
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
~ 4 ( 142 ). Dąbrowa , dnia 15 Jutego r . 1910. Tom VII. 

Rozwój i organizacya obecna państwowego korpusu górniczego we Francyi. 
Organizacya korpusu górniczego we Fran- czość węgla we Francyi pod koniec lat 80-ych 

cyi i powierzenie mu państwowego dozoru gór- wynosił'a do 600 000 t rocznie, na co składała się 
niczea-o datuje się właściwie od początków ze- wytwórczość okręgów Północnego i Loary w 
szle a-~ (XIX) stulecia, kiedy nastąpiła gruntow- ilości 500 000 t, ognisk węglowych pomniejszych 
na ~eorganizacya administracyi francuskiej po \ głównie Oalvaclos (kop. w Littry) do 100 000 t . 
wypadkac~, w_ywołanych prze~ rewol~cyę. D.o 

1 
N.ikle bard~o przedstawiał~ ~ię wytwórczość krusz,

tych czasow me było wcale panstwoweJ orgam- cow. Pom1mo że w chwll1 wybuchu rewolucy1 
zacyi inżynieryi górniczej i z tego również wzglę- liczono do 200 kopalń rudy, wydajność ich da
du, że faktyczny rozwój przemysłu górniczego wała się qkrPślić na 28 000 t roc?.uie rudy żelaz
daje się zauważyć dopiero po unormowaniu życia n ej i 20 000 t surowca. 
społecznego we Francyi, po wzglęclnem uspo- Bez wątpienia wiek XVII nie byJ początkiem 
kojeniu umysló"V' i wzięciu się poszczególuych przemysłu wydobywalnego we Francyi. Już bo
warstw narodowych francuskich du pracy wy- ~ wiem w r. 1471 edykt wrześniowy króla Ludwi
twórczej. ka XI mówi o jeneralnym zarządcy i wizytato-

W wieku XVII było zaledwie w całej Fran- l rze kopalń (general maitre gouverneur et visiteur 
cyi kilka drobnych środowisk górniczych, s kła- des min es) oraz o i ego zastępcy*). Znane są rów
dających się z kilku kopalń bez poważniejszego l nież edykty królewskie z r. 1568, które mówią 
zuaczenia o płytkich szybach i niklej wytwór- o pompatycznych tytułach wielkiego ministra 
czości, ldórR. zaspakajała zaledwie potrzeby superintendenta oraz jeneralnego reformatora 
miejscowe. Do przyczyn, które bez wątpie- kopalń węgla i kruszców Królestwa (grand 
nia wplynęly poważnie na ograniczenie wy - maitre superintendant et general reformataur des 
twórczości nieliczny~h kopalń francuskich, w mines et minieres du Royaume), które po odrzu
pierwszym rzędzie zaliczyć trzeba utrudniony ceniu całej dekoracyjnej strony tych tytułów 
dowóz do miast, brak rozgałęzionych dróg wod- bądź co bądź świadczą, że wówczas istJJieć mu
nych, pomimo że istniały już wówczas gfówne siały kopalnie węgla i kruszców. 
linie wodne. łączące ogniska fabryczne i handlo- Pierwszą organizacyę państwowego wydzia
we. Wytwórczość węgla we Francyi zwiększyła lu górniczego stworzył Król Henryk IV swoimi 
się znacznie w wieku XVIII, kiedy w r.1720 od- edyktami styczniowym r. 1597 i czel'wcowym r. 
k:r:ftO na północy Francyi w departamencie, cizi- 1 1601**) .. Sp~cyalua k_ategorya ur~ęd~ików miała 
sie.Jszym N ord, pokłady węgla, będące przedluże- umyślme zaJmować s1ę dozorem gormczym. Orga
JJie~ zagłęb~a węglowego w Mons. W krótkim l niza~ya ta mia~a j.ednak char~kter fisk.alny, jak 
czas1e wytworczość węgla w tym okręgu poczę - wogole wszystlne owczesne obJawy uclz1alu pań
la rozwijać się, dochodząc do wydajności 250 000 stwowego w sprawach przemysłowych. Faktem 
t pod koniec monarchii (kopalnie w Anzin ). W l niezbitym jest, że wogóle do polowy XVIII stu
ty~ również czasie dal się zauważyć także roz- · lecia wł'adze państwowe we Francyi trakto:valy 
W?J dr1_1g:iego okręgu węglowego francuskiego, l kweRtyę organizacyi dozoru państwowego Jedy
ml~nowl?le Loary (kopalnie w Rive-de-Gier i nie ze stanowiska fiskalnego. Dopiero w r. 1739 
Sawt-Et1~nne), w którym wytwórczość węgla w z chwilą mianowania DANIELA TRUDAINEA intencJen
tym czas1e wynosiła 250 000 t rocznie. Według tern finansów w Paryżu, do obowiązków którego 
AGUILLONA*) w r. 1763 kopalnie w Rive-de-Gier do- należało zarządzanie wydziałem <lróg i komuni
starczyli do największego ówczesnego ogniska kacyi oraz górnictwa,***) zmienił się zasadniczo 
fabrycznego Francyi, mianowicie Lugdunu, 36 000 pogląd władz państ.wowych francuskich na rolę 
t wę~la. Ogółem według tegoż historyka fran- i znaczenie górnictwa w życiu ekonomieznam 
cushego przemysłu i do?.oru górniczego wytwór- · 

*l Lame Fleury. De la legislation minerale sous l'ancienne 
monarchie. Paris 1857. 

**) Ibidem 
*) Louis Aguillon. Notice sur Ie oorps des mines. (Livre ***1 Józef Frejlioh. Korpus dróg i mostów we Francji. 

d'or d' Ecole PoiyteohniqueJ Paris 1889. Przegląd Techniczny .M 41, 43, 45 • 49 r. 1907 Warszawa. 
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oraz na charakter, jaki Willlen nosić dozór pań- eksploatowanych lub też nieeksploatowanych 
stwowy górniczy. Dodać należy, że w . tym cza- sposoby i metody prowadr.enia robót, baczyć, że
sie wytwórczość górnicza we Francyi była naj- by roboty wykonywane były prawidłowo, miać 
bardziej nikŁą pomiędzy państwami europejskie- na uwadze bezpieczeństwo zdrowia i życia gór
mi. TRUDAJNE wprowadził poważną i pożyteczną ników, pracujących w tych kopalniach, dawać 
1·eglamentacyę górniczą, zaprowadził prawa o rady i wskazówki tym przedsiębiorstwom oraz 
wydawaniu koncesyi nn. eksploatowanie kopalń i zarządom kopalnianym, których kopalnie ze 
kamieniołomów. utworzy/ inspektoraty górnicze, względu na ich pożytek i znaczenie. zasługują 
które były nie tylko instytucyami cłozoru pań- na szczególniejsze poparcie. Oprócz tych czte
stwowego, ale również i urzędami doradców tech- l rech inspekt0ratów utworzono jeszcze irrspekcyę 
nicznych, do obowiązków których należało da- torfowisk w Pikardyi i hrubst.wie d'Artois oraz 
wanie rad i wska:lÓwek, tyczących się udoskona- jeneralną inspekcyę kamieniołomów paryskich 
lenia technicznego kopalń i zwiększenia wytwór- (r. 1777 J*) . Następca N ECKERA, J OLY DE FLEUHY z mie
czości górniczej. Był to niewątpliwie przejaw nił tę organizacyę. tworząc specyalną intenden
prakty.czny ów:czes~ej ekonomicznej sz_koły mer- turę górnictwa. Za czasów ~ej~e otworzono d. 
kantylJstyczneJ, ktora wldadała na panstwo oho- 13 marca r. 1783 szkołę gorr11czą w Paryżu. 
wiązek popierania rozwoju przemysłowego krain. W ogóle z końcem lat 70 ówczesna administracya 
TRUDA!NE dbał również o przygotowanie specyal- francnska poczęła baczniejszą zwracać uwagę na 
ne inspektorów górniczych; utworzył więc przy przygotowanie specyalne urzędników wydziału 
szkole dróg i mostów w Paryżu w r. 1747 kat.e- górniczego. Na pięć lat bowiem przed zaloże
drę chemii, której wykładów musieli sfuchać kan- niem paryskiej szkoły górniczej Król Ludwik 
cłydaci na inspektorów i dopiero po odbyciu stu- XVI patentem swnim z d . 12 czerwca r. 1778 
dyów praktycznych w krajach sąsiednich, w któ- utworzył w mennicy Królewskiej katedrę mine
rycli przemysł górniczy bardziej był rozwinięty, j ralogii, metalurgii oraz sztuki próbowania rud 
z~~aszcza zaś '"Y ~ie~czec~. mogli być mian owa- l kru ~.cowych .. ~r~f~sorem został SAGE, cztonek Al~a
m l!lspektonrml gornrczym1. demu nauk, pozmeJszy profesor tychże przedmlO-

Gcły w drugiej polowie wieku XVIII prze- tów w szkole górniczej paryskiej. Przygotowa
mysi górniczy względnie rozwinął się. wówczas nie, jakie dawały wykłady SAGE'A, uyły widocz
dla ześrodkowani a spraw państwowego dozoru nie niewystarczające dla odpowiedniego wylewa
górniczego utworzono w r.l763 przy jeneralnym liiikowania przyszłycli inspektorów, podinspekto
wydziale kontroli finansów specyalny depart::t- rów oraz inżynierów górnictwa. Zaradzić miara 
ment dla spraw górniczych. Do obowiązków no- t_ym brakom szkoła górnicza paryska, której kurs 
woutworzonego departamentu należało wydawa- nauk trwać miał lat 3 (nd l listopada do l czerw
llie koncesyi ora?.< decydowanie we wszystkich ca); komplet nauczycielski stanowiJe 2 profeso
kwestyach technicznych i administracyjnych. do- rów, z których jeden wykładał c hemię, minera
tyczących eksploatacyi kopalń. Przy Departa- logię oraz naukę o kruszcach (byłe wykłady w 
mencie tym była oddzielna zupełnie inspekcya mennicy paryskiej), drugi zaś fizykę, geometryę 
kuźni i kopalń oraz cechowania wyrobów o cha- podziemną, hydraulikę oraz sztukę bezpiecznego 
rakterze wyłąr,znie fiskalnym. Departament dla i oszczędnegu bicia s~.~ybów; dodatkowo winien 
spraw górniczych zwinięto jednak w r. 1781. był on wykładać o maszynach, tyczących się 
przydzielając wszystkie jego sprawy do obowiąz- eksploatacyi i budowy pieców hutniczych**) 'ra
ków Departamentu finansowego; kiedy zaś inten- ka organizacya szkoły górniczej przetrwała do 
dentury finansów zostały przez NECKERA z;niesio- początków rewolucyi, poezero w r. 1790 zostala 
ne, przydzielono wszystkie sprawy, dotyczące rra kilka lat zamlmiętą. Za czasów tejże inten
górnictwa, do obowiązków czterech intendentów dentury górnictwa_ wydane zostały specyalne re
handlu, którym do pomocy dodano (na dwóch) gulaminy, dotyczące eksploatacyi kopalń rud 
po jednym inspektorze górniczym. Widocznie kruszcowych oraz kopalń węgla. Na mocy tych 
liczba spraw z dziedziny przemysłu górniczego regulaminów eksploatacya oddaną została pod 
francuskiego stale wzrastała. ponieważ dwóch in- dozór inspekt0rów i podinspektorów królewskich, 
spektorów górniczych przy intendentach handlu którzy mieli rekrutować się z pośród dyplomo
wszystkim obowiązkom zupalnie podołać nie by- wanych uczni0w szkoły górniczej. 
li w stanie i rozkaz Rady Królewskiej z d. 21 Intendenturę górnictwa, jako najwyższy 
marca r. 1781 tworzy 4 inspektoraty górnicze urząd administracyjny do spraw przemysłu wy
(des mines et minieresJ.*) Inspektorzy ci obo- dobywalnego, w r. 1787 zlączono z jntendenturą 
wiązani byli objeżdżać każdego roku rozmaite rlróg i mostów, która to organizacya, jako łącz
prowincye Królestwa, odbierać sprawozdania i ny zarząd robót publicznych, przetrv.-ała do r. 
raporty, przedstawiać administracyom kopalń 1892. Korpus górniczy z chwilą wybuchu rewo-

*) L. AgUlllon Legislation des mines en France. lnspec
teur generał des mines. l'rofesseur de Jegislation ;" l'Ecole des 
mines de Pario. Paris. 1905. 

*l L. Aguillon Notice sur Je corps des mines <Livre d'or 
d' Ecole Polyt~chniquo). Paris. 18'3!1. 

"* 1 Lo me Fleur_,. De la Jegislation minerale sous !'ancien
n e monarchie. P~~ris. 1857. 
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Jucyi składaJ' się*) z intendenta, dwóch komisa
rzy królewskich, pięciu jeneralnych inspektorów, 
3 podinspektorów oraz ~ześciu inżynie~·ów, .któ
ry ch liczbę mian o po w1ększyć z ch wllą, kiedy 
uczniowie (szkoły górniczej) wy każą się nosta
tecznem przygotowaniem. pwaj komisa1:ze kró
lewscy zajęci by li specyaln1e Wizytowamero za
kładów hutniczych i lasów królewskich. Inspek
turzy zaś i podinspektorzy obowiązani byli ob
jeżd.żać górnicze i hutnicze .okręgi FrancJ:i. skła
dać w.tadzom wyższym swoJe sprawozdania z po
dróży, pozatern winni byli dawać wskazÓ>Tki 
przedsiębiorcom górniezym w sprawach. tyczą
cych się udoskonalenia i rozwoju wytwórczości, 
oraz samych zakładów, w sprawach usunięcia 
przyczyn, mogących wy\volać wypadki nieszczę
śliwe. S!owem była to grupa techników pań
stwowych, z doświadczenia i wiedzy specyalnej 
których mógł korzystać przemysł prywatny. 
W dalszym ciągu zatem znajdowala uzna11ie w 
miarodajnych sferach francuskich myśl TauDAINE·A, 

interwencyi pańsLwuwej oraz popierania prywat
nyeh zakładów górniczych i hut.niczych. 

Kiedy w r. 1791 wydano w d. 25 maja pra
wo, rozdzielające obowiązki administracyjne po
między ministerya, wówczas przydzielono wy
dział górniczy do ministeryurn Spraw Wewnę
trznych, do którego też należ ał aż do r. 1830, 
za wyjątkiem okresu od r. 1794 do 1795, kiedy 
zniesione ministerya zamieniono przez komisya. 
W r. zaś 1830 (d 19 maja) utworzono ministe
ryurn robót publicznych; do. obowiązków j8go 
zaliczono również i sprawy górnicze. PrzyJ'ą
czenie spraw wydziału górniczego do ministe· 
ryum robót publicznycli pozostało do dni dzisiej
szych. Przylączenie wydziału górniczego do 
ministeryurn spraw wewnętrznych (w r. 1791) w 
niczero nie zmieniło wewnętrznej organizacyi 
korpusu górniczego. W trzy lata później dopiero, 
kiedy Komitet bezpieczeństwa publicznego. ma
jąc na celu zapewnienie fabrykom broni dosta
tecznej ilości paliwa, oddal' v<'ydzial górniczy pod 
bezpośredni zarząd Komisyi broni i prochów, 
zreformowano wewnętrzną organizacyę państwo
wego dozoru górniczego. Utworzono mianowi
cie cl. l lipca r. 1794 (13 messiclor r. II) ajencyę 
górniczą, składającą się z 3 członków. mianowa
nych przez Komitet bezpieczeństwa publicznego. 
Ajencya miała polecone kierowni·ctwo cal'ą gałę
zią administracyjną górnictwa. W tym celu mia
ła ona pod swą bezpośrednią dyrekcyą korpus 
górniczy, którego skład i organizacyę określ al roz
kaz komitetu z d. 6 lipca r. 1794 (18 messidol· 
r. II)**). Mianowicie składał się on z 8 inspek
torów, 12 inżynierów oraz 40 uczniów szkoJ'y 
górniczej, mianowanych przez Ajencyę z pomię
dzy inspektorów i inżynierów dawnego korpusu 

'"l Lom e Fieury. De la legislation minerale sous 1'ancicnne 
monarchie. Pa.ris 1857. 

**) L. Aguiilon, Legislation d~s mines en France. Paris. 1903. 

górniczego, albo też z pośród dyrektorów kopalń. 
Inspektorzy i inżynierzy ~amieszkiwali stale w 
Paryżu tylko podczas 4 miesięcy zimowych (w 
czasie których uczniowie by li wysyłani do 
wzorowo urządzonych i eksploatowanych kopalń 
dla nabycia odpowiedniej praktyki), pozo~'<tałe 
zaś 8 miesięcy w roku poświęcać musieli podró
żom inspekcyjnym. 8 okręgów, na jakie podzie
loną została Fraucya, musiały być wizytowane 
co rok przez swego inspektora, mającego do 
swych rozkazów i pomocy in żyniera oraz dwóch 
uczniów. \V czasie swych po!iróży inspekcyj
nych byli oni obowiązani prowadzić ogólną czyn
ność obserwacyjną i dozorującą. Mieli p0zatem 
obowiązek dawania przedsiębiorcom górniczym 
rad użytecznych, pobudzania ich do czynienia 
poszukiwań i odkryć górniczych i zbierania 
wszelkich wiadomości, pożytecznych dla prze
mysłu wydoby walnego. Dwa razy na dekaclę zjeż
dżali się wszyscy inspektorzy i inżynierzy do 
Paryża na naradę w celu opracowania odpowie
dzi na zapytania oraz rozwiązania. kwestyi, po
stawionych na porządku dziennym narady przez 
Ajencyę górniczą. Komisye, zastępujące mini
sterya, zniesiono w r. 1795 (d. 2 października), 
wobec czego wydziaJ' górniczy przylączon o na
powrót do ministeryurn spraw wewnętrznych, 
zmieniając nieco przedtem jeszcze Ajencyę gór
niczą na Radę górniczą (d. 22 września tegoż 
roku), która to Rada nie była ciałem kie
rowniczem, lecz zwykłym komitetem doradczym, 
zależnym od naczelnego kierownika wydziału 
górniczego, mianowicie ministra spraw wewnę
trznych . Natomiast stanowiła ona jakby ośrodek 
inżynieryi górniczej francuskiej, zarządzala szko
lą górniczą i pozostawała w bezpośrednich sto
sunkach z inspektorami oraz inżynierami górni
czy mi. W aż na, bardzo zmianę wprowadzał roz
kaz Dyrektoryatu z d. 4 lipca r. 1796 (16 mes
siclor r. IV), wskazując Jako zasadę, żeby inży· 
nierowie zamieszkiwali w miastaeh prowincyo
nalnych, specyalnie zaś w ogniskach okręgów 
mineralogicznych rzeczypospolitej lub tam, gdzie 
dobro służby tego wymaga, przez czas jaki bę
dzie uznany za konieczny. Prawo to stworzyło 
grunt dla późniejszej organizacyi okręgów do
zoru górniczego oraz dla stalego inspektoratu ko
palń, jaka znajduje miejsce w dzisiejszej organi
zacyi dozoru górniczego. Wkrótce po konsu
lacie korpus górniczy został zreorganizowany 
przez ministra CHAPTALA. W Paryżu pozostawio
no tylko ]-{adę górniczą, która przy pomocy kil
ku in żynierów zajmowała się administracyą cen
tralną wydziału górniczego. Inżynierowie zmu
szeni byli zamieszki wać w ogniskach ·;górniczych 
swoich okręgów. Szkoła górnicza przeniesioną 
została do Posey (Sabaudya), gdzie znajdowały 
się kopalnie ołowiu; chciano w ten sposób nadać 
nauczaniu szkolnemu bardziej praktyczny kieru
nek; eksploatowanie zaś tych kopalń przez admi-
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nistracyę szkolną miało dostarczyć funduszów na 
utrzyman ie szkoły i j ej personel u. W P osey 
istniała szkoła do r. 1814, poczem otwarto ją na
nowo w r . 1816 w Paryżu , gdzie po dzi ś dzień 
istniej e. N a przeniesienie szkoły do Posey nie 
bez wpływu pozostało prawo z d . 22 paździer
nika r. 1795, które podkreślało p0trzebę utworze
nia szkoty górniczej praktycznej przy kop alni 
lub w jej pobliżu. Urzeczywistnien ie tego pra
wa znalazło swój wyraz dopiero w r . 1816. kiedy 
założono szkolę górniczą w Saint - Eti enne. 

Współczesną organizacyę dozoru górnicze
go we Francyi stworzył dekret organiczny z rl . 
18 listo pada r. 1810, który ·łącznie z dekretem z 
d. 24 grudnia r. 1851, wprowadzającym pewne 
;zmiany w organizacyi dozoru i wytwarzającym 
ramy prawne dzisiejszego ustroju dozoru pań
stwowego górniczego we Francyi. Wszystkię 
dekrety i rozporządzenia, jakie od tego czasu 
były wydane, dotyczą zaledwie drobnych szcze
gółów; za"ada organizacyjna pozostała natomiast 
ta sama. 

Wydział górniczy, jak wyżej zaznaczyliśmy, 
należy do ministeryum robót publicznych. Mi
nister jest szefem wydziału i instancyą decydu
jącą we wszystkieh kwestyach. tyczących się 
górnictwa. w l:amach ogólnych pr<>Jepisów prawa 
administracyjnego francuskjego, omawiających 
zakres działania wydziałów, zależnych od mi
nisteryum. Minister robót publicznych zarządza 
wszelkiemi sprawami, związanemi ze stanem oso
bistym korpc.su górniczego, a więc: o kreśleniem 
etatów. zmianami w urzędowaniu in?,ynierów gór
niczych i wszystkich wogóle urzędników wydzia
łu górniczego, za. }JOśrednictwem ministeryalnej 
dyrekcyi do spraw personelu i rachunkowo· 
ści*). 

\Vszystkie sprawy, dotyczące korpusu, dozo
ru i przemysłn górniczegc.. we FranC'yi, ześrod
kowane są w ministeryalnym wydziale górniczym 
(division des mines) przy li dyrekcyi. dróg, spła
wu i górnictwa. Wydział' podzielony jest na dwie 
sekcye. Sekcya I obejmuje wszystkie sprawy prze· 
mysfu wydobywalnego w ścislem tego słowa 
znaczeniu, a więc: decyduje we wszelkich spra
wach. dotyczących nadań górniczych, zarządza 
sprawami dozoru państwowego, prowadzi inspek
cyę urządzeń bezpieczeństwa pracy w kopalniach 
i zakł"adach górniczych. Pozatem do sekcyi na
leży prowadzenie kontroli nad budową i eksplo 
atacyą dróg żelaznych kopalnianych oraz deey
dowanie w spr awach, dotyczących stosowania 
prawa o instytucyach użyteczności publicznej do 
kopaln ianych linii kolejowych. Sekcya II obej
muje wszystkie sprawy, dotyczące dozoru maszyn 
i przyrządów parowych, zbieranie danych sta-

* l Na podstawie prawa. z r. 1885. wszystkie sp rawy ministe
ryum robót publicznych przy<lzielone sa, do trzech dyt·ekc;ri ministe
rya.lnyoh: li personelu i ra, ,hunkowości 2) dróg, spławu 1 górnictwa. 
3) dróg żelaznych. 

tystyeznych przemysłu wydoby wal nego fr ancus
ki ego i przyrządów parowych , do7.Ór nad par o
wym spławem rzecz nym i morski m, prowadzenie 
badań geol ogicznych, topografia podziemna i 
układan ie map geolo5icznych . dozór nao eksplo
atacyą samojazdów oraz statystyka po równaw
cza p rzemysłu wydobywalnego i przy rządów pa
rowych. 

Przy boku ministra r obót publicznych 
istnieje, jako instytuc.va dor adcza. J ener alna R ada 
Górnicza (Conseil genera l des mi nes). Minister 
sk-lada Radzie J ener alnej wszystkie ważniejsze 
sprawy, związane z administracyą wydziału gór
niczego, do omówienia. i wydawan ia orzec7.eń, 
które przyjmuje do wiadomości. Na mocy art. 
46 Ciekretu organicznego z r . 1810 J eneral na Ra
da Hór nicza musi wydawać orzeczenia we wszyst
kich spr awach. dotyczących nadań górniczych, 
w kwestyach których decydować ma minister 
robót publicznych lub które będą przesh!!e do 
omówienia Radzie Stanu (Conseil d' Etat)*!. Je
neralne,j" Radzie Górniczej muszą być również 
przedŁożone sprawy wydalania z korpusu górni 
czego inżynierów. zastosowania prawa o poparciu 
państwowam na te przedsiębiorstwa, których 
istnien i e wskazane jest z punktu widzenia. dobra 
publicznego, prawa o pracy kobiet i dzieci, prze
pisy o administracyi robót publicznych przy ro
botach podziemnych. Rada składa się ze wszyst
kich czynnych inspektorów jeneralnycli oraz 
szefów dyrekcyi ministeryalnych; op r ócz tego do 
składu Rady wchodzą z glosera doradezym szef 
dyrdkcyi ubezpieczeń społecznych w Ministeryum 
Pracy oraz naczelny in żynier górniczy 7. Algieru. 
Przewodniczącym Jeneralnej Rady Górnic~ej 
jest minister robót publicznyeh. sekretarzem Je
den z inspektorów 2 klasy**) 

Wycizial górniczy przy Ministe ryurn Robót 
Pnblicznych oraz Jeneralna Rada Górnicza sta
nowią centralne i nstytucye dozoeu i ad ministra
cyi państwowej górniczej we P'rancyi. Zazr,aczyć 
trzeba. że wogóle przemysł wydobywalny fran
cuski znajduje się prawie cał'y w rękach przed
siębiorstw prywar.nych . Mimo takiego stanu 
rzeczy, administraeya państwowa w sprawach 
górniczych nie ogranicza się tylko wykonyw:a
r.J iem dozoru w ścisłem tego słowa znaczemu. 
Państwo we Francyi po dziś dzień nie wyrze ido 
się zu : >ełnie p-rawa swego udziału w sprawach 
przemysin wogóle, szczególniej zaś w sprawach 
przemysłu wydobywalnego. Bierze ono bezpo
średni udz i ał w posz ukiwaniach górniczych, aby 
módz oryentować się w sprawach wydawania na
da.ń eksploatacyjnych; w ten sposób, stojąc na 
straży dobra publicznego, p r owadzi przytem, co 
dla rozwoju przemysłu wydobywal nego jest rze
czą bardzo ważną, statystykę porównawczą prze-

* 1 Jiada. Stanu jestto najwyższy trybunał administracyjny 

Francyj,;. l Annnaire du Ministare des Tra.vaux. Publics, Pa.Tis. 190g 
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myslu górniczego Francyi, Al~·ieru i państw za
granicznych. Dla wykonywama dvzoru i udzia
łu w sprawach górniczych administracya robót 
publicznych we Francyi posiada specyalne kadry 
inżynierów górniczych, tworzących korpus gór
niczy (corps des mines). Urzędnicy do:wru 
górniczego, nie są to funkcyonaryusze państwo
wi o bezpośrednim zakresie działalności. Są oni 
urzędnikami pomocniczymi dla funkcyonaryuszów 
o bezpośrednim zakresie działania, jakimi z pun
ktu widzenia francuskiego prawa administracyj
nego są przedewszystkiem prefekci, na stanowi
skach wyższych ministrowie, w dziedzinie sądow· 
nictwa prokuratorzy Rzeczypospolitej. Członka-

I N ord-Ouest obejmuje 5 okręgów górniczych 
II Nord-Est 2 • " III Centre 

" 
3 

" IV Sud-Est 
" 

3 
" " V Sud-Ouest 2 
" 

Algier stanowi oddzielny okrąg górniczy, 
me podległy żadnemu obwodowi inspekcyjnemu. 

Państwowy dozór górniczy wykonywuje, jak 
wyżej już nadmieniliśmy, korpus górniczy. SkJada 
się on z: l) inspektorów jenel'alnych I i II klasy, 
2) inżynierów naczelnych I i II klasy, 3) inży
nierów zwyczajnych I, II i III klasy, uczniów
inżynierów I, II i III klasy **) oraz 4) podinży
nierów I i II klasy, 5) kontrolerów górniczych 
głównych oraz I, II, III i IV klasy. 

Inżynier naczelny, (ingenieur en chef) stoją
cy na czele okręgu górniczego, jest szefem cale
go wydziału górniczego na terytoryurn okręgu 
swego w pojęciu kierownictwa i dozorowania in
żynierów zwyezajnych przy wyJwnywaniu przez 
nich obowiązków naczelników :podokręgów. Do 
niego należy rówHież wszelkiego rodzaju porozu
miewanie się z urzędnikami administracyi bezpo
średnieJ. (prefekci, prokuratorya państwowa). 
Wszelkie lllstrukcye, dotyczące administracyi, 
otrzymuje on za pośrednictwem prefekta, bezpo
średnio nawet nie porozumiewa się z ministeryum. 
W nad~~yczajnych jedynie wypadkach (cyrku
l~rz m1msteryalny z d. 22 marca r. 1883) inży
mer naczelny musi bezpośrednio zwracać się do 
ministra robót publicznych (strejki, wybuchy ga
zów, wypadki nieszczęśliwe). Jednym z głów
nych _obowiązków inżyniera naczelnego jest sta
ły obpzd podokręgów,. żeby tą drogą osobiście 
dawać. wskazówki w sprawach, dotyczących miej
scow_eJ gospodarki górniczej oraz dla zauezpie
czema państwowego biegu spraw, dotyczących 
dozo~·u. gó~·ni?zego, spe~yalnie powierzonych pie
czy mzymerow zwyczaJnych. 
. Inżyni~r. zwyczajny (ingenieur ordinaire), 
Jest urzędmlnem wydziału górniczego, do obo-

wie korpusu górniczego są urzędnikami pomoc
niczymi, prowadzącymi roboty przygotowawcze. 
Są to, że tak powiemy, rzeczoznawcy państwowi i 
nic więcej. 

Pod względem państwowego dozoru górni
czego Francya dzieli się na 15 okręgów górni
czych, podzielonych na 33 pod okręgi. N a czele 
okręgów stoją naczelni inżynim;owie górniczy, 
podokręgami zarządzają inżynierowie zwyczajni 
lub też kontrolerzy główni. spełniający ohowiąz
ki inżynierów (dekret z dnia 6 kwietnia r. 1902). 
Kilka okręgów tworzy obwód inspekcyjny, po
zostający pod dozorem inspektora jeneralnego. 
Obwody inspekcyjne są następujące:") 

(22 departamenty) i szkołę sztygarów w Donai 
(14 ) 
(18 ~ 

) i szkołę górniczą w Saint-Etienne 
(15 ) i szkołę sztygarów w Alais 
(17 

" 
z Tunisem). 

l wiązków którego należy bezpośrednie wykonywa
nie dozoru górniczego, przestrzeganie, żeby ze 
strony przedsiębiorstw i osób poszczególnych nie 
było wykroczeń przeciw prawom i regulaminom, 
dotyczącym eksploatacyi kopalń węgla, rud i ka
mieniołomów. Inżynier zwyczajny w myśl po
leceń inżynierów nn.czelnych bada sprawy, zwią
zane z górnictwem, jakie z punktu widzenia pra
wa administracyjnego należą do urzędników o 
bezpośredniej sferze działania, daje pozateru wy
jaśnienia i czyni uwagi w sprawach, podlegają
cych zdecydowaniu ,,rzez te lub inne władze 
administracyi państwowej. Iniynier zwyczajny 
daje swoje orzeczenia w kwestyach protokółów, 
skiadanych przez k<,ntrolerów górniczych, które 
to protokóły bez wizy inżyniera zwyczajnego, a 
jednocześnie bez zatwierdzenia przez inżyniera 
naczelnego prawnej wartości nie mają. Kore
spondencyę z władzami administracyjnami inży
nier zwyczajny prowadzi tylko za pośrednictwem 
inżyniera naczelnego; porozumiewanie się jego z 
przemysłowcami i osobami postronneroi nosi ści-
śle urzędowy charakter. . 

*l ~nnuair~ du Ministare des Travause Publics, Paris, 1909. 
"'*l l:ltosown1e do trzechletniego kursu nauk w wyższej . 

szkole narodowej górniczej w Paryżu. 

Kontroler górniczy (controleur des mmes) 
spełnia obowiązki, włożone na inżyniera górni
czego w granicach i według wskazówek, danych 
przez tegoż, z zachowaniem wszystkich ~skazó
wek i przepisów, wydanych przez inżymera n~
czelneo-o. Kontrolerzy górniczy pelnią SWOJe 
obowią'zki w specyalnycb dzielnicach górniczych 
(subdivision). Do obowiązków ich przedewszyst
kiem należy szereg spraw bieżących, z przen:y
s~em górniczym związanych, co do których m
żynier zwyczajny nie ma obowiązku bezpośred
nio się niemi zajmować, a które trzeba codzien
nie prawie rozstrzygać na mi.ejscu. Kontrolerzy 
w tych wypadkach składają raporty i sprawo
zdania, które są zatwierdzane przez inżyniera 
zwyczaju ego. 
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Widzimy więc, ż~ na organizacyi dozoru 
górniczego we Francyi odbiJ: się w znacznym 
stopniu francuski centralizm administracyjny, 
który czyni prefekta jedynym gospodarzem de
partamentu, sprowadza przytern działalność inży
nierów górniczych do roli urzędników rzeczo
znawców i funkcyonaryuszów pomocniczych. 
8zczególr.iej ograniczona jest działalność inży
nierów zwyczajnych i kontrolerów górniczych, 
którzy oprócz powyższego w zupełności uzalAż
nieni zostali od bezpośrednich swoich zwierzch
ników, t. j. inżynierów naczelnych. Jedynie w 
wypadkach nadzwyczajnych, jak sprawy ratow
nictwa w razie katastrofy i usunięcie grożącego 
niebezpieczeństwa, mają oni obowiązek natych
miastowego samodzielnego działania. 

Przemysł wydobywalny francuski sklada się 
wy:tącznie z prywatnych przedsiębiorstw górni
czych. W czasach dzisiejszych przemysł ten roz
wija się o swoich własnych siłach, wobec czego 
pomysł' TRUDAINEA udziału państwowego w do
skonaleniu i rozwoju górnictwa francuskiego stra
cił zupełnie na swej wartości realnej. Pomimo 
to jednak, art. 32 dekretu organ ieznego z r. 1810 
opiewa. że .inżynierowie górniczy mają obowią
zek przestrzegania właścicieli i administracyę 
kopalń węgla, rud kruszcowych i kamienioło
mów oraz zakładów górniczo-hutniczych o wszyst
kich zauważonych wadach i niedokŁadnościach 
zarówno w budowie samych kopalń i fabryk jak 
i w działaniu maszyn ltlb przyrządów; winni oni 
(inżynierowie górniczy) polecać doskonalenie 
tychże oraz dopomagać i doradzać kierownikom 
zakładów swoją światJ:ą wiedzą i doświadczeniem 
nabytem". Dekret ten a zatem i artykuł powyż
szy zachowały po dziś dzień swoją siłę; faktem 
jednak jest, że inżynierowie górniczy, jako urzęd
nicy państwowego dozoru górniczego, doradcami 
i rzecznikami rozwoju przemysłu górniczego we 
Francyi dzisiaj już nie są. 

Inspektorzy obwodowi, inżynierowie górni
('.ZY naczelni i zwyczajni, podinżynierowie ikon
trolerzy tworzą specyalną organizacyę technicz
ną, tak zwany narodowy korpus górniczy (corps 
national des mines). Korpus górniczy rządzi się 
swoją w!asną ustawą, zawierającą przepisy, doty
czące składu, obowiązków, awansów, klasyfika
cyi, postępowania dyscyplinarnego, stosunku in
żynieryi państwowej do pracy w zakładach pry
watnyuh i t. p. Podstawę statutu stanowi de
kret organiczny z r. 1810 oraz dekret z r. 1851; 
prawa późniejsze wprowadzają zaledwie drobne 
zmiany w organizacyi korpusu górniczego.*) 

Korpus górniczy, jak już przedtem wymie
niliśmy, składa się z: l) inspektorów jeneralnych 
l i II klasy, inżynierów naczelnych I i II kla
sy, inżynierów z~yczajnych I, II i III klasy, 

* 1 Dekrety: z d. 21 k" ietnia 1810 r, d. 18 listopada 1810 r., 
d. 24 J~;rudnia 1851 r., d. 6 kwietnia. l9C'J r. 

uczniów inżynierów trzech klas, podinżynierów 
dwóch klas i kontrolerów górniczych pięciu klas. 
8kł'ad liczebny korpusu regulowany je:;t przez 
ministra robót publicznych, stosownie do potrzeb 
wydziału i zgodnie z odpowiednimi kredytami, 
przewidzianymi przez budżet państwowy. Inży
nierów górniezych mianuje i awansuje w stop
niach Prezydent Rzeczypospolitej, w klasach zaś 
minister robót publicznych Aby awansować na 
stopień wyższy, trzeba conajmniej przebyć dwa 
lata w stopniu niższym (dla awansu ze stopnia 
inżyniera naczelnego I klasy, na inspektora jene
ralnego II klasy conajmniej trzy lata w stopniu 
niższym). 

O awansach decyduje komitet awansowania 
(comite d'avancement) przy ministrze, składający 
się z inspektorów jeneralnych i dyr(lktorów mi
nisteryalnych. Główni kontrole1zy górnictwa po 
pięcioletniej służbie mogą być awansowani na 
podinżynierów górniczych (dwie klasy). Inży
Ilierowie górniczy mogą być: w stanie czynnym, 
rozporządzalnym, bezterminowego urlopu oraz 
zwolnieni z obowiązków. Urlop bezterminowy 
można otrzymać po 5 latach służby czynnej · w 
ciągu pierwszych lat 5 urlopu ma się prawo do 
awansów oraz do emerytury. Kwestya urlopów 
bezterminowyeh łączy się ściśle ze sprawą zaj
mowania przez inżynierów górniczych posad i 
sta.uowisk w przedsiębiorstwach przemysłowych 
prywatnych. Wedle art. 26 dekretu z d. 24 gru
dnia r. 1851 uie wolno inżynierom górniczym być 
przedsiębiorcami ani też kollcesyonaryuszami ro
bót publicznych. Nie wolno im również brać ja
ki kolwiekbądź udział w eksploatowaniu kopalń, 
kamieniołomów i wogóle zakładów przemysłu 
wydoby walnego, położonych na terytoryurn fran
cuskiem, pod grożbą otrzymania dymisyi. Wedle 
zaś art. 18 tegoż dekretu, mogą otrzymywać in
żynierowie górniezy urlopy bezterminowe dla 
obejmowania stanowisk kierowników i współpra
cowników w prywatnym przemyśle wyd oby\' al-
nym. Jeżeli obejmują oni stanowiska w zagra
nicznych przedsiębiorstwach górniczych, musi w 
każdym poszczególnym wypadku następować zgo
da francuskiego ministra spraw zewnętrznych. 
Jako rzeczoznawcy mogą czl:onkowie korpusu 
górniczego występować jedynie za zgodą swojej 
zwierzchności. 

Obowiązki członków korpusu górniczego 
dzielą przepisy na trzy kategorye: l) obowiązki 
zwykłe (ordin aires), obejmujące właściwy dozór 
górniczy i inspekcyę maszyn i przyrządów pa
rowych, który to dozór państwowy we Francyi 
jest przydzielony wyłącznie do korpusu górni
czego, oraz nadzór nad stałymi lub czasowymi 
składami dynamitu;2) obowiązki dodatkowe (acces 
soires), do których należą: kontrola nad eksplo
atacyą dróg żelaznych, prace około ułożenia 
szczegółowej mapy geologicznej Francyi; 3) obo
wiązki powierzone (detaches) są to obowiązki, 
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wype?nian ie których leży już w dziedzinie in
nych ministeryów (marynarki, wojny, kolonii i 
t . d.). Za wype?nianie tych wszystkich obowiąz
ków pobieraj ą członkowie korpusu górniczego 
stale pensye, otrzymują zwrot kosztów podróży 
służbowych, najmu lokali i utrzyman ia biur 
swoich; po ukończeniu slużhy otrzymują pensye 
emerytalne. Jeżeli członek korpusu górniczego 
wykroczy wobec praw obowiązujących, wówczas 
Jeneralna Rada górnicza otwiera przeciw niemu 
postępowanie ~YS?YJ?linarne; statut korp':su_ gór
niczego przewidUJe Jako kary: 1) uwolmeme od 
spełniania obowiązków bez pensyi lu b tylko '11 
częścią jej oraz wydalen ie z korpusu. Pierwszy 
stopień kary wymierza rozporządzenie ministe
ryalne, drugi dekret prezydenta Rzeczpospolitej, 
w obu wypadkach na przedstawienie Jeneralnej 
Rady Górn iczej. 

Kontrolerzy górniczy są pomocniczymi ka
drami technicznymi korpusu górniczego. Są to 
pomocnicy inżynierów górniczych przy wykony
waniu przez nich obowiązków służbowych. Mia
nuje ich minister rohót publicznych z pośród 
kandydatów, którzy zadośćuczynili odpowiednim 
egzaminom konkursowym. Zw·olnieni od egza
minów są tylko byli uczniowie szkól górniczych 
w Paryżu i :St. Etienne or az trzej pierwsi ucz
niowie, kończący szkolę górniczą (sztygarów) w 
.A.lais i Donai. Awansuje ich w stopniach i kla· 

sach minister. Otrzymują stale pensye, zwrot 
kosztów objazdowych, dyety i t. p . Pensye eme
rytalne przyznaje min ister robót publicznych. 
Kontrolerzy górniczy mogą otrzymywać bezter-

.minowe urlopy clla obejmowania miejsc w pry
watnych zakładach przemysłowych. Fostępowa
nie dyscyplinarne oraz kary wyznacza minister. 
Przy wykonywaniu swoich bezpośrednich obo
wiązków służbowych kontrolerzy górniczy w zu
pełności uzależnieni są od inżynierów zwyczaj
nych i naczelnych. 

Francuski narodowy korpus górniczy oprócz 
przepisów statutowych, powyżej streszczonych 
rządzi się jeszcze swojem wlasnem prawem oby
czajowem, na które zł"ożyla się długoletnia prak
tyka dozoru państwowego oraz świetne tradycye 
samego korpusu. Z szeregów bowiem inżynierów 
górniczych francuskich wyszło wielu wielkich 
luminarzy nie tylko nauk użytkowych, zwłaszcza 
z dziedziny przemysłu wydobywalnego, ale rów
nież nauk ścisłych. Ten czynnik odgrywa w or
ganizacyi korpusu górniczego rolę poważną, po
r.ęguje wartość norm tradycyjnych i składa się 
na to. ż~organizacya państwowa francuskiej inży
nieryi górniczej wybitnie różni się od obecnej 
organizacyi funkcyonaryuszów państwowego do
zoru górniczego w innych krajach Europy Za
chodniej . 

Józef Frejlich. 

~eorya prądów pr?ekąfnych. 
(Oiąg dalszy. p.,\;], str 5). 

Przy k l a d. 

Przy kład niniejszy służy zarazem sprawdze
niem doświadczalnem prawa hyperbol. 

l nicach, oraz spadków ciśnienia hn i następnie na 
zasadzie wzoru: 

Doświadczenia były wykonane w kopalni 
Flora i mialy na celu stwierdzenie wywodów te
or~ty?znych rozdziałów poprzednich.*) Dla osią
gmęma możliwie najściślejszych wyników wiel
koścj dane a, b, a', b' i c były otrzymane nie 
przez wyliczenie podług wzorów, zamieszczonych 
~e- ~stępi~, lecz drogą pomiarów bezpośrednich 
1losC1 powietrza ąn, płynących w odnośnych bocz-

. • J W oryginale przytoczony jest przykład z kopalni Saturn 
~e. z~yt charakterystyczny dla systemu przeklłtnego. W artykule 
mmeJszym_ załączam rezultaty doświadczeń późniejszych, więcej do
kładnych l ~ardzleJ charakterystycznych dl a celów artykułu . 

Dośwl!'dczenia, W:J.konane w maju r. 1908, wymagały pew
nych wydatkow ze s~rouy zarządu k?pa!ni F_Jora, które zostały 
pokryte za zezwolemam )>p. S. KontkleWlcza 1 F. (}a.domskiego 
c;Iyrek~o~a kopalm _Flora. W doś\vindczeniaeh brali udział bezpo~ 
sredn1 1~1:yn1er gornl<?ZY Furyas2ewski, sztygar Berhecki i inni. 1 
Wszystkim os?bom, krorzy przyczynili się do wykonania moich ba- j' 
da.ń w kopalnl Flora, wyrażam swoją głęboką wdzięoznośó. 

pn=~.lOOO 
ąn 

W ten sposób były wzięte pod uwagę wszyst
kie szczegóły, które nie mogly być ujęte przez 
wyliczenie, jakoto: nieprawidłowości zmiennych 
przekrojów, charakter chodnika oraz niedostrze
galne rozgałęzienia prądów głównych w tamach, 
zawaliskach, przeróżnych przecinkach. Chodziło 
tylko o najściślejsze rozgraniczenie bocznic głów
nych i wyodrębnienie punktów węzłowych A, 
K, l, B. 

Zalączony pls.n (rys. 9) przedstawia obrany 
teren doświadczeń. Roboty ześrodkowane są w 
pokładzie I (2 m), w części zachodniej na pozio
mie VIII i IX, w części środkowej na poziomie 
VII, oraz w części wschodniej na poziomach VI 
i V. Oprócz tego w części zachodniej odbudo
wywal się filar oporowy na chodniku pośrednim 
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pozi omtt VI przy npadowej głównej. W pakladzie 
II (1 1n) w tym czasie robót jeszcze nie by lo, lecz 
bylo przygotowane pole do odbudowy w polu za
chodniem na poziomie VII. 

System przewietrzania w zarysach ogólnych 
był następujący. Na szybie III był wentylatf)r 
ssący. Powietrze wstępuje dwoma prądami: szy
bem powietrznym I oraz upadową II w części 
wschodniej kopalni. Prąd I służy do przewie
trzania robót w części środkowe.i i zachodniej; 
zużyte powietrze kieruje się ku szybowi Ili upa
dową główną. Prąd II służy do przewietrzania 
części wschodniej. Zużyte powietrze krzyżuje 
sig z prądem I w tunelu sztucznym t i kieruje 
się ku szybowi III chodnikiem powietrznym po
ziomu IV-go. zostawionym w zawaliskach poklfl
du I w ezęści środkowej, oraz poklarlu II w ezę
ści zachodniej. 

Przewietrzanie robót pokł'adu II w części 
zachodniej oraz filam oporowego na pośrednim 
VI-ym pokładu I w tejże części dokonuje się 
bocznicą przekątną. oddzielającą się od prądu 
I-go w punkcie l na poziomie VII, oraz kierują
cą się chodnikiem głównym tegoż poziomu w 
pckladzi e II-im na zachód i pochylnię środkową 
w górę do poziomu IV, gdzie lączy się w punk
cie K z powracającym z części wschodniej prą
dem II-im. Od tej głównej bocznicy przekątnej 
oddzielają się prądy drugorzędne na chodnikach 
pośn3dnic!J (VI i V poziomów), które przez krót
kie przecznice i zawaliska pokładu I-go przecho
dzą na filary oporowe tegoż i następnie J'ączą się 
na upadowej gJównej z powracającą częścią prą
d u I-go. Z drugiej strony część powietrza prą
du I-go, przewietrzająca l'Oboty w części środko
wej pokładu I-go przez starą przecznicę : oraz 
zawaliska pokładów I-go i II-g o przechodzi na 
bocznicę główną przekątną. 

\V ten sposób w zarysach ogólnych prze
wietrzanie kopalni przedstawia system prosty 
przekątny z bocznicą przekątną lk, lecz wskutek 
różnych połączeń drugorzędnych przez zawaliska 
tworzy się sysLem złożony przelu1,tny. Wobec 
tego dla doświadczeń należało izolować wszyst
kie złączenia drugorzędne bocznicy przekątnej u~ 
z prądami głównymi przez chodniki pośrednie i 
zawaliska. W tym celu byly zbudowane tamy 
izolacyjne (deskowe) dobrze zaopatrzone gliną i 
wapnem: I) na chodnikach (rys. lO)*•) pośrednich 
zachodnich >V pokładzie II-im (a, b, c), 2) w prze
cinkach między chodnikami głównymi obu po
kladów na poziomie VII (d, e, f) 3) we wszyst
kich przecinkach między chodnikiem głównym 
i pochylnią, a chodnikami równoległymi w czę
ści środkowej (g, h, ... ). W ten sposób przewietrza
nie części środkowej na czas doświadczeń bylo 
wyłączone całkowicie*). 

*l Wybór miejsca dl a taił\ był uzale~niony od warunków 
miejscowych dogodności oudowy. Okolieznośoia, ta, tłumaczy się zbyt 
wielka liczba tam pozornie w części środkowej, 

** j Rys lO należy nałożyó na rys 9. 

Przez zbudowanie rzeczonych ta!!'! system 
prosty przekątny wyrysował: się nader wyraźnie 
(linie czerwone na rys. 10). Zaszb jednak przy
tern nieoczekiwar;a zmiana kierunk11 prądu w 
bocznicy przekątnej lic: zamiast płynąć. jak po
przednio, z dołu do gó ry, powietrzl'! płynęło od 
lz ku l, t. j. z góry na dół'. Dla celów dośwind
czenin. było to .zdarzeniem nade1· pomyślnem, 
gdyż przez to charakter przekątny utworzenAgo 
systemu wyrysowywał się bardziej dobitnieJ nie 
pozwalając na żadne sposoby zamiany systemu 
przez systera normalny, o których będzie mowa 
w rozdziale następnym.*) 

Pomiary powietrza i spadków ciśnienia do
konywały się w dni świąteczne (niedzielne), po
nieważ: 1) w czasie pomiarów w kopalni oprócz 
ludzi . zatrudnionych przy pomiarach, nie powin
no być nikogo, żeby mieć pewność, że nikt przy
padkowo nie otworzy żadnej tamy, co przy ści
ślejszych badaniach bezwarunkowo przyczyni1oby 
się do mylnych wyników i wniosków, 2) przez 
zbudowanie tam izolacyjnych roboty górnicze 
musiały być zatrzymane. 

Wszystkie pomiary byly usklltecznione w 
ciągu jednego dnia. ponieważ w przeciwnym ra
zie nie mogło być pewności, czy te same ilości 
i spadki, lctóJ e były dnia poprzedniego, nie zo
stał'y nazajutrz . Okoliczność ta przy znaeznej 
liczbie pomiarów wpływać musiala u:i en1nie na 
ścisłość badań, gdyż zniewalała do pośpiechu i 
przyczynia/a się do zmęczenia się badaczy. 

Dla pomirn·ów powietrza byty urządzone 
stacye miernicze, t . j. tunele deskowe o stałym 
przekroju 4 m długości (rys. 11). Pomiary były 
wykonane zapomocą najnowszego anemomet1·a 
MAESA. Anemometr posiada mP.tromierz i sekun 
domierz, uruchomiane i zatrzymywane jednocze
śnie od drążka wspólnego. 

*) Nale~y zazuac•yć, że istniojący system przewietrzaniu., 
przy którym sieć pra,dów drugorz~dnych przepływa przez za,.,>liska i 
wychodzi w T'Ó~nych n1iejscacb. upadowej głównej, bocznicy przelvt
nej i 't d, nio może być 'lważa.ny za. dobry. gdy~ w razie pota.ru 
w któremkol \' i ck poJ u byłyby z .. g-rożone i pozostałe, dokonanie za.i 
szybki~go śc•słego izolowania pól byłoby utrudnione wobec braku 
tam i niemo~ h waści zbudowania tam izoln.cyjnych przy zawnlisknch. 

Grłyby więc w celu bezpie,·zeństwG npadowa główna została 
wymurowanąoraz gdyby udało się przedostać siQ przez zawalisko. do 
przecznicy fj, i zbudować w tej~e tam~ murowaną. iz~lo.cyjnt\. i ~ 
ten sposób, prA,d pol<ładu H-go ):>yłby tzolowo.ny tak. ,Jal~ ''! czas1e 
naszych a.uświa.dczeń. z tą. I'ÓŻ_lllCE\ ws~akżti żt? robuty g<?r01cza ~o
głyby się nie zatrzymywać. '~o wczas Je~nak, ,1ak wska.z_uJe ?ośwlad~ 
czenie. prąd '('Okład" li-go klerowałby s~ę z gory na .doł, me byłby 
więc czyst.l'. Jak również robot~ na paz1omach VI[( 1 l ;X otrzym~
wałyby powi~trze bardziej z&nleczyszczone, J wreszc1e :$ pola. n1e 
byłyby izolowane, ja.k i prze dtem. . . . . 

Przywrócenie pier,votnego kierunku w bocznu~y przekątne,l w 
wypadku tym mogłoby być usnutecznione zapomocA,, tamy regula
oy.Jnej w bocznicy .A.k .sposobe,~. --·skazanym w r?zdztałach następ
nych artykułu ninieJ•z~go. . Lecz p_rzytem OJ?Or system.u. całego 
zwiększyłby się zna.m•me "· 1lośó og?lJ;ta. po~V1e~rza. zml6JRzyłaby 
się odoowiednio. Byłoby wtęc włnśclwle,J zm1emó k1erunelt prądu 
l, umieszezaja,c wentylator ssa,.cy na sz~bie l, po nie;-aż w ty~. r~
zie~ l) izolowanie pól pokład~w l-go 1 11-g~ częśc~ zo.chodmeJ me 
napotyka szezególnych.trndn<;>śct, 2) ,Poła,ezema powtetrz~e przez za
waliska. nte sa, zbyt n1ebezp1eczne, lll dostęp do ezęśc1 zagrożo
nych przez przeoznieę i upadowa,. główna, ną, szybu wycia,gowego 
jest zabezpieezouy, 4) tlośó pow1etrza bę.dz1e. zo.leża~a od opar~ 
szybu l, wszakże wsku.tie.k znacznego . skrocenta dro~1 powrotne.] 
prądu ezęś,·i wschodnieJ, przypuszezaó moźna, że n1e byłaby w 
każdym razie mniejszą. 
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Urządzen ie to daje możnnść otrzymania na
der dokładnych pomiar ów, przez powolne prze
noszenie w ręku anemometra , przyśrubowanego 

l 
R ys. 11. 

do krótkiej rękojeści, na cał'ym przekr oj u stacyi, 
kolejno podnosząc i opuszczając przyrząd przy 

~ 'f;, o d t c " Y a n o ·a- <.> 

al .. '" .., 
! 00 "' ~ Pr"' 

p.,; .. 
"' li .P ;>, .., 

"" ~ """ J>j d ·o e~- '" .; 
" " .. .. ... p. d .. J>j 

"' .. ..q .. ;a ~ o m 

- 1 Chodnik zabu- J 
35,4 103 2~9 1 dowany \ 
35 93 2,&5 

- 2 Slaeya 

J 
2),6 - 112 4,38 
23,2 92 3,97 

l 26,2 T I O 4,2D 
~ 3 Cbodoi> ubo~ 1 33,6 97 2,8g 

1lowany 
24 65 2~7I 

29 86 2,97 
. 4 Przecwica a. 

J 
31 - 72 2,32 

zamurowana 

l 
32 82,5 2,58 
31 77 2,48 

M5 l Staeya 

11 

25,2 2[ o,835 
23,4 23 o,g83 
I8 15,5 o,862 

"'f2 6 ''''"" ... ,~ 1 12,5 IO o,Boo 
dowany 

17 17 1,00 
18,2 l) o,825 

M7 n 32,4 28 o,864 

1 
26,4 26 0:9B4 
26,4 23 o,872 

\ 

f 

l 
l 

1 jednoczasnem posuwaniu z prawa na lewo. Po 
zakończeniu tej czynności od czytujemy odrazu 
metry oraz liczbę sekund zużyty ch ze ś cisłością 
do 1/ 6 • Dzieląc pierwsze przez drugie oraz po
prawi ając otrzymaną liczbę podług załączonego 
do każdego anemometru wzoru na tarcie przyrządu, 
otrzymujemy szybkość przeciętną. Z pomnoże
nia szybkości przez stały przekrój stacyi otrzy
mujemy przeciętną ilość powietrza na sekundę. 
W naszych doświadczeni ach każdy pomiar po
wtarzaliśmy 3 razy, przyczem jeden pomiar trwał 
około 30 se kund. W większości wypadków wszyst
kie 3 pomiary dawały rezultaty blizkie, wskutek 
czego uważaliśmy za z byteczne robić większą 
liczbę p omiarów.*) 

Pomiary dokonywały się u wylo tów stacyi, 
gdyż w tym miejscu badacz miał możność scho
wać się za ściankami tunelu, nie zmn i ej szając 
znacznie osoLą swoją istotneg o przekr oju stacyi 

Rezultaty pomiarów streszczone są poniżej' 

;, ., 
. ~,J:'I ~ 

'" 
'<) :g " » 

f":~ 
.gx E! " ~c' 

" 
.. 

'" > o - .., :;:cO 
,.d .t> "' ~~ '" -~ - .... 

~~ 
.., _ 

d d b O).l>j ~:~a "' 8_c' ..... 
~~ c:~ p, .,. .~ 

.~~- .. ·c;~ 
C) - .. <.> '<) 

l> "' a.- lll <!)0 

"' .", ..p. 

" li - p,- .. o .. .. 
~~ .... :::::1 !l< 0.. l> P< 

2,8r8 2~782 2 X T,75 3,5 9,86 

4,1 68 4,r85 r,6 X r,3 2,o8 8,68 

l 

f 
2,893 2,86 2 X 1,4 2,8o 8,10 l 

l 2,5o8 :~,46 2 - 2,35 3,70 9·26 
X r,7o 

Przeciętnie w bocznicy A ..... ąa - 8,ga 

} o,B95 o,99.'i r,25 - 1,3o T,375 1,368 
Xr 

} o,875 o,gn 1,5 X T ,25 r,875 r,833 

} 0~907 1,007 r,7o X 1,8o 3,06 3,o8o 

Przeciętnie w boczni cy przekątnej ąc = 2,094 

l 
przekroJU były usi,utecznione pomiary przez. miarowe przenosze* l O ile bl izki j est rezu l tat otrzymany w ten sposób do nie anemometr a po całym przekroju oraz przez u stawienie przyrządu 

średniej istotnej szybkości, wskazały doświadczenia popri11edzające, w 9 stałych punktach. Różnica nio przeko·aczMa 5 proc. ; lecz sposób 
wykon an e t ym samym anemomet rem . W jednym i tym samym l-y 'vymagał .!5 sekund czasu. drugi zaś 30 minut. 
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8topniowe zmniejszanie się q od M. 7 do.~ 5 spowodowane zostalo przez str aty w tamach a, b, c, d 

Slaey a 
{

30 
27 
28 

l 
2~454 r,?oXr,Boj 

Przeciętnie w bocznicy b' .. .. ąb' = 7,50. 

Z estawienie: 

stąd 

wreszcie: 

ąa = 8,980 

ąc = 2,094 

ąb' =7,500 

ąa• = ąa+ ąo= 11,074 

ąb = ąc + ąb' = 9,594 

8,980 = 4 29 
:3,094 ' 

7,500 
2,094 = 3

•
58 

Q = ąa + ąc + ąb• = 18,574. 
Stopniowe zmniejszanie się powietr za w 

MM l, 2, 3 powstaje skutkiem: l) straty na skrzy 
żowaniu się w tunelu sztucznym t, 2) straty w 
tamach na pochylni części środkowej . W przecz
nicy a. il ość powietrzfł. jest większą niż w X2M 2 
i 3, poniewa~ część powietrza. wchodząca w po
le przez tamy na pochylni, wraca przez tamę g 
naprzeci w przecznicy a.. Il ość w M 4 wszakże 
jest mniejsza niż w J"~ l , gdyż pewna część na 
sluzyżowao iu t oraz przez przecznicę ~ w zawa· 
liskach przechodzi nf\. prąd Il i bocznicę prze
kątną . 

(e. d. n.). Heuryl? Czeczott. 

Wapień muszłowy w zagłębiu Oąbrowskiem. 
( Oil\g dalszy, p. X. \l, str: 49). 

Poszczególne ogniwa wapienia muszlowego z 
punktu widzenia stratygrafii. 

Danych, wskazujących przynależność rudo
nośnych. w~rstw Śląska Górnego i Polski do pię
tra wap1ema muszlowego, dostarczył' po raz pierw
szy PuscH.*) Dalszy podział oraz zestawienie z 
tryasem środkowo-niemieckim byly przytaczane 
dla zagł'ębia Pols1<o- Śląskiego w licznych pra
cach, głów n i e MEYERA **l, DuNKERA ***), BEYRICHA. ****) . 
Ocenę krytyczną znaczenia poszczególnych ska
mielin w wapieniu muszlowym, c,raz zestawienie 
poszczególnych jego poziomów na Śląsku Gór
nym z przekrojem. uloż.onym dla Turyngii, dał' 
SEEBACH w swe,i nader poważnej pracy o tryasie 
W ej marskim.*****) E cK opracował' szczecrólowy 
podział' tryasu Śląska Górnego, który stał' się 
podkładem dalszych studyów nad tryasem w są
siednich dzielnicach Folski i .A.ustryi.******) Ro · 
MER pierwszy zastosował' pooziaJ EcKA do warstw 

*l Geognostische Bes•·hreibnng von Polen, 1831. 
** 1 1\leyer. Fische, Crusto.ceen. Echinodermen und ande

re Versteinerungen aus dem Muscholkalk Oberschlesiens Palaeon
tographica, I, 181\l. 

***) Dunke~1 Ueber die im l\{uschelkalk von Oberschlesien 
bis jetzt gefundenen Mollusken. Palaentogra~hica, l. 1851. 

****l Beyrich. Petrefacten aus oberschlesischem 1\1uschel
kalk. Zeitschr. d. d. geol. Gesellsch., Bd. \l, i&;o. 

***** 1 K. v . Seebaoh. Die Oonohylien-Fauna der Weima
rischen •rrias. Z. d. d. geol. Ges.;<.. Bd. lS. 1861. 

****** 1 Heinrich Eck. ue ber die Formationen des bunten 
Sandsteins und des llfuschelkalks in Oberschlesien und ihre Ver
steiuerungeu, 1865. 

tryasowych w tych dzielnicach w swej klasycz
~ej pracy o Śląsku Górnym.*) RoMEa a za nim 
1 DEGENHAHDT**) dali również zestawienie karto
graf~czne danych geologicznych, dotyczących za
głębia Polsko-ŚJąskiego. 

Po dziele RoMERA pierwszą pracą, w której 
zostaly poruszone kwestye zasadnicze geologii 
tryasu zaglębia Dąbrowskiego, był' nieduży, lecz 
na:der treściwy artykuł' MICHALSKIEGo***). Z wla
Ś~lwą mu przenikliwością nasz zmarł'y geolog 
pierwszy zwróeil uwagę nfl. dowolność, z jaką 
oznaczano na mapie na terenie Polski poszcze
gólne J..>O?.jomy, wyróżniane w wapieniu muszlo
wym na Sląsku Górnym, oraz na nieokreślony 
pogląd na dolomity lJ.i.mmelwickie, jako na naj
wyższy poziom dol n ego piętra wapienia muszlo
wego. MICHALSKI z wrócił' u wagę na możliwą i 

•1 Fard. Roemer, Geologi" w•n Oborschlesien. 1870 • 
.. ) Der Oberschlesisch-ł'olnische Hergdistrict mit llinweg

lassung des Uiluviums im Anschluss nn die von Fardinand .łtoem~r 
ausgefiihrte geOj<nostisllhe Karte von Oberschlesien, bearbeitet und 

l dargestAlit von O. Oegeuhardt !OC 
0110 

; 1870. Mapa H.ome•·a została 

·wydaną w r. l'l67-l869 na l~ arkusza:cb w skali --1-: na mapie 
100 000 

tej wskazane są utwory aluwialne i dyluwialne oraz wszystkie po
szczególna odsłonięcia warstw star•zych. l::li\Siednie części Polski 
i Austryi znajdujemy na arkuszach 6, 9 i 12. Niestety nie mogłem 
korzystać z tej mapy w czasie robót w polu: mapa Degenhardta 
chocia~ daje wyobrażenie o połoźeniu poszczególnych utworów ge
ologicznych jest .iednak zbyt •chematycznl\. 

• ••; li :.oołogioz-=-skij ocze1·k ,iugo 4 zo.pndn oj czasti Pietrokows
koj gub. lzw. Gieoł. Komit., t, V, 1886. 
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prawdopodobną zam i anę utwor ów górnego piętra 
wapienia muszlowego na dolomity. zbliżone dn 
dolom itów dol nego piętra; zapomocą tego ·przy
puszczenia nie zaś, jak sądził H oMER, zapomocą 
niezgod11ego uławi eenia, można wyUumaczyć fakt 
pokrycia p rzez utwory dolnokajprowe dolomi
tów, podobnyeh do utworów dol nego wapienia 
muszlowego. 

MICHALsKI, powołując s1ę na niemoż liwe obe
cnie dokładne zestawienie poziomów tryasowych 
Polski z poziomami Śląska Górnego. zapropono
wał korzystać dla celów przemysłowych z inne
g o podzi ału, opar tego 11a oznakach, obserwowa
nych w rzeczywistości, t j. z podziału na wapie
nie i dolomity. 

Ta myśl MICHALSKIEGO został' a zastosowaną 
przez ŁEMPICKIEGO na ułożonej przez niego mapie 
Folskiego zagłębia węglowego.*) Mapa ŁEMPJC
KIEGO (odkryta wobec zdjęcia wszystkich potrze
ciarzędowych i współczesnych utworów) w części 
jej, dotyczącej utworów tryasowych; jest również 
schematyczną, jak i mapa DEGENHARDTA. W ozna
czeniu utworów tryasowych równiei mało różni 
się ona od mapy DEGENHARDTA; zasadniczą różni
cę stanoł'i jedynie podział dolnego pię
tra wapienia muszlowego tylko na d w a oddziały : 
dolny wapienny i górny dolomitowy.**) 

Ułożenie szczegółowych map geologicznych 
w różnych okręgach tryasu niemieckiego, szcze
gólnie w Turyngii, Alzacyi i Lotaryngii, oraz 
caly szereg prae monograficznych. dotyczących 
fauny tryasowej w Niemczech południowych i 
środkowych***) pozwoliły obecnie dokonać z wiel
ką ścisłością z<3stawienia poszczególnych pozio
mów tryasu dla TLuyngii, Wirtembergii, Alzacyi, 
Lotaryngii, części pogranicznych Harcu i Śląska 
Dolnego. Rezultaty wszystkich nowych badań 
ze s ta wio n e są w pracy FRECHA, ****) w której przy-

*) Gieołogiczeskaja.-gornopromyszlonnają karta Polsko-Si

lezskago kam i ennougolno.go bass1ejna, SI ~00 1891 i paja.sniticl

naja zapislw la~~· 
**l .Na. druko,vano,i obecni o m;1pie geologiczuej 11iohalskie

go zachowano dJa zagłębia Dn,hrcwskicgo podział dualistyczny wa
pienia muszlowego, Jec.z graniCe ·wapienia falistego oraz dolomitu 
wskazane •& tylko na mory icb prawdziwych odsłonięó. 

***l Gicbc,, Die Versteinerungen in .Musch.Jikalke von Lieskau 
bei Hall<', 1856. 

G. v. Scha.uroth, Die Schalthierreste der Lettenkohlenforma
tion des Grossherzogthllllls Ooburg Z. d d. g. Geselsch., B, IX, l"l57 . 

Alberti, U<Jberblick libor die 'l'ritts, 1864 
Eck, łtiidersdnrf u. Umgegend. Abh. z. goo1. Karte v. Preussen. 

Bd. l, H . l, 1872. 
.NiitJing, Dio Entwicl<elung dtlr 1_'rias in Niederschlasion Z . d. 

d , geol. Ges, Bd. i:l2, lbSO 
Blanckcuhorn, IJie Trias am Nordra n de der Eifel. A.bll z. geol, 

Kar. v. Pr., Bd. V l H. 2,1885. 
Benecke, Diplopora und einige a.ndPre Verstein&rungen aus 

den elsass-lothringischen Musche1ka1J<e. Mitt. d. geol. .Landesanst, 
von Els.-Lothr, Bd. 4, Hel t. 4. 18fł6. 

b 
. J Wagner, Baitrag znr gAuauaren Kenntnis des 11uschelkalkes 

a1 ~na Abh. d. ktio. preuss. geoJ. Landesa.nst, N. Fol<re, Haft. 27, 1897. 
Koken, Heitriige zur Kenntnis der GastropodAn des si.iddeuts

ohen Mus~helkiilkes. Abh. z. gaol. .Kartt> v. Els -Lothr., laga 
.. Pb1l•ppi, Die Fauna des nnteren 'l'ngonodus-Dolomits von 

Hiihnerte1d. Jahrssbefte d. Vereins. f. vaterlii.nd. Naturkunde in Wiirt
temberg, 64, l a98. 

Pica.rd. Beitra.g z, Kenntniss der G1oRsophoren der mitteldeuts
ohen Trit>s. Jahrb. d. k. pr. Geol. Landesanst .. Hd XXH

1 
1904. 

****) Lethaea geognostioa. U Tbeil. Dos l'ilesozolcum. l. Heft. 
Triss, 1903 

toczone jest również obec ne zestawien ie u tworów 
t r yasowych Śląska Górnego z innymi niemiecki
mi. Chociaż fauna kopalna tryasu na Śląsku 
Górnym została wzbogae;oną w ci ągu ostatnich 
dz iesięciu lat przez liczne nowe okazy, które po
zwoliły na ustanowienie podziału wapienia musz
lowego na zupełnie określone poziomy paleonto
logiczne, lecz podział zasadniczy ułożony jeszcze 
przez EcKA, pod różnemi nazwami miejscowerui 
istnieje i dotąd . *) Krótką charakterystykę po
działu tryasu na Śląsku Górnym przytacza WY
soGÓRSKI**), z którego dowodzeń skorzystam dla ze 
stawienia utworów górnoś l ąskich z naszymi. 

Zagłębie tryasowe Górno ·Śląskie stanowi 
wązką cieśninę, która łączy wewnętrzne niemiec
kie morze tryasowe z otwartym oceanem alpej 
skim. M::tsowe zjawienie się w utworach tryaso
wych Śląska Górnego Diplopora, Crż11oidea i Bra
chiopoda, rzadkich lub nawet wcale nieznanych 
w tryasie środkowo-niemieckim, potwierdza tę 
łączność z morzem alpejskiem; z drugiej strony 
przewaga takich form, jak jaszczury o charakte
rze ziemuowonnym. i zjawie11ie się muszli słod
kowodnych, jak Estheria w kajprze, lub też szcząt
ków roślin. wskazuje na blizkość lądu. Wapień 
muszlowy dzieli się na trzy piętra., podobnie jak 
w Niemnzech środkowych. 

Piętro dolne dzieli się na: a) utwory współ
rzędne ze środkowo-n i emieckim wapieniem fali
stym (Wellenkalk) lub z ogniwem alpejskiero z 
Dadocri1ws [(Yacilis i b) utwory współrzędne z 
wapieniem pienistym (Schaumkalk). 

a) Według EcKA i RoMERA: l) N ajuiższem 
ogniwem pierwszych jest tak zwany wapień ja
misty (cavernoser ka.lk ), o grubości sięgającej za
ledwie kilku metr ów, w postaci brunatnego lub 
czerwonawego wapienia k~ystalicznego jamistego 
bez skamielin . 2) Wyżej leżą warstwy współ
rzędne z typowym wapieniem falistym czyli og
niwo z Dadocrinus gracili~. Grubość warstw te
go ogniwa wynosi około 75 m; w skład ogniwa 
wchodzą przeważnie cienkie warstwy szarego i 
żóitawego wapienia gli11iastego z wygiętymi na
rostami na powierzchniuch uławicenia i z prze
rostami wapienia zwięzłego krystalicznego różo
wego lub szarego, w średnich zaś poziomach z 
cienkimi przerostami dolomitu. Pod względem 
paleontologiP.znym warstwy te charakteryzują 
oprócz Dadocrinus gracilis i Dadocrinus Kzmischi, 
nader często znajdowane szczątkijaszczurów: .\'o
thosaurus silesiacus, Votllosaurus gracilis, Cymato
saurus lat7frons Giir.. Dactylosaurus gracilis Giir. 
Prolleusticosaurus silesiacus, Placodus, Cyamodus i 
in.; ryb: Saurichthys lati[Y01lS Frech, Colobodzes 
chorzowensis Meyer, Colob. gogolillensis Kunisch. 

* 1 Obszerne nowfl dane bibliograficznA o g~ologii try~<Su 
Śtąska. Górnego są przytoczone " pracy .sachs, Die .l:lodenschii.tze 
Srhlesiens. Erze, Kohlen, nutzbare GPsteine 1906, str. Jl8-llg". 

**\ Frech. Lethaea geognosti~a, str. 5~ - 64 i Fiihrer fiir 
die geol. Exkurs. nach Oberschle-ian u . d. Breslauer Gegend. Z, d. d. 
geol. Geselsch., Bd., 56, 190,, str. 260-264. 
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Przedstawiciele jaszczurów oraz ryb jak to Placo
dus, Saurźcllthys i Ceratodus, ukazują się w Niem
czech zachodnich tylko w najwyższych pozio
mach, co może stnżyć, jako wskazówka stopnio
wego posuwania ::;ię tych zwierząt ze wschodu 
na zachód. Z liczby niekręgowców najcz~tsze 
są w tym poziomie formy tak szeroko w kierun
ku pionowym rozpowszechnione, jak .l(yoplwria 
vulgarźs i Lima striat.a; Gastropoda i Brahiopodrt 
spotykane są względnie rzadziej, za wyjątkiem 
Terebratula vulgaris. 

b) Z wapieniem pienistym Niemiec zachod
nich jest tu współrzędne ogniwo grubości do 
70 m, warstw wapiennych w zachodniej części 
śląska Górnego i dolomitowych w muldach Tar
nowickiej i Bytomskiej. Pod względem paleon
tologicznym ogniwo te charakteryzuje przewaga 
brachiopod. Spil' igera (Retz ia) trigo,zella, Spirife
rina fragilis, Sjn'r. Jlentzeli, Rlzynch. decurtata i 
E~tcrinus aculeatus. 

Warstwa wapienna .Schaumkalku" posiada 
leżące bezpośrednio na wapieniu falistym znacz
ne ogniwo (do 25 m) wapienia grubopłytowego 
krystalicznego o szarem lub białem zabarwieniu 
z licznymi utworami stylolitowymi. Poziom ten, 
zawierający nader mało skamieniałości. nazywa
ją stylolitowym (warstwy Gorazdeckie EcKA). 
EcK i RóMEH wskazywali, że utwory te są czasem 
drobno-dziurkowate, jak prawdziwy wapień pie
nisty Niemiec środkowych, z przerostami zwię
ztego wapienia szarego. 

Warstwy te pokryte są przez warstwy te
re bratulowe lub encrinitowe, grubości 4 - 5 m, 
złożone ·.v dolnych częściach wyłącznie z czło
nów Encrinus a wyżej z muszli Terebratula vttlga
ris. Razem z t emi formami znajdowane są w 
dużej liczbie: Linw li11eata, Lima striata, Gerville
ia socialis, Ustrea difjormis, O. complicato. rzadziej 
Spirigera trigonella, Spiriferina lzirsuta, Prospondy
Zus colllptus, Myophoria vulgaris. 

Poziom następny, warstwy Mikulczyckie 
EcKA, stanowią wapienie białe lub różowe zwię· 
złe albo pieniste z przerostami konkrecyi krze
mienia i poszczególneroi warstwami z E11c rimts 
aculeatus. W warstwach tych są najwięcej roz
powszechnion emi formy, należące do fauny al
pejskiej ( Spirigera (!?dz ia) trigo,zella. Spirzferina 
fragilis, Spiriferiua 1J1ent.seli, spir. lzirsuta, Rhyn
chonella decurtata. Encr. trr:uleatus i Terebr. vulga
ris, Lima striata, Lima lilleata, Cidaris, Pecte11, 
Ostrea rożne Gastropoda. 

Warstwę dolomitową .Schaumkalku" cechu
je stałe rozwinięcie rudonośności; warstwa dzieli 
się od dołu na: a) Tak zwany niebieski wapień 
spągowy (blauer Sohlenstein), złożony z wapieni 
o złożeniu skorupowatem i z naprzemianległych 
z nimi wapieni krystalicznych ze Spirigera tri
gollella, Terebratula angusta, Terebratula vulgaris, 
Encrinus i in.; warunkowo poziom ten jest uwa
żany za współrzędny z częścią warstw stylolito-

wych. b) Dolne warstwy dolomitowe muldy Tar· 
nowicko- Bytomskiej współrzędne z warstwami 
terebratulowemi i mikulczyckiemi. 

Wreszcie w stropie dolnego piętra wapienia 
muszlowego leży ogniwo z Diplopora anllulata, 
czyli tak zwane dolomity himmelwickie; grubość 
ogniwa wynosi okofo 13 m; składa się ono z do
lomitów szarych lub czerwonawych z Diplopora, 
Jvfyophoria orbicularis, .1/yophorin laevigata i Myo
phoria vulgaris . 

Piętro środkowe wapienia muszlowego sta
nowią utwory, zupełnie identyczne z odpowied
niemi warstwami Turyngii i Rudersdorfu, w po
staci nieznacznej grupy warstw marglu brunatne
go i białego dolomitowego bez skamieniałości. 

Górny wapień muszlowy czyli tak zwany 
"Rybnaer Kalk" (przedtem Opatawitzer Kalk
stein), 'ldgrywający nader wybitną rolę w Niem
czech zachodnich, we wschodniej części Śląska 
Górnego znajduje się przeważnie około Tarno
wic w postaci wapieni cienkopłytowych w spą
gu doloru.itowych. Pod względem palentologicz
nym są dla nich charakterystyczne Ceratites com
pressus, Pecteu discites oraz liczne szczątki jasz
czurów i ryb, znajdowane razem z tak rozpo
wszechnionemi formami, jak Terebratula vulgaris, 
Spirtfer fragilis, Myoplzoria vulgaris. Carbu/a i in
ne. Typowe warstwy tego poziomu są zwykle 
jeszcze podesłane przez wapienie trachitowe z 
Encri11u5 lili1formis . 

8cbemat ten różni się od przekroju EcKA i 
RóMEHA tylko pod tym względem, że wapień spą
gowy uważają obecnie nie za samodzielny poziom 
wapienia pienistego (Schaumkalku), lecz za ogni
wo, współrzędne z warst.wami stylolitowemi (Go
razdze); zatem wapień pienisty (:::lchaumkalk) dzie
lą obecnie nie na pięć poziomów, lecz tylko na 
cztery. 

Jeżeli zwrócić się do prac RoMERA i DEGEN
HAHDTA, to J'atwo zauważyć, że w rzeczywistości 
i oni dla teren u Polski wszystkie wapienie zali
czali do poziomu wapienia falistego (Ohorzower 
Kalk), wszystkie zas dolomity zaliczali o ile by
ły one kl'uszconośne, do wapienia pienistego, w 
przeciwnym zaś razie do himmelwickiego. 

RóMER wskazywał warstwy wapienia jami
stego, opierając się zapewne na danych PusCHA 
(zelliges Dachgestein),. tylko okolo Strzyżowic, 
Siemoni i Sączowa. Srodkowy wapień muszlo
wy według DEGENHAtWTA*) możnfl obserwować na 
zboczu północno·wschodniem pasma wapiennego 
pomiędzy Siewierzem i Olkuszem, mianowicie 
okolo Sulikowa, Goluchowie, Chruszczobrodu i 
na poludnie od Bolesławia Górny wapień musz
lowy wykazywali oni również około Goluchowic 
i Bolesławia. ŁEMPJCKI potwierdza tylko obecność 
wapieni i glin z Ceratites na wschód od Bolesła
wia w pobliżu wsi Cegielnia i Rutki. 

* ) Roemar, 1. c ., str. 144. 
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. Należ):' o.becni.e określić_położen.i~ stratygr~- J ~ ora~ wapieniami Łagiew?ika. i Michałkow~c 
f1czne wap1em tryJasowych 1 dolom1tow na op1- z JedneJ strony a warstwami fal1stego wap1em.a 
sywanej obecnie części terenu Polski, następnie Gogolina (w kamieniołomach pomiędzy Gogol~
zaśrozwiązać kwestyę samodzielności poziomu him- nem i i:)akran) z drugiej strony. Warstwy Gogoh
malwiekiego i kwestyę -obecności tu górnego pię- na są to naogół jednostajne warstwy cienkopły
tra wapien i a muszlowego. towe naprzemianległe (nie grubszę od 0,40 m) wa-

0 g n i w o w a p i e n i. Zgodne ulawicenie pienia i cienkie przerosty gliniaste. 
wapieni w wielu punktach bezpośrednio na mar- Obfitość kości płazów i jednocześnie nie
glach c!olomitowych rot~lll (szyh Ju~iusz ob?k zna.czna liczba Castropoda cechują wa~·stw:y Go
Czeladzi, przekop koleJowy obok StrzyżowiC, goima, w naszych zaś warstwach daJe s 1 ę prę
Dyabla Góra) nie pozostawia żadnych wątpliwo- dzej zauważyć stosunek odwrotny. 
śei co do przynależności naszy ch wapieni do po- Częste względnie znajdowanie stylolitów i 
ziomu wapien ia ±al ie:tego, ezyli Chorzowskiego. ciągła zmiana wapieni nieco innego charakteru 

Jak w Śląskiem tak również i w Polskiem litologicznego z bliż a nasze wapienie prędzej do 
pasmach wapienia muszlowe50 ogniwo należących tych warstw, które odsłonięte są w pobliżu Go
tu warstw przyjmuje w poziomach wierzchnich goli na w tak zwanem "kleinstein" i należą, jak 
postać cienkopłytowych wapieni glinial"tych, nie- to wskazuj e obecność Spirigera trigonella, Tere
raz z przerostami glin y , z nierówną wałkowatą bratula vulgaris i in., do ogniwa warstw Garaz
powierzchnią uławicenia ; niżej leżą grubsze .fa- dze*). W odslo nięciach około Gogolina i Łagiew
wice nieraz o zlożeniu krystalicz nem, czasem o nika nie wid:;.iaJem takiej mocno wał'kowatej po
zabarwieniu ciemno-szarem l11b sinawem. W pas- wierzchni wapienia falistego (wulstigen Aoschwel
mie Śląskiem tylko \\ pobliżu Czeladzi ukazuj e lungeu), która cechuje poziomy górne naszych 
się w tem ogniwie wapień o charakterze zlepibń- wapieni . Zestawiając z litologicznego punktu 
cowym lub też o chan1kterze brek czyi, \V Fol- widzenia nasze wapienie z odpowiednimi utwo
skiem zaś pasmie takie wapienie zlepieńcowe rami w sąsiednich dzielnicach Austryi, musi
zostały napotkane około Toporowic, w GoJonogu my zaznaczyć ich podobieństwo daleko więcej 
i na Dyablej Górze. Stylo lity stanowią zjawisko kompletne, niż z \Varstwami Gogolina a nawet 
powszednie, przeważnie pośród odmian grubopły- Łagiewnika**) . 
towych; nigdzie nie sięgają one znaczniejszych Należy zaznaczyć np. częstą obecność w 
wymiarów ani też zbytnio nie ro?.powszechniają Austryi w poziomach wierzchnich wapienia ta
się. W różny ch poziomach napotykamy jamiste listego cienkich warstw zlepieńca, zł'ożonego z 
zwykle gru bokrysta!iczne wa]Jienie żół'te (Oz e- pJ'askich zaokrąglonych otoczaków wapienia, 
ladź . Grodziec, Toporowice, Gołonóg) . W Golo- zcementowany ch wapieniem ziarnistym lub tro
nogu w doJnym poziomie ogniwa znajdują się chitowym, t. i. warstw, identycznych z obecne
przerosty marglu dolomitowego. mi u nas okolo Toporowic, w Goł'onogu, na Dya-

Utwory wapienia muszloweg o na Śląsku blej Górze i w kamieniołomie Huty Katarzyny. 
Górnym są w odsłonięciach . najbliższych do na- Przechowanie skamienialości w wapieniach 
szego terenu mianowicie około Michał'kowic i na terenie Folski jest bodaj nie gorsze, .niż na 
Łagiewnika . pod względem litologicznym zupel- Śląsku Górnym; znaczna liczba skamieliu, znale
nie idflntyczne z utworami pasma Śląskiego. Ro- zionych w lat.ach ostatnich w Gogolinie, daje 
MER, przytaczając charakterystykę warstw Oho- wytłumaczyć się przez dba/ość o skamie11iałości 
rzowa pod względem litologicznym, wzmiankuje, ze strony inteligentnych kierowników dużych ro
że w grubem ogniwie tych wa1·stw są nieraz spo- bót w kamieniołomach i staranności takiego znaw
tykane odmiany oolitowe i pieniste ze stylolitami. cy tryasu Śląska Górnego, jakim jest WYsoGÓH-

Oolitową odmianę pienistą wapien ia faliste - SKI, zwiedzający kilkakrotnie w przeciągu roku 
go widzieliśmy już w pasmie Śląskiem w odslo- wszystkie kamieniolomy. Należy jednak zazna
nięciach w pobliżu drogi z Zagórza. do Huty Ka- czyć, że na naszym terenie nie udało się ani ra
tarzyny. Szczególnie zbliżoneroi pod względem zu znaleźć R.71 ynoidee tak dobrze przechowane, 
litologicznym do naszych wapieni są warstwy z jak to jest zwykle w wapieniach Gogolina. 
Micbalkowic, gdzie można dojrzeć wszystkie od
miany, spotykane u nas okolo Sielc, Zagórza, Go
lonoga. W Michalkowicach przeważną rolę od
grywają wapienie szare i żółtawe z równym prze
lamero i kryształkami kalcytu; są one naprze
m ianlegle z wapieniami ciemno-szarymi nieco si
nawymi i posiadają niera~ wygląd nieco zlepień 
eowy. Jeżeli zajmiemy się odslonięciami, leżą
cemi_ dalej na zachód na Sląsku Górnym , np. w 
pobhżu Gogolina, to zwrócimy uwagę na pewną 
różnicę litologiczną pomiędzy naszymi wap ienia-

(c. d. n .). 
K. Bogda1zowic:a . 

*) Knmieuiołom:v Gogo lina., ora7. znane odsłonięnie warstw 
Miku lczyckioh w pobli!tu Anuabergu z wiedzilem raze m z dr. Wyso
g órskim, któr emu uwa!tam za swo,j óbowii\ZBI< złożyć podziękowanie 
za uprzejme, gotowość do udzieleni a swych wiadomości i dośw•a.d
czenia co do geologii Ślt~s ka Górnego. Inne odsłonięcia. około By
tomia były mi pokazane p1·zez dr. Michaela, któremu rówmeż wi
ni enem 'vyra.zić swą. wdzięczność, 

**) Pol'ówn., np. opis Zaręczmy, Atlas geol . Galicyi, Zeszyto 
3, 189!, stl·. 107-108, 
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Przemysł żelazny w Królestwie Polskiem w listopadzie r. 1909. 

Wytwór pierwszy .. 
Surowiec: 
lejarski 
dla dalszej przeróbki 
w odlewach z wielkiego pieca 
bez wymienienia nazwy 
zwierciadlany 12-140foMn . 

" 19-200foMn . 
manganowy 50-60 Ofo Mn 

" 78-80 Ofo.Mn 
krzemowy. 
krzem o w o-zwierciadlany 

Stare żelazo 
Okruchy surowca 

Razero 

Wytwór drugi A. 

Bloki besemerowskie 
Bloki zlewne martenowskie 
B lo lei pucllowe 
PóJ:wyrób fryszerski 

Razem 
Wytwór drugi B. 

Odlewy surowcowe z kopula
ków i pieców żarowych 

Odlewy stalowe z pieców 
martenowskich i tyglowych 
oraz gruszek 

Rury surowcowe wodociągo
we z połączeniem mufowem 
i koł'nierzowem 

Części fasonowe do tychże . 
Razem . 

Bloki kute i przewalcowane 
jako też kęsy płaskie j rów
noboczne . 

Wytwór trzeci. 
Belki żelazne dwuteowe i ko
rytkowe wysokości ponad 
100 lll/1l 

Szyny dla kolei konnych i 
Fen iks 

w Y t w 6 r c z o ś ć l W roku 1909 wytworzono więcej 
'/, a p a s Y 

·----
Rok 1908 Rok 1909 (+J lub mniej {-), niż w roku 1908 

--- Dnia 30-go Dnia 30-go 
-- \Od pocz~t- rd pocz~t-

l 
listopada listopada 

. ku roku . ltu roku Listopad 
Od pocz~tku roku r. 1908 r 190l:l L1 stopad clo d. HO L1 s topad do d. tlO do 50 li stopada l listopada listopada 

p u D ó w l % pudów l % l p u D ó w 
l -

l l l l l l l 

l 
96671 757 067

1 
63 8641 6og 491

1
- 32 807 - 341 - 147 576- 19 218 276 286141 

l 
2477741+ 8o3 oo6 9 o68 8411 879861 93166rs + 768ss+ ro+ 3 2 532 464 39798I2 

I 956 g62 
l 

6so 613 T ISO 46? !82 952 159 12I I I759903- :~83I -_:13 -· I97 059

1

- _I o 
~ - l 490 I42: 149974 
- I 417 - - ·- -- l - - I4I7 -IOO I7 347 II 450 

l l l -- - ·- l 
_ .. - -- ·- - 17935 23510 

-- l - - - - - - l 3000 -
l - - - - - - - - - 3°294 44410 

- I )22 -- - - - - I .)22 - IOO 3 713 4o66 
l 

~ -
--__ :::> 630 __ 6 2og 

l o82 009 1 l 785 8og 

40 549 7'5914 

42 1421 381941 

I 102846 n686oog + 20 217+ 

65 315 619 869 + 24 766 + 

49 l94 504 6g2 + 7 0.)2 + 
l 

6222 

I 502 709 I9 635 105 I 767 622 r8 6g4 700 +264 913 + r8
1
- 940 405 - 5 I 763 78g 

63407, ' o# Bgo 59 g20 ')72 ,., - 3 • .., - s - ".",.,, 261 ']68 fii 

IS66II612067I995 I827542I94672og+26t{26+ 17!- 12047861- 61 2538377 

l 10-!Q() 668 I 104 574 

l l 
l lO 312 I og6 258 + 9 644 + 

l l 
8 292 128 og6 7 gog I22 737 - 383 - 5 - 5359- 4 3100 

l 

7531 l 415
1 

lO 2 I99 - 743 - g8 + 784 + 55 

l 

l 

5 656 o39 

500387 
220 goo 

37001 

l 57' 722 
103763 

728 

l 713274 

229200 

l 452 

4+54 
340 355 368- 340- !OJ+ 13 ,+ 4 

- -- --- --1-'---- l------

ll00j31 I234440 118~31 1221562+ 8178+ 7- 12878_ 

! l 
'5' 4'31 '4453'4+ 3266,1+ ,. + 35736+ 3 

23559 + 8 

385371- 99 

235 t66 

86993 

SI 039 
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Szyny dla dróg żelaznych pa
rowych wagi 8,32 f. i więcej 
na l stopę bieżącą 

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

Stal i żelazo plaski e i wszelkie 
handlowe i profilowe 

Stal resorowa i sprężynowa 
" narzędziowa 

" cementowa . 

I8202 48531 

r2275 94 436 

758883 9544905 
15659 133994 

9'49

1

- '"'~- j_ 
6957 &J73•1- 53>8- J_ 

l OI7 957 9 665 105 +259 0?4 + 34 + 
II76g 115570 - 3890- 25 -

l 

39382 - 8r / I66gi I49I 

266gB - 281 24491 I0299 

I20 200 + I I 281751 l 2I7 437 
18424 - 14 5SI4 4 

ro6 I32 
230 

Drut walcowany okrągly i 
kwadratowy w kręgach 

Blacha żelazna i stalowa gru
bości większej nad 3 llllll • 

Blacha żelazna i stalowa gru
bości od 3 mm do N!! 20 wlą
cznie 

l 
140 444 2 23I 462 + 25 528 + 

68 72) 574102 + 22 Ig81+ 

22 + 542 766 +32 378gB IOO 121 

Blacha do krycia dachów że
lazna i stalowa cieńsza od 
.N'220 
Żelazo i stal uniwersalne sze
rokości od 15 do 600 mm 
włącznie oraz żelazo do wy
rolm rur . . 
Obręcze do kM parowozo
wych, tendrowych i wagono
wy~!h oraz kolnierze walco
wane 

Osie parowozowe, tendrowe i 
wagonowe nieobtoczon e 

Wszelkie obcinki, końce i 
wytłoczki od wyrobu obrę- ' 
czy 

Razem 
Wytwór czwarty. 

Wyroby. 
Rury ciągnione i spawane 
Zlączki i podkładki 
Okucia różne 
Gwoździe maszynowe i szy
now e 

Razem . 

48397 627 8g6 

36o65 499461 

105 192 I 6oo 675 

37 288 473 I8ol 

17674 2i4 046 

91 38o 841 gi81 

I 336403 I685o 31 r 

00923 6268g3 
202286 I 8oi 866 

I 588 4336g 

24700 Ig6 246 

s6566 

32 433 

79429 

2I009 

14888 

!34862 

'598 544 

?66gg 

T49 584 

4385 

39484 

-
W listopadzie r. 1909 liczba ogólna za

trudnionych robotników wynosiła 15 994. 
Przytoczone powyżej cyfry zestawione są 

na podstawie danych, które nadesłaty następują
ce zaklady hutnicze: Huta Bankowa, zakłady 
Ostrowieckie, huta Częstochowa, huta Katarzy
na, Blachownia, Towarzystwo Sosnowieckich fa-

l s+ .,J+ 
l 

48 - 184 885 - 24 29 281 288I4 

17- rog8n -17 47 26~ 56 751 5T8o8 

..J2679 l- 363..J - roi- 726?0 - I5 6276g 72 572 

I I8I 

37700 

154 4 

8 - 16 279 - 44 -

l 
6o- 2786,- I6-

l 

g6 II2- 20 43 8201 22I54 

l 
59 j86- 28 l46gl ro366 

l 
l 

I 3554!0 

r6g85 455 

749494 
I 432030 

2) og6 

243 38g 

'+ 43482 + 48'+ 1
+262 I4I + 201+-'--- --J 

l+ ,,,,l ,6+ 
- 52 7021

- 26--

( ' 79'1/+ ,,. -
+ '4784+ 6o + 47143+ 24 

SI3492 + 6r I4595 33765 

135 144 + I l 6g.2 392 l 637 666 

122 001 + 20 64291 45224 
36g836 - 2I 333926 427 013 

18 273 - 42 1678 3359 

- l --'-------'.1-- --'-----1-- --- 1 
24;,ooog- I9345 '- 7 - 218365--:- 8 399895 So8420 

bryk rur i żelaza w Sosnowcu, Towarzystwo Sos
nowieckich fabryk rur i żelaza w Zawierciu, 
walcownia Milowice, zaklady Starachowickie, Nie
tulisko, zaklady Bodzechowskie, huta Puszkin, 
Chlewiska, fabryka w Niwce, Stąporków, T-wo 
Poręba, Ruda Malenieoka i Sielpia. 
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Poró w n a n i e wytwó r c z o ś c i i z a p a s ó w z a o kr es rocz n y. 
----- -- --- ~============== 

S u r o w i e c S t<> re !l; e l ~z o l Okruchy surowca / Wytwór l l A. 

Miesiące W t . JZapa•y 'v koń--- \Zapasy w koń - !Zapasy w koń- . JZapasy w koń-_! worozośó ou miesiąca Wytwórczość cu miesiąca Wytwórczość cu miesiąca Wytworczośó cu miesiąca 

E_ u d ó w 
=========r==~~~~= l 

Grudzień r. 1908 1 046778 4 3og710 
Styczeń . r. 1909 875 so6 4 748 Z l g 
L uty " gzo 1 51 4 894 oos 
Marzec " 1 0-17 Z)3 4 87g o6o 
Kwiecień r 001 78:; 4 g41'i 00-1 
Maj " 10338 14 ;oi1~g ; 5 
Czerwiec ,, 1 o8z 401 5 z7o 354 
Li piec ,. l 1.66675 5 Z3Ó IZg 
S i erpi eń . ,, 1 143 4go 5 567 935 
Wrzesi eń 

Paźdz i ernik 

Listopad 
> 

" ., 
l qg 5Z l 5-157 l g; 
, , 6z 56g 5 58 , 02 , 

1102 846 5 656 039 

41 524 
54 417 
49 434 
so8o9 
47 r )O 

-10 865 
45 76Z 
82 ' 99 
ÓJ 093 
61 ogo 

ÓJ 735 
65 315 

40 5-19 r. 1908 
r. J 907 

r. 1906 
l 572003 3 IZ3 176 ' 3'1 503 

Za 11 miesięcy r. 1!ł09 

r. 1908 

r. 190'7 
> 1', 1906 

1 r2z '53 3 673 g53 56 z64 
' 11 686 009 5 656 039 619 869 

1 1 785 8og 3 9'59 41..J 
1Óo76;oo 3123176 

. l 17 354 994 l 3 673 95) 

715gT4 
7g5 832 
8os 319 

540 405 
618 9' ' 
638 320 
6;2 66~ 
593 868 
5..J2 ;87 
;6 r 85 1 
520 ;6; 

413 5°4 
398 500 
473 886 

500 387 
352 528 
283 346 
2!6 33' 

500 387 
352 )28 
283 3-16 
216 331 

19 330 
sgo88 
62 68-! 

3Ó 674 
30877 
444-14 
57 J68 
1,2 349 
50 )Oj 

36 950 

44 759 
49194 
42 142 

40 195 
2! 3g8 

504 692 
381 9-JI 
323 o8o 
241 jÓ3 

127 9-13 
123 646 
131 347 
61 778 
36 969 
77 883 

122 679 

77 752 

ó7 o83 
l ' 7 686 
133 286 

220 900 
176 t87 
53 s8o 
14 40g 

220 900 
I76 187 
53 s8o 
'4 -109 

I 350 5g9 
l 574 8-16 
l 487 28g 
l 782 )28 
l 682 879 
1 738 o6g 
l 6gg 484 
l 978 498 
r 9_::;0 4;6 
r 881 52 I 
r 864 137 

1 827 542 

1 88c :;8s 
l 626 104 
l 48-102 1 
l Ó22 23 l 
l 507 862 
r 766715 
l 053 840 
r 962 792 
l 9':32 Ó42 
l 742 235 
1587 496 

1 713 274 

l 1)6hJIÓ 2j)83i7 
2057859 r 57' 012 
' 845 993 ' 38:; 169 

19 467 209 1 713 274 
20 671 995 2 538 377 
22 699 :;88 l r 57' Ol Z 

21 825 Ol8 l 385 JÓ9 

~~~==================~ 

Wytwór li B B loki kute i przewalcowane W~·twór trzeci Wytwór czwarty 

Miesiące IW= . Zapasy w-koń- - . JZa.paRy w koń- . JZapasyw koń· ' . !Zapasy w koń-
ytworczośó 1 .,u miesiąca Wytworczośó cu miesiąca Wytwornzośó cu miesiąca Wytworczość cu miesiąca 

Grudzie(] 

Styczeń , 
Luty 
Marzec • 
Kwie~"ień 

Maj , 

Czerwiec 
Lipiec 
S i erpień 

Wrzesień . 
P~tździernik 

Listopad 

r. 1908 

r. 1909 

" 

" 
" 
') 

., 

" 
" 
" 
" r. 1908 

r. 1907 

r. !906 

l 
• l 

=~ 

95 749 
74 757 
83 2 79 

l 12 886 

q6 079 
108 z88 
1 oo --z )J 

1:!8973 
1308'38 
13 r o;o 
136 6o9 

118 231 
l lO 0.)3 
!24 227 
135 879 

Za 11 miesięcy r . 1909 1 221 562 
> r. 1908 l 234 4-10 

r. 1907 • r 393 466 
r. 19 0!i 1 484 168 

p u d ó w 

-1 
173 724 
'7468-! 
179 0)1 

189 88o 
1~2 7fi5 
189-137 
2 3g 959 
2-13 039 
248 882 
230 5 ,g 

228 ?.79 
235 166 

I 22 679 
1)3 )10 
147 296 
IZ49 14 
lO-! 322 

9' 099 
1 IS 569 
163 072 
IS7 o6o 
126695 · 

110374 
151 413 

J64g89 11875 ' 
' 54 g8o r 12 I 23 
83 734 92 '78 

235 166 1 445 324 
164 989 
I 54 g8o 

83 734 

I 409 j88 
I 3Z3 700 

858 65r 

129 902 
256 58s 
J65 7-12 
120 703 
l l l 274 

8s 977 
92 438 

108 712 
l 35 00-ł 
l 1 l 8gj 

IOI 559 
86 993 
127 74-1 
6o ' 53 
27 912 

86 993 
127744 
6o IS3 
27g r2 

l 277 171 
r 335 517 
l 3Ó547' 
1 719 706 
1 464 r ;o 

' z89 ogs 
r 350 ..J !O 
l fis 1 266 

l 697 530 
l 7~8 998 
1 7949 19 

1 598 544 

l fi~9 726 
1 665 77 1 

1 72.3 -H7 
l 789 397 
l 791 202 
1 7-14 2-!2 
l 632 jÓ4 
l 550 53 I 
r 645 82 1 
l 6..j2 465 
l 6p 833 

1 637 666 
l 336 403 I 692 392 
r 448 54-l f I 943 332 
1 745 762 r 846 o83 

16 985 455 1 637 666 
16 8so 311 ' 6g2 392 

l 
;g 364 206 l l 943 332 
JgÓl0)51 l 846083 

175 8,9 
ljO 166 
132 682 
208 gor 

23Ó 492 
r :i'5 831 
2o8 723 
26..J 340 
?.)3 169 
302 844 
285 709 

270 152 
28g 497 
196 g82 
,gg 720 

2 450 009 
2 668 37-1 
2 386 330 
z 284 8g4 

480 S-13 
30) 227 
22g 700 
286 099 
2 ti8 733 
'-17 644 
'44 743 
'74 z;8 
20 1 876 

344 272 

395 82g 
508 420 

399 895 
46 ! !27 
219 954 

508 420 
3g9 89s 
4Ó 1 i27 
21 9 gs-1 

}. H . 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w listopadzie r. 1909. 
Wydobywanie galmanu. W listopadzie r. 1909 wytwórczość galmanu była następująca: 

-- -
Rok 1908 H.ok 1909 W r. 1909 wydobyto więcej (+) 

albo mniej (-;, niż w r. 1908 
-

l Od J•oczlł,t.ku Nazwa kopa!oi Od oocz•\tku l Od początku roku 
Listopad roku do 30 Listopad l roku do30 Listopad do 30 listopada 

listopada listopada 

-- -
p u d o w pudów Ofo pudów l o/o 

Bolesław 43°23 507 40'7 45 8o6 525 I3I + 2 7~3 
l + 

6 + 17724 + 3 
Józef - 214400 - - - - - 214 400 - 100 

Ulisses 26o664 l 2 635 442 21 1 gro 2 209009 - 4875-1 
,_ 

19 - 425 833 - !6 

Razem ·103 687 \ 3 357 249 l 2~7716 l 2 734 7-10 1- 45 971 / - 15 1- .622 509 \ - 19 

l:' o dług gatunków wytwórczość galman u l)yla następująca: gruby 113 598 ptldów i drobny 
144 118 pudów. 

Wytwórczość galmanu z błyszczem ołowiu byla następująca: 

N azwa kopalni 

Iesław Bo 

Józ 
Ut 

e f 

isses 

Rok 

-
Listopad 

4 575 
-

:;6619 

1908 

Od początku 
r·oku do 80 
li s topada 

j) u 

8o 305 

l 

--
217771 

• Hok 190!) 

l Q1 [lOCZI\Ók 11 

Listopad l roku do 30 
listopada 

d ó w 

10 l'l6 l !Oj 8-J9 
- l --

9 )02 20Ó994 

-
W r. 1909 wydobyto więcej (+) 
albo mniej (-), niż w r. 1908 ---

Od początku roku 
Listopad de 30 listopada 

-pudów : Ofo pudów l % 

+ 5 55 l 
l + 

121 + 25 544 ' + 32 
- - - -

-47 11 7 1- 83 - J0777 - 5 l 
l ' 

Razem 6119-1 , 2g8o76 l 19628 1 312il-J3 1 -4'566 1 - 68 1 + 14767 1+ 5 

Od początku roku do dnia 30 listopada r. b. robotników wynosiła856 . .Robotnicy odrobili 21390 
wydobyto 1180 pudów blyszczu ołowiu. Dnia 30 dniówek i zarobili 22 783 ruble. Przeciętny zarobek 
listopada r. 1909 pozostałość wydobytego galma- jednego robotnika na dniówkę wynosił 1 rub. 07 kop. 
nu na kopalniach wynosiła 213120 pudów, i gal- Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami było: 
manu z błyszczem ołowiu 35 021 pudów. 8, zakończonych częściową niezdolnością do pra-

. ·w listopadzie r. 1909 w 2-ch czynnych ko- cy, i 13, zakończonych wyzdrowieniem zupal
palniach galmanu przeciętna liczba zatrudnionych nem. 

Płukanie galmanu. W listopadzie l'. 1909 wytwórczość galmanu płukanego byla następująca: 

Nazwa płuczki 

olesławska B 
o 
M 

11mska 

echaniczna 

H.azem 

l tok l 90..'3 

Listopad 1 
Od poczu,tkll 
t·oku do BO 
listopada 

- p u d 

133 227 9°-1777 
48000 5/lr 252 
83 000 983960 

-
Rok 1909 W r. 1909 otrzymano więcej <+) 

albo mu i ej (-), niż w r. 1908 --
Od poczu,tku Od początku roku 

Listopad roku do ao .Listopad do 30 listopada 
listopada 

ó w pudó'Y % pudów l % 

98955 l 1 358 CYJ6 - 34 272 l_ 26 +4)3299 1 + 50 
44000 403 165 - 4000 \- 8 - l78c87 - 31 
75 300 759 300 - 7 700 -- 9 -224 6oo \ - 23 

218255 l 2 520001 1- -15 972 \ - 17 1 + 5061z l + 2 
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Wytwórczość błyszczu ołowin była następująca: 

N nzwa płuczki 

ole5ławska B 

o 
M 

lkuska 

echaniczna 

Rok 

Listopad 

p 

I 430 
4250 

-

-
1908 

Od pOCZI\tku 
roku do 30 
listopada 

u 

l 

14 396 
70603 
3 r88 

Rok 1909 

-
Od początku 

Listo-pad roku do 30 
listopada 

d o w 

912 l 
lj 631 

l l 000 72 503 
- l 350 

W r. 1909 otrzymano więeej <+) 
albo mniej (-), niz w r. 1908 -

Od począt.ku roku 
LiRtop ad do 30 listopada 

pudów l o/o pudów l OJo 
- 518 - 36 + l 2~5 + 
+ 6;:;o + 159 + I goo + 

-- -- - I 818 l 
-

Razem s68o l I 1)12 89 484 l + 6 232 l + 110 l + l 297 l + 

9 
3 

;8 

Dnia 30-go listopada r. 1909 pozostaiość gal
m anu płukanego na pluczka.ch wynosil'a 296558 
pudów, blyszczu ołowiu 46 199 pudów. 

W listopadzie r . 1909 w 3-ch czynnych płucz
k ach galmanu i błyszczu oluwiu przeciętna liczba 

zatrudnionych robotników wynosila 298. Robotni
cy odrobili 7 438 dniówelc i zarvbili 5 465 rubli. 
Przeciętny zarobek jednego robotnika na dniów
kę w_ynosil 73 kop. Wypadek nieszczęśliwy z ro
botnikami był l, zakończony częściową niezdol
nością do pracy. 

W ytapianie cynku . W listopadzie r . 1909 wytwórczość cynku była następująca: 

Nazwa huty 

auli na p 

K 
B 

onstanty 
ędzin 

Rok 1908 

Od poczl\tku 
Listopad roku do 30 

listopada 

p u d 

'9 735,2 5 1 202 o6g, 15 
I I 395 

l 

133 7 15 
12 666 162 034 

Hok 1909 

Od początku 
Listop,.d rok11 do 30 

listo-pada 

ó w 

17 792,75 172 539,' 2 
13 °37 I 38 537 
13012 127 s6o 

-
W r. 1909 otrzymano więcej c+) 

albo mniej (-), niż w r. 1908 
---

Od począlku roku 
Listopad do 30 list.opada 

pudów o/o pudów o/o 

-1 9.p,5o - 10 -- 29 530~23 - 15 
+r 642 + L:J + 4822 + 4 
+ 346 + 3 - 3447-1 - 21 

Razem l 43 796,2_::, l -197 818,351 -13 841 ?75 l 438 636,,2, + 45,50 1 + o 1- 59 r82,23! - 12 

Wytwórczość pyłku cynkowego była następująca : 

Nazwa huty 

au lina p 

K 
B 

onstanty 

ędzin 

-

Rok 

Listopad 

p 

3 153,70 
420 

415 

-
1908 

Od pocza,tku 
roku do eo 
Hotopada 

u d 

20 071,29 

5 337 
4 869 

Rok 1909 

Od pocza,tku 
Listopad roku ó.o 30 

listopada 

ó w 

z '10,6o l 29 038,ss 

457 5 37 1 

457 4 6g9 

-
IV r. 1909 otrzymano więcej (+l 

albo mniej (-), niż w r. 1908 -
Listopad 

Od początku roku 
do 30 listopada 

pudów l OJo pudów l o/o 

--I O..J3,IO - 33 + 8967,2Ó + 45 
+ 37 + 9 + 34 + I 

+ 42 + lO - 170 - 3 

RazerY l 3988,70 l 30277,291 3024,60 139108,55 1- 964,10 l+ 24!+ 883r,26 l+ 29 

Dnia 30-go listopada r. 1909 pozostałość wy- botników wynosiła 774. Robotnicy odrobili 19 348 
topionego cynku w huta.cb wynosiła 27 793,62 pu- dniówek i zarobili 26756 rubli. Przeciętny zaro
dów, pył'ku cynkowego 6 575,25 pudów. b~k jednego robotnika na dniówkę wynosił 1 rub. 

W listopadzie r . 1909 w 3-ch czynnych hutach 38 kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami 
cynkowych przeciętna liczba zatrudnionych ro- nie było . ] . H. 
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Ru.eh wagonów węglowych w styczniu r. 1910. 
Drogi żelazne przeznaczyły do naładowa

nia węglem na styczeń r. 1910: War szawsko
Wiedeńska 1000 wagonów (w tern 10 krytych), 
Nadwiślańskie 350 wagonów na dzień roboczy. 

N a skutek orzeczenia kopal!1 w zagłębiu 
Dąbrowskiem, że li czba wagonów, przeznaczonych 
przez drogę żelazną Warszawsko-Wiedeńską do 
naładowania węgla, jest niewystarczającą, droga 
ta, w m.vśl § 3 przepisów wywozu węgla z za
głębia Dąbrowskiego, powiększyła za pomocą naję
cia wagonów liczbę tychże o 58 na dzień robo
czy, czyli ogółem przeznaczyła na styczeń 
r. 1910 po l 058 wagonów na dzień roboczy do 
naładowania węglem. 

Kopalnie zagł~,Jbia Dąbrowskiego n a sty
czeń r . 1910 podzieliły między sobą wszystkie 

wagony drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej i 
średnio po 298 wagonów dr óg żelaznych N ad
wiślańskich (w tern przeciętnie 87 wagonów 
dla przeładowania w Gołonogu a 211 wagonów 
dla podstawiania na kopalnie) . 

W styczniu ubiegłych pięciu lat drogi 
żelazne przeznaczały do naładowania węglem na 
dzień roboczy: 

Nadwiślańskie 

Warszawsko- Podstawia.me Pr10eła.dowa.nie 

r. 1905 
1906 

" 1907 
" 180 

1909 

Wiedeńska na. kopalnie w Gołonogu 

w a 

1065 
1080 

950 
l 010 
l 060 

g 

270 
308 
249 
268 
257 

o n 

35 
60 
51 
82 
93 

ó w 

305 
368 
300 
350 
350 

Rezultat zapotrzebowania wagonów przez wszystkie kopalnie i podstawiania przez drogi że
lazne w styczniu r. 1910 był następujący (dodatkowe podstawiaoie wagonów w poszczególne 
dni na jedne kopalnie pokrywa od wolanie innych kopalń): 

Droga żela.zna Warszawsko- Wiadeńska Drogi ~ela.zne Na.dwiślańsh.-ie R z e m 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
H 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
'G4 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

l 058 
l O:ł8 
1 058 

l 058 
l 058 

1 058 
l Oó8 
l 038 
l 058 
l 058 
l 05 

l 058 
l 058 
1 058 
1 058 
1 058 
1 058 

l 058 
107>8 
1058 
1 0;)8 
1 o~,8 
1 058 

137 

72 

14 
21 
5 
61 
53 

145 

58 
-16 
87 

164 
147 
151 

31 91:i7 122 

w 

1 o:-.8 
l 05q 
1 058 

!l21 
1 n:>8 

l 058 
1058 

l l 058 
l 01>8 

986 
l l 05S 

1 OH 
l 03'1 
1000 

997 
l 005 

913 

l 000 
1 012 

971 
l)~ 

911 
907 

8-!5 

g 

1059 2W 
1112 :!21 
1 209 211 

&71 215 
1288 200 

1 061 207 
l 067 207 
1 069 208 
l. 064 :!.08 

986 207 
l 0~)4 19i! 

l 1)4-l, 212 
l 037 21 '~ 

1 000 212 
997 213 

1 005 213 
9lil 198 

1 ooo · 222 
1 012 22:3 

971 222 
894 . 224 
911 22:1 
907 209 

845 175 

Rmm 25 301 1 336 23 965 24116 ó 065 

o 

(j 

15 

2 
-

3 

l 
4~ 
-

3 
7 

l 11 
24 
37 
28 -

8 

200 

Z20 
216 
221 

209 
200 

207 
207 
208 
208 
192 
193 

212 
210 
210 
213 
210 
149 
-

:!19 
216 
211 
200 
186 
181 
-

167 

4 865 l 

n 

220 
215 
221 

15 
250 

212 
212 
213 
213 
192 
198 

21:! 
210 
210 
213 
210 
149 
-

219 
216 
211 
2;)0 
186 
177 
-

167 

4U1 

Jeże l i przyjąć, że dodatkowe podstawianie wagonów przez drogi 
odwołanie kopalń w i nne dni, to otrzymamy za cały styczeń r . 1910 

6 w 

1278 l 278 1 279 
1279 5 1274 l :1:!7 
127!l 1279 1430 

u n 143 1130 586 
12;)8 1258 1 5ii!S 

l 265 l 265 1 273 
1265 1 265 1 279 
l 266 J 266 l 282 
1266 l 266 1 277 
1265 87 1 178 1 178 
1251 l 251 l 292 

1270 14 1 251> 1 2rlo 
l 270 23 1 U7 l 2-!7 
l 270 l\ O l 210 1 210 
1:!.71 l lil 1210 1 210 
l 271 56 1215 l 215 
1256 194 1 062 l 062 

- - - -
1280 

l 

61 1219 

l 
1 219 

128 1 53 1 228 1 ~28 
1280 98 1182 1 182 
1282 1 8 l 09-l 1 094 
1281 184 1 097 1 097 
121i7 179 1088 1 084 

- - - -
1142 130 1 012 l 012 

30 361\ 1 5:l6 l 28 830 :!.8 857 

żelazne w jedne dni pokrywa 
rezultat następujący : 
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Nazwa drog 

W arszawsko-Wi 
Nadwiślańskie 

i żelaznej 

edeńska • . 
Razem 

PRZEGLĄD GORNICZO-HUTNICZY 

Przypada- Droga żelazna 
Kopalnie Należało lo z podzia- podstawiła 

lu od wolały podsinwić 
W ogóle l Na. dzień _ 

roboczy 

w A G o N ó 

25 301 118:'> 24 116 24116 11 006 
ó 065 2oo 4 865 4741 201 

---
30 366 • 1 385 28 981 :.!8 857 t 1217 

1910 

W porównaniu 2. tem, co na."" 
leżało, dro$a że lazn,. pod s ta-
wiła więce,] (+)lub mniej 1-} 

W ogóle 
o/o 

w 

- -
- 124 - 3 

- 124 l - o 

Odwołanie wagonów przez kopalnie w miesiącu sprawozdawczym spowodowane bylo głównie
przeszkodami techniczneroi w wydobyciu węgla. 

Rezultat zapotrzebowania wagonów przez voszczególne kopalnie i podstawiania przez drogę
żelazną Warszawsko-Wiedeńską w styc;:zniu r. 1910 był następujący: 

Nazwa kopalni 

o · l 0 d ' ' Droga. żelazna 
-~~ Przypada- ~ w o ' a n o Należało 11 podstawiła. 

VV porównaniu z tern, oo na.• 
leżaJ:o, droga żel. podstawiła 

W i ę e ej M n i ej 
"'l» ło z po-

1 

l 
:: ~ działu Wogóle Na dzień W porów- podstawić l l Na dzieli 
.o o roboczy lna":m z po- W ogóle roboczy 
., "' doaaJ:em 
~ W A G O N Ó W--- 0 j 

0 
---W--'-A- G- 0---'-N---=Ó- W--'- 0

/ 0 l wagonów l 0
/ 0 

Niwka •• 

Klimontów • 

liiorlimer , 

Milowice • , 

Hr. Renard 

Paryż , 

Kazimierz i Felii<s 

Salurn • • 

Czeladź 

Grodziec ll 

Flora • • 

Franciszek i Mikołaj 

Antoni • • 

Reden . • 

FIOtz Rudolf • 

Grodziec l 

Andrzej lll 

Stanisław 

Helena l 

Al wina 

Floryan 

Ameryka 

Wańezyków 

Helena 11 

Nierada 

Katarzyna 

24 
24 
24 

' 124 
• 24 

24 
24 

::l 
24 1 
24 
24 
24 
24 l 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
2 

2..j 
t7 
24 

Razem l 

T 475 
)tO 
200 

3059 
l 8;6 
J 9g6 
2 420 
40!6 
3 I )l 
3027 
l 603 

87 
527 
360 
270 

40 
J46 
143 
53 l 

43 l 
42 l 

l 28 
2 

59 
62 

126 

25 :<OJ 

t73 7 I2 

21 4 
3 o 2 

239 tO 8 
6J 3 3 

176 7 9 
r68 7 7 
157 7 4 
IIO 5 3 

30 I . l 

2o8 9 13 
II o 14 
- -- -
7 o ?. 

6..j 3 24 
8 o '3 
5 o 3 

22 I rs 
19 l 36 

- - -
II o 26 

9 o 32 
- - -
- - -
- - -
25 I 20 

l 527 63 6 

l 302 l 301 .'i4 o 

..J89 490 20 o 
197 190 8 

2 820 2 927 t22 
4 -~l 7 

107 
l 795 1 8n 75 16 
l 820 l 841 77 2! 
2 252 2 229 93 2" J 

3859 1 gr s !63 s6 
3041 ':\061 !28 20 

2 

50 2 
32 

2 997 

l 
3°-17 127 

l 395 l 363 57 
3 2 

36 7 
76 

l 74 3 
527 s63 23 
353 353 15 
206 220 9 14 7 

32 32 l 

141 !61 7 20 14 
121 !18 5 3 2 

34 34 1 

43 49 2 6 14 
31 3' l 

rg '9 f 

2 3 I s o 

59 l:.!.! s 62 ros 
62 62 4 

tor IOI 4 

23 774 24 n6 I oo6 410 2 68 o 

Oprócz przytoczonych powyżej droga żelazna Warszawsko-Wiedeńska podstawiła kopalniom w 
styczniu roku 1910-go 690 wagonów zagranicznych do wysiania węgla za granicę oraz 102 wagony, 
stanowiące własność kopalń. 
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Rezultat zapotrzebowania wagonów przez poszczególne k opalnie podstawiania przez drogi 
żelazne Nad wiślańskie w styczniu r. 1910 byl następujący: 

c O d w o l a n o Drogi. ~eJ e.zne 
-~.ci Przypada- Należalo podstawiły 

W porównani n z tem, co na· 
le~e.ło, drogi teł . podstawiły 

M n i ej N 8 z w a k o p a l n i .§ ~ ło z po- w "l l N e. dzień w vorów- podstawić Wogóle l N e. dzień w i A c e J. l 
~ ~ działu ogo e roboczy ne.muzpo roboczy r 
~ 2 _ ---------;-'------ działem "------,----;"---;------.,--~-
:S W A G O N Ó W % W • .\ G O N Ó W l % l wagun6w l % 

=-~-~~--~----;~~~ ~--~ 

;~:~!~wi~nl~ ".a k.op~ln~e. 24 1 1 060 20 l 1 l 2 l 1 040 l 995 l 4l 1" l 4 l 
Mortirner • 24 425 - - l - 425 440 18 ., 
Hr. Renurd 24 789 29 1 4 760 746 31 

Kazimierz 24 1 425 145 6 1 O 1 280 1 260 53 
Pary i. • , U l 190 16 1 1 1 1 1 7 4 l 1 119 4 7 

lteden 22 165 - -- - 165 167 8 
Floryan 4 3 2 O 67 1 4 1 

W uńczyków 2 _ _ _ _ 2 1 

2 
3 

2 

1 
300 

45 

14 
óó 
20 

4 

2 
5 
2 

Stan isław • 8 _8 l - - - 8 8 1 

' ------- ------ ----- ------\----1----- ---------
Razem \ - 5 065 212 9 4 4 853 • 4 74 1 201 22 O 

'Prz eładowanie w Golono g u l 
24 Saturn • •• , . • 
24 1 

615 72 3 12 54:! 543 23 - -
{)M~e1 ladź 24 334 127 5 38 207 207 9 l - -

t OWtCe 24 250 72 3 29 178 178 7 -l 
Flora • • 2.! 120 54 2 45 66 l 66 3 
Grodti.ee II 24 1 łil".l 37 l 2 !l 395 395 16 
Antona • 2:1 73 3 31 l 165 165 7 
Andrzej III ~.! 48 48 2 100 - - -
FlOt& H.udolf ~! 24 ó O 21 19 19 1 - ~ -
Klimontów • • ~ 1 .:__~-():~ l l 100 __ -__ 

1 
____ - ______ 

1
____ - -

· :::::rt-:::: ". 1 --!-~-~--~-~- :::: :::: ,:~ ~ 
1
---T- - 134 

134 3 

l= 

2 

Odwalanie przez kopalnie wagonów do przeladawania w Golonog-u w miesiącu sprawozdawczym spo
wodowane zostalo zmniejszenierr. zapotrzebowania węgla w obrębie obslugiwanym przez drogi żelazne 
N ad wiślańskie . 

Rok 1909 
l 

Rok 1910 

--

W r. 1910 wysłano węgla więcej 
r+) albo mniej (-), niz w r . 1909 

Od pocz~tku roku Od pocz~tku roku ---
Do Wor~zawy i Łodzi W styczniu do ill stycznie. W styczniu do 31 styczni a 
raz z przelodowaniem w 

l ~~~ ~·§l» ~·g l» W o kresie czasu Gol o n o g u w styezn i u ~ ~ ·g l» ~ ~ ~ od pocz~tku roku 
r. l 910 wydano węgla. 

c;S•.-4 tM GL~ N cd• ... ~ d',.. N 
W styczniu ·O P."" ·o """" ·o o."" ·o p,"" do 31 stycznia bD ~'d _g bD 1»'"0 o "" ;>,"O o bO ~'O 2 o o ~dS.; o 

tM d! ,.o l o 
~cO O I_J:i: ł'!ceo ?; ?; ~ ~"" l o, " " ~"~ ~"" --

ó -
wagonó'v l w A G o N w wagonów o 11' 

,t) .o 

o 

Do Warszawy lir. żel. : l l l l 220 + 187 t 13~ t 187 + 4 Wa rszswMko- Wiederiska 5 09q 213 5 098 213 ó 285 220 5 285 
Nadwiślańskieroi • , ·1 3 o 3 o 7 o 7 o + 4 4 + 133 

Razem ó 101 2iT ó 101 213 5 292 220 5 292 -uo + 191 + 4 + 191 + 4 

Do lodzi 
Gol o-l 

4444 183 4444 183 4 981 208 4981 208 T 537 1 + 12 + 537 + 12 

Przeładowan i e w l 
no g u 

Saturn 410 17 410 17 543 23 543 23 + 133 + 3:l + 133 + 32 
Czeladi . 366 ló 366 15 ~07 9 207 9 - 159 - 43 - 159 ·- 43 
Milowice . . 316 13 316 13 178 7 178 7 - 138 - 44 - 138 - 44 

lor s . . . 107 5 107 ó 6ti 3 66 3 - 41 - 38 - 4 l - 38 F 
Katarzy na • . 48 2 48 2 - - - - - 48 - 100 - 48 - 100 
Antoni . . 106 4 106 4 165 7 165 7 + 59 + 56 l + 59 + 56 
Flolz H.udo lf . 19 1 19 1 19 1 19 1 - - - -

rodziee II . . 549 23 5' !l 23 395 16 395 16 - 154 - 28 - 154 - 28 
Andrzej lll . . 13 l 13 1 - - - - - 13 - JOO - 13 - 100 
Al wina . ' . 2 o 2 o - - - - - 2 - 100 - 2 - 100 

Razem 1 \J3!j -gr 1936 81 1 573 66 1573 66 - 363 - 19 - 363 - 111 
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Kopalnie w zagłębiu Dąbrowskiero wysłały drogami żelazneroi w styczniu r. 1910 następując ą 
il ość węgla: 

Rok 1909 Rok 19 10 W r. 1910 wysłano węgla więcej 
(+) albo mniej (-), niż w r. 1909 

Nazwa kopalni 

Droga żelazna. War- l 
sza wsko· Wiedeńska . 

NiwJ<a 
Klimontów 
Mortimet· . 
Mi lowice . 
Hrab ia l:tenard 
Pary t 
Kazimier7. i F'elilcR 

Saturn 
Czeladł. . 
Grodz iec U 
Flor <\ 
M..ik.oła.j i li'•·a.noi H(G e lc . 

Antoni 
R ed en 
Jan , 
FHHz Kndolf , 
Grodziec I 
Andrzej Jli 
Helena l 
Alwinf\ . 
Pokład Ignacy (Matylda) 
Stanisław 

Wa.ńozyków 

Floryan . ; 
Ameryka . 
Nierad!' . 
Kn.t.Ąr7 •. VUfl ~ 

Teodor 
Helena 11 
Elka. . 

w 

"' .... 
·o 
bil 
o 

El: 

styo:t.niu 

l ~~~ al ·" N 

~"" 

l 
.,;o 

N te~ 
p;~~ 

Od początku roku 
do al stycznia. W styczniu 

---
~ 

t:G .g ~ 
~ ~-~~ 

~-~ ~ ·O ·o aS•M Q 

"" """o bil """o o ,.,." ..:> o ;>,'d .t:J 

~ ""'o :::: ~~:GO 
P:: ~ ~ i>; O:" 

W A G O N ó w 

1406 
360 
870 

2 274 

1 860 l 1 797 
1 606 
4 319 
3 027 
2 946 
1 515 

51> 
648 
298 
209 
206 

55 
n3 

98 
25 
16 

159 
5 
2 

194 
217 

24 
35 

6 l 

59 
15 
36 

95 l 
78 

75 l 
65 

!80 
126 
123 

63 
2 

'1,7 
13 
9 
9 
2 
5 
4 
l 
1 
7 
o 
o 

8 
9 
1 
2 
o 

1 406 
360 
870 

2 274 
1 860 

59 
15 
36 
95 
78 

1 797 75 
l 606 65 
4319 180 
3 027 126 
2 946 123 
1 515 63 

55 2 
648 27 
298 13 
209 9 
206 9 

55 2 
123 l 5 

~~ l i 
16 1 

'] l ! 
194 l 

217 
24 
35 
6 

8 
9 
l 
2 
o 

1 301 54 
490 20 
Hl O 

2972 
l 799 l 

l 1 822 
2 367 
4 370 
3 004 
3 150 
1 363 

75 
563 
353 l 

8 

124 1 75 
76 
99 

182 
125 
131 

57 
3 

24 
15 

220 
1
1 9 32 l 

161 7 

~ l ~ 
117 5 

3 o 
31 l 
19 l 
62 

101 
3 
-! 

121 5 

Od poo .. l1,tku rok u 
do l:U stycznia. 

--
"' .... 

·o 
"" c 

?::: 

1 301 
490 
190 

2 972 
1 799 
1 822 
2 367 
4 370 
3 00-! 
3 HiO 
1 3!i3 

l 

75 
563 
353 _ i 
220 

32 
161 
34 
49 

117 
3 

31 
19 
62 

101 

121 

~~~ 
~-~ ~ 
;.,"''_g W styczniu 

W okresie czasu 
od pooz11,tku roku 

<lo 31 stycznia. 
N dO 
~ ~ ~ 
--

wagonów 

54 1- 105 7 
20 + H!O + 36 + 
8 - 680 - 78 --

124 + 698 + 31 + 
75 - 61 3 -

99 76 1 + -!7 + 
76 t 25 + l + 

1 2 51 + 1 + 
125 - 23 - 1 
131 + 204 + 7 + 
57 - 15~ - 10 -

3 + 20 l+ 36 l+ 
24 - 85 - 13 
15 + 55 + 18 + 
9 
l 
7 
l 
2 

5 
o 
l 
1 
3 
4 

5 

- 209 1 - 100 -
14 + 7 + + 

+ 
+ 

23 - 42 -
38 + 31 + 
6-! - 65 
'M + 96 + 
16 1- 100 -
42 - 26 -
2- -!0 -

29 +1 450 + 
19 1+ - + 

132 - 68 -
- 116 - 53 -

+ 
24 ,- 100 -
86 + 246 + 

6 - 100 -

105 7 
130 + 3!) 
680 - 78 
698 + 31 

61 - 3 
25 + 1 

761 + 47 

óll + 1 23 - 1 
204 + 7 
15~ - lO 
20 + 36 
85 - 13 
55 1 + 18 

209 - 100 
14 + 7 
23 1 - 42 
38 + 31 
6-! . - 65 
24 1 + 96 
16 i-· 100 

42 1- 26 

i~ t1 4~ 
132 - 68 
116 - 53 

24 - 100 
86 + 246 

6 - 100 

.H.o.ze1n 

Drogi żelazne 
N ad wiślańskie 

1 24 355 

1 286 

l 015 1 

54 
12 
43 
49 
f>3 
10 

24 355 1011i 
"769 l'"" l "769 l''" + 414 1+ 2 + 414 1+ 

2 

Ni w lu• 
Mortirner 
Hrabia .Kena.l'd 
Pary~ 

Ka.zimiet·z 
Re den 
Alwina . 
Floryan . 
Stanisław 

Wa.ńozyków 

Ra.zem 

288 
1 033 
1183 

1 273 l 232 
5 
8 l 

o 
o 

5 308 221 

1 286 54 
288 12 

1 0:!3 43 
1 183 49 
1273 53 

232 10 
5 o 

'l o l 
5 308 221 

995 
440 
745 

1097 
1 260 l 

167 l _ , 
4 l 

8 
2 

4 718 

42 
18 
:l l 
46 
53 
7 

o 
o 
o 

197 

!!95 
440 
745 

1 097 
1 260 

167 

4 
8.1 
2 

42 
18 
31 
46 
53 

7 

o 
o 
o 

+ 
291 -
152 + 
288 -

86 -
13 -
65 -5,-
4 -
8 l + 
2 + 

23 -
53 + 
28 -

7 -
1-

28 -
100 -
50 -
- + - + 

291 - 23 
152 + 53 
2~8 - 28 
86 - 1 
13 - 1 
65 - 28 

5 - 100 
4 - 50 
8 + -
2 + -

4 718 197 - 590 - 11 - 590 - 1l 

---·---- ---··------·----1-1----1---·----1-----1----·1----
29 663 1 236 29 -!87 1 229 W ogóle 29 663 1 236 

1 29 487 1 229 - 176 - 1 - 176 -

f. H . 
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SpQ1Ś1eie WfQ!l& ~C&br~w;ldegc w U1tcpad~ie r. 19Q9 st. r~t. 
·(Pod ług danych W ar szawsk iego Komitetu Okręgowego dla r eg ulo wania p rzewozów na drogach 

żelaznych) . 

Rodzaje odbiorców 

e. 

e 
n te 

Drogi żelazn 

Nadwiślańskie . 
Północno-Zachod ni 
P oludniowo-Z ach od 
W ar szawsk o- } li ni a glówna. 
Wiedeńska l lin i 

Fabryczno-Łódzka 

Riazańsko-Uralska 
Her by-Kielecka . 

a Kaliska . 

Marecka 
.T a błon n o-W a werska 
Zgier sko-Pabjanick a 

Razem 
giczne. Zakłady metalur 

R uta cynkowa pod B 
" Z::~.wiercie . 
~ Ba11kowa . 

Katarzyna. 
Zakład Milowice 
HuLa Ostrowiec . 
Huta Stąporków 

" Częstochowa 

Cukrownie. 

ędzinem . 

Razem 

W obrębie, obsłu gnvanym 
n e: przez drogi żelaz 

Moskiewsko-Brzeska 
N ad wiślańskie 

nie 
PóŁn ocn o- Z ach od nie 
Południowo-Zachod 

Wa1.·szawsko- ~ linia główna 
Wiedeńską l linia 

Fabryczno-Łódzką 

Południowe dojazdo 

Kaliska. 

we . 

Zakłady metalurgiczn 
cze oraz mecha 

W obrębie , obslu 
pr zez drog i żelaz 

Razem 
e przerób-
niczne. 
giwanym 
n e: 

W okresie aza-
Listopad su od l l ipca. 

st. st. r . 1909 st: st. do llO 
hstopada. 

st. st. r, 1909 

Tysięcy pudów 

1844,9 14576,7 
220,5 I 771, 1 

6?,5 867,8 

I257,3 6545,8 
164,4 I3o8,8 
78,8 38o,6 
- 3,6 

34,2 61,3 
- I3,o 
8,1 25,4 

- I4,6 

36?5,7 
l 

25568,7 

I67,I 737~6 
122,9 434,0 

12,5 26o,9 
341,o I559,5 
2!3,6 876,1 
275,I 2278,7 

5,4 13,3 
156,3 653,I 

l 293~9 

l 
6813~2 

' 

- o,7 
I8I~5 I 259,4 

- o,9 
I4,4 !65,8 

523,3 27I7,5 
- 93,8 
- 8,4 
- r,8 

7I9,2 4 248,3 

N ad wi ś l ańskie 

P ólnocno-Z achod nie . 
W arszaws ko- } linia główna . 
Wiedeńską /lin ia K ali ska . 

Fabryczno-Łódzką 

R azem 
Pozostałe zakłady przemysłowe 

i fabryki . 
W obrębie, obsługiwanym 

przez drogi żelaz n e: 
P oleskie 
Moski ewsko-Brzeską , 
N ad wiślański e 

P Mnocno-Zachodnie . 
Południowo-Zachodn ie 

W arszawsko- l linia główna . 
Wiedeńską linia Kaliska . 

Fabryczno-Łódzką 

Herby-Kielecką . 
Południowe dojazdowe . 
Marecką 

Razem 
lnstytucye państwowe i spo
łeczne oraz składy miejskie, 

społeczne i rolniczd. 
W obrębie, obsŁugiwanym 

przez drogi żelazne: 
Nadwiślańskie 

Pólnocne 
Pólnocno-Zachodn ie 
Poludniowo-Z achodnie 
Warszawsko- J linia główna . 
Wiedeńską \ linia Kaliska. 

Fabryczn o-Łódzką 

Moskiewsko-Kazańską 

Moskiewsko -Kurską ----
Razem 

Pozostali odbiorcy w Warszawie 
Pozostali odbiorcy w Łodzi 
Pozostali odbiorcy (poza W ar-
szawą i Łodzi ą.) 

W obrębie, obsŁugiwanym 
p r zez d r ogi żelazne: 

Moskiewsko-Brzeską . 

4,8 

r,8 

I 857, 5 
22,1 

34,0 

4087,3 
820,4 

2332,8 

9 IS5,9 

29,7 
o,9 

ro3,6 

39,4 
n,3 

35,1 

rg6,2 

2,7 
1888,5 

o,8 

32,4 

. II5,8 

o,9 
7313,8 

88,6 

I32,9 
I7o68,4 

34g8,3 
Il003,6 

6,4 
3,6 
3,0 

39235,3 

-

466,o 

5,4 
I39,3 

7,I 

642,3 
I64,3 

II7,B 

2,7 

4,5 

,.15444,I 
I048! ,s 
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Poleskie 5,3 neską ·l 4,5 r6,1 
N ad wiślańskie 630,2 4685,7 Riazańsko-Uralską. 13,5 2.7,9< 
Pólnocne . 19,8 40,5 Herby-Kielecką . 3,3 24,6 
Północn o-~achodnie 85,2 334,1 Foludoiowe dojazdowe 6,3 29,7 
Poludniowo-Zachodnie 26z,a 1079,6 Razem 3094,9 17 354,3 
F oludniowe 1,8 Wywóz za granicę. 
Moskiewsko-Niżegorodzką . 65o Przez Granicę 48o,6 2293,9 
Warszawsko- J linia główna . 168o,9 87r8,2 Przez Sosnowiec ·l 148,1 6og,5 
Wiedeńską l linia Kaliska. 342,5 rgg6,9 

l Razem, 628,7 2903,4 Fa bry c z no-Łódzką o,9 9·3 
IWogóle wysłano drogami że- 1 Moskiewsko-Kazańską 9,9 63,9 

Moskiewsko- Kijowsko- Woro- laznemi 2.4541,5 125 718,8 

K. D. 

Jrzegfąa fiferafury górniczo- fwtniczej. 
Treść art9l{ułów, zawart9ch w ważniejsz9ch cŻasopismach górniczo=hutnicz9ch 

Gtiickauf (1909). NQ 43. a) Bock. Bada- Scharnhorst, zastosowano zwilżanie węgla w przod
uia 11ad wytrzymatościq lin druciallych (pocz.). Bra- ku przez wtłaczanie wody pod ciśnieniem 18-28 
ki obecnie używanych, przybliżonych sposob1w atm. w otwory wiertnicze długości 3 m. Pod 
obliczania wytrzymałości lin drucianych j rzut . dzialaniem wody, przenikającej w szczeliny i 
oka na nowy sposób obliczania, zastosowany przez napawającej obficie węgiel, staje się on mniej 
autora. b) .H. Neumawt . Hutnictwo ~v r . 1908 (dole). l spoistym. Po upfywie 10 minut węgiel jest do
Przegląd postępów techniki wytwarzania i stan 

1 

statecznie przepojony wodą, która utrzymuje się 
ekonomiczny wytwórczości złota, platyny, cyn- w nim całymi miesiącami . Zapomocą jednego 
ku, kadmu, antymonu, rtęci, cyny. niklu i kobal- otworu wiertniczego można przepoić 50 t węgla 
tu. c) B_amz~r. Turbokompresor ~v kopalJti Ster/era- i a. częstokroć i więcej. Wyniki przy zastosowa
de, ltalezq.ceJ do Gutehojjnu11gshutte. Turbokom- mu tego sposobu otrzymano bardzo pomyślne, 
presor Rateau dostarcza 8 000 m3 powietrza na gdyż wydajne>ść górni ka powiększyła się z 3,5 
godzinę pod ciśnieniem 5-6 atm. na 4,f> t; koszt materyalów wybuchowych zrnniej-

NQ 44. a) F. Peters. Fostępy elektrometalurgii szyi z 0,20 na 0,05 marek ua l t. Powiększyla 
lekilich metali. Przegląd najnowszych sposobów się przytam znacznie wydajność węgla grubego_ 
wytwarzania glinu, mag n u, wapnia, baru, potasu , d) Przemysi górJliczo - hutnic.sy w Rosyi w r. 1906. 
sodu i antymonu. b) Boclz. Badania nad ~vvtrzy- Na podstawie danych rosyjskiej statystyki urzę
malośdq. lin drztcianych (c. d.). c) Jfeissner . Dru- dowej. 
gie sprawozdanie konzisyi a11gielsln·ej w sprawie Metallurgie (19l0). NQ l. V. Engelhardt -
bezpiecze/zstwa pracy w l?opalniaclz (pocz.). Arty- .l!. Hutlz. Otrzymvwanie cvnlw na drodze elektra
kul był drukowany w czasopiśmie Zeitsclmjt fur litycz Jtej. Autor zaznacza na wstępie, że wszyst
das Berg, Hiitten und Salinenwesen (r . 1909, ze- kie dotychczasowe sposoby wytwarzania cynku 
szyt 3). na drodze elektrolity~znej posiadają braki, skut-

NQ 45. a) .J!eissner. Dmgie sprawoz danie Ieo- kiem których żaden z tych sposobów nie znalazł 
misyi mzgielsldej ·w sprawie bezpieczeństwa pracy w przez czas dł"uższy zastosowania w technice. 
kopalniac/z (c. d.). b) Boc!z. Badania nad wytr.sy- Przedewszystkiem szkodliwie wpJ'ywa obecność 
1natościq lill drucianych (c. d.). Okn•ślenie kąta wolnego kwasu siarczanego, jeżeli koncentracya 
nachylenia i krzywizny drutów w linach pr0- jego przekroczy pewien stosunkowo nizki stopień, 
stych nieobciążonych. Określenie krzywizny dru- gdyż wówczas otrzymany cynk zaczyna ponow
tów w linach, pogiętych przy pracy. Określenie nie rozpuszczać się. Szczególniej daje się to uczu
odkszta-tceń krzywizny, powstających w drutach wać, gdy cynk osiada w poataci masy gąbczastej, 
pod wpływem gięcia lab wyciągania. c) O. Dob- latwo dostępnej działaniu kwasu. Różne sposo
belstein. ,Vapa ·wanie ~vęgla w przod!w zapomocq wo- by, zalecane w celu usunięcia tej niedogodności, 
dy pod ciśuieniem. Dla zapobiega.nia tworzeniu dzialają tylko w pewnym stopniu skuteeznie a 
się pylu, powstającego w wielkiej ilości w jed- szczególniej staje temu na przeszkodzie brak od
nym z pokładów węgla kamiennego w kopalni powiedniego materyału do wyrobu anody. Ano-
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·dy węglowe niszczą się bardzo szybko i dlatego one na~kowo zaprzeczone. Wyniki pomyślne, 
nie mogą być brane pod uwagę. Anody otowia- osiągnięte przez Gayleya, częściowo mają swe 
ne .rozpuszczają się, zanieczyszczają cynk, zmniej- źródło w osuszaniu wiatru, pozatern wielkie zna
sza_)ą.c Jego odporność na dział'anie kwasów. Do- czenie posiada wyższa temperatura wiatru i wię
piero zastosowanie anody Ferchlauda, wykonanej ksza równomierność bie<Yu pieca. Przez osusza
z ~1adtlenku manganu, zupelnie nierozpuszczal- nie wiatru nie tylko p;dnosi się ilość ci.epła .w 
neJ, dało możność otrzymywania tak czystego piecu, lecz również jego równomierne dz1alam~. 
cynku, że nawet 10 ~ -wy roztwór kwasu siarcza- Który z tych czynn i ków posiada większ7 wplyw, 
nego nie jest w możności dzialać nań rozpusz- określić trudno. Bądź co bądź osuszame wwtru 
czająco . Elektroliza cyn ku z zastosowaniem ano- sposobem zamrażania posiada wiele punktów sia
dy Ferchlanda została wprowadzona tytulem pró- bych: trudno przystosowuje się do zmiennej wil
Ly w jednym z zakla.dów górnośląskich i pod l gotności powietrza, wymaga dużo sily, dozoru, kapi
względem technicznym daJa wy11iki pomyślne. talu zaldacłowego. działa z przerwami, usuwa 
Koszta wytwarzania 1 t cynku wynoszą., nie li- wodę tylko częściowo i obniża temperaturę wia
cząc arnortyzacyi i wartości rudy cynkowej, 157 tru. b) v . . 1/nltitz . TVptyw tytaJllt na własności 
marek. Koszt prądu elektrycznego stanowi 2/ 3 stali, tdywa11ej zw las.scza do 'l.r.Jvrobtt szy1z. Przez 
tej sumy. Doskou ał'ym materyalem do wy robu dodanie 0,5-1,0°/0 tytanu podnoszą się w znacz
a.nodów okazał się nadtl enek manganu, zastosowa- nym stopniu wlasności stali. Przedewszystki em 
ny przez Towarzystwo Siemens i Halske. Pod bloki odlanej stali przedstawiają metal jednorod
względem ekonomicznym sposób elektrolityczny ny bez dziur gazowych i bez śladów poskrzepu; 
nie może na Śląsku współzn w od niczyć ze sposo- dziury osadowe, o ile metal nie byt odlany przy 
bem hutniczym i opłacać s i ę może tylko przy zbyt wysokiej temperaturze, są również niewiel
wyższej o 200 marek na l t cenie cy nku elektro- kie i mieszczą się w górnej części bloka. Za
litycznego z uwagi na jego wielką czystość . b) r ówno surowiec jak i stal z dodatkiem tytanu 
R. Loebe. O uowvcfl śrorilmclz ponwcniczych w prale- w o l mej o tyga, ale też i woJ niej zagrzewa się, 
tyce nzetalograjicz1lej. Celem clokJadnego wymie- dlatego też walce, odlane z takiego mE~talu, po· 
rzania temperatury w różnycl1 odstępach czasu nieważ mniej podczas toczenia zagrzewają się, 
przy określaniu krzywycl1 ochladzania autor za- mogą być o wiele prędzej tocz·one. W ostatnich 
stosowal zegar elektryczny, dzwoniąc·y w dowol- czasach robiono w Ameryce próby porównawcze 
nie wybranych równych odstępach czasu. Po- nad szynami , wykonanerui ze stali besemerow
dobny przyrząd w połączeniu z galwanometrem skiej o sicladzie C0,560% SiO,OD2°0 i Mn0,"70%, 
sluży do określania punktu topliwości metali i oraz szynami tyta.nowemi o składzie 00,500-
sprawdzania termoelementów. Z liezby innych - 0,701 ~, Si 0,079 - 0,099 i :11In 0.180 i 0,920%. 
przyrządów, opisanych w artykule, zwraca uwa- Ułożone na torze jeduej z najruchliw,;zych linii 
gę nowy tygiel do topienia metali kształtu stoż - kolejowych, po czterecb miesiącach besemerow
kowego, wykonany ze ścislej ma y węglowej. skie stracily nn. wadze 2,07 kgfm a tytanowe 0,72 
Zi arno metaliczne z takiego tygla wyjmuje się /eg:f/11 . Badania mechaniczne i chemiczne wyka
w łatwy sposób, przyczem sam t.ygie] nie dozna- zały doskonale wlasności stali tytanowej, która 
je uszkodzenia i może stużyć do licznych do- z tego względu cieszy się obecnie w Ameryce 
świadczeń. c) t-:. FriedYiclz i A. Leroux. fV spra- coraz większem rozpowszechnieniem, jako mate
wie bada/z nad krzywą topienia stopów .s Jti!du i ryaf do wyrobu szyn. Cena tych szyn jest mniej 
węgla. Badani a wykazaty, że nikiel z zawarto- więcej o 7 marek na l t wyższą. aniżeli beseme
ścią 0,2-0,6 ~ żelaza w okresie krzepnięcia mo- rowskicl1, co stanowi niewiele wobec tego, że 
że zatrzymać więcej auiżeli 1°/0 węgla w roztwo- mogą one slużyć przynajmniej dwa razy dlużej. 
rze stałym. Jeżeli ilość węgla przekroczy tę c) Obracajq.ce się nożyce. d) O. johanusen. Przy
granicę. wówczas nadmiar jego tworzy z po wyż- czyue/z do lzistoryi żelaza. Autor podaje w doslow
szym roztworem stalym st'JP eutektyczny. Punkt nem tlumaczeniu z laciny wierszowany opis hu
~utektyczny leży pomiędzy 2 i 2.5% węgla. Li- ty żelaznej, napisany przez Mikołaja Bourbon a 
nia eutektyczna znajduje się pomięcl?.y 1 307 - na początku XVI stulecia. 
1 318°0. NQ 42. a) Opis lmtv żelaz !lej Towarzystwa Bu-

Stahl und Eisen (1909). NQ 41. a) M. Drees. dumo w TVet:;: lasse. b) G. Hilgenstock. Bezpaśred
Badania teoretyczne nad osuszauielll wiatr/t spo~o- llie otrz_vmy wanie amo11inku z gazów pieców lzolzso
bem Gayleya (dok.) : Teoretyczne badania porów- wvclz. Bezpo.średni sposób wytwarzania soli amo
nawcze, dokonane przez antora. dowodzą, że za- niakalnych polega na oczyszczaniu gazu z części 
rzuty, czynio11e wielokrotnie Gayleyowi i poda- smolistych zapomocą strumienia smoly gorącej i 
wanie w wątpliwość sluszności jego dowodzeń o następnie wprowadzanie go do kwasu siarczanego, 
korzyściach, wynikających z osuszania wiatru, są gdzie amoniak lączy się, dając siarczan amonu. 
nieuzasadnione. J akkolwiE::k wyniki, otrzymane Bulletin de la Societe de l ' łnduslrie 1Hi

przez Gayleya, niezupelnie dają się objaśnić na l nerale (1909). Listopad. a) F. Daubill(f i E. Roy. 
zasadach naukowych. to jednakże nie mogą być Badallia nad osuszaniem wiatru dla wielkic/z piec ów 
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i nad najodpowiedniejs,g ym sposobem z astosowa11ia 
chlorku wapnia (pocz.). Artykuł zawiera· na po
czątku dane, dotyczące pierwszych prób stoso
wania wiatru suchego w procesie wielkopieco
wym, dokonanych przez Gayleya w hucie Iza
bela w Pitsburgu, oraz zestawienie różnych po
glądów, wyjaśniających przyczyuy wyr.ików 
pomyślnych tych prób pod względAm zmniejszenia 
zużycia paliwa i powiększenia się wytwórczości 
surowca. )?óźniejs z e próby, pod.ejmowane w Ame
ryce i w A.nglii, potwierdziły pomyślne wyniki 
prób Gayleya, wyjaśniając , że wysoka tempera
tura wiatru nie jest przeszkodą do osiągn i ęcia 
wyników pomyślnych. W hu cie Guest w Car
diffie stwierdzono, że p rzy temperaturze wiatru 
750° podczas szybkiego biegu wytwórczość pod
niosła się o 200fo a zużycie koksu zmniejszyło się 
o 13%. Przy powolnym biegu wytwórczość su
rowca wzrosla o 11 % a zążycie koksu o 18% . 
Wypada z obliczeń, że zastosowanie wiatru su
chego w jednej z hut ż elaznych 1v Lotaryngii 
przynieść może najwyżej 2- 3 fr . oszczędności 
na l t wytopionego surowca. Przy obliczeniach 
wzięto pod u wagę zmniejszenie się ilości gazu 
wylotowego i obniżenie się jego wartości ogrze
walnej przy danej ilości wytworzonego surowca. 
Niektóre huty w Europie przystąpiły do budo
wy urządzeń systemu Gayleya, jednakże większość 
hutników bez względu na dotychczasowe wyni 
ki praktyczne i obliczenia teoretyczne zachowu
je się dotąd z rezerwą w oczekiwaniu dowodów 
bardziej przekonywających, zwłaszcza że koszt 
urządzeń ochładzaj ących wynosi najmniej 300000 
fr . Ten ostatni wzgląd skłonił autorów do pod
jęcia badań, mającyr.h na celu o bmyślenie sposo 
bu osuszania wiatru mniejszym kosztem a rów
nie skutecznie, jak przy zastosowaniu maszyn 
ochładzających. b) P. Girin. Badania uad stalą 
resorowq., Z'wlasz cz a do wyrobit resorów samochodo
wych. Badania własności mechanicznych lrilku 
gatunków stali krzemowej. 

Grudzień. a) F. Da~tbiue i E. Roy. Bada1zia 
nad. osuszaniem wiatru dla ~vielkich pieców i nad 
najodpowiedlliejszy11l sposobem .zastosowauia chlorleu 
wapnia (dok.). Z pomiędzy ciał, pochłaniających 
wodę, chlorek wapnia jest uajtańszym, najener
giczniejszym i najwygodniejszym w użyciu. Ba
dania, przeprowadzon e przez autorów, dowiod!y, 
że przy użyciu chlorku wapnia można z powie
trza usunąć ilość wod y nie mniejszą, aniżeli za
mrażaniem według sposobu Gayleya. Odpędza
nie wody z chlorku wapnia celem ponownego 
użycia tegoż do osuszania powietrza wymaga sto
sunkowo małej ilości ciepla i niewysokiej tem
peratury. Do tego celu n ajlepiej nadają się ga
zy spalinowe pieców metalurgicznych a zwłasz
cza ogrzewaczy wiatru Cowpera. Spadek tem
peratury gazów skutkiem użycia ich do odparo
wywania roztworu chlorku wapnia nie przekro
czy 100°. N a wet bez potrzeby uciekania się do 

pornocy wentylatora temperatura gazów w zu
pełności wystarczy do utrzymania ciągu w ko
rnlme. Oprócz rozważań teoretycznych nad za
~adarni działania sp·osobu, artykuł zawiera pro
Jekt przyrządów, mających sl't1żyć do osuszania 
wiatru i odparowywania zu~ytego chlorku wap
nia. Działanie przyrządów ma na celu: l ) osu
szanie powietrza w temperaturze nizkiej i stalej; 
2) odparowywanie chlorku wapnia przy tempera
turze 175°-235° i 3) ochladlianie chlorku wapnia 
do temper atury zwyklej. Sposób daje 4 - 6 fr 
korzyści na l t wyt.opionego surowca zal eżnie od 
zakresu użytkowania gazów wylotowych. Kosz · 
ta urządzeń osuszających dla pieca wielkiego o. 
wytwórczości 150 t na dobę wyniosą najwyżej 
50 000 fr. Koszt osuszania według obli czeń au
torów wyp~dnie o polowę mniej szy, aniżel i przy 
zastosowanm sposobu Gayleya. b ) D. T1·oullier . 
O poglębialliu. s sybów sposobem Kinda i Chaudrona. 
N a pocistawie danych, jakich dostarczyło pogłę
bianie szybu .N~ 2 w Fergues. autor wykazuje cechy 
dodatnie . powyższego !!posobu pogłębiania . c) 
L . Bayle. O .~anwczy11nem zamkllięciu szybu. A u
tor daje opis i rysunki trzech typów zamknięcia 
szybu, u~ywanych w kopalni Oour r ieres. Główne
zalety tych zamknięć są następujące : l ) mogą 
być otwierane ręczn i e tylko w ch wi li , gdy klat
ka zatr zymuje się na danym poziomie; 2) gdy 
szyb jest otwarty, ~adna część zamkn ięcia nie
przeszkadza wyładowywan iu dr zewa, spuszczane
go na górnem piętrze klatki . 

Revue Universel1e , des Min es (1909). Gru
dzień. a) L. Denoel. Sreduia 'Wytwórczość i wy
dnjllość pracy robotnika ~v belR1jsldm. przemyśle wę
glowym, (dok.). Warunki naturalne i ekonomicz
ne stworzyły dla przemysłu węglowego w Belgii 
organizacyę swoistą, której główn ą cechą jest 
korzystanie z pracy rąk ludzkich w rozmiarach 
szerszych, aniżeli ma to miejsce w innych kra
jach, a natomiast posilkowanie się urzą<'l zeniamj. 
mechaniczneroi w zakresie bardzo skromnym. 
Od dwudziestu lat wydajność pracy górnika stoi 
na jednym poziomie, gdyż korzyści, wynikające 
z zastosowa.nia nowych urządzeń, równoważą 
trudności odbudowy na coraz większych głębo
kościach . Zmniejszenie dnia roboczego wpłynie
prawdopodobnie na wydajność pracy i ogólną 

· wytwórczość . Zapobiedz temu może w pewnym 
stopniu zastosowanie maszyn do urabiania węgla. 
W tym celu należy wprowadzić nowe sposoby 
odbudowy, pozwalające na użycie wrębiarek i 
przewozu mechanicz;nego. Zmiany takie dadzą 
się wykonać tylko stopniowo. Zmniejszenie wy
dajności odbije się nierównomiernie na ekonomicz
nym stanic przedsiębiorstw i silniej dotknie mniej 
zasobne, pracujące w ciężkich warunkach natu
ralnych. Około 9% kopalń zmuszonych zostanie 
z tego powodu do przerwania działal ności. b) 
Temperatura i wiZgotuość powietr.za ~u kopalniach 
belgijskich. Związek towarzystw kopalń węgla w-
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Belgii dokonał: badań nad temperaturą i wilgot- l uklada się na odpowiedniej półce, skąd robotnik 
nością powietrza we wszystkich kopal niach wę- bierze metale do topienia. System ten wykazał: 
g la, ażeby u a podstawie wyników tych badań w praktyce duże zalety. Tygle suszą się w su
przedłożyć poprawkę do projektu p r awa o dłu- szarniach, ogrzewanych parą do temperatury 
gości dnia roboczego. Chodzi mianowicie o to, około 300°F. Stopy specyalne przygotowywane 
ażeby w miejscach · kopalni, gdzie temper atura są w osobnym piecu, odlewane w gęsi i odsyła
przekracza 28° O, długość dnia roboczego ogra- ne do sldadu, skąd dopiero wydawane są na od
uiczyć do 8 godzin, w innych zaś do 9 godzir.. lewy w miarę potrzeby. Baczną uwagę zwróco
Średnie z dwudziestu tysięcy badati, dokonanych no na zmniejszenie w granicach możliwuści strat 
bardzo star annie we wszystkich kopalniach bel- wskutek rozpryskiwania metalu przy odlewie, 
gijskich wykazują, że temperatura wzrasta wraz czyszczeniu i t. p . Popiół: oraz piasek stary jest 
z głębokością, podczas gdy wilgotność powietrza s taran nie przesiewany i wszystkie cząsteczki me
.zmn iejsza się. Średnio 28° stwie rdzono na gł:ę - 1 tal u wybierane są zapomocą specyalnych sit i 
bokości 858 111 w zagłębiu Oouchant de Mons, w 1 oddzielaczy. Również wióry (od toczenia, obrób
Oharleroi-Namur na głębokości 1135 m a w Leo- ki) po drobiazgowem oczyszczeniu i rozsegrego
{]yum na głębokości 883 111. Średnia najwyższa waniu wracają do odlewni. d) R. Lots. Różne s_v
temperatura wynosi w zagłę biu Couchant de stemy l1al dla odlew11i, ich z alety i ~vady (c. d .). e) 
Mon s 32' na głębokości l 050 11l, w Charleroi N a- Er11st A. Sclwtt. Nowe nzasz vny do jonnowanit~ 
mur 28,5° na głębokości 1150° 111 i w Leodyum (dok.) . Bardzo ważną rol ę odgrywa we wspom
~90 na głębokości 950 m. Jli. K. nianych maszynach zastosowanie wibratora (wstrzą-

Giesserei Zeitung NQ 2 (1910). a) J Ho- sacza), który, pracując współcześnie z mechaniz
lic/ey. Porowatość w odlewn.clt i środki z n.pobie{(aw- mem. ubjjającym masę formierską na modelu, za
c.ze w celtt otrzylllania ścislego odlewu (pocz.). Trzy pewnia prawidłowy i równomierny rozdział: ma
są zasadnicze czynniki, wpływające na ścislość sy w formie . Plyta modelowa jest lekko nagrze
odlanego przedmiotu: rodzaj i temperatura su- wana od spodu, co zapobiega przywieraniu masy 
rowca, odpowiednio przygotowana forma oraz, do modelu i ułatwia proces zdejmowania już za
mówiąc ogólnie, sposób prowadzenia r oboty. Au- formowanej ramy. Wykurzanie plyty lycopo
tor rozpatruje trzy wspomniane czynniki. a więc dium lub pylem węglowym jes t wobec tego zby
co do surowca należy stosować odpowiedni dla teczne. pomimo że maszyna ta posiada odpowie
danego przedmiotu g atunek surowca, zachowując l dnie do tego celu urządzenie . :::>aa. potrzebna do 
znan'3 w tej mierze wskazówki co do zawartości poruszania maszyny wraz z sitami do p r zesiewa
węgla, krzemu, manganu, fosforu i siarki. Plyn- nia masy i t. d ., wynosi niespelna jednego konia 
ność surowca, oraz jego temperatura ma duże parowego; ma ona tę wyższość nad maszynami, 
znaczenie. Dla oczyszczenia surowca od tlenków pracująceroi przy pomocy ciśnienia hydraulicz
dodają z powodzeniem glin, fer romangan i tytan. nego, że w razie nadmiernego obciążenia lu b 
b) H . Vetter. Uwagi prakt_vcz ue o formowaniu i od- oporu, który latwo mógłby spowodować polama
lewaniu 1'usz tów do palelliSil (c . d.). Formowanie n ie lub uszkodzenie niektórych części maszyny, 
rusztów w t. zw. ramach angielskich. Ramy te pas, który wprowadza opisywaną maszynę w ruch, 
są robione z twardego dr zewa i po zaformowa- ślizga się po kole i spada. f,l Zastosowanie lwrbo
niu zd ejmuje się je. przyczem należy w ten Jub rulll:htm w odlewnillch. (Foulldry, grudzień, r . 1909, 
inny sposób tak zrobioną formę wzmocnić . Spo- .<:tr. 171). Towarzystwo Carborandum (wodosp. 
sób ten bywa czasem stosowany w odlewniach w Niagary) zaczęło wyrabiać nowy wytwór "Ailo
celu niepowiększania zapasu ra:n formierskich xite", którego skład ~hemiezny jest bardz? zbli
surowcowych. Odlewanie rusztow z hartowaną żony do skladu chemJCznego karborundu, Jest on 
powi erzchnią roboczą. Maszyny do formowania jednak mniej twardy i posiada większą wytrzy
rusztów. c) i'vowożyt11a odlewllia stopów w Amery- malość od lmrborundum. Tarcze z Alloxite'u do
ce (c . d.). Do topienia metalu służą 132 piece ty- skonale nadają się do obróbki (szmerglowania) 
g lowe, rozmieszczone w okrągłych lub podluż- rozjazdów kolejowych, oraz specyalnych gatun 
nych grupach (ba tery ach); opalania gazem zanie- ków szybko-toczących stali. Wspomnians T o wa
ch ano i używają do tego celu koks. Na uwagę r:01ystwo wy r abia również piasek karborundowy, 
zasługuje fakt, że do wyjmowania tygli z pieeów bard zo zdatny do wyrobu form dla odlewów z 
nie zastosowano żadnych specyalnych pr>.y~·zą- glinu; piasek ten jest bardzo dobr.rm przewod
dów mechanicznych; używane są zwykłe klesz- nikiem ciep!a, a wskutek tego glm, odlany w 
cze, przy pomocy których mały zresztą tygiel formę z takiego piasku, bardzo szybko ochładza 
z latwością bywa z pieGa wyciągnięty. W przy- się i złom odlewu otrzymuje się drobnoziarnisty 
bocznym składzie metalu urządzone są pófki, i nadzwyczaj ścisly; nadto wszelki poskrzep przy 
otwarte zarówno od strony składu, jak i od stro- tak raptownem stygnięciu jest wykluczony . To
ny odlewni. Półki noszą te same numery co i warzystwo Carborandum wyrabia także tak zwa
p iece. Ważenie odpowiednich dl a danego stopu l ny "Silicon", któr y w stalownictwie używanym 
namiarów odbywa się w składzie, poczem namiar . bywa, jako środek odtleniający ; sktad jego jest 
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następujący: Si=90,600fo, Fe=6,700fo, Mn=0,080fo, l czyzny przekroju, wykazują opór na ciśnienie i 
Al=2,350fo, P=0,02, C=0,220fo, 8=0,00. g) Dziat rozciąganie, jak gdyby były całkowicie ze stali 
wslzazówelz praktycznych. Odlewanie cylindra su- zło!! one. Charles Shelby. Nowoczesne ~vpy /wnwer
r owcowego dla prasy hydraulicznej o ciśnieniu torów miedzianycll. Morris Kim. Kopalnia srebra 
400 atm.; autor podaje następujący skład che- Presidio 1v Te:ws. A. Gradwwit.'3. Wysolzie rezer
miczny surowca w odlewach tego rodzaju przy woar_v ~l'Ptt !(lnlllle. A lbert Fay. Przyktady nowo-
grubości ścianek=200 vmn mianowicie: zawartość czesnych szatni kopatniam·ch. Frederick Chester. 
krzemu mniej niż J0f0 , fosforu 0,50°/0 , manga- Plukanie grafitu. Charles Keyes. Amerylza/zskie po
nu 0,70% i siarki 0,07%; lać należy taki cy- lzlady boraksu. Do niedawmt boraks w Ameryce
linder dnem na dól, na górnym zaś wieńcu dać wydobywano w ten sam sposób, jak w Europie i 
nadlew około ~00 111m wysokości. Drugi autor, Azyi, t. j . z jezior i szlamów, zawierających sole 
przemawiający w tejże kwestyi, kładzie duży na- kwasu bornego. Obecnie jednak przemysł bora
cisk na pompowanie po odlewie, nadto przypi· ksowy w Ameryce ulegt zupelnemu przewrotowi~ 
suje niedobry rezultat odlewu zbyt wielkiej ilo- a przedewszy~;tkiem przeniesieniu do zupełnie 
ści stali (300fo), dodanej do namiaru. D odatek ta- nowych okolic . l:;talo się to skutkiem odnalezienia 
ki przyspiesza zastyganie odlewu, utrudnia pom- obecnie już zupełnie stwierdzonych olbrzymich 
powanie i może być powodem, zwłaszcza przy pokładów boraksu i kalemanitu w Kalifornii po
zimniejszym biegu pieca, tworzenia się dziur lub łudniowej . Poklady te zalegają w glinach trze
nieścislego odlewu. Jako środek pomocniczy, ciarzędowych i docl1odzą niekiedy do 50 stóp 
zaleca umieszczenie w dolnej części rdzenia ko - grubości, a odbudowa ich odbywa się ściśle 
kili surowcowej, która przyspiesza. zastyganie su· sposobami górniczymi, jak wszelkich innych złóż 
rowca w tej części cylindra. W razie większych pokładowych . Tym sposobem koszt otrzymywa
dziur autor radzi zapawanie ich surowcem gorą- nia boraksu znacznie obniża się, a olbrzymie ilo
cym i szczegółowo opisuje ten sposób naprawy ści znajdujących się w tej miejscowości zdatnych 
wadliwych lub uszkodzonych odlewów. Stop boranów na.izupelniej wystarczaja.: do owładnięcia 
glinu (25 /~g glinu. 1

/ 2 kg miedzi i l kg cyny) rynkiem calego świata. 
doskonalfl nadaje się do odlewu części do samo- NQ 18. Jose AgLtilera. Ins~vtut geoLogiczuy w 
chodów, posiada dużą wytrzymałość i ładny ko- · Meks_vlw. Opis historyczny i wykaz prac, wyko
lor srebrzysty. Zmniejszając ilość glinu, powię- nanych przez Meksykański instytut geologiczny. 
ksza się miękkość stopu. Sldad namiaru suro'V- TV. R .. lfoulton . Stroua społeczna przemystu górni-
ca dla odlewania części do maszyn . TV. TV. cs ego. H. A. Guess. Ptulwnie rud w Stanach Zje-

Engineering and Mining Journal. NQ 16. duoc:oollyclz . fT1. H. Yea,zdle . TVptyw trzęsieuia zie-
B. van Brussel. Urzq.dzellia ladullkowe w uowym mi u a lzrc!żeuie wód podz ielllnych. Autor zbij a 
porcie na Renie. I W. Draper. Stoswzlzi na Uralu. twierdzenie, jakoby trzęsienia ziemi przyczynia
Edmund Kirbv. Paraliżowanie górnictwa pr.?Jez ły spustoszenia w kopalLliach i przytacza fakt, 
utr:o_vmvwanie nieczynnych llada1z górniczych . Autor gdy, wyjechawszy z kopalni na powierzchnię, ze 
w nadzwyczaj barwnym artykule dowodzi szko- zdziwieniem dowiedział się, żH podczas jego po
dliwości dla społeczeństwa i górnictwa utrzymy- b\'tu na clole zaszło trzęsienie ziemi tak silne, że 
wania nieczynnych nadań górniczych i dla zapo- blacha dachów żelaznych zafalowała, wydając 
bieżenia złemu radzi zamiast zmuszać właścicie- charakterystyczny grzechot, a kominy niebez
li nadań do pewnego minimum robót, pobierać piecznie zacl:.wia~y się. Wogóle w ciągu kilku
od nich, bez wzg l ędu na to czy uadanie jest letniego pobytu autora w Oaxaca (w Meksyku), 
czynne lub nie, pewien określon_v- roczny poda- w którym to czasie okolica ta była często llawie
tek (!00 do 200 dol.) od każdego nadania. Albert dzana przez mniej lu o bardziej mocne trzęsienia 
Fay. Kopalnictwo rudy :i:elacnej 'l.V Colerain, Alin- ziemi, ludzie, pracujący na dole w kopalni, nie 
nesota . A. Beruthsm. Zużytlzowallie azotu z po- odczuli nawet najlżejszego objawu trzęsienia, na
wietrza.' Opis różnych systemów pieców, służą- tomiast zauważono silnieJszy przypływ wody w 
cych do otrzymywania azotu z powietrza. Sydney kopalni w kilka godzin po trzęsieniu. Dla spraw
Wal/cer. Śmierć od porażellia elektrycznego 1v lzo- dzenia tego ostatniego objawu autor zaczął skru
palni 1vęgla Chfton. ·H. ]. Nelmes. Przewietrza11ie pulatnie mierzyć ilość wypompowanej z kopalni 
!zapal/t. Frederick Cl!ester. Przemysl grafitowy w wody i we wszystkich 5 zaszłych podczas tego 
Stanac/z Zjedllocz onyclz. wypadkach trzęsienia ziemi. stwierd~il nagle 

NQ 17. Floyri ParSOilS. Kopalilict-wa węglowe zwiększenie się przypływu wody, dochodzące vra
w Anglii. TVirt Tassin. Stalnalożolla mied.ciq.. Opis wit~ do podwójnej ilości normalnej i następnie 
udatnego sposobu pokrywania powierzchni stali powolny powrót do normy zwyklej. Oprócz zwię
miedzianą powloką zapomocą spawania. Blachy, l kszenia się ilości wody zauważono również pod
pokryte w ten sposób miedzią, zachowują się niesienie się jej temperatury mniej więcej o 6 
przy zginaniu i uderzeniu tak, jakby były z jed- ~ stopni. I Bowie-lvilsou. Kopalilia miedzi " .liany 
nego metalu. Takie blachy lub druty, pomimo Pealcs". Kopalnia ta, polożona w malo zbadanej 
że powloka miedziana stanowi prawie 40% plasz- miejscowości stanu australijskiego Queensland. 
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jest tern cieka.wą, że odbudowywane złoże, poka
zujące na powierzchni względną obfitość utlenio
nych rud w niewielkiej głębokości, staje się zu
pełnie jalowem, wykazując liczne próżnie po wy
ługowanych krysztaiach i skupieniach rud, a po
niżej tego pasma jalowego znowu ukazują s ię 
bogatsze rudy, przeważnie w postaci siarczków. 
.Henry Pa_vne. S rodlei bezpiec.ee1~stwa przy zapalaniu 
str.?Jalów. Sydney TValfler. Bezpiec::::eństwo sto;;owa
ni:< eleldryczuości w kopalniach we~la. Robert 
Hawxlmrst. z~·opalnictwo ·węgla na "wyspach Fili
pilislliclt. 

NQ 19. George Jfaynard. Huta miedzicllw Tyee 
Copper Company. A. Grademvitz. Pr::;ewóz ·wiszqcq 
leolejkq, elektrycznq. Herbert Lrmg. Straty ciepta i 
materyalów w hutnictwie. Autor zwraca uwagę na 
olbrzymią stratę energii skut-kiem promi..-wiowa
nia ciepła przez ściany pieców i wylewania go
rącej szlaki oraz na słaby ruch wynala.zczy w 
kierunku wyzyskania tej traconej ene1·gii i ma
teryału. Wprawdzie niektóre gatunki szlaki wiel
kopiecowej nadają się do wyrobu cementu i gdzie
niegdzie szlakę w ten sposób zużytkowywują, ale 
i w tym wypadku ciepło ze szlaki ginie bezuży
tecznie. Dla lepszego wyzyskania energii ciepli
kowej i materyałn szlaki (o ile jest ona niezdatną 
do wyrobu cementu) autor proponuje szlakę 
wprost ze spustu wlewac w odpowiednie formy, 
które za pomocą transportera przecil odzily by przez 
korytarz i w drugim końcu tego korytarza, po 
ochłodzeniu się szlaki wyrzuca(y ją w postaci 
bloków, zdatnych do budowy fundamentów, obmu
rowywania chodników i t. p. grubszych robót 
budowlanych. Powietrze z tego korytarza, ogrza
ne przez przechodzącą szlakę do przeszlo 300°, 
doprowadzanoby do palenisk kotlów. Urządzona 
tego rodzaju instalacya w jednej z hut dala prze
s:;>;ło 60 ~~ oszczędności na opale, używanym do 
kotłów, i wykazała 50?~ wyzyskania wydawane
go przez szlakę ciepła; jednak wydajność tę moż
na byłoby zdaniem autora znacznie zwiększyć 
przez zastosowanie ulepszeń. Wy korzystać cie
p~o promie~iujące ze ścian pieca można ·~ spo
sob d WOJab: albo stosować płaszcz zamkmęty i 
odpowiednio ogrzaną wodę używać do kotlów, 
albo też przez płaszcz zamknięty przeprowadzić 
szereg rur powietrznych, Lak że woda, ogrzana 

(l{roniha 

przez ściany pieca. byłaby chłodzoną przez po
wietrze, przechodzące rurami, czyli miałoby miej
sce działanie odwrotne, jakie zachodzi w kotlach 
rurowych. Ogrzane powietrze z tych rur, do
prowadzone do palen isk kotłowych, daje bądź co 
bądź oszczędność w opale, któl'-a nie jest do po
gardzenia; pozatam sposób ten nadaje się głów
nie tam, gdzie z::Jchodzą trudności w otrzymani u 
dostatecznąj ilości wody do chłoiłzenia ścian pie
ca. T.ft illiam Prouty. Zaglębie węglowe Coosa w 
Alabamie. Aljreri Gradenwitz. Tlen ptymty dla dru
.&yn ratzwko'wvch w kopalniach węgla. Przede
wszystkiem autor zbija rozpowszechnione uprze
dzenie co do podniecającego działania tlenu i do
wodzi. że na organizmy normalne oddychanie 
tlenem działa tak sarno, jak oddychanie powie
trzem. Następnie, porównywując różne systemy 
przyrządów ratunkowych, autor oddaje pierw
szeństwo przyrządom, używającym tlen płynny, 
prze.d przyrządami, używajqcymi tlen zgęszczo
ny lnb powietrze pł'ynne, i kończy opisem przy
rząd u systemu "Claude", który oprócz różnych 
uproszczeń i ulepszeń, jak samoczynne usuwanie 
wilgoci i zużytego powietrza, naj bardziej wyróż
nia się korzystnie od innych tego rodzaju przy
rządów, że waży wszy,;tkiego 7'/ 2 lzg i zawiera w 
zbiorniku l 200 litrÓ\V tlenu (przyrządy Dregera 
ważą 15 leg i zawierają tylko 300 litrów tlenu). 
Ta ilość tlenu pozwala ratownikowi przebywać 
przez 2 godziny w atmosferze, niezdatnej do od
dycha11ia, a względna lekkoś ć przyrządu pozo
stawia mu dużo sil do wykonywania czynności 
ratunkowych, podczas gdy przy ciężkich przy
rząd ach często z d ar z u się, że rato w nik całą swą 
energi<; na to zużyć musi, żeby samemu utrzy
mać się na nogach. Szkopułem do rozpowszech
nienia przyrządów Olauda była trudność w 
otrzymauiu w handlu t lenu płynnego, obecnie 
jednak trudność ta zestala usunięta przez wy
twarzanie bardzo tanim kosztem tlenu płyn
nego z tlenu zgęszczonego, jaki w handlu łatwo 
dostać. Przyrządy do doprowadzania tlenu zgęsz
czonego do stanu płynnego są wynalazkiem p. 
M. Le Rouge do ~<półki z wynalazcą wspomnia
nych przyrządówratunkowych p. George Claude. 

A. B. 

Zjazd V techników po lskich. Od Komite-~ połowie września r . b. Zjazd V techników pol
tu Zjazdu V-go techników polskich otrzymaliśmy skich we Lwowie. Okresowo powtarzające się 
odezwę treści następującej: zjazdy stały się dziś potrzebą spoleczeństwa i 

Koledzy! W myśl uchwal IV Zjazdu tech- zbyteczne chyba przypr:minać wszystk1e korzyści, 
ników polskich, od bytego w r l899 w Krakowie, wynikające z nich dla uczestników Zj:tzdu i ko
oraz licznych życzeń, napływających z różnych legów zawodowych oraz pośrednio dla całego 
stron naszego kraju, postanowiliśmy urządzić w społeczeństwa. Wystarczy zaznaczyć, że zjazdy, 
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z~spal~jąc nas chwilo~o, dozwalają na nawiąza
me bhższych stosunkow zawodowych i towarzy
skich, dają obraz naszej tężyzny i solidarności 
a co najważniejsze, są publicznem zdaniem spra~ 
~Y z dorobku lat u~ieg!ych, którym wzbvgaci
hśmy naszą naukę 1 w1edzę, a przez celowe i 
umiejętne ich stosowanie podnieśliśmy wytwór
czość kraju i debrobyt ludności. Z pelnem prze
konaniem, ~e wszyscy cel Zjazdu tak pojmujecie, 
zapraszamy Was Koledzy do chętnego i szczere
go wspóŁudziału w pracach przygotowawczych i 
do licznego przybycia na Zjazd. 

Niechaj nikt nie uchyla się od dołożenia 
swej cząstki do pięknej i potężnej caŁości. Na 
polu wiedzy technicznej i jej zastosowania postą
piliśmy znacznie w przeciągu ostatnich lat dzie
sięciu. W nas;zych wyższych zakładach nauko
wych powstały nie tylko nowe katedry, ale całe 
odrębne działy nauki, wielki przemysł w~mógł: 
się ilościowo i jakościowo, bądź przez wprowadze
nie nowych sposobów wyrobu, bądź przez wyrabia
nie nowych wytworów. To wszystko wymag-a 
osobnego wyróżnienia w programie Zjazdu. To 
też program obecnego Zjazdu V iecllilików pol
skich tudzież jego organizacya będą się różniły 
od poprzednich, o czem postaramy się nieba
wem zawiadomić Kolegów szczegóŁowo. Praca 
przygotowawcza, zawsze uciążliwa, wymaga zbio
rowego wysił'ku. Nie podohł:aby jej Stała De
legacya naszych zjazdów mimo prawa dobiera
nia. Dlatego też w wykonaniu uchwał: Zjazdu 
IV techuików polskich zaprosiliśmy obszerniejszy 
ze 120 osób zŁożony komitet Zjazdu V techników 
polskich, który powoł'ał' do życia Ściślej s z y 
k o m i t e t wyk o n a w czy, składając przewo
dnictwo w 1·ęce długoletniego preze~:;a Towarzystwa 
Polit.echnicznego we Lwowie, profesora Politech
niki Leona Syroczyńskiego i obierając na sekreta
rza, profesora Politechniki Zygmunta Svchackie
go (Lwów. PolitP-chnika, telefon M 730 bl. Upra
szamy zatem wszystkich Kolegów, by u nich 
zgłaszali życzenia i w n i oski, dotyczące progra
mu, oraz swoje uczestnictwo w Zjeździe i popar
li wydatnie komitet w jego zabiegach i usiłowa
niach. Za stałą Delegacyę Zjazdu IV techników 
polskich: Jan N. Frrwice prezt s. K. E. Bienwcki 
sekretarz. Za komitet Zjazdu V techników pol
skich: Leon Sy roczy/zsld prezes. Zygmunt S oc!zac
ld sekretarz. 

Sprawa opałowa w cukrownictwie. Ga:aeta 
Cukrownicza w M 13-ym z r. 1909 porusza s~ra
W9 opalową w przemyśle cukrowniczym, ]dory, 
posługując się w wy3okim stopniu żywą energią 
pary. zależny jest bezpośrednio od cen handlo
wych węgla. Wytwórczość węgla dzięki zwię
kszającemu się rozrostowi życia ekonomicznego 
w kraju, dzięki postępującemu jego uprzemysło
wieniu, przy wzra~tającem stosowaniu węgla, ja
ko materyał:u opalowego, wzmaga się ustawicz
nie. Potęgowanie się wytwórczości węgla jest 

zjawiskiem powszechnern na całej kuli ziemskiej 
i dotychczas niema żadnych oznak, żeby węgieL 
przestal byó opalem w przyszłości. W budżecie
każdej cukrowni wydatek na węgiel zajmuje
miejsce bardzo poważne. W przeciągu ostatnich 
lat ceny węgla podniosły się, co wpłynęło na 
powiększenie się kosztów wytwórczości cukru. 
Cena przeciętna węgla, nabywanego przez cu
krownie w Cesarstwie i w Królestwie Folskiem, 
wynosiła (kopiejek za l pud). 

W Królestwie 
Rok w Cesarstwie Folskiero 

1901/2 20,25 17,01 
1902

/ 3 19,06 15,84 
1903/4 17,68 15,67 
1904

/ 6 17,74 14,62 
1905/ 6 18.15 15,76 
1906

/7 19:59 16,27 
1907

/ 8 19,86 17,23 

Koszt opalu na 100 pudów buraków wynosił 
(rubli): 

W Królestwie 
Rok W Cesarstwie Folskiem 

1901/2 2,47 3,29 
1902/3 2,34 3,31 
1903/4 2,23 3,56 
1904

/ 6 2,17 3,72 
1905/ 6 2,17 3,25 
1906/7 2,13 3,39 
1907

/ 8 2,29 3.52 
Przeciętnie 2,26 3;43 

Różnica 
kosztów 

1,18 
1,03 
1,33 
1.55 
1,08 
1,26 
1,23 
1,17 

Jakkolwiek cukrownie w Cesarstwie płacą 
za węgiel drożej, niż w Królestwie Polskiem., 
jednakowoż koszta opalowe na 100 pudów bura
ków są w Królestwie Folskiero wyższe, niż w Ce
sarstwie. Tłumaczy się to większym przerobem 
dziennym buraków w Cesarstwie oraz lepszą 
sprawnością techniczną cukrowni, warunkowaną 
większą dbałością o urządzenia techniczne. Spra
wa opalowa w przemyśle cukrowniczym w Kró
lestwie Folskiem stanowi sprawę pilną i zasadni
czą. Zużywane już dzisiaj przez przemy~:;l cu
krowniczy w Królestwie Folskiero ilości węgla 
są tak znaczne (15 milionów pudów rocznie), że 
mogłyby być podstawą do zapewnienia istnienia 
własnej kopalni węgla. Posiadając nieruchome 
nizkooprocentowane kapitały zapasowe i amortyza
cyjne, mogłyby cukrownie w Królestwie Folskiem 
założyć własną kopalnię węgla, nie naruszając 
zresztą cen rynkowych węgla, t. j. nie osłabia
jąc naszego przemysłu węglowego, a zabezpie
czając się od podnoszenia swych wydatków na 
węgiel. Przykłady Niemiec, Anglii a z\vł:aszcza 
Ameryki, gdzie wielkie przedsiębiorst.wa prze
mysłowe (np. metalurgiczne) posługują się od
dawna własnym materyalem opalowym, przema-
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w:iają na korzyść p or uszonej !llyśli . Prz.edst~wi
mele naszego świ ata cuk r owm czego, pos\ada,1ący 
wśród siebie W} bit ne sily przemysłowe o g run
townej znaj omości Daszycb st osu nków przemy· 
slowyc h, by liby w możności ocen ić i rozwiązać 
p ostawione zadanie. Taką mian owicie myśl po· 
r usza Gazeta Cukrow JZ icza . r . 

Uchwały posiedzeń węglowych Warszaw
skiego Komitetu Okręgowego dla regulowania 
przewozów drogami żelaznemi. P o s i e d z e
n i e d n i a 20 gr u d n i a r . 1909-g o. l ) Odczy
tano i p odpisano protokół popr zedn iego posie
d zenia. 

2) Odczytano i przyjęto do wiadomości ze
sta,.,.ienie danych o podstawianiu wagonów na 
k opalnie w listopadzie r . '1909 (s. s.). 

3) Przyjęto do wiadomości i zatwierdz'> no 
<dokonane w przeciągu mies i ąca zmiany pomniej
sze w podziale wagonów. 

4) Zatwierdzono podział wagonów na sty-
-czeń r . 1910. 1· . 

Średnia płaca dzienna wyrobników w 
przedsiębiorstwach przemysłowych w guber
niach Piotrkowskie.i i KieleckieJ. W myśl art. 
18 przepisów o wynagrodzeniu poszkodowanych 
skutkiem wypadków nieszczęśliwych robotników 
i. of~cyalistów oraz członków ich rodzi n w p rzed -

. s1ęb10rstwach p rzemysł'owych fabrycznych, O'Ór

niczyc.h i, h~tniczych. komisya do spraw fabrycz
nych 1 _gormcz~-hutmczych w Piotrkowie na po
siedzemu w dmu 20 grudnia r. 1909 ustanowiła 
na rok 1910, 1911 i 1912 następujące normy śre
dniej placy dziennej (art. 9, 16 i 17 przepisów 
powyższych) wyrobników w przedsiębiorstwach 
przemysłowych (za nieletnich uważani sa robo t
nicy w wieku od 12 do 15 lat. za młodzież w 
wieku od 15 do 17 lat, za dÓrosłych w wieku 
po wyżej 17 lat):*) 

' ' 
.~ "i:l~ o .. 

.:.:;; ~'O 
~~ 
o ·-

·- ~ "' o~ <.l O.. 

~ ..= .. ., 

~ :~ 
;5 E 'Q>-::: ·~ .... -o ·- c: ..... .,. 
~E-< 8 .. -"' 

.... .=. I'Q "'"' -e., ... 
«>~ ~ .;l ;o., 

"' 
o o 

"' i; t&.!:: 
"::o ·; -"' ·;en <O· - ~~ o ·a; s Q., 

i~ o o,_ 
Q., Q., 

k o p i e J e k 

Dorośli mężczyzni 110 95 90 70 
" kobiety 85 65 65 55 

Młodzież mężczyzn i 75 55 fi5 45 

" 
· kobiety 65 45 45 40 

N ieletni 35 35 30 25 
K omisya do spraw fabrycznych i górniczo-

hutniczych w Kielcach na posiedzeniu w dniu 
18 grudnia r. 1909 ustanowiła na te n sam okres 

* Przegla,d Gól'niczo-Rutniezy. r . 1907, ,\; ll , str. 281. 

czasu n astępujące normy ś redniej płacy dziennej 
wyrobnikó w: 

Dorośli mężczyzn i 
" kobiety . 

Młod zież mężczyzni 
kobiety 

Niel;tn i mężczyzni 
kobiety . 

ko pi e j ek 

60 
45 
40 
35 
25 
20 

1'. 

55 
40 
35 
30 
25 
20 

Bilans Towarzystwa Sosnowieckich fa
bryk rur i żelaza. \V M 9 Wiestuil~a Finansow, 
Promysz~ennosti i Torgowli z r . 1909 ogłoszony 
zost~l lnl ans T owarzystwa Sosnowieckich fabryk 
rur 1 żelaza za rok 1907/8 (za czas od l lipca r . 
1907 do 30 czerwca T. 190 ). W roku spra
wozdawczym towarr.ystwo osiągnęło wpływów 
8 !183 316 rb., wydatk i wyniosły 8 288 150 rb., zy 
s~u brutto osiągnięto 695 166 rb., z którego od
liczono na umorzenie wartości majątku 452 251 
rb., na kapitaŁ zakładowy 34 758 rb. , z pozosta
łego zysku netto w sumie 208157 rb., a łączn i e 
z. pozostał'ośc_ią czystego zy~ku z roku poprzed
mego ':' sumte 12 688 rb., razem 220 8±5 rb. po
stano,~tono przeznaczyć: na dywidendę 180 000 
rb. (3 10 ) , na wynagrodzenie członkom zarzadu 
3±~58 rb ., pozostałe zaś 6087 rb. postanowiono 
zahczyć do rachunku .zysku i strat roku następ
ne~o . Stan_ czynny b1~ansu składał się z pozy
CJI następuJących: maJątek ruchomy i nierucho
my 7779263 rb .. gotówka. w kasie 12 160 rb., 
we ksle 16477 rb .. papiery procentowe i przekazy 
78 383 rb .. dłużnicy l 567 539 rb., materyaly i wy
roby 2503 906 rb.; stan bierny : kapitał zakłado
wy 6 000 _000 rb., fundusz amortyzacyjny 3 570 819 
rb., kapitał zapasowy 654 323 rb., wier zyciele 
1 511 741 r b., zysk 220845 rb. H. 

l tsilans 1 'owarzystwa zakładów metalo-
wych B. Hantke. W M 51-ym Wiestnika Fi1wn-

l 
sow, Promvsz lewwsti i Torgowli z r. 1909 ogłoszo 
ny został bil ans T owarzystwa zaklad ów metalo
wych B. H antke za r ok 1908/9 (za czas od l lip
ca r. 1908 do 30 czer wca r . 1909. W okresie 
sprawozdawczym T owarzystwo osiągnęło zysków: 
pozostalość zyskll z roku popr zedn iego 15 147 r b., 
zysk brutto w okr esie sprawozdawczym 382 779 
rb., dywidenda od akcyi innych towarzystw 83 333 
rb., d~ier;~awa p~a~ów i _domów 14 751 rb.; straty: 
pensya prac?vymkow 18o 939 rb., p r owizye 8± 576 
rb., p odatki 1 u bezp ieczen ia 116 375 rb.. marki 
stemplowe 13 038 r b., wydatki pocztowe 10 005 rb., 
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przejazdy dyety i utrzymanie koni 16 162 rb., l rachunek podatków 2 481 rb., straty 66 679 rb.; 
mieszkanie, opal i światło 15 917 rb., wydat- st~n bierny· wierzyciele 176177 rb., F. Jankow
ki biurowe i katalogi 13 674 rb., pomoc lekarska sb 125 000 rb., akcepty 10 000 rb., pożyczka to-
8 381 rb., frachty i opłaty przewozowe 31663rb., warzystw kredytowych 135596 rb .. kary 63 rb.~ 
szkoła 6 768 rb .. różne drobne wydatki 7 767 rb., kaucye członków zarziltdu 20 000 rb ., kapitał 
procenty 301303 rb., długi wątpliwe 3 736 rb.; w amortyzacyjny 32 781 rb., kapitat akcyjny 425 000 
okresie sprawozdawczym Towarzystwo poniosło rb., raty towarzystw kredytowych ziemskich 
319 294 rb. straty. Stan czynny bilansu składał 6 412 rb. H. 
się z pozycyi następujących: majątek ruchomy i Bilans Towarzystwa akcyjnego .Poręba". 
nieruchomy 6 229 284 rb., zapasy rnateryałów, W .M 52 Wiestnił~a Fina11sow, Pvomyszlennosti z
pMwyrobów i wyrobów gotowych 2 004 891 rb., Torgowli z r. 1909 ogłos:z;ony został bilans Towa
gotówka 6 025 rb., depozyty 383 300 rb., weksle rzystwa akcyjnego Poręba za rok 1908/9 (za czas 
38 705 rb., kwity zaliczeniowe 40 057 rb., kaucye . od l lipca r. 1808 do 30 czerwca r. 1909). W 
73:1:47 l'l)., akcye towarzystwa akcyjnego rosyj- l okresie sprawozdawczym towarzystwo otrzymało 
skiego przemysłu metalurgicznego 2135 993 rb., ze sprzedaży towarów i t. p. 938 629 rb., wydat
akcye towarzystwa "Gwóźdź" 29 000 rb., akcye kowało 944 450 rb., strata w roku sprawozdaw
towarzystwa sprzedaży wyrobów rosyjski ch za- czym wynosi 5 821 rb., a łącznie ze stratami z. 
kładów metalurgicznych 8 800 rb.. papiery war- j lat poprzednich 190 236 rb.; na pokrycie tej su
tościowe 16 529 rb., obligacye 2 399 500 rb., dJ'uż- my pn>:eniesiono z kapitału zapasowego 31273 
nir:y l 067 746 rb., sumy przechodnie 251119 rb., \ rb., przeto w końcu roku sprawozdawczego stra
strata 319 294 rb.; stan bierny: kapitał za.kłado - 1 ta ogólna wynosiła 158 963 rb. 8tan czynny hi
wy 6 000 000 rb., kapitał obligacyjny 2 399 500 lansu składa się z pozycyi następujących: ziemia 
rb., fundusz rezerwowy 190698 rb., depozyty 51 679 rb., nadania gónJicze 57 450 rb., budynki 
383 300 rb., wierzyciele 5 947 324 rb., sumy prze- 303 636 rb.. inwentarz 115 225 rb., maszyny 
chadnie 82 868 rb . H. 190 707 rb.. kuźnia 550 rb., odlewnia rur 9 430 

tliłans 'l'owarzystwa akcyjnego zakładów rb., stalownia 27 092 rb., stacya elektry~zna 25 036. 
górniczych Ruda Maleniecka. W .M 52 Wiestni- rb., telefony l 330 rb., kolejka wązkotorowa 
ka Fimmsow, PromyszleunosU i Torgowli z r . 1909 122 848 rb., propinacya l rh .. wyroby 134 769 rb., 
ogłoszony został: bilans Towarzystwa akcyjnego materyał:y 103 0-±9 rb., weksle 20 827 rb., kasa 
zakładów górniczych Ruda MaJen iecka za rok 889 rb., papiery procentowe 2 356 rb., dłużnicy 
1908/9 (za czas od l lipca r. 1908 do 30 czerwca 219 826 rb., straty 158 963 rb.; stan bierny: kapi
r. 1909). W okresie sprawozdawczym towarzystwo tał ak0yjny 750 000 rb., delcredere 6 297 rb., po
dokonało wydatków: koszta zarządu gJ'ówuego datek od dochodu 495 rb., ubezpieczenie robotni-
26 385 rb., utrzymanie lasu 18 735 rb., procen ty kow od wypadków nieszczęśliwych 4 000 rb.,. 
20 943 rb., naprawa budynków 380o rb., pomoc kaucye 250 rb., wienyciele 784 62J rb. H. 
lekarska l 249 rb .. cegielnia 3 045 rb., strata na Bilans Towarzystwa Sosnowieckich fa
sprzedaży towarów z magazynu J'i2 10-y 3 566 rb ., bryk rur i ielaza. W M 52 Wiestnika Fi11ansow, 
walcownia l 023 rb., strata na sprzedaży towarów Promyszlelllwsti i Torgo wli z 1'. 1909 ogłoszony 
z magazynu "\i2 1-y 2 824 rb., strata na sprzedaży został' bilans Towarzystwa Sosnowieckich fabryk 
towarów z magazynu .N2 6-y 4 299 rb., odliczenie rur i żelaza za rok 1908/9 (za czas od l lipca r. 
na koszta zorganizowania towarzystwa 3 706 rb., 1908 do 30 czerwca r. 1909). W roku sprawo
długi wątpliwe 941 rb.; zyski: sprzeniewierzenia zdawczym towarzystwo miało przyehodu 9 758524 
242 rb., tartak 849 rb., gospodarstwo rolne 1327 rb., wydatków 8 G58 793, osiągnęło zysku l 099 731 
rb., różne wpływy 2 412 rb .. gospodan;two rybne rb., który łącznie z pozostałością zysku z roku 
3 685 rb., las 82 007 rb. Stall czynny bilansu poprzedniego w sumie 6 087 rb., razem 1105 818. 
składa się z pozycyi następujących: dłużnicy rb. postanowiono podzielić w sposób następujący: 
52 163 rb., wartość magazynów 45 223 rb., gotów- na umorzenie majątku 445 489 rb., na kapitał: za
ka 12 rb., weksle 10 369 rb., ZRiiczenia 2186 rb., pasowy 54-987 rb., zarządowi 54 987 rb., na dywi
tartak 82 772 rb., inwentarz martwy w gospodar- dendę 480 000 rb. (8 °0 ). pozostalość 70 355 rb. pa
stwie rolnem 5 648 rb. , inwentarz żywy w gospo- stanowiono zaliczyć do rachunku zysków i strat 
darstwie roinem ó 135 rb., inwentarz martwy roku następnego . Stan czynny bilansu składa 
14 905 rb., in wentarz żywy 2 318 rb., operacye Je- się z pozycyi następujących: majątek ruchomy i 
śne 25139 rb., straż ogniowa 485 rb., gospodar- nieruchomy 7 779 263 rb., nowe urządzenia 298427 
stwo rybne 19 437 rb., cegielnia 3 886 rb., urzą- rb., kasa 15 013 rb., weksle 5 522 rb., papiery 
dzenia nawadniające 4 280 rb., mJ'yny 489 rb., procentowe i przekazy 92 498 rb., materyaly, pól
walcownia 123 546 rb., urządzenia tartaku 36111 wyroby i wyro by gotowe 3 618 651 rb.. dłużnicy 
rb., instalacya elektryczna 2 970 rb., urządzenia 13GB 405 rb.; stan bierny: kapitał zakładowy 
fabry-Jzne 83 687 rb., ziemia i las 253 687 rb .. bu- ~ 6 000 000 rb. , fundusz amortyzacyjny 4 016 309 rb., 
dynki 63 703 rb., akcye członków zarządu 20 000 kapitał: zapasowy 709 30~ rb., wierzyciele 1846 819 
rb., koszta zorganizowania towarzystwa 3 708 rb., l'b., zysk o05 342 rb. H. 
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