające przy stosowaniu 
pracy (zavłata , długość dnia roboczego) robotni- umowy w praktyce, rozstrzyga minister Handlu, 
ków daneJ sekcyi. albo też na żądanie jednej ze stron wyższy sę-

4) Ponad radami sekcyjnerui stoi Centralna dzia apelacyjny. Pierwsze wybory do Rad pojed
Rada pojednawcza (Central Conciliation Board) nawczych odbędą się według specyalnych przepi
jedna dla calej drogi żelaznej, złożona również sów, umieszczonych w umowie; następnie szcza
w równej liczbie z przedstawicieli obu stron; spra- gólową ustawę wyborczą opracują ua przyszłość 
wa, która nie mogla być załatwioną w Radzie wybrane Rady. 
Sekcyjnej, przechodzi na rozp'ltrzenie Rady Cen- Anglicy z chlubą wspominają zawsze o umo-
tralnej. wie, zawartej w d. 24 marca r. 1893 między dwo-

5) W razie, jeżeli Rada Centralna nie do- ma potężnymi związkami pracodawców i robotni
szla do porozumienia się w kwestyi wyroku albo ków w przemyśle bawełnianym: Federation of 
też którakolwiek ze stron z wyroku jest niezado· Master Cotton Bpinners Associations i Amalgama
wolona, sprawa przechodzi pod rozstrzygnięcie ted Associatior: of the Cotton Operatives Trade
sędziego rozjemczego; wybierają go za wspólną Unions. Umowa ta, znana pod nazwą Brooklands 
zgodą obie strony, lub też w przeciwnym razie Agreement, wniosła po barbarzyństwie strajków 
wyznaczają wspólnie prezydent izby gmin i wyż- pokój do przemysłu bawełnianego Anglii i za
szy sędzia apelacyjny (Master of Rolls); wyrok pewniła mu obecny świetny rozwój; dotychczas 
sędziego rozjemczego jest dla obu stron obowią- pozostaje ona w każdej przędzalni kodeksem cy
zującym. wilnym dla rozstrzygania wszelkich sporów; we-

6) Każde żądanie zmiany warunków pracy dług zdania Anglików j est to possibly the finest 
powinno być przez zainteresowanych robotników tt·eaty ever concluded between employers and 
najprzód przedstawione dyrekcyi kolejowej, która workpeople (możliwie najlepszy traktat, jaki byl 
obowiązaną jest dać swą odpowiedź nie później, kiedykolwiek zawarty między pracodawcami i ro
niż w ciągu dwóch miesięcy; jeżeli odpowiedź botnikami). Umowa z d. 5 listopada r. 1907, re
wypadła odmowna lub też nie była dana w ozna- gulująca stosunek 700 000 pracowników do zarzą
czonym terminie może być wtedy zwołana dla dów dróg żelaznych, zajmie niewątpliwie w hi
rozpatrzenia sprawy Rada Sekcyjna, a następnie storyi wewnętrznych stosunków Anglii zaszczytne 
i Rada Centralna, jeżeli sprawa w pierwszej in· miejsce obok Brooklands Agreement, jako nowy 
stancyi nie mogŁa być załatwioną ku zadowoleniu l tryumf zdrowego rozsądku na drodze pokojowego 
obu ;tron. załatwiania zatargów między pracą i kapitałem. 

7) Postanowienie Rady Centralnej, obowią- JI!Jichal Łempicki. 
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JrziiiJSł fll&ZtmJ w paistwil IIISJ]skiemm w r1i1 tltl. 
(Podlug danych Centralnego Biura statystycznego dla przemysłu żelaznego w R osyi). 

I. Wytwórczość i zapasy podług okręgów. 

Wy t w ó r c z o ś ć 
l 

z a p a s Y 
;>, 

':-< r. 1905 
l 

1906 131-go grudnia l r. 31-go grudnią. r. 1906 
o r . 1905 

::: ... . 

Ok r ę g i Podłuft da- Podług da-
~ Podług danych statystyc•- nych ady 

Podług danych statystycz- nych Rady 
Zjazdu prze- Zjazdu prze-

;>, nych Centralnego biura mysłowców nych Centralnego biura mydów ~r-
statystycznego górniczych statystycznego niczyoh ró-

~ 
Królestwa lestwa Pol-
Folokiego skiego 

p u d ó w 

Poludnie R osyi . ~ 103093881 102006350 - 10594246 12226442 - " -
Ural ~ 41094224 37883029 - 23 748170 21 168697 -.. 
Moskiewski " 5182636 5229348 - 1365570 1501511 ·s. -
N ad wolżański .. - - - 2991677 3697208 -
P ólnocny i Nadbałtycki 

·O 784194 255427 5246017 5217968 ~ - -..., 
15378739 18452521 18473514 Królestwo Polskie ;., 3571717 3601097 3521150 p:: 

[165533674 l 47517397 
-----

Razem 1638266751 - 47 412823 -

Poludnie Rosyi . ~ 1 81395386 76139204 - 2470097 4050487 -
Ural. "b. 39018471 38347355 - 3 5E> 138 4003503 -
Moskiewski ~ l 8061892 8220230 - 323008 670336 -

N adwolżański "' 1 10065924 8689400 455989 278667 ... - -

Pó.tnocny i Nadbyltycki 
·o 

8249450 8989917 909547 1079015 ~ - -
Królestwo Polskie ~. 20 185551 23637817 23479326 1368531 1516112 1368532 

~ 
Razem [166966674 164023923 - 9042310 11598130 -

P oludnie Rosyi . "' 6017793 5227430 - 935 150 12292611 -
Ural . . . . . 'b. 3549001 3328847 - 1104212 1056207 -
Moskiewski " 3390612 2723647 - 900643 756224 -.. 
Nadwołżański "' 989573 860173 71245 56337 .. ! 

- -
ólnocny i N ad bałtycki ·o 1490561 140461 7 1210531 103633 ~ - -

Królestwo Polskie . . 
..., 

1170723 1293249 1 600234 95984 82291 95984 ~ 

j::: 
14837963 32839531 R azem 16608263 - 3228283 -

p 

P oludnie R osyi . 68258225 63122788 - 9312321 8600775 -
Ural . . . . . -~ 32673169 307903801 - 10758287 7 461187 -" 
Moskiewski "' 7507082 6994428 1127319 1108950 " - -.. 
N ad wolżański 

.p 

8456907 8418077 988293 722690 .. - -
Pólnocny i Nadbałtycki 

·O 
9327602 96758671 - 1279825 1180426 ił; -

.p 

Królestwo Polskie . . . ;., 16886 702 19410206, 20924879 16940201 1867940 1710875 
j::: 

Razem 143109687 1384117461 - 25160065[ 20941968[ -

li Liczba pieców podług okręgów. 
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Poludnie Rosyi . ·135 l 8 9 5 l 57 1 
l 81 5 

l 70 l - 1 2331 - 1 -
Ural . . . .. . 83 30 18 10 141 R 88 2 59 11 554 237 189 
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JII. Liczba zakładów hutniczych i robotników podług okręgów. 
l 

Liczba zakładów l Liczba robotników 

o k r ę g l l l W zakla-1 Poza za-~ Ogólna Czynnych dzie kładem Razem 
-
Poludnie Rosyi 27 ~3 47443 5275 52718 
Ural .... . . 124 109 75352 43471 118823 
Moskiewski 43 26 18682 4300 22982 
N ad wołżański 5 2 6918 1278 8196 
Pólnocny i Nadbałtycki 25 15 28440 1117 29557 
Królestwo Polskie . . • . 31 19 15013 1229 16242 
Królestwo Polskie (podług da-

nych Rady Zjazdu przemy-
alowców górniczych Kró-l 

l lestwr~ Polskiego) •. . . . ? 22 ? ? 16471 

Razem l 255 194 l 191848 l 56670 l 248 518 

IV. Wytwórczość i zapasy w całem państwie Rosyjskiem podług przedmiotów wytwórczości. 

Wytwór pierwszy. 
Surowiec lejarski 

" dla dalszej przerób ki 
Surowiec beZ' wymienienia nazwy 
Odlewy surowcowe z wielkiego pieca 
Surowiec zwierciadlany 12-14% Mn . 

" " 19-20% Mn. 
" manganowy 50- 60% Mn 
,. manganowy 78-80% Mn. 
" krzemowy . · 
" krzemowo-zwierciadlany 

Razem 
Wszelkie złamki i okruchy surowca 
Stare żelazo . 

l 
Wszelkie obcinki i odpadki 

l Razem 

w 

W grudniu 

'4'3321 

67o6 152 
2 540661 

219753 
6jg6 

124 381 

5 193 
26o68 

63~6 
--

" 106 3" 
592132 

935 3i2 

l 434766 

2g62 270 

.y t w ó 

rok 1905 l 
Od 1 stycznia do 31 grudnia 

Podług zaaad nych Central-l Podług da-
dodawania ne~o biura 

s atystycz. 

p u 

23 755 oog 23 888 002 

lO l 155 759 101 466460 

33 353 027 327Ół 145 
2 829764 2765 385 

l '-1106 r '4 ro6 
2 478630 24786)0 

53 230 53 230 
l 365 901 1 365 901 

6s6 749 656749 
- -

165 ]Ó2 175 165 5526o8 
9217701 8~8879 

12 288883 12694 030 
23 619 545 23537 146 

45 126 129 45 220 os s 

r c z o ś ć z a p 

rok 1906 
Od l stycznia do 31 grudnia 

Dnia Sl-go 

1Podłu8 d3-". 
grudnia 

w grudniu Podług zasad nych entral- r. 1905 dodawania nego biura 
statysty oz. 

d ó w 

3CS8 6o6 26 567 8oo 26589684 7974 875 
7 664 8gl ~ 724470 ~724 545 25531 169. 
2717385 3074° 131 3o6-,s 3so 10973 387 

245 814 2 6g6282 . 2748 122 941400 
l~ 925 2230'3 223013 357 374 

222 88g 1 g6o785 l 900785 7g6 949 
10065 61771 61771 s6684 

124228 2 382 853 2 382 853 528946 
15 966 soo 352 soo 352 370 2g6 

200 200 --
14073 769 1638-s7 6s7 163826675 47531 079 

700 293 76~ 335 7Ó75 235 4 110 203 
l o83 620 14004 829 '4004053 3 333 265 
l 545 552 21372 064 2! 349785 3084 772 

3 329 465 43 075 228 l 43 o8go73 10 528240 l 

a s Y 

Dnia 3l·go 
grudnia 
r . 1906 

8632 079 
27072 059 
8875 400 

925 120 
302 42Ó 

739619 
8) 217 

366835 
403040 

11 022 

47412823 

32oo 85o 

4039913 
2847 455 

10o88218 
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Wytwór drugi A. 

:Bloki zlewne besemerowskie 
" tomasowskie 

" martenowskie 
" " " pudlowe 

" tyglowe 
Pólwyrób fryszerski . 

Wytwór drugi B. 

Razem 

Odlewy surowcowe z kopulaków i pie
ców żarowych. 

" stalowe z pieców martenowskich 
i tyglowych oraz gruszek 

Rury surowcowe wodociągowe z po
łączeniem kolnierzowem i mufowam 

Części fasonowe do tychże 
Razem 

Bloki kute i przewalcowane jako też 
kęsy plaskie i równoboczne 

Wytwór trzeci. 
Bloki kute i przewalcowanejako też kę
sy plaskie i równoboczne (na sprzedaż) 
Belki dwuteowe i korytkowe ponad 

100 mm wysokości 
Szyny dla kolei konnych "Feniks" . 

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

" kopalniane do 8,32 f. w stopie 
bieżącej 

Stal i żelazo plaskie powozowe, szablo-
nowe i wszelkie handlowe 

" resorowa i sprężynowa 
" narzędziowa 

" cementowa 
Drut walcowany okrągły i kwadratowy 
Blacha żelazna i stalowa grubości ponad 

3111-111 • o • 

Blacha żelazna i stalowa grubości od 
3 mm do M 20 włącznie 

• dachowa żelazna i stalowa gru
bości poniżej M 20 

Żelazo i stal uniwersalne szerokości 
150 do 600 mm włącznie oraz 
żelazo do wyrobu rur . 

Obręcze do kół parowozowych, tendro
wych i wagonowych oraz kolnie
rze walcowane 

l 

l 

l 

PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 

l I 17 015 27635 258 27635 258 l 470278 
336 757 7.figos 7g66 go5 593 394 

7600624 I17gg6412 118520414 9344938 
975 501 10834 436 10743 007 825 63I 
64442 687000 674 398 31703 
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2685 ;o 54 I so 541 2737 
4262o8 675° 330 71 II 287 s68g6g 

576002 I 1745 074 1109910 6688;7 

186032 26r9874 2663 005 228 7o8 

l I I7 314 I3239 224 I3267 os8 I092 286 

226478 3585 253 3619122 229 46g 

239 357 4202 ISO 4 177 1 5° l I8o 4o8 

19 

20143 740 20 143 740 512 386 477716 
8o54 ;83 8o54 583 73644 oo58g 

1235'4722 124 I02 362 7039730 9799200 
lO J6J 330 10 131 437 l 125 5'4 I 102 674 

464 4'4 4644'4 5344I s6g8z 
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14857073 I4837<J53 3 2489I2 3z8~ 953 

638I7 I42 63824 577 S32319I 6683050 
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Osie parowozowe, tendrowe i wagonowe 
nieobtoczone 8s61) 18239'21 ,g,3 703 49218 ' '7' ti45 ''7'645 219907 

Wszelkie obcinki, końce i wytłoczki od 
wyrobu obręczy 

Wytwór czwarty. 
Rury ciągnione i spawane 
Złączki i podkładki 

RaZ"em 

Razem 

1778'7 2 343 474 

8 542 237 '4'482758 

4°317 l 454 378 
228039 3390 950 
268 356 4845 328 

Wytwórczość surowca w państwie Ro~yj
skiem w roku 1906-ym zmniejszyła się w porow
Daniu z rokiem 1905-ym o l %, z rokiem 1904-ym 
o 9%. W końcu roku 1906-go dało się zauważyć 
również zmniejszenie rozchodu surowca na sprze
daż, natomiast rozchód surowca na przeróbkę w 
zakładach własnych powiększył się po całym sze
regu miesięcy zastoju pod tym względem. 

Wytwórczość surowca w roku 1906-ym w 
Królestwie Polskiem powiększyła się w porówna
niu z rokiem 1905-ym o 17% dosięgając poziomu 
wytwórczości w roku 1903-im, w porównaniu jed
nak z wytwórczością surowca w roku 1904-ym 
zmniejszyła się o 19%. 

Wytwórczość pólwyrobów żelaznych i stalo
wych w państwie Rosyjskiem ku końcowi roku 
1906-go osłabła, w całym zaś roku sprawozdaw-· 
czym nie dosięgła poziomu wytwórczości w roku 
1905-ym a tern bardziej wytwórczości r. 1904-go. 

2449623 204243 310 373 3168703 -
143 oo2 58, g621 goo 138 397 "3 '38411 746 25 535 901 

l 457712 147878 1 155 490 l 73) 197 32789~ 
3 43Ó 740 231512 3 377 310 3 377 310 44' 3o8 

4 8g4 452 379 390 5 142800 5112507 769 201 l 
Wytwórczość pólwyrobów żelaznych i stalo

wych w Królestwie Polskiem w r. 1906-ym zaj
muje miejsce pośrednie między wytwórczością r. 
1904-go (największą) i r. 1905 (najmniejszą). Ku 
końcowi roku rozchód pólwyrobów żelaznych i 
stalowych zmniejszył się, wobec czego w dniu 
31-ym grudnia r. 1906 powiększyły się zapasy. 

Wytwórczość wyrobów gotowych, żelaza i 
stali w państwie Rosyjskiem w r. 1906-ym podle
gła w dalszym ciągu zmniejszeniu, nie dosięgając 
poziomu wytwórczości w r. 1905-ym, a tem bar
dziej r. 1904-go. 

Wytwórczość wyrobów gotowych, żelaza i 
stali w Królestwie Folskiero w r. 1906-ym pod
niosła się w porównaniu z wytwórczością roku 
1905-go, jednakże nie dosięgla poziomu wytwór
czości r. 1901-go, zajmuJąC miejsce pośrednie pod 
tym względem. 

J. H. 

Jrzegfąa fiteratury górniczo- fiutniczej. 
Treść art91{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo=hutnicz9ch. 

Gornyj Żurnał (1907). Październik. a) S. l nych robót. Usiło wania wynalazców, skierowane
Korzuchin. Badania pro;. Richardsa uad procesem : ku temu, ażeby nadać swym okularom :;r.naczenie 
sortowani,, rud prz ez osadza1tie w cieczach w zwiq- uniwet:salnych nie odniosły skutku. Zakres za
zku z rozwojem badmi w tym przedmiocie (dok.). stosowania ok ularów powinien być ograniczony 
Badania nad sortowaniem przez osadzanie miesza- do pewnej katP.goryi zajęć. Okulary powinny być 
nin, złożonych z kwarcu i błyszczu ołowiu , kwar· ' lekkie, niedrogie, przystosowane do kształtu twa
cu i blendy cynkowej, ziarn kwarcu dwóeh róż-l rzy i dające się łatwo oczyszczać. c) D. Ziks. 
nych wielkości . Późniejsze badania Richardsa Tlen jako t ·r11i i slmteczny środek przeciwko uasa
nad działaniem sit osadowych, stosowanych w l dom w piecach ·wielkich, .zarnarz '.lniu otworów spu
praktyce. b) A. Dreier. i11nteryaly w sprawie ochro- : stowych i imzym przeszkodom w procesach metalur
ny ·wzroku robotników fabrycznych (dok.). Opisaw- gicznych Sposób, zapomocą którego można szyb
szy najbardziej rozpowszechnione odmiany okula- ko i tanio usuwać metal zastygły z otworów spu
rów ochronnych w oprawie z siatki drucianej ze stowych w piecach wielkich lub martenowskich, 
szkłami lub bez oraz okularów w oprawie meta- polega na zastosowaniu plomienia mieszaniny tle
lowaj ze szkłami lub miką i scharakteryzowaw-1 nu i wodoru. W tym celu dane miej sce ogrzewa 
szy ich wany i zalety według wyników praktyki, . się początkowo gazem oświetlającym lub wodnym, 
autor przychodzi dn wniosku, że większość tych l poczem przy pomocy odpowiedniego paluika 
okularów nie odpowiada celo wi. Te zaś okulary, l poddaj\l się działaniu plomienia wodoru, następnie 
które zn alazły szersze rozpowszechnienie w fa- wodoru i tlenu początkowo pod nizkim ciśnieniem, 
brykach, nadają się tylko do pewnych określ o- które stopniowo podnosi się do 30 atm. W ów czas 

1908 

76959 

-
20 941 g68 

423882 
359318 

783200 
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przypływ wodoru stopniowo zmniejsza się, gdyż 
zaczyna się palić s?'m metal w atmosferze tlenu. 
Temperatura skutkle.m _tego tak szybl~o w~r~sta. , 
że operacya przetop1ema otworu . konczy s1~ w 
ciągu kilk_u nu n ut. Cale urz~dzeme, sldadaJąCe 
się z palmka, bomb z tlenem 1 wodorem, wentyla 
redukcvj n ego, manometru i rurek g umowych, kosz
tuje okolo .czterystu rubli. Zamiast wodoru mo· 
żna z korzyścią stosować acetylen. Sposób po
wyższy m,oże być r~wnieź zastoso.wany _do t o pie
nia n11sadow w okoliCach form W1elkop1e~owycb, 
zapobieaania tworzeniu się dziur osadowych w 
blokach~ wyko nywani a otworów w grubych bla
ch ach paneernych, obcinania nadlew u i t. p. d) 
T~V. Konopasewic.e. O .ernianacli, zachod :;~1cych w sta
li pod wpll'wem obróbki termicenej. Streszczenie 
p r acy Arnold a i .Mac 'Williama, zamieszczonej :v 
czasopiśmie "Journal of t!Je Iron and Stell ln stl
tute", zawi erającej wyniki badań, dokonanych w 
celu wyjaśnienia różnorodnych zjawisk i zmian, 
zachodzących pod wpływem obróbki termicznej 
w różnych gat unka ch zwykłej stali węglowej, 
pi·zyjmując, że stal skJ'ada się z niewielkiej liczby 

.składników o określonym składzie chemicznym 
oraz własn ościach fi zycznych i krystalograficz
nych. e) P. Palczy1isN. Zloża węgla minernl11ego 
'Wzdlu.ś ~yberyjskiej drogi żelaz11ej i .zllac ;;ellie ich 
dla kraju. Od czyt, wygloszony na posiedzeni11 
pólnocno-syberyjskiego oddz iału rosyj skiego To
warzystwa geog raf1cznego w Irkucku. Złoża wę
gla mineralnego znane były na Sybery i już orł 
wielu dziesiątków lat, lecz dopiero uudowa drogi 
żelaznej stała się pobudką do rozpoczęcia odbu
d owy pokładów znanych jakoteż poszukiwania no
wych. Szczególnie przyczyniły się do tego ba
dania geologiczne, dokonane wzdłuż budującej się 
drogi żelaznej. Liczba zgl'oszeń o nadania dosię
ga dziś wielu tysięcy, lecz odbudowa prowadzi 
się tylko tam, gdzie są po temu sprzyj ające oko
liczności, a miano wicie bliz kość drogi ż elaz n ej i 
miejscowości zaludnionych i dogodne warunki 
techniczne. Przeszkodą dla rozwoju przemysłu 
węglowego jest nie l' ad w stosunkach prawnych 
władania ziemią i braki prawodawstwa górni
czego. Do tego należy dołączyć niechęć ze stro
ny zwierzchności drogi żelaznej do używania wę
gla kamiennego jako opalu. Do rozpowszechnie
nia węgla na drodze zelaznej w wysokim stopniu 
przyczyniły s i ę wojny z Chinami i Japonią. Roz
wojowi przemysłu na Syberyi sprzyj a ta okolicz
ność, że z powodu zalegan ia pokładów na nie
znacznych głębokościach koszta wytwórczości są 
małe. W okresie czasu od r. 1900 do 1906 wy
twórczość węgla na Syberyi wzrosła 20 razy i 
dosięgła 100 milionów pudów. W edlug autora 
należałoby zbadać własności różnych gatunków 
węgla celem wyjaśnienia, jakie rodzaje przemysłu 
mogłyby tam rozwinąć się. Autor daje treściwą 
charakterystykę ważniejszych zlóż węglowych i 
wskazuje na olbrzymie znaczenie pr7.emyslu wę
glowego dla rozwoju Sybe1·yi. R ozwój przemy-

slu tego wpłynie na zniżkę cen drzewa, ułatwi 
rozwój komunikacyi przemysłu fabrycznego a 
zwłaszcza gói·niczo-hutuiczego i stanie się jednym 
z warunków szybszej kolonizacyi kraju. 

Gliickauf · (1907) N!! 36 i 37. · a) Schliłter. 
Przyrzqd do wiercenin szybów sposobem hydraulicz
nym. Zasady, na których inż. Wolski oparł po
mysł tarana wodnego do wiercenia głębokich ot
worów wiertniczych, posłużyły za podstawę do 
budowy przyrządu do wiercenia szybów. Pierw
szy taki przyrząd byl demostrowany na wystawie 
w Leodyum w r . 1905. Od tego czasu, zawdzię
czając systematycznym bacianiom, doznał on licz
nych zmian i ulepszeń. Artykuł zaznajamia z 
głównymi momentami rozwoju tego przyrządu, 
który w ostatecznej swej postaci · s;kłada się ze 
znacznej liczby dłut, połączonych ze wspólnym 
dla calego przyrządu przewodem.. Dluta umiesz
czone są schodowo j edno nad drugiem i posiada
ją różny stopień nachylenia względem piona. 
Próby pogłębiania szybu o przekroju 5,'25 m wyka
zały, że przyrząd ten w najtwardszych skałach 
wierci przynajmniej 0.5 m w ciągu 10 godz. Przy
rząd zn ajdzi e zastosowanie w pierwszym rzędzie 
tam, gdzie skutkiem przy pływu znacznej ilości 
wody z warstw górnych praca ręezna przy po
głębianiu szybów j est wielce utrudniona, nato
miast znajduje się dostateczna ilość wody do 
wprawiania w ruch przyrządu i przepłukiwania 
otworu. Zastosowan ie tego przyrządu wpłynie 
również w znacznej mierze na zmniejszenie licz
by potrzebny ch przy pogłębi a niu robotników. 
Li czba wypadków nieszczęśliwych zmniejszy się 
bardzo, gdyż wewnątrz szy bu przy pogłębianiu 
nie pracuje ani jeden robotnik. Sposób ten mo
że być zastosowany przy pogłębianiu szybów 
wszelkich gł'ębokości i przekrojów. b) Be_vling. 
Badania 111ateryatów w_vbuchow_vch be::piecznych. 
Badania dokonane w ·chodniku doświadczalnym 
w Gelsenkirchen ujawniły, że materyały wybu
chowe, nabżące do grupy karbonitowych, są nie
zależnie od warunków w jakich odbywn;;\ się pró
by zupełni e· bezpieczne w ober.ności guzt) W wy
buchowych, natomiast bardzo niebezpieczne 
w obecności pyłu węglowego, gdy bada
nia dokonywane były w moździerzu o wąz
kim otworze. Dyn amit żelatynowy w rozmai
tych warunkach jest zupełnie bezpieczny wobec
ności pylu węglowego, zaś bardzo niebezpieczny 
w obecności gazu wybuchowego o ile badania do
konywane były w moździerzu o szerokim otworze. 
c) Riegel. Odbudowa pokladu 'węgla brunatnego, 
z11ajdujqcego się pomiędzy Weisswasser Kolz ig, ilfus
kau i Teuptitz w Niederlausitz ze szczególnem 
nwzglednieniem środków zapobiegawczych przeci-w sa
mozapalalliu się węgla. Rozmiary pokładu węgla 
brunatnego i jego znaczenie ekonomiczne. Budo
wa geologiczna. Sposoby odbudowy. Samoza
palanie się węgla i jego przyczyny. Srodki zapo
biegawcze, jakie zastosowano celem zapobieżenia sa
mozapalaniu się węgla są następujące: odbudowa 
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prowadzi się za pomocą szy hików, położonych w nie
wielkiej od siebie odległości, ograniczenie wymia
rów chodników, unikanie przedwczesnej odbudo
wy filarów, odpowiednie przewietrzanie i usunię
cie przewodów parowych z kopalni. d) L. HoJ.f
mann. Ptuwó.i: pochylniany zapornocq liny bes kot't
ca ·w kopalni Gliiclchilf pod Hettstedtem. W kopal
ni Gliickhilf wszędzie, gdzie na to pozwala upad 
pokładu, zastosow\'n o do przewozu pochylnianego 
liny bez końca. Srednio w ciągu doby przewo
zić można po pochylni 658 wozów. Koszt pr7.e
wozu jednego wozu o sile nośnej 550 kg wypada 
7,1 fen. Celem uniknięcia omylek w razie sygna
lizowania w kilku punktach pochylni jednocze
śnie zastosowana została sygnalizacya optyczna. 
Liczba wypadków nieszczęśliwych przy przewo
zie linowym wogóle doznała znacznego zmniej
szenia; Z'vlaszcza sygnalista jest mało narażony 
na uderzenie wózkiem, gdyż tylko przez krótki 
czas zmuszony jest znajdować się na pochylni. e) 
DobbelsteiJt. Dane o teclł!ziczJtvch i ekonomiczurch 
waru11kach przemvslu naftowego ·w Wiet B"e (Nadre
nia). f) Ulepszenia kotlów pt;row_vch. Opis najnow
szych kotł"ów i przegrzewaczy pary ze szczegół
nem uwzględnieniem najbardziej odpowiednich 
do 7.CJstosC!wania w przemyśle górniczyn1. g) }iiJtgst. 
Ośmiogodzinny deidz roboczy w a1zgielsldm przemy
śle 1.vęglowym . Badania, dokonane celem okl·eśle
nia wpływu ośmiogodzinnego dnia roboczego na 
wytwórczość węgla, stanrynku i przemysł wogó
le oraz współzawodnictwo i wywóz węgla z Anglii. 

NQ 38. a) Beyling. Ur.zqdzenia do napel11ia11ia 
paliwem lokomotyw benzyuow1•ch lub benzolowych w 
llop,zlui. W kopalniach węgla w Westfalii , gdzie 
coraz bardziej rozpowszechnia się zastosowanie 
lokomotyw benzynowych, zaczęto w ostatnich cza
sach usuwać odejmowane zbiorniki jako mało za
bezpieczające przed wypadkiem pożaru, zastępu
jąc je zbiornikami stanowiącemi z lokomotywą 
jedną całość. Napełnianie paliwem takich loko
motyw odbywa się na dole w pomieszczeniach, 
odpowiednio do tego celu urządzonych. Autor 
opisuje urządzenia ?.budowane przez firmę Deutz 
w Kolonii. U lówne zalety tego urządzenia &ą te, 
że benzyn-a nie może być rozlana, a zbiornik na
pełnia się do oznaczo nych granic; również para 
benzyny nie napełnia pomieszczenia, w którym 
odbywa się nalewanie benzyny. b) F. Peters. Po
stęP.Y anali.zy elektrolitycz nej (c. d.). Analiza man
ganu, molibdenu, niklu, kobaltu, paladu, rtęci, sre
bra, teluru, talu, uranu i wanadu. c) Projel?t utwo
rzenia gieldy 111etalowej w Berlinie (pocz.) . Zasady 
i organizacya rynku metalowego w chwili obec
nej. Handel miedzią i cynkiem w Niemczech. 

NQ 39. • a) Sorge. Teorya ruchu wody 1.!J otwo
rze wiertlliczym przy 1.vierceniu z przepłukiwaniem. 
Wzory i tablice, dotyczące przepłukiwania. Sila 
unosząca wody. Przykłady. b) F . Peters. Fostę
py analizy elelltrolitycznej (dok.). Analiza bizmutu, 
cynku i cyny. c) Projekt utworze11ia gieldy meta-

lozvej 1.v Berlinie (c. d.). Handel ołowiem i cyną 
w Niemczech. Giełda metalowa w Londynie. 

Oesterreichische Zeitschrift fiir Berg- und 
HUtteowesen (1907). N!! 37. a) J. Mayer. Pod
.ziemne stac_'\'e ratunko~e albo schroniska (pocz.)~ 
Ostatni e wielkie katastrofy w kopalni ach węgla 
Reden i Courrieres wykazały znaczenie i koniecz
ność istnienia podziemnych stacyi ratunkowych. 
Autor poddaje krytyce stacye istniejące i udzie
la wskazt)wek praktycznych co do ich urządzenia. 
b) .1/aszyny wyciq.gowe i podno/;11iki ·w górnictwie i 
hutuictw te dawniej 1: dziś (dok.). Urządzenia po
mocnicze do przewozu i podnoszenia materyałów 
w hutnictwie. Potężny rozwój hutnictwa nastą
pił dopiero w 19 stuleciu i wywołał potrzebę za
stosoW<lnia mechanizmów pomocniczych. Do poel
noszenia materyalów na gichtę wielkiego pieca 
w okresie czasu od 1803 do 1900 r. stosowano pa
rę i powietrze ścieśnione; od r. 1900 zaczęto po
sługiwać się napędem elektrycznym. W stalow
niach do r. 1800 urządzenia mechaniczne były 
zbyteczne; następnie wprowadzono małe ręczne 
żurawie drewniane i ulepszono je w ten sposób, 
że umożliwiały przesuwanie ciężarów w kierunku 
poprzecznym przy pornocy kola. Od r. 1840 do 
1900 stosowano ciśnienie hydrauliczne i parę. 
W roku 1900 wprowadzono napęd elektryezny. 
W walcowniach dopiero przy napędzie elektrycz
nym podnośniki uzyskały wielce pożądaną tam 
swobodę ruchu. W walcowili w Meiderich za
miast zmiany walców pojedynczo przenosi się ca
le złożone postawy wraz z walcami, ważące 150 t. 
c) .1/. Baldrwf. Usty górnika .<J podróży po Auglii 
(c. d.). Opis urządzeń na powierzchni a zwłaszcza 
sorto\vni. d) IV. Foltz . Rvnek węglowy i nutalowy 
w lipcu i sierpuiu r. 1907 (pocz.). 

NQ 38, a) F. Okorn . Katastrojv slcutldem 1.VY
buchu gaz ów 1.v kopatuiach Redell i Klein-Rossein w 
okręgu górnic.sym Saar (pocz.). Opis katastrofy w 
kopalni Reden, gdzie skutkiem wybuchu gazów 
i pyłu węglowego 150 ludzi utraciło życie. Au
tor podaje ptzyczyny, które spowodowały wypa
dek i wskazuje na środki zapobiegawcze, j akie 
należy przedsiębrać w przyszłości. b) J. Meyer. 
Pod.ziem11e stacye ratunlzowe albo sclzro11iska (dok.). 
c) M. Baldauf. Lis~\' górnika .z podróży po Anglii 
(c. d.). Urządzenia sarnoczynne do zatrzymywa
nia, odpyc l1 an ia i wywraca nia wózków, do wta
czania i wytaczania ieh z pomostu nadszybowe
go. Urządzenia cło wywracania wagonów. d) W. 
Folt.2:. l?y11ek wę!?lowy i m etalowy 1.v lipcu l sierpniu 
r. 1907 (dok.). 

Zeitschrift des Oberschlesischen Berg- und 
Hiittenmannischen Vereins (1907). Wrzesień. 
a) A. H or;:t. ?ostępy 1.v budowie l<otlów walczastych 
zrzeszo11ych bateryj11ych i 1vidoki ro.c; powszeclwienia 
naj11o ws.zych typów tych kotlów na Slq.sku Gómym. 
W ychoclząc z tej zasady, że dla przemysłu wę
glowego na Śląsku jest rzeczą pierwszorzędnej 
wagj ograniczenie powierzchni, zajmowanej przez 
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urządzenia kopalniane na powierzchni do niezbęd
nego minimum, ażeby tym sposobemjak najmniej 
węgla pozostawało w stanie niepodlegającym od
budowie, autor wyraża przekon anie, że co się ty
czy kotłów parowych, najodpowiedniejsze są z 
tego względu kotły wal czasie bateryj n e, które 
zajmując mało powierzchni, dają największą sto
sunkowo powierzchnię ogrzewalną. Braki kotłów 
walczastych dawnego typu, składających się z jed
nego górnego i dwóch dolnych walców, połączo
nych ze sobą króćcami, wynikały z zastosowania 
zasady przeciwprądu dla ruchu wody i gazów 

Kronika 

opałowych. Kotły walczaste bateryjne nowego 
typu skł'adają się z trzech złączonych ze sobą ko
tlow, z których każdy złożony jest z trzech, 
umieszczonych jeden nad drugiDI., walców. Kotły 
te zwykle posiadaj ą połączenie parowe zapomocą 
umieszczonego na nich poprzecznie wspólnego 
zbiornika pary. Faleniska umieszczone pod środ
kowymi walcami. Powierzchnia ogrzewalna ta
kich kotłów wynosi 200- 250m2• b) Dane, doty
czqce przewoz u ·węgla, kollsu i brykiet z Górnoślq,skie
go zaglębia węr;lowego do poszczególnych stacyi w 
kraju i zagranicq . w: K. 

Polski związek zawodowy robotników prze- , jeniu wszelkich zobowiązań zostaje odd any na 
!fiYSłu górniczego. Dnia 4 .sie.rpnia r . 1~07 z.are- c.el, wsk.azany prz~z zebranie ogólne. Związku, 
Jestrowaną zostala w kom1sy1 gubermalneJ do lecz maJątek ten me może być rozdzielony po
spraw stowarzyszeniowych w Piotrkowie ustawa l między członków ani przeznaczony na cele natu
polskiego Związku zawodoweg o robotników rrze- ry politycznej. 
mysłu górniczeg o, poczem Związek rozpo c zął W grudniu r. 1907 zarząd Związku przeslal 
swoją działalność w zagłębiu Dąbrowskiem. Biu- do przemysłowców górn iczych za pośrednictwem 
ro zarządu Związku znajduje się w Sosnowcu, Rady Zj azdu przemysłowców górni r- zych Króle-
ulica Główna M 20. stwa Folskiego odezwę treści następującej: 

Celem Związku jest wyświetlanie i regulo- "Zbytecznem jest chyba dowodzić, że jed-
wanie zagadnień eko nomicznych oraz polepszanie nem z najważniejszych niedomagań wewnętnmych 
warunków pracy swoich członków przez: l) dąże- przemysłulu nas wogóle a więc i przemysfu górnicze
nie do załatwiania drogą zgody dobrowoln ej lub g o jest brak jakiegokolwiek mogącego mieć istotne a 
sądu polubownego sporów, wynikających pomię- nie formalne znaczenie r egulatora wzajemuego sto
ozy czfonkam i i praeodawcami w sprawach umów; sunku r obotników do przemysłowców. W ostat
~) wyjaśnianie wysokości płacy i innych warun· nich dwóch latach nienormalność tego stosunku 
ków pracy w przemyśle górniczym; 3) wydawa- znalazła swój jaskrawy wyraz w wydarzeniach, 
nie członkom zapomóg; 4) zakładanie kas pomocy rujnuj ących i robotników i sam przemysł. Doświad
wzajemnej; '5) zaJdadanie bibliotek, szkół za wodo- czeniem smutn ern nauczone, rozsądniejsze i dba
wych oraz urządzanie kursów i odczytów; 6) uła- jące o rzeczywiste swe dobro rzesze robotnicze 
twianie członkom nabywan ie na warunkach ko- przyszły do przekonania, że podniesienie dobro
rzystnych przedmiotów pierwszej potrzeby; 7) po- bytu i kultury robotn ików oraz dotyrl1czasowy 
średnictwa pracy; 8) udzielanie członkom bezpla- nienormalny stosunek robotników do przemysłow
tnej pomocy prawnej w spra'-'ach zawodowych. ców rozwiązuje się jedyną drogą, wskazaną przez 
W celu podniesienia poziomu kulturalnego człon- społeczeństwa zachodu, drogą wewnętrznych or
ków Związek ma praw o wydawania czasopism i ganizacyi robotniczych, drogą związków za wodo
urządzan ia czytelni . Związek wyklucza ze sfery wych, znajdujących moralne uznanie i popar cie 
sweJ działaln ości wszelką działalność i agitacyę przemysłowców. Tymi względami powodowani, 
polityczną oraz wyznaniową. Związek rozciąga poczuliśmy się do obowiązku powolać . do życia 
swoją działalność na całe Król estwo Polskie. polski Związek zawodowy robotników przemysłu 
Członkiem Związku może być każdy pracujący górniczego, odnośne artykuły ustawy którego 
w przemyśle górniczym bez różnicy płci i wy- wskazują wyraźnie i niedwuznaczn ie cel i środki 
znania, liczący najmniej 17 lat wieku, ni9 obar- działan ia Związku. Jest tu zakreślony program 
czony żadnymi zarzutami natury moralnej i nie poważne.i pracy obywatelskiej i społecznej wśród 
należący do żadnego innego stowarzyszenia za- mas robotniczych, wolnej od wszelkich haseł de
wodowego. Kandydat na członka powinien zło- magogicznych , tak łatwo grających na nizkich 
żyć zarządowi Związku zgłoszenie piśmienne, opa- instynktach ludzkich i jednających sobie licznych 
trzone podpisami 2 członków wprowadzających; jakkolwiek na krótką metę zwolenników. W pra
człanków przyjmuje zarząd na podstawie gloso- cę tę wkładamy swe szczere przekonania i ofiar
wania zwykłą większością głosów. W razie roz- ność obywatelską; zwracamy się zatem do Was, 
wiązania Związku cały jego majątek po zaspoko- panowie przemysłowcy, o moralne poparcie naszych 
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usiłowań i o uznawanie naszej organizacyi w tych 
wypadkach, kiedy jakiekolwiek nieporozumienie 
pomiędzy- ~Fanami a robotnikami aa ~posobność 
odwalania s1ę do nas. Chcemy, abyście tern sa
mem uznali w nas organizacyę zawodową robot
ników oraz tym sposobem pośredniczy li pomiędzy 
nami a niezorganizowaneroi jeszcze rzeszami ro
botników górniczych, dzięki czemu wpływ i po
waga nasza wśród ogółu robotników. wzrośnie, 
istnien ie naszej organizacyi wzmoci1i się a dzia
łalność pogłębi się i r ozwinie . ku wspólnemu do
bru robotników i przemysłowców. Pragnęliby
śmy przy stawianiu tych naszych pierwszych 
krokow znaleźć zachętę do pracy z V\ aszej stro
ny i nie wątpimy, że nas te rachuby nie zawio
dą. Szczęść Boże. Z poważaniem. Zarząd pol
skiego Związku zawodowego robotników przemy
słu górniczego. Prezes SYLwESTER SzNUHA. Sekre
tarz KucYTOWSKI" . 

W wielu drukowanych w Przeglqdzie Górni
czo-Hut/liczym artykułach wykazywany był wpływ 
dodatni, jaki w Europie zachodniej wywierają na 
stosunki robotnicze związki zawodowe i instytu
cye rozjem cze; wobec tego nowo-powstałemu pol
skiemu Związkowi zawodowemu robotników prze
mysłu górniczego życzyć tylko należy pomyślne
go rozwoju i zjednoczenia wszystkich robotników 
górniczych pod wspólnem hasłem : dobrobytu ro
botnika i rozwoju w kraju przemysłu, dającego 
byt wielotysięcznym rzeszom robotniczym. Jeże
li większość robotników będzie n ależała do jed
nego związku zawodowego, kierowanego przez 
rozumny i znający stan istotny spraw przemy
słowców zarząd, wówczas taki związek zyska na 
powadze i pośród robotników i pośród przemy
słowców: pierwsi będą do związku garnęli się, 
drudzy będą w r azie wyniklej potrzeby do po-
średnictwa związku uciekali się. S. 

X-ty Zjazd ogólny górników niemieckich 
w Eisenach. W dniu 10 października r. 1907 
rozpoczęły się w Eisenach obrady Zjazdu X-go 
górników niemieckich, który zagaił >:tarosta gór
niczy SeRARF z H alle, przypominając, że na ostat
nim IX Zjeździe górników w Saarbriicken uch wa
lono, żeby Zjazd X odhyl się w Eisenach. Na 
Zjeździe IX-ym zamianowano przewodniczącym 
komitetu wykonawczego ówczesnego starostę gó r
niczego z H alle d-ra FuRsTAj po ustąpieniu d-ra 
FuRsTA przypadło starości e ScHARFOWI w udziale 
otwarcie Zj azdu X-go górników niemieckich. 
W Zjeździe zgłosiło swój udział 751 górników i 
osób, które z górnictwem lączyzwiązek ściślejszy. 
W Zj eździe tym oprócz ludzi fachowych wzięli 
także udział goście. wśród . których wy bitniejsi 
by li: dr. DELBRiiCK minister ·handlu i przemysłu , 
W URMB minister \Veimarski, dr. KAUFMANN prezy
dent państwowego urzędu ubezpieczeń i dr. ScHMIE
DER starszy burmistrz m. Eisenach. Na wstępie 
w dłuższej przemowie oddal starosta 8cHARF hold 

pamięci zmarłych górników, poczem wybrano do 
prezydyum d-ra NEBE ministeryalnego dyrektora 
z W eimaru, RunoLPHA gent~ralnego administrato
ra z Monachium i LiiTHGENA generalnego dyrek
tora z Rotthausen, a j ako sekretarza asesora gór
niczego HEUBACHA. 

Po załatwieniu tych formalności zjazdowych 
rozpoczął się wy kład d-ra TuBBENA z .Magdebur
ga. Przedmiotem wykładu był' Praktvc:zny projekt 
systelllu dwuszybowego 'W kopalniach soli kamiennej 
i potasowej. (Praktische VorschHi.ge zum Zwei
schachtsystem beim Steinsalz und Kalibergbau). 
Prelegent wyszedł z założenia, że władze górni
cze, które przestrzegają, żeby każda kopalnia by
la przynajmniej d w oma szybami otwarta, nie po
dają w przepisach r ozmiarów, urządzenia i ro
dzaju wyprawy tego drugiego szybu, że zatem 
ten drugi szyb zastąpić można zupełnie dobrze 
stosownym otworem lub szybem wiertniczym, tak 
urządzonym, żeby mógł' w danym wypadku po
służyć do wyjścia z kopalni. Ażeby takie szy
by mogły służyć jako przewietrzające i do wy
jazdu z kopalni, powinny być z~=topatrzone w 
schody kręcone, zbudowane z grubej bl achy że
laznej, podziurkowanej dla przewiewu. Zamiast 
takich schodów możnaby dać w szybie odpowied
nio zbudowane drabiny prostopadle. Szyby takie 
wiertnicze w i n n y być w terenie usypistym i wod
nistym szczelnie zamocowane; rury te mogą być 
w skale osadzone na betonie. Wewnątrz powinny 
być rury wzmocnione belkami żelaznemi, które 
mogą zarazem służyć jako kierownice dla stosow
nie urząclzonego kosza wyjazdowego, który, zu
pełnie podobnie jak klatka wyjazdowa, może być 
podzielony na piętra i zaopatrzony w przesuwal
ne wchodowe drzwi wypukle. Drugi projekt 
przewozu ludzi z kopalni polega na urządzeniu 
t. zw. pr.sesuwnic_v (Fahrkunst) w postaci porusza
nych w szybie nitprzeciw siebie dwóch drabin w 
tempie tak powolnem, żeby górnik w pewnej 
chwili mógl przejść ze szczebla jednej drabiny 
na szczebel drugiej. Korzyśei w urządzeniu ta
kich wiertniczych szybów bezpieczeństwa polega
ją przedewszystkiem na znacznie mniejszych kosz
tach wy konania takiego szybu wiertniczego. Za 
sumę, której wymaga wybudowanie normalneg o 
szyJ:.,u kopalnian ego, pornijując samo niebezpie
czeństwo takiej budowy, wykonać można kilka 
szybów wiertniczych, które rozdzielić można w 
stosownych odstępach na cale pole odbudowy, co 
szczegó lnie dla kopalni soli, gdzie tak jest roz
gał'ęziona robota strzelnicza, wielkie powinno mieć 
znaczenie. Czyniony temu projektowi zarzut, że 
w razie wybuchu wody w kopalniach górnicy 
nie mieliby dosyć czasu, żeby wyjść przez szyb 
tak wązki, obala prelegent twierdzeniem, że w 
rozleglych kopalniach so li , wyposażonych w du
że próżne komory, mogą dni cale upłynąć, zanim 
woda zagrodzi wyjście uciekającym. Ponieważ 
prawie we wszystkich istniejących obecnie kopal-
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niach soli potasowych zalożen~e drugiego szy~u 
nie jest ze wz~lędu na rychleJsze wydob:ywam~ 
urobku kopaimanego wcale potrzebne, w1ęc tez 
ze względow ekonomicznych budowa szybów nor
malnych zul?elnie byłaby _bezc~lową. Koszta wy
konania takiego szybu w1ertmczego na głębo
kość 300 111 przy średnicy 800 mm oblicza prele
gent na 150 000 marek. 

Następny dłuższy wy kład dyrektora gene
ralnego ScHULz-BRIESENA dotyczył Stowarzys.senia 
w celu uregulowania koryta rze!.:i Emsy i odwodnie· 
nia o!.:olicżnych terenów. W stowarzyszeniu tern 
uczestniczą kopalnie okręgu Nadreńsko-Westfal
skiego z udziałem 60%. Prelegent przedstawił 
zwięźle stosunki geologiczne obszaru rzeki Emsy, 
skreślił zawiązek rzeczonego stowarzyszenia i 
i omówił przygotowania do wykonania zamierzo
nego projektu. Według owego projektu maią być 
dotychczasowe urządzenia FoLDRA i zastaw wod
nych możliwie usunięte, bieg rzeki Ems sprosto
wany i tak uregulowany, żeby przez równomier
ny spadek osiągnąć można żywszy ruch wody. 
Na podstawie opracowanego w ten sposób pro
jektu rozdzielone zostaną wynikłe stąd ciężary 
drogą prawną na członków stowarzyszenia, któ· 
rzy ponosić je będą zobowiązani. 

Na wykładzie następnym asesora górniczego 
EvERDINGGA prelegent, mając pod ręką liczne pro· 
file i karty, .roztoezył przed słuchaezami eały 
obszerny obraz pokładów soli potasowych r'a pół
nocnym i poludniowym Harzu, do których do· 
kładnego zbadania posłużyły mu dotychczasowe 
odkrycia geologiczne wraz z wynikami rozbiorów 
chemicznyc!J. Utwory te nazywa prelegent de
scendentnymi, żeby uniknąć nieporozumienia wsku
tek mających już w geologii znaczenie inne wy
razów "primar" i .sekundar". Obydwa macierzy
ste pokłady zostały tu przez .sniesimie i pr.setoże
nie częściowo zburzone, a z wytworów tych po
wśtały nowe górotwory, jak: konglomeraty (zle· 
pieńee), twarde sole (Hartsalze), sylwiny i sole 
kamienne. N a obydwóch poziomach kopalni soli 
zapadają płaszczyzny warstw zniesionych w kie
runku na zachód, a t. zw. descendentne pokłady 
soli zwiększają równocześnie swą miąższość, przy
ozem pozornie rozrzucone różnorodne przekroje 
pojedynczych odkrywek czynią wrażenie dosyć 
jednolite. 

Po ukończeniu wykładu nastąpiła krótka 
przerwa, podczas której uch walono. ażeby XI-ty 
Zjazd niemieckich górników odbył się w Akwiz
granie. :Przewodniczącym komitetu wykonawcze
go wybrano starostę górniczego BAUERA z Bon n, 
a jego zastępcą tajnego radcę górniczego d-ra 
WEIDTMANA. 

Następny wykład mial inspektor maszyn 
ScHARENBERG z Eisleben O ro.;;woju elektrycznej prze
nośni sity w leopalniach tupku miedCJ i i hutach mans
jeld.sldch. Wyklad ten byl objaśniany obra-

zami świetlnymi. W r. 1903 wybudowaną zosta
ła elektrownia na 3 000 k. p., która zaopatrywa
ła w siłę następujące szyby i huty: "Krughiite", 
"Segengottesschacht", "Ernstschach te", "Hohen
thalschacht", "Ottoschachte", "W.-Schacht", "Mar
tinschacht", "Kof'hhiitte• i .Oberhiitte"_ Prąd 
ma 3 000 v. i ze względu na bezpieczeństwo do
pr0wadz'tny jest kablem kręgowym (Ringkabel) 
na odległość 35 !nn. Oprócz tego jest w połą
czeniu z tą siecią stacya parowa na szybie "Geor
gischacht" z l 000 k. p. i druga stacya parowa 
na szybie .Hohenthalschacht" z 750 k. p., dalej 
jest rozgałęzienie kablowe od huty "Krughiite", 
które zaopatruje energią elektryczną dworzec dr. 
żel. w Eisleben i szyb "Hermannschacht". Trze
cia stacya parowa na północ od huty miedzi wy
twarza prąd o napięciu 10 000 v. Odpowiednia 
sieć kablowa rozciąga się na długości 18 km i łą
czy ż inną siecią, która przeprowadza elektrycz
ność o napięciu 3 000 v. zapomocą przetwornika. 

Następnie in ż N OEL mówił O turbinach paro
wych i ich ro.swoju. 

Ostatnie dwa zgłoszone wyklady dyrektora 
kopalni MITTENDORFA z Nardhausen na temat Hy
draulic.sny świder ·wiertnic.sv niemieckiego Towarzy
stwa budowy szybów, oraz d-ra JtiNGSTA z Essen p. 
t. WydajJWŚL' pracy robotnicuj w !.:opalniach węgla 
lcamienllego zostały odwołane z powodu nieobe
cności prelegentów. 

W d. 11 października zawiozły uczestników 
Zjazdu osobne pociągi do zwiedzania kopalni so
li potasowych w Kaiseroda, Aleksandershall, Win
tershall, Sachsen- W eimar i Grossherzog von Sach
sen, gdzie zarządy udzielały zwiedzającym wy
czerpujących objaśnień. Równocześnie odbyła się 
dla części uczestników pod przewodnictwem taj
nego radcy górniczego d-ra BEYSCHLAGA wyciecz
ka geologiczna przez Las Turyński od SW ku NO. 

Ostatni dzień poświęcono wycieczkom dal
szym i zjazdowi do królewskich kopalń soli w 
Bleicherode tudzież zwiedzaniu kopalń soli pota
sowych w Gliickauf, przy Sondershausen i zakła
dów mansfeldowskich (Mansfelder WerkeJ. 

Z okazyi X-go Zjazdu miało się pojawić pa
miątkowe wydawnictwo w dwóch częściach, któ
re jednak z powodu niedotrzymania terminu przez 
autora wyjdzie później z druku. W części pierw
szej ;pamiątkowego wydawnictwa, poświęconej nie
mieckiemu pr.semystowi soli potasowych, ma być 
umieszczona rozprawa tajnego radcy górniczego 
prof. d-ra BEYSCHLAGA z Berlina O powstaniu po
!.:ladów soli potasowych, d-ra LoEWEGO z Magdebur
ga asesora górniczego O !.:op,rlnictwie soli potaso
wych, star. radcy d-ra P ARMANNA z Halle n. S. O 
stronie ekonomicznej i prawniczej kopalnictwa soli 
potasowych i d-ra ERDMANNA z Halle n. S. O pr.se
róbce soli potasowych. Druga część pamiątkowego 
wydawnictwa traktować będzie o niemieckiero ko
palnictwie węgla brunatnego, w artykułach na
stqpujących: O wydobywaniu węgla brunatnego przez 
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asesora górniczego KLEINA z Halle O sortowaniu czynnego udzialu w X-ym Zj eźd zie niemieckich 
i segre!uTcyi węgla bnmatnego przez górmistrza (5Órników. niem?Ów austryackich, którzy w swo
RICHT.ERA z Cott.bu~. Część gospodarczą ma opra- Je~ (5rome m.aH tylu lu_dzi wybitnyc?-. Zesta
cowac asesor gormczy BEISERT z Halle, a dzial, w1em.e ~o porow_naw.cz_~ ~ne ma ~upełme na ce lu 
dotyczący przeróbki węgla, dr. ERDMANN z Hal- oslab_1em.a dobreJ op1m1, _p~ą maJą dzielni górni
le n. S. cy mermeccy, nasunąć s1ę .Jednak musi k oniecz-

Oto jest caly rezultat X-cro ocrólnego Zjazdu nie ze wzgl?d~ n~ ostat~1i Zj~zd w Eisen ach, ja-
górników niemieckich. b b ko sl?ostrzezerna 1 uwag1, ktorym nikt bezstron-

Mi.mowoli nasuwa się nam porównanie tego ny me moie odmówić słuszności. 
X-go mernieckiego Zjazdu górników z zeszłoroez- Przegll\d Techniczny. Zdz istaw Kami1tsl<i. 
nym_ I-szyn~ Zjazdem górników polskich w Ku- • . . . 
ko~1~*). L1czebnie wypadl ten Zj azd niemieeki J3oz~ÓJ Stec! d~óg zelaznych. sk~rbowych 
le_pleJ, cz.e~u. dziwić si~ nie można, b? wiemy, ja- l W p~n.st~te .Rosyjskte!fl. R ada ZJazdow przed
k~e trudnosCI czasem me do zwalczema mają gór- sta:VICleh pizemyslu I han.dlu w. Pet~rsbu~gu 
mcy polscy z przybyciem z poza kordonu. Co opucowała m~moryal, w ktorym Iozwaza glo w
d? sam~go _prze.biegu .i co do rezultatów Zjazdu me _sprawę mezb_ędr~ych na 1:- _190~ sum bud~e~ 
me moze się ZJazd rownać nawet z naszym Zja- towych ~~ ":zmozeme . zdo!no~cl ptzewozowe,l l 

zdem. Przedewszystkiem pominiętą tam została sprawnoset pizepustoweJ drog zelaznyc.h skarbo
zupełnie naj ważniejsza podczas takich ziazdów wych: Jest to r ozprawa ze wszech m tar godna 
p~·aca w sekcyach. W zawodzie górniczym i hut- uw agt, o~arta na boga~ym _m~tei:yale przedmi.o~o
mcz:ym! gd.zie każdy po ukończeniu studyów spe- w_ym, ~p! aco wa. na sumJen me l mezw j kle umteJę
cyahznJ e się w tak różnorodnych gałęziach ko- tr.ue, .PIZykuw~J~C~ uwaę>;ę c_zyt_elmka rozumowa
pa~nictwa, trudno żądać, ażeby górnik węglowy mam.I trafnemi I z_ywemi_, m ekledy n~wet za ży· 
zaJmował się wytwórczościa kainitu a aórnik lub w~mJ, bo wpadl'!Jącenn w ton mem al pole-
h 'k l . ' b llllCzny utm że azny czy naftowy ulepszeniami w od- · . 
budowie. pokładów soli. Dlatego też praca w se- W e wstępie memorya! przypomi.na sprawę 
kcyac_h Jest dopiero w czasie takich zjazdów ce- p~twornych w s:vy~h .roz_nuarach zast?Jów. ładun
Iową 1 w rezultaty bogatą. Tu omawia się różne kow w <;Jesarstw1e, J u z me tylko talach Jak me
pr?j~kty, tu ścierają się zdani a, tu wytwarza się t~l, .węgi el, z?oże i t .. p.? lecz i prędko P.suj ących 
opm1ę o wynalazkach. .Na Zjeździe naszym była st_ę Jak ryby I t. p. Sw1adczą te zastoJe dosad
ogromna różnolitość wykładów i bardzo wydatna me, że ~~olność prz~w?zo:va i sprawność przepu
p:ac!'l' w sekc~ach; na ~jeździe niemieckim oprócz stowa. rozn:ych c zęści siec~ ~r?g żelaz_nych pań
pięcm odczytow (z. kto.rych 2 o kopalniac.h soli stwa Jest medos~ateczną ~ meJe?nostaJ~ą: Opla
P?t~sowyc_h) zupelme m e, co by ~zerszy ogol gór- kan~ t~ stosunki,. w~lywaJqce mewątphw1 e na po
mkow zamteresować moglo. Zadnej wymiany drazam? przedmwto":, zl!żywanych w samem 
zdań! żadnego. starcia przekonań, wyrobionych Państ:vie, oraz na obJ~Iżame się cen przedmiotów, 
długiem. d?śwtadczen~em, żadnej opinii w spra- w.ywozu~ych .z~ g_ram.cę, są .nas.tępstwem glów~ie 
w~c~ gormcz_y:ch, ktorych tak cały wielki świat teJ ?koh_cznosCI, ze sieć drog ~alaznych r ozWIJ a
g?rmcz_y J?O ZJazdach tego rodzaj u oczekuje z za- la s1ę me według planu, .z .gory obmyślonego, 
Ciekawiemem_. Natomiast bez cien ia zjadliwości, le~z ~o? . WJ?lywem c~ynmkow przypadkowych, 
~odyl~towaneJ t. zw. szowinizmem, zauważyć mo- naJczęscleJ. me pozosta~ących w żadn_y:m związku 
ze kazdy bezstronny rzecz wprost wstrętna na z 1stotnem1 potrzebanu g ospodarczerut Państwa. 
tym X-ym niemieckim Zjeździe górników, któ- T? ~eż Rada Zjazdó~v wit.a życzliwie. zami erzenia 
rych łączyć powinien w imię odwiecznej trady- Mtms~e~·stwa Komumkacy1, które wmosło do R a
cyi ten sam zawód umiłowany i ten sam zapal dy nm~Istrów dla przedstawie~ia trzeciej Dumie 
dla pod?ie~ienia wiedzy górniczej, a rzeczą tą s~cz.egol.owo op::-acowany proJ ekt ud oskonalenia 
był dommuJący aż nadto krzykliwie t eror obrad sieCI dro(5 skar~o\~ych. kosztem około 916111000 
na tle. p owszechnego pruskiego serwilizmu i man - ' ru~. w_ ciągu ptęci?lecta 1908-1~12. Zgod nie z 
darymzmu, dla którego wskaźnikiem i sprawdzia- waznosc~ą prz~d~wtu Rada ZJ azdów rozważa 
nem 'Viedzy jest szerokość zlotecro kołnierza . ten proJekt mJmsteryalny szczegółowo, ni emal 
Wszędzie na czele musiał być k~n ieczni e al bo drobiazgo:vo, . zastanawiając się jednak główn ie 
starosta. g?rniczy (Berghauptmann), albo tajny nad .tern, Jaln~ ~:o_boty należy uznać za najpilniej-
radca gormczy (geh. Berg rat) . sze 1 wykonac JUZ w r. 1908. 

. Jeż~l i mam,r b.ra~ przykład z ostatniego pru- Mówiąc o sumach, przeznaczonych na bu-
ski~g~ ZJazd~ g~rmk?w, ~o chy~a może na~ P?- dowę drugich torów, memoryal słusznie zazna
słuz.yc na. wzo~, Jak ZJa~d~w t~ktch odbywac me cza, że p~·zy malej gęstości sieci dróg żelaznych 
nalez_y. z~ op~ma _ta. me JeSt Jed.nostronna co do P.a~stwa l nieuniknionej wskutek tego zbyt wiel
pruskiCh ZJazdow, sw1adczy prawie zupełny brak kt_eJ dlugości przewozowej ładunków, może w-

l wtelu _wypadk~ch o~a~ać się korzystniejszem bu-
*) Przegląd Górniczo-Hutniczy r . war,,_,; In. s tr. 2!.6-30:!. dowame noweJ drogi Jednotorowej, aniżeli ukla-
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danie drugiego toru n a drodze już istniej ąeej, bo 
nowa droga nie tylko wzmaga zdolność przewo
zową sieci, lecz i skraca dJugości przewozowe, a 
przytern ożywia ruch przemysłowy w okolicach, 
które p.oprzednio drogi żelaznej nie miały. Z te
go punktu widzenia, bardzo umiejętnie uzasad
nionego, rozważa men1oryał szczegółowo wszyst
kie zamierzenia ministerya.lne co do budowy dru
gich torów na różnych cirogach żelaznych skarbo
wych. Ażeby scharakteryzować sposób rozumowa
nia memoryału, podajemy poniżej w streszczeniu 
us tęp, odnoszący się do linii Kowel-Dęblin, tem 
bardziej, że w ustępi8 tym memoryału poruszone 
są także pewne stosunki ważne ze względu na in
teresy Królestwa Polskiego. 

W węźle Kowelskim zbiegają się ładunki, 
idące z południa i południowego wschodu Cesar
stwa do Warszawy i do części południowych 
Królestwa. Z linii dwutorowej Kazatyn-Kowel i 
jednotorowej Kijów-Kowel przechodzą one na li· 
nię jednotorową Kowel-Dęblin. a stąd do War
szawy i tlkarżyska. Te też z góry można było 
przewidzie<" przeciążenie linii Kowel-Dęblin. Za
miast ułożenia jednak drugiego toru na tej linii 
oraz dalej z Dęblina do Otwocka i Sk;trżyska 
korzystniejszem znacznie byłoby zbudowanie 
dwóch nowych dróg jednotorowych: jednej z Ko
wla do Łukowa i drugiej z Ostrowca do Kamie
nicy (przez Włodzimierz Wołyński i Łuck). 
Pierwsza z tych dród przyjęłaby część ładunków, 
idących do Warszawy, druga zaś część ładunków, 
wysyłanych tranzyto do Sląska Górnego i Gali
cyi. 

Zwłaszcza ważne miałaby znaczeuie droga 
żelazna z K amienicy do Ostrowca, która, prze
dłużona poza Ostrowiec do Kielc, skróciłaby 
znacznie przewozy tranzytowe, a przecinając bo
gate poludnie Królestwa, przyśpieszyłaby niewąt
pliwie pożądaną budowę drogi żel. Tomaszow
skiej . Wobec kłopotliwego jednak położenia 
obecnie skarbu budowa tych nowych dróg żelaz
nych mogłaby dojść do skutku tylko silami ka
pitału prywatnego. To też Rada Zjazdów sądzi, 
że możnaby najwłaściwiej urzeczywistnić budowę 
tych nowych dróg żela:-mych , wyzyskując spraw
ność kredytową Towl:lrzystwa drogi żelaznej '\Var
szawsko-Wiedeńskiej, któremu należałoby dać w 
dzierżawę linię Koluszki- Skarżysko- Ostrowiec 
dróg żel. N ad wiślańskich i linię szerokotorową 
drogi żel. Łódzkiej, wkładając nań jednocześnie 
obowiązek wybudowania drogi żel. z Kielc do 
Kamienicy (przez Ostrowiec, Włodzimierz \V o
lyński i Łuck), z dodatkowego gwarantowanego 
kapitału obligacyjnego. Pożądanem byłoby z bu
dową tej drogi żel. połączyć budowę dróg żel. 
Warszawsko-Radomskiej i Tomaszowskiej, które 
okażą się niewątpliwie bardzo dochodowemi, a 
których dotychczas nie zbudowano jedynie z po
wodu, że rząd uporczywie odmawiał gwarancyi, 
pomimo, że byłaby ona tylko fikcyjną. Kapitał, 

potrzebny na budowę dróg żel. Warszawsko-Ra
domskiej i Tomaszowskiej, wynosi około . 20 mi· 
lionów rub. Zrealizowanie tego kapitału nie 
przedstawialoby dla Towarzystwa drogi żel. W ar
szawsko-Wiedeńskiej poważnych trudności. Nie
zbędnf'm jednak jest, ażeby rząd zaproponował 
Towarzystwu temu warunki, możebne do przyję· 
cia. Z "'ydaną już dawniej koncesyą na drogę 
żel. Warszawsko-Radomską liczyć się niema po
trzeby i można ją uznać ostatecznie za unieważ
nioną wobec ujawnionej już w sposób niewątpli
wy niemożności koncesyonaryusza do skorzystania 
z niej. Rada Zjazdów sądzi, że do układów z To
warzystwem dr. ż. Warszawsko~Wiedeńskiej rząd 
powinien by przystąpić natychmiast i że powinien
by zapewnić Towarzystwu temu pożyczkę w wy
sokości około 5 000 000 rub. w celu umożebnienia 
mu rozpoczęcia robót przed zrealizowaniem ka
pitału obligacyjnego. Ta suma 5 000 000 rub .. 
wniesiona do budżetu państwowego, umożebniła
by w razie rozbicia się układów z Towarzystwem 
dr. ż. Warszawsko-Wiedeńskiej rozpoczęcie w r. 
1908 przez rząd budowy drugiego toru na linii 
Kowel-Lublin-Dęblin-Ostrowiec i na linii Dęblin
Pilawa, co jednak stanowiłoby rozwiązanie spra
wy wielce niepożądane. 

N atomiast przemawia mernory al za natych
miastową budową drugiego toru na linii W ar
sza w a (Targówek)-Otwock-Pilawa kosztem około 
l 000 000 rub., oraz za przebudową dr. ż. Obwo
dowej na drogę dwutorową kosztem oko! o 
2 300 000 ru b. 

vVe wnioskach ostatecznych, podanych na 
końcu memoryalu Rada Zjazdów zaznacza ko
nieczność rozwijania na przyszłość i udoskonala
nia sieci dróg żelaznych tylko na zasadzie pla
nów, na lat kilka z góry ustalanych, oraz ko
nieczność poczynienia zarządzeń, ażeby jedno
cześnie z drogami żelazneroi skarbowemi udosko
nalane by!y i drogi żelazne prywatne. 

Gospodarstwo dróg żelaznych, jakn nnjpo
ważniejsze przedsiębiorstwo handlowe l>aństwa, 
powinno być nie rozdzielone, jak obecnie, na 
różne ministerstwa, lecz ześrodkowane w jednem 
ministerstwie. Porty, będące w l aści wie tylko koń
coweroi stacyami dróg żelaznych, powinny pod
legać temuż ministerstwu. 

WładzaKontroli państwowej powinna być ogra
niczona tak, ażeby Kontrola miała nadzór nad bud
żetem i nad prawidłowością rozchodowania sum, 
lecz uie mogła wywierać wplywu na zarządzenia 
gospodarcze władz kolejowych. 

Zarząd glówny dróg żelaznych powinien 
być oparty na zasadzie odpowiedzialności osobi
stej kierowników przy możebnem zwiększeniu za
kresu władzy zarządów miejscowych; wszelkie 
biurokratyczne Rady i Komitl3ty należy znieść, 
natomiast do narad w sprawach, dotyczących 
dróg żelaznych, należy dopuszczać z głosem do-
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radczyl!l przedstawicieli grup ludności ;zaintere
sowaneJ. 

Gospod arstwo kolejowe n ależy traktować 
jako przedsiębiorstwo Państwa , nie zaś j ako ga
łęź administracyi państwowej; z tego powodu 
budżet dróg żelaznych powinien stanowić zam
kniętą w sobie całość, a corocznie zestawia ć na
leży bilans handlowy gospodarstwa kolejowego . 
Łączność budżetu dróg żelaznych z budżetem 
e>gólnopaństwowym p owinna uj awniać się j edy
nie tern, że do budżetu ogólnopaństwowego wno
si się saldo bilansu dróg żelaznych, jak to już 
zresztą przyjęto w Prusach. 

Na roboty, które niezbędnie w r. 1908 na 
drogach żel. skarbowych wykon ane być powinny, 
przewidzieć należy 178 500 000 rub. 

Czy i o ile te żądania memoryału będą przez 
rząd uwzględnione, obecnie trudno przewidzieć. 

Poruszona w omawianym mernoryale spra
wa, o ile dotyczyło to dróg żelaznych w Królestwie 
Polskiem, roz patrywaną była dnia 23 listopad a 
r. 1907 na posiedzeniu zarządu Warszawskiego 
komitetu okręgowego dla regulowania przewozu 
ładunków drog ami żelaznemi. Pomieniony zarząd, 
uznał w zasadzie, że w celu ulżenia kierunkom 
przeładowanym budowa nowych linii kolejowych 
w wielu wypadkach łatwiej osiąga cel, niż budo-

wa drug ich torów na kolejach istniejących i zgo
dzi! się z tern, że takie mianowicie znaczenie 
miałaby linia Kamienica-Ost r owiec, nie mówiąc 
już o korzyściach, jakie przyniosłaby on a dla roz
woju krajowego przBmysłu i handlu; z arząd 
komitetu uważa jednak, że: l) budowa li
nii Kamienica-Ostrowiec musi potrwać pewien dłu
gi stosunkowo czas, gdy obecnie sprawność prze
pustowa dróg żelaznych N ad wiśl ańskich jest zu
pełnie wyczerpana i wywołuje poważne trudno
ści przewozowe; 2) koszt budowy nowej linii prze
niesie o wiele koszt ułożenia drugiego toru na li
niach Kowel-Warszawa i Dęblin-Skarżysko. Skut
kiem tego zarząd Komitetu na pierwszym planie 
stawia ułożenie drugiego toru na liniach Kowel-

1 Warszawa i Dęblin-Skarżysko a następnie dopie
ro budowę nowej linii Kamienica-Ostrowiec. Po 
wykonaniu tych prac linia Kowel-Łuków nie bę
dzie mi ał a wielkiego znaczenia ani pod wzglę
dem ulżenia pracy drogom żelaznym Nadwiślań
skim, ani pod względem obsługi danej miejsco
wości, posiada.iącej wiele linii kolejowych; zamiast 
linii Kowel-Łuków należałoby wybudować linię 
Kowel-Włodawa-Parczów , której punkt krańcowy 
znalazłby się na linii Lubli11-Łuków. Budowę li
nii R adom-Warszaw a zarzad Komitetu uznał za 
wielce pożądaną. - Przeg lo,d Techniczn y . 

Dwudziestopięciolecie działalności zjazdów przemysłowców górniczych Królestwa Polskiego. 

Dnia 30 stycznia r. 1908 upłynie dwadzie

ścia pięć lat od otwarcia w Warszawie obrad zja

zdu pierwszego przemysłowców górniczych Kró

lestwa PoJskiego. Chwila ta nasuwa konieczność 

porównania ówczesnego stanu przemysłu g órni

czego i l1utniczego w Króles twie Polskiem z dzi

siejszym i rozpatrzenia tych dążeń i starań, j akie 

przez zjazdy oraz ich organizacye wykonawcze 

(z początku pełnomocników zjazdów a następnie 

rady zjazdów) były podejmowane, jak również 

prac,jakie były dokonane. Sprawata będzie przed

miotem oddzielnego artykułu w następnych ze

szytach Przeglqdu Górnicz o- Hutllicz ego. Porqwna

m e wytwórczości wykazuje, że wytwórczość wę

gla kamiennego powiększyła się od owego czasu 

4 razy, surowca 7 razy i cynku 2 r azy. Warun

ki, w jakich przemysł dziś znajduje się, uległy 

poważnym zmianom; zmienili się również ludzie, 

kierujący n awą przemysłową: z liczby u czestni

ków zjazdu I-go wielu umarło, ni ektórzy przeszli 

do innej sfery działalno ści , pozostało dziś tylko 

trzech niezmordowanych pracowników na niwie 

przemysiu g órniczo-hutni czego, mian owicie p. p. 

KoNsTA NTY HARTINGH, Lunw1K MAuvE i JuLIAN STRAs

BURGI::R, którym r edakcya Przeg-!ą.du Górniczo-Hu

tnicEego w dniu tym składa wyrazy uznania za 

długoletnie ciężkie trudy i życzenia zachowania 

jak n ajdtużej sił do dal szej owocnej podobnie 

jak notychczas dla przemysłu pracy. 

Wydawca: Rada Zjazdu przemysłowców górniczych Królestwa Polskiego. Redaktor Mieczysław Grabiński. 

W drukarni St. Swięckiego w Dąbrowie. 
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