
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
OZASOPH3MO, l'OSWl~CONE SPRA WOM PRZ~MYSŁU GÓRNICZ~GO I HU'l'NlCZt•;GO . 

M 4 (94). Dąbrowa, dnia 15 lutego r. 1908. Tom V. 

Budo\va geologic?na utworów \vcglowych \V ?agłcbiu 
IJą b ro\vshi e m. 

p,. z e d m o w a. l jąc sobie ogólne kierownictwo badal'J. geologiez-
J eszcze w r. 1903 zjazd VI-y przemysłow- nJ:ch, sam. osobi~cie ~ajął s~ę utw?rami .tryasowy

ców górniczy ch Królestwa Folsk iego postan owil m1. zaglęb1._a, mm e z as polecił ~kon czyć ~ ozpoczęte 
od"ać wobec władz odnośnych starania o prze- przeze mme w r. 1904 bada?Ia utworo_w węglo_

p ro;~dzenie badań geologiczn ych. majacyc h na :vych. Rez~lt_a~em t y ch, n:oiCh d wnletmch_ badan 
~elu chociażby przybli żo ne oblic~enie ·zapasów Jest praca mmeJsza, poswięcona. wyłączme . tył
węgla, zn ajduj ącego s ię w zagłębiu Dąbrowski em. ko utwo~·om węglowym zaglęb~.a Dąbrowskiego: 
Dawniejsze obliczepia tych zapasów, dokonane l Wszystkie .. materyały, do,tycz~ce flor.y kopalneJ 
przez p. IGNACEGO Swi~TOCHowsKIEGo a następnie tych ut"':o.IO'.V, oddałe:n p~leofi t.ologowi . p. ZA~Es-

rzez p. p. BAmlANA i KoNTKIEWICZA jako oparte KIEMU, kto1 y _J e odpow1edmo opucował 1 odnos?~ 
~a dany ch przestarzałej obecnie n; apy pokłado- pracę o be~ me wyd~·ukował.. \Y obec tego w IDOJeJ 
wej p. MICH ALA ŁEMPICKIF.GO z roku 1891, nie mo- kracy flora ~op~ln a zaglęb1a Jest traktowaną tyl· 
gły być uznane za należyci e dokładne. o w zakresie mezbędnym . 

Podję t.a przez przemysfowców g órni czych Przystępując do wydania pracy niniejszej, 
Królestwa F olskiego sprawa stała się w koń c u r. wspomin am z u cz uciem głębokiej wdzięczności 
1903 przedmiotem obrad Komitetu Geologieznego nieodżałowanej pamięci ALEKSANDRA MICHALSKIEGO, 
przy udziale przedstawicieli przemysłowców i któremu zawdzięczam swój udzi ał w badaniach 
wówczas zapadła uch wała, ż e Komi tet Geolog icz- geologicznych zagłębia Dąbrow skiego; również 
ny przyjmie na siebie przeprowadzenie bad ań od- mam obowiązek wyrażenia głębokiej wdzięczno
nośnych a potrzebne na to środki pieniężne w ś c i i dla p . KAROr.A BoHDANOWICZA, z którego rad 
sumie 4 OUO rubli dosta rczą przemysłowcy . i wskazó wek korzystałem i na miejscu i przy 

Badania miały być przeprowadzone w ciągu opracowa niu materyalów geologicznych; składam 
lata r. 1904, a na kierownika ich obrano starsze- rownież podziękowanie p. ALEKSANDROWI FAASOWI, 
go geologa komitetu ALEKSANDRA MICHALSKIEGO. Do pod kierunki em którego rozpoczynaibm swe ba
pomocy MICHALSKI EMU dodano geologa FAASA. oraz dan ia w zagłębiu , i wreszcie p. MICHAZ.OWI ZALEs
w ?har akterze praktykanta autor a pracy niniej- KIEMU za określeni a flory kopaln ej. 
szeJ podówczas studenta in stytutu górniczego w 
Peter~burg u. Ciężka choroba MICHALSKIEGO a na
stępme śmierć jego w jesi en i r. 190! pozbawiła 
go moż n ości przyjęcia bezpośredniego udzi alu w 
ro_bo~ach. P. l!"'AAS bawil w Dąbrowie około 11

/ 2 
mies i ąca lecz następnie wskutek choroby zmuszo
ny był porzucić dalsze badania. Wobec takiego 
nader niepomyślnego zbiegu okoliczności z li cz
by uczestników robót pozostał na miejsen tylko 
aut~r pracy niniejszej, który, nie będąc w stanie 
w CI_ąg u danego okresu czasu zakończyć w r. 1904 
c~leJ roboty, zmuszony był ograniczyć swe zada
ma wyłącznie do bRd ań w obrębie form acy i wę
g~o_wej i przytern przeważnie t ylko we wschod
llleJ części zagłębia Dąbrowskiego. Kończyć ro
botę wypadło już w n astępnym r 1905. W tym 
celu delegowano geologa Komitet-u prof. BoHDA· 
NOWICZA i powtórnie autora pracy nini ej szej. Nie
zależnie od tego Komitet delegował prof. BAu
MANA w celu przeprowadzeni a pewnych potrzeb
nych pomiarów. Prof. BoHDANOWICZ, pozostawia-

Również uważam za miły o bo wiązek wyra
zi ć swą głęboką wdzięczność p. p. inżynierom i 
sztygarom w zagłębiu Dąbrowskiem, od k tóry ch 
otrzymałem większość umieszczonych w tej pra
cy przekrojów geologicznych i z których pomo
cy wogóle stale korzystałem przy zbieraniu ma
teryalów geolog icznych. Przy tłomaczeniu tej 
p racy na j ęzyk polski korzyst.alem z ła skawej po
mocy p. LEONARDA JACZEWSKIEGO, za co sk ład am 
mu wyrazy podziękowania. 

\V stęp. 
Badania, przeprowad zone w D abrowskiem 

zagłębiu węglowem w r. 1904 i 1905; miały za 
zadanie: l) Zebranie materyalów faktycznych , 
mających służyć do wyświetlenia budowy geolo
gicznej zagłębia. 2) Odpowiednie opracowanie 
naukowe i zestawienie zebr anych materyalów. 3) 
Oznaczenie tych materyalów na m apie w skali 
j edna wiorsta w calu. 4) Sprawdzenie na mocy 
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94 PRZE G LĄD GORNICZO- HUTNICZY 1908 

otrzymanych rezultatów obliczeń zapasów węgla, 
jakie były robione do tego czasu. 

Ponieważ. badania były przedsięwzięte w ce
lach przemysłowych, więc ten ostatni punkt pro
gramu był wytycznym dla innych i dla tego wy
padało mieć go przedewszystkiem na uwadze przy 
opisywaniu utworów węglowych zagłębia i opi
sowi temu nadać poniekąd char;1.kter oblicze!1 za
pasów węgla w zagłębiu Dąbrowskiem. W tym 
celu należalo podzielić cały obszar zagłębia na 
poszczególne ściśle ograniczone pola, wyświetlić 
budowę geologiczną utworów węgl o wych każde
go pola i na mocy otrzymanych rezultatów okre
ślić zapasy węgla w granicach elanego pola. 

Przy podziale obszaru zagłębia na pola mo
żna było skorzystać z jednego ze sztucznych, że 
tak wyrażę się, podziałów zagłębia i przyjąć za 
punkt wyjścia albo poszczególne arkusze mapy 
pokładowej p. ŁEMPICKIEGO, albo też tereny oddziel
nych nadań górniczych. Gdyby zatrzymać się 
na jednym ze wskazanych powyżej systemów, to 
nieraz teren jednej i tej samej kopalni lub miej
scowość, 11a której by!y przeprowadzone według 
pewnego planu roboty poszukiwawcze, mogłyby 
znaleźć się w granicach kilku poszczególnych pól, 
co oczywiście w znacznym stopniu utrudniłoby 
zadanie badacza. Wobec tego wypadło przyjąć 
inną zasadę przy podziale zagłęhia na poszczegól
ne pola. 

·wydało nam się za odpowiednie oprzeć się 
na dwóch czynnikach, a mianowicie: l) na pew
nej wspólności geologicznej budowy utworów wę
glowych danej części zagłębia; 2) na stopniu ści
słości danych geologicznych, dotyczących danej 
części zagłębia. 

lviając na względzie ten ostatni czynnik, wy
padło rozróżniać trzy rodzaje pól: a) pola, zba
dane przez roboty w znajdujących się w ich gra
nicach kopalniach; b) pola, zbadane według pew
nego planu za pomocą otworó >V wiertniczych; c) 
pola, zupełnie nie zbadane lub też zbadane mniej 
lub więcej za pomocą wypadkowy ch otworów wiert
niczych. W toku badań okazało się, że ozna
czenie wszystkich danych faktycznych na mapie 
w skali jedna wiorsta w calu jest rzeczą nader 
trudną, a szczególnie tam, gdzie chodzi o dane 
robót kopalnianych. \Vobec tego postanowiono 
oznaczyć wszy>:tkie dane faktyczne na mapie po
kładowej p . ŁEMPICKJEGO (skah l: 10000). Dla tych 
miejscowości, dla których części tej mapy nie zo
stały wydane, zdecydowano się oznaczać dane na 
mapach węglowych nadań górniczych, zestawio
nych w skali l: 20000 dla nadań, znajdujących 
~ię w powiecie Będzińskim, przez p. IGNACEGO 
SwiF.;rocHowsKIEGO, a dla nadań, znajdujących się 
w powiecie Olkuskim, przez p. KuczYŃSKIEGo*). 

Niezależnie od tego postanowiłem oznaczyć dane 
główne na mapie w skali l: 100000 (skala ogólnej 
mapy tryangulacyjnej p. ŁEMPJCKIEGo) i mapę tę 
załączyć do pracy niniejszej (tablica-I ). 

Przy opisie trzymam się ogólnie przyjętego 
podziału pokładów węgla w zagłębiu Górnoślą
skiem na trzy grupy, przyczem używane w osta
tnich czasach w literaturze niemieckiej nazwy 
zastąpiłem przez nazwy, jakie u nas pozyskały 
prawo obywatelstwa. Zastąpiono przeto: 

lviulden-Gruppe (Karwiner Schiehten) przez 
pokłady nadredenowskie . 

Sattel-Gruppe (Sattelflotz Schichten) przez 
pokł"ad Reden. 

Rand-Gruppe (Ostrauer Schichten) przez po
kłady podrecłenowskie. Dalej dla pokładów nad
red enowskich zatrzymuję numeracyę p. ŁEMPICKIE
GO (cyframi arabskiemi, licząc z dołu do góry), 
jednocześnie jednak używam i nazw miejscowych 
tych pokladów, często niejednakowych na róż
nych kopalniach. 

Dla pokładów węgla grupy Reclen w tej 
części zagłębia, gdżie mamy trzy pokłady tej 
grupy, przyjąłem następujące nazwy, licząc z gó
ry na dół: 
Fanny odpowiada przyjętej przez GAEBLERA 11azwic*) Einsiedcl 
Szczęsny (G liick) " " " ,, Sciluckmann 

J Hci11itz 
I<arolina ., " " " Eattel Rcden l Pocillmmmer 

Dla tej częśc~ zaglębia, gdzie są znane tyl
ko dwa pokłady węgla grupy Reden zostały przy
jęte nazwy Reden górny i Reden dolny. Wreszcie 
dla tych miejscowości, gdzie znaleziono tylko je
den pokład tej grupy, zachowuję dla pokładu na
zwę całej grupy Reden. 

Pośród pokładów podredenowskich odróżniam 
trzy następujące ogniwa: l) Górne, względnie le
piej zbadane w kopalni Saturn. które otrzymało 
nazwę ogniwa warstw kopalni Saturn. 2) Srod
kowe, zbadane przeważnie w kopalni Flora, będzie 
nosiło miano warstw kopalni Flora. 3) Wreszcie 
najniższe ogniwo, znalezione wyłącznie tylko w 
kopalniach Psary i Strzyżowice, zostało nazwane 
ogniwem warstw Btrzyżowice. 

Co się tyczy poszczególnych pokładów pod
redenowskich, to dla nich zatrzymuję numeracyę 
p. ŁEMPICKIEGO (cyframi rzymskiemi, rachując z 
góry do dołu), a zatem według tej numeracyi w 
ogniwie kopalni Saturn znajdzie się pokład II, w 
ogni wie kopalni Flora pokłady III-VIII, w og
niwie Strzyżowic IX-XV. 

Przy obliczaniu zapasów węgla przyjęto pod 
uwagę tylko te pokłady węgla, których grubość 
przenosi najmniejszą grubość, wymaganą przez 
prawo dla otrzymania nadania górniczego, t. j. 2 
stopy czyli 0,61 m. 

*l Oryi'l:inały map z wszelkiemi uzupełr1ienia::>i znajduja. się • W e wschodniej części Śla.ska Pruskiego u~ywaj!J, tych sa-
warchiwum J( .. mitetu Ueologicznego. mych nazw pokładó w, jak w Da,browie. 
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M 4. PRZE G LĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 95 

Wszelkie pomiary plaszczyzn by ly robione kąt upadu warstwy; w rezultacie przeto nasz i lo
na mapach zapomocą przezroczystej kalki krat- czyn nie różni się od rzeczywistego. 
kowanej. Wymierzona w ten sposób po wierzch- . Za wagę 1m3 węgla przyjąlem l tonnę, t . j. 
nia, zajęta na elanem polu przez dany pokład, po- okolo 61 pudów, t. j. trzymaJem się tej samej 
mnożona przez grubość pokładu, dała nam objętość liczby, jaką kierowali się w swych obliczeni ach 
węgla w tym pokladzie w g r anicach danego pola. p.p. BAmtAN i KoNTKIEwrcz . 
Wlaściwie należałoby plaszczyznę, zajętą przez Część pierwsza pracy niniejszej obejmuje ob
dany poklad, wziętą z planu, podzielić przez Cosa, liczenie zapasów węgla, druga z aś została poświę
gdzie u. kąt upadu war stwy, i tę dopi.ero li czbę eona krótkiej charakterystyce utworów form acyi 
mnożyć przez grubość warstwy; zachodzi tutaj l węglowej w zagłębiu l ląbrowski em pod względem 
jednak t aka okoliczność , że grubość warstw bie- stratyg raficznym i petrog r afi cznym j ak również 
rzemy zwykle z przekrojów szybów lub otworów i ich tekto11ik~. 
wiertniczych , a te ostatnie dają nie i stotn ą grubość (c. d. n.). 
poldadu m lecz m0os7., gdzie a znowu ten sam l Stefan Czarnocki. 

Niektóre prawidła ogólne prowadzenia robót górniczych 
wywiadowczych. 

(Ciąg dal szy, p. J\; 3, str. 76). 

N i e z g o d n o ś ć u w a r s t w o w a n i a. 

Zasadą n aczelną przy układaniu przekrojów 
p oprzecznych zlóż pokladowych jest ró wnol egiość 
pokładów, a jednak, śc iśl e r zecz biorąc , zupełn a 
zgodność uwar stwo wania zd ar za się rzadko, co zaś 
tyczy s i ę n ajbliż ej nas obchodzących poldadów 
węgla, to mu simy zgodzić si ę z tem, że zgod
ność ta nie is tniej e, przy najmniej w zastosowaniu 
do wi ększych obszarów. Zami ast móvvić o r ów
nol egiośc i pokładów wogól e, n a J eżaloby zawsze 
wskazywać przestrzeń, na której tę równ ol egiość 
możn a uzn awać ze wzgl ędów praktycznych. K o
lej ne poj awianie się p okładów węgla, łupków g li
niasty ch i piaskowców j est rez ul tatem ry t mi cz
nyc h oscylacy i miejscowyc h skorupy ziemskiej. 
Foklad węg la odpowi ada minimum ru chu w chwi
li kOI'J.ca wznoszenia s i ę i początku zapad ani a. 
Pomiędzy dwoma pokładami węgla, gdz i eś po 
środku między ni emi, muszą zn ajdować się u two
r y, odpowiad aj ące odwrotnej chwili ruchu zero
wego, t o j est końcow i zapad ani a i początkowi 
wznoszenia się. To s ą rytmy glówne, lecz mogą 
być i drugorzędne. Ponieważ amplitudy takich 
oscylacyi ni e mogą być j ed nakowe, prawdopodo
bi eń stwo takiego wypadku jest blizkiem ze ra, i 
ponieważ nadto podczas tworzenia się pokladów 
węgla musiało mieć miejsce i ogólne obniżenie się 
lądu, wobec tego, że na nim formowały się nowe 
utwory, elaJej ponieważ ani oscy lacye częściowe 
ani obniżanie się ogólne nie mogą być zupełnie 
równ omierne, gdyż prawdopod obieństwo tegoż jest 
również zerem, to wnioskujemy, że płaszczyzny 
poziome nowych u warstwowań muszą zawsze prze-

cin ać się pod pewnym kątem z dawuiejszemi. 
Niezgodnośc i uwarstwowan ia mogą wzajemnie 
znosić si ę . Niezgodność pomiędzy dwoma grupa
mi pokładów może być dość zn aczną, do kilku 
stopni. 

Jeżeli pominiemy oscylacye drugorzędne i 
zech cemy rozpatrzeć tylko te ruchy faliste, któ
r e, j a ko ś l ady po sobie, zostawiły nam pokłady 
węgl a, to zn ajd ziemy, że oś dolna neutralna, zn aj 
dująca się w skale plonnE>j, zaró wno jak i oś gór
na neutralna w węglu, są poch ylone nieuo do 
płaszczyzn styczności stropu i spągu po kładów . 
Niech XY będz i e tą osi ą neutralną międ zy dwo
ma pokład ami; D 1 i D 2 dw a przekroje prostopa
dle do osi w odległości wzajem nej Z; .la1 i .1G< 2 

kąty nachyle ni a osi względem pokładów węgla 
(rys. 5). 

=-J .. · 

R ys. 5. 

Wobec tego: 

d1=Z T g ~G< 1 ; d2=Z Tg~G< 2 
a ponieważ d1+d2=D2-D1 , to: 

D 2-D1=Z (Tg .1G<1+Tg.1G<2) 

Zamieńmy sumę T g równoważnikiem jej w 
funkcyi Sin i Cos. 
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9o PRZEGLĄD GORNICZO -HU'l'NIOZY 1908 

S i n (~rx1 + .la2) 

Cos.la1 • Cos.lrx2 

Wobec małych wartości .1a1 i .ia2 przyrów
namy Cos.:l'l1 =i= l i Cos.ia2 ~'= l; oznaczywszy 
jednocześnie .1'-' 1 + .la2 =.la i mając na wzalędzie, 
że SinAa =[= Aa, możemy napisać "" 

S . A l A l D2- Dl ("') Inl.lrx = 1= u.a = = ..... . o z 
W razie , jeżeli pokłady węgla schodzą się, 

to jest gdy D 1=0 
D 

Aa =z 
Oczywiście , że wzór (5), wyprowadzony dla 

skały płonnej, ma takie same znaczenie i dla 
pokładów węgla. Dość trudno jest wskazać war
tość liczebną Arx; kąt te n różny jest dla każdego 
zagłębia, ale jednocześnie każd a grupa pokładów 
charakteryzuje się swoim kątem wykliniania skał 
płonnych, mającym dość ograniczone gnmice wiel
kości swych zmienności, przytem dla węgla by
wa on inny, niż dla skał otaczających. Dla łup
ków glini.astych grupy Redenu zagłębia Dąbrow
skiego i Sląska kąt ten jest okoJo 51 • 

W razie chęci sprawdzenia obliczpnia zawar
tości z u względnieniem niezgodności u wal stwo
wania, należy przedewszystkiem zebrać dane z 
eksploatowanych terenów sąsiednich. Ponieważ 
maximum błędu skutkiem niebrania pod uwagę 
niezgodności będzie wtedy, kiedy wszystkie po
kłady wykliniają się lub zbiegają czy rozbiegają 
w jednym kierunku (zjawisko dosyć częste), to 
przyjąwszy .la odpowiednie dla danej miejscowo
ści i grupy, wykreślamy pokłady, stosując wzór 
(5). Oczywiście każdy pokład następny odchyla 
się coraz więcej od pi er wszego (rys. 4). Je żeli 
kierunek odchylania się jest znany, to przekroje 
powinno wykreślać się odrazu, uwzględniając ten 
czynnik. 

Gdy niema danych co do kierunku wykli
niania ani jego wielkości, to najprawdopodobniej
szym przekrojem będzie przekrój, wykreślony na 
zasadzie równoległości (rys. 4). 

Błędy, pochodzące wskutek pominięcia czyn
nika, o którym mówimy, nie mogą być wielkie, 
lecz mogą być uchwytne . 

P okłady ł a g o d n i e p o c h y l o n e, p ok r y
t e gr u b ą w a r s ~ w ą u t w o r ó w n o w

szy c h. 

Roboty wywiadowcze, które obecnie mam 
zamiar omówić, wynikają zwykle z dążności do 
rozszerzenia obszaru, zajętego przez eksploatacyę 
w terenach, w których przemysł kopalniany już 
istnieje i w których wyzyskiwanie pokładów roz
poczęło się od części, bezpośrednio wychodzących 
na powierzchnię. Wobec tego dane ogólne, cha
rakteryzujące złoże, są zwykle znane, mianowicie 
wiadomy jest kierunek ogólny rozciągłości, upa-

dy i ich wielkość, i wreszcie wiadomo mmeJ wię
cej, jakie grupy pokładów napotkają zamierzone 
roboty. Nie znam wypadków badania samodziel
nych zagłębi węglowych, odnalezionych pod 
znacznemi warstwami nowych utworów zapomo
cą wierceń przemysłowych czy ogólno geologicz
nych, aczkolwiek niemożliwego w takiem odkry
ciu nic niema. Znane mi są natomiast wypadki 
zbadania pokładów węgla w takich częściach za
głębi znanych, których obecnie jeszcze nie spo
sób związać z całością. W tym wypadku potrze
ba prowadzić roboty wywiadowcze, nie mając 
żadnych a priori danych. 

Metodą zasadniczą tego rodzaju robót wo
góle jest wiercenie głębokich otworów wiertni
czych, które powinny przebijać jak największą 
liczbę pokładów. Rzecz prosta, iż taki ch otwo
rów ze względu na wysokie koszta ieh nie może 
być wiele. 

Przystępu,i'\c do robót wywiadowczych na 
terenie danym, przedewszystkiem staramy się 
narzucić ołówkiem linie horyz ontali jednego 
z głównych pokładów, przypuszczalnie zn aj
dującego się 11a l'laszym terenie; owaczamy rów
nież kierunki uskoków, które przypuszczamy spot
kać jako przedłużenie znanych nam. Otwory 
wiertnicze powinny nie tylko sprawdzić nasze 
przypuszczenia co do rozciągłości i upadu pokła
dów, ale powinny również dać wskazówki co do 
położenia uskoków; wobec tego niektóre z nich 
powinny znajdować się w pobliżu przypuszczal
nych u<;koków, jednak w takiej odległości od 
nich, aby same nie weszły w skały o zrujnowa
nej przez uskok lmdowie. Podczas wiercenia i 
ostatecznie po ukończeniu go usiluje się określić 
stosunek przebijanych warstw do znanych już na 
zasadzie przekrojów szybów w wyzyskiwanej czę
ści złoża. W tym celu oprócz zwykłych dzien
ników wierceń wykreśla się przekroje otworów 
wiertniczych każdego oddzielnie. Oprócz tego nie
kiedy uklada się szlam wiertniczy w rurki szkla
ne podług skali i w ten sposób otrzymuje się 
przekrój naturalny. 

W większości wypadków udaje się określić 
przebite pokłady na zasadzie ich właściwości li
tologicznych jak również na zasadzie skladu skal, 
któqm są one podległe. Nie bez znaczenia by
wają ogólne właściwości charakterystyczne danej 
grupy. W wypadkach wyjątkowych uciekać się 
wypada do określeń paleontologicznych. Po zakoń
czeniu pierwszych otworów wiertniczych rozpo
czyna się nowe w pU!~ktach, wskazywanych po 
części przez sam bieg robót, które powinny wy
jaśnić na~mwające się pytania stratygraficzne. Na 
zasadzie otrzymanych danych usiluje się odtwo
rzyć przekroje poprzeczne badanego terenu, rza
dziej podłużne; gdyby to okazało się jednak nie
możliwem, to nie pozostaje nic innego jak roz
poczęcie nowych otworów dodatkowych i wy-
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kreślenie przekrojów dopiero po ukończeniu ta
kowych. 

Flaszczyzna przekroju może nie przecinać 
ani jednego z otworów wiertniczych; w tym wy
padku przenosimy na nią rzuty tych otworów. 
Przekroje, o których mowa, grają rolę brulionów, 
inaczej nazwaćby je można pierwszymi niedokład
nymi przekrojami . Mając ~rzekroje, rysuje się 
horyzontale w jakiejś jedneJ plaszczyznie, które 
oczywiście posiadają taki ~sam stopień dokładno
ści. Jako wynik t::lkiego wstępnego opracowania 
materyaJu robót. wywiadowczych, okazuje się 
dość często, że jeszcze potrzeba wywiercić jeden 
lub dwa otwory. Ostatecznie, gdy wszystkie kwe-

re to upady należy, o ile to jest możliwem, olue
ślać oddzielnie dla obu cżęści. Jeżeli jednak nie 
mamy danych dla wykazania różnicy upadów w 
obu ?z?ś?iacL,_ i to nie pozostaje ~ic innego, jak 
przy]ąC Je. za Jednakowe. Czasami możn a zgrub
sza okreśhć upad na zasadzie części sąsiedni ch. 

Np . jeżeli w części AB położenie pokladu 
jest ab, które zostało określone przez otwory 
wiertnicze I i II; w części ED pokład, również 

l zupełnie dokładnie wy znaczony, ma położeni e ed, 
to w części pośredniej , AD, dla której 11ie mamy 
bezpośrednic h oznaczeń, przyjmujemy upad po
średni (rys. 7). 

stye stratygraficzne są już dostatecznie wyjaśnio- w :W Vi E-

ne, przystępuje się do wykreślania przekrojów, ~- v ~Dw::m,, :S.~A.LB 
kierunki których mogą ni ekoniecznie być te sa- :...- . -
me, co pierwiastkowych. Jeżeli przekroje robi-
my wpoprzek rozciągłości, to na płaszczyznę ich 
otworów wiertniczych projektuJ· e się zapomoca. R 7 .., ys. . 
linii równolegqch do horyzontali. Sposób ten 
nie daj e jednak dostateczni e dokładnych r ezulta- Obliczenie zawartości węgla robi się na za
tów, szczególniej gdy płaszczyzna przekroju nie sadzie ułożonego w sposób omówiony powyżej 
jest ściśle prostopadłą do rozci ągłości, co znowu plan u pokładowego, przy pomocy przekrojów. 
nie zawsze jest możliwe do osiąg nięcia. v.,r tym Fola, oddzielone uskokami, rozpatrują się oddziel
wypadku można użyć sposobu przekrojów pomoc- nie. Rozumie się, że części węgla, bezpośrednio 
niczy ch, wykreślanych pomi ędzy dwoma otwora- stykające się z uskokami, należy uważać za nic 
mi wiertniczymi sąsiednimi . Jeżeli XY jest linia nie warte i v. ył'ączać je z obrachunku. Zwykle 
przekroju, przechodząca pomiędzy otworami A, B, przy duży ch uskok ach a tem bardziej przy prze
C, D, E, to przekroje pomocnicze AB, CD, DE rzutach części te są większe, niż przy małych; 
i t . d . (rys. 6~ pozwalają n am dość dokładnie wy- sformulować to możemy t ak: szerokość zg niecio
znaczyć koleJność u warstwowania w punktach nej części przy uskoku do 25nz wysokości pionowej 

l 
równa się ko.J'o 10 111. Dla uskoków znaczniejszych 

'A ta przestrzeń zgnieciona zwiększa się do 100 m 
D ' 

,- --~·~a~--------~--~--· b ·. c 
Y 

·, B • E 

/c 
Rys. 6. 

pr~ ecię ci_a się ich z linią XYwięc w a, b, c i t. d., 
kto:·e daJą _nam możność wykreślenia całeg-oprze
krOJU. 1'1aJąc przekroje, wykreślamy horyzontale 
w postaci ostatecznej . 

Jeżeli_ podczas wykreślania przekrojów lub 
horyzontah przy zestawieniu dwóch sąsiednich 
otwo~·ów oka~uj e się, że pomiędzy nimi nie można 
ustal~ć stopmowego przejścia z normalnymi lub 
pra:WI? normalnymi upadami, to między dwoma 
takim_1 otworaTI?-i należy przypuścić obecność usko
~u,_pwnowa Wielkość którego daje Rię w przybli
zemu oznaczyć na zasadzie położenia jednego i 
tego samego poldadu w obu otworach, oczywiście 
z uwagą na upady vbu części rozerwanych, któ-

czasami, chociaż rzadko przy przerzutach docho
dzi do 500 m. 

Niedokładności w określeniu zawartośt5i pole
gają w tym wypadku, tak samo jak w poprzed
nim, na błędach w określeniu rozciągłości, upa
du, grubości, jak również i na brakach wiado
mości co do charakteru u skoków i ich kierunku. 
Ponieważ jerlnak co do uskoków wlaśnie trudn o 
dać jakieś ściśle określone wskazówki, więc po
mi11ę tę kwestyę, zwróci wszy uwagę czytelnika 
n a to, że niekiedy można poświęcić otwór wy
łacznie dl a określenia kierunku uskoku. 

. Błąd stosunkowy wyliczenia zapasu -określa 
nam ró wnan ie (1) , w którem S długość hory zon
tali zależną jest nie tylko od dokla.dności planu, 
ale również i od dokiadności tych danych, na 
zasadzie których określiliśmy jej położenie, a za
tem, pominąwszy błędy geodezyjne, należy nam 
zająć się dokładnością określ eń, otrzymywanych 
przy pomocy otworów wiertniczych. 

(c. cl. n.). 
Stanistaw Doborzy1:Zski. 
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Pr?ewiefr?anie robóf pod?iemnych w kopalni Safurn. 
(Cil\g dalszy, p.·'' 3, str. 61), 

Dozorca lub sztygar, mający pi oczę nad ta
mami, powinien cieślom wyjaśnić wskazane tutaj 
zalety i wady, bo tylko należyte pojmowanie ce
lu każdej rzeczy przez budujących tamy robo
tników może uchronić od ciągłych przeróbek, po
chłaniających mnóstwo czasu i kosztów. Istotnie, 
sprężyna typu nowego, założona na wspak (rys. 
230), nie posiadając 7.adnych zalet sprężyn tego 
typu, posiada natomiast wszystkie wady sprężyn 
typu starego, bowiem wóz przy dalszem odmyka
niu (rys. 231) odmyka tamę bezpośrednio rogiem 
L, niszcząc drzwi i zawiasy. 

Niezależnie od powyższego, sprężyna powin
na być przymocowana we wlaściwem miejscu w 
przekroju poziomym. Zwykle przymocowują ją 
tak. że zajmuje ona środek tamy, tak że odległoś
ci Flf i BN są równe (rys. 216). Lepiej jednak 
przesuwać ją więcej na prawo, czyli w stronę od 
czopów, t. j. do zewnętrznego kantu drzwi (rys. 
221). Takie położenie sprężyny lepiej zabezpiecza 
ją od wyginania się i psucia, bowiem wóz przy 
odmykaniu popycha ją wciąż jednym swym ro
giem, zwróconym do czopów. Oczywiście, że je
żeli DE będzie leżało bliżej tego rogu, ramię LF, 
uginające się pod wpływem naciskania rogu L, 
będzie krótsze, a zatem sprężyna będzie z wię
kszym oporem ulegala deformacyom, psującym 
jej ksztalt. Położenie sprę:!yny, przeciwne wska
zanemu na rys. 221, wskazane na rys. 222, jest w 
tym względzie mniej wygodne i musi być unika
ne. Jeżelijest ona, jak na rys. 222, przesunięta wię
cej w lewo, to pod wpływem uderzeń wozów bar
dzo prędko paczy się i przyjmuje ksztalt rys. 
223, przytern końce jej wydłużają się i mogą za
wadzać o słupki. Skoro raz zgięcie w E nastąpi
ło, punkt F oddala się coraz bardziej w lewo, ra
mię zatem LF wydłuża się i coraz łatwiejsze jest 
paczenie się sprężyny aż do kompletnego położe
nia się jej na drzwi (rys. 224). Najwygodniej jest 
sprężynę tak przymocować, żeby odległość MF 
wynosiła 175 mm a BY 75 nmz (rys. 221). Grani
ca przesuwania sprężyny wprawo określa się tern, 
że przy pierwszem uderzeniu wozem wolny ko
niec B. zanim tama nie zacznie otwierać się nie
co wydłuża się; chodzi więc o to, żeby przytern 
koniec B nie dotkJ.ął się słupka. Ponieważ zaś 
różne sprężyny różnie poddają się, co zależy też 
od stopni a naciskania na drzwi z drugiej strony 
sztaby zamykającej, siły tarcia w futrynie, ciś
nienia powietrza i t. p., przeto w każdym wy
padku poszczególnym trzeba próbować położenie 
sprężyny, dla czego bardzo wygodnie jest otwory 
dla śrub w części AD robić podłużne, żeby moż
na było przesuwać sprężynę w pewnych grani
cach nie zdejmując jej ze śrub. 

Położenie sprężyny więcej na praw o maj esz
cze drugą zaletę. Gdy wóz schodzi ze sprężyny 
i zajmuje takie położenie krańcowe. po którem 
drzwi zaczną zamykać się (rys. 226), wówczas w 
zależności od odległości punktu B od końca drzwi 
H te ostatn ie przy zamykaniu się pod wpływem 
mocno w tern położeniu działającej sprężyny lino
wej, uderzają swym końcem w wózpod osłoną koń
ca sprężyny B (rys. 2~5), jeżeli ta ostatnia zajmuje 
bardziej naprzód wysunięte położenie, lub wolnym 
niczemnie osłoniętym kantem, jeżeli sprężynaprzy 
suniętą jest bliżej do czopów (rys. 227), przyczem od 
ciągłych uderŻeń drzwi oczy wiście niszczą się . 

Dotychczas mówiliśmy o przejeździe przez 
tamę od strony przeciwnej sztabie drewnianej, w 
kierunku odmykania się drzwi, od strony wewnę
trznej tamy, które, jak widzieliśmy, dokonywało 
się w ten sposób, że ciakacz, podjeżdżając do ta
my, uderzał wozem w stalową sprężynę P, zapo
mocą której następnie odmy kał: drzwi. W czasie 
przejazdu drzwi }JOd wpływem sprężyny linowej 
i sztaby zamykającej stale opierał'y się sprężyną sta
lową o bok woza i po przejeździe samezamykały się. 

Bardziej kłopotliwy jest przejazd od strony 
prze ci w n ej (zewnętrznej). Tu bowiem ciskacz po
winien zatrzymać się przed tamą i sam otworzyć 
drzwi, następnie, przytrzymując drzwi, wciągnąć 
wóz tyłem do tamy, zan im nie wejdzie na tyle, 
że drzwi oprą się o wóz. Jeżeli przy wozie jest 
dwóch ciskaczy, wówczas jeden z nich idzie na
przód, odmyka drzwi i trzyma je, zanim drugi 
nie wciśnie woza do tamy. 

Dla ułatwienia tej roboty sł:uży tak zwany 
kołowrotek czyli łapka, która utrzymuje drzwi w 
położeniu otwartem i samoczynnie uwalnia je 
w ch wili przechodzeni a woza przez tai:nę. Przy
rząd ten składa się (rys. 211, 212 i 213) z drążka 
bs długości 300-275 mm i łapki ab, mogącej obra
cać się na drążku. Drążek z jednej strony jest na
gwintowany na długości 200 mm; końcem tym 
wkręca się w stempel lub inną podporę drewnia
ną: na drugim końcu, wystającym nazewnątrz, 
drążek posiada czworokątny kawa!ek d (16 mm w 
kwadracie) oraz okrągŁy czop b, ograniczony z 
jednej strony występem e, z drugiej łebkiem f 
N a czopek b, zanim łepek f nie został rozklepany, 
nasadza się łapka ab długości 150 mm, mająca w 
swym końcu b otwór, w który właśnie wkłada się 
czop b. Otwór ten musi mieć taką średnicę, żeby 
Łapka ab swobodnie mogła obracać się na ośce. 
Kolowrotek (nazwany tak przez robotników) 
wśrubowywuje się zupełnie poziomo w stempel 
pionowy S (rys. 219 i 220), postawiony przy ścia
nie w takiej odległości od tamy, żeby drzwi, 
odchylone na 90°, nie sięgały go, wszakże tak, 
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żeby łapka, podniesion?' w położenie pozi~me ku 
drżwiom mogła za me zahaczyć. Drązek bs, 
wśrubow~nv w stempel S, musi być równoległy 
do tamy, "łapka P.r~ytem,, ~a":'ieszona zup~łn~e 
luźno na ośce b, w1s1 na meJ pwnowo (połozeme 
punktowane na ry.s. 219), co d~je możno~ć drzwio~ 
zupełnie swobodme obracać się na zawiasach, me 
zahaczając o nią. Jeżeli jednakże, otworzywszy 
drzwi, podnieść łapkę w położeni~ pozi<;'me pro~ 
stopadle w kierunku do tamy 1 puścić drzwi 
tak, żeby zahaczyły o łapkę, wówczas drzwi, na
pierając mocno na nią J?Od . wpływem. sprężyny 
linowej i sztaby zamykaJąCeJ, wywołuJą tak mo
cne tarcie w ośce b i w dotknięciu do łapki (rys. 
214), że ta ostatnia nie może własnowolnie opuś
cić się i drzwi zostają otwarte. 

W ten sposób ciskacz przy przejeździe przez 
tamę od strony zewnętrznej musi odejść od wo
za, otworzyć drzwi i zahaczyć je o łapkę kolo
wrotka, poezero przeciska wóz przez tamę; gdy wóz 
wejdzie do połowy do otworu w tamie, dotyka się 
zlekka ręką lub nogą do drzwi, odpychając je 
nieznacznie do ściany chodnika. Łapka w tej 
chwili spada w położenie pionowe (punktowane 
na rys. 219), i drzwi, nie spotykając jej, zamkną 
się same pod wpływem sprężynv linowej. 

W celu zaoszczędzenia ciskaczowi kłopotu 
dotykania się przy przejeździe ręką lu b nogą do 
drzwi, co może on czasami zapomnieć zrobić, 
można nadać stalowej sprężynie P takie wygię
cie, żeby wóz sam zahaczył o nią i w dalszem 
pr~esu:vanin się po szynach odsunął przy pośre
dmctwle sprężyny drzwi w bok, przyczem oczy
~lscw łapka kolowrotka opadnie (ryf'. . 220 i 218) 
l .Po. przejściu woza drzwi same zamkną się. Wy
gię?Ie sprężyny P, jak zaznaczyliśmy, musi być 
takie, żeby wóz przy · przejeździe przez tamę 
mógł o nią zahaczyć. Nie trudno wyliczyć, że 
przy . danej szerokości drzwi i wozu odległość 
części sprężyny EC od drzwi 200 rnm odpowiarla 
temu wymaganiu, przyczem wóz odsuwa pun],t 
-'! sprężyny na 25 mm. Ponieważ z czasem sprę
zyna ~rochę spłaszcza się, wskutek czego wóz 
m~że JUŻ nie zahaczać o nią, wówczas, wykrę
CaJąc drążek kołowrotka ze stempla, można nieco 
trzysu~~ć drzwi i sprężynę do woza czyli regu-
ow.ać JeJ położenie. W tym celu dozorca od tam 

posiada zawsze przy sobie klucz i, obchodząc ta
m:y, spr.awdza je i reguluje. Klucz ten (rys. 215) 
z JedneJ strony ma wycięcie kwadratowe, prze
znaczone do chwytania drążka bs kolowrotka za 
czworokątn ą część d, z drugiej strony sześcioką
tne dla ?akrętek śrub, któreroi resora P przymo
cowy.wuJe się do drzwi, jak również i nakrętek 
czopow. Przy pomocy tego klucza dozorca może 
~ykonywać wszelkie nieznaczne naprawy tamy, 
Jako t?: regulowanie położenia kołowrotka; prze
suwan.Ie sprężyny w podłużnych otworach śrub 
w razte, gdy przez wyprostowywanie się sprężyna 
zaczyna swym końcem B sięgać do słupka, i t. p. 

Widzimy więc, że sprężyna stalowa P w ta
mach, zbudowar.ych na torach przewozu ręcznego, 
ma dwojakie przeznaczenie: 1) otwierać drzwi 
przy przejeździe od strony wewnętrznej tamy, 
2) zamykać je przy vrzejeździe w kierunku prze
ciwnym, t. j. od strony zewnętrznej; łapka zaś 
służy do ch wiłowego utrzymania drzwi otwartemi. 

Przy przejeździe od strony zewnętrznej raz 
jeszc~:"e znajdujemy powód, dla którego niezbę
dnem jest sprężynę P przymocowywać łukiem 
DE, zwróconym do czopów, ponieważ przytern 
wóz wjeżdża stopniowo na część BC, pochyloną 
pod słabym kątem do kierunku jego ruchu (rys. 
220). Gdyby sprężyna była zapięta w położeniu 
odwrotnem, wówczas wóz w swym ruchu spoty
kałby luk DE pod kątem bardziej rozwartym 
(rys. 228), a zatem przy pewnej deformacyi, któ
ra w tym wypadku łatwiej może mieć miejsce, 
wóz mógłby zamiast odchylać drzwi do ściany, 
mieć dążność przeciwną, czego następstwem by
loby oczywiście zepsucie tamy (rys. 229)· 

Wobec niejednostajnych zachodów, jakie ma. 
ciskacz przy przejeżdżaniu przez tamę w zależ
ności od strony, z której jedzie, nader ważnem 
jest pytanie, w którą stronę powinny odmykać 
się drzwi. Decydującym czynnikiem w tych kwe
styach zjawia się zawsze kierunek prądu powie
trza. Powinien on mieć dążność zawsze zamykać 
tamę a zatem drzwi powinny odmykać się prze
ciw prądowi powietrza; ponieważ jednak ciska
czom wygodniej jest przejeżdżać drzwi od strony 
wewnętrznej i ponieważ wogóle trudniej jest je
chać z wozem ładownym niż z próżnym, przeto 
z tego względu tama powinna odmykać się w 
kierunku ruchu wozów ładownych . 're dwa wa
runki nie zawsze zgadzają się ze sobą i niema 
żadnej zależności tych zjawisk. Można więc ogól
nie powiedzieć, że ponieważ kierunek ruchu wo
zów ładownych najczęściej bywa danym, przeto 
należy starać się prowadzić prąd powietrza za
wsze w kierunku przeciwnym temu ruchowi, co 
w rzeczywistości często zdarza się. Przy prawi
dłowo zalegających poldarlach warunek ten może 
być śc iśle zachowany iem bardziej , że w kopal
niach z gazami wybuchowymi zwykle przyjmują 
za prawidło wpuszczać powietrze na poziom dol
ny i kierować go w ruchu przeciwnym przewo
zowi, wyprowadzać zaś przez chodniki, leżące na 
poziomach górnych. W kopalniach zagłębia Dą
browskiego, słynnych ze swoich kapryśn y ch wa
runków zalegania pokładów oraz czasami nader 
dziwacznych kształtów pól roboczych, niema spo
sobu uzgodnienia z sobą tych dwóch kierunków 
wszęJzie i zawsze, i bardzo często wypada budo
wać tamy zgodnie z kierunkiem ciśnienia powie
trza i wbrew kierunkowi ruchu wozów ładow
nych, ponieważ przy dość silnych ciś nieniach po
wietrza sprężyna linowa, działająca najsłabiej 
przy drzwiach zamkniętych, nie posiada dosta
tecznej siły do utrzymania drzwi zamkniętemi. 
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Jeżeli nawet sila tarcia w futrynie jest dość wiel- 1 tę zaletę, że ciskacze tak z próżnymi jako i ła
ką, żeby drzwi same mogły otworzyć się pod J dawnymi wozami spotykają każde podwoje za
wpływem prądu powietrza, to jednak przy za- wsze z jednakowej strony, mianowicie wewnętrznej, 
myka nju mogą nie wejsć do futryny, zostawiając a przeto nie potrzebują nigdy zatrzymywać się 
szparę . dla zahaczania drzwi na kołowrotek. Tamy je-

Stąd należy takie wyprowadzić prawidło: dnostronne budują się tam, gdzie jest silne ciś
w tych chodnikach, gdzie prąd powietrza wy- nienie powietrza. Tu na jednym torze wozy będą 
wiera znaczne ciśnienie na tamę, powinna ona spotykały drzwi od strony zewn ętrznej, na dru
otwierać się w kierunku przeciwnym prądowi gim od wewnętrznej. Rys. 234 przedstawia dwu
powietrza bez względu na kierunek ruchu wozów stronną tamę podwójną przy przewozie ręcznym, 
ładownych, i tylko tam, grlzie ciśnienie powie- rys. 235 tamę jednostronną; sprężyny P w każ
trza jest o tyle słabe, że nie jest w stanie otwo- dej z nich lukami DE zwrócone są cio słupków 
rzyć samoistnie tamy lub nie przeszkadzać jej bocznych. 
szczelnemu zamykani u się, tamę możn a postawić Rys. II*) przedstawia tamę pojedynczą z 
zgodnie z kierunkiem ruchu wozów ładownych. przyrządem, dozwalającym przy przewozie ręcz-

W zależności od tych warunków t amy po- nym przejeżdżać z dowolnej strony, nie zatrzy
dwójne przy przewozie ręcznym mogą być budo- mując się dla zahaczania drzwi na kołowrotek. 
wane dwustronne, odmykające się w strony prze- Przyrząd, umieszczony z zewnętrznej strony ta
ciwne, lub jednostronne, odmykające się w j edną my, zastosowany jest główn ie do odmykania ta
stronę. Pierwsze budują się tam, gdzie niema my przy przejeździe wozem z tej właśnie strony. 
znacznego prądu i obie połowy mogą same za- Jak widać z rysunku, składa się on z kąta A OB, 
mykać się zupełnie szczelnie. T akie tamy mają 

J 
l 

1' 
•' 1 l , l 
,, ,'t 
1 ~// -t : Jo . l 

Rys. II. 

którego oś O obraca się w panewkach, przytwier- za. Sprężyna linowa i sztaba mają dążność zaro
dzonych do silnego stempla S. Jedno ramię AO knąć drzwi, wskutek czego ramię OA stale apie
wystaje do środka drogi i posiada koniec nieco ra się o wóz i po zejściu z niego woza dąży po
wygięty, wypukłą stroną zwrócony do wozów wrócić w swe miejsce pierwotne. Przyrząd urno
nadchodzących. Drugie ramię OB, skierowane do cowany jest jednak w takiej odległości od tamy, 
tamy, złączone jest z drzwiami drągiem żelaznym iż w chwili, kiedy tylna część woza porzuca ra
BC przy pomocy złączeń szamirowych w B i C. mię OA kąta, j ego część przednia wchodzi na 
Oba ramiona kąta złączone są pasem usztywnia- wysunięte na spotkanie mu drzwi i nasuwa się 
jącym AB. Drąg BC składa się z dwóch części, na stalową sprężynę P. Dalszy ciąg przejazdu 
złączonych po środku mufką M, dozwalającą re- dokonywa się jak zwykle. Przy przejeździe od 
gulować jego długość. Przy przejeździe ciskacz , strony przeciwnej, t. j. wewnętrznei wóz uderza 
naciska wozem na ramię OA, wskutek czego ra- o sprężynę P, jak zwykle, i przy jej pośredni
mię OB odchodzi do ścianki chodnika, zajmując ctwie odmyka drzwi, które przy pomocy drąga 
położenie punktowane, i przy pomocy drąga BC 
ciągnie drzwi w kierunku do zbliżającego się wo- *) Gliickauf. r. w02, s tr.L124. 
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BC posuwają kąt AOB w położenie punktowane, 
tak iż wóz przy dalszym swym przejeździe nie 
zawadza o ramię OA, o ile przednia część woza 
najeżdża na nie, zanim część tylna nie porzuci 
sprężyny stalowej P. Ponieważ ramię OA na koń
cu swym jest zaokrąglone, przeto nie stawia wo
zowi żadnych przeszkód przy prześlizgiwaniu 
się po nim od strony przeciwnej. 

Kąt AOB powinien być dosyć duży, żeby 
mógł skutecznie przeciwdziałać działającym nań 
silom uderzenia woza, sprężyny linowej, ciśnienia 
powietrza na drzwi, a przeto zapewne dość cięż
kim tak, iż dla zapobieżenia nachylania się w 
dół' powinien być nieruchomo zlączony z osią O, 
której pożytecznie jest nadać dość znaczną dłu
gość. •) prócz tego dobrze jest ramię OA w części, 
ulegającej uderzeniom rogu L woza, wyłożyć 
drzewem. Pewna złożoność przyrządu stanowi je
go wadę, ograniczającą zastosowanie go tylko do 
dróg głównych przewozu ręcznego. "Wobec nie
zależności od kierunku ruchu wozów tamy takie 
mogą być zawsze zbudowane zgodnie z kierun
kiem ciśnienia prądu powietrznego. 

Przy przewozie końmi w większości wypad
ków urządzają tor podwójny dl a wozów próż
nych i ładownych, ułożony w jednym chodniku 
lub dwóch różnych, wskutek czego, czy to będą 
tamy pod wójnR czy pojedyncze, wozy w swym 
ruchu przez tamy spotykają każde drzwi 
zawsze z jednej i tej samej strony. Jeżeli niema 
przeszkody ze. strony ciśnienia powietrza, drzwi 
powinny otwierać się w kierunku ruchu wozów, 
tak że w wypadku tam podwójnych robią się 
one dwustronne czyli odmykające się w strony 
przeciwne. 

Jeżeli tama jest dwustronną, to , podjeżdża
jąc do niej pociągiem, złożonym z 6-7 wozów, 
koniarz, zeskakując z woza, wyprzedza pociąg, 
sam otwiera tamę, popychając ją przed sobą, i 
zahacza ją na łapkę kolowrotka K (rys. 238). 
Wówczas pierwszy wóz, zahaczając o sprężynę 
stalową P i odsuwając drzwi trochę w bok, uwal
nia je z łapki R, która, spadając w położenie 
pionowe, nie przeszkadza tamie dalej zamykać 
się pod wpływem sprężyny linowP-j i sztaby {rys. 
239). Gdy pierwszy wóz zejdzie ze sprężyny p 
i pozwoli drzwiom zamknąć się, te ostatnie zes
kakują na następny wóz, uderzając o róg L tego 
woza (rys. 240). Wóz ten, posuwając się wzdłuż 
sprężyny P, odsuwa drzwi znowu, aż zejdzie z niej 
i t. d. Słowem drzwi będą przeskakiwały z je
dnego woza na drugi dotąd, dopóki za ostatnim 
nie zamkną się zupełnie. Działanie sprężyny jest 
w tym wypadku takie same, jak przy przewozie 
ręcznym wtedy, gdy wóz podchodzi od strony 
zewnętrznej, i polega na samoczynnem rozłącza-

niu drzwi od łapki i zamknięciu tamy w następ
stwie. Z tego względu sprężyna P względem 
nadchodzących wozów powinna zajmować analo
giczne położenie, jak w przytoczonym poprzednio 
wypadku, t. j. lukiem DE powinna być zwrócona 
w kierunku ruchu wozów, czyl i w stron ę od 
czopów, zaś częścią CB do nadchodzących wo
zów, ż'eby spotykały one spręi-ynę pod małym 
katem. 

· W porównaniu więc z tamami przy przewo
zie ręcznym różnica będzie polegala na tern, że 
przy przewozi';) końmi sprężyna lukiem DE zwró
cona jest w stronę przeciwną czopom, i w wy
padku tamy podwójnej dwustronnej (rys. 236) 
obie sprężyny łukami DE zwrócone są do słupka 
środkowego, podczas gdy w tamach podwójnych 
przy przewozie ręcznym luki, DE skierowane są w 
strony słupków bocznych. Sprężyna musi być przy
sunięta możliwie naj bliżej do kantu zewnętrzne
go drzwi, żeby zabezpieczyć ten kant od uderza
nia po wozie po ześlizgnięciu się go ze sprężyny 
P. Sprężyna P powinna być tak długą, żeby 
nadchodzący wóz spotkał zamykające się drzwi 
na sprężynie w takiero miejscu, które już odstaje 
od drzwi na pewną dość znaczną od ległość . Wy
miary sprężyu, używanych dla tam przy przewo
zie ręczn.J m, zupełnie pasują i do tam przy prze
wozie końmi (l 000 nun). Odległość CE od AD 
czasami sprężynom tym nadają nieco mniejszą 
(150 mm). 

Jeżeli ciśnienie powietrza nie pozwala na 
urządzenie tamy dwustronnej, wówczas na torach 
podwójnych tamy robią się jednostronne, których 
podwoje odmykają się w jedną stronę przeciw 
prądowi powietrza, wozy zaś na jednej drodze 
spotykają drzwi z tej samej !'trony, jak w tylko 
co opisanym typie, t . j. z wewnętrznej, przyczem 
działanie sprężyny na tej polowie pozostaje bez 
zmiany, na drugiej zaś drodze pociągi zbliżają 
się do tamy od strony sprężyny linowej. Na tej 
polowie sprężyna stalowa przymocowywuje się 
tak, jak w tamach przy przewozie ręcznym, t. j. 
lukiem DE zwróconą do czopów, przyczem ko
niarz, idąc przed koniem, odmyka drzwi, ciągnąc 
je do nadchodzącego pociągu, i zahacza na łap
ce kolowrotka K (rys. 241). Przy wskazanem po
łożeniu sprężyny stalowej P na drzwiach wozy 
będą spotykały ją pod małym kątem, chroniącym 
od zniszczenia. Oczywiście łapka f{ i sprężyua P 
muszą być tak uregulowane, żeby wozy zaha
czały się o sprężynę, odsuwając drzwi do ściany 
chodnika i uwalniając je w ten sposób od łapki, 
która spada (rys. 242). Schodząc ze sprężyny, wóz 
pozwala drzwiom swobodnie zamykać się. 

(c. d. n.) 
Henryk Czeczot!. 
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Przemysł górniczo - hutniczy w Calicyi w r. 1906*>. 
N a f t a i w o s k z i e m n y**). W roku 1906 

bylo w calej 9"ali_cyi .369 przedsiębiorstw ?afto
wych (o 26 w1ę0eJ, mż w roku poprzedmm}, z 
czego 322 w biegu. Eksploatacya odbywała się, 
jak w latach poprzednich, w trzech okręgach 
górniczych: Jasielskim, Drohobyckim i Stanisła
wowskim. 

W okręgu górniczym J asieiskim było zaję
tych przez przedsiębiorstwa naftowe 103,7 ha miar 
górniczych i 43 ha miar dziennych i 1514,29 ha 
terenów czyli pól naftowych, (o 61,41 ha więcej 
niż w roku poprzednim). Ogółem było w tym 
okręgu 108 przedsiębiorstw naftowych, z których 
89 przedsiębiorstw było w biegu w 48 gminach 
następujących powiatów: Brzozów, Gorlice, J aslo, 
Krosno, N o wy Sącz, Pilzno i Sanole 

W okręgu Drohobyckim zajętych było przez 
przedsiębiorstwa naftowe 63,1 ha miar górniczych 
i 245,87 ha pól naftowych. Ogółem było w tym 
okręgu 237 przedsiębiorstw (o 33 więcej, niż w 
roku poprzednim) z czego 210 było w biegu, (o 
18 wi9cej, niż w roku poprzednim). Przedsiębior
stwa te rozciągały się na 26 gmin w następu
jących powiatach: Dobromil, Dolina, Drohobycz, 
Lisko, Sambor, Stary Sambor, Stryj. 

W okręgu Stanisławowskim zajmowały przed
siębiorstwa 336,37 ha. Ogółem było w tym okrę
gu 24 przedsiębiorstw naftowych, z których 23 w 
biegu w następujących pięciu powiatach: Boho
rodczany, Kalusz, Kossów, Nadworna i Pecze
niżyn. 

Wszystkie przedsiębiorstwa naftowe w całej 
Galicyi zatrudniały ogółem 6 446 robotników (o 

204 mniej, niż w roku poprzednim). Wytwór
czość cała wynosiła 7 371 942 c. m. była zatem o 
571970 c. m., t. j. o 7,20% mniejszą, niż w roku 
poprzednim. W artość całej wytwórczości była 
19843685k.(o25625:l k:, czyli o 1,31'1/0 mniej, niż 
w roku poprzednim). Srednia cena ropy za l c. 
m. wynosiła 2 k. 69 h. (o 22 h. wyższa, niż w ro
ku poprzednin1). 

Wymienione powyżej cyfry rozdzielają się 
w następujący sposób na pojedyncze okręgi gór
nicze. 

W okręgu J asieiskim zajętych było l 583 
robotników. Wytwórczość wynosiła 834 604 c. m. 
wartości 3178 634 k. (o 267 058 c. m. wartości o 
576 323 k. mniej, niż w roku poprzednim). Bred
nia cena ropy wynosiła 3 k. 81 h. za l c. m. (o 
40 h. więcej, niż w roku poprzednim). Była to 
cena najwyższa ze wszystkich ropnych okręgów. 

W okręgu Drohobyckim pracowało 4 597 ro
botników (o 286 mniej, niż w roku poprzednim). 
Otrzymano 6 424- 726 c. m. ropy (o 299 326 c. m. 
mniej, niż w r oku poprzednim). W artość tej ro
py wynosiła 16 309 359 k. (o 851 746 k. więcej, 11iż 
w roku poprzednim). Brednia cena ropy za 1 c. 
m. wynosiła 2 k. 54 h. (o 24 h. wyżs:r.a, niż w 
roku poprzednim). 

W okręgu Stanisławowskim zajętych było 
266 robotników (o 103 więcej, niż w roku po
pr:r.ednim). Otrzymano 112 612 c. m. (o 5 586 c. 
m. mniej, niż w roku poprzednim). Wartość ro
py wyncsiła 355692 ,k. (o 19171 k. mniej, niż w 
roku poprzednim). Srednia cena ropy wynosiła 
3 k. 16 h. (zmniejszyła się o 1 h. za I c. m.). 

rrablica I. 
R ob'ltnicy (wraz z dozorcami) w Y t w ó r c z o ś ć o CI) . ' . 

N 
<l) • ......, N - A ~ ~ Q:, ...!:<: s .~ ~ 

~~ 
ro 

S ·o ·a ~ ~ ·N ..... 
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o ·o o 
' -+" s >::: .. +' <l) o :>,to. A ro o~ e<: <l) ;.... ~ ~ 

Okrąg górniczy :>, <l) ·~ <l) Q) '" o o~ o N o <l) o oe s .,... N ce A~ o N 'O >::: ~ 
o ...0 "O ·~ N 'd o " P,ro ~ •O c c m '"' o c1l Q ~~ ..., 

Ol O A c-: d "' o 
~ o ;.... ..... -+" >::: ~ .". cc; ~ ~ ·~ i:: ;.... cc; l=; 
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-r~ o ś ć Centnarów metrycznych 2;: '-rE ..-1 
l'< O 
~ "' R o p a -

J asielski 1 572 3 8 - 1583 ~9 668 66052 738 884 834 604 3178 634 3 k. 81 h. 
Drohobycki 4591 - 6 - 4597 - l 38996 1 5 024 765 6 4:24 726 16 309 359 2 k. 54 h. 
Stanisławowski 266 -- - - 266 - 2079 110 533 112 612 355 692 3 k. 16 h. --- - -Razem 6429 3 14 6446 29 668 1468 092 5 874182 7 371 942 19843 685 2 k. 69 h. w roku 1905 6617 16 17 - 6650 25 366 1564 908 6 353 638 7 943 912 19 587 433 2 k. 47 h. - - - -w porówna- l mniej 188 13 3 - 204 - 96816 479 456 571 970 - -
niu z r. 1905( więcej - - - - - 4302 - - - 256 252 1 22 h. 

r. 1906.*) Z rocznika statystycznego Ministerstwa r olnictwa za l Z zestawienia powyższego widzimy, że wy-
**) Przegll\d Górniczo-Hutniczy, r. W07, M 18, str 451-463. twÓrCZOŚĆ ropy W roku 1906 cokolwiek zmniej-
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szyła się, że cena yopy poszła w dwóch okręgach l bytego wosku wynosiła 500 592 k., (o 67 350 k. 
Jasielskim i Drohobyckim około 10% w górę, w mniej, niż w roku poprzednim). Srednia cena 
okręgu Stanisławowskim pozostała prawie bez wosku wynosiła za 1 c. m. 102 k. 52 h. (spadła 
zmiany. zatem bardzo nieznacznie, bo tylko o 1 k. 56 h. 

Większą część otrzymanej ropy oddawano na l c. m.). 
Towarzystwu Akcyjnemu dla przemysłu ·naftowe- Jako powód tak znacznego obniżenia się wy
go Petroleum lub innym handlarzom. Z oddanej twórczości wosku uważać należy zatrzymanie ko
wprost do rafineryi ropy najwięcej przypadło na palni wosku ziemnego grupy II Towarzystwa ak
rafinerye galicyjskie. Oprócz tego wywożono ro- cyjnego Boryslaw tudzież kopalni wosku Ooncor
pę poza obręb kraju do Drosing, Dziedzic, Floris- dia również w gminie Borysław. 

~~;!'u ~~~~~s~:~l~pB~;!~;;:~, ~~~:d;~f~~~r~~~~~~ Przetapianie wosku ziemnego odbywało się 
Tryestu, Budapesztu, Rieki, Orsowy, dalej do r a- podobnie jak w roku poprzednim na miejscu, po
fineryi w górnych węgrzech i do Niemiec. czem sprzedawano go już jako wytwór handlowy 

Wydobywanie wosku ziemnego odbywało się do fabryk cerazyny i parafiny w kraju i poza 
w dwóch okręgach górniczych. Przedsiębiorstw obrębem Galicyi. Do Niemiec, Rosyi, Francyi i 
było ogółem 18 (o 5 mniej, niż w roku poprzed- do Ameryki wysłano 10 371 c. m. (o 3 753 c. m. 
nim) i z tych 10 w biegu (o 5 mniej, niż w roku więcej, niż w roku poprzednim). W monarchii 
poprzednim). z przedsiębiorstw ty eh były 4 w Austro-Węgierskiej przetopiono 4 000 c. m. (o 950 
okręgu Drohobyckim, a 6 w okręgu Stanislawow- c. m. mniej, niż w roku poprzednim). Reszta w 
skim w biegu. W obu tych okręgach zatrudnia- ilości 7 728 c. m. została jako zapas przy kopal
nych było ogółem 2 258 robotników (o 630 mniej, niach wosku. W stosunku do roku poprzedniego 
niż w roku poprzednim). Wytwórczość wynosiła zmniejszył się ten zapas o 4 819 c. m. 
26 982 c. m. (o 2 590 c. m. czyli o 8,76°/0 mniej, niż Koszta przewozu wosku w Borysławi u z ko
w roku poprzednim). Wartość wydobytego wo- palni do dworca kolei wynosiły 30 h. za l c. m. 
sku wynosiła 3 352 363 k. (o 779 203 k., czyli o W okręgu Stanisławowskim przetapiano wosk 
18,86% mniej, niż w roku poprzednim). Średnia wydobyty na miejscu, z czego wysłano 2 572 c. 
cena wosku była 124 k. 24 h. za l c. m. (o m. do Niemiec, a 2 311 c. m. oddano do fabryk 
15 k. 47 h.1mniej, niż w rokn poprzednim). Z liczb krajowy ch. 
powyższych przypada na okrąg Drobobycki l 746 Wytwórczość ogólna ropy i wosku ziemnego, 
robotników (o 328 mniej, niż w roku poprzednim) czyli t. zw. minerałów bitumicznych wynosiła. 
i wytwórczość 22099 c. m. (o 2016 c. m. mniej, 7398924!c.m.(byla o 574500 czylio7,210Jo mniej
niż w roku poprzednim). Wartość tej wytwór- szą, niż w roku poprzednim). Wartość j ej wyno
czości wynosiła 2 851 771 k. (by} a mniejszą, niż w sila 23196 048 k. (była o 522 951 k. czy li o 2,20% 
roku poprzednim o 711853 k.). Średnia cena wosku mniejszą, niż w roku poprzednim. W e wszystkich 
wynosiła 129 k. 5 h. za 1 c. m. (była mniejszą, niż kopalniach nafty i wosku ziemnego zajętych by
w roku poprzednim o 18 k. 73 h. na l c . m.). lo 8 704 robotnikó w (o 834 mniej, niż w roku po-

W okręgu Stanisławowskim zajętych bylo przednim). Na jednego robotnika przypada wy-
512 robotników ( o 302 mniej, niż · w roku poprzed- twórczość 850 069 wartości 2 664 k. 99 h. (o 14,09 
nim), wydobyto 4 883 c. m. wosku (o 574 c. m. c. m. czyli o 178 k. 20 h. więcej, niż w roku po
mniej, niż w roku poprzednim). Wartość wydo- przednim). 

T ablica II. 

R obotnicy (wraz z dozorcami ) Wy t 
.,.. 

ś ć 6 l 
c;l l ' • w o r c E o Q) • ....., N 

..!< 
N s -~ ~ ·t>'l ~· c;l ·a >-. Q) ..... s Q-~ polach ~...c:: .::: S •O 

" 
..., ..... o » bO~ na 

Oprócz Q) ~ ~ » Q) N 
-~ 

Q) §.<:l Q o f-< 
Okrąg górniczy o .. ..... "O N .,; Q » nafto- Razem "-l c;l c;l 

Q ..0 o N c;l "' "' .. tego "" ~ c;l ~ >-,>-. ... o A = ~ .~ o o ..... ..., 
~ ~ .,. ..... ~ te .~ 1=1 wy ch ~ ~ ~ 

..., ;... o o = s ;... '"d Q) o ctl Q) o >-,;=j 
I l o ś ć Metrycznych centnarów ~ ;... f-< o 

-m "'""' ..., en 

w o s k z i e m n Y 

Jasielski - - - - - - - - - - -
Drohobycki 1678 22 46 - 1746 - 11792 10307 22099 2 851 771 129k. 05h. 
Stanisla w o w ski 512 - - - 512 - 3228 1655 4883 500 592 102k. 52 h. - - -Razem 2190 22 46 2 258 - 15 020 11962 26982 3 352 363 124k. 24h. 

W roku 1905 2817 31 40 2888 - 15 373 14199 29 572 4131566 139k. 7lh. --- - -w porówna- ~ mniej 627 9- - 630 - 353 2237 2590 779 203 15 k. 47h. 
niu z r. 1905 więcej - - 6- - - - - - - -
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Do eks;_:>loatacyi ropy i wosku ziemnego zu
.żyte zostały w roku 1906 następujące materyaly: 

l) ]~h·zewa: bud_ulco>':"ego za sumę . 669 980 k. 
2) Zelaza 1 stah lO 930 896 kg wartości 7 650 330 " 
3) Materyalów wybuchowych za sumę 2 474 " 
4) Oleju rzepakowego, nafty 79 415 kg 

za 3-! 160 k, benzyny 13 881 kg 
za 7 405 k. 

5) Smarów 725 122 kg wartości 
6) Materyalów opalowych do pędze

nia kotłów i kuźni, a mianowi-
cie: 188 128 c. m. węgla kamie n· 
n ego za 561 386 k. 

64 721 c. m. koksu za 229 526 
2 390 c. m. węgla drzewn. za 7 791 " 
48 853 nz3 drzewa opało w. za 297 642 " 
650 622 c. m. ropy za l 732 285 " 
20 589 c. m. cięższych olei za 41 223 " 
Gazów, które przy eksploa-

tacyi wosku ziemnego w 
samym okręgu Droho
byckim przedstawiają 
wartość 70 944 " 

41565 " 
304 763 " 

139 c. m. benzyny 7 405 " 2 948 202 " 
Razem spotrzebowano materyalów 

za sumę 11617 314 k. 
Spotrzebowano zatem mimo mniejszej w tym 

roku wytwórczości za 3 797 728 k. materyałów 
więcej, niż w roku poprzednim. Po r ok n szukać 
należy w większem o 4 706 396 /;:g zapotrzebowa
niu żelaza, co wyniosło 3 064 344 k. W tym r o
ku było także zapotrzebowanie ropy, jako mate
ryalu opałowego o 243 636 c. m. większe, niż w 
roku poprzednim. 

Stosunki robotnicze były w każdym okręgu 
odmienne, jednak na ogół korzystne. 

W okręgu J asielskim pracowano przeważnie 
na dniówkę, przyozem płacono wiertaczom i po
mocnikom wiertaczów t. zw. metrowe, t . j. od 
metra przebitego otworu wiertniczego, albo da
wano g ratyfikacye po ukończeniu otworu wiert
niczego. Robotnicy dzienni otrzymywali na dniów
kę l koron ę. 

Robotnicy dzienni , zatrudnieni przy wierce
niach dzielili się na różne kategorye i mieli sto
sownie do ich uzdolnienia place następujące: 

Dozorca od l k. 20 h. do 10 k. 00 h. 
Wiertacz " 2 " 70 " " 8 " 00 " 
Pornocnik wiertacza " l " 00 " " 3 " 00 " 
Maszynista " 2 " 00 " " 7 " 00 " 
Majster kowalski " 2 " 00 " " 6 " 30 " 
Pornocnik " l " 00 " " 3 " 00 " 
Cieśla, tokarz. bla-

charz · " l " 50 " " 
Z wyczaj ny robotn ik 

dzienny 
Kobiety " 
Młodzież " 

" 

4 " 80 " 

2 " 60 " 

l " 00 " 

Przy kopalniach nafty wynagradzano nie
które rnboty w sposób akordowy i placono za wy
stawienie wieży wiertniczej · wraz z przynależny
mi budynkami 500 k. ; za l m wiercenia aż do 
głębokości 750 m 11 6 k. do 130 k., za czerpanie 
płacono l k. 60 h. od l c. m. 

W r oku 1906 wypłacono w tym okręgu za
robków. 

Dozorcom 58 828 k. 
Robotnikom l 034190 " 

Razem l 093 018 k. 

Wypłacono zatem o 68 622 k. więcej zarob
ku, niż w roku poprzednim. N a jednego dozorcę 
i robotn ika przypadło w tym roku 690 k. (o 51 
k. więcej, niż w roku poprzednim). Najwyższa 
liczba robo tn ików w ciągu roku wynosiła l 682, 
najniższa 1474. Wszyscy robotnicy należeli albo 
do kasy chorych, albo też by li ubezpieczeni od 
wypadków nieśzczęśliwych. 

Domów mieszkalnych robotn iczych by1o ogó
łem 86 z 235 mieszkaniami, gdzie miało pomiesz
czen ie 108 robotników z rodzinami i 258 nieżo" 
natych z personelu dozorczego i robot11iczego. 

Robotn icy byli uzdolnieni, zręczni, zacho
wywali się spokojnie, prowadzili moralnie. 

W okręgu l )roho byckim przedstawiały się 
stosunki robotnicze odmiennie. Na dniówkę pła
cono: 

Dozorcy od 2 k. 00 h. do 10 k. 00 h. 
Wiertaczowi 

" 
2 80 

" 
lO 

" 
00 

" Pomocnik. wiertacza " 2 
" 

00 
" " 

5 
" 

00 
" Maszyniście 

" 
2 

" 
80 

" " 
6 00 

" Majstrowi kowalsk. " 
P omocnikowi kowal-

2 
" 

40 
" " 

6 
" 

50 
" 

skiemu 
" 

l 
" 

00 
" " 

3 
" 

80 
" Falaczowi 

" 
l 

" 
50 

" " 
4 

" 
00 

" Rzemieślnikowi 
" 

l 
" 

60 
" " 

6 
" 

00 
" Robotnikowi placow. " l 

" 
lO 

" " 
3 

" 50 " 
Młodzieży 

" 
l 

" 
00 

" " 
l 

" 40 " 
Uprócz tego otrzymy\val wiertacz i pomoc

nik wiertacza, czasem i palacz, metrowL~, które 
w różny sposób było normowane. Często także 
wypłacano pierwszą polowę ugodzonego miesięcz
nego wynagrodzenia najpierw, a drugą połowę 
później, t. j. dopiero po osiągnięciu pewnej głę
bokości otworu wiertniczego, np. 1000 m lub pew
nej wydajności ropy. Metrowe wynosiło zazwy
czaj dla wiertacza 50 h. do l k" dla zwykłego 
robotnika 20 do 60 h. od l m od wierconego. Ozna
czano je także według pewnej skali głębokości 
wywierconego otworu. Oprócz metrowego wy
płacano także gratyfikacye i premie; premie za 
-wydajniejszą dzialalność przy wierceniu w ciągu 
miesiąca, za rurowanie, za instrumen towan ie, ry
czałtowe "'ynagrodzenie na nadzwyczajne wybu
chy ropy, noworoczn e i t. p. 

Przy wybuchowych otworach wiertniczych 
otrzymywali robotnicy miesięczne premie za ropę 
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a mianowiCie: wiertacz 20 do 40 k., pomocnik 
wiertacza 10 do 20 k., lub też dodatki do wyna
grodzenia na dniówkę: dla wiertacza 2 k., dla po
mocnika wiertacza 80 h. Premie za ropę wypła
cano również w tormie wynagrodzenia za cyster
ny (wiertacz 60 h. do l k., pomocnik wiertacza 
30 h. do 50 h.), co szczególnie wtedy było w uży
ciu, gdy ropę dobywano pompami z otworów 
wiertni~zych. Tylko większe firmy wykonywały 
roboty pod własnym zarządem, przeważnie odda
wano je przedsiębiorstwom. Przedsiębiorcom 
wiertniczym dawano za l m wiercenia do głębo
kości 750 m 120 k. do 134 k.; do głębokości 850 
m 150 k. do 190 k.; do 900 m 170 k. do 230 k.; 
do l 000 nt placono 190 k. do 260 k., a ponad 
l 000 m głębokości placono 300 k. Oprócz metro
wego placono także przedsiębiorcom wiertniczym 
premie za utrzymanie średnicy otworu wiertni
czego aż do pewnej głębokości. Poręczenia da
wano zazwyczaj do głębokości 850 m, także do 
950 m. 

W roku 1906 wypłacono w tym okręgu za
robków: 

Dozorcom l 398 248 k. 
Robotnikom 3 418 606 " 

Razem 4 816 854 k. 
W yplacono o 63 187 k. zarobków więcej niż 

w roku poprzednim, czyli l 048 k. na jednego ro
botnika (o 74 k. więcej, niż w roku poprzed
nim). 

Największa liczba zajętych przy kopalniach 
naftowych robotników była 5 712, najmniejsza 
3 567. 

Przy kopalniach było 181 własnych i 85 wy
najętych, razem 266 domów robotniczych, lub 
też baraków, w których było 1438 mieszkań, 
gdzie znalazło pomieszczenie 659 żonatych i l 235 
nieżonatych robotników. Reszta robotników miesz
kała w domach prywatnych, płacąc czynsz najmu 
7 k. do 20 k. miesięcznie : Robotnicy byli ubez
pieczeni w kasach chorych, kasach braterskich, 
lub w przedsiębiorstwach ubezpieczeń robotników 
od wypadków we Lwowie. Niektórzy n ależeli 
także do prywatnej kasy chol·y ch w Schod nicy. 

Przy kopalniach wosku ziemnego w tym 
okręgu wynosiła największa liczba robotników 
1823, najmniejsza · l 656. 

W okręgu Stanisławowskim pobierał wyna
grodzenia na dniówkę. 

Dozorca l k. 66 h. do S k. 00 h. 
Wiertacz 2 

" 
40 • 

" 
6 

" 
00 

" Pornocnik wiertacza l 
" 40 " " 

3 
" 

00 
" Maszynista 4 00 

" " 
6 

" 
00 

" F alacz l 
" 

60 
" " 

3 
" 

00 
" Majster kowalski 4 

" 
00 

" " 
6 

" 
00 

" Pornocnik kowalski l 
" 

40 
" " 

3 
" 

00 
Rzemieślnik 2 

" 00 " " 
5 

" 
00 

" Robotnik dzienny l " 00 " " 
2 

" 
00 

" 

Oprócz tego otrzymywali wiertacze dodatek 
l k. a pomocnicy wiertaczy 20 h. za l m odwier
conego otworu. Za roboty oddalile w akord pla
cono od metra otworu wiertniczego 150 k. Za 
czerpanie ropy 25 k. do 80 k. miesięcznie od 
otworu. 

W kopalniach wosku ziemnego placono 60 
k. za l m pogłębienia szybu, za naprawę chod
nika 10 k. do 60 k. od l m. 

Zarobków wypłacono w roku 1906: 
Dozorcom 13 734 k. 
Wiertaczom 26 045 " 
Robotnikom 125 088 " 

Razem 164 867 k. 

(o 57 031 k. więcej, niż w roku poprzednim). 
Na jednego robotnika przypadał w tym ro

ku zarobek 620 k. (o 42 k. mniejszy, niż w roku po
przednim). 

Pomiędzy kierownikami kopalni nafty i wosku 
ziemneg o było 3 obcokrajowców (2 kanadyjf!zy
ków, a l prusak). Największa liczba robotników, 
zajętych w ciągu roku w kopalniach nafty, była 
396, najmniejsza 161; w kopalniach wosku 637 
i 396. 

Kopalnie n11fty miały 40 domów i baraków 
robotniczych, gdzie w 79 mieszkaniach znaleźć 
mogło pomieszczenie 59 rodzin robotniczych i 82 
robotników nieżonatych. Natomiast przy kopal
niach wosku ziemnego mimo większej liczby za
trudnionych robotników było tylko 13 domów 
robotniczych. 

Uzdolnienie i zachowanie się robotników by
ło zadawalniające. 

Dla ubezpieczenia robotników istniała kasa 
braterska w Pasie Jznej i kasa zapomogowa w Slo
bodzie rungurskiej. Przedsiębiorstwa w Dźwinia
czu i Staruni ubezpieczały swoich robotników w 
kasie braterskiej w B oryslawiu. Inne przedsię
biorstw a czyniły to także w przedsiębiorstwie
ubezpieczenia robotników od wypadków we Lwo
wie, lub w kasach chorych dotyczącego staro
stwa. Zarobki wypłacone w roku 1906 we wszyst
kich okręgach były następujące: 

W okręgu Jasielski m l 093 OlS k. 
" " Drohobyckim 4 816 854 " 
" " Stanislawowskim 164 867 " 

R azem 6 074 739 k . 
Zarobek na jednego robotnika wynosił: 
W okręgu J asieiskim 690 k. 
>r " Drohobyckim - l 048 " 
" " Stanisławowskim 620 " 

Dokładny obraz przemysłu górniczego na
ftowego w poiedynczych okręgach i pogląd na 
stopień jego rozwoju daje nam zestawienie urzą
dzeń tych kopalń. Z tego powodu wymienia się 
je nie sumarycznie lecz szczegółowo w każdym 
okręgu. 

(d. n.). Zdzisław Kamiński. 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w listopadzie r. 1907. 
Wydobywanie galmanu. W listopadzie r. 1907 wytwórczość galmanu była następująca: -

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

Nazwa kopalni l Od oocz~>,t. ku l Od 1 •ocz~>,t.ku Od początku roku 
Listopad roku do 30 Listopad roku do30 Listopad do 30 listopada l listopada l listopada 

p u d ó w pudów l OJo pudów l % -
J l 

15 427 1--Bolesław so838 6o6 021 35 41 I 509 o62 -- 3' -- 96 959 -- I6 
ózef . 44 13' 710 529 42 OiO 470 276 -- 2 o85 ~ -- 5 - 240 253 - 34 

Ulisses 218 840 2 !88 828 246417 l :.0 221 384 + 27 577 + i3 + 32 s 56 + l 

Razem l 313809 1 35053781 323874 1 3200722 l+ 1oo6s l + 31-304656 1 -- 9 

.Podług gatunków wytwórczość g almanu byla następująca: gl'Uby 10!801 pudów i drobny 219073 
pudy; oprócz tego kopalnia Ulisses wydobyła w lis topadzie r. 1907-go 1200 pudów błyszczu ołowiu, 

Wytwórczość galmanu z błyszczem olowiu była następujaca: . -
Rok 1906 Rok 1907 w r. 1907 wydobyto więcej (+) 

a lbo mniej (-), niż w r. 1906 ---
Nazwa kopalni l Od po c z~>,tlw l Od początku 

Listopad 
Od początku roku 

Listopad l o·oku do 30 Listopad : roku do 30 do 30 listopada listopada ! lis topada -- -
p u d ó w pl.idó w l % pudów l o/o -

J 
l + Bolesław 21 319 3° 1 717 23 973 29728-:t + 2 Ój4 I2 - 4 433 - l 

ózef . 275 947 -- '4 -- 275 

l+ 

!00 -- 933 - g8 
Ulisses l I 349 156 962 '5 3°.) 106 449 + 3 95 1 35 - so 513 - 32 

Razem l 32 943 l 459 626 l 39 273 l 403 747 l + 6 330 l + 19 1 -- 55 879 1- r2 

Dnia 30-go listopada pozostalość wydobytego zarobili 28 628 rubli. Przeciętny zarobek jednego 
galmanu na kopalniach wynosiła 833833 pndy, robotnika na dniówkę wynosil l rub. 05 kop. Wy
galmanu z błyszczem ołowiu 256072 pudy. padków nieszczęśliwych z robotnikami było: 16, 

W listopadzie r. 1907 w 3-ch czynnych kopal- zakończonych częściową niezdolności;! do pracy, 
niach galmanu przeciętna liczba r obotników wy- i 22, zakończone wyzdrowieniem zupel11em. 
nosiła 1137. Robotnicy odrobili 27 290 dniówek i 

Płukanie galmanu. W listopadzie r. 1907 wytwórczość galmanu płukanego była następująca: 

Nazwa płuczki 

lesławska Bo 
Olk 
Me 

uska . 
chaniczna 

Razem . 

Rok 1906 

Od początku 
Listopad roku do 30 

listopada 

- p u 

89182 9g6433 
4 450 'I oo8 

973 10 , 108 g85 

Rok 1907 

Od pocz.,tku 
Listopad roku do 30 

listopada 

d ó W' 

81 88o 980 368 
72 II 5 4)6 244 
94 58o 10!8210 

W r. 1907 otrzymano więcej (+) 
albo mniej (-), niż w r. 1906 

Listopad 
Od początku roku 
do 30 listopada 

pudów- l OJo pudów l o;;;-

- 7 302 - 8 - 16065 - 2 

+ 67005 +1521 + 425 236 +3863 
- 2730 - 3 - fJJ775 - 8 
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Wytwórczość blyszczu olowiu byla 11astępująca: -
Rok 1906 Rok 1907 W r. 1907 otJ;zymano więcej (+) 

~o mniej (-), niż w r. 1906 -
Od pocz11t.ku Od początku Nazwa pluczki 

Listopad roku do 1!0 Listopad roku do ao Listopad 
Od początku roku 

do 30 listopada 

olesławska B 
o 
M 

lkuska . 
echaniczna 

p 

2169 
2 soo 

ISO 

listopada 

u 

i 44 481 
2 soo 

l 792 

listopada --d ó w 

2416 i 
23143 

7 402 40469 
300 3 75° 

pudów l o/o pudów l o/o-

+ '+ -21 338 
l 

48 247 
l + 

li r-+ 4902 196 +37g69 l +1519 
+ 150 l+ 100 + 2958 + 373 

Razem 4819 l 47773 l ID l lO l 

Dnia 30-go listopada r . 1907 pozostalość gal
manu płukanego na płuczkach wynosiła 626 636 
pudów, blyszczu olowiu 5 934 pudy. 

W listopadzie r. 1907 w 3-ch czynnych płucz
kach galmanu i blyszczu oluwiu przeciętna liczb~ 
zatrudnionych robotników wynosila 246. Robotm-

cy odrobili 5 659 dniówek i zarvbili 3 975 rubli. 
Przeciętny zarobek jednego robotnika na dniówkę 
wynosił 70 kop. Wypadek nieszczęśliwy z robotni
kami byl l, zakończony częściową niezdolnością 
do pracy. 

Wytapianie cynku. W listopadzie r. 1907 wytwórczość cynku była następująca: - -
więcej (+) Rok 1906 Rok 1907 W r. 1907 otrzymano 

albo mniej (--), niż w r. 1906 

- [Od początku - -
Nazwa huty 

0' '"""""l Listopad 
Od początku roku 

Listopad l roku do ao Listopad roku d o 30 do 30 listopada listopada listopada 

p u d ó w pudów l o/o pudów l o/o 
l l l 

Paulina 19017,25 2o8j23,10 t8 753,75 216 277,40 - 263,50 - l + 7754,3° + 4 
Konstanty 12 6:,1 l 

+ 45 17 + . . 130702 l l 102 135 219 - l 549 i= 
12 3 

Będzin J8ogg 197646 15 go6 lg8 333 - 2 193 12 + 687 + o 

' 
Razem 

Wytwórczość pylku cynkowego była następująca: 
--

l 
~ 

Rok 1906 Rok 1907 W r. 1907 otrzymano więcej (+) 
~o mniej (-), niż w r . 1906 

l 
Nazwa huty l Od początku Od początku Od początku roku Listopad r o.ku do ao Listopad roku do ao Listopad listopada listopada do 30 listopada 

- p u d ó w pudów l o;-;- pudów l DJo 

Paulina . 28og,os 3' 0!5,55 2 982,go 22 8o2,45 + 173,85 + 6 - 8 213,101- 26 
Konstanty 458 4342 3g6 5 195 - 62 - 14 + 853 

1 

+ 20 
Będzin 692 7677 567 7 333 - 12-) - J8 - 344 1- 4 

Razem . . l 3 959~05 l 43034,551 3 945,901 35 330,451- 13,151- o 1- 77041 101- 18 

Dnia 30-go listopada r. 1907 pozostalość wy- dniówek i zarobili 28621 rubli. Przecięt11Y zaro
topionego cynku w hutach wynosila 84 791,15 pu- bek jednego robotnika na dniówkę wynosil1 rub. 
dów, pylku cynkowego 4938,35 pudów. 33 kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotnika

W listopadzie r. 1907 w 3-ch czynnych hutach mi bylo: 5, zakończonych wyzdrowieniem za
cynkowych przeciętna liczba zatrudnionych ro- pelnem. 
botników wynosila 863. Robotnicy odrobili 21570 J. H. 
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'rz~mysł żela1ZIJ w piistwi ~ Il~syjski~m w cz~rwc1 r~łut tl~l . 
(Podlug danych Centr alnego B iura statystyczn ego dla przemysłu żelaznego w R osyi). 

Wytwór pierwszy. 
Surowiec lej ar ski 

" dla d alszej przeróbki 
Surowiec bez wymienienia nazwy 
Odlewy surowcowe z wielk iego pieca 
Surowiec zwierciadlany 12- 14 % Mn . 

Wy t w ó 

R o k 1906 

l Od pocza,tku 
Czerwiec roku do d .30 

c zerwca 

p 

2 367 487 12 104 844 
8 5Ó7717 49 2!Ó 038 
2 318 492 ' 5 54-1Ó36 

247096 I 5 JÓ 202 

933 Ó7 570 

r c z o ś ć 

R o k 1907 

l Od pocza,tku 

1 

Czerwiec roku do d . 30 
czerwca 

u d ó 

2 673 690 14 231 '99 
8 468 b29 49 400045 
3055 s69 I66368t6 

230 428 l 557 32 1 
r6q 19754 

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

I jO i03 898 795 l 101 8)9 943 706 
6 '49 27 )26 8 s67 30Ó63 

" m anganowy 78- 80 % Mn . 
" krzemowy . 
" krzemowo-zwier ci adlany 

Wszelkie zlamki i okruchy 
S tare żel azo _ 
Wszelkie obcinki i odpadki 

Wytwór drugi A. 
B loki zlewne besemerowskie 

" " 

R azem 

s~rowca : [ 

. Razen~ l 
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-
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3877628 

1 -q- l '2 1 ) _) ) 
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" 

" pudiowe 

tomaso wskie 
m artenowskie 

" tyglowe 
Pólwyr ób f ry szerski 

1047885o 
893 878 
4426 1 

129 984 
Razem --~-'- l 

I3 9'4 500 
Wytwór drugi B . 

Od lewy surowcowe z kopulaków i p ie
ców żarowych. 

" stalowe z pieców mar tenowskich 
i tyglowych or az g r uszek 

Rur y surowcowe wodociągowe z po
łączeniem kołnierzowem i mufowem 

Części fasonowe do tychże 
Razem 

Bloki kute i przewalcowane jako też 
kęsy płaskie i równoboczne 

Wytwór trzeci . 
Blok i kute i przewalcowanej ak o też kę
sy płaskie i r ównoboczne (na sprzedaż) 
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Belki dwuteowe i korytkowe ponad 
100 mm wysokości 

Szyny dla kolei konnych "Feniks" . 
" " dróg żelaznych parowyP.h 

od 8,32 f. w stopie bieżącej 
" kopalniane do 8,32 f. w stopie 

bieżącej 

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

" resorowa i sprężynowa 
" narzędziowa 
.. cementowa 

Drut walcowany okrągły i kwadratowy 
Blacha żelazna i stalowa grubości ponad 

3 mm . 
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 

Osie parowozowe, tendrowe i wagonowe 
nieobtoczone 

Wszelkie obcinki, końce i wytłoczki od 
wyrobu obręczy 

Wytwór czwarty. 
Rury ciągnione i spawane 
Złączki i podkładki 

Razem 

Razem 

59' 740 
35 972 

J8JJ 399 

J2I 476 

477°738 

l 
6848o 
IÓ990 

l 
l g63 

l 664 I 52 

g8zzog 

zo6845 

I 26I 775 

199 638 

z8s 307 

88634 

321955 

I2 492 992 

16y683 
367 156 

536839 

W czerwcu roku 1907 ogólna liczba zatru
dnionych robotników wynosiła 241 953. 

Wytwórczość surowca w państwie Rosyj
skiem w pierwszem półroczu r. 1907 wynosiła 
84 010 tysięcy pudów, co w porównaniu do wy
twórczości tego samego okresu czasu r. 1906 
stanowi powiększenie wytwórczości o 3 259 tysię
cy pudów, czyli o 4%. Mimo to wytwórczość ta 
Jest daleko niższą od wytwórczości w pierwszem 
półroczu r. 1904, a nawet i r. 1905. Odnośnie do 
wytwórczości surowca w państwie Rosyjskiem w 
poszczególnych miesiącach pierwszego półrocza 
r. 1907, to wytwórczość w miesiącu sprawozdaw
czym zajmuje drugie co do wysokości miejsce. 
Pod względem sprzedaży surowca pierwsze pół
rocze r. 1907 należy uważać za bardzo pomyślne, 
ponieważ ilość sprzedan ego w tym czasie surow-

42406g2 790 !85 4'90314 2007 688 l 839667 
184 907 2875 139851 37762 6633' 

8 788 8gl 1497785 9356 g66 2840801 3637 "9 

634795 97oo8 401763 207 231 l 52 395 

27 ;so 199 4457658 27272 128 8s3o 304 88ogo47 
461 562 40992 243 s88 ,o5 5s9 9S 405 
93 815 17 t:l4 w;t6g 58970 52690 
20836 3 399 35 480 8z:,o 8 268 

4 318 100 767 522 4426 875 426Ó07 549 396 

so5go6g Io81992 6126 6oo ! 542 6g8 I 5I3 rg6 

1 3l0486 215 001 I 2j0 603 420004 394 284 

66t8 ~34 1 I 281 638 7260003 31448g7 1 zo87633 

I 765 587 36I 744 I871 141 290 387 3g6 729 

I 954407 2)I 216 I 595 132 232 6;3 196071 

7364·w g6977 469 831 139 177 62682 

l 668027 390 171 1993 519 - -

7I 98g727 12 s84 793 72 374780 19 993 678 '986ogi3 

825 339 I76 107 105)ÓI8 302 992 407653 
l 776 270 275 048 l 7'4024 202 669 349438 

z6or6og 45 1 •ss 27Óg642 50j 661 l 75709l 

ca (28 509 tysięcy pudów) prawie dorów.nywa sprze
daży surowca w tym samym okres1e czasu r. 
1904, będącego, jak wiadomo, najp?myślni~js~ym 
dla przemysłu żelaznege> w państwie RosyJsklem. 

Wytwórczość surowca w Królestwie Pol
skiem w pierwszem półroczu r . 1907 wynosiła 
8532 tysiące pudów, to jest tyle w przybliżeniu, 
ile w r. 1905-ym. Wobec tego wytwórczość su
rowca w Królestwie Polskiem w tym okresie 
czasu nie tylko nie dosięgła poziomu wytwór
czości w tym samym okresie czasu r . 1904, lecz 
spadła nawet w porównaniu do roku 1906-go. Za
pasy surowca w przeciągu pierwszych sześciu 
miesięcy r. 1907 w zakłaclach hutniczych Kró
lestwa Folskiego stale wzrastały i w końcu czerw
ca dosięgły 4029 tysięcy pudów, to jest stosun
kowo znacznej ilości. 
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Wytwórczość pólwyrobów żelaznych i sta
lowych w państwie Rosyjskiem, zmniejszona w 
pierwszem półroczu r. 1905 do 83 265 tysięey pu
dów, wobec wytwórczości pierwszego półrocza 
r. 1904-go, wynoszącego 93 180 tysięcy pudów, 
w pierwszem półroczu roku 1907 pozostała na 
tern zmiejszonem poziomie i wynosiła 83 413 ty
sięcy pudów, co jednakże w porównaniu do tego 
samego okresu czasu r. 1906 stanowi l % powię · 
k szenia. Odnośnie zapasów pólwyrobów żelaz
nych i stalowych w państwie R osyjskiero w okre
sie sprawozdawczym, to dosięgły one stosunkowo 
znacznej ilości i przewyższają znacznie poziom 
zapasów lat poprzednich. 

Wytwórczość pólwyrobów żelaznych i sta
lowych w Królestwie Polskiem w czerwcu r. 1907 
podniosła się nieco w porównamu z miesiącem po
przednim; wogóle miesiąc sprawozdawczy zn a
mionuje w tym dziale wytworów pewne ożywie
nie, dające się za u ważyć w rozchodzie pólwyro
bów żelaznych i stalowych na przeróbkę na włas
ne potrzeby jak również i na sprzedaż. Mimo to 
poziom zapasów pólwyrobów że laznych i stalo
wych w czerwcu r. 1907 pozostal bez poważniej
szych zmian w porównaniu z miesiącem poprze
dnim. Wytwórczość pólwyrobów żelaznych i 
stalowych w Króles twie Polskiem w pierwszem 
półroczu r. 1907 była cokolwiek niższa od wy
twórczości w tym samym okresie cza~u r. 1906, 
natomiast nieco wyższa od wytwórczości tegoż 
okresu czasu r. 1905-go. 

Wytwórczość wyrobów gotowych żelaznych 
i stalo>Yych w państwie Rosyjskiero w pierwszem 
półroczu r . 1907 równała się wytwórczości w tym 
samym okresie czasu r. 1905 i zaledwie nieznacz
nie przewyższyła wytwórczość w pierwszem pół
roczu r. 1906. była jednak o wiele niższą od wy.
twórczości w t ym okresie czasu r. 1904. Zapasy 
wyrobów gotowych żelaznych i stalowych w okre-

sie sprawozdawczym zmniejszyły się nieco w po
równaniu do zapasów tych samych okresów cza
su lat poprzednich. Odnośnie do czerwca r.1907, 
to wytworczość wyrobów gotowych żelaznych i 
stalowych w państwie Rosyjskiero zmniejszyła się 
w porównaniu do wytwórczości miesiąca poprzed
niego o 6%, pomimo to zapasy wyrobów goto
wych żelaznych i stalowych w czerwcu r. 1907 
zmniejszyły się również. 

Wytwórczość wyrobów gotowych żelaznych 
i .stalowych w Królestwie Folskiero w pierws~em 
polroczu r. 1907 była wyższą od wytworczośc1 w 
tym samym okresie czasu r. 1905 i 1906, nie do
sięgła jednak poziomu wytwórczości w pierwszem 
półroczu r. 1904, od które,i by la mniejszą o 10 %. 
Odnośnie do czerwca r. 1907, to n ależy zaznaczyć 
powiększenie wytwórczości wyrobów gotowych że
laznych i stalowy~h w porównaniu do poprzed
niego miesiąca, zwiększen i e sprzed aż y oraz zmniej
szenie się zapasów wyrobów gotowych żelaznych 
i stalowvch. 

Zamieszczone powyżej cyfry zaczerpnięte są 
z wydawnictwa Centralnego biura statystycznego 
dla przemysłu żelaznego w Rosy i; nadmienić przy
tern n ależy, że według wyjaśnień tegoż biura dla 
uniknięcia opóźniania wydawnictvv·a z powodu 
zbyt późnego nadsyłania odnośnych danych 
przez poszczególne zald'ady hutnicze zamiesz
ezane są w statystyce niniejszej cyfry przy
puszczalne wytwórezości w danym miesiącu 
dla poszczególnych zakł'adów hutniczych, któ
re to dane później poprawian6 są po złożeniu 
danych statystycznych przez odnośny zakład, wo
bec czego rubry lm wytwórczości od początku ro
ku do końca miesiąca sprawozdawczego nie odpo
wiada sumie wytwórczości w poszczególnych mie
siącach, objętych sprawozdaniem, lecz bardzo czę
sto stanowi inną sumę, niż wypada z dodania cytr 
dla poszczególnych miesięcy. J, H. 

j> rzegfąa fi f erafury górniczo- fiufniczej. 
Treść art9l{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczc=hutnicz9ch. 

Gornyj Zurnał (1907). Grudzień. Sprawo- stosowne zaznaczyć istnienie korzyści stosowania 
z danie Komisyi f rancuskiej pr.s_y Glównq Radzie respiratorów zwłaszcza moralnej. Wymagania, 
górniczej o przyrzqdach ratunkowych. Artykuł za- stawiane mał'ym kopalniom, dotyczące obowiąz
wiera streszczenie prac k omisyi w przedmiocie or- kowego stosowania respiratorów, komisya uważa 
ganizacyi oddziałów r atunkowych oraz opinie co za będące nie na czasie. Stałe utrzymywanie przy
do odnośnych przepisów, wydanych w kwietniu rządów w stanie gotowości jest dla mał'ych kopalń 
r. 1907. Z zestawienia dotychczasowych wyników zadanien zbyt trudnem, gdyż w warunkach, w ja
stosowania przyrządów ratunkowych okazuje się, kich się one znajdują, przyrząd ratunkowy raczej 
że dotąd nie przyniosły one poważnych korzyści szkodę aniżeli pożytek przyniesie. Według pro
a nawet same bywały powodem wypadków nie- jektu komisyi należy, ażeby każda kopalnia, w 
szczęśliwych . Wszystkie dotąd znane systemy której w ciągu jednej zmiany pracuje ponad stu 
ujawniają poważne braki, uniemożliwiające wybór l robotników, posiadała przynajmniej dwa przyrzą
najlepszego z nich. Komisya jednakże uważa za dy ratunkowe i 8 sanitaryuszów, dobrze znających 
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daną kopalnię. \V razie wypadku przyrządy te węglu skutkiem zastosowania wielopiętrowych kla
powinny być zastosowane niezwłocznie. Jedno· tek wyciągowych zamiast, używanych dotąd jecl
cześnie należy żądać pomocy od kopalń najbliżej nopiętrowych . c) G. Hagemann. Zmiany, z acho
położonych i od centralnej stacyi ratunkowej. Co dzqce w strumieniu wody, przep(}'wajqcej w PI'Zeivo
do wyboru przyrządu komisya nie daje żadnych dach krzywych pod wyso!den1 ciśnieniem. Tablice 
wskazówek, wymaga tylko, ażeby przynr.ąd zape- do określania strat ciśnienia skutkiem przej ścia 
wniał możność posilkowania się nim w ciągu przy- strumienia wody przez kolan <t. 
najmniej godziny. b) Be<:pieczny materyal wybu- NQ 48. a) Kuku/z. 52 Of!Ól1le zgromadzenie 
chowy Gliłckauf Z astosowanie tego nowego ma-

1 
czlonl~ó'lv niemiedziego Towarzystwa geologiamego 

teryału wybuchowego zostało dozwolonewewszyst- ~ (pocz.). Zebranie, które odbyło się w Bazylei w 
kich przedsiębiorstwach górniczych w Rosyi na pierwszej polowie sierpnia r. 1907, połączon o z 
podstawie wyników badań, dokonanych przez ko- Jicznemi wycieczkami geologieznemi po Szwajca
misyę rządową. Pod względem siły Gliickauf ryi. Wycieczki odbyto w okolice j eziora Ozt8-
nie ustępuje dynamitowi a jednocześnie posiad"L rech Kantonów, do Briinig, Grinsel i Simplonu. 
wszystkie własności dobrego "bezpiecznego" ma- b) Orgalłizacya ratownictwa w !wpalniach 1liemiec
teryalu wybuchowego. Zupełnie nieczu-ły na lcich. Wyniki ankiety, dokonanej przez urząd 
uderzenie, ciśnienie lub tarcie nie wybucha rów- państwowego ubezpieczenia robotn ików wespół z 
nież pod wpływem wysokiej temperatury; od plo- towarzystwami wzaj emnej pomocy robotników 
mienia zapala się i płonie spokojnie bez wybuehu. górniczych, celem zobrazowania obecnego stanu 
c) ](. Kolasltil;;ow. J"laterya(y do bada,:t 11ad proce- ratownietwa w kopaltliach niemieckich. Artykuł 
sem zTvęgla11ia drzewa 1v piecach (do le). d) A. Le- zawiera dane co do istnienia i organ izacy i cen 
witskif i W. Petrow. Huta żelazna w Bofors. Opis tralnych stacyi ratunkowych; dane o stan ie od
zakładów, zajmujących się głównie wyrobem ar- działów ratunkowych na poszczególnych kopal
mat dla Szwecyi. e) J. G~tiewas.oew. Galezie drz ew niach; dane o liezbie i rod zaju przyrządów na 
iglastych, jako p :liwo w 'Ja/cladach prz e1i1ystowych. każdej z kopalni . c) Statysty/m lill wycil'!gowych 
Autor zwraca uwagę na mało zużytkowany dotąd w okręgu górnic.'fym Dortmund 10 r. 1906. d) H. 
bardzo tani matery al opalowy, jakim są .o·alęzie Krus/~npj. W sprawie lzo1lserwowa1lia drz ez1,a, stoso
i wierzchołki drzew, użytych do wyrobu 

0 

węgl a 'Wanego 1v gómictwie, z apo!llocq solanld. Zdaniem 
drzewnego. Próby, wykonane przez autora, do- autor::t, drzewo, Jtasycane roz tworem soli, może 
wiodły, że pod względem wartości opalowej ma- być zastosowane z korzyścią wyłącznie w miej
teryal ten nie ustępuje torfowi, jest natomiast od scach suchych albo też w takich kopalniach, w 
niego tańszy. Gałęzie przed użyciem powinny których woda zawiera znaczne ilości soli. 
dobrze wyschnąć na powietrzu. Ze względu na Zeitschrift des Oberschlesischen Berg- und 
dużą objętość paliwa i .;;zybkie jego spalani e na- Hiittenmannischen Vereins (1907). Wrzesień. 
leży odpowiednio zmienić budowę palenisk. f) P. a) A. Hovst. Fostępy w budowie l~otlów parowych 
Iwanow. H('vrób tygli graji'tmvych w fabryce :fe la.<:- 1valczastych i Tvidol.:i 1'oz powszechnienia tychże na 
nej w Zlatouście. O materyalach surowych , wyro- Ślqslm Górnyl/l (pocz.). Wzgląd na wzrost wartośf!i 
bie tygli i zastosowaniu ich w procesie wytwa- powierzchni a więcej jesz<.:ze na wartość węgla, po
rzania stali tyglowej. zostającego w stan ie niewydobytym pod budowla-

Gliickauf (1907). NQ 47. a) Hatz.feld. Towa- mi, zmusza kopalnie śląski e do wprowadzania 
rsystwa wzajemuej pomocy robot11ikó<v górniczych i 

1 

takich urządzert, które zajmowałyby j ak najmniej 
prwwodawstwo o ubezpiecze11iu robotników. W pierw- miejsca. \V zakresie kotłów parowych pierwsze 
szej części ar ty kulu aut~r rozpatr~je za.sady sto-

1 
m~ejsce n.ależy s i ę tal<i~n , k.tóre przy najwię!c s ~ej p~

sunku towarzystw czyh kas wzaJemneJ pomocy w1erzchrn ogrzewaln eJ zaJmowa./'yby możliwie naJ
robotników gómiczych do nowego prawa niemiec- mniej miejsca, jak np.: kot,ly walczaste zrzeszone 
kiego o ubezpieczeniu r obotników, a mianowicie: (batAryjne), cor az bardziej wchodzące w użycie 
stosunek towarzystw do prawa o ubezpieczeniu na Sląsku Górnym. Autor podaje treściwy opis 
na wypadek choroby, do prawa o ubezpieczeniu najnowszych odmian kotłów zrzeszonych, których 
od wypadków nieszczęśliwych przy pracy i wresz- ostatnim wyrazem są kotły o dużej powierzchni 
cie do prawa o emeryturze w r azie niezdolności ogrzewalnej skutk iem poł'ączenia w grupę trzesh 
do pracy. W części drugiej autor rozważa, w ja- kotłów, skłaclającyc l t si ę każdy z trzech walcza
kim zakresie powinny by6 zaspakajane pre tensye, ków: g órnego, środkowego i dolnego, złączonych 
zwró cone jednocześnie do instytucy i u bez piecze- króćcami. N ad kotlarni umieszczony jest po
nia państwowego i towarzystw pornocy wzajem- przecznie wspólny zbiornik pary. Powierzchnia 
nej. b) Ic Rietkotter. OszczędnośG' węgla w lcopa l- ogrzewalna 200-250 m 2

• b) 1f1_vlms ilości 1vęg la ka-
1liach rudy żelaznej przy 1vyTvos ie z apomocq szybu. miellnego, lcoksu i brykiet, 1uysvtnllvch do poszc.fegól
Autor objaśnia za pomocą przy kładów, w jaki s po- nyclt stacyi niemieckich i zagra~ticz llyclz Be Slqslw 
sób możn a korzystniej zużytkować pracę maszyn Gómego. Dane, zaczerpn ięte ze statysty ki, oglo
wyciągowych w kopalniach rudy żelaznej okręgu szonej przez dyrekcyę kolei w Katowicach; obej
Siegen, i oblicza przypuszczaln e oszczędności na mują okres czasu od r. 1904 do 1906. 
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Październik. a) A . H orst. Postepy ·w budo wie czego 1u Stanach Zjeduoczollych. Odczy t , wygłoszo
kot/ów parowych 1~alczastych i 'l.uiriolzZ rozpowszech- ny w uniwersytecie Columbia w New-Yorku w 
nienia t_ychże na ShJSku Górnyn1 (dok.) . Zrzeszo- czerw cu r. 1906. Autor porównywa. wzrost prze
ne kotły walczaste niezależnie od dod atnic h i mysłu górni czo-hutniczeg o w Anglii i Stanach 
ujemnych st ron, właści wy ch wszystkim kotłom o Zj edn oczon ych, wskazuj e na przyczyny, wpływa
dużej powierzt:llTli ogrze walnej, posiadają swe za,. jące na olbrzymi rozwój przemysłu amerykańskie
le ty i_ bra.ki,_ na które au~o r_ zw r aca uwagy. W go, i omawia rol ę, j aką w tern odegrały koleje 
przecnvst aw1en1u do _ko tło:v ~nnyeh. ~ys~emow ko~ żelazne. d) O. Derclaye. Odbudowa .fJ podsadzką 
tly walczaste dzJ ę kl sweJ m oc neJ 1 mezłożon eJ Baponwcq. z a11utlania -tu kopalni .1/_yslo <uice. \Vyniki 
budowie dają możność otr zymy wani a pary p or! L>adań nad stosowaniem wewnętrz nej warstwy 
ci ś ni eniem 12 atm . i wyżej; odzn aczają si ę rów- ochronn ej celem zabezpieczenia rur przed szyb
nież mni ejszą wrażliwości ą na zlą wodę. Z dru - kiem zużyciem według sposobu Fritscha i Croto
giej strony wielka licz ba króćców pionowych i g ino. O korzyściach, wynikających z zastosowa
poziornyc~ , d ochodząca do 26, wp.łyvva ,na ?atw~ść nia drzewa d ębowego do wykładan ia rur zamiesz
uszkoclzem a kotła . Sł;:~ bą stroną Jest rowmeż m e- czony by l w czasopiśmie Z eitschnft ries Uberschle
trwalość obmurza, budow anego systemem komo- sischen Ber g - zmd Hiittemniinnischen Vereins w czerw
rowym, skutkiem diliałania wy so ki ej temperatury cu r. 1907 artykuł Fritsch a*) . e) Przemysl górui
lub szybkiego ochładzania. b) Wyci~1g ze sprawo- czy w Tunisie. J akkolwi ek zaczątki przemysłu 
z dania To·wan;yst<oa dla spraw fJrBemystu g órnic.3e- górniczego w 'l'uni sie si ęgają odleglej przeszłości, 
go w okręgu Dortmund z a v. 1906 . Dane, d otyczą- to j ednakże prawidłowy i szy bki rozwój tego prze
ce stanu przemysłu górni czego w W estfalii. Ze- mysłu n astąpił dopier o pod protek to r atem. Głów
stawienie danych o wytwórczości przemysłu gór- ni e rozwinęła s i ę wytwórczość rud cynkowych i 
niczego w poszczególn ych okręgach niemieckich. ołowiany ch. \V r . 1893 wywieziono rud za 217000 
Przemysł węg l owy w ważni ej szych krajach. Wy- fr. a w r. 1906 wartość wywozu dosięgła 7 milio
twórczość żelaza i stali na kuli ziemski ej. nów fr. W ostatnich czasach przystąpion o do 

Revue universelle des mines (1906). Sier- odbudowy bogatych złóż rudy żelaznej w okrę
pień. a) A. Gen m t. Opis wy pad/w .e: atopienia !~o - gach Kef i Biserta. 
palni Laura i VereenigiJtg (Holandy a) . Arty kul Wrzesień a) A. TT!ildiers. Odbudowa polztadów 
zawiera głównie opis r ob0t, wykonanych celem -tt•ęgla z p ()dsad.dzqzapomocqzamulania(c.d.) . Stresz
zatamow ania przy pływu wody i częściowego osu- czenie obszernej pracy, nag rodzon e.i 11 a konkur
szenia kopalni zatopion ej wskutek gwałto wn ego sie uniw ersy t etu w Liege. Autor odróż nia trzy 
wtargnięc i <t wody p odczas pogłębi an i a szyb u na r odz aj e urząd z eń do podsadzki płynn ej a miano
głębokości 217 111. Przy bór wody zwiększyl s i ę wicie: urządzenia na powier zchni, podziemne i 
w takim stopniu , że pom py, użyte pJ·zy pogłębia- mieszane. Ze swej str ony urządzeni a na po
niu, okazały s i ę niewystarczaj ącemi i wkrótce wierzchni bywają taki e, w których przygotowa
stanęły; ten sam los spotkał t r zy pompy stale, nie matery ału podsad zkowego i mieszanie z wc
podn oszące 12 m3 wod y na minutę, umieszezo- clą odbywa się na mi ej sc u jego wydobycia, lub 
ne na poziomie 183 m na krótki czas przed wy- przygotowanie materyału pod sadzkowego poprze
padkiem. Skutkiem tego woda szy bko zal ała ro- dza zmieszanie z wodą, lub wreszcie przygotowa
boty na poziomie 183 111 i podniosła. s ię w szybie nie i zmieszanie odbywa się jednocześ nie . Autor 
do wysokośc i 36 m poniżej pozio!1ln powierzchni. daje opis typowych urząd zeń w kop B;lni ach: Klein 
Dla zatamow ania przypływu wody postanowiono Rossell (Lotaryn gia), Mysłowice ( Sląs:; Gór ny), 
z asypać szyb zwirem a n astę pni e zalać betonem F erdy nand, Brandenburg , A ltenwald (Saarbrii
porn iędzy poziomami 180 i 217m. \V tym celu cken), gdzie przygotowanie. i mieszanie z wodą 
usunięto przegrody, drabiny i inn e urządzenia materyału podsadzkowego, odby wa się na miejscu 
w szybie, co było zacl aniem trud nem, zwłaszcza wydobycia; Ruben grube ( Sl ąsk ,Dolny), K arlingen 
na głębokości 180 111. Praca ta została j ednakie (L otary ngia) , H edwigsw un sch (S l ąsk Górny), gdzie 
wykonana pomyślnie. Po zasypaniu części szybu miesza nie z wodą materyału podsadzkowego po
zwirem a n astępnie pias~'iem ut worzono na t;,em j pr~edz_on e j est przy&"ot<;>wani_em teg_oż, po_legającet? 
tamę cementową grubośc1 9 m, na co zużyto 210 t glowme na rozdrobmemu; T1efba u 1 Drelfalt1gke1t 
cementu. Po pięciu tygodniach przystąpiono do (Morawy), gdzie przygotowanie i zmieszanie od
odwodnienia szybu zapomocą wiszącej pompy od - bywa się jednocześnie. b) E . Prast. O możliwości 
środkowej sprzężonej bezpośred nio z motorem. z mniej s.senia zawartości popiatu 1u węglu na drodze 
Poziom 183 1n osiągnięto po upływie 9 dni, gdzie eleldromagnetycz nej. W szeregu badań, mających 
zn aleziono roboty w stanie zupełnie nieuszkodzo- na celu zmniejszenie topliwości popiołu w węglu 
nym. Zawdzięczając przed sięwziętym ostrożno- k amiennym, autor czynil próby oczyszczania te
ściom, w chodnikach nie znaleziono śladów ce- ! go ostatniego zapomocą sorto wania magnetyezne
mentu. b) Ch. Hanocq. Turbiny parowe (dok.). l go, sądząc, że tym sposob8m zmniejszy w nim 
Obliczanie turbin parowych. c) .f. Douglas. Wplyw 
kiJlei żelaznych na rozwój prz enozyslu górniczo-hu/ni- * ) Pnegląd Gó rniczo-Hutniczy, r. 1907, str. 50 1. 
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zawartość żelaza. Otrzymane wyniki zawiodły 
nadzieje autora, gdyż, jak okazało się , żelaz& by
najmniej nie gromadzi się w częściach węgla, po
siadająnych własności magnetyczne, lecz niejed
nokrotnie ilość żelaza okazała się większą po prze
sortowaniu. Badania te przyniosły jednakże tę 
korzyść, że wykazały w zasadzie możliwość zmniej
szenia na drodze magnetycznej ilości popiołu w 
węglu w mniejszym lub większym stopniu. J ak
kolwiek wyniki te nie upoważniają jeszcze do 
wyrażenia opinii o możliwości zastąpienia obec
nie stosowanej płuczki przez sortownik magne
tyczny z uwagi na wysokie koszta tego ostatnie
go, zasługują jednak na uwagę, gdyż otwierają 
nowe pole do badań nad tym przedmiotem. c) 
T. Ficshzesco i V. Dessila. Pr.semysl uaftowy 'W Nu
nmnii. Budowa geologiczna. Sposoby wydoby
wania ropy. Warunki ekonomiczne przemysłu 
naftowego. d) L. Bai!Zv. Nowy sposób obudowy 
żelaznej szybu. Cechą charakterystyczną nowego 
sposobu j est. zastosowanie cementu do wzmocnie
nia żelazn ej obudowy szybu \V wieńcach z su
rowca lanego, układanych w szybie sposobem 
zwykłym, znajdują się rozmieszczone w odpo
wiednich odstępach kurki do od pływu wody, 
zbierającej się za utworzoną z wiel'ICÓW ścianą . 
Następnie przez też same kurki wprowadza się 
pod ciśn ieniem cement, zarobiony wodą, który 
zamyka zupełnie dopływ wody w skałach a ied
nocześnie tworzy wokoło wieńców żelaz nych 
warstwę ochronną. d) Elektrometalurgia w Kana
dz ie. Wyniki prób zastosowania sposobu elektro-
termicznego do wytwarzania żelaza. TF. K. 

Promyszlennost' i Torgowła. N!! 2. Gosp o
darstwo rol11e i przemysl jabrycz 11y 1v Rosyi. W 
przeciągu ubiegłych 20 lat było w Rosyi 9 lat 
głodu. W ubiegłych 10 latach pole zasiewu po
większyło się o 12% a ludność wzrosła o 16%. 
Rolnictwo w Rosyi ma coraz mniej możności wy
żywienia ludności. Jedyn ie r ozwój przemysłu 
wielkiego i drobnego może rozstrzygnąć lnv estyę 
rolną w Rosyi. B ez rozw oj u w Rosyi przemysłu 
nie może być mowy o podniesieniu rolni ctwa a 
bez rozwoju rolnictwa nie może być mowy o 
trwałym przemyśle. Porto-jra11co 11a Wschodz ie 
Dale/zim. Re.sultaty udzialu skarbu w gospodar
ce lwiejowej podlug projektu bud~etu na roi< ! 908. 
.Motywy podniesienia taryf kolejowych. Nosyjslw 
żegluga handlowa. U:vwó.s cukru rosyjsldego z a 
granicę. Ziemstwa i przemysl w sprawie 1llesze
nia luduości pomocy lekarslciej. K 1ves(va pral~tyki 
syndykatowej (c. d). · Nieprawidłowość poglądu 
dawnych ekonomistów na wolną konkuren cyę, 

jako na czynnik normujący. Ofiary wolnej kou
kurencyi. Trudność zmniejszania wytwórczości. 
Strony dod atnie i ujemne wolnej konkurP-ncyi. 
Rosya na rynku 111iędzynarodowynz. Handel bydlem· 
'W Rosyi. Handel rybami 1v Carycynie. Przem}ISl 
niemiec/d i prmvodawstwo robotnicze. Rynek pieuież

ny i papierów procentowych. Rynek zbofrowy . Ry1~ek 
m etalowy. Na rynku międzynarodowym zauważyć 
się daje spadek cen na wszystkie metale. Rynek 
mięsny . Frachty kolejowe. Dzi, , laluość Rady Zjazdów 
przedstawicieli przemystu i handlu ·w gruduiu r. 
1907. Sprawy halldlu i przemystu 1v instytucyach 
prawodawczych . DsiatabzośL' rzqdu. Sprawy robotui
cze. Sprawy kolejowe. Sprawy celne. Sprawy sqdowe. 
Dzialalność or gauiz acyi spotecz uych przemyslowo
handlowych. Rada Zj azdów wytwórców metali 
okręgu Pólnocnego i N adbaltyckiego. Przemyst i 
hrmdel. Zd an ie Rady Zjazdów przedstawicieli prze
mysłu i handlu w sprawie wywozu zboża rosyj
sk iego za gra nicę . Przewóz bawełny środkowo
azyatyckiej. Podniesien ie się cen wyrobów ba
wełnianych. A rgentyna, jako rynek dl a towarów 
rosyj skich . Przemysł automobilowy. R y nek kau
czukowy. 

Gazeta Przemysłowo- Handlowa. N!! 2. A. 
Do11imirsld. Budżet pmzstwa na roll 1908. Ednumd 
Kr.zyża11owski. Nns.3e drogi 1vodne (c. d.). }. O po
loże1ziu w l .odzi. Proje/d ustawy towar.systw do.soru 
tedmicz11ego nad l?otlami parowymi, pr.sewodami 
i urzqdseuiami el::!~trycz11emi . /{roni/w. Z rynków 
pieniężuyclz i gietd. Sprawozdania t01varowe. Kursy 
papierów procentowych i akcyi . .111emorynl Kola Prz e
myslowcó w w sprmvie projeldu podwyżki taryf pr.se
wozowych na węgiel (c. d.). 

NQ 3. ,( p. Henry!< Hantl<e. Edmund Krzyża
uowski. Nas.se drogi ·wodne (c. d.). Gustaw Olechow
sld. O gos pod!lrstwie leolei skarbowych. Streszczenie 
refer atu Rady Zjazdów przedstawieieli przemysJu 
i handlu o kredytach , koniecznych na r ok 1908 
na powiększenie sprawnośni przewozowej kolei 
skarbowych*). Spra<~·a Towarzystwa Lajenne. Senat 
uch y lił wyrok, skazujący fabrykę na zapłacenie 
zarobku dwutygodniowego robotnikowi, który 
nie pracowal skutkiem bezrobocia. W sprawie 
p rzewoz.!t bmvelny. Z l:conrisyi budżetowej Dumy. 
Drugi tor 1ut kolei Syberyjsldej. Z rynków pienięż
nych i gietd. Sprawozrin11ia towaro'we. Aursy papie
rów procentowych i akcyi. _! fem oryal Kola Przemy
slowców 'W sprawie projektu pod ;uy.~ld taryf przewo
zowych na węgiel (c. d.). 

*) Przegl[\d Górniczo-Hutniczy, r. 1908. :Nl l, str. 26-~S 
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Odkrycie węgla kamiennego. Inżynier wszystkich stacyi kolei Warszawsko- Wiedeńskiej 
okręgowy okręgu Gr~nickiego oglasza, że p. JAN włącznie z odnogą Kaliską i Łódzką w kierunku 
PIECHOWSKI odkrył d ma 8 grudnia r. 1907 zapo- przez Skarżysko-Słotwiny*) ); taryfa wyjątkowa 
mocą otworu wie_rtniczego na głębokości 5 sążni po-

1 
.M 5 (kosżta przewozu węgla od stacyi koiei War

kład węgla kam1enn~go grubości 24 cale na grun- szawsko-Wiedeńskiej i linii Iwangrodzko-Dąbrow
t ach starostw~ Będz1ńskiego w Dąbrowie (w osa- skiej kolei Nadwiślańskich do wszystkich stacyi 
<łzie, należąceJ do IcKA LAJ'f:'IERA); miejsce, w któ- w państwie na odleo-łość, przenoszącą 370 wiorst*))' 
rem odkryto węgiel, :omajduje s ię w odległości taryfa wyjątkowa M 15 (koszta przewozu węgl~ 
7,65 sążni na w~chód . od g~·anicy gruntów, nale- koleją Łódzką*)); taryfy wyjątkowe na przewóz 
żących do spólk1 Ogmsko, 1 w odległości 8,1 sąż- węgla w innych kierunkach w państwie. S. 
nia na pólnoc od dr?gi, prowadzą?ej do kolonii Bilans Towarzystwa Konigs i Laurahfitte. 
Reden. Interesawam mogą do dma 25 lutego r. W M 2 Wiestnilza Fi11ansow, Prom.yszlenJtosti i Tor-
1908 zgłaszać do inżyniera okręgowego protesty !(OWli za r. 1908 oo-łoszonv zost~l bilans 'rawa
i zarzutl w przedmioci~ t:go. odkrycia (zgodnie rzystwa Konigs i L aurahlitte za rok 1906/7 (za 
z art. 3o9-ym ustawy gormczeJ). czas od l lipca r. 1906 do 3() czerwca r. 1907). 

Zatwierdzenie nadania górniczego. N a Działalność Towarzystwa na Sląsku Górnym i w 
imię Towarzystwa B. H antke zatwierdzone zosta- Królestwie Polskiem w okresie sprawozdawczym 
lo nadanie górnicze ·wielki Bór na gruntach wsi przyniosła zysku 4172 708 marek, a łącznie z 
Wielki Bór i Liska oraz na. gruntach skarbowych zyskiem, pozostałym z roku poprzedniego w wy
w gminie Grabówka powiatu Częstochowskieo·o. sokości o8 911 marek, razem 4 241619 marek. 

Nowe biuro zjazdów górniczych w Pe- Zysk postanowiono podzielić w sposób nnstępują
tersburgu. Rada Zj azdu przemysłowców górni- cy: na tantyemę dla członków zarządu i pracują
czych Polndnia Rosy i niezależnie od posiadane- cych 208 635 mar .. na dywidendę od akcyi 3 240 000 
go biura w Charkowie otwiera wkrótce w Pe- marek (l~%). na tantyemę dla członków rady 
tersburgu oddział biura (adres: Newskij Prospekt nadzorczej 144 204 marki, na cele dobroczynne 
M 100). 300 000 marek, na fundusz specyalny zapomóg 

Nowe wydanie taryf na przewóz węgla dla ro?otników 2~.4~0 1~~rek, na kasę emerytalną 
kamiennego. ·v.l N 1959-ym Zbioru taryf ogJ'o- pt:acUJąCJ:ch w Komgslmtt~ 60 000 marek, :la _ro
sz?ne zostało n?we wydanie zbioru taryf na prze- w1ększerne fund~s: n eme1ytalnego dla prac~Ją
woz węgla kam1ennego pod nazwą taryfy M 7330; . cy~h 190 ~00 ~a:ek, na cele dobro.czynne do I oz
taryfa ta obowiązuje od 1 marca r. 1908. Nowy poiząd"ema zarządu 4!' 400 m:=trek, pozost~łe 
zbiór t ary f zawiera: przepisy obliczania opłat 114 980 marek post.anowwno zal~czyć do zysko.w 
przewozowych; przepisy obliczania opłat za prze- na rok nas.tępny. Stan cz~nny .bdansu .składa s1ę 
wóz po odnogach; sposób obliczania opłat w pew- z · nast_ęJ!_uJący~h pozy?YL m~J~tek memeh_om,r 
nych kierunk,ach; okre~lanie sum opłat przewozo- 30 7_19 olo n:a1ek, m~Jątek 1 uchomy. 13 06o 48o 
wych· przewaz ładu n kow bez opakowania· 0 Ift- marek, zapasy wytworow 7 616139 marek, zapasy 
ty do'datko'Ye; taryfa wyjąt,ko,~a M 1 (J;rze~6z materyałó~. ~ 121:89 mftrel~, gotÓ\~ka w k.as~e 
węgla por~1 ędzy st.acyanu drogi żelaznej War- 3~7 523 marh, weksle, ~92 r81 .m.arel< ~ .pap1ery 
s~aws~o-W1.edeilskie.l oraz w .komunikacyi pomie- procentow.e 1439 481 m,u.ek, pa?tery ptoc~n~,o~e 
m~:meJ kolet przez Dąbrowę l Koluszki ze stacya- w rzastawle 150111~ l!larek, kaucye . d~uz~l!COW 
m1 drogi żelaznej Łódzkiej i lin i i Iwan o-rodzko- 2.162 507 m~rek, <Huzmcy lO 533 930 marek, stan 
Dąbrowskiej dróg żelaznych N ad wiślań~kich na b~erny: k~p1tal. zakl~dowy 27 000 000 mar~k, .ka
odległości, nie przenoszącej 3·70 wiorst*); taryfa pltal o~hgacy~ny L ?47 00~ marek, długt hl po
wyjątkowa M 2 (koszta przewozu węgla od ko- teczne "' 453!'0:.. marin, kap1tal zapasow~ 5 400000 
palń i stacyi kolei \Varszn,wsko _ Wiedeńskiej do marek, ~apttał ~apaso':'y. specyalny 8 ... 3 000 ma
stacyi kolei Warszawsko_ ·wiedeńskiej, Łódzkiej, rek, dywtden?a m~podrneswna 4950 marek, pr<?
Na~wiślański:h i Północno-Zachodnich**); taryfa CP~ty od obhgacy1 14005 mar~k,_ fu~d~sz prawl
wyJątkowa .N~ 3 (odległość oraz koszta przewozu zyJ~Y 72 746 mar~k, kauc.ye w1erzyc1eh 1501111 
węgla .od każdej posiadającej odnogę kopalni w marek, poręczema wel;swwe 10~4380 marek, 
zagłębm. Dąbrowskiero do odnośnej stacyi*) ); ta- kaucye wek~lowe 30153o. r:ub.,. p~pte~y p~~sento
ryfa wyJątkowa N~ 4 (koszta przewozu węgla od we ~v zastaw1e 76~ 592 mat lo, _w1erzyc1ele 6 3t9121 
położonych w za.głęb,iu p~ln:owskie. n:. st?cy.i kolei mar.e~, pozostałosć zys~u z roku _1905j6-go 68911 
Warszawsko- WiedensineJ l Nadwlslanslnch do marek, czysty zy~k 41r~?08 m~Iek. 

Rezultat dz1alalnosc1 nalezącego do Towa-

* ) Przegląd G-Urniczo-Hutnif'.zy, r. 1907, .\~ Vł. str. HHI. 
**i PrzAgląd Gó miczo· Hutnic-.y . r. HJ07, .\; 14, st r. 356-357. 

rzystwa zakładu Huta Katarzyna w Królestwie 
Polskiem był w roku sprawozdawczym następu-
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Redaktor Mieczysław Grabiński. 

W drukarni 'St .. Swięckiego w DąbrowiP-. 
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