
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
Ni 24 (1 62 ). Dąbrowa . dnia 15 grudnia r . 19 I O. Tom VI I. 

,Posf~py chemii hufnic?ej w r . 1909. 
!Dokończenie. p. ~ ~. atr. 769). 

Żelazo. 1 Stosownie do badań i spostrzeżeń E. Gou-
. TALSA ( Comptes re11dus 1909. T. 149. S~r .. 1129; 

Okr eś I a n i .e .węg.la . W cel u określa- Chem. Z.tg-. 1909. Str. 622) podczas obrabiania stali 
n!a. węgla w. żelazie i .stah za.pomocą. bezpośred- stężonym .ciep.lym i slabo-kwaśnym ~·ozczynem 
mego spalania w prądzie tlenu zaleca.F~ B. BLOUNT chlorku miedziowo-potasowego powstaJą wytwo
i A. G. LEVY (A11alyst 1909. T. ~*· Str. 88; ry crnzowe, zawierające węgiel. Ilość tych wy
Clzem. Ztg. Rep. 1909. Str. 22~) uzywać r?ry two~ów wynosi 0,01-0,05°/

0
, li cząc na wagę me

ze szkla kwar cowego, 'vylożoneJ wew?ątrz C'1en~ talu. Stąd też pochodzi, że w określeniach wę
ką blachą. platynową lub platyno-1r~dową, 1 gla, "dzie st~suje się. tnk_ie rozpuszcz~~]ni~i, ja~ 
ogrzewać Je zapomocą.. prądu elekt1y:znego. ehloi1<i alkahczno 101edz1owe, otrzymu3e się naJ
Gazowe wytwory spalania przeprowadza się na:d części1>j zbyt nizkie wyniki. Int.eresującem jest 
ogrzany~n kwarcem platynowanym a następme to. że w gazach za.wiem się część tl~u~u węgl~, 
po0hla.111a 'v sposób zwykly. Do. tego samego który zdaje się być obecnym w stah, Jako taki. 
celu używa G. MAns I Stali/ wid R1se11 ~909. T: 29. Ilość tego tlenku określil GoxTAL zapomocą 
Str. 1155; Che111. 7.tg. Rep. 1909. ~tr. 060) pieca pięciotlenku jodu, jako też i drogą. spektroskop~
ele,ktrycz11ego ~porowe~o ~l~~ośc1. 16-17,c111, ~v wą przez zamianę CO na tl eno~ęghk hemoglob1 -
ktory~ w przec1ągn 11aJ.w:yzeJ i10 mrnut ~trzymuJe ny. Ilość tle.u ku węgla zależnie o? gatunku sta
zupelme dok?adne .wynil<l. W bada.mach .nad li waha się od 0,006 do 0,014 4!i, licząc na wagę 
surowcem i stalą 111e potrzeba był'o wenie zad - metalu. 
nych dodatków, p•Jdczas gdy fe~To~hr?m, .ferro: Nowy kolorymetr PARAVICIN:IEGO (Stahl und 
mangan i silikoszpigel odwęg_laJą się 1łośc1owo i Eisen 1909. T. ~9. Str. 1233; Che111. Ztg. 1909. 
szybko po dodaniu tlenku bizmutu lub t lenkn I Str. ó7G) do określania węgla w żelazie i stali 
cynJrn. . . . ma zastąpić próbę EGGEttTZA a ma przed.ewRzyst-

Zam1ast używaneJ czę.sto w me.todz1e SAR~- kiem te strony dodatnie. że usuwa wyrownywa
STROMA kapilarki platyn~we~ , s.ł:użąeeJ do spalama nie barw zapomocą dolewania wody, że od.czy 
węglowodorów, pos?~guJe s i ę M. WIDEM.ANN (Chem. tuje się na nim wprost zawartość ~ę~la 1 że 
Ztg. 1909. Str. 1186) rurą kwarcow.ą 30 crn dl~- określenia można wykonywać przy sw1etłe elek
gą o przekroju J Clll, leżącą w rynn ie azbestowej. trycznem z równie dobrym wyuikiem, jak przy 
w kcórej to rurze na przestrzeni 10 c•11 leżą dość świetle dziennem. 
ściśle ulożone obcinki platyny albo toi kwarc Według spostrzeżeń E. BR1TZKESA (Clzem. 
plat~n.owany. Miejsc.e to ogrze~a się o~obnym Ztg. 1909. Str. 1 098) podcz~s ogrzewania surow
p~ln~k1em liE1NzA. Taloe ur~ądzen!e u!atwia ~zyb: ci\ szarego w wolnym prądzie chlorowo.doru su
k1e 1 dogodne przecbodzeme gazow, Jest t'.1-nsze i cheao ulatnia. się ilościowo obok żelaza i krzemu 
trwulsze, aniż~li węże platynl)we. które Jerlnak nie tylko chemicznie związany węgiel. lecz r6'V
prostotą górnJą nad przyrzą.rlem W1DtMANNA. nież i grafit w postaci węglowodorów. Jest to 

W roku spra\vozdawczym wystąpifo kilku I fakt t~m dzi w~iejs~y, że Rprzeczny z _dotych~za 
chemików a mianowicie A. KLElNE ( C/1e111. Ztg. sowem1 danem i w literatu~·~e.. W. takich wa1 un-
1909. Str. 376), E . A. ScaoTT (Staltl u. Eisen 1809. ' kach można nawet ferros1b c1~m i karborundum, 
T. 29. Str. 1444; Clzem. 7.tg. Rep. 1909. Str. 599) ~ więc c!a!a.. na k~óre nie dz1ałaJą kwasy, latwo 
i M. \V10EM.ANN (Staltl und Eisen 1909. T. 29. Str. 1 całko w1c1e rozlo~yć. „ 

1 443; Che in. Ztg. Rep. 1909. Str. 536) z nowemi O k r eś. l a. n i e f o s f o r ,u . R._ SoaRODER 
konstrukcyami kolb do określania węgla; uleĘ>- (Stn!tl. und E1se1~ 1909. T. 29. Str. ~ 108) yo<ld~ 
szenia dotycza glównie chlodnic i wszystkie bada111om sposc b kolorymetryczny określa.ma 
znacznie prze~yższaja praktycznością kolbę a.pa- fosforu, podany prze:r. W. G. M1ssoxA ( Clzem. Ztg. 
ratu CoRLEtSA. · 1908. Str. 633) i pl'Zekonal się, że metoda ta co 

/ 
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do dobroci wyników wcale nie jest lepsza. od cen- chromu, jako kwas ch l'omowy, i całą ilość żela
tryfuga.Jnej, jakkolwiek jest znacznie od niej zA, jako sól t lenku żelaza.. 
tańszą i da. się prędzej wykonać na.wet przy ga- 1 Podług E. HoBBERTA (Joum . Soc. chem. Ind. 
zowem oświetleniu AoERA. 1909. T. 28. Str. 189; Cltem. Ztg. Rep. 1909. S. 

W. HEIKE (Stall i u Eisen 1909. T . 29. Str. I93 J można w takim rozczynie chrom i żelaz o 
1446; Clzem. Ztg. R ep. 1909. S t.r. 693) t.lumac:t.y okreala.ć obok siebie w ten sposób, że najpr zód 
fakt wydziela.nin się żółtego osadu krystaliczne- I miarnje się rozczynem chlorku tytanowego, uży
~o w r ozczynie molibdenianu a monowego dzia- wając jako wska.żnika siarkocyanku potasu. Pod
laniem ciepła p romien i świetl nych i dla.tego za- czas tego miarowan ia kwas chromowy zam ien ia 
leca. chronić ro,:czyn w bu telkach ze szkła zie- 1 się na sól chromową a sól tlenku żelaza na sól 
lonego w miejscu ciemnem ale ma.j ącem stalą tlenniku, którą miaruje się nadmanganianem 
temperaturę . I -potasu. 

Okr eś l a.n i e siarki. W r oku spra- Okreś l anie wolframu . Do ana li zy 
wozdawczym kil ku chenu ków ogłosiło rozmaite I stu li wolframowej 11. BARTONEC (Oster. C!te111. 7,tg. 
konstrukcye kolb, którn mają stan owić calość a.pn- 1909. T . 12. Str. 114; Cl1em. Zt:;. Nep. 190fJ. Str. 
r at.u dla określeń siarki l:'od!ug met.ody SCHOL- 336) używa rozczynu metalu w wodzie królew
TEGO. Z takiemi konstrukeyami wy$tąpili E. sk iej, silnie wyparowanego, dl) którego docłaje 
JABO ULAY (Rev. geuer. cltilll. pure et nppt. 190H. T . dużo wody, i w pozostał ości , złożonej z kwasu 
12 Str. 190; Chem. Ze11tralbl. 1909. II S. 1 077) wolframowego i krzemowego, określa wolfram 
A. SCHMID ( Stalli mul Hiseu 1909. T. 29. Str. 1 278) I wagowo po wyh1gowaniu gorąc~ m węglanem 
jako taż G. Pm:uss \Zeitschr. f. angew. Cli. 1909. amonu albo też objętościowo po wyługowaniu 
Str. 2 044, Chem. Ztg. 1909. Str. 560). kwasu wolframowego 1

/ 10 normalnym rozczynem 
. ScHMlD używa do ~hło~z.enia pary _i gi~zu za- wodzianu so_du i odwrotnem roiarowaniu niezu

roiast wody przyptywa.JąCeJ i o<lplywaJąCeJ roz- żyt.ego wodzianu sodu. 
czynu dwuwęglanu sod u, który otacza znajdujące Do równoczesnego określen i a chM111u i wol
się w chłodnicy naczyńko d o pochłan iania kwa- framu w stali chromo-wolframowej zdaj e się !e
su soln ego. Po skończonej opera.cyi rozpuszcze- piej nadawać metoda F. W. ilHrn1casi:NA i L. WoL-
11ia. przez odpowiednie obl'ócen i"e chł'odn icy roz- TEHA (Stahl "· Eisen 1907. T. 27. Str. 1418), ani
czyn dwuwęglanu sodu wlewa się do kolby a że li sposób benzydyno wy K N01lR.E. Jeżel i w stali 
wywiązujący się kwas węglowy wypycha resz~ki ma być także określony ~ fosfór , to F . W. HIN-
gazu do na.czy1\ka z octane m kadmu. Aparat RICHSEN i Tu. D rnc101A:<!'i' (Stahl "· Eisen 1909. T . 
jest bez Wi\tpienia oQgod ny . 29. St.r. 1 276; Clle111. 7.lg . Rep. 1909. St r. 560) 

Kolba P11EussA jest jeszcze o tyle lepsza, że wydzielają ilościowo z rozczynu wodneo-o, otrzy
wyklucza wszelkie połączenia gumowe, chociaż manego przez wyługowanie stopu metalu z nad
zasadniczo nie wiele różni si ę od kolb.Y SCHMIDA. tlenkiem sodu. kwas fosforowy razem z kwasem 

O k r eś I a u i e chrom u. Aby określić chromowym i wolframowym. \Vyprażony osad 
małe ilości chromu w żelazie i stali, P. FtsCHBACil stapiają z węglanami alkalicznymi, ługują stop 
(Stahl u. Eise11 1909. r . 29. Str. 2481 obrabia roz· wodą i w rozczvnie wodnym po doda.niu aroo
czyn metalu w kwasie solnym w celu zre<luko- uia.ku osadzają kwas fosforowy mieszaniną ma
wania chlor ku że l azo. cynkiem metalicznym a po- gnezyową. 
tem ogrzewa z możebnie mal'ym nadmiarem tlen- Określ a n i e tyt a 11 u . E. llueeERT (.lottru. 
ku cynkowego, wyszlamowanego z wodą, do roz- 'ioc. Clle111. l 11d. 1909. T 28. Su·. 189; Chem . 
poczy naj ącego si ę wrzenia, wskutek czego chrom Zlg. Rep. 1909. St.r. 193) na zasadzie opisanej 
wydziela się jako wodzian. przez KNECHTA ( Cltem. 7-tg. 1907. Str. 639) czu-

Przez jednogodzinne prażen ie wymytego i lej reakcyi, jaka zachodzi między chlork iem ty
wysuszonego osadu z mieszaniną dwóch części I t.an 1t a niebieskim barwnikiem metylenowym, 
sody i trnech częśc i \Vypalonej magnezyi t.lenek opracował sposób objętościowego określ enia ty 
chromowy zamienia się na chromian sodowy, tanu w ruda.eh i sta li. Rozezyn kwaśny bada.
który po wyługowaniu wQdą gorącą, dodaniu I nego wytworu redukuje si ę zaporoocą cynku i 
kw asu sol nego i jodku potasowego określa si ę kwasu solnego a potem miaruje bez dostępu po
miarowa.n iem podsiarczynem sodu. wiet.rza. roznzynem barwnika met.yle nowego o 

A. S1EBENscnue (Stahl u. Eise11 1909. 'l~. 29. znanej sile. Ponieważ rozczyny tlen ku żelaza 
Str. 1 692) U\Vaża za rzecz odpowiedniejszą okre- nie redukują się barwnikiem metylenowym, prze
ślać jodometrycznie kwas chromowy zaplHnocą to obecność żelaza nie ma wpływu na wynik. 
różnicowego miru-owania. Postępuje on inaczej Doktadność określenia war unkuje jednak obec
a mianowicie r udy chromowe i żelazne, za.wie- ność wanadu lub wolframu. 
raj ące chrom, rozkłada przea topienie z uadtlen- \\. celu ok reślenia tytanu w rudach stosują 
kiem sodu. Po wylugowan iu stopionej masy często kolorymetryczny sposób W ELLERA. polega
wodą gorącą. ogrzewa dłuższy czas z nadmiarem jący na tern, że po dodaniu rozczynu wody 
kwasu siarkowego. Rozczyn zawiera. calą ilość utlenionej do rozczynu, zawierającego tytan. wy-
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stępuj e zabarwienie pomarańczowe o sil e, zależ-
nej od zawart.ości tytanu. , 

JUŻ przed kilku laty HILLEBRAND dowiódł, że 
sposób ten może być dokładny jedynie wtedy, 
gdy niema kwasu· fluowodowego , kLór y oslabia 
zabar wienie pomarańczowe. 

H. E. MERWlN (AllleY. jourll. Soc. 1909. T. 28. 
Str. 119) dowodzi, że taki sam wpiyw niekorzyst
ny na określenie wywiera zhyteczna il0ść za
sad, zmienna. temperatura i pewna il ość kwasów 
wolnych. 

O k r e ś l a n i e w a n a d u . W. T RA U1'MAN~ 
( Chem. Ztg. 1909. Str. 1106) używa do rozłożenia 
ferrowanad u mieszaniny równych części nadtlen
ku sodu i węglanu sodu. 

P1NERNA Y ALVAREz (Che111 . Ztg. 1909. Str. 
l 149) stapia bar dzo drobno sproszko\vaną rudę 
wanadową i ferro\vanad w ciągu 15 20 minut z 
czystym nadtlenkiem sodu i powstały w ten spo
sób wa11adyu sodowy ?uguje wodą wrzącą. Do 
zakwaszonego i alkoholem zaprawionego rozczy 
nu wprowadza gazowy S02 , redukując w te~ 
sposób kwas wanadowy na trójtlenek wana.d u, 
który następnie miaruj e rozczynem r1adma11ga
nianu potasu. ~najdujący się w rudzie arse11 
tworzy arsenin sodowy, który wchodzi do r oz
czy11u wanadowego i przed miarowaniem wana
du musi być usun i ęty za.pomocą siarkowodoru, 
jeżeli naturalnie n ie mamy zamiaru określać 
kwasu wanadowego obok a rsenowego zapomocą 
sposobu, oprncowanego p rzez G. EDGARA (Chem. 
.Vews. 1909. T . I OO. Str. 221; Chem. 7.tg. Rep. 
1909. Str. 229). 

Sposób ten osnuty jest na zasadzie, że pod
czas gotowania r ozczyn u, zawierającego kwas 
wanadowy i arsenowy, z k'vasem szczawiowym 
lub wi nowym redukuje się jedynie kwas wana
dowy, zamieniaj ąc się na trójtlenek, którego i l ość 
określa s!ę w r ozczyn ie węglanu alkalicznego za-

----

nadaje się k was tioocto\.vy. W tym wypadku 
można siar czek molibdenu w celu zważen ia za
mieuić przez wyprażenie na trójtlen~k molibde
nu. J eszcze praktyczniej jest, j ak to za lecają E. 
CoLLET i M. EcKHA RDT (Clzem. Ztg. 1909. Str. 968) 
przeprażyć uminkowanie siarczek moli bd en u z 
siarką w prąd z ie wodoru a potem wprost zważyć. 

W celu szybkiego wykrycia obecności mo
libdenu w specyalnych gatunkach stali J. P. LE
HALLEUR ( llouit. Scent. 1909 (4) T. 23. 1. Str. 263; 
Chem. Ztg. R. 1909. Str. 364) przygotowywuje 
rozczyn 5 gr stali w kwasie azotowym, wyparo
wywuje z kwasem solnym i r ozczyn w kw asie 
solnym nasyca siarkowod orem; potem wy suszony 
osad siarczków zwilża stężonym kwasem azoto
wym na parownicy. Za.pomocą zjawiającego się 
chara kterystycznego zabarwienia niebieskiego 
można rozpoznać 0,001 gr molibdenu. 

Okr eś 1 a n i e n i k 1 u. PRETTNER (Cl1em . Ztg. 
1909. T . 33. Str. 396. 411) wykonał studya po
równawcze określania. niklu w stalach niklo
wych, posługując się dwumetylglioksymem i 
siarczanem dwncyanudwuamidyny . Z doświad
czeó t.ych wysnuwa on wni osek, że obie te me
tody dzięki prostocie i szybkości w wykonaniu 
są co do stal i daleko lepsze, niż metoda elektr o
li tymrna. Podlug niego metoda BRUNKA daje w 
p r:r.eciąo-u 24 godzin a metoda GRossMANNA w p rze
ciągu 4f3 godzin bar dzo dokładne wyniki. Obie 
metody są co do dobroci jednakowe, co zaś du 
szybkości wykonania to zdają się ustępować je
dynie metodzie miarowej okreś la nia niklu zapo
mocą cy an ku potasu 

l'a. ostatnia metoda da się podluo- JoHN:SONA 
(jour. Amer. Chem. Soc. 1907. T. 27. ~tr. 1 201) 
zastosować wprost w a nalizie stali, ale w analizie 
materyałów, zawięrających większe ilości kobal
tn . daje \\ yniki fałszywe. 

pomocą Jodu. I 
Sposób kolorymetryczny określ an i a wana- Komisya chemiczna, wybrana z łona T o-

du. podany przez A. W. GREGORY 1 Cl1em. .Vews I warzystwa hut,11ików niemieckich (Stahl und Ei-
1909. T. 100. Str. 221; Chem. Ztg. 1909. Str 1 213) se11 1909. T. 29. Str. 850; C/1em. Ztg . Rep. 1909. 
p0lega na tem, ~.e po dodaniu rozczynu strych- Str. 637), poruszy ła sprawę możliwych różnic 
niny w stężonym kwasie siarkowym do rozczynu dopuszczalnych w decydujących analizach rud 
kwasu wanadowego w kwasie siarkowym, tworzy I żelaznych i manganowych. Różnice dotyczą 
si.ę z~barwienie fioletowe, które st_opniowo zmie- określeń żel'.1-za, m aoganu, krzemio~ki i fosforu. 
ma się na pomarańczowe. Sposóo ten zapewne Na podstawie 15 wykonanych w rożnych l abo
może być dobry do odkrycia wanadu w jego j ratoryach anal iz jednych i tych samych materya
rozczyoacb alkalicznych, jakie otr zymuje się przez ~ów (szwedzkiego zelaziaka magnetycznego, mi
rozłożenie i ud wanado\vych z alkaliami żrącemi • net i rud manganowych ), komisya przyszła do 
lub icll węgfanami. Ta reakcya charakterystycz- wniosku, że dotychczasowe różnice 0,5 ?o w okre-
11a da. się przeprowadzić w obecności g li11u, wol- ślen iu żelaza. manganu i krzemionki a 0,05°/0 w 
framu luh molibdenu a nawet tytanu. który. jak I określeniach kwasu fosforowego mogą być na 
wiadomo, przeszkadza przy odkrywaniu wanadu przyszłość przyjęte jako dopuszczalne. 
zapomoeą wody u tlen ionej. 

O k r e ś l a n i e ro o 1 i b d e n u . Podfug B . 
.HERS'tEINSA (Transac. Amer. Gitem. Soc. 29. 6. 1909; 
Clzem. Ztg. 1909. Str. 990) do ilościowego osadza
nia molibdenu w kwaśnym rozczynie najlepiej 

Wiadomo, że osad wodzianów, utworzony 
przez dodanie amoniaku, przy oddzielaniu znacz
niejszych ilości żelaza, glinu i chromu, wskutek 
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kalii \vodzianu, k tóry po kilku minutach opada 
w .POst11ci drobno krystalicznego zbitego osadu 
na dno naczynia i może być sączony i wymywa
ny najprzód przez dekantacyę a potem na sącz
ku. Ponieważ przy teru sole nrnnganowe nie 
przeszkadzają, przeto metoda ta. może służyć do 
oddzielan ia chromu od manganu. 

pewnego stopnia kleistości nie da się dobrze 
wymywać. T en brak stara się usunąć E. ScH11u1 
(Clzem. Ztg. 1909. Str. 77) w ten sposób, że me
tale te osadza w rozczynie zobojętuionym. gotu
jąc go z 6°/0owym rozGzynem azotynu amonowe
go. Po zupełnem usunięciu tlenków azotu osa
dzenie dokaflCza dodatkiem kilku kropli amonia
ku. Opadly w ten sposób osad jest dalikatnie 
kłaczkowaty i wymywa się zupałnie dob1·ze. ' . . o · 

Sposób osadzania polega na tero, że kwas Wreszcie O. BA UDJS?H (C/z~m. Zt„. 1909, str: 
mineralny, \vydz i elający się podczas hydrolitycz- 11 298) znalazł . odczy~1mk, ktor.Y. dla k~·ótkośc1 
nego rozszczepienia so!i żelaza trójwartościowego, n~Lzywa. „kupfeironem · Jest to mtrozopen1ll.1ydro
glinu lub chromu, który mo7.e dz i ałać rozpusz· ksylami~ ~mon.owy, zapo~o?~ . którego nia. tyl~ 
czajaco na ubvorzone wodziany, tworzy z azo- ko da srę . ilośc10.wo oddz1el1c zelazo od n:11ed~1 
tynem amonowym kwas azotawy, który natych- I w r~~czy.11 1.e kwa.snym w. te.mpera.Lurz.e pok~>JOWeJ, 
miast rozkłada się na tlenki azotu i wodę. T en ale i~wniez da i;aę od?zr.ehć od '~ 1 elu innyc:h 
sam cel można jednak osiągnąć, jeżełt wydzielo- metah. ąAuD1sca są?z•, ~e ~idczynnik t~n będzie 
ny kwas miueralny zwiążemy z zasadą orgnnicz- nadawał si ę do. o.ddz1ela111a zel~:rn od glrn~, chro
ną. Na tej podstawie \V. ScHoELLER i W. ScnHAUT mu, mangauu i i.nn,Ych, ~eta~1 gr.L~py siarczku 
(Chem. 7.t!( . 1909. Str. I 237) stworzyli bardzo amon.o~eg.o. J ezeli tak Jest 1s~ot111e! a mogą ro 
ciekawą metodę do wAgowego określania chro- P?tw1e1dz1ć dalsze nad. tym p1zedm10.tern ~a.da~ 
mu. Osadzają oni chrom w obojętnym rozczynie, 111~, to postęp w tym k1eru11ku będz i e duzy i 
rozcieńczonym przez pięciominutowe gotowanie I poządany. 
z kilkoma cm3 ani liny w postaci wolnego od al- Henryk Wdowissewski. 

Zjazd Yll-y przemysłowców górniczych Królestwa Polskiego. 
(l>okotiozenio p. » 28, str. 778). 

Tymczasem. jeżeli chodzi o zajęcie gruntu przedstawiciela władzy górniczej. Jest to zbyt 
\Vłościańskiego, wówczas sprawa ro2.ważaną jest I przewlekle postępowanie, konieczność udawania 
przed<>wszystkiem p1·zez powiatow1:1go komisarza się do różnych władz i wyjazdów do miasta. po
wloś(:iańskiego a następnie prt.ez Komisyę Guber- wiatowego i gubernialnego oraz, co jest najwai
nialną do spraw włościańskich, co wywofoje niejsz~. ograniczanie właściciela gruntu w swo
przewlekle postępowanie i niepotrzebną stratę bodnem rozporządzaniu swoją własnością. Usta
czasu i środków chociażby na koszta podróży do nawiając takie ograniczenia, prawoda,vca prze
miasta. powiato,vego i gubernialnego. Koszta te widywał, że wfo~cianin nie będzie w stan ie ro
obarczają szczególnie włościanina, a jeżeli cho- I Zllmieć s~oich. i~teresów, a prz~to . potrzebuje 
dzi przytem o zajęcie ma.lego kawa?ka gruntu, oddzielne] opieki wladzy wła.śc1weJ. Obecrue 
są one nieproporcyonaln~ do wartości przedmio· jednak ludność włościańska. szczególnie w okrę
tu, o który toczy się sprawa. gach przemysłowych, doskonali> .rozurui~ sw.oje 

Właściciel gruntu, który przeszedł w ręce interesy i można z calą pe\Vl1ośc1ą po,v1edz1eć, 
wlosciańskie na. mocy ukazu z r. 18C>4, jest ogra- że wl:'ościanin o wiele lepiej zna ceny ziemi, o 
niczony w swojej zdolności prawu ej. Jego są- którą toczy się sprawa, niż człon ko wie Komisyi 
siad z tego samego środowiska, lecz będący w Gubernialnej do spraw włościańskich. PomiePio
tem pofo:i.eniu szczęśliwem. że należący do nie- ne komisye przy zatwierdzaniu umów nie spoty _
go grunt nie był wn iesiony do tabeli likwida- kaly w ostatnich czasach wypa~ków szcz~góln~J 
cyj nej , może, ja.ko posiadający wszelkie prawa naiwności włościan. polegaJące.1 na zawieraniu 
obywatel, :llawrzeć z przemyslownem górniczym niekorzystnych dla nich umów. . . 
umowę dobrowolną \V przedmiocie zajęcia grun- Największą jednak szkodę pr~ynos1 'vlo~~1a~ 
tu lub sprzedać mu go. Włościanin nie może nom przepis, podług którego. zam1a~t podwOJneJ 
zrobić tego tak łatwo. Zawarta przez niego wartości gruntu otrzymują 0111 '~artość 
um?wa dobrowolna zaświadcza się przez wójta pojedynczą i inny grunt 'v naturze. Zasadą ta
gminy, następnie skł'ada się do opinii komisarza kiego postanowieni~ było dą~enie. do ~ego, ż~by 
włościańskiego i do zatwierdzenia Komisyi Gu- ilość ogólna gruntow wlośc1ańsk1ch me zmme1-
bernialnej do spraw włościańskich z udziałem szala się. Należy jednak zwrócić uwagę na to, 
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że przestrzeń gruntów włościańskich, wywłas?:- niczej, stawiających g run h włościańsk ie w pew
czanych na potrzeby przemysln górniczego. j est nem położeniu wyjątkowem i wprowadzających 
tak mala w porÓwllan iu do ogólnei 'Przestr zeni do stosunków właścicieli grun tów włośc i an z 
pomien ionych gruntów w całym kraJu, że nie przemysłow.cami górniczymi odrębne w porów
może to mieć żadnego wpływu na ustrój .rolny naniu z ogólnymi przepisy, wywarłoby wpfyw 
kraju. Własność wlościań~ka bynajmniej nie po- bardzo korzystny dla włośc i an i usunęłoby wiele 
t rzebuj e poparcia z2pomocą tHk krępujących odczuwanych z tego powodu przez przemys?ow
p rzepisów; wzrasta ona stale, posittdając do tego ców górniczych niedogodności. 
warunki naturalne; parcelacy a majątkÓ\V, t. J· roz- Komisy a rozpatrzyła posiadane w Zacho
drabnianie ich na małe dzialki, sprzedawane wło- dnim Zarządzi ?. ffórni czym w tym względzie 
ścianom , stanowi zj awisko typowe naszego życi a materyały, z których okazało się, że nawet in
r olnego. Sama władza państwowa. u waża za moż- stytucy~ do spraw włościańskich znajdują przy
liwe odstępowan ie od zasady nie zmniejszania toczone powyżej ograniczen ia j ako nie odpowia
ilości ogólr.ej gruntów włościańskich; mianowicie, d ające interesom włości a n. Co się natomiast ty
we wszelkich innych wywłaszczeniach przymuso- czy celu utrzyman ia obsz11.ru wfasności wrościań
wych, z wyjątkiem górniczych, grunta włościań· skiej w Królestwie Polskiem, to z d anych War
sk ie wywłaszc:rnją się na korzyść przedsiębior- szawskiego komit.etu statystycznego widać, ze w 
st wa na zasadac h ogólnych bez obowiązku wy· r. 1906 grunta włości aiiskie wyuosił'y w Kró
nagradzania ich wlaściciela g runtem w naturze. lestwie Polskiem 4 590 325 dzi esięcin , a w r. 1907 
W y maganie od mi enne w wywlaszczeniach górni- powiększyły s i ę o 917 767 dzies.; 'vywlaszczenie 
czych wywołuje bardzo poważne niedogodności . pr zeto 532'/2 dzies. g ru ntów włościańskich we 
Włości an ie w okręgach górniczych pracują zwy- wszystkich zatwierdzonych nadaniach gór niczych 
kle w przemyśle górniczym lub zatrudn ieni są na węgiel kam ienn y nie może grać ż1-1dnej roli. 
czynnościami. związanemi z tym przemysłem. Ze względów powyższych komisya oświadczyła 
Przypuśćmy, że podlega zajęc iu np. w zagłębiu zit zrównan iem wŁaścicieli gruntów , w!ościan z 
Dąurowskiem niewielki, jak to w większości wy- inny mi posiadaczami powierzchn i. 
p:ldków ma miejsce, kawałek gruntu przestrzeni I Zjazd zgodz i ł' się z przytoczonem powyżej 
kilkuset prętów. Przy wysokich ceniwh ziemi zdaniem komisyi prawnej . 
za taki ka wałek gruntu w okoli cach Dąbrowy 8) Ustawa górnicza z r . 189~ zawiera p rze· 

· płaci się po jakie 400-600 rubli za morgę; wla- pis, ni eznany w obowiązującem przedtem prawie 
ściciel gruntu otrzymuje w takim razie 1 OOO ru- z r. 1870, a polegający na tern, że w określo 
bli za. morgę a w~ościanin ty lko 500 r ubli oraz nych w prawie wypadkach strona., niezadowolona 
1 morgę gruntu, nabytego przez pr zemysfowca z postanowienia władzy admini stracyjnej, t. j. 
górniczego gdzieś w odległej okolicy rolnej Po- urzędu g u bernialnego, Komisyi Gubernialnej do 
nieważ na tak mal_vm kawatku g runtu prowa- spraw włościańskich albo inży niera okręgowego 
dzenie gospodarstwa rolnego nie opłaci się, prze- co do wysokości wyn1-1grodzeuia, przypadającego 
to wlośrianin, związany przytem pracą górniczą od właścici eh\ nadania. górniczego z danego ty 
ze swoją miejscowością, stara się co pręd?:ej tutu, może skierować przeciwko stronie przeciw
sprzedl:lć swoją 11ową posiad łość i otr:>.ymuje za nej powództwo do wfaściwej instytucyi sądo
nią zwykle bardzo niewielką sumę. Wynika z wej. Postanowienie to jest istotnie zupeluie pra
tego dJ a włościanina znaczna strata, a dJa. prze- widłowe. Zmianie powinien byłby podlegać je· 
mystowca wielka niedogodność ze względu na dynie termi n, w przeciągu którego powództwo 
kąnieczność z11alezienia i nabycia gruntu na za- powinno być zgłoszone. Obecnie w tego rodzaju 
mianę. Skutkiem tego zdarza się często . że z wypadkach p rawo przewiduje termin miesięczny, 
dwóch sąs i edn i ch i jednakowych kawałków grun- l ic ząc 0d dnia ogłoszeni a postanowien ia władzy 
tu, z których jeden znajduje się w tabeli likwi- admi nistr acyjnej . Mając j ednak na względzi e 
dacyj nej a drugi nie, pier wszy w rnzie sprzeda- ko nieczność zebr1-1nia .:ł owodów od urzędów wła
ży cen i się o wiele niżej dla tego mianowicie, że ściwych, otrzymania porad prawnych. przygot~
w. razie wy~ła~zc~enia na pot.r~eby uadan i::i gór- 1 wania sprawy niejedno.krotn.ie. bardzo zło~oneJ, 
niczego znaJduJe się on w mrneJ dogodnych wa- nal eiał?by uznać termrn miesi ęczny za nie":y· 
rąnkach. · starczaJący, co tez w praktyce odczuwa s1~. 

W szystkie t.e skrępowania oddawna. dozna· Skutkiem tego byłoby pożądane przedlużeme 
wały w prasie krytyki z punktu widzeni a mia- tego terminu przynajmniej do trzech miesięcy. 
nowicie obrony interesów włościańskich , a prze· Oprócz tego dla uniknięcia wszelkiego ro
mysłowcy górniczy Królestwa Polskiego jeszcze dzaju wątpliwości należałoby wypowiedzieć wy~ 
na I-ym swoim zj eździe w r. 1883 postanowili raźn i e w prawie, że wytoczenie sprawy sądO\V~J 
podjąć starania o zniesienie tych skrępowań. w żadnym wypadku nie wstrzymuje wykona.n~a 
Starania te nie odniosly skutku; ponieważ jednak postanowienia władzy administracyjnej o oddaniu 
motywy tych starań potęgują się z czasem, prze- gruntu lub in nego majątku w posiadanie prze
to zniesienie wszelkich postanowień ustawy gór- mysłowca gór .niczego. Z chwilą wydania posta.-
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nowienia o wywłaszczeniu posiadłości lu b oddaniu Zjazd zgodz il się z przytoczonem powyżej 
jej przemysł'owcowi g~rn i cze1u u dl::. uiytkowa- zd aniem komisyi praw nej . 
nia czasowego ten ostatui iua prawo naLychmiast IO) Al't. 389 ustawy górniczej, określając.}' 
objąć majątek w posiadanie niezależnj e od wszel- obowi ązek wynagradzania za straty, spowodowa· 
kich kroków, które każda ze stron mogla.by ne na powierzchni robotami gór11icz~ mi, nie prze
przcdsięwziąć t rybem sądowym lub admin'istr a- widuje term in u przedawnieni<t zgłaszania powódz
cyjnym . Zwłoka pod t,yrn względem, jHko hamu- twa z t'·go tytułu, skutkiem czego znajduje t u za
ją<·a. rozwój przedsiębiorstwa górniczego, nie po- st,osowanie }H'zedMvnieniA trzydziestoletnie. Taki 
winna mieć miejsca; zresztą i obecnie prawo termin jest jednak ~byt dfo~i, pon>eważ ohrona 
przemysłowca górniczego do 11awcłuniastoweO'O sprawy po ltµływ1 e tak d:Cug1ego czasu może 
zaj~cia posiadfości jest u znane i ~ praktyce wy- okazać się niemożli wą Z tego względu byłoby 
kouywaue. pożąd a.nem ust,an0wieuie króLszego terminu prze-

. Komisya praw11a zgodzi!a si ę z przytoczo- daw11ie11ia dla wszczynania tego rodzaju spraw, 
nemi powyżej wnioskami Rady Zjazdu z warun- np. t rzyletniego. który t,o termi n 11alcżałoby 
kiem, żeby przemysłowiec górniczy przed ob.ię- 11ważać j ako zupełnie wystarczający dla przygo
ciern grunt.u w pobiadanie wpłacił, dokąd należy . t.owan ia. sprawy. Trzyletni t,e nnin pr zedawnie
o~reślo~e t~ybem acłmii1ist,racyja,vm_ wynagrodz~- I nia dla wszc~yna.nia spraw ~ wynagrodze!1 ie_ za 
nie . h„om1.sya uzuala przytem, ze ·określ ani e szkody sku tk iem robót górmczych pi-zew1dz1any 
przez kom1sye guberui;tlnH do sp rnw włości ań- jest mianowicie w ustawie górn iczej 1;1·uskiej. 
skich wysokości wy nagrodzenia za zajmowaną Komisy<\ pntw11u. zgodziła. się z przytoczo
na potrzeby górnictwa powierzchni9 tl'wn ni e- ny m powyżej wnioskiem kom isyi prawnej i Zj azd 
jednokrotnie cale lł.lta , gdy według art. 37 osta- wniosek ten zatwierdził. 
wy górn iczej powinno ono być skończon e w 11) W art. 390 ustawy górn iczej, mia11owi
przeciągu jednego miesiąca, licząc od d ni<i o trzy- cie w pierwszej jego części. prawo pi erw$zeńst,wa 
mania od i nży ni era okręgowego zawiadomien ia w!aściciela nad~u1ia górniczego do wydobywania 
o konieczności takiego zajęcia. K omisya. uzn a- ciaJ"a kopaltll;lgo, na które nie otrzyma? nadania, 
la wobec Lego za kon ieczne prosić .Ministe1·sL\Vo uzależn i one jest. od tego. żeby polł)ienione ciało 
Ra.nd łn i Przemyslu o zniesien ie się z Minist.er- znajdowa~o si ę w j ednem złożtl z 11ad a11em cia.· 
st.,vem Spraw Wewnętrznych w przedmioc ie koń· łom kopal nom. Część końcowa pomienionego ar
czenia spraw, do t..vczącyclt oceny zajmowanych tyk ulu nie zawiera jednak tego ograuicz~nia, i 
dla potl'zeb górnictwa. grunt.ó w, w przewidzia- z wysfowienia jej można wnioskować, że pra,vo 
11ym w prawie termi nie. pierwszeństwa d otyczy ciał' kopalnych , zawar-

Zj azd za.twi erdził' p rzytoczone powyżej wnio· tych we wnętrzu danego nadania gór niczego 
ski komisyi prnwnej. niezaleinie od złożn. w którem znajdują się. J est 

P1·zy rozpatrywaniu na Zjeździe tej sprawy to więcej prawidłowE', ponieważ rt1tio l e1?1S prze· 
uznano, że pefnomocnictwa i nżynierów okręgo- pisu arL. 390 polega lla t,en1, ieby w miarę rnoż
wycli, zasiadających w komisyach gubornial ny ch ności dać właścicielowi· nadania górniczego pra· 
do spra'v włościańskich w sprawach, dotyczących wo wy~ącznego gospodarowania w granicach na.
oceny gruntów, zajmowanych na potrzeby pr ze- d ania. ażeuy roboty jednej osoby nie przeszka
myslu górniczego, nie są dostatecznie ~ciślo w dzały w robota<"h d ł'llgiej . Wychodząc z tego 
prawie określone. Zjazd postanowił polecić Rn- założenia. pra,vodawstwa austryackio i hiszpań· 
dzie Zjazdu zbadanie tej sprawy i podjęci e w skio, przyznając przemysto wcowi górniczemu na.
razie potr zeby sta.1·ań, mających na celu uregu- danie. dają mu pra\\_'o wydobywania wszystkich 
}owanie jej w kierunku pożądanym. wogóle użytecznych ciał kopaln ych. U uas przy-

9) Ze względu na ważne bardzo następstwa znaje się prawo do wydobywania jednego tylko 
1;rawne, wypływające ze stoson ków wzajemnych cia-l'a kop:ilnego. lecz zachowane na ko rzyść wła
właścicie l a gruntu i przemysłowca górniczego, o ściciela nadania. prawo pierws~eństwa do in
których jest mowa w ar t. 388 m::tawy górniczej, nych ci ał kopalnych należałoby stosować nieza
by?oby pożądanem wyraźne wymienienie \V p1·a- leżnie od doża, w któ rem pomienio11 e ciaJa znaj
wie, że przewidziane w art. 3 ustawy górniczej d ują się; ponie,vaż jednak prawo jest, pod ty m 
zawiadomienia powin ny być dokonywane t.ry- w:1.ględem niejasne, przeto należałoby w art. 390 
hem rejen talnym. ustawy górniczej usunąć \vyrazy . o ile znajdują 

Ponieważ zawiadomi en i a powyższe, o ile s i9 w te m samem złożu, co i ciala kopalne. na 
dotyczą one włościan , według \vydanego rozpo- kt.óre udzielono nadanie•. 
rządzenia dokonywane są za. pośrednictwem ko- Komisya prawna nie uznała za możliwe zgo· 
mi sal'Zy do spraw włościańskich a zawiadamia- dzić się z wnioskiem powyższym , ponieważ wed
nie innych osób trybem rejentalnym nie jest lng jej zdauin. niema sprzeczności pomiędzy 
wzbronione, przeto według zdania komisyi pra- pierwszą i drugą częścią art. 390 ustawy górni
wnej niema potrzeby w wyjednywaniu pod tym czej. Oprócz tego koinisya. uwa.żal'a, że rozsze
względem zmian w prawie górniczem. rzenie zakresu praw a pierwszeństwa właściciela 
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nadania górniczego do innych ciał kopalnych, nych środków pieniężnych i tak wiele czasu, że 
znajdujących się w należącem do niego nadaniu, o ukończeniu ich w przeciągu roku nie może 
mogłoby wywołać częstsze pozostawianie tych być nawet mowy. W dużych kopalniach roboty 
ciał kopalnych niewydobytemi. \.\ ypadki jedno- te trwają niejednokrotnie po ki lkanaścio lat. 
czesnego wydobywania w jednem nadaniu gór- \Vog6le w art. 391 daje się wyczuwać dążen i e 
niczem różnyc>h ciał kopałnyr·h przez różne osoby do tworzenia drobnych kopaló. a dążeniu takie 
mi!lty już miejsce i nie wywolywalo to szczegół - jest wręcz przeciwne współczesnemu kioru11kowi 
nych trudności techniki górniczej i rozwoju gospodarczego; wo-

Zjazd zgodzil si~ z przytoczonem powyżej bee tego zastosowanie wymagań tego art,yk ulu 
zdaniem komisyi prnwnej. w praktyce jest niemożliwe. Pewne ulgi pod 

12) Zdar.iem Rady Zjazdu przepisy o obo- tym względem mogłaby wprowadzać uwaga 2 do 
wiązkowej eksploatacyi nadań górniczych. przy- art. 391, gdyby wyraźniej była wysłowiona. Po
toczone w ar't. 391 - 393 ustawy górniczej, nie wiedziano tam mianowicie, ;i,e jeżeli kilka sąsied
odpowiadają ani podstawom własności górniczej, nich nadań górniczych należy cł0 jednego wfa
szczególnie pocłlug prawa z r. 1892, ani potrze- ściciela, jest on obowiązany wydobywać taką 
bo111 gospodarczo-górniczym, a przeto pomienio- ilość ciała kopalnego, jaka odpowiadt.1. wymienio
ne przepisy powinny być albo zniesio111\ albo nemu w prawie mi11i1111tm. pomnożonemu przez 
prz,vnajrnniej zasadniczo zmienione, a to te111 liczhę nada1'i, niezależni e od tego, z jakiego mia
więcei dlatego, że i w szczegółach przepisy te n0wiciP na.-lania ma mi~jsce wydobycie. ~aJeża
są do tego stopnia wadliwe i bez~alowe. że zgod- foby jednak powiedzieć, że w takim razie prze
ne z prawem stosowanie ich jest prawie niemoż- myslowiec górniczy nio jest obowiąza'1y do 
li we•). W razie nieuz11ania za możliwe zupełne- · eksploaLowania wszystk ich nadań górniczych, lecz 
~o zniesienia obowiązkowej eksploatacyi należa- wvstarl'za eksploatowanie jednego z nich w za
ioby p1·zynajm11iej na wzór art. 65 ustawy górni- kresie minimum wydobycia, po111n ożonego przez 
czaj pruskie] ustanowić przepis o obowiązkowej lic·zbę nadań. 
eksploatacyi nadait górniczych w tej postaci, że \V art. 393 11ie przewidziane są wogóltl skar
o ile wyższa wliiclza gó1'11iCzA. nieeksploatowanie gi na postanowienia ministr a o odebraniu nada
danego 1111da1da górniczego uzna za szkodliwe nia górniczego. czego nie można uważać za pra
dla ważnych interesów publicznych, może ona za- widłowe 'vzględem postanowienia, pozbawiające
żądać przystąpienia. do eksploatacyi. W razie go cdowieka prawa wlas11ości majątku nierncho
takiego postawieni:i. sprawy podobnego rodznju mego. Podlu,g art. 156 i nnst. ustawy górniczej 
żądanie i' odebrnnie nadania w razie niespelnie- pruskie.i przernysfowiec górniczy, niezadowolony 
nia tego żądania. będąc a11alogicz11em z wywłnsz- z po tanowicnia władzy górniczej o odebraniu 
czeniem przyrnusowem dl•1 potrzeb publicznych, mu nadani:i gól'lliczego, może wytoczyć w sądzie 
może być łatwiej uzgodnione z podstawowem.i właściwym spr11.wę o pozostawienie mu prawa 
zasadami prawnemi. Podcias rozpraw w parła- wfasności nadania. Wprowadzenie takiego prze
mencie Pruskim, cłotyczących projektu prawa o pisu byfob.v prawidłowo i konsekwentne, po11ie
zniesienin woli górniczej w stosunku do węgla 1 wa.ż prawo górnicze wogóle, jak powyżej było 
soli, zgłoszony był wniosek o ohowiązkowej przytor:zono, uznaje tryb wszczynania spraw są
eksploatacyi nadań górniczych. lecz z powodu dowy oh w wypadkach wydania przez wl'adze 
opozycyi większości członków parlamentu, dowo- administracyjne postanowień, z których osoby 
dzącycl1 nieprzystosowalności wszelkich śrocłków interesowane są niezadowolone. W myśl art. 
przymusowych pod tym względem, wniosek zo- 393 wierzyciele, których pretensye zabezpie
stał cofnięty. Według art. 391 ustawy górniczej czone są na. hipotece odbieranego nadania górni
każde na.danie górnicze powinno być eksploato- czego. mogą żądać sprzedaży go przez licytacyę; 
waue i najmniejsza ilość wydobycia J'Ocznego 

1 

niewiadomo, dlaczego prawo pozbawia tej moż
powi1111a wynosić przynajmniej 30 sążn i sześc. ności wlaściciela nadania górniczego. Oprócz 
ciał:i kopalnego lub otao.zających je skał .pton- tego ~am t ryb dokonywania sprzedaży nie jest~ 
uych J est to tak mała ilość. że urządzanie ko- prawie określony. Czy sprzedaż ma odby,vać się 
palni dla takiego wydobycia byłoby ekonomicz- trybem sądowym, czy administracyjnym; w wy
nie nierozumne a technicznie niemoi:liwe. Prawo padku pienvszym czy na zasadzie postanowienia 
wymaga od przemyslowca górniczego rozpoczę- sądowego, w jakiej zapadłego sprawie i przeci,v
cia prawidłowych robót górniczych już po uply- ko komu wszczętej, a w wypadku drugim, w ja
wie roku od chwili otrzymania nadania górnicze- kim urzędzie państwowym i na zasadzie jakich 
go. Jest to możliwe jedyniA w malych kopal- przepisów; wszystkie te pytania są bez odpowie
niach, wydobywających węgiel z niewielkiej glę- dzi, a przy takim stanie sprawy zgodne z pra
bokości. Roboty przygotowawcze przy urządza- wem stosowanie art. 393 jest niemożliwe. 
niu dużych kopalń wymagają obecnie tak znacz- Przepisy art. 391- 393 ustawy górniczej są 

w szcze~ół'ach nieprawidłowe i, co ważniejsze, 
0

) Przegląd Gćrniczo-Rutniozy, r, 19C7, .\! 2~ str. 56.'>-568, M nieprawictlowa J. est ich myśl zasadnicza, t. J .• 23, atr. ll00-692.. .-;; 2', at.r. 609-616. 
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uznanie obowiązku eksploatowania ka~de~o na- pionnej, co j est stanowczo za mał'.o. Według 
dania. górniczego pod rygorem odebrania. go. j ogólnych przepisów rosyjskich dla ·prywatnevo 
Sku~kiem tego art .. 391-39~ u~tawy górnic~ej przemysłu gó.rniczego na gruntach skarbowy~h 
pow111ny być zasadniczo zm1e r1tone w tym k ie· I wymaganem iest coroczne wydobywanie ilośc i 
runku, żeby obowiąz~k ekspl~atowania nadań I c~ał kopal11y~h, ustanawi~11ych P.rzez zarząd gór
m6gł być uznawani' me a P:1ori,. lecz w każdy~ mczy. dla .ka~de~o nada.ma górm czego przy jego 
wypadku poszczego.lnym~ o ile me.eksploatowanie wydziel<~niu 1 111e mogących ulegad powiększeniu 
wnętrza w rzeczywistości szkodziłoby ważnym w przeciągu 20 lat. W postanowien iu tem ude· 
interesom społecznym. W każdym wypadku po· rza przedewszystkiem brak rękojmi przeciwko 
szczególnym wysokość wydobycia p owinna być samowoli zarządu górniczego, który może wv
przytem określana przez władzę gorniczą zgod- , znaczać różne normy wydobycia rocznego nawet 
nie z okolicznościan;ii mi?js~a i czasu, .. a inte~e- dla jednako"'.ych n~dań .górn ic.zyc~, oraz oparcie 
sowa.ny przemysło\viec gorn1czy powrnien mieć zasady obowill:zku .iedyn1e na ilości !'ocznego wy 
prawo udzia~u i obrony swoich. interesów. przy dob.)'.cia ci ała k.opal rrn.g~>, która ni.e może być za.
rozpatrywaniu sprn.wy o uznanrn za obowiązko- stą piona przez 11111e n10.1ednokrotme o wiele waż
\Vą eksploatacyę należll:cego do niego nadania, niejsze i konieczne rouoty, mające na celu pi·zy
jak również prawo zaskarżenia postanowie11ia o gotowania. do przyszłego wydobycia. P rawo o-ór
takiem uznaniu w drodze właściwej. nicze fińskie daje dla wszystkich nadań aó~·ni-

Przy r ozpatrywaniu tej waznej uardzo spra· czych obowiązkowe 11ormy roczne wydobycia, 
wy komisya wychodzila z załozenia, że celem co prawda niewielkie, lecz przewiduje 011 0 r ów
każdego prawodawstwa górniczego, ograniczają- nież inne roboty: pomien ioue prawo obowi ll:zuje 
cego prawo właściciela gruntu do wnętrza, po· przemysłowca górniczego do wydobywania co· 
winno być dążenie do eksploatowania ci al' ko- rocznie 1 sążnia sześć. k amienia lub 5 sążni sześc. 
palnych; prawo w tym celu usuwa przeszkody, ziemi (w warstwach miękich 10 Sll:żni sześć.) aluo 
napotykane przez przemysłowców górn iczych od wykonania innej roboty kopalnianej lub budo
\Vłaścicieli powierzchni, żeby użyteczne ciala wlanej dla użytku kopalniauego. odpowiadającej 
kopalne nie leżały odłogiem, lecz przynosiły po- I 200 dniówkom roboczym. Ta moźność zastąpie
żytek_. Jeżeli na.tomiast stosowanie i;>rawa pro- nia. \~ydobyci!ł przez inne. robot.y lub. co byłoby 
wadzi w rezultacie do tego, że znalezione przez I lepieJ, przez inne wydatki , powinna być dozwo
JJrzemyslowców g~rnic~yc.h i nadane im ciala l~na~ lee~ był'~by wielką nieost~ożu ością wymie
kopalne leż!!: odlogiem i me są wydobywane, to m anie w prawie norm 'vydobycia lub wydatków. 
prawo ni e osią~fL swojego celu; skutkiem tego T a wie lce ważna lecz j ed nocześnie t1·ud na 
wszys.t~ie prawodawstwa, ogranicz~jąc~ pra~v<? sprawa mogtabł' wedfog zdania komisyi prawnej 
wl'aśc1c1ela gruntu do wnętrza, zawrnraJll: mnieJ być rozstrzygmęta w sposób n astępujll:cy. Zjazd 
lub więcej ostre i celowe postanowienia, skiero- miejscowy przemysłowców górniczych opraco
wane przeciwko bezużytecznemu zabieraniu rra- wywuje normy obowiązkowego wydobycia rocz
dań górniczych przez przemyslowP-ów. Niektói:e n ego różnych wydobywa.ny eh w kraju ciał' ko
prawodawstwa (francuskie i prnskie) zawi~rają palnych dla jednostki powierz<:hni nadania gór 
wymagarria prowadzenia robót górniczych Jedy- niczego oraz normy obowiązkowych wydatków 
nie w wypadka\lh, gdy będzie uznane, że niepro- coro0znych, na które wydobycie moie być za.
wa.ozenie tych robót w nadaniach górniczych mienione; opracowane w sposób powyższy normy 
szkodzi interesom publicznym; zaznaczyć należy, r ozpatrywane są pr zez Radę do spraw górni
że nieprowadzenie robót w nadaniac h. wydzielo- czych, zmieniane przez nią w razie potrzeby, 
uych mianowicie w celu pro \vadzenia ich, samo następnie zatwierdzane przez ministra Handlu 
:przez się jest niezgodne z interesem publicznym, i Przemysłu i oglaszane. przez Senat Rządzący. 
i dla utrzymania przy przemydowcu górniczym Rewizya i uzupełnianie ustanowionych trybem 
prawa do nieeksploat'Owaoego nadania n ależalo- powyższym norm, k tóre nie mają terminu okre
by żądać od niego dowodu , że w danym \vypad- ślonego, mogą być dokonywane tym samym try
ku nieprowadzenie robót nie szkodzi interesom bem i w każdym czasie, leC»z z warunkiem, ieby 
publicznym. Inne prawodawstwa \austryackie i powiększenie normy dla każdego danego nadania 
saskie) \vymagają r obót codzien!1ych w kaidem górniczego mogło nastąpić dopiero po upływie 
nadaniu, co wymaga nie dającego się urzeczy- 20 lat od chwili poddania go 'vyreaganiom obo
wistnić dozoru drobiazgowego nad kai.dem nada- wiązujące.1 normy. Tym sposobem każdy prze
niem górniczem. Więcej udatne są :post,anowie- mysłowiec górniczy będzie zabezpieczony prze
nia prawodawstwa rosyjskiego i fińskiegu, które ciwko raptownej zmianie wskazanej mu normy 
ustanawiają pewne rezultaty roczne, wymagane w kierunku jej zwiększenia a ze zmniejszenia, o 
od przemysłowca górniczego. W Królestwie Pol- ile będzie ono uznan e dla danej miejscowości za 
skiem rezultaty te stanowią wydobycie 30 sążni konieczne, przemysłowiec górniczy może skor?:y· 
sześciennych ciaia kopalnego lub (za.pomocą pra- stać natychmiast. 
widłowych robót górniczych) otaczającej je skały Ważną jest również sprawa. zaliczan ia robót 

I 
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aórn iczych w jednem nadaniu na inne 11ależące wynagrodzenia na rachunek tego, jakie w przy
do tego samego przemyslowca nada11ia na to sa- sdości będzie mu przypadalo z chwilą rozpoczę· 
mo cialo kopalne Większy przemyslowiec gór- cia wydobycia; albo otrzymywanie wy11agrodze
niczy musi posiadnć taką liczbę nadań, która za- nia. tylko za odraczanie w wysokości pewnego 
bezpi eczałaby mu istnienie na czas długi , czyli, procentu (np. 5 ~)od tegoż podwójnego najmniej
mówiąc inaczej, musi on posiadać pewie11 z11pas szego wydobycia, lecz bez zaliczania tej sumy 
nadań górniczych. Jest to objaw zupełnie natu- na rachunek przyszłego wynłlgrodzt:luia. W wy
r alny i prnwo nie powinno walczyć z nim, do- padku pierwszym należałoby unikać, żeby otrzy
póki nie przekracza on pewnych granic. Nie mywane z chwilą rozpoczęcia wydobycia wy11a
lą1~zenie nadań górniczych w jeduyclt rękach, grodzenie bylo mniejsze od tego, jakie było 
lec;1, bezużyteczna trzymanie ich pr zez p1·zemy· otl'zymywane wówczas, gdy w nadaniu górniczem 
słowca powinno wywolywać przeci wclzialan ie nie prowadzono rooót. Nal eżaloby przet.o wy
prawa . Ządać jed•ia k, żeby z liczby wielu nadań mien ić w prawie, żeby zali czanie wynagrodzenia 
górniczych. potrzebnych d la danego przemysłow- I na rachunek sum. przypadających właścic ielowi 
ca górniczego zależn ie od rozmiarów przedsię· p0wierzchn i w następs t.wie za rzeczywiście wydo
biorstwn, żadne nie leżalo odlogiem w przf'ciągu bytą ilość ciała kopal nego, dokonywane było w 
każdego r0ku, równałoby się robieniu p rzemy- ten sposób, żeby podczas eksploatowania na.dania 
słowcowi nikomu niepotrzebłlych trud11ości, zm11- wlaściciel p0wier zchni otrzymywal nie mniej, niż 
sza.jąc go do rozpraszania na wiele r1adań Śt'OO· wówczas, gdy w nada11iu nie prowadzono robót. 
ków, które przyniosłyby. więcej ko~z.yści, ~dyby Należałoby przewidzieć również wypadki, 
ześrodkowane były w Jednem m1e1scu. Jeżeli w których eksploatowanie nadań górniczych sta· 
pra\VO zadawala. się danem wydobyciem lub da- je się cza;;owo niemożliwem skutkiem przyczyn 
nemi poniesionemi wydatkami na jednostkę po- naturalnych, spo.tecznych lub ekonomicznych. 
wierzchni 11ad1rnia górniczego. a przemysłow i ec Byłoby niezmiernie trudno i niema zresztą po· 
posiada w danej miejscowośc:i kilka nadań gór· Lrzeby wyliczać w J?rawie wypadk i powyższe i 
niczych na to samo ci ało kopalne, to nal eżałoby wystarczy wymiemen ie w prawie. że w takich 
zadowolić się tern. że wvdobędzie on taką i l 1>ść wypadkach minister lfand l n i Przemysłu na 
c i a~a kopal nego lub skały plonnej albo ~)oniesie przedstawienie miejscowego zarządu gór niczego 
tyle wydatków w danym r oku w j ednam z nale- może zwoln ić przemyslowca gó rn iczego od obo
żących do niego nadań , ile przypadałoby ze wi ązkowego wydobycia i wydatków oraz od wy
wszyst.kich nadań. a pozostałe na<lan ia. mogą le- nagradzan ia właścici e li powierzchni. 
żeć odłogi em. Takiej możności zaliczania nie W p rzyp uszczen iu, że przyLoczone powyżej 
można jednak rozszerzać na niegraniczo11~ prze- przepisy będą obow i ązujące nie tylko dla swieżo 
str zei'. . Nie mvi.na rów ni eż wymieniać w prawie zatwierdzanych nadań gór niczych, lecz i dla 
wymiarów C1bsznrów, w granicach któ1·ych możli- istn iejących, należaloby i stniejące nadauiagórn icze 
wem jest takie zal iczanie, lecz należałoby usta· poddać działaniu tych przepisów po upływie 
nawiać wymiary powyższe takim tl'ybem, jakim pewne~o czasu . np. 6 miesięcy od chwili ich 
dokonuje się ustana wianie norm wydobycia i po- wyda.ma. 
noszonych wydRtków. Następstwem niespełn i enia przemysfo ,~ca 

Zjazd zatwierdzi/ przytoczony powyżej wnio- górniczego obowiązku prowarlzenia robót powrn-
sek komii:yi prawnej. ' no być odebranie nadania górn iczego z rozpo· 

Wszyst.ko, co powyżt>j bylo powiedziane, rządzenia ministra Handlu i Przemysła. Usta-
dotyczylo pozostawiania nadań górniczych odło- nowienie pewnej za to opla.ty ł!:l korzyść skarbu 
giem z punktu widzen ia interesów publicznye;h, I lub właściciela powier zchni nie czyniłoby zadość 
lecz w danym wypadku należiitoby mieć również celowi prawa, poiegającemu nie na otrzymy,va.
na względzie interesy właści ci e l a. po,viefzchni, niu przez kogokolwiek dochod~ od przemyslowca 
któr y otrzym uje pewne wynagrodzen ie za ciala I górniczeg~, lecz na. roz.woju .P~zemysłu górniczego. 
kopalne, wydobywane z wnętrza nal e~ącego do Zaskarżame postanowień ministr a w drodze sądo 
niego g r untu; pozost.awia11ie nadan in górniczeg-o I wej Jest w Rosyi niedopuszczalne; pozostaje tyl
odłogiem nie pozbawia go togo wyuag1·odzenia, ko zaskarżanie do Senatu trybem ustanowionym. 
lecz odracza. jego otrzymywanie i wywoluje Przy zaliczan iu robót górniczych w jednem na
słuszne żądanie właściciela powierzchni do pew- daniu górniczem na rachunek robót w innych 
nago wynagrodzenia za takie odraczanie. Wy- nadan iach należałoby pozostawić przemyslowco,vi 
nagrodzenie to można byłoby uzależnić w pewnej górn iczemu wybór tych nadań, których zrzeka 
mierze od ży~zenia właściciela. powierzchni . się; w razie niedokonania takiego wyboru w prze
Miauowicie, wożna. byloby zaproponować mu: ciągu ustł\nowionego terminu wybór taki może 
albo otrzymywanie większej sumy, np. odpowia- być dokonany przez in ;1,yniera okręgowego. 
dającej przewidzianemu w prawie wynagrodze· Odebrane nadanie może być sprzedane dro· 
niu za podwójną najmniejszą ilość wydobycia, I gą licytacyi na żądanie bylych właścicieli lub 
lecz z warunkiem zaliczania otrzymywanego wierzycieli hipotecznych Nadanie, odebrane od 
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przemysłowca górniczego. który mógł ponieść do złożenia kopi i aktu dokonanego nabycia, jak 
w niem już pewne wydatki, powinno być to zresztą wymagane ,iest według ~ 46 instrukcyi 
sprzedane na jego korzyść (po potrąceniu kosz- I w przedmiocie stosowania art. 334-415 ustawy 
tów przy sprzedaży), a. n ie na kot·zyść państwa. górniczfl,i, zatwierdzonej przez ministra Rolni
Licytacya mogłaby odbyć się w miejscowym za- ctwa i Dóbr PnńsLwa d. 29 maja r . 1895. Mając 
rządzie górniczym lub w i nnym urzędzie, wska- jednak na względzie możliwe wypadki nie11pelnie
zan)' ID przez ministra Hai:dlu i Przemysłu. Je- nia takiego wymagania prawa przez nabywcę, 
żeli nie nastą.pi żądauie sprzeda~y w terminie b_vJoby o wiele wi9cej prawidfowe. żeby rejent 
określonym. lub sprzedaż nie pl'zyjdzie do skutku, obowiązany był z urzędu swojego przesyłać na 
wówczas pozost.aje ty lko ogfoi:;ić miejscowość, ja- koszt nabywcy do właści\vego inżyniera okręgo
ko wolną. z pozostawieniem w!aśeicielowi nada- wego i zarządu górniczego kopi ę wsze! kich ak
nia lub wierzycielom hipotecznym prawa sko- tów, dotyczących sprzedaży nadań górniczych. 
rzystania z majątku kopalnian~go ua zasadach, Komisya prawna zgodzifa się z drugą poło-
\vymienionyc;h w art. 395 ustawy górniczej. wą. wniosku powyższego i 7.jazd zdanie komisyi 

Zjazd zatwierdził przytoczone powyżej zatwierdzi!. 
wnioski komisyi prawnej. Komisy a prawna rozpatrzyła również refe-

13) Część pierwsza art. 394 nstawy górni- rat p. KAZIMIERZA SnoKoWSKlEGO o kradzieży cia! 
czej pozbawiona jest saukcyi prawnej. a przeto kopaluych z nadań górniczych. Wy1;liodząc z 
powinna być usuniętn 'l'rndno dopatrzeć, jakie założenia, że porllug obowiązującego w Króle-
1iastęµstwa prawne mogloby pociągnąć za sobą stwie Polskiem prawa górniczego zawarte we 
uchybienie terminowi rocznemu, o którym jest wnętrzu ziemi cztery ci ała kopalne (węgiel, gal
n~owa w an.. 394, np: jeżeli przemysłowiec gór- I man: ruda ołowian.a i rud:i- żelaz~aJ stanowią nie
mczy zaprzestał robot przed upł'ywem roku po zalezną od wh.dama pow1enchmą własność od
zawiadomieniu o lcm władzy górniczej, lub na- rębną. należącą do przem.vsfowca górniczego, p. 
wet jednocześnie z takiem zawiadomieniem. Za- I SR0Kows10 nadmier1 iJ, że we wszystkich krajach 
m iast dzisiejszej części pierwszej art. 394 nale- c.vwilizowanycb. posiadanie prawne wszelkiej wta
żałoby ustanowić, że przemysłowiec górniczy, sncści je4 ochraniane przez H.ząd i \Vszędzie ist
który ostatecznie zaprzestaje eksploatacyi nada- 11ieje możność prawnego ściCTan i a ludzi, pogwał
nia górniczego, zawiad„mia o tern inżyniera okrę- cającycli prawo wlas11ości . Nie można tego by
gowego; część druga artykułu pozostabby bez najmniej powiedzieć o zagłębiu Dąbrowskiem. 
zmiany. gdzie każdy, kto ztichce, wydobywa. gdzie ze-

Komisya prawna zgodziła się z przytoczo- chce, węgiel, nie pytają~ o poz,volenie posiadacza. 
11ym powyżej w11ioskie.m Rady Z.iazdu i Z1az<l prawnego tego węgla, t. j. właściciela nadan ia 
wnios1:1k ten zatwierdził. górniczego, w kLórem węgiel znajduje się. We 

14) 1-'rzepis art. 397 ustawy górniczej, wed- \vszystkich tych rnieJscach w zagłębin Dąbrow
lu,g którego przemysłowiec gorniczy w razie skiem, gdzie \vęgiel znajduje si9 hlizko !>Owie
sprzedaży nadania górniczego powinien up rze- I rzchni i gdzie niepotrzeba większych środków 
dnio zawiadomić o tern inżyniera okręgowago i na bicie głębok ich szybów i zakładanie większych 
zarząd ~órniczy. nie jest właściwy. Sprzedaż na- l urządzeń wyciągowych i wodociągowych, wszę
da.nia górniczego jest aktem prawnym. który na- dzie różni ludzie biją szybiki i, kradnąc wlas
biera mocy dopiero ~ chwilą pod1>isania przez ność przemysłowca górniczego. ro bią w następ
strony umowy. D o tej chwili sprzedaży niema, stwie n i flmożliwem p rawidłowe wydobywanie wę
a zawiadamianie o czemś nieist11iejącem nie. jest gla z rozkopanych i połamanych pokładów. 
prawidłowe. Zamiar sprzedaży nie jest jeszcze I Przemysłowcy górniczy próbowali wszczy
uk~·pś]oneru pojęciem pr~wnem; sprzeda~ może nać sp.ra~y cywilne przeciwko_ osobom, kra~n~
doJ ść do skutku 1u_b me i w tym ostatnim wy- cym węgiel z n ależących do nieb nadań gorn1 -
padku nie pociąga za sobą żadnych następstw. czych. lecz środek ten nie osiągnął żadnego ce
Przepis ten wywołuje również utrudnienia natury • lu. Pomi.i ając to, że od chwili rozpoczęcia spra
praktycznej. Niejednokrotnie strony umówią wy i przeprowadzenia jej przez wszystkie instan
się co do kupn a i w interesie ich leży spisanie eye sądowe do chwili otrzymania ostatecznego 
nat.ychmiastowe odpowiedniego aktu; tymczasem 

1 

prawomocnego wyroku sądowego upływa bardzo 
t11zeba zawiadomić inżyniera okręgowe@:O oraz długi okres czasu, podczas którego osoLa. wydo
zarząd górniczy i otrzymać od tych władz za- bywając.a. nieprawnie węgiel, nie zaprzestaje swej 
świadczenia o dokonaniu zawiadomień. bez któ- roboty w rezultacie przemysłowi ec, który uzy
rych rej ent, opiera:iąc się na art. 397 ustawy gór- skal wy rok sądowy na taką sumę, jaka na.leża.ta 
11 iczej, może odmówić spisania. aktu. Wynikają- mu się w chwili rozpoczęcia spra wy, nie ruoże 
ce z tego koszta, starania i strata czasu są czę- należnej mu z wyroku sumy odzyskać. W!aści
sto bezowocne, jeżeli jedna ze stron rozmyśli si ę ciele powierzchni dla ochronienia się przed od
i umowa nie dochodzi do skutku. Byłoby o powiedzialnością sądową wydobywają bowiem 
wiele więcej prawidłowe zobowiązanie nabywcy I węgiel nie sami. lecz pozwalają wydobywać go 

• 
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na swoich gruntach za pewnem wynagrodzeniem 
różnym drobnym przedsiębiorcom, zupełnie nie· 
odpowiedzialnym pod względem pieniężnym. 

Wszczynanie postępowania karnego prze
ciwko osobom, wydobywającym niepra\vnie wę
g iel z cudzych nadań górniczych. jest. dotych
czas niemożliwe, ponieważ w obowiązującym obec
nie kodeksie karnym, wydanym przed zat,wierdze
r.iem prawa górniczego dla Królestwa Polskiego, 
nie mogły być przewidziane kary za Lego rodza
ju wykroczenia. Ta luka po części zostala usu
nięta. w nowym nie wprowadzonym jed11ak do· 
tychczas w życie kodeksie karnym, w którym w 
art. 632 przewidziana jest kara więzieni~m za. 
nieprawne wydobywanie ciał kopalnych w cu
dzym grnncie. Niestety. stosownie cło ścisłego 
brzmienia swojego pomieniooy art-ykuł nie może 
mieć zastosowania w zagłębiu Dą:...rowskiem. 
gdzie nieprawne wydobywanie węgla odhywa się 
mianowicie we własnycli ~runtach, lecz w .;rani
cach cudzych nadań górniczych. Rada Zjazdu 
zaraz po ogłoszeniu w Zbiorze praw i YOJf>orsq,
dseil Nsqdtt nowego kodeksu kurnego, mianowi
cie w r . 1903, podjęła za pośrednictwem Zu.chod
nie~o Zarządu Górniczeg-o starania o to, żeby 
art. 632 pomienionego kodeksu stosowany był do 
nieprawnego wydobywania ciał kopalnych nie 
tylko w cudzych gruntach, lecz i wu własnych, 
o ile wchodzą one w skład cudzych nadań gór
niczych. Star<i.nia te nie odniosły dotychczas żad 
nego skutku. 

Dopóki jednak nowy kodeks karny nie bę
dzie w przyt.oczonym powyżej kierunku uzupeł
niony i wprowadzony w życie, nadanie górnicze 
stanowi jedyną bodaj własność, prawne posia.da
nie któr<>j wcale przez Rząd nie jest ochraPiane 
i którą każdy bezkarnie może raLować. W r. 
1907-ym drogi żelazr,e Nadwiślańskie wysyłały 
okolo 50 wagonów dziennie węgla, kradzionego 
z cudzych nadań górniczych; ilość węgla. którn 
:,izła z tego źródła 1111 użytek domowy mies::r.ka.11.
ców za,głębia Dąbrowskiego oraz dla drobnych 
miejscowych zakładów przemysłowych. nie da 
się oblicz.vć-. \V r. 190 generał-guber11ator wo
je11ny ziemi Piotrkowskiej i Kaliskiej na mocy 
przysfogującego nlll czasowo prawa polećił vod
wladnym mu \Vładzom policyjnym Ś<'iganie nie
prawnego wydobywania. wvgla, które skutkiem 
teg<, prawie zupełnie ustało. Z chwilą jiodnnk 
zniesienia stanu WOJennego należąca do przemy
słowca górniczego własno~ć podziemna pozostaje 
l.iez żadnej opieki prawnej. 

Nieprawne wydobywanie węgla z cudzych 
nadań górniczych rozpatrzone było powyżej je
dynie z punktu widz~nia ochrony własności; po
minięte zostały przeto niezliczone pogwałcenia 
obowiązujących w przemyśle górniczym przepi
sów, które to pogwałcenia ciągle bezkarnie mają 
miejsce w tego rodzaju nieprawnych robotach 
górniczych, ponieważ wchodzi to w zakres obo-

wiązków państwowej inspekcyi górniczej. .Po
mieuiona insl>ekcya. mając możność wymagania 
od przemys owców górniczych przes~rzegania 
tych przepisów, jest pod tym względem bezsilna 
w stosunku do nieprawnych robót górn iczych; 
należafoby tirzeto dać inspek<'yi górnicze.i moż
ność spełniania ciążącyeh na niej pod tym wzglę
dem obowiązków i wprowadzić dochodze11i1> kar
ne przeciwko nieprawnemu wydob.' waniu ciał 
kopalnych z cudzych nada11 górniczych 

Komisya prawna po rozpatrzeniu przytoczo
nego powyże.i referatu zaznaczyla, że przy De
partamencie Górniczym istnieje komisya. mająca 
ua celn obmyślenie środkc}w przeciwko nieprnw
nemu wydobywaniu ciał kopalnych, a przeto re
fer at. p. SR0KowsK1EGO należałoby przesla.ć do De
partamentu Górniczego z prośbą o przekazanie 
ęo pomienionej komisyi. Ko.misya prawna 1~zna
la prz.' tern, że wedlug pan UJących w Rosy1 po
jęć prnwnyt:ł1 pod \\yrazem „ziemia" (grunt) na
leży ro::r.nmieć nie samą tylko powierzcl1nię. lecz 
i wnętrze. a przeto jeżeli pewna część "ziemi• 
(pokład lub z~oże ciała kopalnego ) staje się wła
snośc:ią os•>by trzeciej, jak to mianvwicie ma 
mieJsce przy wydzielaniu w Królestwie Polskiem 
przemysłowc-owi nadania górni<'zego. ·wówczas 
wnętrze staje się dla. właściciela. gruntu wfasno
śc i ą cudzą i \\ ydobywanie ciafa kopalnego bę
dzió wydobywani~m w cudzym gruncie. 

Zjazd postanowił prosić komisyę przy De
partarneueie Górniczym o możl i wie spieszne ob
rnyślenie środków, uwjących na celu nniemożli
wie111e nieprawnego wydobywania cial kopalnych. 

Posiedzenie dnia 22 maja r. 19!0-go. 
Prezes komisyi kolejowej p. ALEKSANDER .PAL

Tow złoż,\ ł Zjazdowi sprawozdanie pomieuiouej 
komisyi w sprawie budowy w Królestwie .Pol
sk iem uowych dróg żelaznych . P. PAI.TOW zazna
t;Zył przedewszy tkiem, że jt>żeli spojrzeć na ma
pę Królest.wa Polskiego, to w porównaui u z po
wierzchnią może wydawać się, że si eć kolejowa 
posiada tu 1·ozwój zupełnie do„tateczny i odpo
wiadający innym częściom państwa. Jeżeli .ied
nak wziąC:• pod uwagę zaludnienie Królestwa.Pol
skiego, to wypadnie. że takie miejscowości. jak 
ziemie Płocka. Kaliska i Radomska oraz część 
Lubelskiej pod względem długości dróg żelaz
nych równają się gubernii Wołogodzkiej. Wy
chudząc z tego założenia. lcon1isya kolejowa. uzna
ła za k•1niecz11e przeprowadzenie w Królestwie 
Polskiem przedewszystkiem następujących no
wych dróg żelaznych : 

1) Kielce do połączenia. z drogami żelazne
mi Południowo-Zachodniemi. Z chwila ukończe
nia budowy linii kolejowej Herbsko - Kieleckiej 
nasuwa się konieczność przeprowadzenia linii 
Kielce - Ostrowiec - Zawichost i dalej do połą
czenia z drogami żela::r.nem i Południowo-Zachod
niemi. Towarzystwo kolei Herbsko - Kieleckiej 
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opracowało j uż ten kierunek, mianow ici e: Ki el
ce Bodzen tyn (odnóga. do Ostrowca), Kraśnik 
(odnoga do L ubl ina), Wlodzimierz Wołyński, Ru
dnia i Proskurów. Projektowana lin ia kolejowa 
przetnie bogate pod względem geologicznym oko
l ice ziemi Kieleckiej, następne urodzajne wielce 
miejscowości J>owiatów Sandom ierskiego i Opa
lO\Vskiego, da ej leśne i urodzajne o kol ice ziemi 
Lubelskiej i wreszcie pozbawiona dróg i.elazn_vch 
okolice \V ołyn i a i Podol a. Pomieniona li nia po
lączy Wołyń i Podole z zagłębiem Dąbrowskiem 
i utworzy prostą d rogę wywozową w ki erunku 
Śl ąska. Podobuego rodzaju projekt opracowany 
został przez p . BuBLIKOWA, mianowicie projekt 
kolei Douiecko-Dąbrowskiej. Pożądanem b.vłoby, 
żeby jeden z tych projektów byl urzeczywist.
niony. 

2) Droga żela.zna Zachodnio- \\'i ernszowska, 
prowadzącu z Częstochowy do Zduńskiej \Voli z 
o<lnogą Osiaków- Wieruszów. Projektowaną bu
dowę odnogi P a.rzymiechy - Praszka komisya 
uznała jako niepożądaną. Komisya zaznaczyła. 
przytem zupełny brnk dróg że l rlznych w boga
tej pod względem r olniczym ziemi Kaliskiej i 
uznała za kon ieczne budowę kolei Zduńska \Vo
la-Koło-Włocławek. 

3) Droga żelazna z \Va rszawy do Hadomia, 
oddawna projektowana., powinna być na pie rw 
szym pla11ie. 

3) Prosić Radę Zarządzającą drogi żelaznej 
W arsza ws ko- W i edeńskiej o dokonanie stud y ów 
oprac·owan ie kosztorysów połączenia. \Visły 
Przemszy z liniami kolejo\vemi we Włocławku 
Niwce. 

4) Opra~ować i \Vykonać w możliwie nie
długim przeciągu czasu projekt u rządzenia na 
Przeliiszy Czarnej w punkcie połączenia jej z 
Przemszą Białą przystani z wszelkiemi urządze
niami. potr1.ebnemi do iadowania i wyładowy· 

I wania towarów; pomien iona przystań powinna 
I mieć połączenia kolejowe z torem wązkim i sze

rokim. 
5) Prosić o pr zeznacze nie do rozpo rządze

nia War szawsk iego Okręgu Komunikac.vi śrndków 
p i enięż n ych, :1otrzebny-::h na pl'Owadzbnie stałych 
badań koryta Wisły oraz na wyjaśnienie z udzia
łem prz.adstawicieli społeczeństwa 111 iej cowego 
zamierzeń. stosowanie których mogł0by dać w 
najbliższElj przyszło'ści bezpośredni~· polepsze11ie 
warunków żeglugi na Wiśl e. 

Zjazd zatw ierdził przytoczone powyżej wn io · 
ski komisyi koli>jowej i polecił oprócz tego Ra
dzie Zjazdu zl>adanie sprawy polączeuia .Miecho
wa z Wislą zapomocą odnogi kolejowej i, o ile 
takie połączenie okazałoby się możliwe i dogod
ne. podjęcie potrzebnych w tym celu starań. 

Nłlstępną sprawą, która stanowiła przedmiot 

4) Linia kolejowa Łowicz - Plock - Rypin 
połączyłaby ziemię Płocką z zachodn ią części ą 1 
Królestw11 Polskiego; li11ię tę nalei,afoby przedlu
ż.vć z Rypina do pqłączenia. z koleja.mi prus-

1 
kiami 

obrad w komisyi kolejowej. był referat p. KAz1-
MJERZA SROKOWSKIEGO o wyładowywaniu towarÓ\V 
z wagouów w d ni niedzielne i świąLeczue. *) Spra· 
wa polega na sprzeczności w obowiązujących pod 
tym względem prawach i przepisach: z jddnej 
strony prawo z dnia 2 czerwca r. 1907 o dłng?-

5) 
tą poci 
okolicę. 

Li ni a Zgierz- Koło obsługi wałab.v boga
wz~lędem przemysłu vrzędzalniczego 

Zjazd zatwierdzil przytoczone powyżej wn io
ski komisyi kolEljowej w sprawie przeprowadze
nia w Królestwie Polskiem nowych dróg 7.e
laznych. 

Komisya kolejowa rozpatrzyła referat p. 
EDMUNDA K11zvżANOWSKIEGO o zna.czeniu dróg wod-
11ych dla przemyslu górniczego w Królestwie 
Polskit rn•) i zaproponowała Zjazdowi uch walanie 
następujących wniosków: 

1) Pod,iąć staran ia o powo(vwauie przed
sta.\vicieli <>rganizacyi przemysłowych i spolecz
nych w Królestwie Polskiem do ud ziału przv 
rozpatrywaniu w insty t ucy ach państwowych sprn;v 
o ulepszeniu stanu dróg wodnych. 

2) Prosić mi nistra Komunik acyi o przezna
czenie do rozporządzElnia. zarządu dróg żelaznvch 
Nadwi ślańskich środ ków pieniężnych, potrzebnych 
na przeprowadzenie studyów i opracowanie kos2.
torysów połączenia Wisły i Przemszy z liniami 
kolejowemi w W arszawie, Dęblini e i Niwce. 

•) 1'rzeg1Ąd Oórnlczo·Hutniozy, r J910. » 16. atr, .'i6S . • '1 19, 
Itr, 628-629. 

ści i podziale cza.su roboczego oraz prawo z dnia 
15 listopa<la r. 1906 11 zapewnieniu odpoczyn 
ku pracującym zabraniają dokonywania wyiado
wywanin. towarów w dni niedzielne i świąteczne 
w obrębie zakfadów przemysłowych oraz na sta-

l cyach i przewidują kary za pogw~ł~Anie obow!ą~ 
zujących pod tym względem µrzep1sow; z drngieJ 
strony ustawa kolejowa i uzupelniająct• ją prze
pisy prze\\: iduj ą . niewiele st?su~kow_o dni świ.ą
tecznych, 1 drogi żelazne. op1 eraJąC się .na pom1e
nio11em prawie i przepisach, wymagają od od
bierających towary doko11ywa.nia wyładowywan i a 
towarów w dni niedzielne oraz świąteczne i w 
razie niedokonania wyładowa11ia towa.rÓ\V pobie
rają kary za przetr zyrnan ie wagonów. Sprzecz
ności powyższe w obowi ąz11jącyc: h przepisach ma.
ją takie następstwo, i.e odbiorca towaru. czy wy
ładuje towar w święto. czy nie wyład uj ~, w każ· 
dym wypadku pogw3:łci je<lno ~ l bo d~·ugie pra \~O 
i zapłaci karę. Kom1sya kolejowa Jednogłośnie 
przyszła do wniosku, że obowiązuj ące pod tym 
względem przepisy powinny być be:>:warunkowo 
tak uzgodnione, i.aby jedne nie były w sprze~z
uości z drugimi i żeby odbiorca to,vn.ru. spełma-

• Przegląd Górniozo·Hntoi11zy, r. 1910, .-.; 11. atr. 157- 15.'I 
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jąc wy1~1agania. j ednych przepisó~, nie .był jed- j' niż o wiele więcej wartościowe drzewo budulco
ooczaśme karany za pogwałcenie drugich. Co we, używane w tartakach do wyrobu desek; na
się tyczy natomiast kierunku, w jakim przepisy leżałoby przeto podjąć starania o obn i żenie ta
powyższe powinny być uzgodnione, zdania. człon- ryfy na przewóz stempli, odpowiadające ich war
ków komisyi podzieli ty się. Przerlstawiciele dróg tości w porównaniu z drzewem bud ulcowem. Ko· 
żelaznych dowodzili, że z chwilą wprowadzenia misya kolejowa uznała, że p l'zy panującej obec
na kolejach odpoczynku niedzielnego i świątecz- nie w Rosy i polityce taryfowej wszelkie starania 
n ego pogorszy si ę obrót wagonów; oprócz tego o obniżen i e taryf kolejowych na przewóz jakich
wprowadzen ie takiego odpoczynku wywołałoby kol wiek tow&.rów nie mają żadnych widoków powo
kon ieczność zmiany wielu innych obowiązujących dzen ia, a przeto należalo~y zaniechać wuiosliu po
na kolejach przepisów, mianowicie odpowi edział- wy~szego. 2) Do przewozu stempli kopalnianych w 
oości za przetrzymanie towarów w drodze i t. p. zagranicznej komunika.cyi wywozowej stosuje się 
Zdan iem przeto przedstawicieli dróg żelaznych taryfa n i ższa, niż do przewozu ich w komunika· 
obowi ązujące w przemyśle przepisy powinny być cyi wewnętrznej, co wywołuj e takie zjawisko. że 
zroie11ionti w kierunku przystosowania ich do kopalnie górnośl ąskie. które sprowadzają wiele 
przepisów ·kolejowych. Przedstawiciele przemy· stempli z Rosyi i Królestwa Polskiego, otrzy
słu, nie wym ien i ając kierunku, w jakim powyi· mują je tan iej, niż kop'llnie dąbrowskie; należa
sze przep isy sprzenzne powinny być uzgodnion e. loby przeto podjąć starania o zniesienie zniżo
wypowiedzieli pogląd . że w warunkach obecnych nyc h taryf ulgowych na wywóz stempli za gra
trudno podejmować starania takiego sposobu I nicę. Komisya kolej owa zgodziła się z niniej
uzgodnienia przepisów, jakim byloby wprowa- szy m wnioskiem p. SROKOWSKIEGO. 3) Od 1 listo
dzenie w zakladach przemysłowych pracy ciąg-

1 
pada r. 1909 do przewozu wielu towarów. w tej 

lej bez żadnego odpoczynku, i nadmienili, że liczbie i stempli kopalnianych, zastosowaną zo
uzgodni e!1 ie_ p1:zepisów. po_wirrno dotyczyć nie s~ała zwięks;:ona je~nostka wagonowa. mi_anowi
ty lko dn i niedzielnych 1 świątecznych, lecz rów- c ie 900 pudow; ponieważ do wagonu o poJemno
nież tycl1 przerw w pracy w dni powszednie, śr·i 900 pudów można naładować. jak wykaza!o 
k iedy według wymagań prawa robotnicy nie doświadczenie, przeciętnie 800 pudów stempli ko
mogą być zatrudnian i pracą. Przy uzgadnianiu palnianych sosnowych, przeto n ależałoby podjąć 
przepisów powyższy ch należałoby mieć również star ania o przywrócenie dla stempli poprzedn iej 
n~ wz~l ę_dzie t? okoli czność, że w z~kladach g ór- n~rmy jedn?stki wagonowej, mian~wicie 6~0 pu
mczyc/1 1 hut111czych wyładowywan i e towarów z dow. K om1sya kolej owa postanow1la prosić R a.
wagonów wymaga niejednokrotnie konieczności dsi Zjazdu o dokonanie w obecuości przedstawi
uruchomienia i nn.ych oddziałów zakładu prze- 1 ciel i dróg żelaznych Nadwiślański ch i Warszaw
mysłowego, a przeto wyjednanie zez\volenia na sko- Wiedeński ej prói.Jnych ładowań stempli ko
samo tylko wyladowywanie towarów w dni świą- palnianych do wagonów w celu pr zekonania si ę, 
teczne uie osiągnęłoby celu. czy wyczerpują. one calą pojemność wagon u . 4) 

Zjazd postanowił podjąć starania o uzgod- Stemple kopalniane, wysyłane z dróg żelaznych 
nieni~ przepisów kolejowych z wymaganiami szerokotorowych r.a te kopalnie, które nie posia
przep1sów przemysłowych o przerywaniu pracy dają z niemi połączenia bezpośredniego, przela
w dni niedzielne i świ ąteczne oraz podczas tych dowywują się w Gołonogu i \ĄTarszawie Obwo
okresów czasu w dni powszednie, kiedy robotni- dowej do wagonów dr ogi i.elaznej \oVarszawsko -
c~ po.winni być zwalniani od pracy. Jednocześ- I Wiedeńskiej . Zdarza się niejednokrotnie, że z 
me ZJazd siwierdzil i stni~1ie zbyt wie.Jkiej licz- jednego wagonu szel'okotorowego stemple prze· 
by dn i świątecznych w rok u, szczególnie w Kró- I l'adowywane są do dwóch lub nawet więcej 
lestwie Polskiem, gdzie niektóre święta obcho- wao-onów wą.zkotorowych, co naraża. na stra· 
dzone są podług dwóch kalendarzy , i postanowił ty lopalnie, od których za przewóz po odnogach 
pol ecić Radzie Zjazdu opracować wspólnie z in- pobierana jest oplata za każdy przewieziony wa
nami organizacyami przemyslowemi projekt ka- gon, oraz drogę żelazną Warszawsko-W i edeńską., 
lendarza. roboczego. obo wiązującego dl:t zu. lda- która otrzymuje opla.tę za przewóz jedneg<? w~
dów przemysłowych i dróg żelaznych , gonu , pomimo iż faktycznie przewozi ich w1ę_ceJ. 

Komisya kolejowa rozpatrzyJ"a również re- Należałoby przeto zobowiązać drogi że~a.zne .N~d
ferat p. KAzlMIEl:\zA SROKOWSKIEGO o przewozie wiś l ańskie do przeład0wywania stemph kopalnia
stempli kopalnianych drogami 7.elaznemi. P. SR0· 1 nych w ten sposób, żeby kopalnie n~e po.10siły 
KOWSKI przytoczy! w swoim referacie całą J1isto- z tego powodu strat. Komisya koleJowa post~
ryę taryf kolejowych na przewóz materyałów nowila prosić zarządy dróg żelaznych Nadw1-
drzewnych i wskazał na konieczność wyjednania. ślańskich i Warsza"'sko-Wieaeńskiej o rozpatrze
pewnych zmian tak w taryfach kolejowych na nie wspólne sposobu przeładowywania ładunków 
przewóz stempli kopalnianych, jako też i w spo- drzewnych i opraco\vanie pod tym . względem 
sobach. przewożenia. ich, mianowicie: 1) Stemple I przepisów na wzór stosowanych w z_w1ąz~u dróg 
kopalniane przewożą się podlug droższej taryfy, żelaznych Niemieckich . Zjazd zatwierdził przy· 
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toczone powy:i.ej wnioski komisyi k olejowej . stawianie wagonów wysyłającym wogóle nie ma 
Korr1isya kolejowa rozpatrzy1a jeszcze refe- miejsca; wyjątek mogą stanowić wypadki podsta

rat p. PAWLA VAsSA LA o przewozie węgla w wa- wiania wa~onów za wzajemnem porozumieniem 
gonach, stanowiących własność kopalń. Kopal- się dróg żelaznych i wysyłających". 
nie, które odczuwają w okresach zimowych chro- Ponieważ § 9 przepisów przewiduje pew ne 
11iczny brak wagonów kolejowych, gotowe były- kat.egorye odbiorców. mających prawo pierwszeii.
by ponieść koszta na zaopatrzen ie się w wagony stwn poci względem otrzymywania węgla, a ~ 26 
własne z warunkiem, żeby za oddanie tych wa.- I ma na celu uniemożliwienie obejścia tego prawi\, 
gonów do rozporządz en ia drogi żelaznej otrzy- przeto należałoby ~ 26 przepisów wyrazić w spo
mywaly albo pewną opłatę dzienną, albo odpo- sób następujący: .Przewidziana w art. 7 ustawy 
wiednie ulgi taryfowe. W komisyi kolejowej ogólnej dróg żelaznych w R osy i zmianu. ad resu 
zdania podzi eli ł y si ę . Przedstawiciele dróg że- Jadunków, przewożonych na mocy przepisów ni-
laznych wypowiedzieli się przeciwko wnio::kowi niejszych na imię od biorców, wymi e nionych w 
p. VASSALA. utrnymując, że wprowadzenie na. dro- punktach a) i b) ~ 9, zarów no na stacyach wysy
g i żelazne wago nów, należących do właścicieli Jnjących jako i w drndze, może mieć miejsce li 
prywatnych, utrudn ia ruch kolejowy. ponieważ ty lko za zezwoleniem prezesa Komitetu, do któ
do wagonów Lych nie można w drodze powrot- rego osoby, mające prawo rozporządzania l~\dun
nej ~adować na do\volnej stacyi dowolnego 1.owa- kiem, zwracają się w ty111 względzi•i. ~ 
ru, a po przybyciu na m iejsce Lrzeba wagony te Ze względu na uiewyraźne brzmienie ~ 28 
wysortowywać \V celu oddania. ich wtaśeicielom . przepisów, które wywoł'uje nieporozumienia w 
Przedstawiciele przemyslu popierali wniosek p. zastosowaniu praktycznem, należalo l1y § 28 prze
VASSALA. Zjazd postanowi~ polecić Radzie Zjazd u pisów wystowić w sposób następujący : "Podsta
opracowanie warunków ruchu na drogach ·;;,elaz- wianie prÓ7,nych i zabieran ie ładownych wagonów 
llych wagonów, należących do właścicieli pry- na odnogi i z odnóg, r.ależącycli do właścicieli 
wat11ych, i podjęcie w tym kierunku starań, o prywatnych, dokon uj e się w przeciągu całej do 
ile okażą się one wykonalne. by w miarę możności równomiernie. a liczba wa-

Ostatnią wreszcie sprawą, która podlegala gonów w parLyach, podstawianych na odnogę, 
rozpatrywaniu komisyi k olejowej. były przepisy określa dla kai. dej odnogi posiedzenie węglowe, 
wywozu węgla z zagłębi;i Dąbrowsk iego_.) Po- 1 które ma prawo ustanawiać tryb zaliczania wa
mienione pnepisy, których projekt, opracowany gonów, podstawionych przez drogę żelazną w 
pierwotnie przez Kijowski a następnie przez War- liczbie. przenoszącej wysokość określonej dla od
szawski Komitet Okręgowy dla regulowan ia prze- nog~ partyi, na rachune k podstawienia następne
wozów Cłrogami żelaznemi. doznał późn iej wiel u I go, jak również i okresy czasu pomiędzy każde
zmian \V Komitecie Centralnym oraz w Radzie mi dwoma kolejnerni podsta\~ianiami~ . Ze wzglę
do spraw kolejowych, zawierają wiele sprzeczno- du na przjtoczoną powyżej zmianę ~ 2 ·go na
ści i trudności w zastosowaniu praktyczuem. leżałoby skreślić z § 23-go wyrazy: .Posiedzeni e 
S~u~kiem teg? i~rzepisy te wym.~gają rozpat.rze- , węglowe Komit~tu ustanawia tryb zaliczania wa
nia i uzupelmema oraz <lokonania potrzebnych gonów, podstawionych przez drogę żelazną po
zmian. Komisya kolejowa opracowała szereg wyżej wyznaczonej na daną dobę normy, l1a ra
wniosków, które przyjęte został'y przez Zjazd w I chunek doby następnej". 
postaci następującej : I Należa.foby przewidzianą w ~ 30 p rzepisów 

Należa,oby uzupełnić § 2 przepisów zastrze- 1 karę za przetrzymanie wago11Ó\V powyi.ej termi
żeniem, które znajdowa!o f;ię w projekcie, opr a- nu ustau owionego ob l ~zać nie za cale doby, lecz 
cowanym przez Warszawski Komitet Okręgowy, w stosunku 20 kopiejek za godzinę. Pomieniony 
lecz zostało skreślon e przez Komitet Centralny i § 30 przepisów należałoby również uzupełnić 
Radę do spr~w kolejowych, mianowicie, i.e wy- uwagą treści n astępującej : "Pr zy obliczauiu pl'zez 
syłającymi węgiel mogą być tylko właściciele drogę żelazną kar za pl'zetrzymanie wagonów na 
lub dzierżawcy kopalń stosownie do zaś wiaclcze- odnodze powyżej ustanowione <ro terminu odej · 
nia Zachodniego Zarządu Górniczego. muje się cały okres czasu, w przeciągu którego 

Należałoby przywrócić projektowany przez praca na kopalniach wogóle przerywa się". 
W a rszawski Komitet Okręgowy lecz skreślony Należałoby skreślić w § 3± przepisów nastę
przez Radę do spr:i.w kolejowych § 2-! projektu pujące wyrazy, które dostały się tam wypadkiem 
przepisów o brzmieniu następującem: "W dni przez nieuwa~ę referenta R ady do spraw kolejo
niedzielne i świąteczne. w które stosownie do wychi „lecz z warunkiem zgloszenia na dwa dn i 
przepisów porządku wewnętrznego 'vydobywan ie przedtem•. 
węgla w kopalniach nie odbywa się, jak również Należałoby uzupełnić § 30 przepisów uwagą. 
w te dni świąteczn e, w które stacye zamknięte 2e czas dzienny i nocny zaczynają się o godzi 
są dla przyjmowania i wydawan ia !adunków, pod- nie 6 rano i 6 wieczorem. 

Należałoby przedfożyć z 24 do 72 godzin 
· 1 Przegl"d (iórn;czo-Rutmczy, r. t90!ł, N 7, str. 214--2'22. przewidziany w § 31 przepisów termin ulgO\VY 
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przetrzy mywania na k opalniach wagonów, 
t rzo nych d any m numerem. 

opa.- I R ada do spraw górniczych p. Władysław 
Żuko wski ,*) zastępca p. Stefan Jabłoński „ ) . 

Należałoby ski erować powt ór nie na posie
d zenie węofowe p rzy W arsz:i wskim Komi tecie W p rzeciągu siedmiu lat od czasu zwołania 
Okręgowy~ następ_ującą sp ~·aw~: „ Dr~g i_ ż~lazn~ poprzed niego Zjazdu zebrało si ę wiele spraw za
nie powinny pl} n os1ć odpow 1 edz1al nośc1 p 1 enię~neJ sadn iczych. które musi ały być na Zjeździe ni
za niepodsta'Vien ie wagonów \V porów~aru:i z niejszym por uszone i wszechstronnie omc)wione. 
przeznaczoną na półr1~cze. normą; ~dpow1e<;Jz~al: Skutkielll iego program Zjazdu wypadł bardzo 
ność obustronna. obow1ązuJe tylko wowezas, Jezeh obszerny i dotyczył spraw, mających znaczenie 
ma miejsce stoso~vanie g warancyi w n~yśl § 3-go~. pierwszorzędne dla. górnictwa i hutnictwa miej-

\V końcu Z.iazd do konal wyborow, przew1- scowego. 
dzianych w sti1tucie Zjazdu oraz w in nych pra- Na pierwszein miejscu · stoją pod tym wzgłę· 
wach i przepisach . Wybory dały rezu lta t nastę- dem sprawy, dotyczące obowi ązującego w K ró
puj ący w kolei liczby otrzymanych g los?w: . Jestw ie Polskiem prawa gór niczego. 2; jednej 

k ada Zjazd u pp.: T adeusz Popowl')o, Juh a_n strony trzydziestoletnie prawie doświadczen ie, 
Strasbu rger. J an Sur zycki, Paweł V assa_l. Stam- nabyw podczas stosowania w iyciu praktycznem 
sław Skar biriski. Robert B randt. L udwik Bnrn- po111ie11io11ego p rawa, dowiodło, że pr awo górn i
denburg i Jan Wolf. Nast'(pnie p.p: ~1i eczysł~w cze, oparte na zasadach wol i górniczej, najlepiej 
Grabińsk i Konstantv Har t1ngh, Surn1sław Cie- spn„yja rozwvj owi przemysłu górniC'zego, i uja
chanowski', Gnsta.w · Ger hardt. L udwik Mauve. wn1!o zarazem t e d1·obne braki i niedogodności, 
Hieron im Kondra.towicz, P iotr Mar kiewicz usunięcie których jest koniecz ne. Z drugiej 
W iktor T ezerras riu Montcel. strony 11ależało bronić zasad obowiązującego w 

. ~omisya g:u bernialna ?o spra~v fabrycznych I Królest.w!e Polskie111 prawa górni_czego,_ ponieważ 
i aormczo-hutmczych w P1otrkow 1 ~ p.p: Gusta.w w ostatnwh czas:wh w sfenwh 1111arodaJnych za
G~rhn rdt*) i .Mieczyt1l:1w Grabiński. Następnie panował prąd, przeciwny pomienionym zasadom. 
p.p: Kons~nnty _H arti11gli, -~iero!11m Kondrat~- . Wyłom zasadniczy w dotyche:~asowem ż~
wicz, Star11sła w Cwchanowsk1 1 Feli cy an Gadomski. ciu przemys1owem Królestwa Polskiego stanowią 

Komisya g11bl-\rnialna do sp:aw fabrycz.nych uchwał y, doty czące wywozu żużli i rudy żelazn(;lj 
i górn iczo-hut11iczy<"l1 w Rac1oi:i-1 rn p.p: Tadeusz I za gran i cę; pod tym względem Zjazd VII-y wy
P opowski i Stunisław Su rz_vck1. powiedzial s i ę większością glosów przeci wko 

Komisy a g1~ bernialrrn eł? spraw fabryr,z11ych uch wale, zapadłej w t.ej samej sprawie w r. 
i aórniczo-butnH::r..vch w Ki elcach p.p: ~lfons 1896-ym na Zjeździe l V-yrn . 
.Ro~alewi cz i Stefon Zielewicz••). Następme p.p: Do donioslvch uclnvał Zjazrlu n101e1szeao 
Felicya11 Gadomski i Anton i Minkiewicz. należy urządzenie centralnej stacyi ratuu.kow~j 

Komisy11. gubPrnialna d? spraw fab ryc_znych dla kopali1 w9gla w zaglębiu Dąbrowski em; bu
i górniczo-hutniczych w Kaliszu p. And rze.i Gar- dowa staeyi rozpoczętą została w jesieni r. 1910 w 
bi ński . Sosnowcu na wydzierżawionym w tym celu od To

Kollli Yfl. gubernialna do spraw fabr .vcznych warzystwa Hrabia Renard plaću i w r. 1911-ym 
i górn iczo-h utP iczych w Lublinie p. J an Su- stacya b9dzie otwartą. 
r zycki. . . . Sprawy, dotyczące zabezpieczenia bytu ro-

Komis_,•a pod:tt.kown .. przy 1zb1c s_karbowe3 botników górn iczych i h utniczych w Króle;;twie 
w \Varszaw ie p. Hiero11u~ K?11dratow1cz. r a - Polskiem na wypadok l·h oroby, n i ezdolności do 
stępnie p. Sta111sław Skarb 1 ńsk1. . . . pracy i starości , wyjątko'' o nie były na Zjeź

Komisya podatkowa przy i~b1 e . skarboweJ dzie nirriejszym omawiane, ponieważ sprawy te 
w P iotrkowie p. 1Ii~czystaw Grab1ńsk1. Następ- wejdą w niedługim czasie w postaci ogólniej 
nie p. P;iwel Va:-;sal. . . . szej, mianowicie dla całego państwa, na porzą

Kom isya p_odatkowa. t1rzy. 1 z~1e ska~boweJ dek dzienny obrad Izby Państwowej . 
\V Radomiu p. Ka1:o l Cza.ikowsln . ~ast~pme p.p: W colu r ozpatrzenia wniosków poprzednich 
Maffel i Kotkowski i ri;adeus_z Popowsk i. . zjazdó w t.worzoną była każdorazowo przy De-

~~o~isya R~wizyp1a ~Jazd11 p.p.: ~ndrzoJ partamenc!e Górniczym ~pecyah_ia ko~~sya_. kt_ó
Gar brnsk1, Ludwik Manve. i Je1z_y Meyei. _Na- ra w\·powiadała co do n1c·h swo.ią opin ię l kJe
stępnie p.p.: Edward B iedrzycki, Stefan Zi ~Je- rowała je następnie na dro~ę w!aściwą. Z chwi
w1cz, .Mieczyslaw Grabil1ski. Al~ons Rogal~wicz. lą otwarcia Rady do spraw górniczych*„) pomie
Piotr Markiewicz i St~nis!aw Oiecha_nowski._ . ni0na instytucya winna wnioski te r~zp'.ltrzeć. 

Rada_ i;:zkoly górm_czeJ w pąb:owie GórniczeJ Dot.ychczas jednak Rada do spraw gor mczych 
J>:P·= ~ta n1sław . Kontkie~icz i M1eczysla~ Gra- sprawy tej nie załatwił a. 
b1ński. Następn ie p .p : J ulia.n Stra;sburger, Edward f{azi111ieYz Srokowski. 
Biedrzycki i F'elicyan Gadomski. 

• > Pn ~rz. ... c-zeniu się wybo„u µrzoz p . Juliann Stra,.,~urp:era. 
n h •• Yo v.rzocze0 ;u się w~boru pn.iz p, Władysława Zukow -

• \ Zrzekł się po Zjctdzie a przoto wsze~ł p, K ooatanty arting , 

1 
. I 

••t Opuścił pracę w pnomyśie gorn1czo-hutnlo&ym a przeto slueg~.„ P"rzegtąd Gó rn1czo-R\ltnlezy, r. 19CIB, .\i 5, etr. l:lS-180, 
wszedł p , FeJicyan l> adomaki, 

• 
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Rueh wagonów węglowych w listopadzie r. 1910. 
Drogi żelazne przeznaczyły dla kopalń w zagłę

biu Dąbrowskiem do naładowania węglem na listo
pad r . 1910: Warszawsko-Wiedeńska 1000 wa
gonów, w tej liczbie 10 wagonów krytych, Nadwi· 
ślańskie 325 wagonów na dzień roboczy . 

Kopal nie w zagłębiu Dąbrowskiem na listcpad 

za granicą. pewną liczbę wagonów, które z po
działu dodatkowego przypadały kopalniom, za
bi egającym o powiększenie tą drogą swej normy 
wagonów. 

W listopadzie pięciu lat ubiegłych drogi 
żelazne przeznaczały do naładowania węglem na 
dzień ro boczy: 

Warszawsko
Wiedeilaka 

w a 

Nadwłś ł aflakie 

Podstawianie 
no. ltopo.lnie 

o 

Praeładowanie 
w Uołonogu 

n ó 

lhv.om 

... 

r. 1910 podzieliły między sobą wszystkie \Va

gony drogi źelazoej Warszawsko - Wiedeńskiej i 
średnio po 352 wagony dróg żelaznych Nad
wiślańskich (w tern przeciętni~~ 90 wagonów 
dla przeładowania w Golonogu a 262 wagonów 
dla podstawiania na kopa.lnie). I 

r. 1905 990 
900 
950 

325 
220 
263 
222 
203 

60 
75 
87 

385 
295 
350 
325 
292 

• 1906 
Na skutek orzeczenia kopalń w zagłębiu Dą

browskiem, że li czba wagonów, przeznac?,onych 
przez drogę żelazną. Warszawsko - Wiedeńską na 
listopad do naładowania węglem, jest niewy- " 
starczającą, wspomniana droga. żelazna \vynajęla • 

• 1907 
1908 
1909 

1010 
1031 

103 
89 

R~zultat zapotrzebowania wagonów przez wszystkie kopalnie i podsta\viania przez drogi że
lazne w listopadzie r. 1910 był następujący (dodatkowe podstawianie wagonów w poszczególne 
dni na jedne kopalnie pokrywa odwolanie innych kopalń): 

I Drogo. telazna Warezawsko-Wiedefleka .., 
N·.!. Przypadało z podziału . 

"" "' !l: „ o ~ :'2 -„ c „ ..!:;> Cl)~ .: ~ ·N en ~ ·- .0:0 ·- ... 
Zaao.dni- "'!>O c- „ .!2 0:"8-.Razom - o - "' cze.ro 

„„ 
~ii< "'"" ...o ::i.. „ 'g ~ I Zo o o Q. o ~ C)g Q 

VI a g 

I I= 2 t ooo 43 1 043 I 043 1 049 
3 I 000 76 1 076 28 1 048 • 1 047 
4 1 01)0 76 t 076 I 1~ J 063 1 061 
5 I OOO 76 1 076 1 069 1 053 
6 -
? 1 ooo 10 1 076 91 t 076 1 079 
8 1 ooo 76 1 076 1 067 1 067 
9 1 (li)() 76 1076 1 076 1 Oi9 

JO 1 ooo 76 I 076 1 076 1 o 3 
11 J 003 76 1 076 3 1073 1 060 
12 1 oo 76 J 076 3 1 073 9 
l!ł 
14 1000 76 I 076 1 076 I 12 
15 1 oou 76 1 076 1 076 1 087 
16 I 000 76 I 076 19 1 057 J 057 
17 I 000 76 1076 t~ I 1 074 !17 
18 I 000 76 I 076 1 064 I 032 
19 1 ooo 76 1 076 2 1 074 978 
20 

l ooo =1 1 076 21 76 I 076 IJH 
22 1 OtlO 76 1 076 1 016 1 107 
23 1 ooo 76 1 076 1- I 076 1 087 
24 1 ooo 76 1 076 1 076 1 07 
25 937 76 1 013 1 005 32 
26 1 ooo 76 1 076 t 076 1 I 33 
27 I= 28 1 020 t I 101 1101 1 161 
29 I 020 81 I 1101 1 101 I 176 
30 1 020 I 1101 

I 
110 I 1 165 

li871 -l{•iem 24 997 26 879 106 26 773 26598 

O rogi łolazne Nadwiślaóak.ie 

c"' 
~ '"; 
'O · -
~N 
C.'O 
>.O 
N C. .... 

P,, N 

252 
255 
254 
216 

2'4 
245 
244 
24;} 
244 
216 

261 
i62 
26 1 
262 
261 
Ui6 

267 
268 
267 
268 
267 
262 

321 
322 
321 

ti 541 

o 

-~ ~ c „ 
«i o 
Q. ii< 
<>-.: ::-= „ 

3 
8 

I -

111 

I 
. . 
S·-.„ "' !l: o·- ~"' - !J •N...> .:: ~ <n "' „ .., 

I 
·- -g-4 

--.:i 
~"'-„ o 

z "'- .... Cl) 

Oe 

n 

252 254 
252 252 
246 246 
216 229 

244 261 
245 262 
2U 261 
245 2714 
244 :m 
216 :!39 

261 273 
262 266 
m 263 
262 264 
261 265 
2ó6 261 

267 267 
268 305 
21)7 314 
268 315 
267 314 
262 298 

321 322 
322 322 
321 321 

6 530 6 99 

H. a 

2= „-
"O -~ 

1if1 
0: N 
C.'O 
l>-.0 
N C. .... 

0., N 

ó VI 

1 295 I a1 1 :331 
I 330 21 
I 292 7 

1 320 19 1 321 
1 a20 
I 321 
I 320 3 
I 292 :l 

1 337 
1 33 
1 :rn 19 
1 :!38 2 
1 ;j:{7 12 
13:12 2 

1 343 =' I 34-! 
I 343 
t 34ł 

I= 1 280 
J 33 

1422 I= 
1423 r= t 422 

33 420 lm-1 

z 

o'<> 
40 ·; 
]~ 
"'"" zo c.. 

1 295 
1 300 
l 309 
1285 

J 320 
1 312 
I 320 
1 321 
1::!17 
I 2 9 

1 33i 
1 338 
1 318 
I :ł:~6 
1 32ó 
I 3:i0 

I 343 
1 344 
1 :143 
1 a.u 
1 272 
t 33 

1422 
1423 
1422 

33 303 

e m 

Ń · .!. 

"' e: -o: 
.~(i) 

'O .... 
·~or""tot 
o c:.. 
... Cl) 

Oo 

1 !~03 
1 299 
1 307 
1 2 2 

1 340 
1 329 
1 3-&0 
I :J37 
J 331 
I 227 

1 401 
1 353 
1320 
1 161 
J 297 
I 2:rn 

1 38 1 
1412 
1401 
la93 
1 H6 
I 431 

I -1!s3 
1 498 
I 486 

33 497 

Jeżeli przyjąć, że dodatkowe podstawia.n ie wagonów p rzez drog i żelazne w jedne dni pokrywa 
odwołanie kopalń w inue d ni, to otrzyma.my za. cały listopad r. 1910 rezultat na.stępujący: 
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Nuwa drogi ielunej 

W arnawsko-W i edeńska 
Nadwiślańskie 

linem 

PRZEGLĄD GORNICZO-HOTNICZY 

I 
I W porównaniu • tem, oo na· 

Jo 1 podiia- Kopalnie a eza Io podetawiła wiła wi~eJ 1+1 lub moieJ I-I 
Pnypada- . I N I . 1 Droga telat1na letało, dro11a telnsoa ,.„dna-

I lu I od wolały podssawit I ,„ogóle j. Na d•ieil- - ,--
~ roboczy W n g 6 Ie 

W A G O N -~_ó _ __ w=- -1 °Io 
26879 
6 ó41 

33 420 

106 

106 

26 773 26 59 1 U64 
6 óU I 6 9\1 <!76 

33 314 - 33497 ,-1340 ! 
- 17ó l + 3ó8 

-----+ 183 + 

817 

Rezultat zapotrzebowania wa~onów przez poszczególne kopalnie i podstawiania p r zez drogę 
.żelazną Warszawsko-Wiedeńską w listopadzie r. 1910 byl' następujący: 

Naiw1 kopalni 

Niwka 

li'.limonlów. 

łlorlimer 

Hilowic:e • 

Hr. Renud 

Parfi 

Kuimien i Feliks 

Saturn 

-01eladt 

Grodiieo Jl 

Flora • 

Franeiszek 

Hikolaj 

Anloni . 

Reden • • , 

·Fłlll1 liodolf . 

Grod1ieo 1 

Andriej Ul 

Alwio1 . 

Slanislaw 

Kamili a 

Flory an 

Ameryka 

Nierada 

Helena Il 

'Katanyna 

Elka 

l
* Przypadało z podziałn I Odwołano--,- ---D-ro-·g_a_t_o_l.a_z_n_a_,..-_W_ p_o_r_ów_ o_a_n-lu_ z_te_m_. _o_o_o_a_· 
• .d ----- --- --- ---- Należało podstawiła lotało, droga tel. pod•taw lła 
a ~ Zasad-,Dodat- 1 w porów- 1- - -- I 
l::lniozo· kowe· .liazem Wogól&nao1uzpo-1 podslawić j W ól ! Nadzień WiAGeJ· __ Mni ej 
po go go I I działem og 8 roboczy Y 

""' --:3 w A GO N Ó w 0/ 0 w A G o N Ó w -- °/0 wagonów 0/ 0 

x6 10 ' 

7?01 
x3jl 

2 ~SI 552 

I 8III 250 

18311 125 
2 149 400 

4 209 
3059 300 

2995 
I 6o3\ 15 

481 
2 

6111 
291 240 

272 

56 
J8o 

19 
58 
13, 

45 
8 

J 610 

no 
137 

3403 
2o6J 

1956 

2549 

4209 
3359 
2995 
1 fuo 

48 
2 

611 

531 
272 

56 
18o 

19 I 

58 
13 

4~ I 

5 

8 

16 

31 
li 

4 
8 

I 

3 

o 

3 

4 

6 

53 
85 

100 

1610 

'JÓS 
137 

3403 
2009 
1956 
2541 
4 209 

3359 
29J2 

J 62o 

46 
2 

611 

531 

2;6 

56 
18o 

19 

27 
2 

41 

1543 
748 
J37 

3 421 

2003 

1966 
2 512 

4 155 
3200 

2902 
I fu6 

48 
2 

3 
45 

62 

30 

5 
J37 
8o 
79 

JOO 

x66 
128 

J2l 

6:; 
2 

29 
23 
JO 

4 
II 

I 

o 

2 

18 

IO 

6 

93 
29 

35 
82 

4 

l 

o 

4 

15 

5 

. 50 l 
JO 

2 1 94 94 I I 93 94 4 

25 I ']6 ']6 I l6 77 3 I 

6 

29 
54 

159 
10 

2 

4 
2 

o 

~~ I. I~~I_ I:~ j __ 3_ 19 \8: [~; ~ 2_-1_, __ _ 
limm - I 24 99711 882 26 879 I 224 I 26 655 26 598 I o64 •) 287 344 

kopalniom w 
49 wagonów, 

Oprócz przytoczonych powyżej droga żelazna Warszawsko- Wiedeńska podstawi!& 
listopadzie roku 1910-go 442 wagony zagraniczne do \vysfaoia węgla za gra.nicę oraz 
stanowiących \Vl'asn ość kolJalń. 

•) Licaba średnia podstawiania na wszy&tkio kopalnie wo wszystkie dn; robooze. 
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Rezultat zapotrzebowania wagonów przez poszczególne kopalnie i p odstawiania przez drogi 
żelazne Nad wiślańskie w listopadzie r. 19 10 był następujący: 

I f I Przypada- Odwołano 
1
-..c, . Należało 

Drogi teJazne 
!>Otl.stawił;v 

.g ~ ło z po-
X a ~ w • k o p a I n i "' ~ działu Woi-óle 

.o o :;.o --- -
::3 W A CO NÓW ---

P~dstawlan le na kopalnie. I I 
Niwka • . . • 25 
Mortimer • • 25 
Hr. Renard 2:'> 
Paryi • • 2f> I 
Knimieri 25 
Reden . 24 
Fłoryan 12 
Stanisław 25 

1 450 
700 

I 214 
I 46ó 
1 522 

1 5:ł 
12 
25 

Rnem -1 o 541 
Przeładowanie w Golonogu l 

Salurn • . . · . • 25 750 
Ciel a df 2!'> 359 
Milowice 25 161 
Flora • . 25 153 
Grodtiu 11 24 666 
Antoni 24 117 
FIUts Hudolf 25 2!'> 
Klimontó"' 25 2fl 

10 
92 

102 

45 
11 1 

50 
3ł 

30& 
1 l:) 

l 
2b 

'w porów-1 podstawić I wo„óle l Na dzieil na01u z po- "' roboezy 

l 
działem _ 

0/ 0 W A G O N Ó W 

I
, -I-

l 450 
690 

1122 

2 

61 
31 
:il 
~2 
4ti 
98 

4 
100 

I 465 
1022 

153 
12 
2:l 

6 (39 

292 
u 
111 
119 
:{60 

i 
2~ 

1480 
690 

l 15Z 
1 490 
1 896 

Ir>~ 
12 
26 

li 899 

2!12 
248 
111 
1 IH 
3611 

2 
24 

a9 
'l 
46 
60 
76 
6 
1 
I 

2i6•) 

J2 
IO 
ł 

5 
15 
o 
1 

W porównanin s t.im, eo na
latało, drogi tel. podstawiły 

W ięcej M n ie j 

30 3 
2a 2 

374 25 

1 4 

-ł60 7 

Raiem ,_ 2256 100 I 49 lla6 l?i6 ___ 46·) 1 ' 

Wogóla - 797 1 202 -1~ 7 59b 8 055 I 322 4~ 6 

Odwolanie przez kopal nie wagonów do przeładowania w Golonogu w miesi ącu sprawozdawczym spo
wodowane zostało zmn iejszeniem zapotrzebowania węgla w obrębi e, obsług i wanym przez drogi żol nzt1e 
N ad wiślańskie. 

Rok J909 Rok I !!IO \\' r. 1910 wy~łaoo węgla więcej 

-1 1+1 albo mniej (-). niz 11· r. 1909 

ioa poczt1tku roku I I Od l)OC\1.1\tkn roku 
))o W ar su Wf i Lodzi W listopadzie do llO listopodn W listopadzie do 110 I ietope.dn 

orai 1 priebdow1oiem w --
.e..,;., ~--= >- ~~~ .;f ~ W ok.reaio ezaau Golonogo w listopadzie „ „ .!l o 

r. 1910 "Ysłapo węgla :o ~.~ s :o C.~ N -o c: - s o ~-.... s od pooz•tku roku 
"'"o o.s o :l.S <> "'"" do 80 listopada li<> ~"O~ u 

~·"' _g 
u >.""o ~ ~-= _g o o o o 

?; :!co ?J: '"«IO s:: t: lt-g ?; „ „ o 
:i.. c,., °""' "' :I.o"' „ I I :i.. c ... 

--w A G o N wagonów O/o wagonów Of o 

Oo Wars za wy dr. t e l. : 
2~:i ;) - 7 226 J.i W 1rsuwsko - \Viederlsk9 :tlb 5208 192 5 091 20-ł 4ł 62 165 

Nadwiślariskiemi o ł~ o I!> o 111' (! + 6 ' 67 + 'i6 + 1 1 I 

Ka.ie~ I 5 3 5 215 52130 -wr ~, 106 r204 44 !JSO 165 I 279 5 - 7150 14 

Do ł.odzi 5876 235 52079 191 6 16b 247 55 263 io:l + 289 i) + 3 184 + 6 
Przeładowanie w Golo-

no gu 
Salorn 318 13 5 029 t li 292 J2 „ 071 15 -- 26 - 958 19 
Ciel a di 161 7 3 741 14 24 10 2 72!1 10 + 87 :i~ I - 1 012 27 
Milowice 511 20 4!145 1 111 ł 3 806 u - .i.oo 78 , -1139 1 23 
Flora I o l 067 ł 119 5 959 3 + 118 +11 oo I - 1ois 10 
Katusyna ~9 (I - - 49 100 
Antoni 3 o l 262 5 2 o :>il 2 33 1 - 741 59 
Fllliz Ił udolf 2b 1 231 1 i4 I 19!1 1 ł 32 H 
Grodziec II 285 11 5 247 19 361) H 4 316 16 + 75 -f 26 l 931 18 
And riej Ili 20 I -2 

2:>7 1 I 39 o 20 - 100 218 85 
Al wina 21 o I I 

l ; / 

- 21 100 
Grodziec J 6 I o I ;6 1 166-lO ' ~ 1- - 6 1 100 

ltaiem 1 32ł -,-1 21 855 1156 13 I - 5215 24 I :> I ,80 
Liczb& Arodnia podatewiania waitonów nn wszy•tkie kopalnio we wszystkie dni robocze. 
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Kopalnie w zagłębiu Dąbrowskiem wysłały drogami żelaznemi w listopadzie r. 19JO następuj ącą 
i lość węgla: 

Rok 1909 llok 191 0 \\' r. 1910 wysłano węgla więcej 
i-t-) alho mnieJ t-), niż w r. 1909 

Otl poc·Lątku Toku Od vvl)Zł\tkn roku 
W hstopadzio dol!() Listopada W listopadzie •ło OO listopada 

- - -I ~~„ N a z wa kopalni o ~ ·g >. "' :J .= .: --~ ~ "-i=» W okret11tj ottaso :o g;; ~ -; CIS·- s :o ;t.~ ~ :; ~..!: ~ ori poC7.Ątk u roku „ U: "'"o " ;l,N O łlt I ~~ g \ \ Jistop1>ilzie 
o ~.., ..& o >/C:: _g 

" >.:o,,o o »"'.o '1 o OO listopada 
~ N „ O 

~ I ~ ~ ~ ~ ~ee o ~ 1 "<$0 p: Q,.. 

~:....- ~::ł ~ 
----

ó ----\V A G o N IV 
wagonow I % j •vagonów 1 

~ 
o 

Droga żelazna War· 

66 ' -

szawsko· Wiedeńska.. 
Niwka 1 609 64 1łi 083 \ ~>9 I 543 ti2 12 413 I 46 4 3 670 23 
Klimontów 490 20 

4 632 1 17 748 30 5 485 20 + 2!F I + 53 + 53 + 18 
~,ortime„ 332 13 6 21 l 23 137 5 2 f)J2 9 I+ 195 - 59 3 69\ł - 60 Mil owice . 3 384 135 30 3J3 11 2 3 42 1 137 31 i>r>3 116 

37 i 1 + 1 2.10 + 4 
Fł rabia. H.eul\rd 1 916 77 20 387 75 2 003 80 18 01 2 66 7 • 5 2 375 12 
Pa rył. 1 916 77 17 7lll 65 1 917 77 18 032 66 + H~ o + 251 + l 
Kazim ion·. i ll'e}lk" 2 462 98 20206 74 2 607 104 22 8fi4 4 + 6 2 64 + la 
8aturu 4 327 173 45 2ó3 l67 4461 17 41 71 ló3 + 134 t 3 3 ó35 8 
Ozelatlł. 3 185 127 . 32 óO::l 120 3 199 128 I 30 796 113 1+ o l 707 5 
Grod2ioo Il :ł 324 133 3:3 013 121 2 951 118 31 :! 11 115 3n 11 l 702 5 
Flo.-~ 1 6:H 65 16 526 61 1 606 64 16 2 5 60 25 2 ~41 1 
ff'ruu1~ •"'-t'k 77 3 675 3 48 2 465 2 29 38 210 31 
llikota.1 2 o 36 o + 2 + t 36 -Anton i 543 22 6 287 23 704 28 7 :ł73 27 + 161 r+ 30 1 o li 17 
Keden 293 12 3 06:S Jl f>ó 22 3 674 14 + 265 + 90 611 1 + 20 
J an 1 844 7 1 844 - 100 
~'ll!tz lt11d olt :.l05 12 2 101 I JO 254 10 2 548 9 f> l 17 209 8 
(;lro1l·„ieo [ 60 2 346 J 91 4 675 3 + 31 + 5?. + 329 + !15 
Andrzej Jl[ !)4 4 J 567 6 262 11 2 26:~ 8 + 16 + 17!l + 696 4ł 
Rolenf\ 1 54 2 817 3 34 o 54 , - 100 783 96 
Alwinn 46 2 643 2 19 292 l 27 - 59 351 55 
ł'okład Jgnaey (Matylrln) 1\2 o 62 100 
Stanisław, 1 :~1 5 I 065 4 27 701 3 IJO 

1
- o 364 34 

Wabozykó•v 1 o 14 o 24 o 1 -- 100 -1- 10 t 71 
Floryan 15 1 120 1 45 2 264 1 + · 30 1+ 200 + 14-4 120 
Dębowa Góra . 

42 1 o 42 100 
Ameryka. 16 1 23 o 149 1 16 100 + 126 + 548 
Nie•·edl' 17!1 7 1 712 6 94 4 3łi6 1 5 - 47 1 346 1 - 79 
K n.tnn„.v nłł 150 6 l 372 5 1 1 7 2481 9 + 31 + 21 :t 110~ + 81 
Kazh:nitirz lC 3 o 
Teodor 40 o -1 - !Ol- 100 
Kamilla 3 o 12 o + 3 + t 12 + 
Helena 11 39 2 318 I 77 3 l 230 5 t 38 97 912 + 287 
E l ka 19 o 18 1 18 o 1 + 1 I - ó 

ltt\zem, 26 5 f) I 063 265 694 I 977 26 976 1 079 1253 579 !l:ł2 + 391 1 + 1 -12115 1-· 5 
Drogi żelazne 
N ad wiślańskie 

- 2 994 1-Niwka 1 27ti 51 1443 53 1480 59 1 J 444 l 42 + 204 I t 16 21 
Mor~łDH9 r 362 15 4695 l7 690 28 5 659 21 

l 
328 91 

+ 96-l l+ 21 
l:łra.btft. H.enA.rtł 799 32 12 703 I 47 1152 46 10 015 37 353 . H - 2688 - 21 
Paryt .I 222 4!J 11 !169 44 1 457 58 1J 400 42 235 + 19 - 569 - 5 
Kaz1nu el'9. 140~ 56 12 988 4 l 896 76 12 115 44 491 + 35 - 73 - 7 
Kecton 183 7 2484 9 153 6 1 729 6 27 - 15 755 30 
Helena I a I u - 1 3 100 
Al wina 31 u 31 100 
Floryan 3 o i\!l I o 12 1 li\2 1 + 

1ri + 300 + 93 + 158 
Stanisław 16 J " I o 2ti 1 181 1 + 62 '100 + ti3 
Wańczyków o 17 o 47 u 100 + 30 t 176 
A.moryka. o I o 3() o I 100 + 29 2900 
Dębowa Uora . r, o 88 1 6 ' - 100 88 100 

lła10em 5 278 21 1 59 557 I 219 6 866 

j, ::: 52772 1~ + 1 588 + 30 6 785 - 11 

W ogóle 31863 1274 3:.!5 251 11196 33842 305 35 J 11 126 + 1979 + 6 - 18 900 - 6 

A. K. 
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żelazny w Królestwie Polskiem we wrześniu r. 1910. 

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

„ 19- 20 ~ .Mn . 
manganowy 50-60 % .Mn 

„ 78-80% Mn 
krzemowy . 
krzem o wo-zwierciadlany 

Stare żelazo 
Okruchy sur owca 

R azem 

Wytwór drugi A. 
Bloki besemetowskie 
Bloki zlewne martenow!';kie 
Bloki pudlowe 
Pólwyrób fryszerski 

w ó r c z o ś t 
W roku 1910 wytworzono więcej 

<+>lub mniej r-J, n it w ro.ku 1909 

Zapasy 

Rok 1909 Rok 1910 
Dnia 80-go Dnia OO-iro 

wrżeśui& 

r . 1910 
--- IOd pooz„t- I Od pooz"'t- września 

• leu roku . ku ,oku 

1 

Od pocz„tku roku IOOS 
Wrzes1etl cło llO. Wrzes1on do oo. WX".tesieil do 80 września I r. 

wrześni& __ ....:....:,w_r...:..ze...:..śn...:..1...:..a..:..·------"'-----:----:'----'---
p u 

72 782 484 924 
905 217 7 497 810 
171 522 l 437 86o 

D ó w 1 6
/ 0 pudów I 0

/ 0 I P u D Ó 

I I I I 
461955 lj)41281+38g173 +535 + 8792041+ 18ol1 345366 
724 332 9 273 og , I_ 18o 885' - 2.0 + I 775 281 + 24 3 688 042 
23553 6539271_ 147 g6g - 86 - ]839331- SS I 103 r68 

I - I - 240707 
I ~~ 

w 

1200 

23 3881 23 729 
- I 

33 6g6l 28 490 
3 793 lI 176 
6373 2745 

. 11495211 9420594 1 209840
1
n291146+ 6o319+ 5 +187055;1+ 20 54571951 4648015 

6rogol 4gz819 g6151 1 581 5-B+ 350011+ 57 + 88724
1
+ 18 3g8500 457552 

36950 410739
1 

397621 4324451+ 28.r2,+ 8 + H'/061+ 5 1176861 54402 

- - 1-, - - l - 1 
182175515128728! 2017003 17 4466ggj+ 195301r+ n i+ 2317 971 + . 15 

59 766 646 8o2 71 934 528 475 + 12 168 + 2.0 - 118 327 - 18 

15433 
l 594 330

1 
1 •o64 559 

132 472 35 8oo 
- I 833 1-1 - · I -- I -- I - -

Razem 1881521
1
15775530 2o88997l17975174 +207 476+ 1: ,+ 2 1996441 + 14 1742235 uo1 192 

Wytwór drugi B. I : ! 
Odlewy surowcowe z kopula-

ków i pieców żarowych u96CY]I 862955 140315 1093326+ 207o8+ 17+ 230471 + 27 225499: 259035 
Odlewy stalowe z pieców I I f I 
martenowskich i tyglowych j I I 
oraz gruszek .c1462 101334I 20132 lj) r57/+ 8 670 + 76 + 

Rury surowcowe wodocią.go- 1
1 I 

we z połączeniem mufowEim I I J 

i kołnierzowem - , 2o84 315 29.17 + 31s
1
+ - + 

Części fasonowe do tychże . x 349, 121 414 + 11 + 1100 + 
Razem . ,_1_3_1_07_01_ g66_ 7_22_ 100774 1232 8441+-29 7~ +-;3 + 

Bloki kute i przewalcowane- I I 
jako też kęsy płaskie i rów
noboczne . 

Wytwór trzeci. 
Belki żelazne dwuteowe i ko
rytkowe wysokości ponad 
100 mm 

Szyny dla kolei konnych i 
.Feniks 

126 6g5 l 183 537 

3399 

328 

I 
2742421 

328, 

214 523! l 532 297 + 87 828 + 6g + 
I 

1 
3399-1001-

328~- 100 -

34823 + 34 

I 
863+ 41 
6s+ 19 

266 122 + 28 

328 - 100 

50191 

23°5•·' 
n18g5 

I 
I 
I 
I 

573361 

14931 

2673 

26:t 7o8 

868ą 
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Szyny dla dróg żelaznych pa-
r owych wagi 8.32 f. i więcej 
na 1 stopę bieżącą 

Szyny k opalniane wagi mniej, 
niż 8,32 f . na 1 stopę bieżącą . 

Stal i żelazo płaskie i wszelkie 
handlowe i profilowe 

S tal resorowa i sprężynowa 
• narzędziowa 

„ cementowa . 
Drut walcowany okrągły 

kwadra~owy w kręgach 
Blacha żelazna i sta]o,va gru
bości większej nad 3 111111 

Blacha żelazna i stalowa gru
bości od 3 mllł do „\! 20 włą
czn ie 

Blacha do krycia dachów że
lazna i stalowa cieńsza od 
~20 

Żelazo i stal uniwersalne sze
rokości od 15 do 600 11uu 

włącznie oraz żel azo do wy
robu rur 

Obręcze do kół parowozo
wych, tendrowych i wagono-
1vych oraz kołnierze w::i lco
wa11e 

-Osie parowozowe, tendrowe i 
wagonowe nieobtoczone 

Wszelkie obcinki, końce i 

Pł~ZEGLĄD GÓRNlCZO- HU'l'NlCZ Y 

I 

I 
I 

230243 

3926J. 

42975 

47033 

6o6- 385,- 100-

7 554285 I 1758521 9538855 +1'jÓ 556 + !8 + 

836701 ~024 1~4021+ ~915+.~+ 

I - I - - I -

, „. ""'1 „ . ..,./ .• , • ..,,
1 

_ „ .P, - .J _ 
444 8'j6 8g 4g61 878 903. + 26 144 + 41 + 

4o8 lo8 S36J 494174 + 14 394 + 37 + 
I 

359868 47 354 3790751+ 6913,+ 171 + 

316 587 
I 

130 174 

126929 

74 2'791 450 885 + 31 3041+ 73 + 

26ur 218~ - 20922 -

821 

I 167 

297~1 + 55 
" 

l 964 570 + 26 I 186 745 ł 010 164 

727~ T 87 91 2751 

434027,+ 98 

' I 
I 

86o661+ 21
1 

I 

259 53<' + 26 

114 112 

50? 

126517 32944 

227o8 

54709 

72 744 66527 

40 454 

23710 

wyt~oczki od wyrobu obrę- 1 I I ' 522'73 1o64571 143785. 1215616 - 8488- 61+ 151045'+ 14 17<j37 11052 czy 
Razem 

Wytwór czwarty. 
, 17389981359' ~I ~ 889227

1
1621793s

1
+;-So229 + 9 + 2625 946j+ 19 ~642;si-1 283348 

Wyroby. 
Rury ciągnione i spawane 
Złączki i podkładki 
Okucia różne 
·Gwoździe maszynowe i szy

nowe 

Hazern 

575983 
183 267 I ll3 38o 

3205 19330
1 

32 175 185 455 

302 8441 I 894 I 48 

131 152 914 343 + 46955 + ;6+ 
116276 I 304589

1
- 669911- 37+ 

6 9131 6? 490 + 37o81+ł16 + 

18 185' 188 2&J - 13 990 - 43 + 

;;25261 2 47468g- 303181 - -,o+ 

I 

338300+ 59 
1912091+ 17 
48 16o +249 

I 

28121+ 2 

,s8o541 + 31, 

40 123 66 

273 983\ 299 879 
I 16o 556 

29oo61 
344 272 

. We wrześniu r 1910 liczba ogólna zatrud- j bryk rur i żelaza w Sosnowcu, Towarzystwo Sos-
nionych robotników wynosiła 15 814. t nowieckich fabryk rur i żelaza w Zawierciu, 

PrzytoczonE:: powyżej cyfry zestawione są walcownia Milowice, zakła<!y Starachowickie, Nie
na podstawie danych, które nadesbty następują- I tu'.lisko, huta Puszkin. Chlewiska, fabryka w 
ce zakłady hutnicze: Huta Bankowa, za.Hady Niwce, Stąporków, T-wo Poręba, Ruda Male
Ostrowieckie, huta Częstochowa. huta Katarzy- niecka i Sielpia. 
n a, Blachownia, T owarnystwo Sosnowieckich fa-
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822 PRZEGLĄD GÓRNICZO- H UTNICZY 1910 
-------------

P o r ó w n a n i e w y t w ó r c z o ś c i zapas ó w za okres roczny. 

Miesiące 

Paźdiiernik 

I.i stopa.d 
Grudzień 

r . Hl09 

.. 

S u r o w - i e c - .- I -S t a. r e ; e- I a. z~ i =- Okrnc~urow-e>a.= _, _ Wytwó; Jl A _ 

IZa.pa~y w kob- . \Za.pa.sy w koń- . Za.pa.ay w kota- . •Za.pa.oy w koń-
Wytwórczość ou mie&il\O& Wytworczośó cu miesi l\C& I Wytwórozośc ou mlesil\ea Wyt"'órozośc 00 mieoiH,c& 

p u - d ó w - -
-

r 162 569 5 581 02 1 6 1 735 
I I 102 846 5 656 0:.1,9 65 315 

I 479 639 6 0]2 5i<2 00 420 

I 864 137 
I 827 542 

I /42 308 

-
I 587 4g6 

Styczeń 

Luty 
Marzec . 

r. 1910 I I 355 431 66128]6 29633 

473 886 
500.387 
468 929 

474 244 

499893 
4ro 629 
3'i2 874 
410 187 

440339 

389653 
361 ro4 

44 759 
49194 

32 607 
68 3-17 
37648 
79204 
46688 

133 281) 

220900 
236 gog 
1506o3 
148'.!00 

1 7~7 277 ' 
I Ó9g T75 

I 713 274 
I 001 485 

I 797 g62 
1 8 11 483 

1 725971 
1 580 910 

I 544 246 
I 321263 
I 126 837 

Kwiecień 

Maj 
Czerwiec 

Lipie" 

Sierpień 

Wrzesień 

„ 

" 
•: 

., 
r. 1909 

r. 1908 

r. 1907 

I 244 389 6 688 654 61868 
I 390 899 6 831 g84 31 561 
I 305 174 6 720 023 71 433 

• I I 22J 9i)8 6 550 282 59 487 
. ) ro72058 62 12910 1 8o957 

I 2']6 167 5 &)9 877 71 956 
I 215 230 5 17:, 832 76 497 

1 209 840 4 648 015 96 151 
I 149 521 I 5457195 I 61 ogo 

857 o65 I 3 788 367 57 727 

37755 
68251 

35 341 
19449 

39762 
36950 
166u 

76 493 
63 321 
82 68g 

112 140 

)3 17l 

52 356 
54402 

I 988 358 
2 100 122 

I 886 875 
I 9Ó5 126 
2 2816oo 
2 224 644 I 357 192 

2 088997 \1101192 
I 881 521 I 742 235 

I 797233 I 9 17056 

I 848 487 3 273 472 I 77 584 
r. 1906 , I I 769852 4 togoo6 54072 

Za. 9 miesięcy r. 1910 , 11291146,4648015 1581 543 
> 

457 552 
3g85oo 
430 829 
207 817 

314 z61 

38971 
18 582 

117686 

4924:; 
40031 

:~2683 

2 zg8 755 I I 295 874 
I 702 771 I 550 645 

17 975174 11 101 192 
> r. 1909 9 420 594 I 5 4;7 19s 

457 552 
3g8500 

430 829 
2UJ 817 
314261 

432 445 
4IOT.l.9 

299768 
243515 
194 388 

e4402 
117686 

49 245 
40031 
32683 

I 

15 77':J :i30 
17 101 570 
184:;7~ 

179173if> 

I 742 235 
I 917056 
I 29) 874 

I 550 645 

> 

> 

r. 1908 

r. 190'7 

r. 1 906 

Miesiące 

Pllździernik 

Listopad 
Grudzień 

Styczeń 

Luty 
Marzec • 
Kwiecień 

Maj . 
Czerwiec 

Lipiec 
Sierpień 

Wrzesień 

> 

> 

r. 1!!09 

li 

" r. I 910 

" 
" 
" 
" 

•: 

" ,. 
r. 1909 

r. 1908 

r. 1907 

r. 1906 

Za 9 miesięcy r. 1910 

> r. 1909 

r. 190i 

r. 1907 

> r. 1906 

9 843 6o3 3 788 367 
3 273472 
4 109oo6 

597 122 
679 :;22 

-

I Wytw~ B ___ Bloki ku~i~rzewaloowaoe W~·twor trzeci I_ \Vyt'v~ czwarty _ 

'

Zapasy w kob· . 1Zape•y w kou- . Zapasy w koli· . ,Zapasy w .lroń-
Wytwórczośó cu miosil\c& Wytworczość 1 cu miesiąca ,Wytworozośc cu mie•i..,oa W'ytwórczo~c cu miesif\o& 

. I 101 959 
126 425 

14399:, 

153 :i;; 
. I 138 974 

·. 1 160 774 
i31 070 

1qo58 
136 016 

· i 149 629 
• 1232 844 

g66722 

999ą1ó 

. I J 143811 

. I 12) 8t5 

p 

228 279 
235 166 
240 240 

262 515 
276093 

- u--- - d - - ó - - --- w - -

110 374 . I 101 559 ! 79-1919 I ri32 833 285 709 395 829 
I 5 I -1I3 86 993 I 5g8 544 I f,37 łJl56 270 I )2 5o8 420 
197 -jOO 11 8 426 I 552 og8 I 66j 873 201 225 414 o64 
110149 136~4 1 5<>99Ó7 1719 675 172g8g 265863 
140 163 109597 150997'~ 16521:2 172:;12 170612 
127503 30017 1910278 1734017 2p378 101 998 

217 >26 29 953 I 036 32~1 l 533 o82 283 38c 229 257 
16G 0)2 43 180 I 6gg 2)2 l 378 644 32) 732 321 o.q 
183 o83 44 I 16 I 866 416 l z82 939 382 594 2o8 óg I 
1~ 1 fi4 :;2845 1914 174 1-11ri375 31287?. 187372 

2)0 144 184 334 44 840 I q82 322 l 387 032 'łIO 7o6 243 2-j6 
261 708 214 523 40 941 1 889 2'27 1 283 348 272 526 305 679 

1266g5 

170461 152716 
q 9 122 138 273 

8q 24Q 31 591 
I 261- 708 1 532 297 

230 51 8 
170461 
140 122 

8g249 

I 183 537 
I 100 2)2 

I og6 554 
685640 

III 895 
Jl) 429 

58 165 
20 I05 

40 941 
Ul 8gj 
115 429 
58 16:, 
20105 

I 7'ł8 9<)8 I 642 46) 302 844 
C 433 564 1 6g6 ]02 227 851 

l 7g8 ~ 2 091 679 183 07? 
I 628013 I 6r9047 229716 

16 217938 1 283 348 2474689 
I 13 ;91992 

14038722 
16 226 465 

I 15 9'J8 g88 

I 642 465 
I 6g/5702 
2 ogi 679 
r 619047 

I 8~H 148 
2152754 
I 93o 34) 

I 837 643 

344 272 
420 444 
272 242 
1()6415 

305 679 
344 272 

420 444 
272242 
1g641 5 

J. H. 
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M 24. PRZEGLĄD GÓRNICZO- HU·rNIGZY 823 

Handel zewnętrzny 
wytworami przemysłu górniczego i hutniczego w Rosyi we wrześniu r. 1910-go. 

wytworów 

Wywóz z Rosyi za granicę. 
Żużle metalurgiczne 
Węgiel kamienny i koks 
Ruda żelazna 
Ruda manganowa. 
Galman 
Surowiec w gęsia.eh i zł amkach 

Żelazo różnych gatunków· 
Szyny stalowe, złączki i podkładki 
Stal różnych gatunków . 
Nafta 
Odpadki naftowe 
\Vyrob.v z surowca 
Wyroby z żela.za ·. 

Wyroby ze stali 
Maszy ny i ich c~ęści 

Przywóz z zagranicy do Rosyi. 

Sól kuchenna 
Żużle Thomasa w ka wałkach . 
Żużle 'rhomasa mielone 
Kamień li tograficzny 
Węgiel kamienny 

przez komory morza Białego . 
„ „ „ Bałtyckiego 

„ komorę w Szczypiornie . 
„ • w Sosnowcu 
• • w Granicy 
„ komory morza Czarnego 
• pozost1de komory . 

w tej liczbie: 
z Niemiec 
z Anglii 

R azem 

Razem przez komory zach odniej g ra.nicy lądowej 
Koks 

µrzez komory morza Baltyckiego 
• komorę w Sosnowcu 
• • w Granicy 
• pozostałe komor y . 

Razem 

Rok 190\l Rok 1910 

Od po'''.f,f\t.ku Od poo'ł'.l\tku 

Wr-.o•ioń roku <ło OO Wrzesień roku do 80 

TYSIF.VY 

2311 
288 

2 

14 
2 

4 

7 
25 936 

351 

3354 

3 
373 
922 

42 

823 

7 Ó91 
53 

22 428 

2 0:>9 

16 

r27 
Il 

495 
IO 

5 154 
14 

832 
129 149 

26oo 

26443 

352 
l O.p 

10695 

171 112 

47957 
II7 418 

29395 

4839 

5445 
6972 

993 

września 

P U D O W 

44,5 

2 

59 

I 2440 

I 
3997 

38u8 

35 253 
3 

19 

695,1 
2625 

3,5 
19 'jÓ'] 

2351 

23 

20'3 

62 

74 

472 
!08 

7 337 
20 

I 226 

I 148 887 
I 2865 

35959 
546 

945 
r6202 

----1 
328o1 

13250 

17 474 

6187 

6389 

3658 

7956 
2712 

---~-~~•-~~--
3002 18 2~9 
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824 PF ZJi~G LĄD GÓRNICZO-HUTNICZ Y 

w tej liczuie: 
z Austryi 
z .Niemiec. 
z Anglii 

Razem przez komory zachodniej 
Siarka nieoczyszczona w uryfach 

granicy lądowej 

Siarka. oczyszczona i kwiat ,;ia.rczany 
Surowiec zwykły 

przez komory 

• " 
" 

morza Ba ltyck iego 
zachodniej granicy lądowej 
morza Czar n ego 

z Finlandyi 
przez pozost.a.łe komory . 

Surowiec specyalny (manganowy, krzemowy i inne) 
przez komory morza Bałtyckiego 

komory zachodniej granicy lądowej 

pozostałe komory . 

Żel azo i stal sztabowa oraz wszelkie handlowe 
przez komory morza Ba.Jtyckiego 

• • zacJ1ud11iej gra.nicy lądowej 
• „ morza Czarnego 
• komorę w Moskwie 

z Finlandyi 
przez pozostałe k omory . 

Szyny żelazne i stalowe 
Blacha żelazna i stalow a 

przez komory morza Ba.ltyckiego 
• zachodniej granicy lądowej 

• • morza Czarnego 
przez komorę w Moskwie 
z Finlandyi 
przez pozostałe komory 

Cyna w płyt.ach, prętach damkach 

Ołów w p(yta1.:h zJarn kach 

O!ów w blachach, rolkach 
Biel ołowiana 

w tej li czbie: 
z Niemiec . 
~ Anglii 

w teJ li czbie: 
z ł!\a.ncyi . 
„ S iemiec. 

.Anglii 
• Belgii 
rurach 

Razem 

Razem 

Razem 

Razem 

870 

I 36g 
501 

I 495 
:p 

13 

l 

7 

22 

23 

5 

'fi 
4 
7 

3 
19 

6g 

4 

32 

25 

37 

27 
121 

29 
58 
8o 

5 
Il 

qo 

[Q 

17 

11 

71 

79 
25 

6 

110 

319 
76 
41 

3 
33 

132 

5o8 
18g 

3q 

9 

9 
191 

I 220 

941 

I 314 

468 
I 391 

78 
28 

8 

7 

16 

8 

z
' 

10 

3 
16 

?4 
86 

217 

20 

13 
8 

1910 

7991 

7909 
3042 

11614 

I o84 

170 

28 
16 

3 
2 

li 

6o 

12 

210 

472 
92 

T 
2 

375 
229 

249 

-I 
li 

203 

I 071 

210 
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M24. PRZEGLĄD GÓR NI CZO-HU'rNICZY 825 

-Cynk w plytacb złamkach oraz pyłek cynkowy 45 476 83 7o8 
w tej liczbie : 
z Niemiec ~ 390 63 ;r; 
• Anglii 6 66 15 II4 
• Belgii 2 23 

Blacha cy11kowa, niepokryta metalami 2 26 4,5 35 
Blacha. cynkowa, pokryta metalami 
B iel cynkowa 16 140 16 154 
Odlewy z surowca nieobrobione 6 76 19 IOO 

Odlewy z surowca obrobione 14 100 20 128 
Drut żel azny i stalowy od 0,3 11un do 6,26 /Il/li 14 156 28,7 195,S 
Maszyny z surowca, żelaza i stali oraz ich części 

przez komory morza Bałtyckiego 18? I Ig6 197 1424 

• • zachodniej granicy lądowej 193 I 400 242 l 657 
morza Czarnego 46 220 29 265 • • 
Rosyi środkowej 26 166 25 201 • 

pozostałe komory 127 946 144 I 241 

579 3928 637 4788 

416 2829 481 3392 
• Anglii 119 889 101 B99 
„ Fra.ncyi 7 35 7 41 

„ Austryi 14 133 23 185 
„ Belgii I 8 12 

N arzęd zia i lokom o bile rolnicze 
przez komory morza Bałtyckiego 56 x 162 58 l 004 

• • zach odniej granicy lądowej 22 270 37 28o 

• • morza Czarnego 13 310 14 333 
„ • Rosyi środkowej 23 312 18 337 

• pozostałe komory IO'] 9o8 129 I 327 

Razem 221 2if>z 256 3 281 
• 

j . H. 

j> rzegfąa fiteratury górniczo -fiutniczej. 
Treść art91{uł6w, zawart9ch w ważniejsz9ch czasopismach górniczo•hutnicz 9ch. 

Giesserei Zeitung N!! 16. (1910). a) Tll. Wolff. łożen i a. wychod2ąc, auLor jest zdania, że w wielu 
Zastosowam:e samochodów do przewos u tadzmków wypadkach stosowanie samochorlów jest wprost 
w odlewniach (pocz.). Autor zaczyna swój arty- wskazanem i że okazuje się ten sposób przewozu 
kul od przytoczenia przyldadu stosowania samo- tańszym i dogodniejszym od przewozu ciężarów 
chodów do przewożen i a c i ężarów przez jedną z końmi . Autor rozpatruje poszczególne 'vypadki 
odlewni dzwonów w Karlsruhe, ktora przewiozła i warunki, w których samochody towarowe mogą 
wiel~i dzwon wagi 6 000 kg i kilka mniejszych zastępować przewóz towarów końmi lub nawet 
wa.g1 5 OOO kg do Mannheimu na dwóch samocho- koleją. b) W. Heym. Kontrola. czasu pracy robot
dach. Drogę, wynoszącą okolo 70 km, od byto 1· 11ików orae sposób pyowndse11in !tSiifgi sarobków w 
bez przeszkód i wypadku w przeciągu czt erech odlewniach (dok.). Przykłady, w jaki sposób na.
godzin i uniknięto w ten sposób kilka.krotnych leży prowadzić księgi zarobków, a.by z la.twością 
przela.dunków i przewozu ze stacyi na miejsce, I można bylo obliczyć koszt odlanych przedmio· 
nie mówiąc już o stratach na czasie. Z tego za- tów. c) Wiuteymeyer . . Jfn.gnesy do poduoszenia cię-
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826 FRZ..l!.:GLĄO CJORNl~ZU-J!U'l'NlCZY 1910 

3arów i ich zastosowa11111 w odlezv111r1ch lub wogóle 
w /w/ach żeln~11yc/1 (dok.). Opis urządzenia k lesz· 
ozów do podnoszen ia bloków; kleszcze te mogą 
być używane jako ZW) czajne kleszcze do pod no
szenia bloków gorących, dla zimnych zaś właśc i 
we kleszcze mechu11 i cz11e wznoszą się nie(•O do 
góry. bloki zaś są podnoszone przez elektr omng· 
11e,;;. tworząc) z kleszczami jedną <'afość W aż11ą 
niedogodność i niebezpiecv;oństwo przy stosowa
niu elektromagnesów do podnoszenia a zwłaszcza 
do przewożenia ciężarów stanowi okoliczność. 
żo }JOdniesiony c ivi.ar przy uderzeniu lub chwi
lowem przer waniu pl'ądu spada i może stnc się 
po,vodem po,~aźnej katastrofy. Dla uniknięcia 
wspomnianych wypadków stosują pn:_v elekt.ro· 
magnesach oezpieczniki. które w razie potrzeby 
chwytają ciężar i niP dają mu upaść. Autor opi
imje }H'Z) rządy do d~wigania ciężarów, będące 
w użyciu w niektórych hutach żel.1znych. d) 
t )pis 11owól;yt11ej susJar11i rrfoe11i. Suszarnia ta zo 
stała zbudowana w odlewni FelTo )lachine and 
!?oundry Company w Cleveland (Ohio) i przt~d
stnwia dużo i 11teresUJl\''.vd1 od lo,v11iku. szczegó-
łów . e O. Friedheim ('-;\'S,c.::eme odlewów />r-:y 
pomoc.i prqdu pinsku. Autor podaje his.tol'yę 
pows~a111a ~?g.o sposobu .czyszczenia odlewiiw oraz 
Jego rozWOJ i ulepszenia. stosowane w nowożyt
nych tego rodzaju urządzeniach. f) For111owa11ie 
prsy po1nOC.\' S.3llblo11ów. Opis bardzo praktyczne
go sposobu formowa.11ia i·1u· prny pomocy SZ<lblo
nów i ramy. która. sluży za podstawę orar. kie
rownik dla szablon u. Sposób ten doskonale 1ia. 
daje się do formowania rur, kolan, kszta)tPk i 
t. p. g ' D&iat wskasówek prnkl\"c11ych· Od/e,l'n
nie ptd mosiężnych 11a wyrób blachy: płytki takie 
najlepiej jest odlewać \V 'vlewnicac•lt żt-l;iz11y<.:h; 
dawny sposób odl1nvnu 1n taki<'h płyt w masie 
formierskiej jest. <'Oraz więcej zarztl<'any, jako 
niepraktyczny, drogi i dający dużo liraków; waż
na; rzoczą pl'zy od l~wirniu mosiądzu wo wlewr1i· 
cach jest nadanie <>dpowiedniej formy i wymia
rów wychorłom. oraz używanie odpowiedniego 
smaru cłla wlewnic. 'iposoby, u::yw<111e dln ~nbe ;;
piece11iaodlewów od rd-e.i:ieilia; w wypadkach, gnzie 
malowanie farbą olej11ą. nie jest w kazanem. uży
wa się dla zabezpieczenia odlewów od rdzewie
nia łlsfaltu. lub smoły; odlewy nag r1wwa się 11a 
kolor ciemno czerwony i pogrąża w podegrz:rn.' 1n 
płynnym asfalcie lub smole; inny sj>osób <Darifa 
i Bowera) polega ua pokryciu odlewów cienką. 
warstwą tlenku źeluza; odlewy nagrzewa s19 do 
800°-900° przy do,yć energicznym przyply\vie 
powiet1·za, wskutek czego tworzy się warstewka 
tlennika żelaza, poczem dopływ powietrza zmniej
sza się i odlewy podlegają działaniu odtlenia
jącego płomienia. wskutek czego tlennik żelaza 
zamien ia się na tlenek, którego powłoka c h roni 
powierzchnię od lewu od rdzewi1mia; sposób Ges
nern polega na nagrzewaniu odlewów do 550-
6500 w rodzaju rotorty (kotła), poczem wpuszcza 1 

się do niej w przeciągu mn iej więcej pól godziny 
parę wodną. i rnałą ilość nafty. Odlew1111ie rie:n
rów do <va.r; wskazówki, dotyczącf\ formowania 
oraz urządzaJJi?\ specyalnej odlewni dJn wyrobu 
ciężu1ów do wag. <...p ;<c1111ie pit tuś1110,vych; 
ost.Mżno~ci. jflkit< przy tej robocie należy zacho· 
wać, ora:11 sposób jej prowadzenia. IV. W. 

The Engineering and Mining Journal. N2 IO. 
A. Feald1. Prnwodnw"-fa•o :tó111ic-:e w Queensland w 
Australii. Joh11 Ty . .:.sowski. lletodv odbudowy 1"wybierki 
.~ Coeur tfA/e11e. \\' micjsc-owośc i tej eksplo11.towa11e 
są żyły kruszr<1wc o upadz1<• :o;t1omym i 6-50 stóp 
miązszości, znajdu.iące s ię w :itl'omo wznoszących 
się górach . Dotychczas odbudowywano te :!yly 
zapomo<:ą. sztolni. obecnie j1·d11ak l'lldy, z ri ajdu,1ą.
c-e się pooad pozio111om ~ztol111, zostały już prze
wai11ie wybrane i zaczę10 ocłbudow_vwać żyły po
n iżej poziomu szt„lni zapom•>cą szybów, bit.yd1 
ze ztoJui, tak it• 111er:1z górnicy muszą p,rzejść 
kilka kilometr<)w sztolnią, zanim dojdą do szybu 
i zjadą do właściwych pól roboczy~b. Zależnie 
od m i ąższości iy~y i stałości śc i an zmieniaj<\ ię 
tez i spoRohy odiJudowy, W!;zystk iH jednak pot...,. 
gaj~ na z;istosowaniu obudowy drzewnej kratko
" ej z wypełnieniem w.' branych miejsc pndsadz
k ą suchą. Alfred (;rt1den wit :. \ o«ry pa SO li' V frn11s
por/er sialm~\', u~\'it'n11y w Ss<i:ecyi. Opis wyrabin
ne~o pl'zez firm~ SHndvikcn:o; Jernverk A.ktie
bol11g w Sa.ndviken w Szwec.} i transport,wa z 
pasem stalowym. Pas ten odznac:m się nndzwy
cr.njną t.rwałości ą i nie wym~1ga. podobnit~ jak 
pasy gumowe lttb bawełniane, licznych podstawek 
z luźncmi kołami lub wałk:Hn i. gdyż, będąc! gład
kim, dosko11ale przesu\\'l\ ~ię µo torze, ułożonym 
z gł Hłki<'h desek. Obecnie czynne są w Szweuyi 
:ł t.akie transportery z l1a1dzo dobrym rezultatem. 
Neri fr I.• Moore Udo,o;lt 111ale11ia .v pr-:;e!apitl11iu ka-
111ie11in 11~ied;ia11ego ll1•11r\' hn•11e Odbudowa w~· 
gla w poldad 1clr proslop0 1ri~vcll . 

N2 11. Rva11s Ru~keff. !luta ly11!.•owll w J)ee
ri111(, A-nnsns. r;e()I tre f,ee. Osnd;a111e ·dy111u w /111-
cie 111ied;ia11ej Copper Queen S111elten-. li. Wolle11-
berz. Porów11nnie ·,·ste111ów inmacsy ka111ie111a. 
A I /retl r,'radenwit.:: s:v11JelyCl!11a (abr_vkacya n111011ia
Jw. Profesor Haber :;; K~dsruhe i asystent Le 
H.ossignol otrzymali amoniak przez zwykłe z111ie
sza111e wodoru i :izot u pod ci:snieniem 185 atmo 
sfor . Wobec prosto•) tego sposobu czynią s i ę 
obecnie próby stosowania go w przemyśle. C .. 1. 
Sfe.vnrf. Radauin ko11laktowo - 111elamorj1cs11ycll stóż 
nuiono.:-11vclr. Autor zestawia wyniki now~zyrh 
badań rói.nych powaznych si.f naukowych nad 
wpływem ska? wybuchowych na pokłady wapie
ni i glin lub łupków. Lawy gorące działają na 
skały osadowe w dwojaki sposób: najprzód wy
wołują w nich skrystalizowanie si ę i oddzielenie 
domieszek. zawartych w skale osadowej, lub. wy
dzielając z siebie cząsłlki mineralne, wy pełniają. 
niP.mi próżnie w skałach osadowych. Zwy kle 
oba te sposoby wspóldziatają do utworzenia zło.ża. 
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kontaktow~go, gdyż wskutek skrystalizowania baromet.rycznego. lecz zdaniem auLora wysokość 
się domie:;zek i wyparowania wody pod działa- c-iśnienia atmosfery moi.e mieć wpływ tylko n~ 
niem gorąca twoną się w pokładzie próżnie. ~az, wydzielany stale przez spąg i strop c~o~m
które następnie wypeł'nione zostają sekrecyą ka- ków. przez które przesąeza się gaz z pobliskich 
ły plutonwznej. Dla tego te~ w pokładach bar- pokładów węgla, zaś ze świeżego odł~mu \\'.ęgla 
dzo czystego wapienia działanie metamorfozy i ze zczchn OS\VOl)Qdzon_v gaz wydziela się ze 
sięga bardzo niedaleko od konta.kr.u ze skalą og- sLosun.kowo tak znaczną siłą. ;i,~ różnica w ciś
niową. podczas gdy w wapieniach z dużą do- nieoin aLmosfery nie może mieć wpływu zna· 
mieszka krzemieniu, gliny i żelaza kontaktowe czącego. 
złoż:L rudonośne dochodzą do bardzo pokaźnych N!? 13. .1Jiędsy1111rodowy kougres l(eologic.my 
rozmiarow. Na,ibardziej podatnemi dla metamor- w Sztokho/111ie. ·Jedenasty międzynarodO\!Y kon 
fozy przy zetknięciu się z intruzyjnemi ska lam i crres aeolo<Yiczny odbyl się w SzLokholnue od 18 
og11 iowemi są gliny, kt.óre pod wpływem go1·ąca do 25:'go s~rpnia r. 1910 przy udziale 800 uczest
prze0brażają się na skatę porowatą, bardzo po· ników. Kongres zostal otworzouy przez na
datną do cyrkulacyi magmatycznych wó<l i ga- stępcę tronu szwedzkiego przemową do gości w 
zów. Działanie iył plutonicznych na metamor- języku angielskim. Wypowiedziano dwa odczy
fozę pokładów rozciągn się w sprzyjających wa- ty, a mianowicie prof. De Greer: -~~ochrono
runkach na 200 - !)00 stóp od płaszczyzny zet- I logja ostatnich 12 OOO lat~ przedstaw1a1ący do
knięcia, choć w Morenci (Arizona) znaleziono k~adną history_ę zmi~n g~ol?gicznych n~ pod.sta
rudy wytworu kontaktowo - metamorficznego na wie morenów 1 osadow Jezior szwedzkich, 1 R. 
odległości 2000 stóp od żyły ogniowej. a Vogt van Hise: .Wpływ geologii stosowanej i prze
twierdzi, że działu nie metamorfizmu kontaktowe- mys?u górniczego na rozwój ekonomiczny świa
go może rozciągać się na kilka kilometrów, lecz ta•. Pozatem rozdano wiele refe1·atów, które 
zdaniem autora twierdzenie takie jest przesadne, oma\viano w poszczególnych sekcyach kongresu 
i jeżeli znaJdują się utwory metamorfozy na tak i odbyto szereg zajmujących wycieczek. R. Cop
znacznej odległości, to pochodzą one prawdopo- pee Th11rstoll. Zloże po!.:lrulowe kwarcu :Jlolo11ośne
dobnię od innej znacznie bliżej Jeżącej żyły ukry- go w Poto, Peru. Pneciw ivypadkom w kopa/
tej, t. j. takiej, która nie wysda. na pt•wierzchnię. 11iach. Pod tym tytułem redakcya podaje wycią
E. Westoll. Kopnluie c:1·ny w Croeufo11teill R . lJell- 1 gi z wniosku prawodawstwa górniczego, dotyczą. 
ner. S-::yblde oznaczm1ie elektroli~l'CJSlle mied?ti. Fre- cego prowadzenia robót w kamieniolomach i k~
derick lloff111a11. T'vypadl?i w belgijsldclz lwpal11iacll I palniach rud, ułożonego przez specyalną ko.mi
węgla. Autor stnwiu amerykanom za przykład , syę i przedstawionego do ko11g1·esu Stanów Z1ed
Belgię, gdzie dzięki stosowaniu odpowiednich noczonych dla zastosowania jednakowych praw 
przepisów co do użycia materya?ów wybucho- we wszystkich stanach. Dotąd poszczeg6Jne sta
wych i staran11ośc:1 w przestrzeganiu przepisów ny. lecz nie wszystkie, mają różne przepisy bez
co do obudowy drzewnej. przewietrzania i prze- pieczeństwa dla kopalń; dotyczą one jednak pra
'vozu, liczba wypadków w l.;:opalniach węgla jest wie wylącznie kopalt1 węgla, dla innych zaś ko
nadzwyczaj mała F. Schelle11berz ... ystemntyc:ma palń prawie żadnych przepisów niema. \Vo
odbudowa poldad11 Pittsburg. bee tego potrzeba odpowie~niego prawa jest b~r-

N!! 12. Rdwi 11 Wl1ite. [(ontrola zboc;ell otwo- dzo naglącą, zwłaszcza że liczba wypadków nie
rów wiertnic:;\'ch. wierco11ych koro11/u1 dvamentowq. szczęśliwych z większa się. \V laści we przepisy 
Fraucis Lincolll .. Vie/dóre slo t a slolo11oś11e w A/as- bezpieczeństwa, zawarte w tym projek~ie praw, 
ce. F Fa/ding. Pnetapia11ie pirytowe i wyrób nie przedstawiają nic ciekawego dla. ludzi, obe
kwasu siarccn11ego. F. Barrow. Przemysł as - znanvch z odpowiedniemi pra,vodawstwami kra
b~stowy w Tftyo111i11g środkowem. Opis występowa- jów l!Ju1'<>py, i bynajnrniej nie wykraczają poza 
ma. azbestu w stanie Wyoming w pokladnch ser· prneciętne ramy, godnem jednak uwagi jest in
:pentynowych, stanowiących dalszy ciąg takich I stytucya inspekcyi górniczej, która w zalożeniu 
ze pok!adów w Kanadzie. z których pochodzi s\vem silnie różni się od biurokratycznych pro· 
głó,w1~a masa azbestu kanadyjski ago. T. !Joli. totypów europejskich . Wedlug tych przepisów 
Do:·><v1adcsenia z tvglnmi cementowymi. O pis do- naczelnik stanu z wiadomością i zgodą senatu 
świadczeń, c;Zynionych z tyglami cementowymi naznacza inspektora górniczego. Na inspektorów 
do kup?lacy1 srebra. Tygle te w porównaniu z mogą być naznaczone osoby, mające najmniej 30 
tyglam.1 z węgla kostnego mało co ustępowały w Jiit wieku i 10 lat praktyki górniczej w Stanach 
dobro<'t ty!ll ostatnim a pod niektórymi względa- Zjednoczonych, a w tem najmniej 5 lat pracy, 
mi n~wet Je przewyższały. Albert Bordeaux. Wa- jako zawiadowca kopalń, zatrudniających przy
r1mk1 koP_al11ictwa złota w Gnajanie francuskiej. najmniej 50 ludzi. Inspektor sa.m od siebie na.
Leoil .llorm. tan barometryc:my i wydsielauie Sif zna.cza w miarę potrzeby swych pomocników, tak 
gasi~ wybu_chowego. Ana~izy wychodzącego z ko- zwanych inspektorÓ\v-deputatów, którzy musz_ą 
palni_ powie~rza wyraźme wskazują na zależność mieć takie same kwaliiikacye, z tą tylko różni· 
ilości 'vydzielanego gazu 'vybuchowego od stanu cą., że dla. nich wystarcza 2-letnin. praktyka jako 

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



828 PRZEGLĄD GÓRNIOZO-H UTNICZY 1910 

zawiadowca. Inspektorom ani ich pomocnikom 
nie wolno spelniać żadnego innego urzędu ani 
też wprost czy pośrednio być zainteresowanym 
w jakiemkolwiek przedsiębiorstwie górniczem 
danego stanu, ani nawet posiadać akcye takiego 
przedsiębiorstwa. Również nje wolno im ubiegać 
si ę ani też czy to 'vprost, czy pośrednio dziafać 
na korzyść kandydatów na stanowiska pu bliczne, 
społeczne lub polityczno-partyjne. Zakres wła
dzy tych inspektorów jest nieco większy. niż 
odpowiadających temu stanowisku urzędnikc\w 
w krajach europejskich. lecz zasadniczo pod tym 
względem prawie niema różnicy. F. Talbot. 

Kronika 

Wyrób cementu se salaki wielko/Jiecowej sposobem 
Colloseusa. F. Draper. Hutnictwo w Niżnim Ta-
giJu 11a Uralu. Rad czysty. Pani Ourie-Sklodo,v
skiej wspólnie z profesorem Dubieru udało się 
otrzymać rad CZ) sty \V postaci metalicznej. Nie
zmiernie mała cząsteczka. radu, jaką otrzymano, 
przedstawiaia. się w postaci metalu białego. któ
ry przy zetknięciu z powietrzem bardzo szybko 
utlen i? się i zczerniat Położony na kawałku 
żelaza. rad bardzo silni e do niego przywar!. Pa
pier przy zetknięciu z rad em wybuchał płomie
niem a woda szybko rozkładała si ę na swe pier-
wiastki. A. B. 

Zjazd XXXV przemysłowców górniczych ' wnętrzuego w kopalniach i hutach. uzupełnia
Południa Rosyi. Dnia 6 grudnia r. 1910 rozpo- jące przytoczone powyiej nurrny admi nistracyjne 
częły się w Charkowie obrady Zjazdu XXXV-go I i prawodawcze, kary za. pogwałcanie przepisów 
przemysłowców górniczych Południa Rosyi. bezpieczeństwa). 10) Wykształcenie techn iczne 
Program Zjazdu obejmuje: 1) Sprawozdania Rady gf.ruicze i hutnicze. 11) Umowy i warunki 
Zjazdu, czlonków Rady do spraw górniczych, techni<'zne na dostawę węgla dla dróg żelaznych 
pełnomocników Zjazd u. Towarzyst\Va niesienia skarbo wych i maryna1·ki oraz prawo o dostawach 
pomocy robotnikom górniczym, Komisyi r ewi- dla Skarbu. 12) P odat.ki, ponoszone pr zez przed
zyjnej Zjazdu i innych wiadz Zjazdu. 2) Stan siębiorstwa górnicze Południ:-i. Rosyi oraz pro
obecny przemysłu górniczego i hu tniczego na jektowane nowe podai,ki . 13) T aryfy na prze. 
Południu Rosyi oraz przewidy,vaua wyt,vórczość wóz drogami żelaznemi wytworów przemysłu 
i wywóz na rynek wytworów tego przemysłu w góri:1i czego i hutniczego. 14) BudQwa nowych 
r . 1911-ym. 3) Stosunek przedsiębiorstw górni - dróg żelaznych i dojazdowych, stosunki pomiędzy 
czych i hutniczych Południa Rosyi do miejsco- drogami żelaznemi i właścicielami dróg dojazdo
wych instytucyi samorządu ziemskiego i miej- j wych. składy przy drogach żelazny'!h i wogóle 
11kiego. 4) Prawo własności wnętrza w związku z sto$;unki przemysłu górn iczego i hutniczego Po
własnością powierzchni oraz odbudowa pokładów łu<lnia Rosyi do dróg żeh\znych . 15) Porty i 
i ztóż pod torami dróg żelaznych i innemi urzą- przystanie oraz wogóle stosunki przemysłu gór
dzeuiami użyteczności pnblicznej. 5) Projekty pra- niczego i hutniczego Połudn ia .R.osyi do ko
wodawcze w sprawach robotniczych, wniesione munikacyi wodnych. 16) Zbad a.nie i opisanie 
do Izb.v Państwowej, oraz prace przygotowa,vcze, zagłębia Donieckiego, ułożeuie mapy zagłę
dotyczące ubezpieczenia robotników górniczych bia Donieckiego ornz urządzenie przy Ra
od wypadków nieszczęśliwych. 6) Fundusz ube7.· dzie Zjazdu przemysłowców górniczych Po
pieczeniowy przedsiębior~tw od zbiorowych wy- tudnia Rosyi muze11ru górni czego. 17) To,varzy
padków nieszczęśliwych z robotnikami. 7) Spra- stwo ubezpieczeń wzajemnych od ognia przed
wy, związan e z cholerą na Południu Rosyi i jej siębiorstw górniczych i hutni czych na Południu 
następstwa.rui, utworzenie w zaglęhiu Donieck iem Rosyi. 18) Uchwały zwołanego w grudniu r. 1909 
komisyi okręgowych dla przedsięwzięcia środ- Zjazdu mierniczych gór niczych. 19) Udział 
ków sanitarnych \V celu zapobieżenia pojawieniu Zjazdu przemysłowców górniczych Południa Ro
się cholery i udział przemysłowców górniczych syi w wystawach w Rosyi i zagranicą. 20) Kre
w 'vydatkach na. urzeczywistnienie tych przed- dyt handlowo przemysłowy wogóle i w szczegól
sięwzięć. 8) Organizacya ratownict\va w zaglę- ności kredyt dla przedsiębiorstw górniczy_ch i 
biu Donieckiem. 9 ) Środki, zapobiegające wy- hutniczych na Południu Rosyi. 21) Projekty 
padkom nieszczęśliwym (stacye sejsmograficzne I przekształcenia władz górn iczych. 22) Ułożenie 
i bada\vcze, przepisy prowadzenia robót górn i- budżetu na rok 1911. 23) Wybory osób na urzę-
czych ze względu na ich bezpieczeństwo, prze- dy Zjazdu. r. 
pisy zapobiegania 'vypadkom nieszczęśliwym w Zebranie członków Sekcyi Oórniczo-Hut
za.kładach górniczych, przepisy porządku we- niczej. Dnia 9 listopada r. 1910 odbył'o się w 
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Sosnowcu zebraniĄ czlonków Sekcyi VIl-ej Gór- niczego Będzi ńsk iegQ oglosil d ni a 26 listopad a 
niczo-Hutniczej Oddziału Warszawskjego Towa- r . 1910 co następuje: 
nyst,wa µ opierania. przemysłu i handlu , na któ- 1) Mi eszkaniec wsi Ni wka Alfons Modze
rem p . Felicy an Gadomski wygl osil sprawozda- lewski i mieszkan iec wsi Dąbrowa J•,ugen iusz 
nie ze Zjazdu Il-g 11 g órni ków i hutn ikó w pol- Szczotkowski odkryli d nia 7 paździ erni ka r . 1910 
sk ich we L\vowie. P rzebieg ogólny Zjazdu od- zapomQcą szybika na gtębokości 6.5 stóp z ł oże 
powiarlał u tożo nemu p rogr an1owi a uczestn icy galmanu na gruntach wsi Goląsza w gminie vVoj 
Zjazdu z Króle:;twa P olskiego dozna.li bardzo ser- j kowice Kościelne w powiecie Będzi i"1skim. Szy
dec~uegn przyjęc i a ze stron~ ~wych kolegó~". w b_ik, w którym ?dkryty ~ostał ga ln;an. znajduje 
Galicy1. Sp1·awozdawca. stresci ł zapadle na ZJeź- się w o<l leglośc1 10 sąż111 11a wscho<l od osady 
dzie ucliwaly i zazuaczyl, ż.e pomiędzy innemi Antoniego Cieplińskiego i w odległości 2'0 są:7.ni 
postanowiono uznać Prsegl~td Gómicso · flut11iczv na północ od drogi. pr:>.echodzącej przez wieś 
za or•Ya n ogółu górników i hutników polskich. Goląsza i prowadzącej do wsi Dąbie. 
Do si<lad u Delegacyi górników i hutników 2) Nlieszka niec wsi Niwka Alfo ns Modze
}>Olskich wybrano z K rólestwa Polskiego: p. lewski i mieszkaniec wsi Dąbrowa Eugeniusz 
J ana Surzyckiego na przewotl11iczącego, p. Ka:>.i - Szczotkowski odkryli dnia. 27 października r. 1910 
m ierza Srokowskiego na skarbnika oraz p. Sta- zapomocą szybika na alębokości 1 sążnia złoże 
nislawa Kontk iewicza z Warszawy. Ponieważ galmanu na gruntach fgna~ego Barańskiego we 
wybrani do D elegacyi członkowi e z Królestwa wsi Goląsza w gminie \Vojkowice Kościelne w 
Polskiego bądź nie są fachowcami w ścis?em powiecie Będzińskim. Szybik, w którym odkry
tego słowa znaczeni u, bądź też nie utrzymuj ą ty został galman, znajduje się w odleglości 3 
stałych stosunków i nie bio rą udziatu w po- sążni 11a wschód od osady A ntoniego Ciep liń
siedzeniach Sekcyi Górniczo-H utniczej w Dą- sk iego i w od ległości 280 sążni na północ od dro
browie, postanowiono zwrócić się do Delegacyi i::i, pr:>.echodzącej przez wieś Goląsza i prowa-
7. propozycyą za-proszenia na cd on ków k orespon- I dzącej do wsi Strzyżowice. r. 
dentów dwóch czynnych członków Sek cyi , któ- Ożywienie w przemyśle żelaznvm na Po
rzy mogliby lwać udzial w zebraniach Delegacyi łudniu Rosyi. Na calem Poludn iu Rosyi zapa
z głosem doradczym. P. Srokowski zapropono- 11owalo ogólne dążenie do rozszerzania zakladów 
wal 1111tychmiastowe wybranie takich czlon ków - żelaznych i zmn iejszan ia kosztów własnych do 
korespondentów bez uprzedniego porozumienia a ra.nic możliwych. W tym celu w większości 
s i ~ z. Oel~gacyą, yozosta:w i·a.j ąc formaln~ zat.~t- ~11.kladów rozpoczęto zamiaoę sil nie parowych 
w1en 1e teJ kwest.y1 do naJ bltzszego zebrania teJze na prąd nice elektr yczue; n:i. st.acyach e lektrycz
Delegacyi. Na członkiiw korespondentów wybr a- 1 nych do poruszania prądn ic ustawiane są silniki 
no p.p : Fehcyarrn Gadomskiego i Szymona H.u- gazowe lub częściowo turbogeneratory. 
dowskiego, na zastępcę zaś, w razie niemożności Na pier wszem m iejscu stoją pod tym wzglę
wyjazdu którego z .vymienionych, p. Bronisława. 1 dem zakłady Piotrowskie Towarzystwa Rosyjsko
Jasióskiego. I Belaijskiego, które rozszerza walcownię blachy, 

P. Szymon Rudowski poruszyt sprawę braku nie t'\~yłączając bla.eh~ cienkiej., i dąży jedno
organizacyi pomiędzy uczestnikami Zjazdu z cześnie do wytw~rzan 1 a wszystkich gatt~n~ów że
Królestwa Polsk iego i zwrócił uwagę na niepo- / laza. Walcownia. w za.kładach pom1enionego 
t r zelmie wypowiedziane w imieniu oaólu O"Órn i- T owarr.>,ystwa będzie od roku 1911-go porusza~a 
ków i hutników z Królestwa Pol:'kiego

0 
bez saą elektr)'.'Cilllą. ~ C?nt rala elektryczna będzie 

uprzedniego porozumienia się co do ich treści szla na gazie z p1eco'~ kokso'".'ych. . . 
mowy, oraz na zgodne z faktami, lecz nieodpo- W zakładach D~1eprowski_ch. (Kam1e_nsk0Je) 
wiednio co do formy zredagowane j na Zjeździe T~warzyst"'.a. ~ołudmowo-RosyJskie~o Dn1eprow
odczytane sprawozdanie z działalności Sekcyi skH·~o ponnem_one Towarzyst~o dą~y do '~ytwa
Górniczo. Hutniczej. p 0 wyjaśnieniu sprawy r zan1a wszystkich gatunków ~elaza i buduJ~ cen
uch w alon o. ie by 11 a przyszłość wszelkie sprawo- tra lną stacyę elektryczną o sile 20 OOO kom dla 
zdania z dzi ala l ności Sekcyi Górn iczo-llut.niczej 1 prądu stałego . , . . 
pod lt>galy przed ich ogloszeniem do wiadomości . T owa..rzyst.wo 1 aganros_Jne p1:zer ab1:1 walco~
publicz11ej upI"Zed niemu zatwierdzaniu na posie- mę nu sr~ę elektryczną i w medfogu~ czasie 
dzeniach Sekcyi. UcJlwalono również. żeby na cala. wyrabiana ~v zakbdach Taganrosk1?h stal 
przyszłość na zebrania.eh publicznych i zjazdach tomasowska b~dz1e przepusz~zana przez p1 ~c ele
za.wodowych poszczególni mówcy 11 ie przemawia- I<:tr.):'c~ny. S1ly elektryczne.J bę~ą. dosta~czal'y 
li. 0 ile możności. w imieniu ptiwnego grona osób silnikl gazo,~e na _gazie wiel~opiecowym, pr zy 
bez uprzedniego porozumie1J ia się z tero gronem tym ~p?sobie 1 ktlowattgodzrna ma kosztować 
co d o treści przemówienia. 1 kopteJ kę. 

I 
To\va.rzystwo budowy maszy n Har tman na 

Odkrycie galmanu. Na zasadzie ar t 358 rozszerza. stalownię i lejarnię ora z od dzial wyro
usta.wy górn iczej inżynier okręgowy okręgu gór- bów r E>sor owych. 
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Towarzystwo Dolnodnieprowskie zakładów I szewicz, Ferdynand Jastrzębski . Zdzisla \v Kamiń
rosy jskich dla wy robu r ur (Ohodoir) rozszerza w ski, Kazimierz Kostk iewicz. Anton i Schimi tzek i 
znacznym stopniu walcown i ę rur, korzystając z Roman R ieger. 
olbr zymiego dochodu, j aki miafo w roku ub i&g- Odczytano przedewszystkiem wskazan ia dla 
!ym, mianowicie przesdo 2 500 000 rubli. Delegaeyi górn ików i hutn ików polskich i po-

1:ow.arzys.t\va. Noworosyjskie (zakl~dy J u- s~anowiono uzgodnić odpt'.wiednie punkty pomie
zowskie) 1 Domeck1e (zak!ady Drużkowskie) prze- monych wskazań z dążamem Sekcyi Gór niczo
rabiają wszystkie stai-e oddzia}y na nowe. Hutniczej w Dąb rowi e Górniczej do posiadania 

Zaklady T owarzystwa Kramatorskiego ze w Delegacyi stalego i;wojego p rzedstawicielstwa· 
względu na wiele zamówień pracują we wszys;t- opracowanie projekt11 tego nzgodnien ia poruczo: 
kich oddzialacb, lecz nowe urządzenia w zakla· no sekretarzowi Delegacyi . 
dach tych nie wprowadzają się. Odczytano nai:;tępnie regulamiu Deleo-acyi i 

T owarzystwo Doniecko-Jurjewskie nie wpr o- postanowiono 11z11peł'n ić go zal eżnie od r~owych 
wadza również nowych urządzeń. potrzeb; opracowanie projektu tego uzupetnienia 

Jedynie zakłady T owarzystwa Nikopol-Ma- poruczono sekreLarzow i Delegacy i. 
riupo.lsk~eg? pracują niezada~alająco, gdy~ nor- Mianow8:ni zostal i _następu,jący czlon ko wie 
malme idzie tylko walcownia. w stalowm wy- korespondenci Delegacyi: l ) Włod zimierz Emi
twórczość jest znaczh ie zmn iejszona a wielkie nowicz, 2) FeliL:yau Gadomski,•) 3) Kazimierz 
piece zupełnie stoją. Kostkiewicz, '4) J erzy Mesaro>iz, 5) Erne!'t NEi-

. Wo_góle widać ru_ch ożywi ony, lecz \vszę- ,1 chay, 6) ~zy1_Hon Rudowski,•) 7) przedstawiciel 
dz1e _daJ~ o~cz~w~ć się brak koksu z powodu prnemys~u ~viertnic~ego, do mianowania. którego 
g1·asUJąCeJ w Jes1em r. 1910 cholery. r. upoważn i eni zostali p .p.: Bartoszewicz. Łuka-

Warunki techniczne dostawy wytworów I szewski i Zarań ski. . 
przemysłu żelaznego dla dróg żelaznych . B iu- Ro~pat~·zo~o szcz~golowo _u~hw~ly Zjazdu 
ro doradcze wytwórców żelaza w P etersburgu w oraz wn10sln Z.iazdu, 111stytucy1 1 osob poszcze
n iedł'ugim czasie wyda warunki techn iczne do- gó1 11ych„) i _posta_now!ono w sprawi~ pomienio
stawy wytworów przemysłu żelaznego dla dróo- nych u..;hwal i wn_1oskow. co następuJe: 
żelaznych; do wydawnictwa t e.g-o wejdą wszys~ I 1) Postanow1ono_przygotować sprawozdanie 
kie najnowsze okólniki ministeryalne w omawia- rachunkowe Delegacy1 ~i:. okres c:z:asu od i:- 1906 
nym przedmiocie oraz będą wykazane i popra- do r : 1910_ (u_chwala lJ 1. przesła<". Je z k<;>le1 wraz 
wione błędy, popełn i one w książce: „Kubasow. I z ks1ęgam ~ i ?owo~am 1 rachunkowym_1 :vybra
Sbornik tiechn iczeskich uslowij na ieleznodoroż- j 11Y!11 ~1a Z.ieźciz1e II-1m członkom_ Kom1sy1 rewi
nyja. prinadleżnosti ". r. zyJneJ .. Na. przysztoś~ postan?w~on? przygoto-

Zebranie członków Sekcyi Górniczo-Hut- 1 w_ywać 1 składać Kom1sy1 rbw1zy,1neJ sprawozda
niczej. Dnia 24 listopada r . 1910 odbyl'o się w ma rachunko~ve przed k~żdym Z,1azdem . . 
Sosnowcu zebranie czlonków Sekcyi VJI-ej Uór- 2),.,. Prz.nę~o d? wrndomośc.' zatwierdzoną 
niczo-Hutniczej Oddzialu W a.rszawskiego T ow a- przez Z~azd II-1 zm_inn~'. regulan11~10: (uc~wab 2) 
:rzystwa popierania przemysł'u i handlu, na któ - z. tem, zeby wszel_k ie medogod nosc1, Jakie okażą 
rem omawianą by!a szeroko poruszona na Zjeź- si ~ przy stosowaniu. praktycznem nowe~o reg_ula 
dzie II-im górników i hutników polskich we mrn°:, l~yl,y przedl~zo1~e następnemu ZJazdow1 do 
Lwowie sprawa otwarcia. w Galicyi wyższej uczel- usunięcrn. 1 popra\;1en 1a. . . . 
ni górniczo - hutniczej. W pom ienionej sprawie . ąi W sprawie poczy111e111a staran u Rząd_ u 
uchwalono, że z powodu dzisiejszeg o uktadu sto- i K~·a.Ju, aby Dl3legacya_ nzy~kał'a możność bran ia 
sunków i panującego nastroju w sferach wpł'y- udz1atu w rządowych i _kraJo~vych rnstytucyac_h 
'vowych wą.tpliwem jest, ?.eby górnictwo w Kró- dor~dczych, a w s_zc~egoln_o.śc1. w radach górni· 
Iestwie Polski em mogło odnieść korzyść doraźną czeJ. p:zemysloweJ 1 koleJow.e.1 ( ~eh wala 3J, po~ 
z otwarcia. wyższej uczelni górniczo -hutniczej w stanow1?nO opracować_ odpow1\łdme n~emoryaJy i 

Galiuy i i z tego względu postan owienie w tej złożyć Je za P<!średmctweni osobne.i deputacyi 
mierze należy pozostawić wyłącznie do uznania wł'~dzo_m wla~c1wy1~1 ora~ ~o.ł'u Po_lskiemu. \v 

Delega.cyi górników i hutników polskich w po- Wiedniu. ~ostanow10~0 rown 1ez n a wi ązać błiż
rozum ieniu ze stowarzvszeniami górniczemi o-a- sze stosunki z Radą ZJazdu przemysłowców gór-
licyjskiemi. · r. 

6 
niczych Królestwil: Pol:skiego_. . . 

Posiedzenie Delega cyi górników i butni- 4) Pl)s~anow1ono ogłosić w wydaw111ctw1e 
ków polskich odbyło się w Krakowi e dnia 27 i ~Szc~ęść Boz~" ?raz i:ozesla.6 d? zarządó~ kopalń 
28 listopRda r. 1910-go. W posiedzeniu wzięli I s~lrn w Gah_cy1 za:ria.dom1enie o tem? ze ZJaz~ 
udzi ał p.p .: Jan Surzycki prezes, J an Zarański II-1 postanowil uwazać Przeglqd Córmczo-Hutm
zastępca prezesa, Ad am Łukaszewski sekretarz, 
Kazimierz Srokowski skarbnik•), Stf!fan Barto-

• Obj11ł obowił\zki •lrarbooika "PO Zjetd•de Jl-im . 

• Z prf\wem z,a.stępowanie. fitO w rl)z.ie nieobecności pr.1.0~ p„ 
Bronisława JB1i6skieJ,!o. 

•• 1 Przeglł\d Górn ic„o-Rutnfozy, r JSJIO, .V. 2'!. str 796-798, 
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c'lly, jako organ zawodowy górników i hutników I · 9) W sprawie ujednostajnienia słownictwa 
polskich, i zalecił zasila.nie go pracami fachowe- gór niczo-hutniczego ( uchwała 9) postanowiono 
mi i popieranie pod każdym względem (uch wa- powofać komisyę w skladzie p.p.: 1) Felicyana 
?a 4). Gadomskiego, 2) Stanisława K ontkiewicza (syna), 

5) W sprawie zwołan ia. następnego Zjazdu 3) Kazimierza Srokowski ego, 4) Leona Syroczyń
górni ków i hutników polskich (uchwalal'J) uzna- skiego i 5) Edwarda Windakiewicza z prawem 
no, że. o ile okazałoby się to możliwe, należaJo. dobrania sobie Ę>l'Z';lZ nich potrzebnej liczby 
by zwołać ten Zjazd w Warszawie. Postaaowio- osól> i z uwzględrneniem wskazanych przez Zjazd 
no wydać Pamiętnik Zjazdu II-g-o i dokonanie miejscowości i zawodów. 
tego zadania poruczono p. Zdzisławowi Kamiń- 10) W sprawie podjęcia starań, mających 
skiemu. Przed zwolaniem Zjazdu III-go, mianowi- 1 na celu zastąp ienie w Gali cyi węgla pruskiego 
cie w r. 1912-ym, postanowiono urządzić zb i orową przez środki opalowe krajowe (uchwala 10) oraz 
wycieczkę zawodową do zaglębia DąLrowskiego. zrównanie warun ków wywozu węgla galicyjskie-

6) . W sprawie opracowania monvgrafii prze- I go do Węgier z warunkami, z jakich korzysta 
myslu na.fto\vego w G11licyi (u<·hwala. 14) posta- węgiel pruski (uchwala 11) postanowiono zwró
nowiono powolac pod kierunkiem p. Steialla Bar- cić się do p Philippiego z prośbą o bliźsze 
toszewicza do życi a komit.et w s)dadzie, propo- opraCO\-Vanie tych spraw. 
nowanym na Zjeździe przez p. Adama Łuka- 11) W sprawie potrzeby kierowników 'viert· 
szewsk iego.•) 11iczych przy wierceniach za węglem (uch wala 

7) W sprawie stałej opieki nad sprawą bo- I 13) postanowiono zwrócić się do władzy whści
gactw mineral nych Polski (uchwala 5) postano · wej z prośbą o wyciawanie pozwoleń na kierowa
wiono powolać stalą kom i syę w składzie p. p.: nie wierceniem osobom, które mają praktykę 
1) Hieronima Kondratowicza, 2) Kazimierza Kost- 1 wiertniczą i nie wymaganie od nich posiadania 
kiewicza. i 3) Tadeusza Wiśniowskiego z prawem również praktyki g órniczej. 
dobrania sobie przez nich dwóch osób zależnie I 12) \V sprawie niedopuszczalności jb<inego 
od swego uznania. Pomienionej komisyi prze· kierownika dla kop11.lń nafty , na.leżących do 
kazano również następujące uchwały i wnioski: dwóch lub więcej ffrm różnych (wniosek 8), 
1 ) Utworzenie krajowego Zakładu Geologiczne- stwierdzono. że sprawa ta była już przedmiotem 
go w myśl wniosków, przedłożonych i ur.li wal o- obrad w Radzie N aftowej, k tóra opracował'a pod 
nych dawniej w 8ejmi~ Galicyjskim (uchwala 7). tym względem projbkt prze!iisów i zlożyla wła-
2) Utworzenie sekcyi badań geologicznych kraju dzy wlaściwej do zatwierdzeuia; projektuje się 
ze szczególnem uwzględnieniem Królestwa Pol· mianowicie ustanowienie pewnej największej od
skiego oraz powoł<rnib do życia T owarzystwa ległości pomiędzy szyba.mi, które mogą być za.
akcyj nego dla wyzyskiwania krajowych bogactw rządzane przez jednego kierownika. Wobec tego 
mineralnych (wn iosek 6). 3) Założenie krajowe- postanowiono oczekiwać na wynik podjętych 
go Muzeum przyrodniczego w Krakowie (wnio- pod tym względem przez Radę Naftową starań. 
sek 7). 4) Zajęcie się spra.w<1: utworzenia pol- 13) W sprawie niedopuszczalności na. posa
skiego Towarzystwa poszukiwań górniczych dy kierowników kopalń osób. które ukończyły 
(wniosek 5). szkołę wiertniczą (wniosek 9), stwierdzono, że 

8) W sprawie otwarcia \V najbliższym cza· sprawa ta była pr:i.:edmiotem obrad i st11.rań R ad y 
sie wyższej uczelni górniczej 'v kraju (uc hwala. Naftowej i postano\viono oczekiwać na rezultaty 
8) postanowiono powołać komisyę w skladzie I tych starań. 
p.p.: 1) Leona Syroczyńskiego. 2) Leopolda 8ze- 14) W sprawie zbadania stosunków ustroju 
fera i 3) Ja.na Zar>1ńsl<iego z prawem dobrania I salin galicyjskich w kierunku potrzeby ich reor
sobie przez nich potrzebnej liczby osób. Pomie- ganizacyi (wniosek 10) postano\viono zwrócić się 
nionej komisyi przekazano również następujące do powołanej w r.ym celu przez ~jazd komisyi 
wnioski: 1) Zwinięcie knrsu górniczego w krajo-

1 

z prośbą o rozpoczęcie poruczonej jej pracy. 
wej szkole górniczej i wiertniczej w Borysławiu 15) W końcu postanowiono odroczyć na 
wraz z przekazaniem funduszów tego kursu szko- razie załatwieni1· uastępujących uch wa.! i wnios
le górniczej w Dąbrowie Sląskiej. a pozostitwie- ków: 1) Powołanie prywat nego pxzedsiębiorstwa 
nie w B orysl:awiu tylko k ursu wiertniczego, polskiego z kapi talem krajowym dla. zbadania i 
kształcącego na wiertaczy i dozorców (wniosek eksploatacyi soli potasowych w Galicyi (uchwa
l ). 2) Otwarcie kursu wiertniczego w politech-

1 

l a o), ponieważ sprawą tą zajął się j uż Sejm Ga.
nice Lwowskiej, kształcącego kiero\vników ko- licyjski i jest ona na dobrej drodze. 2) Foczy· 
palń naftowych i \Vierceń węglowych (wnio- nienie starań, mających na celu rozwój przemy-
sek 2). slu wiertniczego w Galicyi (wniosek 4). 3) Prze-. _ _ l tłumaczenie na język polski i wydanie drukiem 

. , Pr gl d 06 ·c ·H t · 1. 10 , . M ·t ....,., -99 w zbioru statutów i postanowień królewskich oraz ze ł\ rnt i.o u n1ozy. r, r , • • "'• l:!i r. in.o-' • • . • 
ogłoszon~·m w ·"'\la-im ·~tr 797> Pr~egląiu IJórniczo-Rutniczego ze· uch wał gwareckich, zawieraJacych przepisy da w-
stawieniu ucbw(<ł Z~azdu 11-go górników i hutników pv iskich uch wa- • · .- C 
ła niniejsza przer; lllOUWagę zO•t&ła OpuszezOna n ego prawa gorniCzegO, pomieSZCZOnego W " Or-
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pus juris metallici • Hieronima Łabęckiego (wnio- lazny111 w listopadzie 4 330 OOO pudów węgla wouee; 
sek 3). 4) Wydani~ mCJ.nografij soli w Galic~i zażądania p~·zez .dr?gi żelazne tylko 2 7c.:O OOO pu
(wniosek 11). 5) W yd anie broszury popularn~J. dów, spożycrn. m1es1ęcznego 3 OOO 000 pudów i za
przys~ępnej dla dozore;ów i ~rak~ują~ej ?. kopal- pasów ua 1 listopada r. 1910.go 8 300 OOO pudów. 
nictw1e solankowP.m oraz obeJIDUJą.CeJ zb1or prze- Dane powyższe świadczą, /.e dostawuy węgla do
pisów (wniosek 12). nieckiego proponowali zabezpieczenie dróg że-

Po załatwieniu w przytoczony powyżej spo- laznych w opał \V wysokości, przenoszącej ich 
sób uchwal i wniosków Zją,zdu omawiano nastę- żądanie oraz spoży?ie miesi ~cz~1e, i przy zapa
pujące sprawy bieżące: 1) Szkoła górnicza w sach w wysokości trzechm1es1ęcznego prawie 
Dąbrowie Śląskiej . 2) Będąca na ukończeniu spożycia; pomimo to kupn0 węgla dąurowskiego 
Monoarafia zagłębia węglowego Krakowskiego. przyszło do skntku po 11 kop. za pud z odbiorem 
3) Wydane pieśni górn icze z nutami. 4) Wyda- na ~tac.}~i wysyłające.i: gdy dla dos~awców "'.ęgla 
ny drugi r ocznik kalendarza górniczego .Szczęść domeck1ego na odbiór na st;icy1 wysylaJącej 
Boże" na rok 1911. 5) Organ Związku górników nigdy nie było zezwalane. Rada Zjazdu prze
i hutników polskich „Szczęść Boże\ którego mystowców górniczyc h Południa Rosyi uważa 
o1\! 3-i w nied?ugim czasie wyjdzie z druku; po- za konieczne zaznaczyć, że w przeciągu pierw
stano,viono wydawać pomien iouy organ co kwar- szych dziewięuiu miesięcy r . 1910 drogi żelazne 
tal, opracować jego budżet i program oraz ure- Poludniowo-Zac:bodnie zażądały drogą lądową 
gulować stosunki redakcyjne. Omawiano rów- I 542000 p t: <lów węgl a. a na. paździ~rnik odrazu 
nież wewnętrzne stosunki gospodarcze Delegacyi 1 992 OOO pudów, t. j. na jechin miesiąc więcej, 
i postanowiono przelać do rachunków Delegacyi niż na poprzednie dz i ewięć miesięcy. Te nie
fundusze 11zkoly górniczej w Dąbrowie Śląskiej; równomierne żądania dostawy węgln psuły u do
po11tanowiono wreszcie, że skarbnik Delega.cy i stawców węgla prnwidłow,v bieg robót a przytem 
ma prawo wglądania również do rachunków były one zgłoszone względem ~alęzi przemysłu, 
Związku górniH:ów i hutnikÓ\V polskich w An- odczuwającej ciężki kryzys ekonom1czn;>', spowo
stryi oraz do rachunków innych związanych dow a ny epidemią cholery w lecie i Jesieni r. 
bezpośrednio z Delegacyą organizacyi, komisyi 1910. W końcu pażdziernika i w listopadzie 
i przedsięwzit;ć. normalny bieg robót w zaglębiu Donieckiem zo-

Następne posiedzenie Delegacyi postan1~ wio- stał przywrócony, przemysł zy11kał mo~ność 
no zwofać w połowie lutego l'. 1911-go w Kra- czyn ien ia zadość ws7,eJkim zapotrzebowaniom i 
k owie lub Dąbrowie Górniczej zależnie od uzna.- w przeciągu pierwszych 9 dni listopada wysłano 
nia prezesa i sekretarza Dalegacyi. r. 25 214 OOO pudów węgla, co dHje niedobór zaled -

Badanie zagłębia Dąbrowskiego. Dnia 6 wie- 3 °o w ponhvnaniu z żądaniami. Pomimo LO· 

grudnia r . 1910 przybyła do Sosnowca komisya drogi żelazne Połud11iowo -Za0hodnie kupiły wę
państwowa, utworzona pod przewodniut.we111 p. gie! gorszy w innem zagłęuiu, mianowicie Dą
Kurmakowa dla. zbadania kosztów w!asnycli wy- lir•>wskiem. po cenie wyższej i na ulgowych wa
dobycia węgla w zagłębiu Dąhrowskiem•). Z ra- runl~ach. odbioru, nie baczą~ na to, że zagłębie 
mienia. Rady Zjazdu przemysłowców górniczych Donieck ie może uskutecz nić tę dostawę na do· 
Królestwa Polskiego do składu pomienionej ko- J!?dniejszy~h dl~ B.karbu \~arunkach w porówna
misyi należą p. p.: Juli an Strasburger, J an Su- niu z t~·m1. na ..1ak1ch kup1on.y został węgiel dą· 
rzycki i Paweł Vassal. r. browslo. Jeżeliby zarząd drog żelaznych Połu-

Dostawa węgla dąbrowskiego dla dróg dniowo-Zachodnich przed zawarciem umowv z 
żelaznych Południowo-Zach(ld nich. W sprawie kopalniami dąbrowskiemi zwr6ci1 się clo Rady 
nabycia przez drogi żelazne Pol'udniowo-Zacho- Zjazdu przemysłowców górnicz.vch Poludnia R o
dnie 3 790 OOO pudów węgla dąbrowskiego.„; Rada syi, ot.rzymałby odpowiednie wyjaśnien ia co do 
Zjazdu przemysłowców górn iczych Południa Ro- ~O/.l'ośc i fatwego ~aopati:zeni.a pomien io~ych dróg 
syi wysłala do ministrów Handlu i Przemysłu zela~n.y?h w węg~el donieck.1. . ~ad.a ~JazdLt .ko
oraz Komunikacyi depesze treści następujacej : muml .... uJe 0 P?wyzszem ]J. nu~1 1 st1ow1, Jako o Jed-

• \VecUi1g wiadomości, posiadanych w R adzie nym z '1zynmków. pogar~za.iącyc~ stan prz~my 
Zjazdu przemyslowrów górn iczych Południa Ro- I słu w9glow~go na Połu~niu H.osyJ. .odc~uwaJące
syi, drogi żelazne Południ owo-Zachodnie kupiły go w przeci ągu i:oku „l)leżącego. c 1ę~ln kryzys 
na listopad r. b. 3 1/

2 
miliouów pudów węgla dą- tak z po.wod~ .epiJ ~m 1.1 chc;>lery. pko 1 z. powodu 

browskieao z odbiorem na stacy i wvsvlającej po stałego zmnie.1szama. ilośc i węgla, odbieranego 
11 kop. z"a pud. Kupno powyż:::ze • pi·zy'szło do przez skarbowe drogi żelaz~1e. skutkiem cze~o 
skutku, pomimo iż przemysłowcy węglowi za· zap~sy węgla na. di:o~~ch_ zelnzi~yrh Poł~?nio
głębia Donieckiego. dostarczajacy węgiel dla w?'ch, Ek.a~erymńsJ{1.6J 1 ~o.słoewsko - ~IJOWO· 
dróg żelaznych Poludniowo-ZaĆhodnich, zapro- \\ oroneskieJ z~aczllle zmn~eJszyły się i tn:e~a 
ponowali dost11rczyć pomienionym dro()'om że- stosować. śr~dk1 nadzwycza.Jne. dla zaop~t~·ze.ma 

eo tych drog ze~azn.ych \V węgiel z pom1męr1em 

• ) Przogll\d Górn;ozo-llutniczy, r, 11110, ~ 21, str. 7!!G-7lłl. 
•• / l'rzogll\d Górniozo.Rutniczy. r. 11110, .V! 2S, str. 700 

planu przewozow 1 handlowych obliczeń wysy-
lający11h." r. 

Wydawca: Rada Zjaz_d~~emysłowców gorn1czych Królestwa Polskiego. _ Redaktor 

• ~ #~ W drukarni St. Swięckiego w Dabrowie . 

• • ~ fJ 

Kazimierz Srokowski. 
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