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

O pozwoleniu używania w robotach górniczych 
materyałów wybuchowych "Gliickauf" i • Miedziankit." 
W § l przepisów czasowych o używaniu mate
ryałów wybucho:vych _przy !obota?h górni_czych, 
ułożonych w mysl N a.] wyżeJ zatwierdzoneJ d . 22 
lutego "r. 1880 opinii Komitetu Ministrów i ogło
szonej w .M 92 Zbioru praw i rozporzqdzeń rz qdu 
z r. 1887, wymienione zostały materyały wybu
chowe, używanie których dozwolone zostało w 
robotach górniczych. 

Obecnie zgodnie z wnioskiem Górniczego 
Komitetu Naukowego minister Handlu i Przemy
słu uznał za możliwe pozwolić na używanie w 
robotach górniczych materyałów wybuchowych 

' "Gliickauf~ i "Miedziankit." 
Pierwszy z nazwanych materyałów wybu

chowych dozwala się w czterech odmianach, a 
mianowicie: gatunek A: 82,7% azC\tanu amonu, 
11,5% kurkumy, 1,0% dwunitrobenzolu, 4,8% 
szczawianu miedzi; gatunek A 1: 70,4% azotanu 
amonu, lO,OOfo saletry potasowej, 7,2°/0 mąki kop
rowej, 6,4°/0 mąki drzewnej, 1,0°/ 0 dwunitroben
zolu, 5,00fo szczawianu miedzi; gatunek E: 85,0°/

0 
azotanu amonu, 13,5°/0 kurkumy, 1,0°/0 dwunitro
henzolu, 0,5°/0 szczawianu miedzi; gatunek E

1
: 

86,2°/0 azotanu amonu, 6,6°/0 mąki koprowej, 5,7°/0 
mąki drzewnej, 1,0°/0 dwunitrobenzolu, 0.5°/0 szcza
wian u miedzi. 

Użycie materyału wybuchowego "Gliickauf" 
? wyżej wy szczególnionych składach dozwolone 
J~st we wszystkich wypadkach odkrytych i pod
ziemnych robót górniczych w razie nieobecności 
gazu wybuchowego jak również pyłu węglowego; 
~atunln A i A 1 "Ghickauf" dozwala się stosować 
l pr_zy takich robotach górniczych, gdzie wydzie
la s1ę gaz wybuchowy lub zn ajduje się pył węg
lowy, le_cz pod warunkiem, żeby waga naboju nie 
była Większą ponad 350 gramów. Przytern pod 
w_zględem nll:bywania, przechowywania i używa
ma .. wszystkie wyszczególnione wyżej gatunki 
"Glu?kauf" podlegają przepisom, ustanowionym 
dla mtroglicerynowych materyałów wybuchowych, 
Z<twartym we wskazanych wyżej przepisach cza-

sowych, ogłoszonych w '\& 92 Zbioru prmv i roz
porzqdzdt rz qdu z r. 1887; pod względem zaś prze
wozu poJlegają one przepisom, ustanowionym dla 
materyału wybuchowego "Favie," ogłoszonym w 
M 113 Zbioru pra w i rozporzqdzeń rzqdu z r. 1892 
celem uzupełnienia i zmiany wspomnianyeh wy
żej przepisów czasowych. 

Materyał wy bu chowy "Miedzianki t," składa
jący się z 900fo chloranu potasu i lOOfo nafty, ja
ko należący do typn SPRENGELA i pod wzglę
dem własności zbliżony do "Prometeusza ulepszo
nego" i "Rakaroku," dozwala się używać w ro
botach górniczych na tych samych warunkach, 
jakie zostały ustanowione dla wspomnianych 
materyałów ·wybuchowych i ogłoszone w M 33 
Zbioru pra w i ro "2!porządzeń rzqdu z r. 1903, z wy
jątkiem § l tych warunków, który na ~Miedzian
kit" rozeiągnięty nie został; termin określony w 
§ 5 do zużytkowania nasyconych ładunków "Pro
meteusza ulepszonego" i "Rakaroku," powiększa 
się dla "Miedziankitu" do 48 godzin. 

Przepisy o nasycaniu ładunków "Promete
usza ulepszonego" i "Rakaroku," ogłoszone w 
M 33 Zbioru praw i rozporzqdzdz rz qdu z r. 1903, 
zostały rozszerzone i na materyal wybuchowy 
"Miedzianki t, • nasycanie suchych ładunków któ
rego płynną częścią składową powinno być wy
konywane na miejscu robót według sposobu, za
leconego przez wynalazcę tego materyału wybu
chowego a zatwierdzonego przez Górniczy Ko
mitet Naukowy. 

Z uwagi na to przemysłowcy górniczy obo
wiązani przy używa niu "Miedziankitu" stosować 
się do odnośnych drukowanych przez fabryki i 
składy wskazówek co do tego, jak mianowicie 
powinno odbywać się 11asycanie suchych ładun
ków płynną częścią składową. 

O powyższem minister Handlu i Przemysłu, 
d. 17 grudnia r . 1907, zakomunikował Senatowi 
Rządzącemu do ogłoszenia. 

(Zbiór praw i roz porzadze1z rzqdu r. 1908, 
dziat I M 9, art. 58). · 
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f>r?ewiefr?anie robóf pod?iemnych w hopalni Saturn. 
( Ciąg dalszy, p . . \; 5, str. 117) . 

Tamy izolacyjne. 

U w a g i w s tę p n e. 

Tamy izolacyjne ma.ią na celu izolowanie 
pewn ej części pola, wybranej lub przygotowanej 
do odbudowy, od pozostalej części kopalni tak, 
żeby przerwać wszelki dostęp powietrza do czę
ści izolowanej. Taka konieczność izolowania za
chodzi przy objawach samozapalania się węgla 
lub wogóle przy pożarach, powstających z j a kich
bądź przyczyn. Gazy, j ako wytwory utlenian ia 
się węgla, mogą powstawać w staryc h wyrobiskach 
j ak rown'ież przy pewnych warunkach i w caliz. 
nach jeszcze nie wybranych. Najczęściej j ed nak 
przy systemie śląskim odbudowy gazy tworzą się 
w zawaliskach. To też w tych kopalniach, w 
których węgiel odznacza s ię łatwą zapalnością , 
wszy~tki e zawaliska muszą być stale izolowane 
jak równ ież cał'e pola ro bocze, w któryeh doko
nywa się odb ucl owa filarów, powinny być zawcza
su oddzielone tamami izolacyjnemi. W kopal
ni ach , w których wypadki samozapalan ia się wę
gla są nieznane, ostroż ności powyższe mogą być 
zbyt eczne. N atomiast żadna k opalni a nie jest za
bezpieczona od możliwości pożarów, powstających 
z przyczyn zwyczajnych nieostrożnego obchodze
nia się z ogniem. Takie pożary mogą powstawać 
w każdej części kopalni i na nie wszystkie do· 
brze urząd zone kopalnie powinn y być za\vczasu 
przygotowane. 

Sieć ogólna robót w każdej kopalni może 
być rozczłonkowaną na szer eg oddzielnych pól, 
orgamcznie z sobą powiązanych. Dla każdej czę
ści i całych grup muszą być zawczasu obmyślane 
sposoby walki z poż arem, t . j. p obudowane t amy 
zapasowe w miejscach właściwych, rozmieszczone 
komory z materyal a mi pożarowemi, o bmyślany 
porządek, w którym tamy powinny l:>yć zamyka ne. 

Niezależni e od t am izolacyjn ych zapasowych, 
w razie wyniklego pożaru przedewszystkiem sta
rają s ię umiejscowić g o w najszczuplejszych g ra
nicach przez budowa11ie tam przed samem ogni
skiem i tylko w razie zupełnej niemożli wości 
podej ści a do źródła przystępują do zamykania 
dalej postawionych zapasowych tam izolacyjnych. 

N a zasadzie powyższ ego zależnie od roli , ja
ką pelnią różne t amy izolacyjne, mogą one być 
podzielone na 3 grupy: 

l) Tamy izolacyjne zapaso we, izolujące od
dzielne pola i całe obszary, wreszcie całą kopal
nię na wypadek pożaru. 

2) Tamy izolacyjne czasowe, budowane przed 
samem ogniskiem i w czasie pożaru, o ile pozwa
la na to czas i miejsce. 

3) Tamy izolacyjne stałe , izolujące zawali-

ska na stałe, lub pole, objęte pożarem, do czasu 
stłumienia ognia. 

T amy tych trzech typów różnią się pod 
względem budowy. 

Tamy czasowe, budowane zwykle w pośpie
ch u, są najprostsze i nie różnią się niczem od tam 
zwyczajny ch wentylacyjn ych ślepych lub z drzwia
mi. Tamy takie oczywiści e tylko przy nad e r 
ni ezn acznem wydzi P-laniu się gazów mogą służyć 
do ostatecznego stłumien i a pożaru , c zęściej jed
nak rol a ich sprowadza s i ę do chwilowego po
wstrzymania lub osłabienia wydzielania się gazów 
i w ten sposób do umożliwienia wy budowania 
obok nich hermetycznych t am stałych (typu 3-go), 
budowa których wymaga zawsze znacznie więcej 
czasu . W pewnych warunkach tamy czasowe bu
dują si ę z szereg u stojących jeden przy drugim 
stempli. T ft my ze stempli są wytrzymalsze na 
ciśnienie, oprócz tego są one więcej dla aazów 
nieprzenildiwe, wsku tek czego przy slaby1~ roz
woju ga<~Ów, o ile nie ulegają ei ś nieniu , mogą one 
czasami służyć za ostateczne. Do k ategoryi tam 
czasowych nie zali czamy tam muro wan yc h, bu
dowanyc h przy sarn em ognisku (czasami w respi
r atorach), ponieważ tamy te odrazu wznoszą si ę 
j ak o ostatecznie izolujące . 

Tamy zapasowe, budowane zawczasu, przed
staw i ają wyższy typ k onstrukcyjny, niż poprzed
nie. Tamy te w zal eżn ości od wielkości i zna
czenia izolowanyc h obszarów mogą być dzielone 
n a glówno i podrzędn e . Pier wsze odzn aczają się 
fundamentalną budową i IJudują się klocowe 
z drzwiami deskowami lub murowane z drzwi ami 
żelazn ern i; drugie zawsze deskowe typu belko
wych tam wentylacyjnych (fugowanych) . Te ostat
nie mogą obejmować mniejsze i większe obsza
r y rzędami współśrodkowymi; dzielą się one po
dług rzędów, w który ch stoją, na tamy pierwszo
rzęd n e . drugorzędne i t. d. Każdy rząd tam t ego 
typu posiada przynajmniej dwie t amy otwarte, 
czem zasadniczo różnią si ę od szeregó w tam sta
łych, zawsze zamkniętych lub ślepych. 

Zapasowe tamy deskowe nie mogą jednak 
zapewniać zupełnej nieprzepuszczalności i po 
zamknięciu tych tam w r azie znacznego rozwoju 
gazów niezbędn em jest wybudowanie obok nich 
tam fund amentaln ych stałych. Ponieważ te ostat
nie są znacznie droższe , tam zaś zapasowych izo
lacyjnych może być bardzo wiele, przyczem nie 
wszystkie zapewne będą istotnie użyte do celów 
izolacyjnych, przeto nie byłoby ekonomicznie 
wszystkie tamy zapasowe budować odrazu jako 
fundamentalne. Tamy zapasowe podobnie jak 
czasowe służą do natychmiastowego zamknięcia 
pola i umożliwienia wybudowania obok nich tam 
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fundamentalnych. Zdarza się jednak, że dobre 
tamy z desek fugowanych, należycie zaopatrzone 
gliną i wapnem, mogą w zupełności wystarczyć 
dla stłumienia pożaru, i tylko, gdy rozrost gazów 
jest tak znaczny, że zachodzi obawa, iż tamy de
skowe nie będą w stanie powstrzymać rozwoju 
pożaru, przystępują do budowy tam stałych. W o
hec tego termin tamy "ogniowe" w praktyce gór
niczej bywa ściślej stosowany tylko do tam sta
łych klocowych lub murowanych. 

Tamy zapasowe główne pod względem bu
dowy zbliżone są do tam stałych i różnią się od 
nich tylko obecnością drzwi, podczas gdy tamy 
stale najczęściej budują się ślepe. Wobec tego 
opis tam izolacyjnych podzielimy podług budo
wy na: l) tamy deskowe fugowane i 2) tamy fun
damentalne klocowe i murowane. 

Nader ważnem jest należyte rozmieszcze
nie tam izolacyjnych wogóle. Wybór miejsca dla 
tam stoi w związku z porządkiem zamykania ich 
przy izolowaniu. Kwestyi tej zostanie poświęco
ny osobny rozdział (izolowanie tamami zapasowe
mi) , w którym będą przytoczone przykłady roz
mieszczenia tam. 

i\iemniej ważnem jest umiejętne rozmiesz· 
czenie tam czasowych. Podczas izolowan ia tama
mi cza.sowemi częściej wypa.cła przystosowywać 
się do miejscowych warunków i okoliczności, w 
których tamy te wznoszą się; oprócz tego same 
tamy mogą mieć nader rozmaite przeznaczenie. 
Niemal każdy wypadek posiada swoje osobliwo
ści, pozostawiając szerokie pole dla wy kazania 
wynalazczości kierującego akcyą izolowania. W o
hec tego prawie niemożliwem jest danie jakich
kolwiek zasad ogólnych, dotyczą-cych izolowania 
w tych wypadkach i w rozdziale "izolowanie ta· 
mami czasowemi" przytoczymy tylko dwa cha
rakterystyczne przykłady robót przy gazach na. 
pochylni 17 -ej i 9-ej pokład u Fan ny w kopalni 
Saturn. T amy stemplowe będą opisane w związ· 
ku z przykładem gazów na pochylni 9-ej, na 
której były one właśnie stosowane, j ako tamy 
czasowe. Tamy zaś czasowe zwyczajne, jako nie 
różniące się od takich samych tam wentylacyj
nych, oddzielnego opisu nie wymagają. 

Dla uzupełnienia wskazówek ogólnych, do
tyczących tam i czuwania nad niemi, w roz
działach następnych będą opisa ne: l ) komory i 
stacye pożarowe, 2) organizacya dozoru nad t.a
mami, wresz cie 3) plany przewietrzania. 

T a my i z o l a c y j n e d e s k o w e (f u
gowane). 

T y p y t a m d e s k o w y c h. T amy izola
c:yjne, okalające pewne p ole, budują się we wszyst
kiCh chodnikach i przecinkach, prowadzących do 
p~la. ,J edne więc tamy stoją w linii prądu po
Wietrznego na chodnikach, którymi powietrze w 
dane pole wchodzi i wychodzi z niego, drugie 
zewnątrz tej linii. Pierwsze tamy powinny posia-

dać drzwi, które, dopóki tama jest nieczynną, 
muszą być stale otwarte. Drugie przeciwnie dla 
ułatwienia i przyspieszenia izolowania w razie 
pojawienia się gazów pożądanem jest, żeby były 
stale zamknięte. W chodnikach przeto, które nie 
służą ani do przewozu; ani do przechodzenia, ta
my izolacyjne budują się ślepe; w chodnikach, w 
których ruch jest nieznaczny, z drzwiami prze
chodniemi lub przewozoweroi (zależnie od prze
znaczenia chodnika), które zawsze są zamknięte. W 
chodnikach głównych przewozowych o ożywionym 
ruchu wozów budują się tamy izolacyjne z drzwia
mi, które, żeby nie przeszkadzały przewozowi, stoją 
otwarte i tylko wówczas, gdy jednoczą one w so
bie dwie role, izolacyę i wentylacyę. muszą być 
zamknięte i nadto posiadać przyrządy do samo
czynnego zamykania się. Z powyższego wynika, 
że tamy izolacyjne, podobnie jak wentylacyjne, 
mogą być: l) ślepe, 2) z małeroi drzwiczkami 
przechodniemi, 3) z dnżemi drzwiami pojedyncze 
lub podwójne; te ostatnie nie mogą być nazwane, 
podobnie jak wentylacyjne, przewozowemi, ponie
waż wogóle nie stoją one na drogach przewozo
wych. 

Przepierzenia t am izolacyjnych zapasowych 
robią się zawsze z desek fugowanych , odrzwia 
podobnie jak w takich samych t amach wentylacy j
nych z ram, składanych z belek kantowych podług 
opisa11ych powyżej wzorów. W każdei tamie izo
lacyjnej odró~niają 2 strony niej ednostajne pod 
względem łatwości zaopatrzenia: jedna strona 
gładsza, dogodniejsza dla doglądani a nosi nazwę 
zewn ętrznej, druga wewnętrznej. Przy izolowaniu 
pewnego pola rozróżniamy w niem również stro
ny wewnętrzną i zewnętrzną. Granicę, dzielącą 
pole izolowane od pozostałej części, stanowi linia, 
łącząca wszystkie tamy izolacyjne, stojące w jed
nym szeregu. Linia ta samoistnie lub wespół z 
linią zawali ska, uskoku lub granicy nadania gór
niczego tworzy kolo zamknięte, wewnątrz które
go leży pole izolacyjne. Pozostat a część znajduje 
się zewnątrz. Stąd używamy wyrazów: strona 
wewnętrzna i strona zewnętrzna. Oczywiście, że 
tamy izolacyjne swą stroną zewnętrzną powinny 
być zwrócone nazewnątrz, wewnętrzną wewnątrz. 

T amy ślepe niczero nie różnią się od tam 
wentylacyjnych ślepych. Nie opisując w szczegó
łach całej budowy, powtórzę tylko prawidła 
ogólne, które były już przy tamach wentylacyj
nych wyłożon e, lecz mają szczególną doniosłość 
dla tam izolacyjnych, a więc : l ) miejsce. na któ· 
rem tama ma być zbudowana, powinno być sta
rannie oczyszczone, zwłaszcza na spodku wszelki 
brud i błoto powinno być do twardego gruntu 
wy kopane; 2) w ścianach, stropie i spodku muszą 
być wycięte rowki dla umieszczenia desek prze
pierzenia; 3) tama nie może być zbudo wana na 
obudowie chodnika; 4) wszystkie fele (tarcice) nad 
tamą muszą być zdjęte; 5) tama powinna być na
bita na 2 stemple, postawione w odległości 1/~ m 
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od ścian; 6) tama powinna być gładką stroną zwró
cona na zewnątrz; 7) po zakończeniu budowy przed 
tamą i poza nią spodek ehodnika. musi być czy
sto wymieciony przynajmniej na 1

/ 2 m w obie 
strony; 8) przy tamie powinien być zawsze nie
wielki zapas miękkiej gliny. (Uwagi l, 2, 4 6, 7 
i 8 są ogólne i dotyczą wszystkich tam izolacyj
nych wogóle). 

Tamy przechodnie zgodnie z tern, co już za
znaczono, budują się zewnątrz linii prądu w chod
nikach, służących do przechodzenia lub przeno
szenia drzewa przy nieznacznym ruchu. Tamy 
przeellodnie budują się zwrócone na zewnątrz swą 
zewnętrzną gładką stroną, przyczem drzwiczki 
oczywiście otwierają się na zewnątrz. Małe drzwicz
ki, stale zamknięte, powinny posiadać sprężynkę 
linową i sztabkę zamyk ającą. 

Tamy izolacyjne z drzwiami, jak zaznaczono 
wyżej, mogą być zamknięte i otwarte. Jeżeli ta
ma izolacyjna stoi na chodniku głównym prze
wozowym i służy jednocześnie do przewietrzania, 
wówcz as powinna być zamknięta i posiadać przy
rządy do samoczynnego zamykania się. Jeżeli 
tama izolacyjna na chodniku przewozowym, sto
jąc zewn ątrz linii prądu, służy wyłącznie do izo
lacyi, to taka tama zostaje otwartą i nie posiada 
przyrządów samozamykających . Również bez 
tych przyrządów tamy izolacyjne budują się wte
dy, gdy stoją na samej linii prądu i muszą być 
zawsze otwarte. T amy takie nie powinny zbyt
nio zwężać strumienia powietrznego i dla tego 
budują się one zawsze z dużemi drzwiami, po
dobnie jak tamy przewozowe wentylacyjne, i przy
stosowywują się do wymiarów chodnika: w chod 
nikach niż szy ch budują się typu 3-go, w wyższych 
2-go; w wężs:r.ych pojedyncze, w szerszych po
dwójne; rzadziej spotykają się tamy typu l-go. 

Najgł<'J wniejsze zadanie, jakie n ależy roz
strzygnąć przy budowie tam izolacyjnych, sta
nowi kwestya, w k t ó r ą s t r o n ę p o w i n n y 
o t w i er a ć się dr z w i. Czynnikiem decydu
jącym powinno tu być ulatwienie zamykania tam 
podczas izolowania przy gazach. Je żeli przypu-

1 

ści<', że w części, którą należy zamknąć (we
wnętrznej), gazy lub dym rozwinęły się do tego 
stopnia. że nawet podejście do tamy jest uti·ud
nione, to w takich wypadkach każdy krok zby
teczny może decydować o losie całej akcyi; bli
żej więc dopaść do drzwi tamy wówczas, gdy jest 
ona otwartą na zewnątrz, niż wtedy, gdy, żeby 
sięgnąć do klamki drzwi, trzeba aż parę kroków 
zrobić poza tamę. Z tego powodu drzwi tam 
izolacyjnych powinny otwierać się na zewnątrz. 
Na tej zasadzie tamy izolacyjne podwójne budu
ją się zawsze jednostronne, gdyż obie połowy po
winny otwierać się na zewnątrz. 

Przeciwko temu zdaniu często praktycy gór
niczy wystawiają fakt, iż gdy w polu izolowanem 
gazy znaJdują się w stanie silnego rozwoju, cis
ną one zwykle na wszystkie tamy z wewnątrz i 
jeżeli wszystkie tamy będą otwierały się na ze
wnątrz, będą one względem ciśn ienia wewnętrzne
go nieprawidłowo zbudowane, bowiem ciśnienie 
to b~dzie miało dążność do odpychania t11m, 
utrudniając jednocześnie ich zamykanie. Tamy 
izolacyj n e powinny przeto otwierać się wewnątrz. 
Mnie jednak zdaje się, że z wyjątkiem gwałtow
nych wybuchów wykluczone są wypadki, żeby 
gazy wyciskały na zewnątrz przez wszystkie ta
my jednocześnie przy silnych prądach powietrz
nych. Istotnie, w k ażciem po lu izolacyjnem ist
nieją najmniej 2 t.amy otwarte; przez jedną silny 
p rzypuszczalnie prąd powietrza wchodzi w pole. 
przez drugą wyeltod~:i; tylko w chwili wybuchu 
w polu możliwem jest wyciskanie gazów ze 
wszystkich tam jednocześnie; w chwili na.stępnej 
prąd powietrza zachowa swój kierunek pierwot
ny, o ile siłą wybuchu nie zostały zrujnowane 
wszystkie tamy, przyczem budowa ic h nie 
będzie miała żadnego znaczenia, i zamykając 
wpierw tamę wejściową oraz idąc za prądem, 
który dopomaga tej tamie szczelnie zamknąć się, 
przerywamy tem samem prąd w polu izolacyjnem; 
ciśnienie na tamę wyjściową będzie wskutek te
go znacznie osłabione, je7.eli nie zniszczone zu
pełnie. Jeżeli jednak przypuścić. że i potem ga
zy będą z d ość znaczną szyb kością wy ch od z iły 
przez tamę wyjściową, to okoliczność ta będzie 
tylko przemawiała zatem. żeby drzwi były otwar
t e na zewnątrz, bowiem w wypadku tym podej
ście do tamy będzie zbytllio utrudnion e; wobec 
tego powinno być wszystko przedsię,vzięte dla 
ułatwienia zamknięcia tej tamy, a więc i ]JOłoże
nie zewnętrzne drzwi otwartych. Jeden lub dwa 
gwoździe, wbite w futrynę, mogą wystarczyć w 
piorwszej chwili dla utrzymania tamy zamkniętą. 
Dalsze zabezpieczenie zapomocą zawarcia przy 
tamie już :r.amkniętej nie powinno n apotkać zbyt 
wielkich trudności. N a tej zasadzie w kopalni 
Saturn przyjęte zo stało prawidło, że wszystkie 
tamy izolacyjne powinny otwierać się na ze
wnątrz. W wypadkaeh, kiedy tama izolacyjna z 
drzwiami jest jednocześnie i wentylacyjną czyli 
zamkniętą i przez wzgląd na prąd powietrza powin
na otwierać się w stronę przeciwną, t. j. wewnątrz, 
funkcye takiej tamy wypada rozdzielić i obok 
wentylacyjnej zbudować druglł tamę wyłącznie 
izolacyjną. 

(c. d. n.) 

Bellryk Czeczot!. 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w grudniu r. 1907. 
Wydobywanie galmanu. W grudniu r. 1907 wytwórczość galmanu była następująca: 

Rok 1906 

Nazwa kopa~ni 
Grudzień 

Rok 1907 

Grudzień 

Od. J'Ocząt, ku 

roku do31 
grudnia 

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

G rudzień 
Od pocz ątku roku 

do 31 grudnia 

149 

p u d w pudów l 0/ 0 pudów l o/o. 

Bolesław . 

J ózef 
Ul isses 

47 250 
47 I59 

206898 

l 6s3 271 

1

1 757688 
2 395 726 

278g6 
4I 745 

170Ó74 

536 958 
512 021 

:t 392 058 

- '9 354 -
- 5 4I4 -
- 36224 -

-
- I8 
- 32 
- o 

l 
4' - 11 63'.3 1 
11 - 245 667 1 
i8 - 3 668 

Razem l 301307 1 38o6685 l 240315 i 3441037 1- 70992 1 - 24 1- 365648 1 - 10 

:Podług gatunków wytwórczość g almanu hyla następująca: gruby 104589 pudów i drobny 196718 
pudów. 

Wytwórczość galmanu z błyszczem ołowiu była następująca: -
Rok 190 ; Hok 1907 W r. 1907 wydobyto więcej t+ ) 

albo mn iej ( - ), niż w r. 1906 

l 
Nazwa kopalni 1 Od początku 1 Od początku Od początku roku 

Grudzień l roku do 31 Grudzi eń roku do 31 Grudzień 

olesław B 
J 
u 

ózef 
lisses 

Razem 

21 472 
·55 

I9487 

grudni a 

p u 

l 
323 I8g 

I 102 
176 449 

i 
l 

grudnia 

d ó w 

l 
20465 3I7749 

- '4 
I2 30J l I8749 

do 31 grudnia 

pudó w l % pudó w l o/o 

t ~ l 
- I 007 5 - 5 440 l - 2 
- ' 55 r ~ 

100 - 1 o88 1 - 99 
- 7 I87 37 - 57700 l - 33 

Oprócz tego kopalnia U lisses wydobyła w 1 palniach tych było w biegu przec i ętn ie 39 szy
miesiącu sprawozdawczym 119 pudów bly1>zczu oło- bów, sztolni i innych otworów na powierzchn ię, 
wiu, a w okresie czasu od początku r oku do dn ia or az 5 kotłów p arowych . 
31 grudnia r . 1907-go l 319 pudów błyszczu ołowiu. Liczba dni roboczych w r oku sprawozdaw-

Dnia 31-go grudnia pozostalość wydobyte- czym wynosiła 293. 
go galmanu na kopalniach wynosiła 8.47 405 pu- Przeciętna liczba maszyn parowych wynosi
? ów, galmanu z błyszczem ołowin 235 744 pudy la: wyc iągowych 2 o mocy 40 IP, wodociągo
I błyszczu ołowiu 169 pudów. wych 4 o mocy 203 IP, i cło innych celów l o 

. W grud niu r . 1907 w3-ch czynnych kopal- mocy 20 1-P. Na lOO?O pud. wydobytego gal-
m a?h galmanu przeciętna liczba r obotn ików wy- man n przypadało wogole 0,68 IP. 
n os1ła l 064. Robotnicy odrobil i 23 418 dniówek i l Przeciętna liczba si lnic ręcznych wynosiła 
zarobili 24 606 rubli . Przecięt11y zarobek jednego 6, a koni roboczy ch na powierzchni 23. 
robotnika na dniówkę wynosił l rub. 05 kop. Wy- Przeciętna liczba zatrudnionych r obotn ików 
p adków n ieszczęśl iwych z robotnikami było: l, była n astępuj ąca : pod zi emią 713, na powier zch
zakończony zupełną niezdolnością do pracy, 13, za- n i mężczyzni 293, kobiety 105, razem 1 111. Na 
~~ńczonych częściową niezdolnością do pracy, 10 000 pudów wydobytego galmanu przypadało 
1 o, zakończonych wyzdrowieniem zupe!nem. r obotników: pod ziemią 1,84 na powierzchn i męż-

Zestawienie danych , dotyczących całego ro- czyzn i 0,76, kobiety 0,27 r azem 2,87 . 
ku 1907-go, przedstawia się j ak n astępuje. W r . Przeciętna wydajność jednego robotn ika na 
1907 były czynne t rzy kopalnie galmanu. W k o- dniówkę wyn osiła wogóle 11,91 pudów; wydaj -
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ność ta, sprowadzona do rocznej, wynosiła 3491,31 
pudów. Liczba ogólna odrobionych dniówek byla 
następująca: pod ziemią 208898, na powierzchni 
mężczyzni 85 769, kobiety 30 942, razem 325 609. 
N a 10 000 pudów wydobytego galmanu przypa
dało dniówek robotników: pod ziemią 538,55, na 
powierzchni mężczyzni 221,12, kobiety 79,77, ra
zem 839,44. 

Suma ogólna zarobku robotników wynosiła 
(w rublach): pod ziemią 243 618, na powierzchni 
mężczyzni 68 355, kobiety 13 091, razem 325 064. 
Przeciętny zarobek jeznego robotnika na dniów
kę wyriosil (w rublach): pod ziemią 1,17, na po
wierzchni mężczyzna 0,80, kobieta 0,42, wogóle 

-------------------------------------------

1,00. Na 10 000 pudów wydobytego galmanu przy
padało zarobku robotników (w rublach): pod zie
mią 628,06, na powierzchni mężczyzni 176:23, ko· 
biety 33,75. razem 838,04. 

Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami 
w r. 1907 było 330, z których l , zakończony zu
pełną niezdolnością do pracy, 151, zakoi1Czonych 
częściową niezdolnością do pracy i 178, zakoń
czonych wyzdrowieniem zupelnem. 

Wydobycie galmanu podług gatunków przed
stawia się, jak następuje: 
Gruby 1335 506 pudów czyli 38,81% wydobycia 
Drobny 2105 531 " " 61,19°,'0 " 

R azem 3 441 037 pudów czyli 100,00% wydobycia 

Pfukanie galmanu. W grudniu r. 1907 wytwórczość galmanu płukanego była następująca: -- - -- -

nok 1906 H.ok 1907 W r. 1907 otrzymano więcej (Jtl 
albo mniej (-), niż w r. 190 

Nazwa kopalni Od pocz~tk11 Od poczB,tku Od początku roku 
Grudziei1 roku do 31 Grudzień roku do 31 Gr11dzień do 31 gruduia 

g rudnia grudnia 

p u d ó w pudÓ\Y l o/o pudów l % 

Bolestawska 70 302 1 o66735 762!0 I 0)6 578 + sgo8\ + 8 - 10157 !- I 
Olkuska 3 400 I4408 )0710 466954 + 27 3I0 + 8o3 + 452 546 + 3 L.jl 

Mechaniczna I2I 000 I 229g85 61 88o I o8oogo - 591201- 49 - q 98gs l - I2 

Razem l 2 3I l I28 l 
Wytwórczość błyszczu ołowiu była 

I688oo l 2603622 1- 25 go2I 

<J astępuj ąca: 

I 31 + 292 49-J l + 

- - ~ 

Rok 1906 Rok 1907 W r. 1907 otrzymano więcej (+l 
albo mniej (-l. niż w r. 1906 - ---

N r azwa kopalni Od poczt~tkn Od początku Od początku roku 
Grudzień roku do i!l Grudzień roku do 31 Grudzień do 31 grudnia 

grudnia grudnia ---
f)leslawska B 

o 
M 

lkuska 
G':)haniczna 

R azem . l 

p 

2 242 
s o 

·--

2 292 

u d ó 

43 94~ 2 480 
2 550 2 820 

592 -

47084 l 
Dnia 31-go grudnia r. 1907 pozostalość gal

manu płukanego na płuczkach wynosił' a 502 309 
pudów, błyszczu ołowiu 6 514 pudów. 

W grudniu r. 1907 w 3-ch czynnych płucz
kach galmanu i błyszczu oluwiu przeciętna liczba 
zatrudnionych robotników wynosiła 218. Robotni
cy odrobili 4 789 dniówek i zarobili 3 413 rubli. 
Przeciętny zarobek jednego robotnika na dniówkę 

l 

w pudów 
l o/o pudów l 0 /o l 

25 623 + 238 + I! - I83I9 l - 42 
43 28y + 2770 + 5 540 +40739 l +l sg8 
3 i 50 -- -- + 3 1 58 + 533 

wynosił 71 kop. vVypadków nieszczęśliwych z ro
botnikami nie było. 

Zestawienie danych, dotyczących cal!~o ro
ku 1907, przedstawia się jak następuje. W roku 
1907 były czynne trzy płuczki galmanu i błyszczu 
ołowiu. Na płuczkach tych było: 4 kotły paro
we i 5 maszyn parowych o mocy 342 IP. Prze
ciętna liczba zatrudnionych robotników wynosila 
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220. Przeciętna wydajność jednego robotnika na 
dniówkę wynosiła 41,62 pudów galmanu płuka
nego; wydajność ta, ,sprowadzona no rocznej, wy
nosiła 12 164,93 pudow. 

Liczba ogólna odrobionyeh dniówek wyno
siła 64 331. Na 10 000 pudów galmanu płukanego 
przypadało robotników 0,82, a dniówek, odrobio
nych przez robotników, 240,37. Ogólna suma za-

robku robotników wynosiła 43 224 rub.; przecięt
ny zarobek jednego robotr,ika na dniówkę wyno
sił 67 kop. Na 10 000 pudow galmanu płukanego 
przypadało zarobku robotników 161,51 rub. Wy
padków nieszczęśliwych z robotnikami było: 3, 
zakończone częściową niezdolnością do pracy i 
9, zakończonych wyzdrowieniem zupełnem. 

Wytapianie cynku. W grudniu r. 1907 wytwórczość cynku była następująca: 
·~:...........~~~~ 

Rok 1906 Rok 19 albo mniej (-), niż w r. 1906 07 l W r. 1907 otrzymano więcej C+l 

------:-----1----- ---·----~~------
1 

Nazwa huty [Od poczl\tku Od początku l Od początku roku 

l 
roku do 31 Grudzień roku do ~l Grudzień do 31 grudnia 

grudnia grudnia 

----~---~~---~----------~~ --o~/- -----~~ ~o7; ·-P u d ó w pudów· 0 pudów 0 

Grudzień 

Paulina 
Konstanty 
Będzin 

l 
!8844,25 1 
12721 

17J'Ó9 l 

227367,35 
143 423 
215 415 

!8 378 
10 231 
lj 458 

l 234655,40 - 466,25 !- 2 + 7288,os + 
14) 450 
213 791 

- 2 490 l = 20 + 2 027 + 
- 2 311 l 3 - l 624 -

3 

Razem ·l 49~34,25 1 5862o;,351 44o67 l 5938g6,4o 1-s2G7,25 1- 11 l+ 76g1,os /+ 

Wytwórczość pyłku cynkowego by la następująca: 
. . 

Rok 1906 Rok 1907 l W r. 1907 otrzymano więcej C+l 

l 
Nazwa huty l Od poczo.tku 

Grudzień roku do nl Grudzień 
grudnia 

- p u d ó 

l 

Paulina 2888,35 33 903,90 '8si ,35 
Konstanty 418 4700 335 
Będzin ;o;, 8 382 512 

Razem . l 4 Oli ~35 l 

. Dnia 31-go grudnia r. 1907 pozostalość wy· 
topiOnego cynku w hutach wynosiła 91869,40 pu
dów, pyłku cynkowego 3299,85 pudów. 

W grudniu r. 1807 w 3-ch czynnych hutach 
cyn~owych przeciętna liczba zatrudnionych ro
bo~~Ikó~. wynosiła 949. Robotnicy odrobili 20 872 
dmo~kl 1 zarobili 27 278 rubli. Przeciętny zaro
bek Jednego robotnika na dniówk'il wynosił l rub. 
31. kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotnika
mi było: 15, zakończonych wyzdrowieniem zu
pelnem. 

Zestawienie danych, dotyczących calego ro
foou 1907-go, przedst'lwia się jak następuje. W r. 

7 były czynne trzy huty cynkowe. vV hutach 
tych '?ylo czy-?nych przeciętnie po 53 piece ga
z~we l po 7 p1eców prażalnych; piece gazowe za
Wierały przeciętnie 2 048 mufli . Czynnych ko-

albo mniej (-), niż w r. 1900 - -
Od pocza.tku Od początku roku roku do 31 

Grudzień grudnia do 31 grudnia 

w pudów l o/o pudów l % 
24 653,80 - l 037 - 36 - 9 250,10 - 27 

5 530 - 83 - 20 + 770 + !6 
7845 - 193 - 27 - 537 - 6 

tlów parowych bylo 10, maszyn parowych 12 o 
mocy 184 IP. Przeciętna liczba zatrudnionych 
robotników była następująca: wytapiacze 97, pa
lacze 135, ściągacze 61, muflarze 16, pomocnicy 
101. pozostali robotnicy 477, r azem 887, w .tej 
liczbie mężczyzn było 823 czyli 92,80%, kobiet 
64 czyli 7,20 %. N a 10 000 pudów wytopionego 
cynku przypadało robotników: wytapiacze 0,15, 
palacze 0,21, ściągacze 0,10, mu±larze 0,03, pomoc
nicy 0,16, pozostali robotnicy 0,75, razem 1,40, w 
tej liczbie mężczyzn 1,30, kobiet 0,10. Przeciętna 
wydajność jednego robotnika na dniówkę wyno
siła 2,48 pudów cynku; wydajność ta, sprowadzo
na do miesięcznej, wynosiła 59,37 pudów, a do 
rocznej - 712,43 pudy. Liczba ogólna odrobio
nych dniówek wynosi-ła: wytapiacze 28 638, pala
cze 40 040, ściągacze 18 204, muflarze 4 714, po-
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mocnicy 29 752, pozostali robotnicy 141074, razem 
262 422, w tej liczbie dniówek, odrobionych przez 
mężczyzn, było 243 549 i przez kobiety 18 873. 
Na l 000 pudów wytopionego cynku przypadało 
dniówek robotników: wytapiacze 45,32. palacze 
63,36, 4ciągacze 28,81, muflarze 7,46, pomocnicy 
47,08, pozostali robotnicy 223,24, razem 415,27; w 
tej liczbie dniówek, odrobionych przez mężczyzn, 
385,41, kobiety 29,86. Suma ogólna zarobku ro
botników wynosiła (w rublach): wytapiacze 64 980, 
palacze 66 824, ściągacze 26 716. muflarze 7 681, 
pomocnicy 33 564, pozostali robotnicy 148 547, ra
zem 348 312, w tej sumie zarobek mężczyzn wy
nosił 336 558 rub., kobiet-11 754 rub. Przecięt
ny zarobek jednego r obotnika na dniówkę wy
nosił (w rublach): wytapiacze 2,27, palacze 1,67, 
ściągacze 1,47, mufl arze 1,67, pomocnicy 1,13, po
zostali robotnicy 1,05, wogóle 1,33. N a l 000 pu
dów wytopionego cynku przypadalo zarobku 
robotników (w rublach): wytapiacze 102,83; pala
cze 105,74, ściągacze 42,28, muflarze 12,16, pomoc
nicy 53,12, pozostali robotnicy 235,07, razem 
551,19, w tej liczbie zarobku mężczyzn 532,59 i 
kobiet 18,60. Wypadków nieszczęśliwych z robo
tnikami bylo 78, z których l, zakończony zupeł
ną niezdolnością do pracy, 2, zakończone częścio
wą niezdolnością do pracy i 75, z akończonych 
wyzdrowieniem zupełnem, 

Rozchód cynku w r. 1907 wynosił 538 411 

pudów, a pylku cynkowego - 42 898,70 pudów. 
Rozchód cynku skladal się z następujących 

pozycyi: dla dalszej przeróbki u siebie 187 661,50 
pudów czyli 34,85% rozchodu i sprzedano 350749,50 
pudów czyli 65,15°/0 rozchodu. 

Podlug kategoryi odbiorców roz0hód sprze
danego cynku skladał się z następujących pozy
cyi: kup~om do dalszej sprzedaży- 890 pudów 
czy li 0,25% sprzedaży i pozostałym odbiorcom 
349 859,50 pudów czyli 89,75% sprzedaży. Roz
chód pyłku cynkowego skład aJ się z następują~ 
eych pozycyi : na biel cy nkową 6,10 pudów czy h 
0,01°/0 rozchodu i sprzedano 42 892,60 pudów, 
czyli 99,99% rozchodu. 

Podług kategoryi odbiorców rozchód sprze
danego pyłku cy11kowego składał się z n astępu
jących pozycyi: kupcom do dalszej sprzedaży 
26 099,60 pudów czy li 60,85 % sprzedaży i pozo
stałym odbiorcom 16 793 pudów czyli 39,15% 
sprzedaży. 

Podług miejsc wysyłki rozchód sprzedanego 
cynku oraz pyłku cynkowego skladal się z na
stępujących pozycyi: w obrębie Królestwa Fol
skiego wysłano 102 944,50 pudów cynku, czyli 
29,35°/0 wysyłki i 11 581,60 pudów pyłku cy nko
wego, ezyli 27°/0 wysyłki; do Cesarstwa wysłano 
247 806 pudów cynku, czyli 70,65 ?6 wysyłki i 
31 311 pudów pyłku cynkowego, czyli 73 ~ wy-
syłki. }. H. 

Ogólne przesilenie eRonomiezne i sprawa węglowa 
w Niemczech. 

(Dokończenie , p. ;N; 5, str. 12'J ), 

Obecne ceny węgla w stosunku do rzeczy- l obniżenie dla tegoż węgla dotychczasowej wyso
wistych kosztów wydobycia są nieodpowiednio kiej taryfy przywozowej; 3) zmiana zasadnicza w 
wysokie i obciążają niepomiernie cale gospodar- l postępowaniu rządu, j ako wytwórcy węD"la; 4) od
stwo krajowe, przemysł i budżet niezamożnych działy wanie rządu na syndykaty węglo~e w celu 
klas społeczeń stwa. Zarobki robotników, jak- poskromienia ich "egoistycznej" polityki. 
k olwiek podniesione, nie wystarcz ają przy obe- Mówcom odpowiadał minister h an dlu DEL
cnej drożyznie wszystki ch przedmiotów pierwszej BRUCK; przyznaje on, że ceny węgla są chwilowo 
potrzeby (chleba, mięsa, węgla) do zapewnienia w Niemczech wysokie, nie doszły jednak do po
im niezbędnego stopnia dobrobytu. Kopalnie rzą- ziomu z r. 1901 i są wogóle niższe, niż w krajach 
dowe zamiast mieć na względzie dobro ogólne sąsiednich. Zresztą ceny reguluje zawsze stosu
kraju i przyczyniać się do regulowania ce n węgla nek między popytem i zaofiarowaniem; popyt zaś 
dążą jedynie przez podnoszenie cen do celów fis- na węgiel wzrósł w ostatnich czasach nie tylko 
kalnych i działają w zgodzie i po porozumieniu w Niemczech, ale i wszędzie wskutek rozwoju 
z syndykatami węglowymi; te ostatnie dla utrzy- przemysłu, zwiększe nia się ruchu na kolejach i 
?la nia cen . w kraju znaczne ilości węgla wysyła- wogóle podniesienia się dobrobytu powszechnego. 
Ją za gramcę. Aby sprowadzić obecne wysokie Przyczyną podrożenia węgla jest podniesienie się 
ceny do poziomu niższego koniecznem jest: l) kosztów eksploatacyi kopalń, mianowicie cen 
u t1:udnienie wywozu węgla za granicę przez wszy stkich materyalów pomocniczych a głównie 
zmesienie obniżonej taryfy wywozowej i nawet płacy robotniczej, która stanowi 60°/0 kosztów; 
~stanowienie cła wywozowego, jak to bylo czas dodać do tego jeszcze należy wzrastające z każ
Ja~iś. w Anglii (podc~as wojny boers~iej); 2) ulat- dym rokiem wydatki właścicieli kopalń z powo
Wleme wstępu do kraJU węgla zagramcznego przez d u wymagań prawodawstwa socyalnego (ubezpie-
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czenia robotników). oraz na cele humanitarne 
(W ohlfartseinrichtungen); na rządowych kopal
niach w Saarrevier dochód skarbu na tonnie wę
gla wynosi nie całą markę. 

Łatwą rzeczą jest przytaczać niedogodności, 
wypływające z drożyzny węgla; trudniej jednak 
wskazać środki należyte, które mogłyby dopro
wadzić do obniżenia dzisiejszych cen. Zabronie
nie wywozu węgla za granicę (np. do Austryi) po
ciągnęłoby za sobą wstrzymanie również dowozu 
z zaaranicy (np. brunatnego węgla z Czech) i 
wtedy okolice oddalone od kopalń krajowych 
miałyby ,v-skutek dalekiego przewozu drogi wę
giel krajowy zamiast tańszego zagranicznego, jak 
to ma miejsce teraz*). Co do "egoistycznej" po
lityki syndykatów, to nie ona powoduje drożyznę 
węgla. gdyż przy pomyślnej koniunkturze przemy
słowt-j (Hochkonjunktur), ceny poduiosłyby się 
i bez syndykatów; rząd nie ma dostatecznych 
powodów, żeby występować przeciw dotychcza,;o
wej polityce syndykatów; będzie jednak zwracał 
uwagę na dalsze ich postępo" a nie teraz, kiedy 
mija już ogólna pomyślna konjunktura. 

ziono do Niemiec tylko 17,6 mil., a wywiPziono 
19,5 mil. tonn; do Królestwa Folskiego wy sta no: 
w r. 1906-ym nieco p0nad 1mil. tonn, w r. 1907-ym 
840 000 ton n. 

Następstwa realne obrad parlamentarnych są 
następujące. Zgodnie z opinią wyższej Rady Ko
lejowej (Landeseisen bahnam t) zostało wydane 
rozporządzenie, na mocy którego pochodzące z za
granic;y: węgiel. koks i bry ki e ty będą przewożo
ne w c1ągu r. 1908 po niemieckich kolejach za 
zwykłą nizką taryfą. (Rohstofftarif), gdy dotych
czas stosowaną do mch była znacznie wyższa spe
cyalna taryfa III; co zaś do obniżonej taryfy na 
wyw~z wę~la niemieckiego do pogranicznych 
stacy1 ko~eJo~ych, to zostaje ona bez zmiany. 

Niezależnie od powyższegó środka, rząd przy
stępuje do ulepszenia komunikacyi po kanałach 
rzeki Moseli i Saary w celu obniżenia kosztu prze
wozu Wfgla do Niemiec południowyćh i według 
przedstawionego teraz sejmowi pmskiemu projek
tu zamierza rozwinąć eksploatacyę kopalń skar
bowych w Westfalii tak, żeby dawały one po zu
pełnom ich urządzeniu za 7-8 lat 10 do 15% ca
łej wytwórczości okręgu Westfalskiego. Dziś rząd 
pruski posiada w \Vestfalii na nabytych jeszcze 
w r. 1902 placach węglowych c:1.tery kopalnie 
(Doppelschachtanlagen); ze względu jednak, że po
głębianie szybów napotkało znaczne trudności i 
wytwórczość tych kopalń jest stosunkowo bardzo 
nieznaczną, zamierzanem jest urządzenie nowych 
trzech kopalń, a potrzebny na te urządzenia ka
pitał ma być osiągnięty przez wypuszcze11ie pań
stwowej pożyczki w sumie 55 mil. marek. Oczy
wistą więc jest rzeczą. że rząd pruski dąży do 
tego, aby stać się poważnyip wytwórcą węgla i 
nie zależąr w charakterze spożywcy (np. przy 
eksploatacyi skarbowych dróg żelaznych) od pry
watnego przemysłu węglowego , mieć jednocze
śnie możność wywierania wpływu na rynek wę
glowy i regulowania cen; dziś już skarbowe ko-

l 
palnie pru skie dają rocznie do 18 mil. tonn, co sta
nowi przeszlo 13% ogólnej wytwórczości węgla 
w Niemczech. 

Obmż.eme. taryfy kolejowej dotyczy głównie 
węgla. ang~el~hego, pr~ywożonego do portów nie
mieckJCh 1 m~wątplnVIe ułatwi mu dostęp dalej 
wewn?ttrz kraJu; w r. 1906 przywieziono z Anglii 
7,6. mil., w ,r. 190!-ym 11,9 mil. tQnn. W ogóle rok 
ubiegły by1, w Niemczech wyjątkowym: pierwszy 
raz przywoz węgla z zagranicy, kamiennego i 
brunatn.eg0, (22,7 mil. tonn), przewyższył wywóz 
(20,1 md. tonn ); w poprzednim zaś roku przywie-

Przyjrzyjmy się teraz, jak na zasadzie cyfr 
wyraża się stosunek pomiędzy wzrostem płacy 
robotniczej na kopalniach niemieckich i wzro
stem cen węgla. 

Przytoczona poniżej tablica wykazuje zmia
ny, jakim uległ koszt Tobocizny na j edną tonnę 
węgla w ciągu ostatniego 1'/2 roku w trzech 
głównych niemieckich okręgach węglowych; w 
tablicy obok cyfr absolutny ch, podany jest rów
nież procentowy ich stosunek, przyjmując za 100 
cyfry kwartału pierwszego r. 1906**). 

l Koszt robocizny na jedną tonnę wydobytego węgla 
1---. l Ś . \Saarrevier{Oberberg
Westfaha (Oberberg- ląsk Gorny (Ober- amt Bonn kopalnie 

amt Dortmund) bergam t Wrocław) rządow•• l 
M a---r--k-- i ---

r. 1906 4,60=100 0/ 
i() 

4,83=105 0/ 

" " lo 

Kwartał I 
II 

III 
" IV 

Kwartał I 
" " 

5,00=108,7% 

" 5,30=115,2 % 

II 
r. 1907 5,42=117,8 ?~ 

" " 
5,69=123,7% " 

w •) W kwes.tyi. ogól~1ego znaczenia ekonomicznego dl :t kraju 
L!whzu wę~la POJBW.Iła s1ę w końcu r. 1907 w Borlinie ( nakładem 
d on ard S1m10n) za.JmuJąc" broszura profesora Dietzcla p. t ,Be· 

.en~i• Export von Produktionsmi tteln volkswirthschaftlichen Selbst
:~r .. Autor jest przeciwnikiem rozpowszechnionej stosunkowo 
. llllll.I, te wywoz ~ateryałów surowych jest dla gospodarki kra
~W!lJ S7.~0dh:wym, buną? za przykład Anglię. dowod!ó, ~e ka~dy 

BJ, posiadaJący kopalme węgla, powinien dą~yć do zwiększenia 

2,63=100 % 4,71=100 % 
2,84=108 % 4,90=104 o/o 
2,79=106,1% 4,98=105,7% 
2,84=108 % 5,14=109,1% 
2,79=106,1°/0 5,28=112,3% 
2,92=111 % 5,53=117,4% 

wywozu. co zaś do Niemiec Dietzel nie przypuszcza. żeby zakaz 
wywozu węgla mógł przyczynić się do obniżenia cen na rynkach 
wewnętrznych (Anglia w r. 1~07 wywiozła 76788COU tonn węgla co 
sta.nowl blizl<o liK całego wydobycia 1. 

>Ł* ) Cyfry zaczerpnięte są. g-łOwnie z "KOlnische Zeitung", ga
zety półoficyalncj , mającej łi\Czność z przemysłowcmi sferami West
falii, zwykle floorze poinformowanej w sprawach węglowych i ko
rzystaj ąccj ze źródeł urzędowych. 
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Widzimy więc, że koszt robocizny wzrósl Wed~ug gazety Deutsche Arbeitgeber- Zeitung 
najwięcej w Westfalii o 29,7%, czyli o 1,09 mar- zarobki wszystkich robotników w przemyśle nie
ki na ton nie: najmniej na Sląsku Górnym o 11 Ofo mieckim wzrosły w r. 1906 w porównaniu z ra
czyli 0,29 marki; kopalnie zaś rządowe w Saar- kiem poprzednim o 4,77%; wzrost jednak byl 
briicken stoją pośrodku i wykazują wzrost kosz- różnym w różnych gaŁęziach i najwyższym, bo 
tu robocizny w ciąga ostatniego 1 1/~ roku o o cale 8,74% w przemyśle górniczym. W ciągu 
17,40fo, t . j. o 0,82 marki na ton nie. r. 1907 place robotnicze na kopalniach ( akordo-

Ceny sprzedażne węgla byly podniesione w we i dniówkowe) w clalsz.rm ciągu podnosiły się, 
jesieni r. 1905 na rok 1906/7, t. j. na czas od jak to ~okazuje . przytocz~·ma_ poniż;-j tablica, ty
l kwietnia r. 1906 do l kwietnia r. 1907 o 0,50 cząca się napviększego 1 miarodaJ n ego w prze
marki na tonnie, i następnie o jedną markę na : myśle wę~lowym. okręg;u Westfalskiego (Ruhr~ 
okres r. 1907/8. Przeciętne za cały r. 1906 ceny , kohlenrevier), ktory daJe przeszlo po f owę całeJ 
sprzedażne dla wszystkich g atunków węgla (loco ni_emie0kiej wytwórczości ~ęgla; z. tablicy tej 
kopalnia) oraz przeciętny koszt robocizny 11a je- Wirl ać zara:;;em, że wzrostowi ~aro b~cow w r. 1907 
dna tonnę wyrażają się w cyfrach następujących: nie towarzyszył 'wzrost wydaJnOŚCI pracy robo-

• Śląsk Gór. 'saa rhl'u- tnilm górniczego. W tablicy obok cyfr absolut-

Przeciętna cena sprzeda~un. jednej 
touuy w markao.h 

Przeciętny k o•zt robocizny na jed
ną tounę 

Udział kosztu robocizny w cen ie 
sprzedatnej w procentach 

w estrada _ ny_ ~en __ l nych podany j es t także proce ntowy ich stosunek, 
8,76 7,61 11,85 1 przyjmując za 100 ~o cyfry pierwszego kwartału 

4,90 '2,77 4 87 l l'. 1906. 
56.3 ą_ 36 4 o· 4

1

1 l 01 
ou , •O ' .O 

··-
Z._a_r_o_be_k_n,-a_d_l_'li_ó_w_k_ę ___ , \\'ydajno~ć pracy na dniówkę 

R obotnika kopalni a - l Samego t y lko gór- Robotnika k ov.a.Ini a -1 Samego t y lko {<'Or-
n ego wogó le J nika nego ,.,ogole ntka 

a r k T o n n Y 

Kwartał I r . 1906 4,17=100 % l 5,02=100 % 0,91=10') 0 ' 
lo 1,85=100 % i 

" 
II 

" 4,26=102,2" 5,14=102,4 " 0,88= 97,2" 1.80= 97,6" 

" 
III 

" 4,43=106,2" l 5,38=107,2" 0,89= 97,8 " . 1,80= 97,7" 

" 
IV 

" " 4,59=110,1 " 5,60=111,5 " 0,87= 95,5 1,78= 86,2" 
Kwartał I r. 1907 4,70=112,7 " 5,74=114,3 " 0,87= 95,6 1,73= 93,9" 

» II 
" 4,81 =115,3 " 5,90=117,5" 0,85= 93,5 1,70= 91,9" 

III 
" " 4.94= 118,5 " 6,09=121,3 

Przed r. 1~06 najwyższe zarobki były w r. l uiowych, a które w Westfalii wynoszą rocznie do 
1900; doszły wtedy do 4,18 marki na dniówkę ro- 76 marek. 
botnika kopalnian ego wogóle i do 5,16 marki na Ogólna depresya ekonomiczna zaczyna od
dniówkę samego górnika; obecnie są znacznie · działywać już 11 a przemysŁ węglowy w Niem
wyższe . .Tak widzimy z tablicy, w ciągu ostatnie- czech; za wskazówkę może służyć obecny stan 
go 1

1
/ 2 roku zarobek robotnika kopalnianego pod- rzeczy w okręgu Westfalskim. Dotychczas, co

niósł _się . o 15,3%, gó~·nika _o 17;5 %; jednocz~śnie , :prawda, syndykat Reńsko-Westfalski u~rz_ymuje 
wydaJnosć pracy ohmżyła się: pierwszego o o,5 ~, , Jeszcze dawne cerry; mogą on e uJedz zm1ame do
drugiego o 8,1 ?ri. Ten ostatni rezultat nie może piera przy nowych umowach na do;;tawy od 
być oczywiście przypisany wyłącznie tylko cha- l kwietnia r. 1908; ró wnież ograniczenie wydo
rakterowi pracy robotnika, al bo wjem wp~y wa,ią bycia nie zostało j eszcze oficyalnie wprawa
nań rozmaite inne czynniki, głównie właściwości dzone i według rozkłada "kontyngensu" między 
prowadzonych robót, t. j. przewaga robót wydo- ; 77-ma zjednoczonemi kopalniami ma być wydo
bywalnych albo przygotowawczych. J ak by lo byte w ciągu r . 1908-go 76 676 457 ton n węgla, 
wyżej powiedzianem, w r. 1906 na kopalniach t. j . o 252 623 ton n więcej , niż w roku poprzed
niemieckich były właśnie zaniedba11e roboty nim. Jednocześnie jednak wskutek zmniej szenia 
p:zygotowawcz~; wsk~tek tego wydajność robot- f się spoży~ia .węgla w przemyśle i wst~·z,yman~a 
mka okazała się wyHtkowo wysoką. W każdym dostaw głowme przez huty żelazne zmmeJsza s1ę 
jednak razie nie ulega żadnej wątpliwości f akt, wysyłka węgla, a przy kopalniach i w składach, 
że niezależnie od wydajności pracy zarobki robot- utrzymywanych przez "kohlenkontor" (biuro syn
ników na kopalniach w ostatnim czasie znacznie dykatowe sprzedaży) w rozmaitych miastach nad
podniosły się i musiały wpłynąć na podniesie11ie reńskich, gromadzą się coraz większe zapasy 
się sprzedażnych cen węgla. Dodać nareszcie trze- niesprzedanego węgla. W ysylka węgla kolejami 
ba, że w tablicy wy kazane są zarobki netto, t. j. w pierwszej polowie stycznia. r. 1908 wyniosła za
po potrąceniu wszystkich składek, opłacanych l ledwie 2 494 000 tonn, gdy w pierwszej polowie 
przez robotnika do rozmaitych kas ubezpiecze- i grudnia r. 1907 przy tej samej liczbie dni robo-
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czych stanowiła 2 973 030 ton n; w czasie silnego 
zapotrzebowania syndykat wysyłał dziennie: kole
jami do 250 000 ton n, statkami po Renie około 
25 000 ton n. "Kontyngens" koksu na r. 1908 by l 
wyznaczony w ilości 14142 850 tonn, t. j. o 
l 055 857 ton n więcej, niż w roku poprzednim; 
już w styczniu r. 1908 zaszła jednak konieczność 
zmniejszenia go o 100fo, a na luty o 250fo; ogra
niczenie wytwórczości koksu musi pociągnąć za 
sobą zmniejsz6nie wydobycia węgla. Aby uniknąć 
liczn ego u waJniania ludzi, kopalnie Westfalskie 
zwrÓ (!ily się do robót przygot0wawczych; pomi
mo to według informacyi gazet miejscowych 
("Bergknappe ", organ chrześcijańskich związków 
robotniczych i "Arbeiterzeitung" w Dortmundzie) 
zarządy kopalń w celu zmniejszenia wytwórczości 
i kosztów maj~ przystąpić wkrótce do wydalenia 
pewnej li czby robotników, przedewszystki.em cu
dzoziemców i polaków, i zarazem do obniżenia 
plac akordowych o 10%, dniówkowych o 40 pfen. 
Obniżka plac miała już podobno nastąpić w ten 

sposób, że za roboty dodatkowe, np. budynek w 
przodkach, górnicy nie otrzymują osobnej zapla
ty, jeżeli zarobek ich dochodzi do pewnej normy. 
O powstałych trudnościach w zbycie węgla świad
czy okoliczność, że syndykat Reńsko-Westfalski 
przywrócił skasowaną od wiosny r. 1906 premię, 
tak zwaną "Ausfuhrvergiitung," przyznawaną od 
węgla i koksu fabrykom, wyroby których prze
znaczone są na wywóz zagraniczny, i zamierza 
jeszcze wprowadzić osobną obniżkę cen (Liefe
rungspramie) dla stałych swych odbiorców, zuży
wających większe ilości węgla i koksu; zniesio
nymi również zostały w dawnych umowach nie
które uciażliwe dla odbiorców warunki. 

Podc-zas kiedy oczywisteroi są zmniejszenie 
popytu na węgiel w Niemczech zachodnich i pew
na j ak gdyby już nadprodukcya, wiadomości, nad
chodzące ze Sląska Górnego, mówią o odczuwa
nym tam jeszcze ciągle braku węgla. 

Jfichal Łempicki. 

Budo\\' a geolog i c? na uf\\,orów \\'~gl O\vych \V 7agł~biu 
lJąb ro\\'skiem. 

(Ciog dalszy, p. Nt 4. str. 93 ) 

Zapasy węgla w zagłębiu Dąbrowskiem. 

Tel'en, zajęty pi'Ze-3 pokłady gl'upy Reden. 
P o l e I- e. 

W granicach terenu pola I-go (tablica I) znaj
dują się kopalnie: Kazimierz, Feliks II, Feliks I, 
Jakób i Teodor. Czynne są obecnie tylko dwie 
pierwsze kopalnie (tablica II). 

Za zachodnią, wschodnią i poludniową gra
nicę terenu należy przyjąć odnośne granice robót 
podziemnyclt na wspomnianych kopalniach, za 
pólnocną zaś granicę przypuszczalną wychodnię 
na powierzchnię n ajniższego z pokładów, znanych 
w granicach pola. 

Pole przecina serya uskoków, biegnących z 
pólnocy na południe; k ażdy uskok zrzuca zachod
nią część warstw względem sąsiedniej wschodniej. 
Ostatni uskok zachodni stanowi granicę pomiędzy 
kopalnią K azimierz a sąsiadującą z nią kopalnią 
Mortimer; ta ostatnia należy już do pola li-go. 
Wysokość uskoku wynosi 80 - 100m. Następny 
(w kierunku na wschód) uskok przecina pole ko
palni Kazimierz pomiędzy szybami II i IV; wy
sokość jego sięga 125 m; w poludniowej części 
kopalni wysokość uskoku zmniejsza się. Uskok 
trzeci stanowi granicę pomiędzy polami kopalń 
~azimierz i Feliks I. Wysokość tego uskoku da 
s1ę określić, skoro zwrócimy uwagę, że chodnik, 

przeprowadzony na kopalni Kazimierz wzdłuż roz
ciągłości pokładu Reden na poziomie 72 m nad 
poziomem morza, leży w planie na jednej prawie 
linii z wychodnią tegoż pokladu na kopalni Fe
liks I. Przyjmując pod uwagę, że poziom po
wierzchni w tej części terenu wznosi się o 270 1n 

nad poziomem morza, otrzymujemy bezwzględną 
wysokość uskoku 270+72=342 m. Uskok czwar
ty dzieli pola kopalń Feliks I i Feliks II; wyso
kość tego uskoku wynosi mniej więcej około 
300-400 111. 

Foklady w granicach pola mają ogólny upad 
na po/ud nie. 

Grupa Reden składa się z jednego tylko po
kładu. Linia wychodni tego pokładu ciągnie się 
wzdłuż całego pola w kierunku ze wschodu na 
zaehód , przenosząc się wskutek wspomnianych 
uskoków (przy posuwaniu się na zachód) coraz 
więcej na pólnoc. Na kopalni Kazimierz poklad 
wyklinia się, nie dochodząc nieco do powierzch
ni. W zachodniej części kopalni Kazimiel'Z g ru
bość pokładu Reden wynosi około 2m. Dla zba
dania i odbudowy pokładu w tej części pola prze
prowadzono pochylnię, która spotkała pokład na 
głębokości okolo 20 m i szla dalej w tym pokła
dzie do głębokości 112 m. 

W szybie IV, wybitym o 630 m na polud
nie od pochylni, spotkano (oprócz dość znacznej 
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liczby cienkich pokładów) na glębokośe i 153,2 m ni tej znajdowal się szyb Leopold, mający 144m 
pokład grubości 2,4 m . Pokład ten oraz poldad, gł'ębokości. 
zbadany pochylnią, są zlączone przecznicą, jak to Najbardziej wysuniętą na wschód część po-
widać na przekroju 1-ym. (Tablica II). ld'adu Reden odbudowy w nią na kopalr1i Feliks II. 

Druga przecznica przeprowadzona została od Grnbość pokładu wynosi we wschod.1iej cz pści 
szybu IV na pólnoc na głębokości 160 111. Otwo- kopalni około G m, a w zachodniej około 12 111. 

ry wiertnicze, przebite na poziomie pierwszej Foklad w p0ziomach górnych ma upad 18°-20°, 
przecznicy, stwierdziły, że pok-lad Reden (spotka- w środkowych 24°-27°; w dolnych upad znowu 
ny pochylnią) na głębszych poziomach znika, się zmniejsza i zbliża s ię do 20°. We wschodniej 
czem tłumaczy się fakt, że druga przecznica (dol- części kopalni grubość pokładu Reden nader pręd
na) tego pokład u nie napotkała. Otwory wiert- ko zmniejsza się i na granicy pola kopalni do
nicze, przebite z poziomu drngiej przecznicy. wy- chodzi zaledwie do 0,5 111 . Mamy tu widocznie 
kazały, że o 51 m pod pokładem. napotkanym w do ezyni8riia z wyklinieniem się poldadu. Zara
szy bie IV (grubości 2,4 11/), znl'ljduje się poklad zem mamy tutaj przypuszczalni& granicę wschocl
grubości 1,45 m, który znika w pewnej odległości nią poldadu Reden w zagłębiu Dąbrowskiem. 
na pólnoc od szybu. Nad pokładem Red en w gran.icac h pola ma-

Zestawiając wszystkie te dane, mvżemy wy- my cały szereg- warstw nadredenowskich; mają 
prowadzić wniosek, że pomiędzy wspomnianą po- one podobnie j ak wszędzie w zagłębiu, niezn acz
chylnią a szybem IV mamy do czy11ien ia z usko- ną grubo ść i odznaczają się swą nieprawidłowo
kiem, który zrzuca pokłady, napotkane w szybie ' ścią Stosunkowo najbardziej stały ellarakter po
IV, na 30-35 m, tak że pokład, znaleziony otwo- siada najwyższy pokład tej grupy, mianowicie 
rami wiertniczymi z poziomu drugiej przecznicy, pokład n.; grubość jego wynosi l ,25-3,00 m: znaj
jest tym samym pokładem Reden, w którym prze- duje się on o 40- 60 111 nad pokładem Reden*). 
prowadzono poc!Jylnię. J ako dowód, że ów po- Znaleziono go w szylJaciJ I, II i IV kopalni Ka
klad gruiJośc i L45 m jest rzeczywiście pokładem zimierz oraz w otworach wiertniczych M 6, 
Red en może służyć obecność w stropie t ego po- ' 9 i 15. 
kładu warstwy piaskowca grubości 47 lll, oddzielo- Szybem l napotkano opróc~z tego jeszcze 2 
nego od pokład.u węgla cienką ·warstwą łupku. pokłady b i c grubości każdy po 0,9 111, a znajdu
Taka sama g ruba warstwa piaskowca znajduje się jące się w od ległości 161 i 212 "' ponad polda
w stropie pokładu, w którym przeprowadzono po- cłem Rede11. Z obu tych poktadów wydobywano 
chyluię, i wogóle, jak zobaczymy dalej, ta J'awica w swoim czasie niezn aczne ilośei węgla. 
piaskowca j est nader charakterystyczną dla stro- Co się tyczy innych pokładów nadredenow
pu pokładu. Reden w g r an icach calego niemal ski ch, napotkany ch w szybach i otworach wiert
zagł'ębia Dąbrowskiego. niczych, to brak dokładnych danych do określe-

Przy naszem przypuszczeniu znaleziony w nia wzajemnego ich stosun ku. 
szybi e IV pokład grubości 2,4 111 jest już najniż- Z utworów, cechujących grupę nadrede
szym z pokładów nad redenowskich . Od ległość nowską, należy wspom niee o grnbozian,istyrn, 
jego od domniemanego pokładu Reden wynosi przechodzącym w niektórych miejscaeh w kon-
51 m, co zgadza się z odpowiedniemi danemi w glomerat piaskowca z cienkiemi i niepra
innych punktach pola i służy wobec tego j eszcze widlowemi soczewkami węgla. Poziom ten, jak 
za jeden z dowodów 11a korzyść · naszego przy- już wspominałem. j est nadAr stały i spotyka się 
puszczen ia. l w całem zagłębiu w stropie pokładu Reden. 

We wschodniej części kopalni Kazimier z Dobry przekrój warstw, znajdujących się w 
pokład R eden równ i eż nie dochodził nieco do stropie pokładu Reden, daje przecznica. przepro
powierzchni. Górną cz ęść pokładu wydobyto już wadzona na kopa lni Kazimierz od szvbu III w 
tutaj, a według pozostałych danych grubość po- kierunku na pólnocny pólnocny wschód w celu 
kładu sięgala tutaj do l m. Ze wzrostem glębo - spotkania pokładu Reden, który rzeczywiście zna
kości wzrasta i grubość pokładu; przytem dość l a zła w od ległości około 250 m od szybu. 
prędko około szybu II wynosi ona przeszlo 4 111; Grupa pokładó w podredenowskich została 
na głębokości 180 111- sięga 11m i dalej zachowu- zbadaną w granicach pola zapomocą robót pod
je tę przeciętną gr'ubość z wyjątkiem zachodniej ziemnych, prowadzonych niegdyś w kopalniach 
części kopalni, gdzie w pobliżu chod nika, prze- J akób i T eodor, j ak również i za pomocą dwóch 
prowadzonego na poziomie 48 111 (głębokości 320 przecznic, przeprowadzonych pod pokładem Re
m) grubość pokładu wynosi 13-18 m. Upad po- den w kopalniach Kazimierz i F eliks II. 
~ładu j~st dość stały; przeciętnie liczyć go nale- W kopalni Kazimierz szyb I, który spotkał 
zy na 1~0 • • • , • • • pokład Reden na głębokości 230 m, był następnie 

Sąs1edmą wschodmą częsć pola zaJIUU.Je me- pogłębiony do 480 m i na tym poziomie została 
czynna obecn ie kopalnia Feliks I. Odbudowywa-
no tutaj pokład Reden, . mający grubość 4- 6 m 
i znaczny stosunkowo upad, gdyż 35°. N a kopal- *) O(lległość liczymy zn.wsze w kierunku pionowytn, 

zie przeci \\'UyJn rzecz będzie mnówiona.. 
w ra-
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przeprowadzoną przecznica w kierunku poludnio
wym na spotkanie pokładu Reden (przekrój 2) . 
Druga przecznica została przeprowadzoną równo
legle do pi~rwszej w odległości 10 n~ nad nią. 
W taki sposob pokłady podredenowslne zostały 
zbadane do głębokości 250 m pod pokladem Reden. 

W szybie I, jak widać z przekroju, zostały 
napotkane 3 grubsze pokłady podredenowskie, z 
których tylko najniższy posiada sobie równoznacz
ne pośród pokładów, spotkanych w obu przecz
nicach. 

Grube względnie poklady, znalezione w koń-
cu przecznic, należą widocznie do grupy Reden. 
Foklady są p~zecięte uskokami, które zapewne 
są przyczyną tego rzekomego podziału grupy 
Reden na kilka pokładów i ich niezgodnego uta
wicenia w obu przecznicach. Kwestyę tę zapew
ne ostatecznie wyjaś nią roboty, przeprowadzone 
w celu połączenia robót w tych pokładach z gór
nymi poziomami pokładu Reden zapomoc ą po
chylń, prowadzonych z góry na dól z poziomu 
320 m (głębokość) i z dołu do góry w jednvm ze 
wspomnianych pokładów*). • 

W przecznicy górnej w odległości 314,5 m 
od szybu I znalazłem warstwę szarego lupka gli
niastego, w którym przecznica przEJszla około 
90 m , co przy upadzie około 20° wskazuje na gru
bość warstwy około 30 111. W tym łupku w gór
nej jego części napotkałem warstwę grubości 1-
-2 m, zawierającą w sobie muszle lingula myti
loides, a obok tego dość niewyraźne odciski od
osobnionych liści paproci; należy dodać, że musz
le i odciski liści należą ściśle do tego samego po
ziomu g eologicznegc i zostały znalezione w jed
nym i tym samym odłamie lupka. Pod w7.glę
dem litologicznym lupek. ?. a. wieraj ący te pozosta
lości organiczne, niczem ni e różni się od reszty 
warstwy. Odległość teg o poziomu paleontologicz
neg o od pokładu Reden wy nosi około 110 111. 

Jako cechę charakterystyczną pokładów pod
redenowskich, przebitych przez przecznicę, nale
Ż-f uważać znajdowanie się w ich stropie szarego 
piaskowca, co nader rzadko miewa miejsce w in
nych częściach zagłębi a, gdzie zwykle, jak prze
kon amy się dalej, w stropie pokładów podrede
nowskiCh mamy do czynienia z lupkami . 

. Pokłady, spotkan e w szybie I i w przecz-
mcach, wobec ich niezn acznej odległości od po
kladu Reden i nieznaczn ei wzO'lędnie ()'rubości 
należy. zaliczyć do górnyci1 pokładów p odrede
nowskiCh, t. j. do pokładów ogniwa kopalni Sa
turn: Wobec tego możemy przypuszczać , że pod 
tym1 pokładami zn ajdują się j eszcze nieco grub
sze pokłady, należące do ogniwa kopalni Flora. 

. *) . W cz a si e bytn ości n a ko palni n a wi osnę r . 1907 d o wi e · 
dz1kłem su~ . :'; e ro}> ot y, prowadzon e w p ołu d ni owej częśc i k o p a l ni, 
;IY azały obecnośc w 1?1-20 m nad po kłade m R ed e n dru g iego pokła
Ru dgrubości 2.9 2,~ "'· p 1:zyczem ~harakterystyczne rll n. pi ętra g rupy 

. e en gruboz_I a r n iste pHts kowce 1 k on g hnneraty l eżą dop1or o w stro
p t e t ego clrug1 ego p o!dad u , któ ry przoto powi n i en być zaliczony do 
g rupy J:teden. 

Przeeznica, przeprowadzona dla zbadania pokła
dów podredenowskich na kopalni Feliks II, po
twierdza te przypuszczenia. W kopalni tej szyb 
Gustaw był pogłębiony do 134 m poci. pokładem 
Reden i na tym poziomie przeprowadzono w kie
runku na pólnoc przecznicę długości około 500 m 
(przekrój 3). W pólnocnym końcu przecznicy 
wywiercono otwór do głębokośc i 80 m . Zapomo
cą przeczn.icy i otworu wiertniczego pokłady pod
redenowskle zostały zbadane do głębokości około 
420 m pod pokładem Reden. 

. Dla rozstrzygni<;cia PY.tania, do jakiego og-
mwa warstw podredenowsklch należą napotkane 
w przecznicy i otworze pokłady, ma nader ważne 
zna~zenie ten fakt. że prz.y .zbadaniu przecznicy 
w Ciemno-szarym łupku ghmastym, stanowiącym 
warstw~ grubości okol~ 5 m pol?iędzy dwoma po
kładami węgla. grubości 1,35 m 1 0,9 m, udało mi 
się odkryć obecność muszli lingula mytiloides. 
Muszle zn ajduj_ą się tylko ~ części warstwy lup
ku, stanowiąCeJ bezpośredm strop pokład u gru
bości 0,9 m . 

Porównywując ten poziom p aleontologiczny 
z poziomem, jaki zo~tanie opisan,Y :r:-oniżej, a j aki 
znalazłem na kopalm Flora pomiędzy pokładami 
III i IV, zwracamy uwagę na następujące ich 
wspólne cech y , wskazujące na identyczność obu 
poziomów: l) W obu wypadkach znaleziono tyl
ko wyłącznie lingula mytiloides. 2) Zawierające 
skamieniaJości lupki są pod względem litologicz
nym zupełnie jednakowe. 3) Grubość warstw te
go łupku w obu wypadkach jest prawie jedno
stajna. 4) Jak na kopalni Feliks, tak również i 
na kopalni Flora skamieniałości znajdują się tyl
ko w częś ci warstwy łupku, stanowiącej bezpo
średni strop dolnego z dwóch pokładów węgla. 
5) Grubość tych pokładów węgla w obu wypad
kach stosunkowo mało różni się. 

Pewne wątpliwości może wzbudzić ta oko
liczność, że odległość wspomnianeg o poziomu _pa
leontologicznego na kopalni Flora od pokładu Re
den stanowi okoJo 450 m, wówczas gdy na kop al
ni F elks II odległo ść ta wy n osi zaledwie około 
300 m . Fakt ten możn a j ednak wytłumaczyć przez 
ogólne zmniej szenie się gruboś ci utworów węglo
wych w kierunku z zachodu na wschód. Spe
cy alnie dla danego wypadku można wskazać na 
rzucające się w oczy na mapie pokładowej ŁEM
PICKIEGO zbliżenie się wychndni pokładu Reden i 
po "kładu III, j akie ma miej sce we wschodniej czę
ści kop alni Flora. 

\Vobec tego wszystkiego możemy uznać oba 
poziomy poleontologiczne za identyczne i pokła
dy kopalni Feliks II grubości 1,35 i 0,90 m za od
powiadające pokładom III i IV kopalni Flora. 
W takim razie pokład grubości 0,98 1n, napotka
ny przez wspomniany otwór wiertniczy w odle
głości około 120 111 pod pokładem 0,90 111 (IV), 
będzie odpowiadać pokładowi VII k opalni Flora . 
Znajdujące się pomiędzy tymi dwoma pokładami 
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5 pokładów węgla grubości 0,32-0,92 111 będą W dwóch otworach wiertniczych, przepro
odpowiadały pokładom V i VI kopalni Flora i wadzonych na północny wschód od kopalni Teo
innym, nie mającym osobnych numerów i znaj- dor w pobliżu stacyi drog i żelaznej W arszawsko
dującym się pomiędzy pokładami VI i VII tejże Wiedeński ej Strzemieszyce, napotkane zostały 
kopalrli . 2 pokłady węgla grubośc i po 1,1 m każdy . . Po~ 

Poklady, znalezione nad pokładem grubości kłady te znajdują się widocznie pod pokładami 
1,35 m, (III), należą już do ogniwa pokładów ko- kopalni Feliks I i Teodor. 
palni Saturn. Do tego samego ogniwa należy też Obliczenie zapasów węgla w polu I opiera
zaliczyć i dwa znajdujące się blizko jeden od my na następujących podstawach: J ) W pasach 
drugiego pokłady, znalezione w tej samej przecz- uskokowych, dzielących pola poszcze~ó~ny~h, ko
nicy w części ,i ej, idącej w kierunku na poludnie palń, pokłady węgla uważamy za mmstmeJqce. 
od szybu Gustaw na spotkanie pokładu Reden. 2) Dla pokładu Reden Z >t średnią jego grub_ość 
Ta część przecznicy została oznaczoną na mapie przyjmujemy 10 _m .. 3) P~kład nad1:edenowslu a 
jeszcze przez ŁEMPICKIEGO i wspomniane dwa po- uważamy za zna]dUJą0Y s1ę w graniCach . ca~ego 
kłady zostały zaopatrzone cyfrą II. pola w odległości 50 m nad pokładem R eden 1 za 

Na kopalni Teodor (obecnie nieczynnej) by- grubość jego pr zyjmujemy 2m . . P~kladY: nadre
ły odbudowywane 3 pokład y grubości 1-2 111, denowskie b i c uważamy za znaJdUJąCe s1ę tylko 
znajdujące się w odległości 15- 20 m jeden od l w polu kopalni Kazimierz i wychodnie tych po
drugiego. Foklady te r::ą oznaczone na mapie kładów _wykreślamy 11a mocy danych ~row~az?
P· ŁEMPICKIEGO, jako III, IV, V. Wykreślając nych megdyś w tych pokładach robot garm
przypuszczalne wychodnie pokładów, spotkanych czych. Innych pokład ów nad_redenow_skic_h w 
w przecznicy pólnocnej kopalni Feliks II, zoba- grani0ach pola w rachubę me przyJJ?UJemy. 
czymy, że linia wychodni pokładu grubości 1,36 m 4) Wychodnie pokładów podredenowslnch wy
znajduj e się nader blizko od wychodni pokladu kreślamy os0 bno dla kopalni Kazimierz i Fe
HI kopalni Teodor, co potwierdza przyjęty przez liks II. 
nas podział pokładów podredenowskich kopalni Dl 1 1 · 1r · · · · · d 
F l'k II a wpa m )._azumerz przyJmUJemy , ze po 

e 
1 

Ns ·t · b · · · k l · J 1 ' b pokładami podred enowskimi, spotkanymi na tej a s areJ. o ecme meczynneJ opa m a w l . ·d · · tl · 11 ] · 
był również odbudowywany jeden z pokładów kopa n~, znaJ UJ<ł, slę wszys ue po.' ac Y ogmwt 
podredenowskich grubości 1-2 111_ Bliższe oln·eśle- k?paln_1 Flora, ktore zostały znalezione na kopa
nie numeru tego pokładu jest niemożliwe ze \ 111 Fehks II. 
względu na to, że kopalnia ta leży w pasie usko- l W przytoczonej poniżej tabli cy_ p_okład:y:
~owy_m, rozdzielaj ącym pola kopalni K azimierz podredenowskie są ozna~zone du~enll h teram1 
1 Fehks I. alfabetu, w -porząclku z gory na doł. 

Obliczenie zapasów węgla w granicach pola I-go. 

Powierzchnia, zajęta Pko~vierzchnial, z ptodł PozostaJ·ąca jeszcze G b ść . l· przez pokład N. ty- ·toreJ węg:~e zos a . . ru o po- Zapas węgla 
N nzwa pokładów \\ ęg ,\ siącach metrÓw kwa- już wydobyty, w pow1erzchma w me- kładu w m e - w tysiącach 

dratowych metrach kwadra- trach kwadratowych trach tonn 
towych 

R e den 4122 2202 000 
N adredenowskie: 

1920000 10,00 19200 

a 3920 3920000 2,00 7820 
b 1 220 Nader nieznaczna, 1220000 0,90 1100 pod uwagę nie 
c 1100 przyjęta 1100000 0,90 1000 

Podredenowskie w 
kopalni Feliks II 
A 1590 1 590000 0,70 1110 
B 1840 1840000 0,70 ! 300 
c 1940 1940 000 0,75 1460 
D 2070 2070000 1,50 3100 
E 2150 2150 000 1,00 2150 
F 2250 2250 000 0,70 1560 
G 2320 2320000 0,90 2080 
H 2420 2420000 0,90 2180 
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Podredenowskie w 
kopalni Kazimierz 
A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
H 

Zapas ogólny węgla 

2570 2570000 
2700 2 700 000 
2850 2850 000 
3040 3040 000 
3120 3120 000 
3190 3190000 
3340 3 340000 
3420 3420000 

(c. d. n.) 

0,90 2310 
0,90 2430 
0,90 2560 
1,50 4560 
] ,00 3 110 
0,70 2230 
0,90 3000 
0,90 3150 

o7 410 
Stefan Cznrnocld. 

Posiedzenie Stałej Delegacyi Zjazdu górników polskich. 
Dnia 8 i 9 lutego r. 1908 odbyło się w Kra

kowie 4-e posiedzenie Stalej Delegacyi Zj &zdu 
górników polskich poci przewoclnictwem prezesrt 
p. STANISLAWA KoN:TKJEWICZA*). W obradaeh przyj
mowal udział posel do parlamentu p. JAN ZARAŃ
SKI, częściowo również prezes Towarzysiwa Gór
niczego Krakowskiego p . HENRYK KowARZYK. 

Pierwszym przedmiotem obrad było sprawo 
zdanie z dotychczasowej czynności Stał'e.i Dele
gacyi od ostatni ego posiedzenia, przedstawione 
przez sekretarza p. ADAMA ŁuKASZEWSKIEGO . Spra
wa założenia szkoly górniczej dla potrzeb \V schocl
nio-Sląskiego i Krakowskiego zagłębia węglowe
go została obszernie przedstawiona, poczem pr:>:y
jęto z uznaniem fakt otwarcia jej i rozpoczęcia 
nauki**). 

Omawiano następnie organizacyę Związku 
górników i hutników polskich w Austryi***). Za
rząd Związku utworzył" się, wybierając na preze
sa zastępcę przewoclnic:zącego Stalej Delegacyi 
FRANCISZKA hr. ZAMOYSKIEGO. Na r azie powstały 
już kola Zwią:-:ku, we Lwowie i w Boryslawiu; 
założenie kół na SLFku i w Stanisławowie n::~.stą
pi wkrótce. W celu zorga nizowania Kola w Krrt
kowie postanowiono porozumieć się z prezesem 
Krakowskiego Towarzystwa Górniczego p. HEN
RYKIEM KowARZYKIEM. 

Przyjęto do wiadomości uka:>:anie się "Pamięt· 
nika Zj azdu górników polskich w r. 1906"****) i 
uchwalono podziękowanie za za.ięcie się wydaw
nictwem członkowi Stalej Delegacyi p. ZnzisLA
wowi KAMIŃSKIEMU. 

Sprawą upaństwowienia kopalń węgla, waż
ną szczególnie dla zagłębia Krakowskiego, zajęła 
się Stała Delegacya, zwracając się do Wydziału 
Krajowego Galicyi z propozycyą podjęcia się ze
brania i opracowania materyału, potrzebnego dla 
udowodnienia, że właśnie okrąg Krakowski po
siada dużo terenów kopalnianych, nadających się 
do zakupna i eksploatacyi przez Rząd. Nieste-

* 1 Pnegląd Górnic,o-Hutnicz~·, r. 10'1/l, .\l 10, str. ~'96-30\!. 
••) Przegląd Gó r·niczo-Jlutniczy. r. JOO<, ~\; ~~. s tr. 616-61--. 

***) PrzAglą.d Gorniczo-Hutnic·z~v. r. lHfJ8, .. \~ '2 , st.,·. 5:{-!-!:), 
****) Przegląd Górniczo-Hutni cz~·, r. 190~ . . \; i:l . str Hi -H~ . 

ty Wydział Krajowy z ajął nieprzychylne stano
wisko wobec propozycyi Stalej Delegacyi. 

Spraw~j, zmiany ustroju Zarządu salin krajo• 
wych zajmuje się zarząd Związku górników pol
skich w Au~tryi. 

. Uchwalono założenie biura Stałej Delegacyi 
Zpzdu na razie we Lwowie . Decydującymi przy 
tem postanowieniu były następujące motywy: 
Przy obP.cnym zakresie dziahlności Stalej Dele
gacyi łatwo udowodnić, że tego rodzaju działal
ność administracyjna musi opierać się na dobrze 
zorganizowanem biJlrze. a nie na jeclnej osobie 
sekretarza z doraźną tylko pomocą do robót pi
semnych. Zakres działania stalej Delegacyi wzmo
że się znacznie przez powstanie Związku w Au
stryi, jako też i w razie, gdyby stała delegacya 
postanowiła zająć się innemi sprawami, dotąd za
niedbanemi a będącemi jednak na porządku dzien
nym. Oprócz czynności ściśle administracyjnych 
biuro miałoby do spełnieni a jeszcze i inne zada
nia. Zorganizowanie więc biura .iest nieuniknio
ną konieczn ością . Zakres działalności biura bę
dzie ouejmowal na razie następujące działy: l) 
D z i a! a d m i n i s tra e y j n y: korespondencya 
Stałej Delegacyi Zjazdu, korespondencya Związku 
górników i hutników polskich w Austr.: i . admi
nistracya Związku i nadzór nad administracyą 
kół, lista członków, korespondencya kasowa. 2) 
D z i a I p o m o c y w z aj e m n ej : biuro posad 
i praktyk wakacyjnych, adminigtracya urządzeń 
humanitarnych. 3) D z i a l i n for m a c y j n o
·e k o n o m i c z n y: biblioteka. archiwum, ogło
szenia, statystyka, udzielanie wiadomości, tyczą
cych się przemysłu. 4) D z i a ł h a n d l o wy. 

Vv dalszym ciągu posiedzenia omawiano spra
wę urządzenia w r . 1910 Zjazdu i wystawy gór
niczej. Co do urządzenia wystawy postanowiono 
starać się o osiągnięcie współudziału komitetu 
Międzynarodowego Kongresu N attowego celem 
specyalnego uwzględnienia działu naftowego na 
tej wystawie. Dział naftowy byłby międzynaro
dowy, reszta wystawy ograniczona do obszaru 
ziem polskich. W razie osiągnięcia porozumienia 
z komitetem Kongresu N aftowego ustali się ter-
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min urządzenia wystawy w związku z terminem 
Kongresu. Zjazd (Zjazd II górników i hutników 
polskich) ma odbyć się w r. 1910 we Lwowie. 

Uchwalono urządzić w dniu 3 i 4 paździer
nika r. 1908 w Krakowie poufne zebranie górni
cze, połączone z walnem zgromadzeniem Związ
ku górników i hutników polskich w Austr.) i. 

śnyeh uświadomieniem o stosunkach okręgu gór-
/ niczego Krakowskiego i zachęci kapitały obce i 

krajowe do udziału w tym kierunku przez bez
stronne a celowe objaśnienie istniejących stos un
ków i iachowe a dostępne ich przedstawienie. 

Sprawę obniżenia podatku spożywczego od 
nafty, jako należącą do zakresu działalności To
warzystwa naftowego, postanowiono gorąco zale
cić dalszemu popieraniu przez pomienione T owa
rzystwo. 

Stała Delegacya postanowiła następnie celem 
poparcia stanowiska kół górniczych okręgu Krakow
skiego zebrać i opracować materyał, tyczący się te
renów węglowych zagłębia Krakowskiego. Wobec 
oboj ętnego stanowiska Wydziału Krajowegu. któ
ry odmówił poparcia odnośnej propozycyi Btalej 
Delegacyi, uchwalono pracę tę podjąć i wy konać 
własnym kosztem. Zadaniem tej pracy będzie 
przedstawić na podstawie ścisłych danych, że 
okrąg górniczy Krakowski posiada znaczne pola 
węglowe o stwierdzanem i wielkiero bogactwie 
pokładów, że warunki eksploatacyi są korzystne 
a zbyt i możność zyskownego prowadzenia przed
siębiorstw zapewniona. Tego rodzaju zestawie
nie umożliwi przedstawicielom parlamentarnym 
oparcie się na bogatym materyal~ danych celem 
uzyskania odpowiedniego uwzględnienia słusznych 
żądań okręgu Krakowskiego, będzie najlepszem i 
pożądanem dla zarządów kópalń i władz odno-

· W końcu uch wal on o oddać zarząd szkoły 
sztygarów w Dąhrowie (Sląsk Austryacki) w ręce 
komitetu szkolnego, do którego wydelegowano z 
łona Stalej Delegacyi radcę górniczego p. FER
DYNANDA JASTRZf,;BSKIEGO oraz wybrano na czlonków 
p. p. JANA ZA nAŃSKIEGO i RoMANA RIEGERA. Do ko
mitetu szkolnego wchodzą ze strony zarządów 
kopalń galicyjskich w myśl § 28 b statutu szkoły 
p.p. M. KATSER dyrektor kopalń Gwarectwa Ja
worznickiego i p. A. ScHIMITZEK dyrektor galicyj
skich akcyjnych zakładów górniczych w Sierszy. 

Komitet szkolny wybrał na przewodniczące
go p. JANA ZAnAŃSKIEGo i prz ejął od zarządu Zwią
zku górników i hutników polskich wewnętrzną 
administracyę szkoły. 

A. Ł. 

fo?bcsf.*) 
Właściwość azbestu, polegająca na tern, że wy- J 

dłużone kryształy włókniste minerału mogą być 
zapomocą mechanicznej przeróbki zamienione na 
przędzę, która stosunkowo łatwo nadaje się ~o 
skręcania nici i wyrabiania z nich tkaniny ogmo~ 
trwałej, była znaną już w głębokiej starożytności 
i znajdowała, prawda w wyjątkowych razach, za
stosowanie praktyczne. Tak np. w Egipcie ubra
nia kapłanów, nakładan e przy pewnych uroczy
stościach, były przyg otowywane z t kanin azbesto
wych; knoty do wiecznie p alących ::;ię lamp w 
świątyniach wyrabiano z włókien azbestowych; 
rzymianie używali przy ucztach obrusów azbesto
wych, które następnie oczyszczano w ogniu ; cia
la umarłych, palone na stosach, zawijano w płót
na azbestowe dla zachowania w czystości ich po-

•. • *) qkoliczność! żo w pol,.~im ję~_yku ni e ~l\ żadn e. ~ monngt·a.
fn o tym Ininern.le, ktor·y coraz wu~ksz o 1 eoraz ro~no rodJilE'.i sze znai
duj e za:o-tnso w a.ni e w ted1nir.e, EilkłonH a m ię d o ułożenia n ini ej~zeCTO 
sz ki c n, ni" maj~cego zrcsztt\ pretensyi do zupełnego i wszec h .!':tJ'O~l
ne::!o wyczcr·parun. przedmiot_u . W rosyjsk iej Jite r a~urzn znajdujorny 
szczeg-ółową, chociaż tcr·az JUŻ przestarzałą m .. nngralię_o azbościc. 
napi. .. ant~ pr~.ez inź. ~fielnikow n. i ogłoszonł\ w t;ornom Zurnn. lo z r. 
1886, literatura techniezna niemi eckn a szc zcg-Oln ie ang-ie ska obfituje 
w pl'ace. tyczt\CO się tP:;" przed1nioru. W końcu dodać n1ożna, że 
1niędzy czterotn łł wytwórcami a.?.hestu w Ho~yi z unj du.ił\- JoOię dwie 
firmy po lskie, pp. P oi. Jewskicgo-Koziełł i Kore w a; pi erw~zy wycio 
bywa połowę całej wytwór·~'zości azbestu w Rosy i. a p. Korewa był 
pi erwszym , który rozpoczął w H.oSy i e k sp l oatacyę azbestu w więk
szych rozmiarac h . 

piołów i t. d. Materyalu surowego dla wyrobów 
dostarczały wtedy kopalnie azbestu w Abisynii i 
w Azyi Mniejszej . W wiekach średnich wyroby 
azbestowe były rzadki e i miały charakter przed
miotów zbytku, używanych tylko po dworach 
książęcych. Sztuka przędzenia nici azbestowy ch 
przechowywala się głównie we Włoszech, gdzie 
tkano z !;ich płótna w połączeniu z ni ćmi lnu, 
i nawet we Florencyi wyrabiano delikatne koron
ki; nici lniane usuwano 11a stępni e przepalaniem. 
W niektórych miejscowościach g órskich np. w 
Pirenejach, noszono czapki i rękawice z tkaniny 
azbestowej; zwy czaj ten przechował się do dnia 
dzisiejszego . Z a Napoleona podjęto we Włoszech 
próby podniesienia przemy sł'u azbestowego, ale 
nie d ały one pomyślnych rezultatów, albowiem 
materyt surowy, j aki dostarczały Alpejskie doli 
ny Piemontu (Aosta, Susa i Veltelina), nie był 
dob1;ym i wyrób z niego tkanin ..- był trudnym. 
Dopiero w ostatnich 30 latach, po rozpoczęciu 
na. większą skalę eksploatacyi kopalń, odkrytych 
na Uralu i w Kanadzie a dających materyal su
rowy lepszy od włoskiego, przemysł azbestowy 
nabrał cech wielkieg o przemysłu i obecnie, wsku
tek wzrastającego ciągle zapotrzebowania na wy
roby azbestowe dla 1'ozmaitych celów techniki i 
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z druO'iej str ony dzi ęki ogran iczonej liczbi e lm- , wtedy łatwo łamią się i rozci e rają w proszek . 
palń f fabryk azbestowych artykuł ten posiada Z powodu powyższej różnicy w cechach fi zycz
wszystkie warunki dla pomyślnego rozwoju w nych w technice ma teraz zastosowani e wyłącz
przyszłości. nie azbest serpentynowy. t. j. chryzoty l, i o nim 

Sama nazwa azbest, wspólna dl a większośc i ty lko będzie mowa w szkicu niniejszym. Twar
j ęzyków europejskich , pochodzi z greckiego i dość azbestu wynosi od 0,5 do ] ,5; cięż ar gatnn
zn aczy: "llie palący się, nie zniszczaln y" ; francu- k owy 2,2-2,5; kryształy czyli włókna szkliste i 
zi i włosi używaj ą nato miast wyraz u amiant r ów- bły~zczące są zwykle zabarwione na r ozmaite od
nież greckiego pochodzeni a i oznaczaj ącego "czy- cienia kolorów żółtawo - ztocistego, zielonego lub 
sty, nie _psujący się ";. oprócz _tego .spotykają się nie bi es kiego; p o r oztarciu jednak d ają wszystkie 
j eszcze Jnn e nazwy, Jak np . "p1err1> a coto n = cot- przędzę białą. 
ton sto n e", "steinflacks =sto n e flax", "Berg h olz", S p 0 s ó b p 0 w s t a n i a a z b e s t u nie jest 

BerO'leder" i t . P· jeszcze dostatecznie wyjaśn io nym; różn e teo-
" I stn ieJ· a. d wie odmifl.ny min e ralo0triczne azbe- ł l • ry e, zbud owane g1ów nie przez geo ogow amery-
stu; j edna (Horn blend e- Asbest) j est wytworem kań skich, op ierają si9 na łączności , .iaka niewąt
metamorfiz~cyi hornblen~y (ampll_ib_ol~) i nosi na- p liwie istni eje pomięd zy żyłami azbestu i otacza
zw~ tremohtu a l_bo . <Lk:woh tn, _JezP:h krysztaly 

1 

j ącą j e skałą serpen ty now <~; w ogólnych zarysach 
maJą skład pronu:n~sty,. SJ?o.tyka 8 1 ę. ~zęsto ~l ~ 1 rlają s i ę one tak st~·eśc i ć*). P_oczątkowa m asa ~i
w stos unko:vo mdj ch d osCJ~ch . J?ru?a 0 ?.mla neralna IJochodzema wulka m cz nego o przewaza
na (Serpentw - !i-sbest) n o~ J w muJeu~logn .n~- jącym pierwiastku magnezyalnym i w stan ie pla
zwę c~ryzoty lu 1 .spotyka S i ę . \~yłą~zme w _sei- stycznego rozmiękczen ia (molten magma) zawie
pentyn_Ie, wy.peJ:m a.J ąc w .foume zyl zn aJdU- r ala w sobie materyal, po t r zeb ny dla wytworze
JąCe .s 1ę w te] .ska le ~zczehn y. Pod. :vzg lr~em ni a r ozmaitych oddzielnych minera l ów i skat 
chemiczny m obl8. od mwny przedsta\~IaJą .sJhkat Po wystąp ien iu swem na powierz chnię kuli ziem
wodny mag ~ 1 ezy 1 z p e,';~Y.111 .doda:them Jeszcze skiej początkowa masa przedewszystkiem ochła
Oa01 Alz03_ l F _ez?3. 1 r oznH~ s_1 ę. między sobą ty l- dzala si ę i j edn ocześnie podlegała wpływom ta
~o stosunk~ em Ilosc: I~ WYJ? _częsm składowych . Ak- kich czyn ników, jak para wodna, r ozmaite gazy, 
t moht zaw1era ~rzeCJętn J e . woda, atmosfera; ocłdzi q, Jyw:tly na nią jeszcze ota-

SJO ~ 61,5°/0 czające skaly d awn iejszego pochodz enia i t akie, 
MgO 24,0.. k tóre później zostały do jejśrodka z większej głę-
Oa -' 1,5" bokości p rz ez s i ły wulk an iczne wysunięte (intru-
Al~03 l, l " sive rocks). W za l eżności od wi ększego lub mniej-
.E'e20:1 . 6,5" szeg-o wpływu ty ch lub innych czynników zmie-
H~O 5,4" ni aJ: s i ę sposób łączen i a si ę zawarty ch w pacząt-

gdy tymczasem ch ryzotyl zaw ier a więceJ wody, kowej masie pierwiastków, zmi eniała się kolej ich 
a mni ej F e20 3 i OaO i sklad jego chemiczny wa- wykrystalizo.wan ia i powstawaly w rozmaitych 
ha s ię w nas t ę rjując:ych g rani cach: miej scach r ozma.ite min era l"y i r ozm aite s k ały, 

S O d 38 O d 4') 0 o· j ako to : diority amphibolow e, cliaLazy augi towe, 
i 2 

• 
0 

39·0 ° ~3') '0 oliwin owe g>Lbbro, peridotity i t . d. Po swem 
MgO " · " ,! " u tworzen iu i stward nieniu skały te ulegały dal-OaO ś lady 

d 3 'o/ sze.i metamorfizacyi i zamien iały s i ę ,:topn iowo 
Al20 3 od 0,5 o ,6 o l , 1 · k 1· · t 1 t· 
F O O 5 3 ~ w 1.up n r ysta 1czne 1 serpen yny, c o re zn owu 

1 
ez 3 " 3,_ " 1; '5°" w naszyc h oczach rozpadają s i ę ostateczuie w 

HzO " 1 ,tJ " "±, .. · 1 · · 1· p . ł . ' · . 1 J d l p1as n 1 g m y . om1mo ca eJ r oz m cy s{· a u cle-
Z e względów praktycz nych ważniejszą jest micznego i w.J"aściwości fizycz nyc h wszystkie ska

raznica w cechach fizycznyC"h tych dwóch od- ly, powstale z początkowej magmy magnezyalnej , 
mian azbestu; aktinoli t ma wlókna (k ryształy) zachowuj ą j edną wspóln ą cechę zewn ętrzną mia
często nawet cllug ie ale zawsze stosunkowo grube, nowicie kolor zielony, wskutek czego nadawaną 
twarde i łatwo łam iące si ę; ty mczasem włókna im jest jedna wspólna ogó ln a nazwa skal ziela
chrysotylu s ą cienkie, giętkie, nielamiące si ę i już nych (grunstein e, roches ver tes, g ree nston es) . 
przy prostern r ozcieran iu w palcach dają przęd zę 
Jedwabistą i elastyczną, co jest oznaką dobrego (c. d. n.). 
azbestu, zdatnego dla celów przędzalniczy ch . 
Elastyczność zależy widoczn ie od zawartości wo-
dy; j akkolwiek azbest j est materyalem w silnym 
stopniu ognio trwałym, to j edn ak przy nagrzewa
niu (około l 000°0), kryszta ty jego tracą wodę i 

J!ichat Łempicki. 

* 1 Pisali o tym. przedmioc ie rniędzy i nny1n i: Hytią Pratt 'v 
Unitcel States Geo lo ~;ical Surve.v za r. 1804 , . Dr. E Jls w Bulletiu of 
A sbestos za r 19001 l\1erill Gt!o rge w :\tiniug \Vor ld za r. 1905 i Zirkel 
w Zeitschri ft fiir Practisch1• Geo l ogie za r 180~. 
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Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w grudniu r. 1907. 

Węgiel kamienny. W grudniu r. 1907 wytwórczość węgla kamiennego w Królestwie Polskiem 

była następująca: 

Nazwa kopalni 
Właściciel lub 

dzierżawca 

Rok 1906 Rok 1907 

centnarów metryezny,:h 

W r. 1907 wydobyto węgla wię r~ ej ( +) 
albo mn iej (- ), niż w r. 1906 

Grudzień 
Od początku roku 

do 31 grudnia 

Ot 
,iJ ctr. metr. j % ctr. metr. l 

--------~------------------~--------------~-----.------~---7------~---

Niwka 
Barbara 
Klimontów. 
Mortirner 
Milowice 
Hr. Renard. 
Andrzej II. 
Kazimierz 
Fehks. 
Paryż. 

Koszelew 
Saturn 
Czeladź 

Flora . 
Franciszek . 
Mikołaj 

J an 
Grodziec I. 
Grod·l, ·t·c II 
ARtori 
Reden I 
Reden II . 
T adeusz II. 
Staszyc 
Helena . 
Andrzej I 
Al win a 
Flotz Rudolf 
Matylda . 
Jakób. 
Wańczyków 

Andrzej Il[ 
Jadwiga . 

Tow. Sosnowieckie. · . ) 

" " t 

" " 
" " 
" 

Hr. Renard 

" 
" 

Warszawskie 

" " 

365613 4736 ?03 371475 5091921 + 5862+ 2 + 3552 13 + 8 

- .. 37047 73042 + 37°47 + - + 73042 +-
28829 1 3 599451 235 844 3936069 - 52 4·17 - 18 + '3366 18 + 9 
43960-j 3739071 402509 4687592 - 37095 - 8 + 948)21 1 + 25 
4085 17 5555523 473100 6154098 + 64589 + IÓ + 5g8575 +II 

z6 540 283 030 29645 414 280 + 3 105 + 12 + 131 250 + 46 
36o6go 4647000 392210 5'003 1o + 31520 + 9 + 453~10 + 10 

37 555 704700 44 100 6o3 8oo + 6 545 + '7 - 100 900 - 14 

" 

Franc.-Włoski e . 

" Saturn 
Czeladzkie 
Flora 

ł 44963l 5236953 4557501 5448770 + 6119 ' + l + 211817 + 4 

394 4'3 s""' 79' 539 8881 '3gB'" + '45 ,,,1+ 37 +m' 463 + '' 
265 241 4090307 405348 4591238 + 140 1071+ 53 + 500931 + 12 
'49 o89 2 225 358 192 186 2 394 580 + 43 097 + 29 + 169 222 + 8 

" 
" 
" " 
" " " Spadk. hr. \Valewskiego 

St. Ciechanowski 
Tow. Grodzieckie . 
Dz. Schon i L amprec.ht 

T:w. Fr:nc.-Ros~jskie ł 

" " 
" 

Dzierż. M. Żolędziowski . 

" 
" 
" 
" 
" 
• 

J. Wrzosek 
W. Szyszkin . 
W . Kondaki. 
P. Woyde. 
K. Plodowski 
A. Zieliński 

J. Wrzosek 
St. Modzelewski 

Razem . 

4 959 75 990 1 728 47 056 - 323' - 65 - 28 9341 _ 38 

;;;~ :;:;;~ :~:: :;:::: + :i;~l+ ,: + · J:::~I t :: 
2021 16 1996974 346542 3916254 + 14442611+ 7' +19192801+ 96 
84406 1052238 ; 8875 1039 168 - 25531 - 30 - 13070r - 1 

81 gog 686 966 89 '4'1 1 029 044 + 7 236

1 

+ 9 + 342 078 / + so 

31615 ' 324855 4310 75535 _ 2

6

7

4

3

88

05

1

+ 86 - 24932o- 77 
- 23040 -- - - - 23040 - 100 

22750 114430 29238 310914 + 29 + 196_..-484 + 172 
36oo Ó3228 2 360 51 932 _ 1240- 34 11296 - 18 

7 383 73 945 l O 0471 93289 + 2 6641 + 36 + '9 344; + 26 
2oooo 284298 36587 410213 + 16587

1 

+ 83 + 125 9:5 [ + 44 
4456 4888 1 9930 142701 + 5474 + 123 + 9382ol + 19 

23220 l) I r28 14 590 238601 - 863ol - 37 - 12 5271- 5 
l oso ' 5 86o - 2 1)0 - l oso - 100 - 13710, - 86 

2488 II 320 13603 1228gg + Illl51 +447 + 111 579
1
+ 986 

- - - 11156 - - + 11156(+-
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" 

G a tnnk i 
Rodzaj ro~chodu grube sredn1 e l ~atun~<i t' 

--------------~-------~-----

1 l Opał dla pra cujl\cy ch , 
opalanie domów zbor
nych i zabndow a.ń ko
palnianych . . . . . 

Opalanie kotłów paro
wych . 

Skreślono węgiel , któ
ry stracił wartośC . 

25 129 77 96) 
4 9~5 3 816 

.H.azem 

106 885 

'-~ 2 3 234 . l 331 995 

l -- i 
------~------~------~---- ~------

300741 81 7~3 / 327')231 H.azem 

Rozchód 
następujących 

węgl <L sprzedanego składaJ 
pozycyi (w ctr. metr.): 

G a tunki l Gatunki 

1

1 
G a tunki l 

p:rttbe ) ś redni e drobn e .Kaze m 

----------------:- ----- ------ ----- -- - ·---

Horlzaj sprzeda~y 

Sprzeda~ na kopa lniach 6; 905! 53 6:! II 70 959ll 192 4. 85 
Wysyłka drogami ż e - l 

laznemi . . . . . . I 885 11 T 668 2j0 l 076 31 613 62SJ677 
\Vysyłka riL·og>\ w od':__ ----~] --l __ __ 

l 
l ' l 

Kaze m: l 953f'IÓI 7218711 l '4727513822 162 

Drogom żelaznym kopalnie sprzedały 620 589 
d r . ~etr. węgla grubego i l 556 ctr. metr. węgl a 
średmego. 

. WJ:syłka węgla drogami żdaznemi podług 
k1erunkow była następująca (w ctr. metr.): 

W Królest ,vie l 636 ) 16 I 002 8ó6 Polskient 1 768ozo, 3 407 402 
Za Białystok . 5 437 6s3 6ogo 
• Brześć 25 I87 25 I87 
• Kowel 

54 73I l 3 452 300 s8 483 
• granicę 3I 736 27629 72 ISO I32 515 

Hazem: 1 ~ 885 "I l 668 250 l I 076 3 r6/ 3 629 677 

W grudniu r oku 1907 w 26 kopalniach wę
gla kamiennego przeciętna liczba zatrudn ionych 
robotników wynosiła 22607. Robotnicy odrobili 
497 355 dniówek i zarobi li 684767 rubli. Przecięt· 
ny zarobek jednego robotnika na dniówkę wyn o
sił l rb. 38 kop. Wypadków nieszczęśliwy ch z ro
botnikami było: 9, zakończonych śmi erc i ą, 36, za
kończonych częściową niezdo lnośc i ą do pracy, i 
408, zakończonych wyzdrowieniem zupelnem. 

Zestawienie danych, dotyczących całego ro
ku 1907 -go, przedstawia s ię jak następuj e. W ro
ku 1907 było czynnych 26 kopalń węgla kamien 
nego z 50 szybami wyciągowymi . Wydobywanie 
węgla od bywało się w przeciągu 296 dni robo
czych. Przeciętna liczba czynnych kotłów paro
wych wynosiła 314. 

Przeciętna liczba czyn nych maszyn paro
wych w kopalniach była następująca: 

"§" p. ." " 
·~ >"'t.o 
... -~Q)' 

~ ~ . ~ 
&:::.!; 

Moc ~.a~fn 
o,. O ..-Q) 
;..,;>, ..., 

Maszyny Liczba lP ~~li~ 
~M Q 

\Vyciągowe 82 10588 0,20 

\V odociągowe 96 16847 0,32 

Do innycl1 celów 153 8 7-±3 0,16 

Razem 331 36178 0,68 

Przec;iętna liczba zatrudnionych w kopal
niach koni roboczych wynosiła: na powierzchni 
401 i pod ziemią 710. Przeciętna l iczba zatrud
nionych robotników była następująća: górnicy 
4 877, pomocnicy pod ziemią 9 641, pomocnicy 
na powierzchni mężczyzn i 5 330, kobiet.v 801, ra
zem 20 649. Na l 000 ctr. metr. wydol>ytego wę
gla przypadało robotników: górnicy 0,09, pomoc
nicy pod ziemią 0,18, pomocn icy na powierzchni 
mężczyzni 0,10, kobiety 0,02, razem 0,39. Prze
ciętna wydajność jednego robotnika na dniówkę 
wynosiła ą,70 ctr. metr. Wydajność ta, sprowa
dzona do miesięcznej, wynosiła 214,65 ctr. metr ., 
do rocznej - 2 575,77 ctr. metr. 

Liczba ogólna odrobionych dniówek była 
następująca: górn icy l 443571, pomocn icy pod zie
mią 2853 677 , pomocnicy na powierzchni mężezyz
ni 1577 824, kobiety 236 957, razem 6112 029. Na 
l 000 ctr. metr. wyd o bytego węgla przypadało 
dniówek robotników: górnicy 27,14, pomocnicy 
pod ziemią 53,65, pomocn icy na powierzchni męż
czyzni 29,67, kobiety 4,46. razem 114,92. Suma 
ogólna zarobku robotników wynosiła (w rublach) : 
górnicy 3 050 854, pomocnicy pod ziemią 3 240610, 
pomocnicy na powierzchni mężczyzn i 1 822 302 
kobiety 134 667, r azem 8 248 433. Przeciętny za.-
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ro~ek j ednego robotnika na dniówkę byl nastę
puJący (w rublach): górnicy 2,11, pomocnicy pod 
ziemią 1,14, pomocnicy na powierzchni mężezyz
ni 1,15, kobiety 0,57, w ogóle 1,35. N a l 000 ctr. 
metr. wydobytego węgla przypada/o zarobku ro
botników (w r ublach): g órnicy 57 ,36, pomocnicy 
pod ziemią 60,93, pomocnicy na powierzchni męż
czyzni 34,26, kobiety 2,53, r azem 155,08. 

Liczba wypadków nieszczęśliwych byla na
stępująca : 

Przypadało wypad
ków nieszczęśliwych 

Ogólny rozehód węgla w r . 1907 by l n astępujący: 
Użyto n a wła.sne 
potrzeby kopalń Sprzedano Razem 

~ ·----------ctr. metr. Of0 rozch. ctr. metr. ol 0 r ozch. ctr. m etr 

Gatunki grube 336 085 t, :m 25 590 267 98,70 25 926 352 
średnie . ():~9 738 9.90 8 551 593 90,10 9 491 331 

drobne .t 001 oon 21,8 1 14 34 7 <i99 78,19 18 3-!8 608 

R azem 5 276 832 9,81 -!8 489 459 90,19 53 766 291 

Wytwórczość węgla podlug gatunków byla 
n a.stępuj ąca: 
Gat. grube 25628 532 ctr. metr. czyli 48,19% wytw. 

" średnie 9397 231 " " " 17,67% " 
"drobnel8161304 " " 34,14% " 

R azem 53187 067 ctr. metr. czy li 100,00 % wy t w. 

Zakończone śmiercia . 
Niezdolność do pr~cy 
zupełna . . . . . . 

59 2,86 0,11 Drogom żelaznym kopalnie sprzed ały: 9 544795 
ctr. metr. w~:g l a grubego, czyli 37,30% sprze-

Niezdolność d o pracy czę -
ściowa . . . . 

4 

535 
5959 

0,19 0,01 daży; 34397 ctr . metr. węgla śred ni ego, czyli 0,40% 
sprzedaży; 3 030 ctr. met. węgla drobnego, czy l~ 

25,91 1,01 0,02 ~ sprzedaży, razem 9 582 222 ctr. metr., czy h 
Wyzdrowienie zupełne . 288,58 11,20 19,76 ~ sprzedaży . 

Rozchód węgla, użytego n.-t 
' 

wlasne potrzeby kopalń, skladal się z następujących rodzajów rozchodu. 

liodznj rozchodu 

O p 

O p 
Sk 

al dla pracujących, opalanie domów 
zbornych i zabudowań kopaln ianych 
alanie kodów parowych 
reślono węgiel, który stracił wartość 

Gatunki g rube 

"' "'= o~ .;:, ::l-C) ~:: a .,...,» 
-~-':: 

b ::l ~ 
'-' o.!; 

.;- o 
Q. 

l 
28Ó 254 l 8s,'7 
49831 l 14,83 

-

l 
-

Gatunki średnie Gatunki drobne 
--

C.l C) 
~!::: ~-= 
= en 

b 
cen 

~ "' c:: 
:::17' :::!':" 

C.l ..!::::::::: C.l V"" s .,..., >· Ę :::;» 
-~~ ».c 

.;:, -~o 
b :::N - N 

'-' o!:; '-' ... c.,.., 
o-- o e-o 

Q. 0.. 

907 374 g6,56 53 591 I ,34 
32 364 3,44 3 937 599 g8,Ą2 

- -- 9819 o,24 

Raz e m 

Rozchód węgla sprzedanego skladal się z 

wo,oo l 939 738 1 wo,oo 14 001 oog l wo,oo 

następujących rodzajów sprzedaży: 

rzedaż Sp 
w 
w 

ysy~ka 

ysylka 

l: od z aj sprzedaży 

na kopaln iach 
drogami żelazneroi 
drogą wodną 

Raz e m 

Gatunki g rubo 

l 
» 

-N 

"' .,..., 'O 

~ 

l 
~ 
"'-

.,..., en 

l 
u o 

c 

g6·u87 3,76 
. 24 563435 95~99 

64645 o,25 

~ 

G atunki śred ni~ liatunki dr o bu e 

>, » 
·N -N 

"' .... ~ .,..., 
"" "" O> C.l 

a C.l C.l 
N - N 

a ... 
Q. 

b <n b U> 

'-' o '-' , O 
e- o -

782743 g,r 5 l 119277 7,8o 
7757230 go,71 131y8842 9' ,99 

l l 620 o, l4 29 480 o,2r 

Raz e m 
-

C) 

.0:: = 
= ~ .;:, --C.l ~;. = »,c 

·N O ... ::::"' <:) ="' _.,..., 
o o 

0.. 

I 247219 23,64 
4 019794 76,18 

98rg o,18 

Raz e m 

» 
-N 

.;:, ~ 

C.l "O 

s Q 

"' ... 
b 0.. 

<n 

l 
'-' 

;; ~ 

2 8642071 5,9 ' 

45 5'95071 93,88 
105745 o,21 
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Wysyłka węcrla drogami żelaznemi składała się z następujących pozycyi: o 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Razem -l ·- ·- ·-
li ·- !i b 

., 
~ -"' - - >. ->. 
"' >. 

~ ..... Q <n "' <n s <n <n s >. 8 >. >. >. ;::: 
~ ~ .. ;:: ,::; !i => !i 

l 
,::; 

o '-' ~ u ;;- '-' ~ '-' Q o 

Królestwie Polskiem . 2280-t 6481 7 3'8 s63 1 
l w 92,84 94,35 12 lj6048j 92,25 42 299 259 92,92 

Za Białystok . 2)4 54 1 1 ,o4 · 3 ' 44 o,o4 6 :1 5 o,os 263800 o,58 
Brześć 235 914 o,96 - - r 8-- 1 0,27 27! 159 o,6o " ) )J 

" 
Kowel so8 s69 \ 2,07 32 177 o,-łr 36771 o,o3 544 423 r ,2o 

" 
granicę 759 7631 3,09 403 346 5,20 977 '47 , 7,4° 2 qo 2)6 4?7° 

l 

Razem: 124 5634351 1oo,oo 17757 230 l roo,oo 113 198 8421 1oo,o) ,45 519 5071 1oo,oo 

Węgiel brunatny. W grudniu r. 1907 wytwórczość węgla brunatnego w Królestwie Folskiero 
byla następująca: 

Rok 1906 l Rok 1907 
W r. 1907 wyd obyto węgła więcej 
(+)albo 11111iej ( -; ,:::iż w r. 1~ ,06 

~;;~ 
~ l ·Ol ·<l _",_ 

Wła ś ci c i e l " "' ..,"''" 
Nazwa kopalni " ~~·= 'N ri!: O'""" Od początku roku łub dz i e rża wca ""' " "" "" 

~'C ,g <i rudziań do 31 grudnia " O :l :l " ~o ::l .. ;:::..!! "' ... -". ... :!l o bo C!) ~ot:.o 
""~ O"' o -

cLr. metr. , :; metr. , centnarów metrycznych o· 
% /(J 

Katarzyna . 'l'ow. Poręba . . l 3788o 432 202 1 38 200 1 298 53' l+ 320 1+ [1-13367! 1- 31 
Nierada P . S trzeszewski . ·1 33 1)2 411 go6 1 49419 

l 
483 393 1 + 16 267 1 + 431 + 71 487 1 + '7 Kazimierz II Witkowski i Morkis - 10926 '42622 + ro g26 + - + 142 622 +-

Razem ·l 71 032 1 844 Io8 1 98 545 l 924 54b l + 27 5 l 3 1 + 39 t+ 80438 /+ !O 

Dnia 31 grud n i a r. 1907 pozostalość wydo
bytego węgl a na kopaln iach wynosiła 22 224 ctr. mtr. 

Rozchód węgla w grudniu roku 1907 wyno
sił 91251 ctr. metr. i skład al się z następujących 
pozycyi: 1) użyto na własne potrzeby kopalń 
4646 ctr. metr., 2) sprzedano 86 605 ctr. metr. 
Rozchód węgla, użytego na własne potr zeby ko
palń, składa{ si ę z n astęp uj ących pozycyi: 1) 
?Paf dla pracujących, opalan ie domów zbornych 
1 zabudowań kopalnianych 1 806 ctr. metr. , 2) opa
lanie kotłów parowych 2 840 ctr. metr. 

Sprzedaż węgla sk{adaJa się z następujących 
pozycyi: 1) sprzedaż na kopalniach 29 329 ctr . 
metr., 2) wysyłka drogami ż~laznemi 5? 276 ctr. 
~etr. Wysyłka węgla drogam1 żel azne1m wedtug 
kl~runków była następująca: w Królestwie Pol
sklem 54 912 ctr. metr., za granicę 2 36± ctr. metr. 

W grudniu r. 1907 w 3 kopalniach węgla 
brunatnego przeciętna liczba zatrudnionyc h robot
ników wynosita516. Robotnicy odrobili 11 357 dn ió
wek i zarobili 11 201 ru bli . Przeciętny zarobek 
jedliego robotn ika wynosił na dniówkę 99 kop. 
Wypadków nieszczęśliwych z robo tn ikami nie bylo . 

Zestawienie danych, dotycząc.rch calego ro
ku 1907-go, przedstawia się, j ak następuje . W ro
ku 1907 były czymHo~ 3 kopalnie węgla brunatne
go z 41 szybami wyciągowymi. Wydobywanie 
węgla oJbywalo s ię w przeciągu 296 dni robo" 
czych. Przeciętna liczba czynnych kotlów paro
wych wynosiła 6, maszyn wodociągowych-
6, maszyn do innych celów 2. Przeciętna liczba 
zatrudnionych robotników była następującą: gór 
nicy 143, pomocnicy pod ziemią 51, pomocnicy 
na powierzchni mężczyzni 201, razem 395. N a 
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l 000 ctr. metr. wydobytego węgla przypadało ro- 1 dek nieszezęśliwy z robotnikami w r. 1907 był l, 
hotników: górnicy 0,15, pornoenicy pod ziemią zakończony wyzdrowieniem zupelnem 
0,06, pornoenicy na powierzchni mężczyzni 0,22, Rozchód węgla brunatnego w r. 1907 wyno
razem 0,43. Przeciętna wydajność j ednego robot- sil 906 101 ctr. metr. i składał się z następują
nika na dniówkę wynosiła 7,92 ctr. metr. Wy- cych pozycyi: 1) użyto na własne potrzeby ko· 
dajność ta, sprowadzona do miesięcz11ej, wynosi- palń 53 255 ctr. metr. czyli 5,88% rozchodu; 2) 
la 195,05 ctr. metr., do rocznej 2 340,63 ctr. metr. sprzedano 852 846 ctr. metr. czyli 94,12% rozcho
Liczba ogólmil odrobionych dniówek była następu- d u. R,,zchód węgla, użytego na własne potrzeby 
jąca: górnicy 42 312, pomocnicy pod ziemią 15 054, kopalń, składał się z następujących pozycyi: l} 
pomocnicy na powierzchni mężczyzni 59505, ra- opal dla pracującyeh, opalanie domów zbornych 
zem 116 871. Na l 000 ctr. metr. wydobytego wę- i zabudowań kopalnianych 16 059 ctr. metr. czy
gla przypadało dniówek robotników: górnicy li 30)5% użytku na własne potrzeby; 2) opalanie 
45,77, pomocnicy pod zi emią 16,28, pomocnicy na kotłów parowych 37 199 ctr. metr. czyli 69,85 % 
powierzchni mężczyzni 64,36, r azem 126,41. Suma użytku na własne potrzeby. 
o!?ól~a zarob,..ku robotn~ków wyn_osił'_a (w rl!blach): Sprzedaż węgla składała się z następujący ch 
gorm?y 36 8o9, P?~ocm~y P?d Zlei~ną 11 Oo7, po- pozycyi: l) sprzedaż na kopalniach 347 787 ctr. 
mocmcy ~a ~Ow1e1ze~m mę~czyzm 4_7 209, _razem metr. czyli 40,78% sprzedaży i 2) wysyłka droga-
95 .1?5. P1zec1ętny zai?bek Jednego 1 obotm.ka. na mi żelaznami 505 059 ctr. metr. czyli 59,22 <ł'. 
dmowkę był następuJący (w rublach ): gormcy . . . Al 

0,87, pomocnicy pod ziemią 0,73, pomocnicy na . W ~syłka węgla d1:ogam1 zelazpenu _według 
powierzchni mężczyzni 0,79, wogóle 0,81. Na k1~runko,w była następuJąca: w_ Krol~stw1e Pol: 
l 000 ctr. metr. wydobytego węgla przypadało slnem ~27541 ctr.- metr. ~zyh 84,65 /o wysyłb 
zarobku robotników ('v rublach): gómicy 39,87, drog:an~1 żeJaziJemi, z_a gramcę !7 518 c~r. metr. 
pomocnicy pod ziemią 11.96, pomocnicy na po- czy h lo,35 ,i; wysyłki drogami zelaznem1. 
wierzchni mężczyzni 51,06, razem 102,89. Wypa- }. H. 

J> rzegfąa fi teratury górniczo- fiutniczej. 
Treść art9l{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo~hutnicz9ch. 

Promyszlennost' i Torgowla N2 3. A. Am- 1 rycznymi jak również z wypowiedzianymi nie
burger. Wspomnienie pozgonn e. Czy 1vzrasta do- dawno przez to samo Ministerstwo Skarbu poglą
brobyt ekonomiczny w Rosyi? Zmian y w dobroby- darni . ZysllOW1WŚG' rosyjskich przedsiębiorstw akcyj
cie ekonomicznym w Rosyi mogą być określone nych. O zyskowności rosyjskich przedsiębior-stw 
tylko zopomocą uboczn ych wskaźników staty- akcyjnych w społeczeństwie rosyjskiem panują 
stycznych. Dobrobyt Rosyi wzrastał bezsprzecz- zupełnie blęclne mniemania. Zyskowność przed
nie do r. 1900-1901; od tego czasu kraj popadł siębiorstw r osyjskich jest o wiele niższa od zys
w okres upadku ekon omi cznego. Najbliższe za- kowności przedsiębiorstw niemieckich; ta mała 
dania polityki ekonomicznej Rosyi powinny być zyskowność przeszkadza napływowi nowych ka
następujące: zmniej szenie obci ążenia podatkowe- pitałów do h andlu i przemysłu. Jf. Ciech :uwwsld. 
go, zmniejszen ie niepotrze bnych wydatków skar- Przernysl cukrowniczy i gospodarstwo robze. Zdanie 
bu, ożywienie s ił wytwórczych państwa. Nowy J!oskiewsldego Komitetu Gieldowego o adrniuistrowa
minister H a11dlu i Przemyslu. Odpowiedż Ministe r- niu majqtkien1 'wierz ycieli i upadtości. Drogi dojaz 
stwu Skarbu. Na memoryał Rad y Zjazdów przed- dowe uż vtlw prywatnego. Sieć dróg dojazdowych 
stawici eli przemysłu i h andlu w przedmioci e pra- w Rosyi r ozwij a s i ę; ogóln a ich wartość wynosi 
wa z dnia 2 stycznia r. 1906 Ministerstwo Skar- 20 n1ilionów rubli. Drogi dojazdowe są w zupel
bu dało obszerną odpowiedź. Ministerstwo twier- nej zależności od tych dróch żelaznych, z które
dzi, że wzrost przemysłu bynajmniej nie był w mi są połączone; wszelkie kategorye dróg dojaz
tyle w porównaniu ze wzrostem opodatkowania, dowych są korzystne tylko dla dróg żelaznych. 
że pracujący w przedsiębiorstwach przemysło- Koniecznem jest prawo, normujące śc iśle stosun
wych akcyjnych podług pr awa z dnia 2 stycz- ki pomiędzy drogami dojazdoweroi użytku pry
nia r. 1906 opodatkowani są podług ulepszonego watnego i drogami żel aznemi. Zadania pnństwo
systemu patentowego, i że j ednego roku j est za we marynarki handlowej. lv . Puzyre1.vski. Komzmi
rnało dla zreformowania obowiązującego podat- kacye i 'l.Mrtość ich itslug dla państ'l.va. Ryuek pie
ku przemysłowego. Twierdzenia powyższe stoją niężny i papierów procentowych. Rynek zbożowy_. 
w sprzeczności z faldarni statystycznymi i histo- Rynek żelazny. Wytwórczość żelaza na kuh 
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ziemskiej w r. 1907 wzrosła w porównaniu z ro- R ady Zjazdów, można spodziewać się poprawy 
kiem poprzednim; w ostatnim kwartale r. 1907 stanu dróg żelaznych w państwie Rosyjskiem. 
zaczął jedn ak uj awniać się kryzys. W r. 1907 Ministerstwo Komunikacyi wpada w sprzeczność, 
wytwórczość surov:ca w Stanach Zjednocz,>nyeh broniąc i potępiając jednocześnie konieczność bu
przeniosła 25 milionów tonn a w Niemczech 13 dowy dróg żelaznych, prostujących kierunki . . We
milionów tnnn. Cena surowca wszędziA spadła. mieclde z wiq ;;ld przemysiowe dla obrony ogólnvch 
Amerykański trust stalowy zmniej szył znacznie interesów el?onollticznych. Związki dla obrony spraw 
wytwórczość w ostatnim kwartale r. 1907. Sy n- przem.ysłu i handlu. Prze!l!y sl zl1~v w Rosvi. ~'ar
dy kat Niemiecki '" r . 1907 mial mniejszą wytwór- tość wytwórczości złota na kuli ziemskiej w r . 
czość , niż w r. 1906. vV Rosyi stan rynku żelaz- 1907 wyniosła 2 083 milionó w franków. W Rosyi 
neg o jest wielce niepomyś lt: y ; pośród przemy- ~ wy dobyto złota za 111,4 miliony fra nków. Udział 
sl.owców coraz ~ilniej zaczyna ujawniać si ę <;lą?.e- ~osyi w wytwórczości złota na k?li ziemskiej 
m e do zrzeszema. Ry11ek w~glow_v. N a całeJ ku- Jest bardzo mały. Przyczyna zastOJU leży w bra
li ziemskiej stan ryn ku węglowego jest. bardzo ku kapitałów. K ::~.pi tały będą napływały do prze
pomyśln y . W Niemczech w r. 1907 wy dobyto myslu zlotego w Rosyi po zmianie ustawy o prze-
143 mili ony ton n węgla; drożyzna węgla w Niem- myśle złotym i zezwoleniu wypuszczania ak cyi 
czech stanowi przedmiot obrad w izbach handlo- na drobnA sumy. P odntel;: od elektryczności. Po
wych. Z Anglii w r. 1907 wysła no za granicę datek od elektryczności istni eje we Włoszech od 
63,6 milionów ton n węg la. Ry nell ba cvelniany. Ry- r . 1895 i w Hiszpanii od r. 1898 i wynosi we Wło
nelz l11iau_v . Nyuek rlrzew11y. f?.y ne/;: l1erbat_v . f?y llel;: szech 0,23 kop. od he kto-watt-godziny energii 
ka wy i lmlwo. Ry 11el< rybny. R osyjski haJtdel Be- elektrycznej a w Hi sz panii 10°/0 od ceny sprze
'l.tvn~trzuy 1v przeciqgu pier wsz l'ch lO miesir:n· r. dażnej. Spożycie elektryczności wyniosło w r. 
1907. Frachty k olejowe. Działalność Rady Zjazdów 1905 w Rosyi 482 miliony kilo-watt-go dzin ener
przedstawicieli prz emystu i handlu. Sprawy !za11dlu gii elektrycz nej , z kt órych 222 miliony poszło na 
i prz emystu w ros1'}sldch instytucyach prawodaw- oświetlenie. Ministerstwo Skarbu postanowiło opo
czych. D<>ialaluość rządu. Ministerstwo Sprawied- datkować energi ę na oświetlenie w wysokości 4 
liwości o sądaclt giełdowych. Różne ·wyjaśnie11ia kop. za kilo-watt-godzin ę, co przynieść ma około 
w sprawie podatku prBeJJtyslowego. Przy wróce ni e 9 milionów rubli dochodu. R ada Zj11zdów przed
terminu na zaskarżenie postanowienia Izby Skar- stawicieli przemysiu i h andlu oraz komisya przy 
bowej . \Vydatki na utrzymanie biura głównego, Minis te rst.wie H andlu i Przemysłu wypowied ziały 
znajdującego s ię za grani cą. Cechy oddzieln ego się przeciwko opodatkowaniu w obecnym czasie 
przedsię biorstwa g órniczego. Fobieranie pod atku energ ii elektry cz nej, co popiera również Mini
przemysłowego. DsiatalJtość spnteczllycli orgu11i.sa- sterstwo Handlu i Przemysłu . Ubezpiec.senie od 
cyi przemysto wo-liaudlowycli. Zjazd drugi przed- ognia w Rosvi w r . 1906. Wall<a pomięd.sy robot
st.::~.w i c i e li giełdy i gos podar stwa rolnego. Zj azd 11il.:nmi i pracodawcami .sa .!(ra llica. Liczba sb-aj
rosyj skich wytwór ców maszyn i narzędzi rolni- .ków, strajkuj ących i przf\dsiębiorstw, w których 
czy?h. R.ada Towarzystwa wytwórców lnu. 34-e wybuchły stl:'a.iki, w różnych kraj ach. Rezultaty 
posiedzenie Rady Zj azd u młynarzy. Zjazd mły- str ajków. Ządani a strajkujących; podniesienie 
na.rzy w Kijowie. Sta rania Rady Zj azdó w 'l'er- płacy zaroLkowej, zmniej szenie dlugoś ci czasu ro
skiCh wytwórców nafty . U tw orzen ie w Petersbur- boczego oraz żądania specyalne. Wydalanie ro
gu giełdy drzewnej. S pra<vy hnlldlo wo-przemystowe. botników i lokauty . R ezultat walki był w więk-

N2 4. Duma pmłstwowa i prsemysl. Duma szości wypadków po stro ni e pracoda\H•'•w. Ry 
pa:ii.stwowa pierwszy r az ujawniła zainteresowanie nek pienięi:Jt_v i papieró w j;rocentow_vcli . Ny nel< z bo
sprawami przemysiu przy rozpatr ywaniu prawa żow_v. Rv11ek uajtowy. N.yllek cukrowniczy. Rynek 
z dnia 2 sty czni ::~. r. 1906. Duma zachowuJ e s i ę wellliany. R vnelz bawel11iany. Ry11ek mięs1t_v i han
wogóle bardzo biernie względem objawów życia dltt bvrilent. R vuel~ m etalowy. Z powodu braku 
h andlowo- przemysłowego, co będzie trwało do- z ::~.potrzebowani a na miedź w A meryce zna czne 
tychczas, dopóki w R osyi nie powstaną liczne or- ilości tego metalu wysyłane są do Europy, gdzie 
gani~acye handlowo-przemysłowe i dopóki opinia skutkiem tego wzrastają zapas_v, i rynek miedzia
publ.ICzna nie stanie po str onie zdrowych iuei eko- ny ma dążność zniżkową. Prawdopodobnem jest 
nomiCznych. D.e;iesięcio lecie rejormy monetarnej. Dro- ut worzenie w 8tan ach Zj ednoczonych trustu mie
gż żelaz 1ze i lzryz_vs przemysto wy. Pomyślność d róg że- dzianego. Wytwórczość · mi edzi w Rosy i w r. 
laznych jest ściśle związana z rozwojem przemysłu. 1907 wynosiła 902 000 pudów. Spożycie mi edzi 
Doch?c~y dróg ż elaznych na l wiorstę są w bezpo- w Rosy i zmniejsza się. Wytwórczość cynku na 
średmeJ zależnośc i od stanu przemysłu. Drogi żel a z- kuli ziemskiej w r. 1907 wyniosła 727 000 tonn. 
n e powinny odpowiadać potrzebom przemysłu i b an- Vv lutym r . 1908 huty cy nkowe śląskie (z wyjąt
dl n. 91~ nliliollów. Ministerstwo Komunikacyi nie kiem firm y Giesche z 28 000 t wytwórczości w r. 
zrozumiało myś li przewodniej, wyrażonej w memo- 1907) weszły w porozumienie, co wpfynęlo na 
ryale Rady Zj azdów przedstawicieli przemysłu i 
handlu.*) Jedynie postępuj-1c podług wskazań *) Przegl9,d Górniczo-Hutniczy, r . I H08, M l, str ~-28. 
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ustalenie się cen cynku. W Moskwie eena. cyn- w okręgu węglowym. Autorowie memoryału pra
ku wynosi 4,50-4,60 r. za pud. Ceny cyny wa- ponują następujący schemat taryfowy na przewóz. 
bały się w znacznych granicach zależnie od ilo- rudy żelaznej: 
ści rud, ładowanych w Indyach W schodni ch dla Odległość 
Europy. Ceny ołowiu trzymają się na korzyst- w wiorstach 
nym dla wytwórców poziomie; w Moskwie cena 1 65 po 1/

65 
kop. od puda i wiorsty. 

ołowiu wynosi 3,35 - 3,40 r. za pud. Kadmu 66 320 1,00 kop od puda + l j
85 

kop. od 
otrzyman o w r. 1907 na Sląsku 32 000 klg; cena " puda i wiorsty, 
kadmu na Śląsku wynosi 750-800 marek za 100 321 420 4,00 kop. od puda + 1j

100 
kop. od 

klg. Fra~hty kolejowe. Dziatalnośe Rady Zja.edów " puda i wiorsty, 
przedstawzcieli przemystu i handlu. Sprawy handlu 421 1 904 5 00 kop od puda + 1/ kop od 
i przemystz~ w r?~yjskich instyht~yach prawodaw- " p'uda i ~iorsty, Ha • 

cz~ch. . Dzzfllalnosc rzqdu. PrzepisY: rachunkowo- , powyżej 1 904 po 1;126 kop. od puda i wiorsty. 
śc1 _z~VIązkow zawodowych. Przepisy ra~hunko- ze stosttllków jabrycznych. Na mocy okólnika mi
wosci kas emerytalnych. Sprawy celne. Sprawy, nistra h an dlu i przemysłu z dnia 30 listopada r. 
dotyczące opłat stemplowych. s .prawy: ' dotyczą- 1907 zabronione zostało włączanie do podlegają
ce podatku. prz~myslowego. Dz wtalnosc sPofecz - cego zatwie-rdzeniu inspekcyi fabrycznej i górni
nych. org_amzacyz. P.rz~myslowo ·~and/owych .. ZJazd czej włączanie przepisów, doty czących rewidowa
dr~gi pizedstawimeh ha~dlu ~peldow,ego .1 gospo- nia robotników; w sprawie tej strony mogą dojść 
~a1stwa rolnego. w. Rosy1. ~z1ałalnosć BIUra Do- do porozumienia bez udawania się o zatwierdze
I~dczego wytworcow złota I platyny. Uchwały nie przez inspekcyę; przepisy o rewidowaniu r o
ZJa~?u ~lynarzy · Sprawy handlowo-~r.se~nystow~. botników mogą być zamieszczane w tej części 
Sk~oc~n.Ia w depeszach. Ba:velna w ztem~ Samai- robotniczych książek obrachunkowych, która nie 
k anslneJ w r .. 1907 .. Opłaty .1 ta~·yfy koleJOWe we podlega zatwierdzeniu przez inspek cyę. Komisya 
Fiancp. Dzwłalnosć or~amz,acy ~ handlowych w do spraw fabrycznych i górniczo-hutniczych w 
~~~czech. .Wystawa nuędzy naiodowa budowla- PetersbUI:gu uchw~lil.a, że pracoda~ca m~ ~raw~o 

0 aitystyczna. nakładama kar p1emężnych za mestawieme się 
Gazeta Przemysłowo-Handlowa. N!!4. Spra- do prac.y robotników, którzy z powodu odmowy 

wozdanie z dzialalności Kola Przemysłowców za rok podniesienia płacy przez pracodawcę nie stawili 
1907. jan Dmochowski. Nowy projekt podatku od się do pracy; robotnik wówczas tylko zwolniony 
dochodu (pocz.). Edmund Krzyżanowski. Nasze dro· jest od kary za niestawienie się do pracy, jeżeli 
gi wodne (c. d.). Autor rozpatr uje sprawę żeglu- przyjście do pracy groziło mu niebezpieczeństwem 
gi na Wiśle. Rząd pruski wdrożył w drodze dy· ze strony strajkujących, na potwierdzenie czego 
plamatycznej układy z rządem rosyjskim, doma- powinien przedstawić odpowiednie dowody. Hi 
gając się nie tylko regulacyi rzek w Królestwie spt awie poczt i telegrafów. Sprawa poprawienia 
Polskiem, lecz również otwarcia żeglugi między- w Rosyi stanu poczt, telegrafów i telefonów. Kro
narodowej na Wiśle. Rząd austryacki również nika. Z rynkó'w pieniężnych i gield. Sprawozdania 
wezwany został w r . 1907 przez przedstawiciel- to'warowe. Kursy papierów procentowych i akcyi. 
stwa galicyjskie do zajęcia się sprawą ure.gulowa- Jlfemoryal Kola Przemyslo'wców ·w sprmvie projektu 
nia rzek w Galicyi i przyłączenia się do proj ek- pod'wyżlci taryf przewozowych na węgiel (c . d.). Ko
tu rządu niemieckiego, żeby wymódz na rządzie ło przemysłowców oświadcza się przeciwko pod
rosyjskim uregulowanie wodozbioru Wisły i za- niesi en iu taryf na przewóz węgla kamiennego dro
wareie umowy h andlowej i żeglugowej w c.elu gami żelaznerui skarbowemi ze względów następu
umożliwienia powstani a szerokiej organi zacyi prze- jący ch: · l) Podniesienie dochodów państwowych 
wozowej na. Wiśle. ffly1'0ici Senatu ·w sprawac/t po- byłoby w tym wypadku złudne, ponieważ po
dat/w przemysłowego. T-V sprawie podwyżki taryf większyloby obecny kryzys ekonomiczny, podcię
p rzewozowych 11a rudę żelaznq.*) Do Ministerstwa loby istni eni e wielkiej liczby zakładów przemy
Skarbu złożono memoryal, podpisany przez przed- slowych, płacących podatki, które silą rzeczy 
stawicieli poważniej szych zakładów metalnrgicz- musiały by uJedz poważnemu zmniejszeniu. 2) Nie 
n~ch Połu~nia Rosyi, wyświetlający stosunek po · mo_żna popierać \~a~li":ej gospoda.rki kolejow ej 
między dwiema grupami hut żelaznych: l) polo- panstwa. 3) Podmes teme taryf byłoby błędem w 
żonych w pobliżu pokładów węgla, 2) położonych ogólnej polityce taryfowej i cofaniem s i ę w roz
w pobliżu złóż rudy żelaznej. Wprowadzona w woju ekonomicznym. W dalszym ciągu swego 
r. 1897 zniżona taryfa na przewóz rudy żelaznej memoryalu Kolo Przemysłowców rozpatruje szcze
na dalszych odległościach wpłynęła niekorzys t nie gólowo projekt podniesien ia taryf na kolei War
n a wytwórczość hut, położonych w pobliżu złóż szawsko - Wiedeńskiej,*) jako obciążają~ych wy
~udy żelaznej na korzyść zakładów, · położonych l łącznie przemysł w Królestwie Polskiem. Ponie-

' *) Sprawa tu. bęclzio przedmiotem osobn eg o arty.kułn w / *> Przegląd Gllru i czo~Hut ni czy , r W07 , .\! J~, str . 36U, .\~ 171 s tr. 
Przeglt~dzie Gór ni czo-Rutnic zyn1 44 1 - 444. 
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waż zarząd pomienianej kolei, jako jedyny po
wód takiego podniesienia, podaje trudne swoje 
położenie finansowe, przeto Kolo Przemysłowców 
rozpatruje szczegółowo gospodarkę na kolei War" 
szawsko-Wiedeńskiej pod względem dochodów i 
wydatków. Na zasadzie danych porównawczych 
z kolejami skarboweroi i innemi prywatneroi w 
państwie Rosyjskiem Kolo Przemysłowców przy
chodzi do wniosku, że pod względem dochodów 
kolej Warszawsko- Wiede1'!ska znajduje się w wy
jątkowo szczęśliwych warunkach i J?rzyszlość jej 
pod tym względem przedstawia się Jak najlepiej. 
Wydatki kolei Warszawsko-W i edeńskiej wzrasta
ją jednak w wyższym o wielestopniu, niż docho
dy; wydatki te wzrosły z 62,48% dochodów w r. 
1898 do 78,85% w r. 1906. Z porównania z wy
datkami kolei skarbowych i innych prywatnych 
w państwie Rosyjskiem wypada, że gospodarka 
na kolejach prywatnych prowadzona iest oszczęd
niej, niż na skarbowych, czego jednak nie można 
powiedzieć o kolei Warszawsko- Wiedeńskiej. 

NQ 5. Jun Dmochowski. Nowy projellt P'~dat
ktt od docl10du (c. d.). Platnicy podatku. Ednwnd 
Arzyżn llowsld. Nas.se drogi 1vodne (c. d.). Autor 
rozpatruje wp(yw dr?.g wodnych na prz~mysl węg
lowy. Wytworczose węgla w zaglębm Dąbrow
skiem ni e może wzrastać z powodu braku taboru 
przewozowego na kolejach i z powodu wysokich 
kosztów przewozu węgla, które n p. do \V arsz awy 
są prawie równe wartości węgla w miejscu wydo
bycia (44,80fo). Okoliczność ta powoduje skupia
nie si ę zakładów przemysłowych w pobliżu za
głębia Dąbrowskiego z krzywdą innyc h dalej po
łożony ch dzielnic kraju. Wyzyskanie sieci dróg 
wodnych w kraju, stworzenie punktów przeładun
kowych i specyalnych składów oraz połą~.:zenie z 
kopalniami tych punktów drogami dojazdoweroi 
wprowadziloby zmiany zasadnicze w dotychcza
sowym handlu węglem. Wówczas fabryki, odda
lone od zagłębia Dąbrowskiego , ni e będą, podob
nie jak obecnie, nierównomiernie obciążone z po
wodu kosztów przewozowych opalu, co stanowi 
poważną trudność dla calego przemysłu ze wzglę
du na brak równowagi w poszczególnych gałę
ziach. Zagłębie Dąbrowskie może mieć dogodne 
połączenie z Wisłą przez jej dopływ Przemszę 
Czarną. Jest to rzeka dostatecznie obfita w wo
dę, żeby mogły kursować po niej lodzie, nałado
wane węglem po 8 000 pudów. Koszta uregulo
wania jej w granicach Królestwa Folskiego i na 
pograniczu z Niemcami, na długości 15 kilome
trów pomiędzy Będzinem i przystanią Towarzy
stwa Sosnowieckiego, skąd omawiana rzeka jest 
już uregulowaną, wyniosłyby około 30 000 rubli 
za l kilometr. Przemsza Czarna od Będzin a na 
długości 14 kilometrów w dół uważana jest za 
rzekę spławną a w tych razach prawo żąda, żeby 
wszelkie tamy i urządzenia wodne były przysto
sowane do spławu i tylko w tym razie, gdy nie 
tamują żeglugi, zezwala się na ich istnienie. Z 

tego wynika, że istniejące obecnie i tamujące że
glugę tamy i inne przeszkody mogą być zniesio
ne, jako nieprawnie postawione. l >alej Przemsza 
Czarna na długości 3 lzlm. tworzy granicę wodną 
pomiędzy Królestwem Polskiem i państwem Nie
mieckiem, poczem po przyjęciu dopływu Przem
szy Białej do swego ujścia na długości 23 kilo
metrów tworzy granicę pomiędzy Niemcami i 
Sląskiem Pruskim. Ta ostatnia część dzięki za
biegom rządów austryackiego i niemieekiego pod 
względem uregulowania przedstawia się imponu
jąco . (22 m szerokości i 0,8 m głębokości przy 
najniższym poziomie wody) i od r. 1884 służy ja
ko tani śrorlek przewozowy dla węgla śląskiego i 
galicyjskiego oraz dąbrowskiego, lecz z jednej 
tylko kopalni Niwka. Przewóz węgla odbywa się 
w galarach z ładunkiem okolo 25 t i koszt prze
wozu wynosi na odległość 190 !dm po 0,8 kop. za 
tonnę i kilometr. Uregulowanie Przemszy Czar
nej w granicach Królestwa Folskiego oddaloby 
wielkie usługi dla przemysłu węglowego w za
głębiu Dąbrowskiem, rozszerzając rynki zbytu 
węgla i pozwalając na podniesien ie wytwórczości, 
jak również dla rozwoju przemysłu w dorzeczu 
Wisły a głównie w okręgu Warszawskim. Koszt 
przewozu węgla z zagłębia Dąbrowskiego do War
szawy Przemszą i Wisłą na odległości 531 klm 
wyniósłby około 3 kop. od puda. Galary w dro
dze powrotnej mogły hy przewozić do za~lębia 
Dąbrowskiego drzewo, zboże, rudę żelazną 1 t. p. 
UrP-gul owan ie Przemszy Czarnej otworzyloby dla 
węgla dąbrowskiego również dalsze rynki wzdłuż 
drogi wodnej Wisła, Narew, Kanał Augustowski, 
Dźwin a. hby pracy w Niem czech. Do powstają
cych w Niemczech izb pracy będzie należała prze
dewszystkięm czynność pojednawczo- rozjemcza 
zwłaszcza tam, gdzie dotychczas niema sądów 
przemysłowych. Nadto izby pracy będą miały 
prawo oceny projektów rządu, wydawanie spra
wozdań o stosunkach ogólnych pracy danego za
wodu jako też stawiania rządowi wniosków samo
dzielnych. Do izb pracy należą przed~btwiciele 
pracocławców i robotników; przewodniezy mzęd
nik państwowy. Strop systemu Bremera. Przeglqd 
spraw pr.semyslowych. Upadek przemysłu włókni
stego w Łodzi na korzyść okręgu Moskiewskiego. 
Rejestmcva firm halldlowych. Taryfa ua rud~ że
lazng. N a podniesieniu taryf na przewóz rudy 
żelaznej koleje niewiele skorzystałyby, ponieważ 
huty żelazne w Królestwie Polskiem zmniejszy
łyby wytwórczość surowca i przeszłyby na prze
rabianie surowca rosyjskiego. Nowe kolej/d. Sto
wars_vs.senia zawod01ve. O kasach emerytalnych w 
instytucyach kredytowych i przedsiębiorstwach prze· 
myslowo-hrmdlowych. Zjazd przemysłowców nafto
wych w Petersburgu. Zjazd przedstawicieli gield 
i rolnictwa w Petersbur gtt. Ze stosunków lódz kich. 
Odezwa Rady Towarzystwa przedsiębiorców i fa· 
brykantów w Petersburgu w sprawie zatargów 
pomiędzy fabrykantami i robotnikami w Łodzi. Kro· 
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11ika. Z ryuków pielliężllych i gield. Sprawozdania l w porównaniu z wydatkami na kolei Warszaw
tv1e~arowe. Kursy papierów procentowych i allcyi. sko- Wiedeńskiej; z zestawienia tego wynika, że 
Memoryal Kola Przcmyslowców ·w sprawie projektu każda pozycya wydatku na kolei \Varszawsko
podwyżki taryf przewozowych na węgiel (c. d.). Ze- Wiedeńskiej jest znacznie wyższa, niż na innych. 
stawienie różnego rodzaju wydatków na kolejach 
skarbowych i prywatnych w państwie .H.osyjskiem S. 

Puszczenie wielkiego pieca NQ l w hucie 
Częstochowa po zadekowaniu trwającem 14 
miesięcy. Jeszcze do niedawna zatrzymanie wiel
kiego pieca z ogniem czyli dekowanie na dłuż
szy przeciąg czasu bylo uważane tak z punktu 
widzenia t echnicznego, jak i ekonomicznego za 
rzecz trudną i kosztowną. Wprawdzie z górą 
lat 20 temu za granicą byly wypadki dekowania 
wielkiego pieca na miesiące, lecz, o ile wiemy, 
rozdmuchanie n astępn ie takiego pieca bylo poł'ą
czone z wielkieroi trudnościami. 

U nas wypadki ostatniej doby. jak bezrobo
cia, kryzys metalurgiczny, brak koksu, i t. p. by
ły powodem częstych zatrzymywań wielkich pie
ców i nauczyły nas radzenia S(>bie w najtrudniei
szych warunkach. Jako przykład możemy podać 
zadekowanie pieca .N2 l w hucie Częstochowa, 
trwającego 14 miesięcy . Piec ten o pojemności 
325m3, wysokości 17 600 m, 8 formach z przekro
iem 130 mm, 450 m 3 wiatru na minutę i wydaj
ności 140 t surowca martenowskiego na. dobę dał: 
od marca roku 1899-go do kwietnia roku 1902-go 
5 449'271 pudów surowca rozmaitych gatunków 
i był zatrzymany dla wymurowania nowego tyg
la. Puszczony na nowo w 9 sierpnia r. 1904, 
szedł do 26 października r. 1906 i byl zadekowa
ny na dłuższy czas z powodu nizkiej ceny 
surowca i braku koksu . Podczas ostatn iej kam
panii wytopiono w piecu: 
Surowca martenowskiego . 2 754 845 pud. 

" giserskiego l 063 l 57 
" hematytowego 326 568 " 
" fosforowego . 225 926 " 
" zwierciadlanego (2 kamp.) 174 205 " 
" krzemowego (2 kamp.) . 48 610 
" ferromangauowego ( 4 k.) 137 208 " 

Razem 4 730 519 pud. 
Zbytecz nem będzie ·dowodzić , że podczas 

wytapiania ferromanganu i ferrokrzemu piec 
bardzo niszczy się, co istotnie miało miejsce u 
nas i w niektórych częściach pieca grubość ścian 
wynosiła 30 mm. Naturalnie, że po wydmucha
niu taki piec rozsypalby się, pozostało zatem de
kowanie. W tym celu byl dany najprzód pusty 
ładunek koksu 300 pudów, następnie znowu 300 
pudów koksu i 200 pudów materyalów przetopo
wych e/a normalnego naboju), po 8 nabojach znowu 
namiar koksu większy o polowę czyli 450 pudów 

b ie;)ąca. 
koksu ładunki materyulów przetopowych. 
W taki sposób przy zatrzymaniu pieca był na
miar koksu 900 pudów (l r az 300 i 4 razy po 150 
pudów przy 1/ 3 normaln ego naboju; pie~ był nie
doładowany na 3 naboj e). Nasypano do niego 15 
wózków mokrej szlaki gramulowanej, na to 4 wo
zy popiołków z rudą glinową, wreszcie glina, 
r ozrobion a na rzadko i uklepana. Formy zostały 
wyjęte i zamurowane, piec od góry do dolu gru
bo wysmarowany smołą, aby go uczynić ni eprze
nikli wy m dla powietrza. Po trzech miesiącach, 
gdy kotlarze weszli pod dzwon dla doko
nania naprawy, naboje znajdowały się na tej sa
mej wysolmści, przykryte grubą warstwą śniegu 
i robotnicy musieli roznieci ć ogień w piecu, aby 
ogrzać się. W kwietniu piec jeszcze byl w tym 
samem położeniu, lecz na zewnątrz zaczął styg
nąć. Na powłoce smołowej zaczęly robić się ry
sy, co ozn aczało , że piec stygnąc, tworzy szpar
ki, przez które dostaje się powietrze i naboje powo
li zaczęły opuszczać się. Gdy w r. 1907 piec Nf? 2 
ciągle stawał z braku koksu postanowiono zadeko
wać go i puścić mniejszy piec M l. W chwili, gdy 
przyst~piono do ponownego wskrzeszenia działal
ności pieca upłynęło 14 miesięcy . Piec był nie
pełny (na 10 nabojów), cienkie miejsca muru by
ły zbadane i podmurowane do grubości 120 mm. 
Zaledwie odmurowan o formy, gaz pociągną! do 
góry i robotnikom zaczęło być gorąco. To było 
do bry m znakiem, że w piecuj est jeszcze koks. N i e 
tracąc czasu, wsypaliśmy do ni ego 600 pudów 
k oksu i lekki nabói, równy 1/ 1 normalnego; na
stępnie 300 pudów koksu i nabój o 20% większy 
od poprzedniego. Na samej górze byl dany na
bój równy połowie norm alnego. Gdy po otwo
rzeniu form został odgrzebany popiół i żarzący 
się drobny koks, zamurowaliśmy okna, ustawia
jąc możliwie wysoko rurki z blachy 75 111.1n 

przekroju; takich rurek było 3 z przodu i jedna 
z tyłu. Pod rurkami w murze był:y porobione 
okienka dla spustu szlaki po rynnach pochyłych. 
31 grudnia r. 1907 o godzinie 12 puściliśmy wiatr, 
ogrzany do 650° przy 12 obrotach maszyny, czy li 
około 80 1113 powietrza na minutę. Z asyp any wę
g iel i koks energ ieznie zajął si ę i z przebitych 
okienek pod g ilzami polała s ię płynn a szlaka. 
vVkrótce zaczęły upalać się rurki, a ch wiJowe 
zmniejszenie wiatru zalało nam ty l nią rurkę. 
Noc z 31 grudnia na l stycznia r. 1908 by la bar-
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dzo ciężka, tern bardziej, że mró~ sięgal 23° i ro- rek dwuosiowych o nośności 20 t. Węglarki te 
botnicy byli zmęczeni, a spód w piecu, umożli- mają spody cale żelazne i takąż więźbę pudla; 
wiający wstawienie form, robil się bardzo wolno, opierzenie i podlogi zrobione są z desek sosno
bo caly spód tygla by l z u pelnie zimny. Wresz- wych . Pojemność pudeł wynosi 7,18 m X 2,65 m X 
cie 1 stveznia r. 1908 o godzinie 4 po poludniu X 1,32 m == 25 m3

• Ciężar własny węglarek 
zaczęliś;ny wiercić otwór nad sztychem i po hamulcowych wynosi 7 950 llg, niehamulcowych 
przewierceniu na l m głębokości wstawiliśmy 6 750 llg, co stanowi 0,252 całkowitego ciężaru 
forsunkę naftową. W godzinę potem cala szla- wagonu ładownego. 
ka odchod31ila. prze~ ten ot\~Ór~ co dalo możność Wysyłka brykiet z zagłębia Donieckiego. 
zatrzymama pieca . 1 wsta wi ema form ~ .w?dą: W zagłębiu Donieckiem istni eje fabryka brykiet 
Odtą~ roz~rzewame s~lo ba~·.dz? P 1:ędko 1 ,;uz t~J l przy kopalniach Towarzystwa Żyłowskiego; fa
sameJ nO Cj _z l 1~a 2 ::styczn_1~ czy li_ w 36 0 0dzm bryka ta wysłała brykiet: 
p o puszczemu p1eca dostah smy pierwszy suro- w r. 1906 . . . 4·417 000 pudów 
wiec. IV. }akobson. " " 1907 . 8 072000 " 

Listy inwalidów w zagłębiu Donieckiem. Odbiorcami bry kiet s ą przeważnie drogi że-
Od marca r. 1907 w biurze Rady Zjazdu przemy- lazne, głównie Moskiewsko - Kazańska, Południo
.slowców górniczych Południa Rosyi prowadzą się wo- \X/schodnie i Ri azań s ko - Uralska; w r. 1907 
listy robotników, którzy j ako poszkodowani skut- zacz ęły brać brykiety również następujące kole
lci em wypadków ni eszczęśliwych, otrzymali na mo- je skarbowe: Mikoła.i ews ka, Południowo-Zachod
-cy prawa z dnia 14 czerwca r. 1903 odszkodowani e nie i Rysko-Orłowska. Wymienione koleje otrzy
pi8niężne od właści c ieli przedsiębiorstw g órni- mały w r. 1907-ym 7,6 milionów pudów brykiet. 
-czych i hutniczych. vV koń c u lutego r.1908 L> iu- Spożycie bry kiet dla uży tku domowego wy nosiło 
ro pos i ad ało 13 014 nazwisk t akich ro botnikó w. w r. 1907 zaledwie 400_000 pudów. 
Przedsię biorstwa przemysłowe przed przyj ęci em 
robotnika zwracają s i ę do biura po wi adomość, 
czy dany r obotnik ni e otrzymał" j uż gdziekol wiek 
odszkodowani a za wy p adek ni eszczęśliwy . Ma t o 
na celu uchronieni e przemyslnwcó w od n aduży ć : 
zdarza si ę bowiem często, że robo t nik, który w 
jednej k opalni lub fabryce otrzymaJ odszkodowa
nie za wy pad ek nieszcz ęśliwy, otrzymuje n astę p 
nie pracę g dzieind ziej i po dozn aniu jakiego lek
kiego lliejednokrot ni e rozmyśln ego wypadku żąda 
odszkodow ania za n astępstwa. poprzed ni ego wy 
p adku. Pod obnego r odzaju list y inwalidów maj ą 
by ć równi eż prowadzonE> w biurze Towarzyst wa 
fabrykantó w w P etersburgu i w biurze Zj azdu l 
r osyjskich wy twórców mas zy n rolni czyc!J. By ł"o
by pożąd anem prow:-~dzenie t aki ch list równi eż w 
zagłębiu Dąbrows kiem, g dzi e podol>n ego rodzaju 
nadużycia niejednokrot ni e już zd arzał"y się; li sty 
takie mogłyby być prowadzon e w biurze mającej 
być otwartą komi syi lekarskiej dl a. dokonyw a ni a 
badań robotników, po >? zkodowanych skutkiem wy-
padków nieszczęśliwy ch. S . 

Górnoślaski przemysł cynkowy i jego po
stępy. Hutnict wo cynkowe is t nieje na S l ąsku 
Górnym już około 100 lat. Ogólna wytwórczość 
cynku wynosiła w r. 1811-y m 5020 centnarów po 
181

/ 4 tal. za ce ntn. Wytwórczość ta wzrastała 
stopniowo i dosięgła punktu kulminacyjnego w 
r . 1825; istniejące wtedy 28 hut cynkowych wy
topiły 240 000 centn . cynku po cenie przeciętnej 
Sl/ 2 tal. Odtąd ce ny stopniowo spadały i wy
twórczo ść obniżała się . W roku 1830 wytwór
czość wyn osiła ty lko 90 986 centn. po cenie 2 1/ 2 
t al. za centn . Do roku 1864 wytwórczość cynku 
wzras ta ła powoli w ciągu z a.ś lat 1864-1874 prze
stała wzrastać pomimo zapr owadzanych w tym 
czasie przez przemysł"owcow ulepszeń te c iJ nicz
nych wskutek wy czerpania się dawnych bog atych 
pokładów g almanu. 

Od roku 1874 wytwórczość cynkn zaczęła 
bardzo silnie wzra.stać . Przyczyn ą tego bylo po
wszechne zaprowadzenie w hutnictwie cynkowem 
opalu g azoweg o, dodatnio wpł'ywającego na wy
d ajność i wytwórczość, a także inne ulepszenia, 
dalej przeróbka stopni o w o coraz bogatszych rud 
cynkowych. Przy kopalniach rudy cynkowej 
zbud owano duże, r acyon alnie urządzone płuczki 
rudy , a hu ty ey nkowe urządziły odpowiednio 
zbudowane piece do prażenia blendy. Ta ostat
nia wskutek tego zastąpiła w zupełności wydo by 
wany g alman, który stawał się coraz biedniejszym; 
stop n i owo to zwiększenie przez dodatek blendy 
przewyższyło obniżenie wydajności, spowodowa
ne pog orszeniem się galmanu. Górnośląska wy
twórczość cyn ku zwiększała się więc rokrocznie, 

Wagony własne kopalń. Z powodu braku 
wag onów kolei ·warsza wsko - Wiedeńskiej , j aki 
kopalnie zagłębia Dąbrowskiego odczuwały w 
przeciągu dwóch ubieg.J'y ch lat (stan rzeczy po
prawił si ę dopiero w r. 1908-ym), zarządy wi elu 
kopalń zmuszone były uciekać się do wyn ajmo
wania wagonów na własny r achun e k za granic ą, 
płacąc za to zn aczn e sumy i nie korzystając w 
z~mian z żadnych ulg tary fowych; bylo to :po
mekąd podniesieniem taryfy przewozowej, ktore 
ponosić musiał: spożywca. J edno z przedsiębiorstw 
węglowych w zagłębiu Dąbrowskiem. mi ano vvicie 
Towarzystwo Grodzieckie zaopatrzyło się w fa
bryce Bałtyckiej w Rydze w 50 własnych węgla- l 

przewyższyła ona wreszcie popyt, przez co ceny 
na cynk spadały. Starano się temu zapobiedz 
przez oszczędność w kosztach wytapiania. Je d-
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rakże w r. 1885 ceny spadły tak nizko, że tylko. lacye, konuensujące pary 111etalowe i pyl. W ostat
huty, znajdujące się w wyjątkowo dogodnych nich zwłaszcza czasach lJlldowar10 obszerne insta
warunkach uo do ;;;prowadzania materyałów, pra- lacye z wielkim nakładem kapitału; opłaeają się 
cowały z nieznacznym zyskiem, inne pracowały one jednak, o ile są n ależycie urządzone, zbie
bez zysków lub nawet ze stratami. rające się bowiem wytwory kondensacyi zawie-

Zachodni przemysł cynkowy znajdował się rają od oO do 50% cyn ](. u. 
w tym czasie w gorszemjeszcze położeniu. Wtedy Według sta.t,ptyki, wydanej przez Górno
nadreńsko-westfalscy przemysłowcy cynkowi za· śląski Związek Górniczo-Hutniczy za rok 1905, 
proponowali górnośląskim przyłączenie się do koa- czynnych było 20 hut, które przerobiły 232 374 t 
licyi, dotyczącej rynku cynkowego. Uch wały galmanu, 319 951 t blendy cynkowej i 4 497 t wy
podpisano we wrześniu r. 1884. Belgijscy, nad· tworów cynlwwych ubocznych; zużyły one 970589 t 
reńsko-weśtfalscy i górnośląscy przemysłowcy węgli, 284 071 t wytJałków i 55 499 t gliny ognio
cynkowi zobowiązali się od r. 1886 nie powięk- trwałej i wytopiły: 
szać wytwórczości z r. l8?4. Dla przemysłow- 129 013 t cynku surowego wartości 62 588 039 M 
ców górnośląskich zgodzono się 11a zwiększanie 4187 t pyłu " 1726 657 
wytwórczości rocznie o 50fo. Koalicyę tę zawią- 10 t tlenku cyn ku " 3 032 : 
zano początkowo na trzy lata, przyłączyli się do l 20± t ołowiu " 309 352 " 
niej wszyscy angielscy i część francuskich prze- 24 568 t kadm n " 148 068 " 
mysłowców cynkowych; przez to prawie c::1la Obecnie g-órnośląskie huty cynkowe przera-
europejska wytwórczość została ustalona. Do- l biają więcej blenuy cynkowej, niż galmanu (prze
datnie wyniki tej koalicyi dały się wkrótce on- ciętnie oko/o 38 !6 ga lmanu i 62 ~ blendy eyn
czuć .• Rynek cynk?wY. ust~lił się, ceny poszły l kow~j), musiar~o \~ięc ~aprowadzić odd_z~elne urzą
w gorę, t ak że gornosląskl przemysł cynkowy dzema do prazema teJ blendy. Dawme.1 uskutecz
znowu zaczął rozwijać się. Po dziew ięcioletniem niano to w dwupiętrowych piecach fryburskich 
istnieniu rozwiązano europejską kouweucyę cyn- z ręcznem przesuwar1iem rudy, obecnie zaś sto
kową w r. 1894 i wytwórczość cynku nie jest sują się piece mechaniczne. \Vywiązujące się przy 
obecnie niczem skrępowana. Przy normalnym bie- tern gazy pochłaniano początkowo w wieżach ab
gu interesów obecna wytwórczość cynkowa odpo- sorbcyjnych z mlekiem wa.t>iennem, jednak wsku
wiada popytowi, należy się więc spodziewać sta- iek ni edostatecz nego usuni ęcia d wutJenku siarki 
lości rynku cynkowego, jeżeli tylko przez wwóz wywierały one wpł'y"w szkodliwy na wegetacyę. 
cynku amerykańskiego ceny nie spadną, lub też V/ nowszych czasach rząd zmusił do kondensacyi 
prży zwyżkowej tendencyi nie nastąpi wzrost dwutlenku siarki; wynikły z tego wielkie trudno
wytwórczości powyżej popytu. ści co do zbytu stale powiększającej się wytwór-

Następujące zestawienie przedstawia wy- czości kwas u si arkowego. . 
twórczość cynku na Śląsku Górnym w ciągu lat Wytwórczość kwasu siarkowego na Sląsku 
1875-1905. Górnym, powodowana przeróbką blendy cynko-

Rok wy~;~k:c:ość liena l t wej, wynosi obecnie rocznie 110 000 t, przeliczo-
t M. nych na 50°/0-owy kwas. Już teraz trudno jest 

43123 462.00 ~być tę ilość kwasu, ~ tn~dności ~e zwi~kkszą się 
60~ "'t98 340 ·2 Jeszcze przy wzmożem u s1ę wytworczośc1 wasu. 

' ,:1 T k . . lk 78477 252.54 yl o m ew1e ie stosunkowo ilości kwasu znaj-
88 699 440, J3 dują zbyt na miejscu. Przesyłka większych ilo-
95 430 269.56 ści kw n su na zac hód j est niemoźli w a, pomimo ula-

102 213 388;95 twionego
1 
p_rzewozu whcysternach , wskutek niepro-

129013 485,13 porcyona me wysokie tn ryfprzewozowy cJ1• Wy-
wóz do Austryi został utrudniony wskutek pod

Całkowita wytwórczość cynku na Śląsku wyższenia da. Jeszcze trudniejszym jest wywóz 
Górnym wynosi do 1905 r. włącznie 3859703,70 t · do Rosy i z powodu znacznego cła ochronnego. 
wartości 1363 075 934 m. Przeciwnikami zmniejszenia tyeh ceł są nie tył-

z ulepszeń, zaprowad zonych w przemyśle ko wytwórcy kwasu siarkowego tych krajów, do
cynkowym, wymienić naleiy przedewszystkiem kąd ma on być wwożonym, lecz także częsć spo
zastosow~nie _ger.Jeratorów. co dało ~ożność_ po- \ żywe?':' mi~no:vicie fa_bryka~ci . superfosfatow, 
większema p1ecow, a przez to um1eszczem a w obawiaJący s1ę, ze w raz1e obmżema cen n;:t kwas 
nich większej liczby mufli, co powiększyło znacz- powstaną nowe fabryki superfosfatów, a przez 
nie wydajuośćpieców. Uzupełniono również ognio- to obniżą się ceny na t.e ostatnie. Tak złemu po
trwałość materyałów i przygotowywanie mufli, Jożeniu huty górnośląskie mogą zaradzić tylko 
przekonano się bowiem, że im dłużej mufla znaj- przez zmniejszenie kosztów fabrykacyi kwasu 
duje się w użyciu, tern większą jest wydajność siarkowego i kosztów prażenia blendy cynkowej, 
cynku, starano się więc przygotowywać je tylko np. przez zaprowadzenie mechanicznego przesu

1875 
1880 
1885 
1890 
1895 
1900 
1905 

w najlepszym gatunku i z najlepszej gliny ognio- wania rudy w piecach. 
trwalej. Ulepszono też lub nowourządzono insta- Chemik Polski. A. Rzecllulek. 
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