
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO, POŚWIĘCONE SPRAWOM PRZEMYSŁU GÓRNICZ.EGO I HUTNICZEGO. 

~ e; ( 2411. 'Oqbrowa, dnia l l{wietnia r. 1914. Tom XI. 

Określanie ilościowe wody w paliwie płynnem. 

W regulaminie, uwzględniającym prawo, wy- Kiernjąc się przytoczonemi powyżej wska-
dane d. 13 kwietnia r. 1905 „o akcyzie, pobiera- zówkami l\linisterstwa Skarbu, kt6re przyjęło dla 
nej od wytworów przemysłu naftowego" , podany określania wody w surowej ropie i wytworach jej 
jest następujący sposób określania wody: „Okre- I przerobu zasadę sposobu, praktykowanego przez 
~Hanie ilościowe wody wykonywa się w przyrządzie Towarzystwo Braci Nobel jeszcze przed wydaniem 
t>zklanym, którego część dolna jest zwężona w wymienionego powyżej prawa, rzeczone Towarzy
kształcie cylindra i podzielona na centymetry i st li' o zamówiło szklany przyrząd, tak zwaną menzurkę 
ich częś<'.i dziesiętne. 100 cm3 danego wytworu na- „11" (rys. l) objętości 500 tms, której dolna część 
ftowego wlewa się do wymienionego naczynia, do- cylindryczna podzielona jest na centymetry i ich 
daje 400 cm3 zupełnie przezroczystej benzyny lub części dziesiętne. Polecony sposób „rządowy" ma 
nafty, wykłuca silnie przez 3 minuty i pozostawia jednak tę wadę, że przez rozcieńczenie badanego 
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wytworu naftą lub benzyną często wydziela się 
emulsya barwy piaskowej , zawierająca drobno czą
steczki wody i przeszkadzająca prawidłowemu od
czytaniu wydzielonej domieszki wody. W celu 
zniszczenia emulsyi sposób ,.rządowy " został przez 
Towarzystwo Braci Nobel nieco zmif'niony. 'l'a 

I zmiana, którą w dalszym ciągu poznamy, polega 
na ogrzewaniu i mieszaniu zawarto~ci menzurki I oraz na odczytaniu wydzielonej wody po upływie 
dolcladnie określonego czasu, licząc od początku 

1 ogrzewania menzurki. 
1 Sposób „rządowy" określania wody w wy-

tworach naftowych, ulepszony przez Towarzystwo 
Braci )if obel, tak przedstawia się. 

Wytwór, w którym ma być określona ilośći 

I wody, mający temperaturę pokojową, wykluca się 
silnie w przeciągu 5 minut w butelce, zawierającej naj-

1 wyżej 3/4 swej objętości danego materyału, a następ
nie nalewa się zapomocą odpowiedniej pipetki 
(100 crn3) do czystej suchej menzurki do kreski, 
oznaczonej liczbą 100, przyczem tworząca się na 

I 
powierzchni cieczy piana (od pęcherzyków powie
trza) w rachunek nie wchodzi. Xastępnie dopelnia 
się menzurkę do kreski 500 przezroczystą (suchą 
bezwodną) naftą temperatury pokojowej i taką 
mieszaninę wykłuca się pTZez 3 minuty, zakorko
wawszy menzurkę korkiem szklanym. X ależy pal miętać o tern, żeby po odwr6ceniu menzurki kor
kiem na dół cała ilość wytworu, znajdująca się w 

' części cylindrycznej, zmieszała się dokład11io z naftą 
w jednorodny płyn. 

Po wykluceniu mieszaniny wstawia się men-
Rys. 1. (1

/4 wiei. nat) zurk~ w odpowiednią podstawkę drewnianą P w 
do odstania na 24 godzin. Ilość centymetrów celu odstania w temperaturze pokojowej w prze
sześciennych osiadłej wody daje jej zawartość pro- I ciągu najmniej 1.5 godzin. Po uplywie tego czasu 
centową w badanym wytworze·'. woda, zawarta w wytworze, osiada w dolnej części 
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menzurki a linia, odgraniczająca ją, od rozczynu, 
jest wyraźna albo też oddziela ją warstwa masy 
barwy piaskowej, tak zwana „emulsya", która nie 
tylko pływa po wodzie w postaci masy zbitej, lecz 
osiada również na ścianach stożkowej części men· 
zurki w postaci nalotu. 

W celu rozdzielenia tej emulsyi, zJożonej 
częściowo z matcryalu palnego, częściowo zaś z 
wody, należy zakorkowaną menzurkę wstawić Jo 
wody gorącej. Dla wykonania tego służy szklan· 
ka S (rys. 2), do której wstawiona jest mosiężna 
pokrywka E, utrzymująca menzurkę w położeniu 
pionowem. Po nalaniu do szklanki wody gonwej 
(70°0) wstawia się menzurkę w pokrywkę tak, że· 
by woda otaczala cylindryczną i stożkową jej część 
aż do kreski 50. Wskutek takiego ogrzania omul· 
sya szybko znika, l"Ozpnszczając się w mieszaninie 
naftowej i wydziela zawart<~ w sobie wodę. 
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Rys. 2. (l/4 wielk. nat.) 

Po upływie 20 minut wyjmuje się menzurkę 
z wody i po odkorkowaniu jej „spycha" dokładnie 
ze stożkowych ścian pozostałe na nich części wody 
i emulsyi do dolnej części cylindrycznej, przyczem 

w celu zupełnego oddzielenia emuJsyi należy ko· 
niocznio mieszać nie tylko dolne warstwy miesza· 
niny naftowej, lecz ostrożnie mieszae również i 
warstwy górne. Wskutek tego otrzymuje się bar· 
clzo wyraźne łatwo dające się odczytać odgranicze· 
nic wody od mieszaniny naftowej . 

Do mieszania i spychania nalotu ze ścian 
menzurki używa się pręta mosi~żnego grubości 
3,5 mm, zaopatrzonego na ko11cu w kawałek rnrki 
gumowej. 

Po wykonaniu takiej czynności zatyka się 
menzurkę korkiem i znown wstawia j<, na dalsze 
łO minut (razem na godzinę, licząc od chwili 
pierwszego wsta\vienia do ·wody gorącej) do tej 
samej szklanki z tl\ samą jednak nic ogrzaną po
wtórnie wodą. Po wyjęciu menzurki. z wody wsta· 
wia się ją w podstawkę drewnianą P w celu ochło· 
dzcnia za\vartośc i do temperatury pokojowej na 
przeciąg 1 godziny. W górnej części menzurki po·"' 
\vyżej kreski ;)OO t>vorzy się podczas ostygania 
„rosa" w postaci drobnych kroµ ok:k, osiadających 
na suchych ścianach menzurki i na wewnętrznej 
powierzchni korka. 

Po uplywic wspomnianej godzi.ny należy „ro· 
sę" w miarę możnośC'i jaknajostrożnicj zepchnąć do 
dolnej części menzurki, co najlepiej uskutecznia 
się przez zmywanie samym rozczynom naftowym, 
zwilżając tą mieszaniną wspomniany wyżej pręt 
mosiężny z gumą. Jeżeli tę czyru10śe wykonywa 
się z niezbędną, uwagą i ostrożnością, to krople 
wody osiadają naprzód na stożkowych ścianach 
menzurki a .;tącl tl'zcba jo 'znowu zepchnąć do cy· 
Jindrycznej jej części . 

Ostateczne odczytanie ilości wydzielonej i ze· 
branej takim sposobem wody odbywa się po uply· 
wio godziny (po uko11czeniu czynnośc i spychania). 

Całe określenie wody od pooz<:~tku do końca 
wymaga:. 

godzin. 
Do wykłucenia wytworu i p1zy· 

gotowania rozczynu naftowego 
Odstanie w temperaturze 

pokojowej . 
Odstanie w temperaturze 

10°C w szklance 
Odstanie w temperaturze 

pokojowej . 
Spychanie „rosy" . 
Odstanie w temperaturze 

pokojowej . 
Razem. 

15 

1 

1 

18 

minut 

li) 

dO 
Ostateczne odcr.ytanie ilości wody musi nast~pi e 
bezwarunkowo n ie późni<'j, jak wskazano w prze· 
pisie, t. j. w godzinę po zepchnięciu rosy, gdyż 
podczas dłuższego stania mieszaniny naftowej emul· 
sya zaczyna wydzielać się na nowo i czyni linię gra· 
n.iczną cieczy niewyraźną, przeszkadzając w pra 
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widłowem odczytaniu. w ruchomych, około poziomej osi, futerałach 4 na-
Liczba centymetr6w sześciennych, zapełnionych I czyńka (rys. 3), w których wskutek szybkiego ru

w menzurce przez wodę, pokazuje wprost odsetki chu wirowego na zasadzie siły odśrodkowej cięż-
objętościowo, kt6re podzielono przez ciężar wła- 1 • , , 

ściwy wytworu, Jaj<~ w wyniku oJseLki wagowe. " 
'l'ak przedstavvia się spos6b .,rządowy" okre· 

ślania wody w pali wie płynnem, ulepszony przC'z - „. "' 
Towarzystwo Braci ro bel. 

~loże nic tyle ten, kto spos6b powyższy prze-
czyta, i le raczej ten, kto osobiście go przerobi, przy- I _ Sb 

zna wraz ze mn<1,żo trudno jost wymyślić coś bardziej I 
arhaiczucgo. nudnego i tak malo w gruncie rzeczy 
dokładnego, jak wlaśnio ton ulepszony spos6h ,.rządo- \ .., 
wy·'. 'l'o "ul epsze~e": jcżeli wog6lo w tym wypadku j 
można tak \;·yraz1c się, dokonane zostalo w r. l 909, • ;_i 

poczem Towarzystwo Braci 1 obel wydalo rcgula-1 ~ 
min drukowany, pouczający. jak ten n u 'l'pszony" ~ 
spos6b należy wykonywać. 

P011i0waż z okoliC'znoś<'i przyjmowania od- Rys. 3. (1/3 wicl k. nat.) 
padków 1taftowych, jako ezlon0k komisyi przyj- szc gatunkowo cząstki oddzielają się i zbierają w 
11rnjącoj, miałem przyjcnmość zetkm\ć si<~ z jedn~·m części cylindrycz11C'j nacr.yńka, zaopatrzonego tu w 
z prr.edstawiC'icli Towarzystwa Braci Nobel, jako podziałkę, \\'yrażającą odsetki objętościowo. 
członkiem komi~.\"i, oddaj<\coj wytwór, i ten:i.e Pro.iekt por6wnania obu sposob6w zaintoreso
p. rzed.stawicicl zan:ezyl mi niema I .. slowcrn ltono- 1j ~al p~·zcdstawiciela. '1'.ow~r~yst:va Braci N obol (~t6~·y 
rw', ze spos6l> rz~\dowy, nlepszon.v prr.Pz 1'owa- me w1cczyl "- wymki w1rowki) do tego stopnia, ze 
r~ys~wo Bra~·i ;\oh:1, jest najdokladni~'.iHZ,V na Ś\Yie-

1 
nżyczy1 mi nic ~ylko wszystk~cl_i przyrzą~6w, po

<·1c 1 :%aden mny me moż0 go zastiw1e w rocznym tJ·zebnyC'h w opisanym powyzeJ sposobie ~rządo
obroeit' 100 rnilion6w pudów o<lpaclk<hv naftowych, wym", lcrz nadto, czyniąc zadość maj prośbie, 
przeto zmm-zony b~-łcm ton sposób ,.rządowy" przysłal wyćwiC'zoncgo i wprawnego w określaniu 
porównać- r.c sposobem oddawna u mnie wprowa- I wody „spcc,val i stę" . ·wzięliśmy się więc obaj do 
<lzony111, bard,,;o sz.vhkim, gdyż <laj<\cym wynik 1 określeń wod;.· w jednych i tych samych materya
najwy~Pj po uplywio godziny. Służy mi w tym I łach , każdy hmym spo>=obem. 
celu rozpowszechniona w krnjach eywilizowanych VI' celu wykonania doświadczeń przygotowa
spe<>yalni<' do określ cli wody w paliwie płyunem łem w ośmiu kolbkach stożkowych (każda o pojem
„ wir6wka'', obracająca siP. z chyżością ;3 ooo ob ro- ności 300 r·m 3), zaopatrzonych w doszlifowane 
t6w na minut<~. Maszynka ta pozwala umicszczae korki :;zklane, następujące mieszaniny: 

kolbka 1-sza zawierała 1.)0 cm3 o<lpa<lk6w naftowych j 2 f'ms wody. obję~. Oj ,o wody 1,3 
„ 2-ga 150 ., 
„ :3-cia ,. l00 

" )) 

" 
-1--ta )) l50 

" ., ,)-ta 150 " ,. 
„ u-ta 150 

" ,. 7-ma 
" 

150 
„ 8-rna 150 „ )) 

Po jaknajstaranniejszem wykł6ceniu zawartości 
każdej kolbki odlewałem 50 cm3 mieszaniny do swo
jego naczyńka (rys 3), resztę zaś, t. j. lOO cmS, od
dawałem spocyaliścio od sposobu „rządowogou. 

OkTeślenie wody w wirówce wykonywałem w spo
sób następujący: Po nalaniu do każdego z 4 naczyń 
po 50 cm3 badanego wytworu (z kolbek M 1, 2, 3 
i 4) i po 50 cm3 nafty (do kreski J OO) wykłócałem mie
szaninę, żeby otrzymać równomierną ciecz. Po zatka
niu naczyń zwykłymi korkami wstawiłem je do 

n :3 )) )) " 
1,9 

" 
ł ., „ )) )) 2,6 

)) 5 „ 
" 

3,2 
., (i n ~ " " 

3,8 
„ ., 7 n „ „ )) 4,4 

" 
8 ,. „ 5,0 

„ )) 9 )) " " 
., f>.6 

obszernej napełnionej wod<1 gorącą (70- 80°0) zlew
ki, tak, że 4 naczyńka, zawierające lżejszą od wody 
ciecz, pływały w zlewce, zachowując położenie pio
nowo. Po upływie 15 minut, które zupełnie wystar
czają do ogrzania rozczynu w naczyńkach, wstawiłem 
je do wirówki i wirowałem przez 15 minut, pow· 
tarzając tak czynność ogrzewania jako też wirowa
nia 4 razy t . j. do otrzymania stałej objętości wy
dzielonej wody. Wobec tego, że doświadczenia wy
konywałem dwa razy po cztery próby, co zabrało 
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2 razy po 2 godziny (ogrzewani e l godzinę, wiro
wanie l godzinę) przeto z ośmioma próbami bylem 

.V. prób~· 
l Jl 

"·irowanie wirowł\nif' 

w 
ogrzsnf'go 

(75oC) 
ogrzan<'!(<> 

(7a•'C') 

koll>c<>. 
rozczynu rO:.':<'zynu 

Objęt. 0 
0 wod~· Ol>,i<:t. o 0 wod~· 

I l,2 r,6 

2 1,6 2.0 

3 2,8 3,0 

I ·~,o 3.2 

5 3,8 3,8 

6 4,2 4,4 

7 4,6 .f,8 

8 5,2 I 5, ~ 

)\admienić musz~. że linia, oclgraniczająca wo
d~ oc'I c>mnlsyi. ktc>ra wyclzirla się ,,. wir6wC'c w po
staci równej zbitej warstwy pierścieniowej, jest tak 
ostra, że o nieprawicllowem odczytaniu mowy nawoi 
bye nie rnoże. Emulsya w tym stanie trzymała 
si~ w moi<'h doświadC'zEmiach w przeci~\gu kilku 
dni bez zmiany. 

Elp<><'yaliRta od sposobu „rządowego", ulepszo
nq~o przez Towarzystwo Braci ~obeł, pracował u 
mn io w lahoratorynm, mając do rozporządzen ia '3 
przyrz<\<ly, nad ośmioma próbami przez -1: dni z 
rzęc'ln. Wyzna(: mnRzę, żo litość brała patrze<!, z 
jakim wysiłkiem „spycha}" on każdą spostrzC'żoną 
kropelk~ emnlsyi i rosy, pocąc się i męcząc, żeby 
dowie§(', że jego sposób jest wielce niedokładny i 
hardzo żmnclny. 'Wyniki jego pracy. zestawione z 
moimi. dają obraz następujący: 

·°"" próby I. n. Różni<· a 

\\' ·wirowanie Sposól> I ·Il. 

kol be<' Obj<!t. 0 
0 wody ;-rządowy"' Obj~t. o 0 wod.'' 

Objęt. 0 .wody 

I 1,6 r,o + o,6 

2 2,0 I,75 I 0,25 

3 3,2 r,85 + i,35 

4 3,-1 3,05 + 0,35 

5 -1.0 3,20 + 0,80 

gotów po upływie 4 godzin. 
Wyniki byly następujące: 

J Il [\' ' 'virowanie wirowanie 'virowunif' 
ogrzanego 

(7a•C) 
ogrzanego 

(7•>oC) spraw dzająt•(\ 

rozcz,vnu rOZ('Zj'Jlll 

Ohj~t. o 0 wod~· Objęt. 0 0wody 

1,•) I,6 -
2,0 2,0 -
3.L 3,2 3,2 

3,4 3,4 -
4,0 4,0 -
4,~ 5,0 5,0 

:;.o - ... :>o - ~ ,2 

'),8 5.8 -

,\• prob.'' I. J]. Różnica 

\\ wirowaniE' Rpos<il> I li. 

koll><'<' Obj<:t. 0 
0 wody .,.,rz::\dOw~p- Ob jęt. 0 

0 wo<l.' 

Ol>j•:t. 0 
0 wody 

6 5,0 ),80 + 1,20 

7 5,2 4,00 + 1,20 

8 5,8 •f,40 + I,40 

Gdy przedstawiciel Towarzystwa Braci Nobel 
i jego specyalista od sposobu „rządowego" dowie
dzieli ::;ię o wynikach mojej -!-goclzinnej pracy, któ
re starannie u!~rywałem do końca określeń „rządo
wych", miny ich były bardzo rzadkie, gdyż róż
nico w naszych określeniach, dochodzące prawie 
do 1,5°0 , w rocznym obrocie 100 milionów pudów 
odpadków naftowych stanowią bardzo poważną 
sumę pieniędzy, niemal kapitał, którego nawet w 
obce minimalnej różnicy 0,25°0 lekceważyć nie moż
na, a cóż dopiero mówić, gdy ta różnica stanowi 
J ,5%. Sens moralny z całej pracy jest taki, że ci 
panowie przyszli do przekonania, iż kwestya bytu 
sposobu „rządowego" jest przez wirówkę zachwiana 
i że sposób „rządowy" powinien spocząć wśród 
mnóstwa podobnych archeologicznych szpargałów, 
gdzie mu się pod grubą warstwą pyłu zapomnie
nia dawno już miejsce nal eży . 

Henruk Wdowis.:c1<>wski. 

Olbrzymi rozwój przemysłu żelaznego pocią- li o 4H,3°0 . Wytwórczość surowca w Stanach Zjed
ga za sobą powiększenie zapotrzebowania na rudę \ noczonych, w :Xiemczoch, A\.nglii i Francyi, gdzie 
żelazną. Od roku 1870 do 1910 wydobycie rudy wytopiono w roku 1910 więcej niż 85°0 wytwórczo
podniosło się z 28 do H-± milionów tonn mctrycz- ści surowca na kuli ziemskiej, wynosiła (w milio
nych, t. j. o 116 milionów tonn metrycznych, czy- nach tonn metrycznych): 

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



PRZEO LĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 297 

w tej liczbi~ 

~--------------~------~-~ :~? g 
N S:~ ~«> 

iiok ~ ~.~ N§ u· .~ ~ ~ 
e~~.: ~~ a ~ ; ~· 
~~~ ~ ~ ~ ~ ~ 

1880 l8,6 3,9 2,9 7,9 1,7 0,-1-
1990 27 ,7 9,4 4,7 8,0 2,0 1,0 
1900 41 ,l 13,8 8,5 9,0 2,7 2,9 
J 905 53,2 23,0 I l ,O 9,fi 3, l 2,7 
19 JO ()() ,6 27 , 7 14,8 10,3 4, I 3,0 
19 ll G3,2 24,2 15,3 LO, I -!,3 3,fi 

Równolegle z tem rozwijalo się wydobycie 
rudy żelaznej, które w roku 1870 wynosiło 28,2 
tonn metr„ a następnie wzrastało w sposób nastę
pujący (w m il ionach tonn metr.): 

w tej lic,bie ------:~·~~ o 
ocz ::: 
N N-~ ""' (..I «i N o°' 

Hok J-4- ·- ·~ ::: "· "' -~~~~ No "' "' "· " " 6 f. "' .., > . .!ie: (J) "·" ::: ;. . 
„:.---r.:::i ~ ::: "' "' z 

" ~ 
::: ... o 

~es: rl5 ~ r... ~ 

1880 44, 1 7,9(} 7,2 18,:3 2,9 0,98 
1890 .)7,2 15,95 11 ,4 l-!,0 :3,5 1,7 
1900 89,;3 27 ,4 18,96 14,0 .),4 {).() 
1905 l L.),5 45,3 2:3,04 l +,8 7.4 -l,9 
1910 144,0 1) 56,9 28,7 15,5 14,G 5,7 
1911 H38,01) 45,4 29, 9 15,8 1 H,3 7 ,O 

W miarę wzrostu przemyslu żelaznego i za
potrzebowania na rudę żelazną zaczyna vowstawa(o 
obawa eo do dalszego imopatrywania przemyslu 
żr laznego w mdę. 

Olbrzymir cyfry wydobytej rudy żelaznej i 
wytwórczoś«i surowca o tyle są. zdnrnicwając:o, ż<· 
powstaje pytanie co do zapasów rudy i możności 
ich blizkicgo wyczerpania. Dla węgla kamiennego 
pytanie to n ie jest nowo i niejednokrotnie już za
trw$lżało opiuic~ };Ublicl':ną w Anglii (po raz pierw
szy w r. I 8CiG, kiedy hyla wyznaczona komisya 
ru\dowa w celu zbacla11ia zapasów węgla). 

Spra\Y<1 zaopatrywania w rud(1 zajmował si ę 
międzynarodowy kon gL"es geologiczny w Sztokhol
mie~ kornitet wykonavwzy tego kongresu wydal 
pracę „Tho Tron Ore R<'som ces of the World". 
Sprawa ta pi lnie była r6wnież rozpatrywana w 
os~a~ruch ezasach w specyalne:i prasie europej
skJCJ. 

N a kongresie w Sztokholmie zapasy rndy żelaznej 
na kuli ziemskiej były podzielone na rzeczywiste (ac
tual r eserves) w ilości 22 408 tonn metr. z wydaj
nością żelaza 10 192 tonn metr. (tutaj weszły obli
czone zapasy rudy, odpowiednie dla wytapiania 
surowca przy obecnym stanie techniki) i możliwe 
(potential r eserves) w ilości 123 377 tonn metr . z 
wydajnością żelaza 53 136 tonn metr. (tutaj weszły 

') Przypuszczalnie. 

zapasy rudy, nieodpowiednie przy obecnych cenach 
i obecnym stanie techniki). W następstwie będą 
brane pod uwagę tylko zapasy rzeezywiste. Ka po
szczególne części świata zapasy te rozdzielają się 
w sposób następująey (w mil. tonn metr.): 

Europa 
Ameryka. 
Azya . 
Af:rvka 
Au~tralia. 

Ruda żelazna 
l2 032 
9855 

260 
125 
1'36 

Żelazo 
-l 733 
i) 154 

156 
75 
H 

vY Europie oprócz tego znajduje się praw
dopodobnych zapasów rudy -ł-0 H:>O tonn metr. z 
wydajnośc• i<~ żf'laza 12 044 tonn metr. W ważniej
szych krajaC'lt zapasy rudy są następujące. 

<: "' " " " „ 
" "' (j <i 

P11 f1 ... twn -s .,, 
" 

o 
"' 

o 
" "' ""' " ~ „ 

~ o :; o 
N ii:: ·N 

mil. tonu rn~tr. w o" 0 
0 do ZR pasów w ~~uro pie-

~ienH'.'' 3877,7 1360 :32,'.! ~8,7 
Francy a 0300 ] 1-:!:0 27,-J. 24.1 
8zwecya 115 7.J8 12,7 18,3 
Xorwegia 367 124 
Anglia 1 308 455 10,8 9,6 
Rosya Enrop. 8Gł.G 387 ,2 7,2 8 •) 

,~ 

Hiszpania . 7 11 3-19 :'i,9 7,4 
A us try a 28+ 103,5 2,-1 2,2 
Grecya . 100 .Jo 0,9 1,0 
Belgia 62 25 0,5 OJ> 

\V 8zwPcyi, Xorwegii, Rosyi [~uropejskiej i 
Hiszpanii znajdują się rudy wysokoprocentowe, 
gdy w gl<hrny<>h krajach przemysłowych w Euro
p ie rudy są maloprocentowe. \V całej Europie 
wog6le zapasów jest bezwzględnie i stosunkowo 
mniej niż w Ameryce. Pod względem zaopatry
wania w rucl<~ żelazną cah\ kulę ziemską można 
podzic>lić- na dwa samodzielne prawie zupełnie 
zamknięte w sobie kola gospodarcze, mianowicie: 
Ameryk<: i Europ~ z Afryką p6łnocm1 (Alger, Tunis 
i :Jfaroko), pomi~dzy kl6rrmi .zach odzi nieznaczna 
tylko ""~·miana wzajemna; fabryki stan ów wschod
nich .A.nirr,vki PóJnocnej .zaopatrują się w niewiel
kich il'ościach w m<lę z Europy (Szwecya i , or
wegia); do Anglii i innych miejscowości lądu sta
rego ruda przychodzi z Nowej Ziemi, z wyspy 
Kuby i innych. W Europie można przeprowa
dzić nąstępującą linię, odgraniczającą miejscowo
ści, wywożące iudę od przywożących: przeszło 
60% całego wywozu przypada na kraje, posiadają
ce olbrzymie złoża · wysokoprocentowej rudy, lecz 
biedne w zapasy paliwa kopalnego i dlatego w kra
jach tych słabo rozwinął się przemysł żelazny (Hi-
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.szpania, Szwecya, Grecya i Afryka p6lnocna). 
Przeszło 90% przywozu rudy żelaznej do Europy 
przypada na kraje z bogatymi zapasami węgla, 
lecz stosunkowo biedne w wysokoprocentową rudę 
(Niemcy, Anglia i Belgia). 

Wydobycie P"YWÓZ wywóz 
i< raje rudy żelaznej 

tysi,\CO t o n. mot r. 
Rosy a 7 ooo 
Niemcy. 28 700 
Anglia . 15 470 
Belgia 123 
Francy a 14 GOO 
Hiszpania. 8 700 
Szwecya i Nor-

wegia. 4 750 
Grecya . 650 
Afryka p6J-

nocna. I 000 

Razem Europa 80 993 

Stany Zjednoczone 
Ameryki P6łnocne:j 54 500 
Kanada 104 
Newfaundland . . 1 300 
Wyspa Kuba . 1 OOO 

1 ooo 
10000 3 ooo 

7 ooo 
f) 200 
l 250 4600 

7 850 

3 900 
650 

l ooo 
23 -!50 22 ooo 

2 600 645 
l 250 

1300 
1 ooo 

spożycio 

6 ooo 
35 700 
22470 

5 323 
11250 

850 

850 

82 4-!3 

5() 455 
1354 

~~~~~~~~~~~~ 

Razem Ameryka 56 904 3 850 2 945 57 809 

95% spożycia rudy w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej przypada na rudę miejscową, 
zapasy kt6rej znajdują się gł6wnie w dolinie wiel
kich jezior i są olbrzymie (4 259 milion6w tonn 
metr. z zawartością żelaza 2 20-! mil. tonn metr.). 
Ruda jest wysokoprocentowa (55%) i posiada mało 
fosforu (0,45%). W ostatnich pif}ciu latach zaczyna 
się powiększać zapotrzebowanie na rudę zagra
niczną i od roku 1907 cło na nią było zmniejszo
ne z 1,25 kop. do 0,47 kop. od puda. 

W roku 1910 przywieziono z wyspy Kuby 
63% og6lnego przywozu, 10% z N ewfaundlandu i 
3% z Kanady; na Szwecyę przypadło 12%, na 
Hiszpanię 11%. Przywożona ruda ma znaczenie 
tylko dla fabryk w stanach wschodnich. Wywóz 
rudy ze Stan6w Zjednoczonych jest niewielki: w 
roku 1900-ym 51 i w roku 1910-ym 645 tysięcy 
tonn. Złoża rudy żelaznej w Newfaundlandzie po
siadają 3 635 milionów tonn. wysokoprocentowej 
rudy (50%). Zapasy rudy na wyspie Kubie wyno
szą 1 903 milionów tonn. z zawartością żelaza 85 7 
milionów tonn. Niedawno w Ameryce znaleźli po

"kłady w Venezueli i Brazylii. Nowe pokłady sta
nowią, jak się zdaje, olbrzymie złoża wysokopro
centowej (do 68% Fe.) rudy żelaznej. Zapa~y jej 
określają na 2 miliardy tonn. Kopalnie znajdują 
się yv dużej odległości od brzegu morza, z którem 
powinny być połączone koleją żelazną. Wywóz 
stąd po upływie 5 7 lat może wynosić około 2 
milionów tonn. 

Co się tyczy Europy, gdzie wydobycie rudy 
wynosi 59% wytwórczości rudy żel aznej na kuli 
ziemskiej, 1) to rozwój przemyslu żelaznego za 
czas od r. 1870 do l'. 1910 nasuwa następujące 
wnioski. Na początku okresu przywóz rudy obcej 
stanowił tylko niewielką część zapotrzebowania 
miejscowego, przyczem ruda przywożona była 
przeważnie dla zamiany na miejscową (naprzykład 
w Kl.ewelandzie wobec ich bogactwa w fosfór) . Ca
le prawie wydobycie ześrodkowało się w krajach 
z rozwiniętym przemysłem żelaznym. Wydobycie i 
wywóz wysokoprocentowej rudy z Hiszpanii i ze 
Szwecyi były w tym. czasie niewielkie. Przy dal
szcm zapotrzebowaniu rudy w miarę wyczerpywania 
się zapasów w Belgii i w Anglii zaczyna się usil
ne ·wydobycie i wyw6z wysokoprocentowej rudy w 
Hiszpanii i Szwecyi. Wydobycie w tych krajach 
powiększa się; wydobycie w Hiszpanii za rok 
1870 1907 podniosło się z 1,740/o do 12,UO/o, ~· 
Szwecyi z 2,5 do 5,38%. 

Przeciwnie, wydobycie w krajach z rozwinię
tym przemysłem żelaznym spada: w Anglii stano
wiło w r. 1870-ym jeszcze 59% wytwórczości rudy 
żelaznej na kuli ziemskiej, a w roku 1907 już tyl
ko 19,5%; wydobycie w Belgii zmnicjszylo się z 2,()(; 
do 0,39%. Zmniejsza się stosunkowo i zapotrzebowa
nie własnej rudy. Znaczenie przywożonej rudy dla 
potrzeb tych kraj ów znacznie się powiększa i sta
nowi do roku 191 O więcej niż 90% zapotrzebowań 
w Belgii, prawie 1/ 3 (31 %) zapotrzebowań w Anglii 
i więcej niż 1/ 4 w Niemczech. Od 80% do 85% wy
wozu daje Hiszpania, Szwccya, .B""rancya i Afry
ka północna. Ujawniają. się przytem niektóre cha
rakterystyczne objawy. W Anglii wysokoproccll
tową rudę miejscami wyeksploatowano i zaczynają 
wydobywać mniej procentową rudę. 

W Hiszpanii pokłady w Bilbao wyczerpują 
się. Po wyczerpaniu pokładów nadbrzeżnych za
czynają uciekać się do miejsc wewnątrz kraju dla 
wyrobienia pokładów więcej oddalonych. 

W zaopatrywaniu w rudę Europy zaczy
nają brać udział wszystkie oddalone kraje. W 
ten sposób w przeciągu 40 letniego okresu spo
strzega się zmniejszenie zapotrzebowania własnej 
rudy, zależne od wyczerpania się pokładów w 
krajach przywozu i wzmocniony przywóz rudy za
granicznej z powodu słabego rozwoju własnego 
przemysłu żelaznego w krajach wywozu. 

Trudności w zaopatrywaniu się w rudę, zwią
zane z. wyczerpaniem się niektórych bogatych pokła
dów rudy i przedsiewziętymi środkami rządu 
Szwedzkiego, utrudniającymi wywóz, zmusiły do 
szukania nowych pokładów wysokoprocentowej 
rudy chociażby w więcej oddalonych krajach od 
rynku handlowego i doprowadziły do niezbędnego 
wyrabiania miejscowej mniej procentowej rudy. 

1) W Ameryce 4J:1'/o i w innycb miejscowościach około i•10 • 
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ZEMER mówi 1), że „przed 35 laty nikt nie 
śmiał myśleć o wytapiaruu surowca z rudy fosfo
rowej lub posiadającej mniej niż 40% żelaza. Obec
nie metalurgia niemiecka powinna spożytkowywać 
przedewszystkiem rudy fosforyczne z 28- 31°/ 0 

żelaza". Z Ei.CER przypuszcza, że technika z koniecz
ności nauczy się korzystać z rudy 1 5 250/o oraz 
posiadającej w sobie arszenik, których obecnie nie 
przetapiają. Wszystkie czynniki przy szybko wzra
stającym zapotrzebowaniu wywołują podniesienie 
się cen na rudę. Co się tyczy nowych pokładów 
w Ameryce, Afryce, Azyi, to zapewne wysokopro
centowa ruda może być przywożona 7. tych miej
scowości do Europy, pomimo znacznej odległości i 
koniecznośri straty długiego ezasu na przewóz 
przez morze. Kie można przytem lekceważyć moż
ności rozwinięcia w tych krajach własnego prze
mysłu żelaznego. Na tf~ drogę niedawno wRtąpi~ 
.Meksyk i Chili, i za ich przykładem maj<\ zamiar 
p6jść Brazylia, Afryka południowa i inne kraje. 

Co do poszczeg6lnych krajów europejskich, 
należy zaznaczyć, że Hiszpania, która zajmuje 
pierwsze miejsce po!ir6<l wyLw6rców rn<ly żelaznej 
(prawic -±O°!o całego handlu), za przeciąg czasu od 
r. 1880 do r. 1910 wydobyła 200 milionów tonn 
rudy żelaznej i z tego więcej niż 1/ 2 wywieziono 
do Anglii i prawie 1/ 4 do Niemiec. 

Do roku I 902 Hiszpania wywoziła prawie 
wylącznie rudę niefosforyczmł (0,02 -0,0G% Pb.), 
lecz od rnku 1903 wywożą 8ię z Hiszpanii do 
Niemiee większe i lości rudy ze znaczną zawarto
~cią fosforu (0,75 I ,25% Ph.). Z całego wywozu 
w roku 1910 (7 850 tysięcy tonn) 3/ 5 przypada na 
prowincye p6h1ocnc (13ilbao ), gdzie zapasy rudy nie
fosforycznej szybko wyczerpują się. Zawdzięczając 
Rwoim dużym zapasom, Hiszpania jeszcze na długi 
czas pozostanie wielką dostarczycielką rudy żelaz
nej na rynek europejski. 

' Wahania się cen na rudę hiszpańską (mar
ka Rubio loco porty w Holandyi) w latach kry
zysu i roz·woju były następujące (w kopiejkach za 
pud). 

lata rozwoju 
1890 1900 1906 1912 
L0,5 12 13,9 13,5 

lata kryzysu 
L887 1895 1903 1908 
8,3 8,6 11,6 11,fl 

Ogólne wzrastanie cen uw:ydatnia się bardzo 
wyraźnie. 

Przemysł żelazny we Francyi, ześrodkowany 
z początku w miastach nadbrzeżnych na północy 
i zachodzie, przez długi czas 'szedł na rudzie hisz
pańskiej. 

Odkrycie bogatych 'pokładów rudy z 33- 36% 

1) Jab.rb. f. NaLionaHik' u . Stat, Febr. 1913. 

Fe. w Normandyi, Anjou iglównie w okręgu Briey 
nie tylko wzmocniło zapotrzebowanie mdy miej
scowej. lecz wysunęło Francyo na jedno z pierw
szych miejsc w liczbie krajów, wydobywających 
rudę. Silnie rozwijający się wywóz rudy z Fran
cyi idzie do Belgii (prawic 1/ 2 całej il ości ) , do 
Niemiec i do Anglii. 

W Szwecyi rudy fosforyczne na północy 
(48 70% Fe. i 0,6 3,2% Ph.) i w Szwocyi ~rodko
wej (60% Fe. i L,5% Ph.) wysyłane są za granicę. 
Niemcy prawie zmonopolizowały tu wyw6z żela
ziaka magnetycznego, zapewniwszy sobie 80 90% 
całego wydobycia, t. j. prawie całą wytwórczość 
rudy fosforycznej. Anglia i Belgia przywożą 
rudę (niżej O,G% Ph.) ze środkowej Szwecyi. 
Wywóz rudy żelaznej ze Szwecyi w przyszło
śei może zmniejszyć się pod wpływem dwóch 
czynników. Z jednoj strony stara się go ograni
czyć rząd Szwedzki, z drugiej strony zaczyna się 
w Szwecyi elektryczne wytapianie surowca. 

Wydobycie rudy żelaznej w Algierze i Tuni
sie wzrastało do tego czasu powoli, lecz można w 
przy8złości oczcki.wae jego rozwoju. 

Zapasy rudy (580/o Fe. przy niewielkiej za
wartości fosforu) S<' tu bardzo duże; w samym 
Algierze przeszło 100 milionów tonn. Prawdopo
dobnie w blizkiej przyszłości ruda będzie wysyłana 
i z l\laroko. 

Na Niemcy przypada prawie łO°lo ogólnego 
przywozu europejskiego rudy żelaznej , na An
glię 340/o i na Belgię prawie 200/o. Prawie 
GOO/o spożycia wcwnQtrzncgo stanowią rudy mało 
procentowe (28 - 340/o Fe.), przeważnie z Lotaryn
gii i Luksemburga. Surowiec lejarski i be8eme
rowski wytapia się w Niernrzcch z wysokoprocen
towej rudy, przywożonej ze Szwecyi (w roku 
19 I 1-ym 3,5 tonn metr.), z Hiszpanii (3,2 tonn 
metr.), z Rosyi (0,9 t. m.), z Francyi (2,1 t. m.), z 
Algieru (0,3 t. m.) i z Grecyi (0,1 tonn metr.) W 
ostatnich czasach Niemcy wznowiły większość 
umów długoterminowych , zawartych jeszcze w ro
ku 1!}00 i 1902 na dostawę rudy magnetycznej ze 
Szwecyi. Dla ułatwienia przywozu tej rudy na po
czątku roku 19 I 2 były bardzo obniżone taryfy na 
drogach żelaznych od Gdańska i Szczecina na 
Śląsk, gdzie przemysł że lazny, mając zapewnione 
dostateczne zapasy węgla, rozporządza małoprocen
tową rudą żelazną (27°1o Fe.). W przyszłości nale
ży oezekiwać powiększenia się przywozu rudy 
żelaznej do Niemiec z nizin francuzskich Briey. 

Anglia od czasu wynalezienia procesu be
semerowskiego (w r . 1862) wpadła w zależ
ność od przywozu rudy hiszpańskiej. W samej 
Anglii zapasy wysokoprocentowej rudy (44- 48°/0 
Fe.) już wyczerpują się. Istnieją tu jeszcze olbrzy
mie pokłady rudy małoprocentowej (30- 350/o Fe. 
i do 2,30/o Ph .), l ecz w obecnym czasie trudno 
jeszcze określić praktyczną ich korzyść. Dopóki 
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Anglia będzie panowała, jak dotychczas na<l wy-

1 

przyczyni.ly kopalniom w Krzywym Rogu poważ
twórrzością besemerowskl'l,, dotychczas <lla nioj ne straty ·wskutek zmniejszenia się zapotrzebowa
niezbę<lny jest przywóz G,5 milionów tonn metr. nia na rudę żelazną na rynku wewnęt•znym. 'vV 
rudy nicfmiforyczuej. \V roku 19 Il prawie 70°/0 lakich warunkach wywóz za granicę okazał się dla 
przywozu rudy żelaznej <lo Anglii prz.vpa<lło na nich jcdynem wyjściem z trn<lnogo położenia. Wy
ru<lę hiszpai'iską, oprócz tego przywożona h_yła \.\' (lz zaeząl rozwijać się i wynosił 1 w milionach pu-
ruda z Algir1·u, Szwocyi i Rosyi. d6w1: 

Bogadwo węgla w Belgii zapewnia jej wzrost J 90 189519001905 1906 1907 1908 1no9 1810 1911 
przcmy~ln ~elazncgo , , .loc7: k~rz~·sta ~ma z uo0/o 04 1,1 08 136 288 5J 9 355 31 G 51 !1 54 I 
przywozoncJ r udy z :'.\ iennec i li rancyi. W raz Le ' ' ' ' ' ' ' ' ' 
wzmoc nionego ·wytapiania surowca, Be lgia narów- R.nda była wywożona gMwnio <lo Nicrn1ioc 
ni z Ang! ii\ powinna stać się jednym z wi(;kszydt ( -1-2. 1 m. p.) i do Anglii (9 ,9 m. p.). \V roku rn 12 
naby we6w rndy zagrani cznej. dzięki pomyślnemu stanowi przcniyslu żelaznego 

Zaopatrzonie H.osyi w rud~ układa 8ię po- na Poludniu H.osyi zapotrzc•bowanio wowtu}trzne 
myślnie. Pokłady własnej iudy są bardzo dnż<' im rndę o tyle wzroslo i ceny na rynku wrwnę
(864,li milionów tonn czyli :>2,8 miliard6w pucl<>w). trzuym h,dy tak wysokie, że wywóz zacz::\1 znmicj
Na. PoludJJiu Ro::;yi w Krzywym Rogu islniPjl' szaf sit:: \.\' roku 19! 2 wywieziono już tylko -1-0,i'> 
186 milionów tonn (11 ,;> miliard6\\' pml.) wysoko- lll. p. \\' roku l9 I :3 przypnszczalnic powiększy się 
procentowej rnd)' ((i2°/ 0 Fe. i 0,02 0,0-1-0

0 Ph.). znacznie wytapianie surowca z rndy małopro
Opr6cz tc>go, jeż('[i we Francyi udało się niC'dawno c·entowej (:37 rn°0 Fe.) i fosforycznej 10,8 1,2°0 z 
odkryć nowc> poklady rndy, tombardziej j est to K('rc·zv 1). 

możclllw w Hosyi, gdzie tereny są jPszezo rnalo Żapotrzebowanio na żelazo i stal w blizkiej 
zbaclaiw. Do rokn l 900 H.osya prawie nic wywo- przyszlo.~c i. powinno powiększyć siP;. \V tak im razie 
ziła rndy żP lazncj; ws7.ystka ruda szla na zaspo- Hosya mmii powiększyć wytw6rczoś(- su row<'a, a 
kojenie potrzeb rozwijaj<\cego sit( przemyl:lln żelaz- prz<'to można przypuszezać. że wywc>z rndy żelaznej 
ncgo w iojscowogo. W okro.sio upadku przemysłu , ;1, Hos,ri "' bJizkiej przy8zlości znrnicjsz.r sit; bar
zaszla jednak potrzeba wywozu rudy kn:yworo- dzo 2). \V każdym razie, wziąwszy pocl nwagę wy
skiej za gran icl;. l{oboty prz.ygotowawrzc d o d u- mieniono powyżej warunki, <·c> na n a lrpszo gatn n
żego wydobycia rndy w okresie największego roz- k i rndy, do których należy rnda z Krzyw0go Rogu, 
kwitn prz<'tnyi;;Ju że l azn<'go na Poluclniu RoHy i powinna podnieść sil~ w przeci:-\gn najbliższyeh lat. 

projekt prawa o ochronie zDrowotnej powietrza oa zanieczyszczenia przez Dym. 
Rozwój przemysłowy miast naturalnie połą

czony jest z budową w obrębie miast liczn ych 
fabryk i zaklad6w przomyslowych. 1.,aki wzrost 
fabryk i zakład6w, zużY'rnjących wielką iloś(
paliwa i wytwarzających olbrzymią ilość dymu, 
odbił s ię przedewszystkiem na czystoś<'i powiel rza 
miejskiego, a przeto i na zdrowiu ludności miej
skiej. Szkodliwe działanie clymu szczególnie clało 
się odczuć od czasu wprowadzenia węgla, jako 
środka opalowego, co najpierw mialo miejsce w 
Angl ii jeszcze w X I U-cm stuleciu . Prawie ocl tego 
czasu w Ang lii zaczęla się walka z dymem, która 
trwa dotychczas, co też dało możność najwięcej 
szczegółowego opracowania w Anglii sprawy celo
wej walki z <ly mom szczególnie z punktu widzenia 
praktycznego i technicznego; naukowe zbada.nie toj 
spr awy najlepiej opracowane zostało w Niemczech 
dzięki µracom znan~·ch hygienistów Rubnera, 
.A.szora i innych. 

tl<>nku węgla, tlenku węgla, siarczanów, smolnyc lt 
i innych cręści składowyeh oraz kopeiu, wytwa
rzającego się z cząsteczek węglika. 'l'worzenie się 
dymu powstaje wskutek niczupolncgo spalania się 
paliwa, co zależy z jednej strony od urz;~dzenia 
pl'zyrząflów do opalania, palenisk i kotlów, w 
których nie można otrzymać zupełnego spalenia, 
z drugiej zaś strony od zastosowania złego gatun
ku węgla (posiadającego dużą ilość węglowodor6w), 
jak również od nieumiejętnego obel1od7.e ni a się z 
piecami i węglem. 

S z k o d 1 i w e <l z i a ł a n i o d .Y m u. Co się 
tyczy szkodliwości działania dymu, zal eżne to jest 
od znajdujących się w dymie i przechodzących cl.o 
powietrza siarczanów, smolnych snbstancyi gazo
wych i kopciu. Siarczany i gazowo substancye 
smolne osiadają na liściach roślin i wywołują za
nik roślinności. Kopeć składa s ię z twardych 

P r z y c z y ny two r z en i a s i ę d y mu. . . . . . . . . .. 
I) dl k Śl · .A W 1 t · t t ·d I 1) W zakładach Kerczen~k1ch, ktoro wzno.wiaJ:\ SWOJ'\ dz1ałalno~c 

y111 po ug O "l'O ClUa . O per a ]eS O W J O- po długoletniej przerwie. 
ma mieszanina powietrza oraz niecałkowici e spa- !) Tak myśli Schm3r w Lo.zurtogui, IOC7. nio bior.\ o ni pocl uw:.•-

l h t 6 Z kl d kł d 
· cl ~<: pokll\dów rndy w innyc h. mioj•cowo!\cil\~h opró<lz Krzyw~go 

onye wy wor w. wy • e ym s a a się z wu- 1{ogu. . 
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c·z<\steczek dymu i tern łatwiej trzyma się w po
wietrzu, im więcej powietrze posiada pary wodnej. 
Dym i kopeć sprzyja rozwojowi i rozmnażaniu się 
bakteryi z powodu zatrzymywania niebieskich, 
fioletowych i ultrafioletowych promieni światła, 
działających zabójczo na bakterye. Oprócz tego 
d~·m i kopeć zgęszcza parę wodną powietrza i 
przenosi ją do obłoków skutkiem czego zmniej
~za sic1 liczba dni słonecznych, klimat miejscowo
śei l:!taje się chłodniejszym i życie mniej przyjem
nem. 

Badania naukowe, dokonane przez slynnych hygie
nistów, potwierdziły szkodliwe dzialanie dymu na 
'l.drowie człowieka. Pod tym względem należy przy
znać za najwięcej cenne badania Aszera. Aszer na 
zasadzie danych statystycznych i doświadczenia na 
zwierzętach stwierdził, że w miejscowościach z wielką 
liczbą fabryk, wytwarzających dużą. ilość dymu, 
dają się zauważyć przeważnie ostre choroby płu
cne bez charakteru gruźlico\Yego oraz przyspiesza się 
lliopomyślny przebieg gruźlicy. Zwierzęta, które 
przez dłuższy czas wdychają dym lub powietrze, 
zawierające w sobie kopeć, ujawniły nadzwyczajną 
i:<kłonno8ć do chorób plucnych. Rubner w swoim 
artykule o szkodliwości dymu w dużych miastach 
przyszedł do wniosku, że kopeć w połączeniu z 
niespalonymi gazami, parą smoły i kwasu siarcza
nego szkodliwie oddziaływa na zdrowie mieszkań
c6w miast i wyrządza szkodę roślinności oraz 
doprowadza do zniszczenia pomniki i budynki. 

W a 1 ka z tl y m em. Szkodliwe działanie dy
mu na zdrowie człowieka zmusiło organizacye 
państwowe i spolecznc do walki z tą klęską, z 
jednej strony drogą opracowania sposobów możli
wego usuwania tworzącego się w miastach dymu, 
z drugiej zaś strony drogą prawodawstwa. Walka 
z dymem w Anglii opiera się na szczególnie mo
('nych podstawach. W niektórych miastach istnie
j<\ towarzystwa i zwjązki, które wynajdują wszelkie 
środki '"' celu walki z dvmem i im wła~nie nale
:i..r zawdzięczać zapoczą.tkowanic prawodawcze w 
tym względzie. 

Pod względom technicznym środki, usuwające 
w miarę możności dym, można podzielić- na dwie 
grnpy: l) bezdymne spalanie węgla i 2) spalanie 
paliwa bezdymnego. 

Spalanie węgla wytwarza dym wówczas, jeże
li cząsteczki węglika niecałkowicie spalają się; 
wynika stąd. że przy urządzaniu pieC'6w niezbędną 
rr,eczą jest osiągnięcie zupełnego utlenienia w~gli
ka. Osiąga się to w miarę możności zapomocą 
różnych sposobów mechanicznych; dodatkowe<Yo 
i wzmocnionego ciągu, laclowaczy mechanicznych, 
ładowania paliwa z dol u, ro1,pylaczy, rnsztów pa
tentowanych, przyrzc\dów do drzwiczek pieców 
i t. p. 

\V Anglii, gdzie wyjątkowo wiele zrobiono 
ni:<ilowań w celu usunięcia dymu z piceów kotło-

wych, w wielu okręgach fabrycznych ilość dymu 
zmniejszyła się o 80%. 

W celu usunięcia dymu używa się również 
paliwo bezdymne. ~ależy ściśle rozróżniać pali
wo twarde i gazowe. Do pierwszego zalicza ~ię 
paliwo posiadające mało gazów (antrac~rt, węgiel 
drzewny, koks) i paliwo, obfitujące w gazy (w~
giel kamienny, węgiel brunatny, torf i trociny). 

~ astępnie w celu zmniejszenia dymu jak 
również oszczędności paliwa, niezbędną jest rze
czą posługiwanie się przyrządami mierniczymi, 
dającymi możność stałej kontroli temperatury w 
piecu i wejściu do przewodu dymowego, nadmia
ru powietrza i ciągu w kominie oraz dokonywa
nia analizy gazów dymowych. V\Treszcie stała 
kontrola dwutlenku węgla, zawartego w wydziela
jących się gazach, jest najlepszym środkiem do 
osiągnięcia oszczędności na paliwie. 

Jako wnioski w sprawie szkodliwości dymu 
i środków walki z dymem, przytoczono nast<amją
ce zasady, przyjęte na :3-t-tem zebraniu Towarzy
stwa niemieckiego ochrony zdrowia w Zurychu w 
r. 1909: 

1) X aj ważniejszą przeszkod<1 do celowej wa 1-
ki z dymem jest mniemanie, że dym węglowy 
stanowi tylko niedogodność. Pomyślnego wyniku 
należy oczekiwać tylko w przekonaniu. że dym 
wielce szkodzi zdrowiu człowieka i że w obecny1n 
czasie poważne zanieczyszczenie miejskiego po
wietrza powinno być równie surowo zabronione, 
jak zaniee.zyszczanie ziemi i wody. 

2) Ze dym węglowy przynosi dużą szkodę 
zdrowiu, stwierdza sii-: danomi statystycznemi i 
doświadczeniem, które jednogłośnie wskazują, że 
umiarkowana ilość dymu i kopciu przez uszkodze
nie komórek płucnych wytwarzają skłonność do 
ostrych chorób płucnych i przyspieszają przebieg 
gruźlicy. Dym i kopeć sprzyjają tworzeniu się 
mgły a mgła, zgęszczaj~\C dym i kopeć, sprzyJa 
przejściu lotnych części składowych do pluc. Dym 
pochłania znaczną część slonccznego światła i szko
dzi roślinom i budynkom. 

:3) Badania powietrza miejskiego wskazują 
na niewidoczne znaczenie dymu domowego. .Jaka 
jest ilość- tego dymn oraz dymu z zakładów prze
mysłowych. należałoby okre8lić dla każdego kraju 
podług jednakowej metody. Peryodyczne badanie 
powietrza jest również niezbędne, podobnie jak 
badanie wody. wody zo ściek6w. wytworów spo
żyw<'zych i t. p. 

4) Z takich badań i spostrzeżeń można otrzy
mać prawidłowe zasady dla opracowania potrzeh
nych postanowień. Walka z dymem, wynikająca 
w znacznym stopniu zo skaTg, ma zwykle ograniczo
ny miejscowy wynik pomy~lny. Wyjątek stanowią 
przedsiębiorstwa przemysłowe, które można zobo
wiązać warunkami przy wydawaniu pozwoleń na 
ich otwieranie. 
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5) J ednakowe środki w r6żnych miejscowo
ściach są niezbędne chociażby dla tego, żeby miejs
eowości, kt6re nie zdążyły opracować postanowień, 
nie przyciągały do siebie zakład6w przemysłowych. 
Skutkiem tego należy bezwarunkowo utworzyć za
rząd główny dla całego państwa. 

6) Zarząd ten powinien spełniać następujące 
zadania: a) Opracowywanie jednolitych sposob6w 
badania powietrza miejskiego, a przeto i dymu. b) 
Badanie szkód, przyczynianych przez zepsute po
wietrze ludziom, roślinom, budynkom i. t. d. c) 
Rozpatrywanie projektów ulepszeń w tym kierun
ku i ogJaszanie odpowjednich konkursów. d) Opra
cowywanie sposobów walki z dymem i wogóle 
oczyszczania powietrza miejskiego. e) Uświadamia
nie społeczeństwa zapomocą odczytów, wystaw i t. d. 

7) Walka z dymem i kopciem powinna b~·ć 
prowadzona równocześnie przeciwko piecom do
mowym i przemysłowym. 

8) Dzisiejszy stan techniki pozwala ·wprowadza
nie prawie bezdymnego sposobu opalania wszystkich 
pierów, tak przemysłowych , jak i domowych. 

9) Obsługiwanie pieców ma bardzo ważne 
znaczenie w walce z dymem. Dla tego należy 
zwrócić szczególną uwagę na stosowanie doświad
czonych palaczów i na· rozpowszechnianie w szko
lach goi:;µouarczych, pismach i L. p. zasadniczych 
poj ęć o prawidłowem obsługiwaniu pieców. 

10) Przy zatwierdzaniu planów budynków 
miejskich należy brać pod uwagę ześrodkowanie 
przemysłu "" pewnych częściach miasta. 

11) Sprawa niniejsza wymaga, żeby przepi
sy wladz rozpowszechnić również na piece domo
we a dozór nad przestrzeganiem tych przepisów 
powinien być powierzony osobom, posiadającym 
wykształcenie techniczne. 

Prawodawstwo w krajach Europy 
zachodniej, dotyczące walki z dymem. 
Wiele krajów, uznając sr.kodliwość działama dymu 
tak na ludzi, jako i na budynki miejskie, rośliny 
i t . p„ wystąpiło do walki z tą klęską drogą wy
dania odpowiednich praw lub przepisów oraz po
stanowień obowiązując?ch. 

X ajlepiej postawiona jest walka z dymem w An
glii, gdzie istnieje wiele różnych praw, dających 
możność zapobiegania zbytniemu zanieczyszczaniu 
przez dym powietrza w miastach. Prawo ogólne 
zdrowia społecznego z r. 1875 daje prawo każdej 
osobie poszkodo"rnnej podawać zażalenie o szko
dzie. spowodowanej przez dym, i żądać od właści
wych władz zastosowania 8roclków w celu usunię
cia szkodliwego działania dymu, przyczem sąd ma 
prawo za pogwałcenie przepisów nakładać kary 
od 10 szylingów do 5 funtów szterlingów za każdy 
dzień do czasu, dopóki n ie będzie usunięte stwier
dzone pogwałcenie prawa. Oprócz prawa ogólne
go, dotyczącego zdrowia społecznego, istnieją rów
nież wskazówki walki z dymem w przepisach, 

wydanych dla poszczególnych miast w Anglii. 
Prawodawstwa w Niemczech, Austryi, Fran

cyi i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 
zawierają również wymagania, skierowane w celu 
walki ze szkodliwością działania dymu. 

P r a w v d a w s t w o o o c h r o n i e p o w i e-
t r z a w Ro s y i. W prawodawstwie o ochronie 
powietrza w Rosyi niema zupełnie wskazanych 
środków w celu walki z zanieczyszczeniem powie
trza przez dym. ArtykuJ 656 ustawy lekarskiej 
wzmiankuje tylko, że fabryki, huty i inne zakłady 
szkodzą czystości powietrza i wody i powinny być 
budowane podlug specyalnych przepisów, wyda
nych w ustawach o przemyśle. Ustawa budowla
na (art. 165) zabrania budować fabryki i huty, 
oddziaływujące na czystośći powietrza, w miastach 
i powyżej miast z biegiem rzek i strumieni. Usta
wa zaś o przemyśle (art. 71 i 72 ) przewiduje tylko 
specyalny regulamin budowania takich fabryk i hut. ~ 

:\lając na widoku konieczność walki z zanie
czyszczeniem powietrza przez dym, zupełnie w 
prawodawstwie rosyjskiej nie przewidzianej, Zarząd 
Główny Inspokcyi Lekarskiej opracował przyto
czony poniżej projekt prawa o ochronie powie
trza od zanieczyszczenia przez dym, przycze111 w 
rzeczonym projekcie prawa zrobione są poprawki 
przez Radę Lekan;ką, uo k tórej pomieniony pro
Jekt był przesłany do rozpatrzenia. 

\N n i os ok. ~a zasadzie przytoczonego wy
żej minister Spraw WewnęLrznych proponuje wy
jednanie .zatwierdzenia w drodze prawodawczej 
przytoczonych poniżej przepisów. 

I. I) Ustanowić, jako zmianę i uzupełnienie wła
ściwych postanowień, przytoczone poniżej prawo o 
ochronie powietrza od zanieczyszczenia przez dym. 

2) Zobowiązać knrsujące w obrębie miasta, 
zdrojowisk lub stacyi klimatycznych statki parowP, 
kt6re zaczęły kursować przed ogłoszeniem prawa 
niniejsr.ego, oraz położone w obrąbie miast, zdro
jowiska lub stacyi klimatycznych fabryki, huty i 
inne zakłady przemysłowe i techniczne, założone 
przed ogłoszeniem prawa niniejszego, pozostawia
jąc termin: siatkom parowym trzechletni od dnia 
ogłoszenia prawa niniejszego, a fabrykom, hutom 
i innym zakładom przemysłowym i technicznym 
pięcioletni, ażeby zaprowadzily przy piecach ko
tłowych lub kominach specyalne urządzenia, prze
znaczone do możliwie zupełnego usunięcia dymu i 
szkodliwych dla zdrowia ludności gazów, lub też 
żeby wprowadzi]~· silniki albo paliwo, nie wydzie
lające dymn i szkodliwych dla zdrowia ludności 
gazów. 

3) i\auać ministrowi Spraw Wewnętrznych 
w porozumieniu z ministrem Handlu i Przemysłu, 
dla oddzielnych fabryk, hut i innych zaklad6w 
przemysłowych i technicznych, polożonych w obr~
bie miast, podległych mocy prawa niniejszego, 
zdrojowisk i stacyi klimatycznych, prawo odracza-
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nia, termin wprowadzania w .życie prawa ni
nicj szcgo, ll'cz nie \Yięcej ponad podwójny ter
m i n, wymieniony w artykule 2-im. 

-!) Pozostawić do uznania naczelnika guber
nii (obwodu) lub naczelnika miasta w razie nie
przeHtrzegania przez wymienione w punkcie 2-im 
działu niniejszego statki parowe, fabryki, huty i 
inne zakłady przemysłowe i techniczne wymagaii 
punktu 2-go działu niniejszego co do możliwie zu
pełnego usunięcia wydzielania się dymu i szkodli
wych <lla zdrowia ludności gazów z kominów, za
trzymywania jednocześnie z wytoczenil'm docho
dzenia karnego dzialania źródeł, wydzielających 
dym (pieców fabrycznych i t. p .), do czasu usunię
cia ujawnionych przekroczeń . 

5) )\aclać ministrowi Spraw Wewnętrznych 
w porozumieniu z ministrem Handlu i Przemysłu 
prawo wydawania w postaci regulaminów przepi
sów o środkach, które powinny być przestrzegane 
przez fabryki, huty::'.i inne zakłady przemysłowo i 
techniczno w celn możliwie najmniejszego zanic
(·zyszczcnia powietrza przez dym. 

Il. Uzupełnić ustawę o karach przytoczono
mi poniżej normami kamemi. 

.\rt. 292• Za nieprzestrzeganie ustanowionych 
przez prawo przepisów lub obowiązujących posta
nowień o ochronie powietrza od zanicczyszcionia 
przez dym winni podlegają aresztowi nie więcej 
niż dwa tygodnie lub karze pieniężnej nie więcej 
niż pi<~ć<lziosiąt iubli. 

W razie powtórzenia tego przestępstwa winni 
podlegają aresztowi od jednego do trzech mięsięcy 
lub karze pieni(~żnej od stu do trzechset rubli. 

. Działanie źródeł. wydzielających dym i szko
dhwo dla zdrowia ludności gazy (pieców fabrvcz
nych i t. p.), może być zatrzymane do czasu \:1su
nięcia ujawnionych przekroczeń przepisów, okre
ślonych w prawie co do zabezpieczenia powietrza 
o<r zanieczyszczenia dymem. 

Projekt prawa 
o ochronie zdrowotnej powietrza 

o <l z a n i e c z y s z c z e n i a p r z c z d y m. 

.\rt. I. Zabrania się zanieczyszczanie po
wietrza dymom. 

Art. 2. Zabrania się wypuszczanie z komi
nów, oprócz dymu, gazów i innych wytworów 
spalania w ilości, mogącej szkodliwie odbić się 1Ja 
ztlrowiu mieszkańców okolicznvch. 

. Art.. :3. Dzi~lanie yrawa Iliniejszogo dotyczy 
nnast z liczbą nncszkanc6w 40 OOO i wyżej oraz 
zdrojowisk i stacyi klimatycznych, mających zna
ezemo społpczne, niezależnie od liczby mioszkm1-
c·<h.v i rozciąga si(~ na fabryki, huty i inne zakład\' 
przemysłowe i techniczne bez względu na to, do 
kogo należą, wydzielające dym i znajdujące się w 
tych miastach, zdrojowiskach i stacyach klima
tycznych, oraz na parowe statki, kursujące w gra-

nicaeh wymienionych w artykule niniejsz~·m miejsc 
zaludnionych. 

Uwag a I. Uwalnianie wymienionych w 
art. niniejszym miast od działania prawa jak rów
nież zastosowanie wymaga11 prawa niniejszego do 
m iast i przedmieść z mni('jszą liczbą mieszka11-
ców należy do Rady :Jlinistrów na skutek przed
stawienia ministra Spraw Wewnętrznych lub tC'ż 
na skutek prośby zarządów miast i zarządów ziem
skich albo odpowiadających im i11stytu\!yi. 

Uwag a 2 . Wykaz miast, przedmieść, zdro
jowisk i stacyi klimatycznych, podlegających dzia
łaniu prawa niniejszego, ukJada 1\'.Unistorstwo Spraw 
Wewnętrznych na trzy lata i ogłasza nie później, 
niż na G miesięcy przed wprowadzeniom w życie. 

Art. -!. Przy wyjednywaniu pozwolenia na 
kursowanie statków parowych, oraz na otwieranie 
fabryk, hut i innych zakładów przemysłowych w 
granicach miasta, zdrojowiska lnb stacyi klimaty
cznej, osoby, wyjedny~"'lljące pozwolenie, powinny 
wskl\zać, w jaki sposób będzie przez nich spełnio
ne wymaganie art. 1 niniejszego prawa. 

Art. '"/J. vVysokość kominów w fabrykach i 
hutach, znajdujących sii: w obrębie miasta, zdro
jowiska lub stacyi klimatycznej, powinny przeno
sić wysokość sąsiednich domów mieszkalnych, 
znajduj<\cych się na odległości 100 s1vmi i bliżej. 

Art. (). Dozór nad przcstrzogarncm wyma
gań prawa niniejszego przez fabryki, huty i inne 
zakłady przemysłowe i techniczno, leżące w obrę
bie miasta, zdrojowiska lub stacyi klimatycznej, 
należy do miejscowych wladz administracyjnych 
oraz zarządów miejskich lub zien1skich lub odpo
wiadających im instytucyi. 

A.rt. 7. Zarządy miejskie i ziemskie mogą ogła
szać na zasadzie prawa niniejszego postanowienia obo
wiązujące o. środkach dla ~apob iegania _zanieczy
szczeniu powietrza przez dym i o rozszcrzcruu wyma
ga11 prawa niniejszego na <lom~ ~nicszkalne, posia
dające ogrzewanie centralno, łazme, stacyc do pa
lenia śmieci, automobile i. t. p. 

Objaśnieni a do p r_o je k t ~1 praw a o 
o c h r o n i e z d r o w o t n o J p o w i o t r z a. o d z a

n i c czy s z cz o n i a p r z l' z dym .. 

Wzrastająca corocznie w ołm~bic miejsc zalud
nionych liczba fabry~, hut i innycl: zakładów prz~
mysłowyeh, wyrzuca:iących w powietrze olbrzymią 
ilość cl vmu, musiała bez wątpienia wywrzeć wpływ 
szk od li \~'Y na czystość powietrza pod względem za
nil'czvszczenia go przez dym. 

'Tymczasem badania słynnych hygicnistów 
(lłubnora, Aszera i innych) oraz statystyka chorób 
ludności w miastach dowiodły, że dym bardzo sz~o
clzi tak zdrowiu ludzkiemu, jak i rozrostowi roślin, 
i powoduje zniszczenie pomnik6w i budynków. 

Wymieniono okoliczności zmusiły kraje zacho
dnio-europejskie do walki z 7.anieczyszczcniom po-
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·wietrza przez dym drogą wydania odpowiednich 
praw i przepis6w. 

Prawodawstwo rosyjskie zupełnie nie przewi
duje środków dla zapobiegania zanieczyszczeniu po
wietrza przez dym. 

Ustawa lekarska (art. 655) zawiera tylko 
wskaz6wki o tem, że fabryki, huty i inne zaklady, 
kt6re zanieczyszczają powietrze i wodę, powinny 
być budowane na zasadzie osobnych przepis6w, 
wydanych w ustawach przemysłowej i budowla
nej. UsLawa budowlana zabrania (art. Hi5) budo
wania fabryk i hut, kt6re zanieczyszczają powie
trze, w miastach i powyżej miast z biegiem rzek 
i strumieni, ustawa zaś przemysłowa (art. 71 i 72) 
przewiduje tylko odrębny spos6b otwierania takich 
fabrvk i hut. 

· • Opr6cz tego, niekt6re zarządy miejskie, uzna
jąc konieczność energicznych środków w celu wal
ki z zanieczyszczeniom powietrza przez dym, wy
daly postanowienia obowiązujące w tej kwestyi, 
jednakże postanowienia te, nie posiadające w ist
niejącem prawie dostatecznie trwałych podstaw 
oparcia, okazały się zupełnie bezowocne w walce z 
d\'mem. 

· Wskutek togo Zarząd Główny Inspekcyi Le-
karskiej opracował niniejszy projekt prawa; umie
szczone są w nim również poprawki, zrobione przez 
Hadę Lekarską, do rozpatrzenia kt6rej był prze
słany pomieniony projekt. 

Art. I. Artykuł pierwszy projektu prawa 
wprowadza wymaganie, które wyłuszcza cel niniej
szego projektu prawa, mianowicie zabezpieczyć 
powietrze od zanieczyszczenia przez dym; środki 
dla osiągnięcia tego wymienione są w dalszych 
artykułach projektu prawa. 

Art. 2. Mając na względzio, żo projektowa
ne urządzenia dla u:mwania dymu jak również 
paliwo bezdymne mogą, usuwając dym, sprzyjać 
wydzielaniu się z kominów szkodliwych dla zdro
wia mieszkal'i.c!lw gazów i innych wytworów spa
lania, artykuł niniejszy projektu prawa zawiera 
wymaganie, żeby fabryki i huty nie wypuszczały 
z kominów, oprócz dymu, również szkodliwych 
dla zdrowia mieszkaiiców gazów i innych wytwo
rów spalania. 

Art. 3. Artykuł trzeci projektu prawa: 1) okre
śla te punkty zaludnione, na które rozciąga się 
działanie pra·wa niniejszego, i 2) wskazuje te za
kłady, statki parowe i. t. p„ które obowiązane są 
przestrzegać przepisy projektu prawa. 

Z punktu widzenia zdrowotnego należałoby 
oczywiście zastosować wymaganie prawa niniej
szego do wszystkich zaludnionych punkt6w Ce
sarstwa, ponieważ zabezpieczeni.a powietrza od za
nieczyszczenia przez dym jednakowo potrzebują 
tak miasta, jako i wsie. ilfając jednak na wzglę
dzie, że największa potrzeba w tym wypadku 
okazuje się w dużych miastach, gdzie ludność 

mieszka nadzwyczaj ciasno a liczba fabryk i hut 
jest bardzo duża, należy w początkach ograniczyć 
się zastosowaniem wymagań niniejszego projektu 
prawa tylko do miast z ludnością 40 OOO i więcej. 
Drugą zasadą w celu rozszerzenia wymagań niniej
szego projektu prawa na wymienione miasta po
służyła okoliczność, że dla wprowadzenia w życie 
niniejszego projektu prawa niezbęclnem jest zapro
wadzenie dozoru nad przestrzeganiem wymagań 
prawa niniejszego przez zarządy miejskie i ziem
skie; tymczasem w małych miastach zwykle nie
ma mieJskiego dozoru zdrowotnego i urządzenie 
takiego dozoru byłoby obciążeniem ponad siły 
niewielkiego budżetu takich miast. 'l'ylko dla zdro
jowisk i stacyi klimatycznych, mających znaczenie 
społeczne, projekt prawa robi wyjątek, mianowicie 
działanie niniejszego projektu prawa rozciąga się 
również na ie zaludnione punkty niezależnie o9 
liczby ich mieszkańców; zrobiono to w tym celu, 
że w zdrojowiskach i stacyach klimatycznych mie
szkają ludzie chorzy a przeto działanie dymu na 
nich byłoby szczególnie szkodliwe. 

U w ag a 1. :Jiając na względzie, że mogą 
istnieć punkty zaludnione. kt6ro, nie odpowiadając 
liczebnośch\ zaludnienia wskazanej normie, będą 
również potrzebowały ochrony powietrza od za
nieczyszczenia przez dym z powodu dużego rozwo
ju w ich obrębie fabryk i hut, artykuł trzeci pro
jektu prawa pozostawia Radzie Ministrów możnoś<
rozcią,gnięcia działania niniejszego projektu prawa 
i na miasta z mniejszą liczbą mieszkańc6w oraz 
na przedmieścia; takie zastosowanie może nastąpić 
albo na skutek starania ludności, albo na przed
stawienie ministra Spraw Wewnętrznych. Artykuł 
niniejszy projektu pozostawia zarazem Radzie ~Ii
nistrów możność zwalniania na przedstawieniu mi
nistra Spraw Wewnętrznych, lub też na skutek 
prośby zarząd6w miejskich i ziemskich, od dzia
łania prawa te miasta, gdzie będzie to możliwe 
do zrobienia. 

Uwag a 2. Mając na względzie, że niektó
re punkty zaludnione w miarę wzrostu ludności, bę
dą podlegały mocy niniejszego projektu prawa, a da
ne statystyczne o wzroście ludności w miastach znaj
dują się w rozporządzeniu ministerstwa Spraw W0 
wnętrznych, artykuł niniejszy projektu prawa po
zwala :Ministerstwu zestawiać na trzy lata i ogłaszać 
spis miast, przedmieść i innych punktów zaludnio
nych, które podlegają działaniu prawa niniejszego. 

Takio ogłoszenie spisu powinno być robione nie 
p6źniej, niż na 6 miesięcy przed wprowadzeniem w 
życie. 

Art. -!. A.rtykuł czwarty projektu prawa ustanawia 
warunek, żeby przy wyjednywaniu pozwolenia na kur
sowanie statk6w parowych oraz na budowanie fa
bryk, hut i innych zakładów przemysłowych w grani
cach miasta, zdrojowiska. lub stacyi klimatycznej 
było wskazywane, w jaki sposób będzie osiągnięte 
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wymaganie prawa rurueJszego co do zastosowania w celu czuwania nad przestrzeganiem prawa ni
palenisk bezdymnych, przyczem Ministerstwo uwa- niejszego stanowiłby niepotrzebny wydatek pie
ża za zbyteczne wprowadzanie do projektu wyli- niężny, obciążający budżet miast i ziemstw. Z te
czerJ.a tych sposobów, ponieważ takie wyliczenie w go powodu w myśl art. G ohowiązck czuwarua 
rzeczywistości byłoby niewyczerpujące i tylko zby- nad przestrzeganiem wvmagań prawa niniejszego 
tecznie krępowałoby przemysłowców. w stosunku do istniejących fabryk i zakładów 

Jednocześnie Ministerstwo uważało za właści- przemysłowych powierza się odpowiednim zarządom 
we pozostawić ministrowi Spraw Wewnętrznych, miejskim i ziemskim bez wskazania sposobów jc
po porozumieniu z ministrem Handlu i Przemysłu, go urzeczywistnienia. 
możność wydania w postaci regulaminów prr.epi- Art. 7. Ostatni artykuł 7-my projektu prawa 
sów o tych środkach, które powinny być prze- pozostawia prawo zarządom miejskim i ziemskim 
strzegane przez fabryki, huty i inne zakłady prze- wydawać postanowierua obowiązujące w zakresie, 
myslowe i techniczne w celu najmniejszego zanie- nie przewidzianym ·w artykule prawa 108 miejskic
czyszczenia powietrza przez dym. go i ziemskiego, mianowicie o środkach zapobiega-

ArL 5. ArLykul piąty projektu prawa wpro- jącycL zanieczyszczeniu powietrza przez dym. Ta
wadza wymaganie, istniejące w większości prawo- kie prawo dla miast i ziemstw nic jest zb:vtecznc 
dawstw paf1stw zachodnich (Holandya, Belgia, An- nawet przy urzeczywistnieniu prawa niniejszego 
glia i in.) co do tego, że wysokość kominów w dla tego, że niektóre miasta (np. Baku) posiadają 
fabrykach, hutach i zakładach przemysłowych, po- specyalne paliwo, inne zaś mają szczególny sposób 
lożonych w obrębie miasta, powinna przenosić wy- opalania, C'Zego ogólnie dla grupy miast prawo nic 
sokość sąsiednich budynków zamieszkałych, odle- może przc>widzieć. 
gl~·ch nie dalej niż 100 sążn i. 'I'akie wymaganie I Oprócz tego artykuł niniejszy daje prawo 
prawa jest niezbędne, ponieważ w przeciwnym ra- miastom i ziemstwom rozciągania działania pra
zie dym z nizkich komin6w fabrycznych będzie wa niniejszego również na domy mieszkalne z 
przechodził prżez okna i drzwi do mieszkań do- ogrzewaniem centralnem wówczas, jeżeli zależnie 
m6w zamieszkałych i zatruwał życie mieszkańców od warunków miejscowych będzie stwierdzone za
takich domów. nieczyszczenie powietrza przez dym, wydzielający 

Art. G. Poni0waż żadnego prawa nie można się z pieców ogrzewania centralnego. 
vYprowadzić w życie bez dozoru nad jego wykona- Chociaż dozór na<l prawi<llovvem <lziałaniem 
niem, przeto art. G określa dozór nad przestrzega- palenisk w dornach mieszkalnych b~dzie przedsta
niem wyroagal\ niniejszego projektu prawa. Naj- wiał dla ziemstw i miast poważne trudno;~ci. pomi
lepiej byłoby polecić czuwanie nad wykonaniem moto w niniejszym projekcie prawa uznano za ni<•
niniejszcgo prawa miejskiemu lub ziemskiemu do- zbędne dać ziemstwom i miastom punkt oparcia 
zorowi zdrowotno-technicznemu; ponieważ jednak dla walki z dymem, wypuszczanym nic t)·lko 
taki dozór dotychczas nie istnieje nawet w dużych przez fab ryki i zakłady, ale również pr:wz ogrzc
miastacb, przeto tworzenie takiego dozoru :j edynie wanie centralne olbrzymich domów mieszkalnyeh. 

Sprawozdanie 
z działalności szkoły górniczej w Dąbrowie (na Śląsku Austryackim) w roku szkolnym 19P/3 • 

W roku szkolnym 19l2/s (G-ym roku istnienia kopalil w Witkowicach, 7l Antoni Schimitzek 
szkoły) szkołą górniczą w Dąbrowie (na Śląsku dyrektor kopalń galicyjskich i zakładów g6rni
Austryackim) i połączoną z nią burs<:~ zarządzał czych w Sierszy, 8) Gustaw Wajdowicz sekretarz 
komitet szkolny, do którego oprócz przedstawicieli krajowy z Opawy i 9) Leopold Szefer dyrektor 
starostw górniczych w Wiedniu i w Krakowie na- szkoły górniczej. Jako przedstawiciele śląskich 
leżeli p.p.: 1) przewodniczący Jan Zai-ański poseł I przedsiębiorstw g6rniczych należeli do komitetu: 
do parlamentu, starszy radca górniczy w Wiedniu, Aloizy Czermak ówczesny inspektor kopahi. Austry-
2) zastępca przewodniczącego Eryk łvlladek dy- ackiego Towarzystwa górniczo-hutniC'zego w Kar
rektor kopalń Towarzystwa Orłowa-Łazy w Dą- winie i Karol Fric inspektor kopah'i. Witkowic
browie, 3) Hajmund Zimmermann dyrektor kopalń kich w Dąbrowie; jako przedstawiciele galicyjskich 
br. Larischa w Karwinie, -±l Ferdynand Jastrzębski przedsiębiorstw górniczych: Hugo Kowarzyk star
starszy radca górniczy w Krakowie, 5) Franciszek szy inspektor kopalń gwarectwa Jaworznickiego 
Drobniak sekretarz Związku górnik6w i hutników i Wiktor Strzemeski dyrektor kopalń gwarectwa 
polskich w Austryi, 6) Roman Hicger zawiadowca „Brzeszcze". 
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W roku szkolnym l912/s wykłady prowadzo
ne były na kursie przygotowawczym i na kursie 
fachowym. 

Kurs przygotowawczy trwał od dnia 6 wrze· 
śnia r . 1912 do dnia 28 lutego r. l 913-go. ~a 
kurs ten przyjąto 20 kandydat6w, z których w cią
gu kursu wystąpiło -l uczniów, okazał postępy 
niedostateczne 1 uczeń, przeszło na kurs fachowy 
15 uczniów. Z tych 9 pochodziło ze Śląska Au
stryackiego, 2 z Galicyi i -! z Królestwa Polskiego. 
Przeciętny wiek ucznia przy wstępowaniu na kurs 
przygotowawczy wynosił 23 lata. Z liczby pomie
nionych 1 ó uczni6w J 1 posiadało wykształcenie szko
ly ludowej a -l oprórz szkoły ludowej posiadało inne 
jeszcze wykształcenie. 

?:\a kursie przygotowawczym wykładane by
ły następujące przedmioty: 
l) Arytmetyka i algebra ... G godzin tygodniowo 
2) Geometry a i trygonometrya 4 „ 
:3) Geometrya wykreślna 3 n „ 
1) Fizyka i chemia . . G 
5) Język polski. . . . . 3 
Ci) Język niemiecki . . 5 
7) Rysunki i kaligrafia 5 " " ~~~~~~~~~~~~-

Ra ze m 32 godzinytygodniowo 
Kurs fachowy (część I) trwał od dnia 3 mar

ca r. 1912 do d. 30 czerwca r. 1913. Na kurs ten 
wstąpiło 15 uczni6w, którzy skończyli kurs przygo
towawczy. Wszyscy uczniowie przeszli na kurs 
fachowy (część II). 

"Na kursie fachowym (część I) wykładane by
ly następujące przedmioty: 

1) :Mineralogia i geologia . . 7 godzin tygodniowo 
2) MiemicLwo . . . . . . . . . 6 ., 
0) Elektrotechnika . . .... 5 „ 
+) Język niemiecki ...... 5 " 5) Rysunki . ..... . .. . 9 
U) Repetycye z arytmetyki, 

geometryi i trygonometryi. 4 „ „ 
Razem 36 godzin tygodniowo. 

Opr6cz tego odbywały się zajęcia praktyczne 
z miernictwa, podczas których zapoznawano się prak
tycznie z przyrządami i powtarzano wykłady. 

Kurs fachowy (część II) trwał w przeciągu 
dwóch półroczy, mianowicie od dnia 9 września 
r. 1912 do dnia 30 czerwca r . UH3, poczem dnia 
8 i 9 lipca r. J 913 odbyły się egzaminy ostatecz
ne. N a część II-ą kursu fachowego zgłosiło się 
16 uczniów, którzy skończyli część I tegoż kursu. 
W listopadzie z powodu powołania do służby woj
skowej wystąpil jeden uczeń , tak że do końca ro
ku do szkoły uczęszczało 15 uczniów . . Przeciętny 
wiek ucznia przy wstępowaniu na część Il-gą kur
su fachowego wynosił 23 lata i 3 miesięcy. Z 
liczby 15 uczniów, którzy wstąpili na część II-ą 

kursu fachowego, Ci pochodził0 ze Śląska Austryac
kiego, 3 z Galicyi i n z Królestwa Polskiego. Pod 
względem przygotowania naukowego dziewięciu po
siadało wykształcenie szkoły Indowej a sześciu oprócz 
szkoly ludowej posiadało inne jeszcze wyksztalcenie. 
Uczniowie, którzy wstąpili na część II-ą kursu fa
chowego, spędzili wakacye (lipiec i sierpicil. r. 
1912) w pracy w kopalniach j złożyli sprawozda
nie pisemne z czynności, kt6remi w kopah1iach 
byli zatrudnieni. 

Na kursie fachowym (część IT-a) wykładano 
były następujące przedmioty: 

1) Górnictwo . . . . . . . . • . • 

Póh:ocze r ;Pólt-oczc U 
Liczba godzin tygo

dnio" o 

6 2 

2) Maszyny i obsługa kotłów i maszyn . 12 

3) Miernictwo górnicze . . . . . . 
4) Pierwsza pomoc i hygiena górnicza . 

5) Odbudowa węgla kamiennego ze 

szczególncm uwzględnieniem ko

palń wybuchowych . • 

6) Maszyny górnicze • . • . 

7) Rachunkowość kopalniana . 
8) Ustawodawstwo górnicze 

9) Język niemiecki . . • . 

Razem. 

7 
2 

4 

32 
4 

32 

Oprócz tego dla uczniów obu półroczy, władają
cych słabo jezykiem niemieckim, wprowadzono 
jedną godzinę tygodniowo nauki nadzwyczajnej 
tego przedmiotu. Wykładaną była również na obu 
półroczach nauka śpiewu (1 godzina tygodJJ.iowo). 

Nauka odbywała się codziennie z wyjątkiem 
niedziel, świąt katolickich i czwartków od godzi
ny 8 do 12 przed południem i od l do :3 lub .+ 
po południu. Czwartki przeznaczone były na zwie
dzanie kopalń i zajęcia praktyczne. 

Dnia 8 i 9 lipca r. 1913 odbyły się egzami
ny ostateczne uczniów, którzy wysłuchali częśe II-ą 
kursu fachowego. W komisyi Pgzaminacyjnej za
siadali p.p.: l) Władysław Barzykowski starszy in
żynier i kierownik kopalni w Dąbrowie, 2) Gu
staw Hortl inspektor kopalń Austryackiego Towa
rzystwa górniczo-hutniczego w Karwinie, 3) Hugo 
Presser starszy inżynier kierownik kopalń w Dą
browie, -:!:) Jan Zarański przewodniczący w komi
tecie szkolnym, starszy radca górniczy z Wiednia, 
i 5) Leopold Szefer, dyrektor szkoły. Na egzami
nach byli opr6cz tego obecni przedstawiciele ·władz 
górniczych i przedsiębiorstw kopalnianych, miano
wicie: 1) Leon Syroczyński profesor politechniki we 
Lwowie, 2) A. Okołowi.cz komisarz górniczy w 
Ostrawie Morawskiej, 3) R. Brzeski komisarz gór
niczy w Krakowie, -!) Leopold Wolf inspektor ko-
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palń w Karwinie, 5) F . Hess starszy inżynier w utrzymania w bursie wynosił 35 koron miesięcznie. 
Sierszy, 6) Bolesław Leon.hard inżynier w Jaworz- Opiekę lekarską nad bursą sprawował d-r Jan Buzek. 
nie, i 7) A. Schmidt starszy inżynier w Tenczynku. Przy szkole istnieje Towarzystwo bratniej po-

Komisya egzaminacyjna po przeegzaminowa- mocy, mające na celu niesienie pomocy matery
niu uczniów z glównych przedmiotów kursu fa- alnej uczniom przez udzielanie im pożyczek kr6-
chowego i po rozpatrzeniu ich postępów oraz wy- tko i dlugoterminowych. :Majątek 'l'owarzystwa w 
ników prac pisemnych i rysunkowych uznała 14 I dniu 31 sierpnia r. 1913-go wynosił 1 933 k. 82 h. 
uczniów za uzdolnionych do pełnienia obowiązków W okresie czasu od dnia 1 września r. 19 12 do 
dozorców kopahi i jednego za nieuzdolnionego, które- dnia 31 sierpnia r . 1913 dochody szkoły i bursy 
mu kornisya egzaminacyjna pozwoliła przystąpić do stanowiły: 
egzaminu poprawczego po upływie trzoch miosi ęcy. Zasiłki Rządu , Sejmu Śląskiego, Sejmu Gali-

Skład grona nauczycielskiego stanowili: a) cyjskiego, Związku górników i hutników polskich 
nauczyciele stali: l ) dyrektor Leopold Szefer (geo- w Austryi oraz przedsiębiorstw górniczych śl ąskich 
me~rya .wy~re~lna, g~rni?two, n~aszynoz.na~stw? i galic:fjskich . . . . . . . . k. 18 .)00 h. O~ 
ogolnc t gormcze, m1ermctwo, Język ruennecki, Odsetki . . . . . . . . . . ., 72 „ 9<> 
r,pnmki, zaj~cia prakt.yczne i wycieczki naukowe), Zasilki na fundusz wycieczkowy . ,. J -Hl „ uo 
2) Karol Gonsiorek (arytmetyka, algebra, geometrya, Opłaty uczniów, mieszkających 
fizyka, mineralogia, geologia, elektrotechnika, język I w bursie . . . . . . . . „ -! 921> ,. 79 
niemiecki, kaligrafiairysw1ki): b) nauczyciele pomoc- Nie\.vplacony zasiłek Sejmu Gali-
nirzy: L) .Józef Kiedroń (miernictwo, odbudowa wę- cyjskiego za lipiec i sierpie1't 
gla kamiemwgo z<' szczególnern uwzględnieniem ko- r. 191:3 „ 500 ,. oo 
pallt wybnC'howych, zajęcia praktyczne z mier-
nictwa gllrniczego i wycieczki naukowe, 2) d-r ·wydatki szkoły 

Razem k. 2-t 139 h. 7-! 

.Tan Buzek (pierwsza pomoc i hygiena) :3) Antoni sie wynosily: 
Okolowicz (prawo górnicze), -!) Fryderyk Kret- .Meble, książki, przybory rysunko-

i bursy w tym samym cza-

schmann (język niemiecki), 5) Jan Żebrok (język we, przyrządy i zbiory. 
polski) i G) Karol Berger (rachunkowość kopalniana). Wydatki Komitetu . 

k. 20!H h. 13 
301 " 87 „ 

Oprócz nied;:iel i świąt katolickich o<l nauki I Pens~'e nauczycieli, usługa, opał , 
byly wolne nast 1~pUJąCP dnie: -J. paż<lziPrnika r. UH2 oświc•tlenie, dzierżawa i ntrzy-
(dzieii imienip .J. C. K. Mości), L> października r. manie lokalu, koszta ogólne, 
1111'2 (dziC'1) Sw .Jadwigi patronki Śh\ska), od dnia W\'eieczki naukowe 
22 grudnia r. rn 12 do d. 2 stycznia r. 19Ia (Boże PtrŻymanie bursy . 

" 1;) ,)(i8 „ 8:2 
li I(),) „ 20 

Xarodzenie), od dnia 28 lutego do d. 2 marca r. 
mrn z powocln zmiany półrocza. od dnia 22 mar
ca do d. :30 marca r. 1910 (Wielkano<'), od cl. 1 lipca 
do d. l wrzcHnia r. l9U3 (wakacye). Bgzamina osta
tc·czne odbywały s ię w czasie wakacyi. 

Cczniowie miejscowi oraz z okolicy pobliz
kićj mieszkali u rodziców lub krewnych, dla 
m·zni<hv zami"jscowych utrzymywano l>urs1~ , w 
którrj mieszkało Hi uczniów; koszt calkowitC'go 

Razem k. 2-! 297 h. 02 
Xicclob6r wynosił k. l-'57 h. 28 
Wartość inwentarza sr.koly i bursy wynosiła 

w dniu :31 sierpnia r. 191:3-go 18 :J77 k. Ili h.: w 
tcm wartośG inwentarza, stanowiąc•pgo wlasnośc'.: 
Związku górników i hutników poli.:;kich w .\.ustr~·i 
i oddanego w używalność szkoły g<lmiczPj, wynosi
la -! 99-! k. 

w. .Jl. 

----------·-
Przewóz węgla dąbrowskiego drogami żelaznemi.';'> 

Przewóz drogami żelaznemi zarówno ładun
ków wogóle, jak i wszczególności paliwa mineral
nego odbywał się w Królestwie Polskiem do sezo
nu zimowego t·. 191:3/H na ogól zadawalająco i 
hcz szczególnych trudności pomimo wzrastającego 

ciągle zapotrzebowania. 
W zrost tego zapotrzebowania uwidacznia ze

stawienie wydobycia węgla D<,brnwskiogo, Jego 
sprzedaży oraz dowozu węgla ślc\skiego przez sta
cyc pograniczne w zagłębiu Dąbrowskiem: 

1910 L911 J 912 rnta 
(w milionach pudow) 

1) 
2) 

W y,fobyto węgla w kopalniach dąbrowskich 
Sprzedano i wypuszczono na rynek 

333,6 
301.3 

351,9 386,2 
315,~ 350,1 

416,8 
379,8 

') R <'fornt ninit'jszy opracowany był przez przNl•tawici<'la " kacyi przez delegac,·ę pomienionej Rad~ Zjazdu oraz Towarzystwa. 
\\'arsr.awic Rady Zjazdu przem) olowcó:., górniczych w Królt>stwie przi>myslowców w Królestwie Pol8kiern. 
l'ols kiem p. Tomasza. Kociatkiewicza i wręczony ministrowi Komuni-
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wtem: 
na rynek miejscowy 286,0 298,9 318,8 337,3 
do i za Białystok, Brześć i Kow<'l 11,3 11,9 26,6 38,7 
za granicę . . . -!,9 4,3 5,-! 3,7 

:~) Przywieziono ze Śląska: 
węgla kamiennego 60,9 63,1 67,1 87,l 
koksu 17,3 '23,9 27,6 30,7 

Jeżeli nawet bylo wiadomem, że jedna z i w styczniu r. l 9 1-! jaskrawo oświctlilo rzeczywi
dwc5ch gJ6wnych linii kolejowych , stanowiących sty stan d rogi żelaznej Warszawsko - WiedeńskiPj w 
nj:foie n a rynki spożycia bogactw kopaln ych i wy- ch wili obecnej , gdy musiała oua ptacować znacz
twarzanych w zaglębiu Dąbrowskiem ladunków, nic usilniej . Przesilenie to wywołało poważne oha
mianowi<'ie linia hYangrodzko -Dąbrowska, już od- wy na przyszłość, poczynając od sezonu bieżącego. 
dawna pracuje eaJą siłą, za·wieszając lub ograni- W styczniu r. 1914 (n . s.) droga żelazna 
C'zaj<lC od czasu do czasu przyjmowanie Jaduukc>w Warszawsko-Wiedeńska podstawila pod węgiel d<1-
4-cj i 5-ej katcgoryi lub zmniejszaj<1c podstawianie browski o 15% mniej wagonów, niż przeznaczył 
wagonów µod węgiel kaniieuny w µor6wnaniu z Komitet Okręgowy; rzeczywiste zaladowanie w tym 
podziałami Warszawskiego Komitetu Okręgowe- miesiącu ( 27 261 wagonów) było nic większe· od~ 
~o, a to z powodu braku taboru ruchomego lub przeciętnego miesięcznego za cały rok 1913 (27 160 
z powodu ·wyczerpania sprawności przopuszczalnej , wag.). Jcdnocz<'śnio pomieniona droga żelazna 
i jeżeli wiadomo było, że pewnej poprawy w tym ograniczyła przyjmowanie WQgln ślc~1:1kiogo przez 
stanie rzeczy na tej kolei można hylo oczekiwać stacyę Sosnowiec. 
po przebiciu drugiego otworu w tunelu Mierh ow- Niezależnie od niezadawalającego podstawia-
8kim, to opinia publiczna by la przekonan a, że dru- nia wagon ów pod węgiel pod ·względo,n liczebnym, co 
g-a linia główna, mianowicie droga żelazna War- spowodowało poważne straty dla kopal t1 z powodu 
szaw:.;ko-Wicdeiiska, jest \Y zupełności zabezpicczo- przymusowego zmniejszenia wydobycia węgla pa
na przyn ajmniej na szereg lat najbliższych tak m imo dostatecznej liczby rąk roboczych i silnego 
pod wzgh~dcm sprawności przewozowej jako i µopytu, ujawniły się w stopniu spotęgowanym 
zcloluości przepuszczania pociągów. wszystkie już dawniej odczuwane niedomagania w 

Z ogłoszonego w sprawozdaniu ·warszawskie- obsłudze kopah'i. przez drogę żelazną Warszawsko
i;o Komitetu Okręgowego za r. l 912 wykazu ~ 13 Wiedm'iską, m ianowicie: 1) nieprawidłowy podział 
mo:i.rut bylo µrwkonać się, że wykorzystanie spraw- wagon ów pomiędzy kopalnio, tak że często niedo
ności przepuszczalnej na tej drodze w zakresie nt- bór wagonów przypadał w u<lziule jednym i t-rm 
ehu towarowego w miesiącach największego ruchu samym kopalniom (np. polożonym przy stacyi 
11ie przenosi (i36~ tej sprawności, i tak już obniżo- Sosnowiec-Pogoń), gdy inne kopalnio otrzymywały 
11ej o n°0-wą możliwość. Systymatycznem niedo- wagony dodatkowe; 2) nier6vn1omiorno i w nie
maganicm, odczuwanem na drodze żelaznej \Var- właściwym czasie podstawianie wagonów w ciągu 
~zawsko - \\'iedcńskiej w przeri;:i,gu ostatnirh lat <lohy <'Ila poszczPg6lnych kopalń , kt6re musiały 
dzici,;ięciu, była niedostateczność parku wagono·wc- składać wydobyty węgiel na zwały. <'O powoclowalo 
go, uzupolniana przez byłe Towarzyst"rn prywatne znaczne straty przy następncm zabieraniu i prze
nie zawsze na czas i przez wynajmowanie nie zaw- puszczaniu tegoż węgla przez urządzenia sortow
i:;zc w liczbie dostatecznej wagonów od towarzystw niczo, oraz pogorszenie się gatunku węgla; 11iekt6-
kolej\lwych zagranicznych. re kopalnie musiały ograni<ozać wydobycie i zrze-

Taka gospodarka słusznie nie była aprobo- kać się części wagon ów; 3) zahiPra11ie z op6żni e
wana przez :J[iuisterstwo Komunikacyi, kt6ro zmu- niem wagon ów ładownych i dlugotrwająca dosta
:.; ilo byle 1.'owarzystwo w r. J 9 ll do nabycia pow- wa ich na miejsce przeznaczenia; 4) często wypad
nej liczby wagon6w wla~mych (okolo 700), kt6ro ki składania przez drogę odpowiedzialności za 
hyły dostarczone i zostały puszczone w ruch w r. n iewykonanie zobowi<1zali co <lo podstawiania wa
l UL 2. gon6w z przyczyn najrozmaitszych (w styczniu 

Dzięki tomu zakupowi oraz dzi~ki dokonane- takich wypadków było 5, obejmuj~\cych li dni 
111u w tym samym roku po„viększeuiu sily nośnej roboczych). 
oclpowiedniej kategoryi wagonów do 1 OOO pud6w, Taki stan rzeczy doprowadził do rozstroju 
przy znacznych wyfiiłkach ze strony 7,arzą.du kolei gospodarki i warunkc>w normalnych biegu kopalń . 
\\"arszawl:lko - 'r\'iedPńskiej udało się w roku 1913 I które poniosły z tego powo<lu znac•zne i:;traty. 
ohslużyC: ruch bez kupowania nowych lub wynaj- I Z drugiej strony spożywcy albo nie otrzy-
mowan.ia wagon6w zagranicznych. mywali potrzebnego im paliwa wcale, albo otrzy-

Przcsilenie W~f.?;lowe w ko11cu grudnia r. 1913 I mywali je w ilości niedostatecznej, chociaż kopal-
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nie dąbrowskie były pr;r,ygotowau<' do wzmożonej 
dostawy paliwa na głodny rynek; setki zaś 
wagonów z węglem śl ąski ni C'Z<'kaly w Katowicach 
na możność dalszego rnC"lrn. 

Wszystkie zakłady przcmyslowl' żyły pod 
groźlH\ zawieszenia pracy dla braku wt:gla. a po
j<'dyncze zakłady w niektóre dni fakt,\'cznic mu
siały zawieszać praC't~ ez~ściowo lub (•alkowicie. 

Podczas rozważania w \Yarszawskim Komi
t('Cie Okręgowym przyczyn tego zam ieszania w 
rnchn oraz niezbędnej w lutym liczby wagonów 
pod węgiel dąbrowski, przedsta wit-id0 orgaui:r.acyi 
społecznych na zasadzie oświa<lczC'1'i i wyjaśnień 
przedstawiciela drogi żelaznej Warszawsko-\Yiedeń
skiej doszli do niospodziewan<'go a smutnego 
przc•świadczenia. żl' niPzależnic od niPdostatcczno
ści parku wagonów istniPj<' brak parnwoz()\.\' li
('ZPbny i jakościowy i Ż<' st\'\·iprclzić- nal0ży wy
<·zC'rpaniP sprawnośc·i pr:r.C'puszc·zalnpj na kolei, 
przynajmniej na nic•ktc)r·.'·rli jej cl,\·stansadt i \.Y 

niektórych punktaeh. 
\V ten sprn;óh stant:liśmy wol>e<· faktu. że 

droga żelazna \\'nrszawsko-\YiPdPl1ska jc•st nie
przystosowana do swyc·h ;r,aclałl ,,. najhliższpj przy
szłości i że za grani<'<: prac·.\·, którą może spokoj
nie wykonać prz.\· swych środkaeh olWC'll,\'C'h, o ilC' 
w t<'j dziNlzi11ic• ni<' zajdzie' jaki<' pog-orsz<•ni<'. na
loży uważać pnw<) z minionego rok n Hl I:~ , kt6ra 
pod.ług danych przyhliżon,\'C•h w por<lwnanin z wy
nikami C'ksploatac:<i w r. 1 Hl '2 przc•dstawia si<:. jak 
nast<:pujp: 

( w tysiącaeh pudów) 
Liniami toru zagranicznego 

prz<'wieziono w małej szybkośC" i 
0<1 Warszawy do granic Państwa 
y.,r kiernnku ku ·warszawie . 

Hll3 19 L:2 

i:n 036 1-1-1 1 .->o 
431 G96 397 /.1;) 

razem :>G8 7132 ,) -1-f> -1-95 

Ca1y przyrost ruehu. otrzymany tylko w kierunku 
ładownym, wynosi 8~. To też kwestya sprawności 
przepuszczalnej je:>t sprawą pierwszorzP,dncj wagi. 
tembardziej. że ni<'ma danych do przypuszczenia. 
ażeby ruch nie zwrastal dalej. Przeciwnie>, istnieją 
wszelkie oznaki dalszego rozwoju przemysln miej
scowego we wszystkich jego gałęziach , a wi<~t i 
rnchu na Jiniac·h gl<l"wnych. obsługnjący<·h ten 
przemysł. 

Rozwój ten ht~dzic jednak nicmożliv.-,Y. jeżeli 
pomienione linie gł<iwno nie będą mogły odpowie
dzi0(- temu rozwojowi. ::\la to przedcwszystkiem 
znaczenie pierws:r.orzl~dnP dla przemysłu w<-:glowe
go w zagłębiu Dąbrowskiem. Xicrnożliw.'· jest 
rózw6j wydobycia paliwa mineralnego w kopal
niach istniejących i otwieranie nowycl1 kopalń i 
szybów, o ile niema pewno8ci, że cala wytwórrzość 
może być prawidłowo wywieziona bez trudności 
na rynki zbytu. 

Przemysł ·węglowy Dąbrowski znajllnje się 

przytcm pod naciskiem zagJębia Śląskiego, św ietnie 
urządzonego i starannie obslugiwanego przez skar
OO\\'C drogi żelazne Pruskie. W ubieglyrn roku 
191 ;3 wc~gla Śląskiego pr;,,ez Sosnowiec Warszawsko
\Yiedefa;ki przywjeziono -19 HS,5 tys. pnd. a przez 
Sosnowiec Xadwiślański 3G 31 l.5 tys. pudów, wo
bec :~8 555 tys. i 10 906 tys. pud6w.przywiezionych w 
r. 191 O. Xiewątpliwic znaczna część przyrostu te
go przywozu zagranicznego moglaby przypaść w 
udzial0 miejscowemu przemyslowi węglowemu, gdy
by tC'n pracował był w bardziej naturalnyc·h j po
myślnych warunkach. 

Zapewnienie i okrośl0nie zarządzcii., niozbęd
ny<'l1 dla doprowadzPnia drogi żelaznej Warszaw
:;ko-\\'iedC'1'iski0j do możnośei zaspokojenia potrzeb 
w 11ajbliższ0j przyszłości nal<'ży do jej Zarządu, 
kt6ry prawdopodobnie prze<htawi do uznania mi
nistra Kornnnikacyi odpowiednio zamierzenia. Na
leży jednak wypowiedzieć w t<'j sprawie kilka 
uwag. 

J>oclC'zas rozważania w Warszawskim Komi
tcC"ic O kn:gowym w li pen r. l 91:3 ogólnego planu 
prz<'wozn węgla w sezonie zimowym r. I 9I:3/1-l 
prz('dstawiriele przem~·sln węglowego przewidywa-
1 i, Ż<' prncei~tne na <lohę ualadowanic w styczniu 
i lntym r. h. powinno wynosić- l 300 wagonów na 
dzidi rnboczy. Xiemożliwość dojścia do tej nor
my w styczniu spowoclowalo znano przcsilonie; w 
lnt,\'lll podstawianie wagon6w pod węgiel w wykaza-
1wj powyżPi normie prz)·hliżonej osiągnięte zostalo 
środkami, kMrych j<'<lnak stale stosowa6 prawdo
podobnie ni<' będzie można. Jeżeli wziąć pod 
nwa~l; naturalny przyrost przewozu wl;gla i tę 
okoliczność, że faktyczny tabor wag0nów węglo
wych na drodze żelaz1l('j Warszawsko-Wiedeńskiej 
podlug obliczeń Wars:r.awskiego Komitetu Okręgo
wego pozwala podstawia<'.: pod węgiel nic więcej 
ponad l J .JO wagonów przc('iętoic na dobę, Lo dla 
otrzymania brakującyrlt 250 przynajmniej wago
nó"· dziennic należałoby 1.araz powiększy(- tabor 
koh•jowy przynajmniej o l ;)00 wagonów węglowych. 

.Jakkolwiek w roku ubiegłym brak krytego 
tahoru ruchomego na liniach. toru zagranicznego 
na drodze żelazn<'j \Yars:r.awsko-Wicdeilskicj nio 
przybiera ł zbyt ostrej formy, pomimo to niejedno· 
krot11i«' clawaty s i<~ slyszeć skargi, że niedostarczo
no niPzb~clnej do naładunku liczby wagonów, a 
wil• lp galt:zi przern .n'1u odczuwały 8ilnc pod tym 
wzglt-:dem trudności (między innemi nic wystar
czylo \\'agonów dla dostawy cementu do fortec). 

\\'yehotlząc ze stanu obecnego taboru wago
nów kryt,rch i spodziewanego przecięt.nego na do
bę na ladowania . laclunk6w, wymagających wago
nów krytych, niezbędnom byłoby nabyć wagonów 
krytych w liczbie 7·00 750 8Ztuk. 

Co do odnowienia parowozów i wzmozenia 
tipra wności przepuszczalnej nie rozporządzamy od
powiednie mi danemi dla wyrażenia jakichkolwiek 
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uwag lub życzeń. Pozwalamy sobie tylko prosić zwyżka cen drzewa zmusza wiele okolic do prze
o to, żeby niezwłoC'znie urzeczywistnione zostaly chodzenia na paliwo mineralne. Zjawisko to da
odpowiednif' zarządzenia w celu zapewnienia. prze- jo sit; zauważyć w wit~kszości terenu Królestwa 
wozu bez przeszkód drqgą żelazną. Warszawsko- Pobkiego oraz w gnbC'rnia<'h Grodzieńskiej, Wi
Wiedeńską. tak towarów wogóle, jak w szczegól- leńskiej i dalej aż do Witebskiej włącznie. 
ności paliwa mineralnego zgodnie z potrzebami Dojrzewa konieczna potrzeba wydatnego roz-
ryuk<lw. winit:e ia wyhnirezo~foi m:gla kamiennego dą.brow-

1.Iusim.'' jednak podkreślić riężkie położenie skiego, ahy zapobiech c•i t:żkicmu położeniu ludno
dystansu Warszawa-Grodzisk o bardzo ożywionym ści i przemysłu. Tymczasem zagłębie Dąbrowskie 
lecz bardzo nieodpowiednim do piln_vch potrzeb 1 rozporządza dla wywozn swej wytwórczości tylko 
ludności mchu podmiejskim. Dostarczenie dla dwiema liniami, kt6re pracują całą swą. sprawno
rnchn t<>go w rzasic najkrótszym znaczenie więk- 1 ściq, rhociaż obie są dwutorowe. 
szej niż obcrnie li czby pociągów jest koniecznr. Wątpliwem jest. <'ZY należyte wzmożenie ist
Na razie jest to jednak niemożebne , gdyż ruch nieją<'ych linii jest możli we h<'z wielkiC'h nakładów 
ten już w obecnych jego rozmiararh bardzo utrud- i czy mogłoby byt- uznane za celowe z ogólno
uia ruch towarów na tym <lystansic. ·w związku ekonomicznego pnnktu widzenia. Szczególnie wąt
z tern staje się niezbędnem w intcresac·h najży- pli wcm w tym wzglt~1lzi c' byłoby zastosowanie ta
wotniejszych tak Warszawy. jej ludnośC'i, prze- kich środków do linii [wangrodzko -Dąbrowski~J 
myslu i handlu, jak i samej drogi żelaznej w za- dn>g żc' laznych Kadwiślafo1kich ze znacznymi spad
kresie ruchu pasażerskicgo i towarowego, rozstrzyg- ' kami i z wypływająl'yn1i stąd małymi składami 
nięciP wreszcie kwestyi przebudowy węzła War- 1 pOl'i<igów. .Jakkolwiek droga żelazna Warszawsko
szawskiego i urzeczywistnienie tej przebudowy w \Viedci1ska na linia<'h toru zagranicznego takich 
rzasie jaknajkróhizym. niNlogodnoś<'i 1ri1' posiada, wątpliwem jest jednak, 

Możliwe do urzeczywistnienia w czasie naj- czy byłoby eelowrn1 ulożcnie trzeciego i czwaite
bliższego okresu budowlanego śro<lki dla rozwoju go tom wzdłuil cał<'j drogi wraz z zupełną prze
drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej i odpowie- budową wszystkich prawic stacyi. Zupełnie cloj
dnie wzmożenie jej sprawności przewozowej zabez- rzafom i jedynie wytrzyn1nj<ł,cem krytykę zarzą
pieczą potrzeby przemysłu, handlu i ludności na dzPniclll jest zdawałoby sit; przeprowadzenie od 
czas jakiś, lecz wątpliwem jest, czy rozstrzygnie to 1 zagl ębia Dąbrowskiego do środka kraju nowej li
nasnwającą się sprawę braku wogólc paliwa w I rui kolejowej o torze normalnym, która oprócz no
ciążącym do zagłębia Dąbrowskiego okręgu. Oprócz wy<'h ładunków, składając·ych się z przyrostu wy
wzrostu spożyc ia węgla w miejscowościach . które , <lobyeia węgla i plod6w z miejscowości, przecina
oddawna używały go na opał lub do celóv.· nych przez t~ linię, ulżyłaby w pracy już istnieją
prze111.vsłowych , wyczerpani<' lasów i nicpomi<>rna rym a przeciążonym linjom. 

Memoryał powyższy wręczony został num
strowi Komunikacyi w sobotę d. 1-l marca r. 1914 
przez delegacyę prz<>mysłowc6w polskich w oso
bach pp: ks. Świ.atopełk- ~lirskiego i Andrzeja 
Wierzbickiego, jo.ko przedstawicieli Towarzystwa 
przemysłowców w Króles~wie Polskiom, Witolda 
hr. Sągajły i Władysława Zukowskiego, jako przed
stawicieli Rady Zjazdu przcmysłowc6w górniczych 
w Królestwie Polski.em. 

Po przedstawieniu sprawy minister Ruchłow 
oświadczył, że kolej Warszawsko-Wi edeńska jest 
mu drogą. narówni z innemi kolejami i że spra
wę wynikłych w styczniu i lutym r. b. trudności 
na tej drodze zna dokładnie. 7 aznaczywszy zgo
dność dążeń i starań przemysłowc6w z jednej i 
dyrektora drogi p. Paukera z drug iej strony w ce
lu doprowadzenia tej drogi · żelaznej do stanu, od
powiadającego potrzebom, p. minister wyraził na- 1 

dzieję, iż udzielane Zarządowi drogi żelaznej War
szawsko-Wiedeńskiej pozwolenie najęcia w każdej 

chwili w razie rzeC"zywistiij potrzeby 500 wagonów 
usuwa w danej chwil i w::;zelkie obawy co do mo
żliwości braku wagonów w najbliższym czasie: dla 
zwiększe11ia zaś przelotności drogi przyznany zo
stał temuż Zarzadowi krc<h-t w sumie około 800 OOO 
rubli, umożliwiający nicz\,·łoczne przystąpienie do 
robót budowlanych. (; ł 6wną przyczyną jednak wy
niklcgo kryzysu p . minister upatruje w braku 
skład6w węglowych w Warszawie i radzi ten brak 
usuną<\ potrzebnego na ten cel miejsca może udzie
lić droga żelazna lub magistrat m. Warszawy, 
na który minister mó~lby wywrzeć nacisk za 
po~rodnictwom :Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

Co do poruszonej w toku posłuchania sprawy 
przebudowy toru drogi żelaznej Warszawsko-Wie
dcr1skiej na normalny tor rosyjski, grożącej nasze
mu przemysłowi i hand łowi ciężkiem przesileniem, 
p. minister obaw takich chwilowo nie podzielając, 
wspomniał, iż według zdania naczelnika drogi p. 
Paukera przebudowa taka jest jakoby możliwą do. 
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uskutecznia bez żadnych wstrząśniOl'i dla życia szawsko-Wiedeńskiej o ;35 parowoz6w towarowych 
społecznego; sprawa j0dnak ostat<'czniP zdocydo- I ooo węglarek i 400 wagon6w krytych. 
wana zostanie po wyprac·owanin i pr7.<'c1Htawioniu Czy l\hn.iskrstwo K.omunikacyi posiada nb 
odpowiedniego proj<'ktu. Posłuehani<' bylo krótki<' to wszystko kr<'dyty, czy toż o potrzebne środki 
i natm·alnie niewystan.:zaj<\ce dla omówiC'nia wszyst- będzie :unuszonc kołata(; do ciał prawodawczych, 
kid1 spraw. poruszonych w memoryalc. kt6ry na- tymczasem niewiadomo. 
stępnie niezwłoczniP przekazany zostal prof. Ło- Poruszona w memoryale sprawa konieczno
monosowowi dla dania należytego biegu sprawie. ści budowy no\.vej drogi żelaznej, dającej ujście ła-

a zasadzie nadeszlych wiadomości można doda<:, 
1 

dunkom z zaglębia Dąbrowskiego, była niezwło
że wspomniany w oświadczeniu p. Ministra kre-

1 

cznie poddana omówieniu na naradzie międzywy
dyt 800 OOO rubli nie wyczerpuj<> wszystkich za- d7.ialowoj pod przewodnictwom prof. Łomonosowa; 
mierzonych ulepsz<'ń i stanowi tylko tę część środ- wbrew orzekiwaniom przeciw proponowanej budo
ków, która oddana została do rozporządzenia miejs- wie wypowiedzieli siE: przedstawiciele władz woj
<·owemu Zarządowi urogi, oprócz innej części, któ· skowych. Ze względu na to, że dotychczasowy kie
rą zużytkują władz<' rcntralne: wogólr µostanowio- rownik tyeh ostatnich będzie miał sposobność za
no: aJ położyć trzeri tor na szlakaeb Warszawa-Gro- poznać się jak najbliżej z warunkami miejsco
dzisk i .:0ąbkowieC'-Lazy b) rozwinąć- starye War- wymi, J1ależy mieć nadzieję, że opinia powyższa 
:sza wa, Pruszków, (l rodzisk, Skierniewice, Piotrków niC' jest ostatc('zną.. · 
i ł,azy. c) zwi~ksz_v( tahor drogi ż<'la'lncj War-

Główne sposoby wywiadów i poszukiwań górniczych. 
Ci'\g dalszy p. -" G. str. '.!19. 

J Reszla o< ; można więc· odrzucie ją i. ;r,arnicniają<' odnośne wyrazy we wzorze, otrzy-
. 12n 

mujemy: 
m+11 

(m+>~ 
m 11 

111 n 

Wzór ten zużytkujemy następnie; dla wyli
cooi1 praktycznych nic może on byt: stosowany, 
ponieważ wynik wyliczeń n.ie ma odpowiedniej 
wartości w stosunku <lo trudności otrzymania go. 

Wzór (22) daje możność wyznaezenia najbar
·dziej prawdopodobnych liczb 11 i v, t. j. takich, 

. . . . (24) 

przy których p otrzymuje wartość największą.. 
Niech p. i ,, będą. liczbami, odpowiadają.cemi temu 
maximum; w takim razie liczby sąsiednie tJ.+1, 
\J.- 1, v I, '+ 1 odpowiadają. wartościom mniejszym, 
niż max. p; można przeto napisać: 

(11-+v)! (m+n+t)! (m+ ii-+ t)! tn+·1- l)! < v+v)! - (m+n+ 1)! (m+p.)! (n+ v)l 
('.J.+l)! (v- L)! · ml n! (m+.i.+n+v=f"l)! 

(p.+v)! (m+n+1)! (m+ ii- I)! (m+,+1)! 
(11 1)f (v+ t)! · ml n! (m+ 1J.+11+v+1)l -

Skróciwszy, otrzymujemy: 

(m+p.+ l)l (n+ v+ 1)! 
(p.+1)! ('1-1)! --

< <m+ \J.)! (1t+'~ 
p.! v! 

p.l vl · ml nl · (m+1J.+n+ v+1)! 

< (11'-f-v)l (m+ n+L)l (m+p.)! (n+v)! 
p:! v! ml nl (m+tJ.+n+·1+1)! 

m+:J.+1 n+•1 
ii-+t < '/-, 

n+1+t < m+:J. 
+1 - 11-. 

Nierówności lo 11apiHzorny w sposób następu(m+p.- 1)! (n+·1+1)! 
(:J.+J)! ('+1 )! 

< (m+ ;J.)! (n+ v)! 
:J.! vl ! jący: 

Hkracając dalej, znajdujemy: I 
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Dla istnienia ich jest warm1kiem 
nym, żeby miała miejsce proporcya: 

P· v 

nieodzow- 1 lezienie rudy) d0 niepomyślnych , które proporcyo
nalne są do m i n. 

Zwróciwszy się do wzoru (24), podstawmy 
weń p.= am j v= an; wówczas dla max. p otrzy-= - = a. 

in n 1 mamy k l 
Najprawdopodobniejszem jest takie 

ustosunkowanie się wypadków pomyślnych 
przeto żony): 

ta i wzg ędrue niezawikłany wzór (przyb]j-

(zna-

~Iax. p=-~.- m+n+1 ·}Vm+n(m +i-) 
1 m+p.+n+v+t mn p. (25) 

Istotnie po podstawieniu otrzymujemy: 

J
v a(m-1-n) ~i+n)_ m ca+ 1) n c_a+ T) _ 1/-1 

21t. am. an. mn. (m+ n) (a+ l) - r 27t Jl (m+u) (a+ t) = ~- JV m+n (~+t) . 
inna 7 mn p. 

Środkowa część wzoru, kt6rą oznaczę dla 

d (m+ n) m+ n 
A=-~ (n:+n) (m+ n) 

am an m n 
(am) (an) m n 

ri (m+ n) a (m+ n) 
A= a (m+n) 

am an am an 
r1 a in n 

m+ n 
(111+ n) 

m u 
m n 

~cisłośc i lite>rą A, będzie: 

(a+ 1) m (a+ n 11 

\(ci+ i )m] f(ri+ 1)11l 
(a+ 1)m+ (a+ I)11 

f(a+ 1) m+<n+ 1) 11 j 

Pozostala część wzoru nie ulega zmianie. cą pow1:>taniu gniazd, oczywiście pomija się zupeł
Weźmy przykład liczbowy: zgłębiono 150 szybi- nic, z pomi ędzy za8 dzialek, posiadających wa
ków i w i)O natrafiono na rudę. Dla c·alkowitogo nm ki sprzyjające, wybiorn się tylko niektóre, jak 
zbadania pola należy założyć jeszcze 300 szybików. najbardziej r6żnorodne, i na tych działkach pro
Na zasadzie prawidła proporcyonalności możemy wadzi się badania podług sposobów, opisanych po
przepowiedzi eć, że najprawdopodobniejszym wyni- pl'zeclnio. 
kiem badań będzie I OO . szybików z rndą i 200 \\" yni ki, otrz~'manc z danych, osiągniętych 
pustych, ale prawdopodobi eństwo tego wypad- j przy tych badaniach , odnosi się na działki nieba
ku, wyliczone na zasadzie wzoru (25), daje dla <lano i w l<·n sposób otrzymuje się pojęcie o za-

- I d _1 W I . . ,d l .b. . w I w_artości rudy cal<'go terenu rudonośnego. \\"nio~-
maxp- 16 ° 10· ogó e P1 av. opoc 0 iensL 0 k1, wyprowadzono w sposób, wskazany powyżeJ , 
to jest malc i musi. być t.akic , chociażby dla togo, , nic mog<i, mie>e o~·zywiści~ pretensyi d? ścisłości i 
że odpowiada ono wypadkowi otrzymania ściśle · rzc,c~ p1:osta prz)~Jm~wae JO należy z wiel~ą ~str?ż
pewnej l iczby znalezień rudy. Oprócz tego chcemy, nosc1ą; 1111 w1ęcc3_ dz1~łek, zbadano, tom w1ęce3 w1a
opierając się na malej li<'zbio faktów, przepowie- rogodne lH;dą wmoski" . 
dzioć ustosunkowanie w innej większej grupie ta- Oprócz sposobu podziału pola na części, z 
kich samych fakt6w. Gdybyśmy mieli na 1300 szy- których jedne są badane a reszta oceniana na za
bik6w LOO z ruJ.ą, to prawdopodobieństwo znale- sadzie podobieństwa, stosowany jest również sposób 
zienia ~·udy 50 szybikami na, 15~ mających się I ba<lań zapom~cą_ rza~~iej sieci robót wy_wiadow
pogł~biać byJoby 2/5. Wartosć hczebną max p rzych rudonosneJ częsct pola. Na zasadzie otrzy
należy traktować, jako wskaz6wkt: dla oryentacyi manych w ten sposób liczby odkryć ri+dy wnio
przez porównania, i rue nadawać mu znaczenia , skuje się . czy prowadzić badarua dalej , zakładając 
bezwzględnego. WOJSŁAW dla. określenia użytecz- szybiki (lub otwory wiertnicze) w środku pomię
ności terenu w wypadku, gdy trudno badać syste- dzy starymi, czy też zaniechać wywiadów i uwa
matycznie całą przestrzeń, radzi nrozbić teren na żać pole za nienadające się do odbudowy. Wa
niewielkie działki. Na takich działkach należy za- runkiopi. nieodzownym dla pomyślnego stosowania 
kładać szybiki tylko dla wyjaśnienia budowy te- I takiego sposobu wywiadów jest wielka skala ro
renu, zawierającego gniazda rudy. Działki, któ- , bót, t. j. obszerne pole rudonośne i wogóle wielka 
rych budowa geologiczna okazała się niesprzyjają- liczba szybików czy otworów wiertniczych, gdyż. 
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tylko w tym wypadku liczba znalezień rudy bę
dzie odpowiadala istotnej zawartości pola, ściślej 
mówiąc, na zasadzie prawa wielkich liczb stosu
nek liczebny odkryć rudy do wszystkich robót 
poszukiwawczych będzie zbliżał się do istotnego ..,, t' 
stosunku F , t. j. do stosunku pola, zajętego 

przez rzuty gniazd., . a.o ~ałkowitcgo . teren~ ba
danego, tom bardzieJ, im liczba robót Jest większa. 

l:.f 
Gdy stosunek p układa się pomyślnie wo-

m k i· " bee znacznego + , to, ja , to zaznaczy 1s my 
m n 

uprz(•<lnio, przystępuje się do badań więcej szczo
g<llowych. . Miar.10wici~ \\' częśc~ach . (dzialk,ach), 
kt<>rc wydają się na3bogatszem1, t. l w ktorych 
mialo miejsce najwięcej znalezieii rudy, zakłada 
się l'Zrhiki po<łrednie w taki sposób, żeby h1cznie 
z pop.rzeclnimi utworzyła się znowu prawidłowa 
siPĆ' wywia<l6w. 

8. Bad a 11 i a pi as k 6 w z I ot o n oś ny e h. 

Ponieważ złoto jest rozsypane w piaskach 
nier6wnomirrnie>, przeto badania tego typu zbliżo
ne s<\ do hada1) zl<'iż gniazdowych. Stosuje siP, 
zarówno szybiki jak i otwor.v wiertnicze; jed1w i 
drugir wyznacza się mn!e.i. wi~cej pod~u~ ogc>lnio 
znanych sposobów; szyb1k1 daH "vymk~ lepszo ro 
do dokła<lnośc·i wskaz6wek, t)·czących się budowy 
złoża i jego zawartośc i; otwory są tańi:>zc i nie
kiedy, n. p. w razie obfitego dopływu wo<ly, jedy
nie możliwe do wykonania. 

Przy pogłębianiu szyhik6w wyzyskuje się 
wszelkie miejscowe warunki sprzyjające; wskażę 
na syberyjskie przemrażanie.. które o wiel~ wy
przedziło sztuczne zamrażame warstw wodmstych 
przy poglębianiu szybów sposobem PE7sc1u: /.:r~
szt~ obecnie badania zapomocą otworow w1ert111-
czych skutecznie wsp6łzawodniczą . ze . sposobem 
zamrażania. Wywiady na złoto różmą su~ od w~-
wiaclów innych minerałów głównie tem, że wyma
ga si~ od nich dokładnych prób; warunek ten 
wplynąl na budowę narzędzi wiertniczych, w.vmia
ry otworów i t. d. , ale ponieważ sposoby prc>bo
wań rozpatrzymy w następstwie a ?~is.Yw~nie ro
bót nio wchodzi w zakres pracy mmeJSZeJ , przeto 
nie będziemy zatrzymywali się nad wzm.ia1~kowa
nemi pytaniami. Inż. RrAZA~ow tak op1suJe wy
wiady zapomocą szybików w obwodzie Amur
sko-Na<lmorskim: „Na terenie, zajętym dla badań, 
prowadzi się niewiele linii wywiadowczych wpo
przek doli.ny rzecznej, najczęściej przez calą jej 
szerokość; odległości pomiędzy szybikami w li
niach wywiadowczych wynoszą w razie wązkiej do
liny mniej więcej 10 m a w razie bardzo szero
kich dolin 20 30 m. Liczba linii wywiadowczych 
oraz ich odległości wzajemne zależą od waiun-

ków miejscowych; przy wywiadach wstępnych pro
wadzi się niekiedy linie wywiadoweze, odległe je
dna od drugiej o l OOO 111 i nie bliżej niż 500 m. 
W razie badań szczegółowych poprzeczne linie w,\·
wiad6w prowadzi się co 100 111 lub co 50 m. 
Długość linii nie zawsze jest jednakowa; często po
między liniami cllugiemi, przeeinającemi wpo
przek całą dolinę, umieszcza się jedną lub kilka 
krótszych, mających na celu zbadanie najbogat
szej części piasków; linie te niekoniecznie muszą 
być ściśle równoległe do glównych. O<lległof'.lci po
między szybikami w tym wypadku s<\ nie wi1:k
szc niż JO m." 

Wszelkie <lanc cyfrowo, opr<>cz odnotowania 
ich w dzienniku robót należy umieszczać na pla
nie sytuacyjnym wywiad6w; nadto szybiki, kt6rc 
wykazały obecność złota, zdatnego do wyzyi:>ki
wania, oznacza się jakimś dość- jaskra wym kolo
rem; daje to możność szybkiego orypntowania si~ 
co <lo wyniku robót. 

Inż. Konzucmx, omawiaj<\<' wywiady piaskc>w 
zlotonośnyc h za pomocą szybików. przytacza nast~
pujące rozumowanie teoretyczne: „Sposób wywia
dów zapomocą poprzecznych linii szybików moż
na uważać za zupełnie racyonalny tylko wówczas, 
gdy złoto jf'st równomiernie rozsiane w piaskach, 
lub gdy bogatsze piaski układają się w postaci pasów 
wzdłuż doliny rzecznej. Gdy złoto znajduje bię w 
postaci pas6w poprzecznych lub przekątnych, to 
linii poprzecznych nic należy stosować, gdyż tylko 
prz? wyjątkowym zbiegu okolicznośei dane, do-

) 

, 
, 

·-=s 
Rys. 19. 

starczone przez nie, mogą odzwierciadlić istotne 
bogactwo złoża. W tym wypadku należy stosować 
przekątne linie szybików; sposób ten zresztą rno-
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żna zalecić dla wszelkich wogóle badań wstęp
nych, ponieważ zawsze z mniejszym nakładem 
kosztów i lepiej wykaże on vYarunki budowy doli
ny złotonośnej, niż sposób linii poprzeC'znych 
(rys. 18 j 19). Xiech a oznacza długość-, b szero
kość badanego pola, c odl eglości pomiędzy liniami 
wywiadów, <' 1 odleglości pomiędzy szybikami; wc>w
czas liczba :,;zybików w razie zastogowania po
przecznych linii wywiad<'iw będzie: 

.~=l(;. + 1)(~ + 1 ). 
I 

\"' razie Jin i i przekątnych dlugośC:: każdPj z 
nirh będzie: 

S=l a2.+1J2, 

,Jpżeli od l q.rłośr- pomiędzy szybikami ht~<lzit-. 
jak poprzednio, s. to łatwo zauważy(-, że każclu 

przek<\hia przec·iE:ta jPst przc>z : l linii sz."11ik1hv: 

nadto \\ tyc·h linia('h szyhik<lw litzha ic:h waha 

siP. od I do s ...). 1, twor7.<\e dwa poslf:p_v aryl llH'-
t 

tyez1w. Dla l'alkowit<'j liczby szyhikl)w na hada
ucm polu bt:dzi1'1uy 111idi: 

(.~ I ) .~ j_ l 
I l t· - l t· ' ) 

z - 2 · ( ·
1
. -t L · 

l 2 2 

Po przd;ształc·!'nin 
• 

. ~ (s ) (12 .L IJ2 Vat /)2 

·• 1 I = ", + 2 (' (' "Lr'... 2l' 

Dla nzm,ndowiC'nia różnicy pomiędzy 
szybik<h\· w pierwszy111 i drugim wypadku 
mv <· 1 =r· i o h; w1hn·za!:' 

z=( <:. I 1) 2

: 
a/ 2 

2c 

V 2 (t 
"2 ) + I = I ,29 

1
. -f 1." 

łi<·z I >c\ 
zał liż-

Il. Opracowanie materyałów, otrzymanych 
zapomocą wywiadów. 

1. H, o z c i ą gł o ś f i up a d. 

Bezpośrednie pomiary u padu i rozci<1glości 
zapomocą kompasu g6rniczego mogą być wyko
nywane tylko w razie takich robóL wywiadowczych , 
które odsłaniają dość znaczne powierzchnie skał , a 
więc w rowach wywiadowczych , szybikach i chod
nikach. Nie poruszając samego sposobu robienia 
pomiarów kompasem, jako powszcclm.ie znanego, 
zaznaczę tylko, że za kierunek Tozciągłości będzie-

111y uważali azymut tej części linii rozciągłości, 
patrząc· wzdłuż kt6rej będziemy mieli upad z pra
wej strony. Określenie takie ustala kierunek roz
eiągłości, co pozwala posiłkować się nim bez 
wskazywania ki erunku upadu względem stron 
świata. 

Przy robotach wywiadowczych i poszukiwaw
czych nic zawsze udaje sit: odnaleźć gładkie po
wienwhnie uwarst.wowauia, dogodrn-' dla określeń 
upad.n i rozciągJości zapomo<'<\ kompasu; takie 
niejasne uławicenie ma miejsce najczęściej w 
utworach nowych \V tyc·Ji wypadkach v\'o,JSf,AW ra
dzi postępować w spos6h 11 asl<wnjący; r ( hly po
kład źle łamie się na warstwy, lo szybik lub chod
nik pro-wadzi sj_ę aż do takiego miejsca, gdzio w 
dw6c·h s:\sieclnich ścianaC"h można odnal eźć prze
<·i11ają<.·p si~ w rogu lin ie uła wic<'nia. Prz.'· bacz
n<'m ogh\daniu robót takie• linie• n<laj<' się odszu::' 
kaf zazwyczaj. szczPgdlnicj gcl~· boki wyrobiska są 
wyrównano. Do wzmiai1kowanyc·h linii przykłada 
sit~ dC'seezkę tak, żPby hrzq~i j<'j, stosownie obcię
te-, dokla<lnic pasowaly do linii ; na powiPrzclmi dc
sc<'zki określa si~ u pad i roze i:u~loś~ zapomo<'ą liezpo
~r<'<l11icgo pomiam ko111paH<'HL W duklach okrąg
łyc·h. lub gdy boki i:;zyhika s:\ nicnhrne, lepiej 
je•sl przy1oży6 do linii nławiC'cnia wą;1,kc\ linijkę, 
lak żc>by dotykała się ona kolicami do lini i oma
wianych. :\'a linijkę Hak.lada s i<t <l<•seczk<t w taki 
spos6b, żob~· rogi<'lll dotyka.In sit) ona przecic~cia 
kres w rogu szyhika, lub gdy szybik jest okre:\gły, 
Io gdziekolwiek do wyraźnego pnnktn li nii nła
wic-011ia. Sposób powyżRz~· lllożna stosowa<~ zresztą 
wog1llP 1Jic tylko w szybik~wh lc<:z i w C'hodnikaC'h . 

Otlyhy nic moż11a h.do odnaleźC:: ani jc<lne
go punktu przecit:cia ::;i1: chn>(·h prost~·e h u war
stwowania w rogn szyliika lnh d1odnika, to n.ale· 
ży z jakiegokolwiek · pnnktu rogow<'go nakreślić 
rów110Jcg1e do linii mrnrst wo-wania. i post~po.,,va6 
dalej, jak wskazan<1 poprzednio. 

Rozpatrzorn· powyżl'j sposohy określenia po· 
łoż<'nia pokładów s<\ stosowan e• powgzoclrnic, acz
kolwiek clokladność i<'h pozostawia dużo do życze
nia, szczPgólnii:>j gdy 11pnd.r poklfid6w są Jlicwiol
kiC' , lub g<ly linie utawic·Pnia. nk f:lą cloiić wyraźnie 
zaznaczo ne na ścianach wyrob iska. \\' razie bar
d zo rnał,vch upad6w niekiedy wprost ni<' można 
wyznaczyć kierunku poeh.vlonia pokładu. Oczy
\Yiście, przy badaniach niewirlkich przestrzeni 
braki pomiarów tego rodzaju nic wywolują zbyt
n ich niedogodności, i wszysLko wyłuszczone odno
si s ię raczej do badai'i prowadzonych na wielką 
skalę." 
2. 8 po s 6 b określ a n i a ro z c i ą gł o ś c i i 
np a cl u pok l ad u n a z as ad zie kąt 6 w n a
<' hyle n i a do poziomu i azymutów 
<l w <5 e h l i n i i u w a r s t w o w a n i a, p r z e ci n a-

j ą c y c h s i ę w j e d n y m p u n k-c ie. 
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Sposób ten podany został przez inżyniera 
H. URBANOWCCZA w r. 1873. Przytaczam rozwiąza
nie analityczne tego pytania jak również geome
tryczne URBANOwtcZA. 

Cos 11 - Si.J.1 ·q1 
Cos o:2 - Cos ·q2 Sin 02 

Cos ~2 Cos ·q2 Cos 62 

Cos1~ = Sin ·n,2 

Gdy proste przecinają się w początku układu 
spółrzędnych, to równania ich są: 

X !J z . X !J Z 

Gos 0".1 =cos ~=cos 11 ' Cos o.2 =cos ~=cos -, 2 

~iech oś Y prostokqtnego ~.rstC'mu ::;półrzęd
nych będzie skiero>rnna wzdluż południka; kąty 
upadu dwóch prostych, leżących w plaszczyźnie 
uwarstwowania nazwijmy "IJ1 i ·q2 , azymuty kierun
ków ich o1 i ~2, kąty, utworzono przez te prosto z 
osiami spółrzędnych, zostaną wyznaczono przez , 
równości: J 

Cos o- 1 = Cos ·r1 Sin o1 Równanie plaszczyzny, przechodzącej przez 
I te prosto, będzie: Cos ?1 = Gos ·ą 1 Cos 01 

W równanie to wprowadzimy wartości <lla 
dostaw kątów o:1, ~1 , 11, o:2 , ~2 i 12 , wskazane po-

D la płaszczyzny: 

wyżej , a następnie podzielimy wszystkie wyrazy 
równania przez Cos "IJi Cos ·ą2 ; otrzymujemy: 

() 
Cos v= - -=- ·

V A 2+ n2+c2 A.-r+ By+ ( '.e+ /) 

kąt,utworzony p rzez nią z poziom<\ 
rzutów XY, określa równość 

p ł at>zczyzną \ \" wypadku <lanym kąt upadu „,=v; po wy-
1 konaniu podstawie11 będzie: 

Cos Sin (01 - 02) , 

-vTg2~+Tg2 ri- 2 'l'g-ri Tg111 Cos (?1-52)+8in2 0~-oz) · · · · · · ~26) 

Dla wyznaczenia 
wówczas 

rozc iągloś<' i załóżmy z=o: 

'I' ~ Tg "tJ2 Sin 01- Tg "f/1 Sin f 2 gc1 = T C ' rn C .. . ... (27) g"fj2 OS01 tg"fj1 os o2 

upadu ao, a przeto r6wnoległą do rozciągłości rs; 
kąt oap będzie rzutem kąta mab a kąt płaski po-

i między płaszczyznami, tworzącemi kąt poprzedni, 
11uio=~-61 ; będzie przeto 

Ponieważ szybiki wywiadowcze ~ą zazwyczaj I 
prostokątne, p rzeto 61 -o2=~0° (o, uważamy za I 
większe od o2); będziemy mieli przeto: 

~ I 

Cos ·r1= VTg2·q1; rg21J2+ t l 
l 
. . . . . (28) 

To- c _ Tg 1l2 Sin} 1 + 'l'g ·ąi__Cos o1 _ 

b - Tg li Cos ?1 - Tg lJi Sin o,-
]~· ·u ·t t·. I -..ozw1ą.zan1e RBANffWl CZA JOS nas ępu.iące: I 

" Iioch linie ab i ar (rys. 20) będą. liniami uławi
cenia pokładu w dwóch ścianach pionowych amb 
i anc szybika. Plaszczyzna uwarstwowan ia będzie 
przeto cab. Prowadzimy plaszczyznę poziomą, 
nam; proste poziome, powstałe skutkie·m przecięcia 
się ścian szybika z tą płaszczyzną,, dają, kąty 
mab= "t) , i 1ictc= ·q2, t. j. kąty pochylenia czyli 
upadu prostych ab i ac. Kąty te można łatwo i 
dokładnie zmierzyć zapomocą kompasu, przykła
dając go do linii uwarstwowania. :Mierzymy r6w
nież 01 i 02 , t. j. azymuty prostych a? i w. Po
prowadźmy płaszczyznę mncb prostopadle do lin ii 

również: 

a zatem: 

Rys. 20. 

'l'g "'11 
Tg 1l = Cos(~-01) 

TgY/1 Tg·ą2 
Cos(~-o1f - Co8{~-o2) 
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K.1)\\'nanie to daje: 

Tg-q1 Cos(~-~1) 
Tg lb = Cos(~_:a2) 

Coi:;(~ .}~+o~-a,) 

COSl ~ '32) 

a po rozwiązaniu <·o do Tg(~ - a.!): 

'r (~ ") C' (' s,) Tg.,.,, g"' - 02 = otg 0 2 - u1 --- 1, - s· -(s, ~) .... (2H l g 'Y. ~ lll u2--(J 1 

Wyl iczywszy(~ -r2), nie truchio wyli('zyć- "'I na 
zasadzie wzorów poprzednich. W razie szyhika 
µrostokc\tiiego t~ 61= 90° i wzór przytoczony prz<'
c·hodzi w nastcamjący: 

Tg(~ -o)= 

stąd zaś: 

Wartości Tg "1j1 i TgY,2 można utrzyma(; za
pomocą poziomnicy i linijki. 

Wzory URBANOWICZA nadają się lepiej <lo wy
l ic>zC'ń logarytmowych, niż przytoczono poprzednio 
wzory analityczne; zrt' sztr1 latwo wykazać frh toż
samość. Zamiast ~ ' które j<'st azymutem linii 
u padu , podstawmy o0 H0°; b<.;dziemy mogli napisać: 

TgYll 
Sin(o o1) 

Sin c (Tg 1ii Cos 01 Tg .,.11 Coi:; ó2) = Cos c (Tg -r.~ Sin 61 Tg ·q1 Sin c:1) 
oi:;tatocznic: 

T 
~ Tg"t)2 Sin(;, Tg-ą 1 Sinł2 

O"o - -0 - Tg Y11 Cos t 1 - Tg-, 1 Cos o2 

Przytoczony sposób jest dogodny pod tym 
wzglr.clem, że nie wymaga, żeby linio uwari:;two
wania przocinaly się istotnie w rogu szybu; dość 
jest odnal cź<:: dwie linio uwarstwowania w ścia
nach sąsiednich i wykonać na nich pomiary a resz
ta czynności dokonuje się ·w myśli; wykreślanie 
linii równol<'głych z punktu narożnego jest zby
lC'C'zno. 

I 

i OO' -1 i wykreślamy jo jak również trójk~\t OO' G. 
Rpos6b wykreślenia jc;,;t nastc~pujący: Oznaczamy 

Hozwiązanie wykreślne zadania powyżsi'cgo 
można oprzeć na następującem rozumowaniu: Xiech 
O. I i OH (rys. 21} będą liniami odsłonięcia pokla- I 

,.., 
'·' 

.-· 

l{ys. 21. 

·. 

Rys. 22. 

kierunek połndnika OJ..V i kreślimy kierunki ścian 
i:;zybika pod kątami f 1 i i 2 (rys. 22); są to proste 

I OX i Ol". Od punktu dowolnego prostej OX od
i kładamy kąt 111 a z punktu O prnstopadłą do OX; 

I 
trójkąt O' OA odpowiada trójkątowi 00'.1 w ry
i:;unku perspektywicznym. Następnie z punktu 

<In na ścianach szybika. Przez punkt dowolny A O prowadzimy prostopadlą do Or, odkładając 
prowadzimy płaszczyznę poziomą 11BO'; prosta AB 00"=00', z wierzchołka O" odkładamy kąt 
bf:'.dzio oczywiście wskazywała kierunek rozdągło- 90°- 112; w trójkącie OO"B, odpowiadającym tr6j
ś<'i. Prosta pionowa OO' i prostopadła <lo _!/3 I kątowi OO' B, kąt OBO" jest oczywiście równy Yjt, 
prosta Oli dają możność otrzymania kąta OGO' , kierunek AB odpowiada kierunkowi rozciągłości. 
który jest kątem upadu. W celu wykreślenia Z punktu O prowadzę prostopadłą do . lB i 
nkladamy na pla;,;zczyźnie µlanu trójkąty OO' H znowu prostopadłą OO"' =00' do tej ostatniej: 
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trójkąt OGO'" odpowiada trójkątowi OO'G a przeto 
kąt O'" GO jest równy kątowi upadu -r1• 

Kiemnek upadu jest widoczny; jest on skie
l'Owany na prawo, gdyż w tym kierunku S<\ po
ehylone obie linie OA i OIJ. Inne odmiany zada
nia, gdy li.nic uwarstwowania są skierowane do 
g6ry, t. j . gdy upad jest na lewo, lub gdy jedna 
linia jest skiero\\·ana w górę a druga na dól, la
two sprowadzają się do powyższego wykreślenia; 
niema przeto powodu rozpatrywać je oddziel
nie. 

'3. l{ o z ci ą g łoś ć i up ad n a z as ad z j e 
trze c b otworów wiertniczych. 

Gdy dane jest położenie trzech punktów, na
leżących do stropu lub spągu pokładu, to przez 
te trzy punkty określone jest polożenie płaszczyz
ny, odpowiadającej im, lub gdy uważa się pokład, 
jako ograniczony przez dwie równoległe plasczy
zny, to określone jest położenie pokładu. 

Ponieważ ani strop, ani spąg pokładu nie są, 
płaszczyznami lecz pewnemi powierzchniami fali
stemi, przeto rozciągłość, określona na zasadzie 
trzech otworów, ściśle rzecz biorąc, nie jest roz
ciągłością pokładu, lecz rozciągłością płaszczyzny, 
przechodzącej przez trzy punkty przecięcia sir, ot
worów wiertniczych z pokladem. \\'obce lego 
teoretycznie należałoby przybliżać otwory <lo pun
ktu danego w ten sposób, żeby odległości pomię
dzy nimi były bardzo małe; w tym wypadku wzo
ry, wyprowadzone poniżej, dadzą kierunek stycz
nej poziomej do powierzchni pokładu w punkcie 
danym, a przeto śeiśle matematycznie pojętą jogo 
rozciągłość. Oczywiście w rzeczywistości istnieje 
granica zbliżania otworów wiertniczych, warunko
wana tą okoUcznoi:Jcią, że przy malych różnicach 
głębokości wobec niedokładności danych, dostar
C"7.aJlych przez otwory wiertnicze, wyniki obliczeń 
mogą byG zupełnie mylne, poza tom od otworów 
wymaga się zwykle odpowiedzi na cały szereg py
tań, a nie wskazania tylko rozci<\głośoi ściśle w 
danym punkcie. \\ skazane rozumowanie dopro
wadza jednak do wniosku, że w razie gdy teren 
jest sfaJdowany, otwory wiertnicze, mające na celu 
określić rozciągłość i upad, należy umieszczać na 
takich odległościach, żeby w przestrzeni pomiędzy 
nimi można było uważać strop lub spąg pokJadu 
za płasr,czyznę. 

Przypuśćmy, że uj8cia trzech otworów są 
sprowadzone do jednego poziomu; głębokości ich 
niech będą z1 , z2 i z3, oś OY niech będzie r6wno
legla do południka SN; odcięte ujść otworów na
znaczmy x„ :J'2 i x 8 oraz y11 ?'2 i ?J3. R6wnanie 
plaszczyzny, przechodzącej przez punkty przecięcia 
się otworów z pokładem, w kształcie ogólnym BlO
żemy napisa6: 

A.c+BY+ Cz + D =O. 

1{6wnanie to powinno czynić zadość warun
kom: 

a więc: 

A:i·1 + By1 + Cz 1 + D = O, 
_b:2 + By2 + r'«2 + D = O, 
A:r3 + By3 + Cz8 + D =O, 

I D Yi .il 

,t = ) D ?12 -'2 .i 
D Ys Zs 

I 
]) X

1 
z1 

B = n x2 z2 .i 
]) :r11 Z3 

I D X1 Y1 
c = D X2 !}?, .1. 

' D X3 Y3 ' 

Xi Y1 Z1 

..1 = X2 Y2 Z2 

..C3 Ys Zs 

Gdy spółczynniki A, B i C są znane, to 
kąt, utworzony przez płasczyznę rozpatrywaną. z 
płaszczyzną poziomą, a więc u-pad pokładu zostanie 
określony przez: 

(j 

Cos·ą =flA2+ fi2 + c2· 

Założywszy z=O; znaiduiemy dla azymuta roz
ciągłości 

B 
Tg8=- A 

\Y zory przytoczone łatwo uprościć. Początek 
osi spółrzędnych umieśćmy na'. otworze wiertni
czym najpłytszym z3; wobec tego x3 = y3 = O; po
nieważ w danym wypadku jedna z wielkości .1, 
B, C i D jest dowolną, przeto możemy za}ożyć 
C = J ; w takim razie równanie trzecie będzie mia
ło kształt: 

z3 = D. 
Dla okre~lenia A. i B możemy posiłkować 

się równaniami: 

.rl:-r· 1 +By,+ (z1 - z3) =O, 
Ax2 +By2 + (z2 - z3 ) =O, 

z których otrzymujemy: 

A. - (Z1 .e'3 ) .IJ1 : \ ~;, y. \ 
(Zz - Z3) Y2 I X2 Yz 

B X 1 (z Z3) : I X 1 y, \ · -
X~ lZ2 Za) ' I Xz Y2 

\\' %Ól' dla stycznej kąta rozciągłości, możemy 
napisać wobec powyższego: 

Tg3 = (z, - Za)X, (z , - zs)Y1 
! <zi - ~11 ) X2 (z2 - Z3) Y:i. 
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Wz6r dla ką.ta upadu możemy przekształcić; 
mianowicie ponieważ: . o~ A2+B2 

sm2 ·ą = 1 - A2+s2+c2 = Ai+s2+ 02· 
02 

Cos2 Yl = A.2+ Jł2+02 , i wreszcie ponieważ C = 1, możemy napisać: 

przeto Tglj = Jl Ai +B2, 
Podstawmy teraz zamiast A i B wartości ich w kształcie rozwiniętym; otrzymamy: 

Tg 7l = V (Z, - zJ2 
(x2

2+ !'22
) - 2 <z1 ~(Z2 - Zsl (:1:1 X2+ ?11 112) + (Zz- Z3) (x12-+ ifi2J 

X1 ,1)2 - X2 !ft 

Oznaczmy przez o1 azymut rozciądosci linii, 
łączącej otwór z3 z otworem z 1 , przez o2 azymut 

Zamieńmy również .~ 1 = hl> -z2 =h2 i Zs =h0 ; 

nasz wzór przyjmie postać: linii z3 z2 ; długości tych linii przez l 1 i t2 ; wówczas: 
x 1 = l 1 Sin ó1> x 2 = l 2 Sin ;)2 , 

'l'g Y) =~(h 1 -::.1t0)'-l/ 2 (ń1 - lt0 ) (lt2 h0 Jl1l. Cos (o1 - 02)+(/l2- h0 ) 2l1
2 

l1 l2 Sin (c1 - ó2) 

Dla azymutu rozciągloś(·i mamy na zasadzie ' 
wzoru 

T 
_ (z1 -z3) x. (z.- Zs) .i.:1 go = - --

(z1 Z3) .112-(z~-zs) !11' 

a po wprowadzeniu nowych oznaczeń: 

Tg;; = (h1 1!__0)t2 Sin ó2=-(h2 /i0 )l._ Sin ;;1 . 

(h1 - h0)l2 Cos o2--(h2- h0 )l 1 Cos a2 

Wprowadźmy w te wzory jeszcze oznaczenia: 

'l' h1 - ho g 1l1=--l -

Otrzymamy je w postaci: 

Ter = /1Tg2 r11- 2 TgY)1 Tg1j2 Cos ~-ó2)tTg2~. 
t"> "IJ Sin (31-0

2
) 

która jest ogólną. zarówno dla wyliczel'i na zasa- ) 
dzie dwóch przecinających się linii na ścianach 
szybika, jak i dla obliczenia rozciąglości i upadu 
na zasadzie trzech otworów wiertniczych. 

........ (27a) 

R,„„::< :: .... ----··--·----i- ---· · · -··.':~·~fi . : : 
' . : : 
: : 
' . 

B 

W OJSŁA w podaje dla obliczenia roz
ciągłości i upadu inny wzór, który przytaczam, 
jako uzupeluienie poprzednich rozważań; zmieBiam 
tylko nieco sposób wyprowadzenia tego wzoru. 
Niech, jak poprzednio, h0 , h1 i h2 będą, głęboko
ści otworów wiertniczych (rys. 23), ujścia h któ
rych sprowadzone zostały do jednakowego pozio
mu, l1 i l~ odległości najpłytszego otworu od dw6ch 
pozostałych, 31 i 62 azymuty linii, łączących otwo
ry, a azymut rozciągłości, nadto ~ azymut upadu; 
oczywiście ~ = ó + 90°. Przez punkt przecięcia się 1 

najpłytszego otworu z pokładem, przypuśćmy A, I 
prowadzimy płaszczyznę poziomą, kt6ra przecina Rys. 23. 
otwory h1 i h2 w punktach B 1 i 0 1 • Linia KP, nek upadu. Jeżeli przez otwory h1 i h2 poprowa
będąca linią przecięcia się płaszczyzny pokładu dzimy płaszczyzny prostopadłe do KP, to kąty 
ABC z płaszczyzną poziomą, określa kierunek roz- B 1KB i 0 1PC dadzą nam każdy kąt upadu lJ. 
ciągłości a prostopadła do niej AS określa kieru- , (c. d. n.) Stanisław Doborzyński. 
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Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w lutym r. 1914. 
Węgiel kamienny. W lutym r. 1914 wytwórczość węgla kamiennego w KT6lestwie Pol

skiem była następuj3tca: 

~:tZl\':l irnn:Liń I 
I 

Niwka 

l\limontów I 
Klimontów II 

Mor li mer 
Milow1ca : I 
Saturn 

Jupiter 
l\azimicrz 
Jakób 

Hr . lle11ard 

Andrr.ej Il. 
Paryż 

Koszele w 
Czelad ź 

Grodziec Il 
Flora 

Francisr.ek . 

Jled en 
A u toni 

Andrzej 1l1 

A.Ima 

L•'l0t7. Hudol r . 
Grodzice I · 
Stanisław 

l<'loryan. 
Wań„zyków 

Helc11:1. 

Ameryka 

.\1i kolaj . 

:\ l w i11a . 
Zd:dslaw 

Lilit 

Hok 1!!1 3 Bok 19 14 
\\. '" ·1914 wydobyto węgla więcej C+l 

albo mniej t-), 11iz \1' r. 19 !R 
-------1---.....-------------:---------

\\' Ja$1;ieicl 

l11 h dziorzawc;a 

T ow. :)osnowiecl<ie 

Saturn 

\\"arszawskie 

Hrabia Il emu et 

L•' ran cusl:o - \V ło~k io} 

Czeladzluc 

, Grodzieckie' 

I•' lora 

Fra.11c; . - Hosyjskie 

llz. Sch011 i Lamprecht 

T-wo Ostrowieckie 
Towarzystwo A lina 

Dzierż. J. Strzałkowski 
S t. Ciechanowski 

Dr.ierż. St. Hilczyński 
• J . Cioeh o w ski i J. ::!o· 

boeiński 

T . .Polaczek 
~.Szoner t iJ.Trepka 

• F. Błes;:yński, Kw1e

cicń i W. I .esiecki 

L. i J. Wartakowi e 

J. Rydzewski 

„ J. Karniewski i Z. Rudolf 

Luty 
Od począ1.ku ro:rn 

efo 28 lutego 

ce11 Lnar ó11 111 C L r y <:. ;r, li 'j •; h o.· 
.o 

11/0 CLI'. llleLr. 

409 414 
168 233 

197 I421 

592 o8o 
716 8921 

17 rosi 

68-1000
1 

1b6o68 

333 26! 

4o6 577 

l 277 648 

l 433973 
17 108 

591 210 I 200 682 

36906 84 786 

6o8 850 l 201 023 

519 010 I 042 979 

546 750 I 100 478 

332 178 659 53r 

5 503 

245898 

80738 

23030 

455101 
24771 

55255 
16020\ 

600 

12252 

14g60 

I 
3230 

2331 

192 

7 247' 

10578 

497 778 
163208 

78528 

89985 

56056 

107 605 

31 770 I 
l 410 

24282 

28332 

6553 
56o1 

192 

17 359 

329 730\ 
168 160 

650 344 1- 79 584 

341718 73 

371 1 37JI + 3711 + 
191 933 409 9fi6 5 209 - 3 T 

576 334 l 191 905 15 7461 - 3 

670 2461 I 381 913 46 646 - 7 

37 IOOt 64 525 + 19 992 ' + II7 -f 

705 8231 J 422 223 1 + 21 823, + 3 I 

574 947 u6o 154 - i6 263' - .".! 

32 7291 69 709 4 167 Il 

Ó36 487 I 267 842 + 27 637 + 5 + 
_L 38343 + 7 + 

i 75524 1- 21 

8457 + 3 

37LI + 
3409 + l 

85 743 7 
52 o6o 4 

47 417 + 277 

38023 + 3 

40528 3 
15077 r8 

66819 + 6 

557 353 
552846 

349917 

l 127152 

l 158 324 

7o8883 

8699 

+ 6 og6
1 -+ l -\- 51 846 1 + 

+ r7739 + 5 + 49352 + 

8 

5 
7 

4 214 

249268 

79955 
49246 

16o86j 

2 ! 9951 
51092, 

I5o90 

7 185 

1289 - 23 

523558 + 
168347 

33701+ l + 
783 ·- l + 

+ 26216 + 114 + 104 406 

33252 

47 135 

104 571 -

23 cog 
30010 

I 394 

29424 

2776 

4163 

930 -

6oo 

65 

Il 

8 
6 

100 

1462 - 12 

14801! - IO + 
2.166 - 67 

12391- 53 
192 - IOO 

18 

5 25780 + 
5139 + 3 

25878 + 33 

56733 

I 410 - 100 

l 173 5 
1678 + 6 

I 

5 159 1- 79 
3049 - 54 

192 - 100 

r994 n 

Henryk l\ornlewski 19 291 

15365 fo - I -

38 977 + 19 291 + T 38977 1+ 
Razem Is 957 310\ u 093 55115 927 174 r li - 3307 I - o 
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Podług gatunków wytwórczość węgla kamiennego w lutym r. 1914 wynosiła: 
gatunki grube 2 699 390 centnarów metrycznych, czyli 45.M % wytwórczości 

" średnie 1300995 " 21.95 " 
" drobne I 758 667 " 29.67 

węgiel niesortowany 168122 „ „ 2,84 
Razem 5 927 174 centnarów metrycznych. czy li 100,00 % wytwórczości. 

W dniu 1 lutego r. 1914 pozostałość wynobytego węgla 
kam iennego na kopalniach wynosiła . . . . 

W przeciągu lutego r. 1914 złożono na zapas węgla kamiennego 
444 093 cent. metr. 

94268 
142075 " , wzięto z zapasu „ 

W dniu 28 lutego r. 1914 pozostafość wydobytego węgla 
kamiennego na kopaln inch wynosiin 396286 cent. metr. 

Rozchód węgla kamiennego w lutym r. 1914-go byJ następują.cy. 

a) Sprzedaż węgla. 

Rodzaj sprzedaży 

Sprzedano na kopalni 
Wysyłka drogami żelaznemi zakładom 
własnym . 

Wysyłka drogami żelaznemi odbior
com obcym 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne 

centnary s % centnary % centnary % 
metry.:z. J::ye-1 metrycz. sprze- , metrycz. sprze-

_1 daży daż.}'._ 

86 938 <1.23

1 

135 046 n.o6 

23 027 o.86 26 g63 2.2r , , 

Węgiel niesor
towany Razem 

centnary % J centnary 
metrycz. sprze- metrycz. 

daży = 

QI , m 
sprze-
da~y 

Wysyłka drogą wodną 

I 2 579 235/95, 9r l I 058 5001 86.73 l 34:; 578

1
90.45 

I 2 689 2~1100~00 1-;;, 5691100.00 1487 66zlroo~1 
b) Rozchód węgla na potrze by własne. 

Razem 

51058 72,60 5 034 431 92 ,08 

70 33) 100.00 5 467761 roo,oo 

Rodzaj rozchodu na potrzeby własne 

I Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Węgiel niesor
towany Razem 

o.ro o O·o ()·o o/o 

centnary ch~d-u centnary ch~d~i centnary ch~d-;, Centnary c~~;'i11 
metrycz. na. po- metrycz. na po- metrycz. n" po· metrycz. na po-

- ~ --=..::I 
bpał mieszkań pracujących i postron-

centnary oh~d~ 
metrycz. n 11 po

trzeby 
wła.~ne 

trzeby 1 trzoby trzeby trzeby 
własne . _____ włns!le l ,•łasne \vłasne ' --· - --=1 -~I-

nych oraz domów zbornych i za
budowań kopalnianych 

Opalanie kotłów parowych 
Wydano cząstkowo na różne inne 

potrzeby . . . . . . . . 
Wysłano drogami żelaznemi na różne 

inne potrzeby . . . . . . . . 
Skreślono węgiel, który stracił wartość 

Razem 

Rodzaj rozchodu 

Sprzedaż . 

Rozchód na potrzeby własne 

Razem 
W stosunku do wytwórczości . 

29838 84.03 

l 7741 5.00 

95 793 8&.93 542 0,16 

9 278 8,61 3-15 443 99~84 

28271 7.96 

l 021 2;87 563 0,52. 
501 0,14 IDO O,JO 

-1 ,_ J 
35 510 roo.oo! 107 713 ioo.oo, 

l 979 

345 985 JOD-OO 

c) Rozchód ogólny. 

3824 

13667 

283 

238 

21:23 129997 25,63 

75,88 370 162 72,98 

1.57 508g r,oo 

I 58-1 0,31 

1.32 388 0,08 

507 220,100,00 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne -Węgiel niesor- Ra z em 
towany 

centnary centnary 10 centnary 10 centnary 70 centnary 10 
% ' o1 - o' o1 I o1 

t roz- t roz- roz- roz- roz-
me rycz. chodu me rycz. chodu metrycz. chodu metrycz. chodu metrycz. chodu 

2 689 200 98,70 I 220 569 9r ,89 q87 6621 81,13 70 330 79,61 5 467 761 91.51 
' I 

35 ) IO 1.30 107 713 8,n• 345 985 18,87 18 OI2, 20.39 507 220 8.49 

z 724 710,100.00 l 328 282 100,001 
l 833 647 roo:oo - 88 3421~.oo 5 974 98r 100.00 

100.94°/0 io2 ~ 10°/0 104.27°10 52.55°/0! 100.81 °/(ł 
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Wysyłka węg l a drogami że l aznemi. 
= = =-==- -.= -====~::;='="==='""~=::;;==='====':"=~-====t";;-;===:'=;~:=:'s=="-:==== 

Gatunki grube l~atunki średnie l-Gatunki drobne W ęgi~~;~~sorto- J R a z e m 

t % I centr I % I t I % t % t % c~~t~". sprze-\ metr: sprze- ~~t~: sprze- ~~t:." sprze.- c~~t~: sprze-
jaży _ daży daży daży daży 

Kierunek wysyłki 

W granicach Królestwa Polskiego 

% wysyłki drogami żelaznemi . . . 

Do Cesarstwa: 

a) do Białegostoku i za Białystok . 

b) do B1 ześcia i za Brześć 

c) do Kowla i za Kowel . . . 

Razem do Cesarstwa . 

Za granicę .•... • ..•. 

Ogółem ....•.. 

W stosunku do rozchodu ogólnego 

Kierunek wysyłki 

• 1 2228 7g8 I 044900 = I 378583 --· - ,- SI 058 - - = 4 703339 

• 85,61 °/0 g6.21 °1
0 1 98.42°/0 100,00°/0 ' 91,49°/0 

I 
· 1 126222 

113 922 2 ogfr 3 059 

· I 121767 177711 3936 

·. I 361911 13.46 27 540!-2,26-
1 

22 07r 
12574' 0.47 13646 I.il I 

. I 2 6o3 283 - . I o86 086
1 

- I J-400 654 

9- - ' 0/ - I 81 77 () I - I ~6 ' 0/ • I ;:>•;:,, O ' I O I ·39 O 

'- -=-l 
- I 

- I 

=-1-
51,0581 - - 5 f41 081 

57,8o0/o\ - i 86,040/o 
Wysyłka węgla drogą wo <lną. 

~-=-- - =-= - =-=-~---=~---'-==. 

Węgieł niesor- ~azem 
towany _ 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne 
01 %-centr. 10 % centr. I % centr. 

etr sprze- metr 
m · daży _ · 

1 % centr. centr. 

I metr. ! sprze- metr. sprze- metr. sprze- sprze-

- - ,-_ 
\_- \ -

daży daży daży 

: I I I _I 
l I 
I 

daży 

W gqnicach Królestwa Polskiego 

Za granicę ....... . . . 

Razem ... 

Wytwórczość, rozchód i zapasy węgla kamiennego w okresie rocz11ym i w 1 atach 
ubiegłych (centr. metr.). 

Miesiące i okresy 

Marzec . 

Kwiecień 

Maj ... 

Czerwiec 
Lipiec . • 

Sierpień . 
Wrzesień 

Październik 

Listopad 

Grudzień 

Styczeń 

Luty . 

Za 2 miesiące roku • 

· 1 

Rok 

1913 

,, 

" 

- ~ 

„ 

:' .,. 
1914 

~' 
1913 
1912 

l9II 
1910 

r914 
1913 
1912 

19II 

r9ro 

I R 

Wytwórczość I s 
W ogóle 

5 322700 4790410 
6107973 5395375 
5 157924 4745617 

5555 123 5039268 
6021147 5 5596gg 

5503337 5154 742 
5 495074 5001261 

6033276 5583551 
5718154 5143094 
5327617 4 853112 
6163070 5309403 
5927174 5467761 

5957 310 5 422383 
5126766 4 679335 
4634936 40858o4 

I 4 249039 3572912 
12ogo244 ro777 164 
12og355r 10992899 
I 10582304 9440768 

1 9828177 I 866g979 
8954 365 7755o64 

-=-'::'~ -
o z c h ó d ! 

d I 
Zapasy w 

P_ r z e a ż J końcu mie-
w t e j l i c z b i e INa potrzeby W ogóle siąca lub 

- - . własne \ okresu 
I Do Co•nrs twa Za granicę / 

38.i 202 55974 513342 I 5303 752 - 289640 

48398o 57103 5276gg . 5923074 474539 

453 4g6 708g8 49038g 5 236oo6 3g6457 

547 151 6o276 481 46o 5 520728 430852 
67r 661 62745 5o82n 6007910 384 o89 

723 552 39g6o 478 688 5633 430 253996 

640535 46108 479 100 5 48o36x 2687og 

650875 3856o 528654 6112205 18978o 

479673 24017 484 T22 5627216 28o 718 

423370 21879 526 545 5379657 228 678 

415 418 23544 638252 5947655 444o93 

4II 522 26220 507220 5974981 3g6286 

430090 67674 537 274 I 5959657 270692 

309919 79666 504530 I s 183865 6o5002 

159362 594g8 515316 I 46o1120 383374 

45499 59431 5rr 097 I 4 o84oog 700747 
826940 49764 I 145472 II922 636 396286 

8g3235 139684 l 126305 12 Il9 20.J 270692 

548 n3 131 931 I o63437 IO $04 205 6o5002 

282426 107 265 l 0478or 9717 780 383374 

134 917 159178 I 017 552 8772 616 700747 
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Dostawa węgla kamiennego dla użytku dr6g żelaznych w okresie 
--=~ = ro~znym. 1- -

I Rok 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Węgiel niesortowany Razem 
Miesiące 

- Marzec 

I( wiecień 

Maj • • . 

Czerwie;; 

Lipiec 

Sierpień . 

Wrzesień 

Październik 

Listopad • 

Grudzień 

::;tycze ń . 

Luty .. 

Za 2 miesiące . 

I % j % % 
centr. metr. sprze- centr. metr. I sprze- centr. metr. sprze-

1 daży daży I _ I daży 

1913 T-982 i24 40,71 1 
, l 2IT 29T 44 ,o6 

" J 077 876 
J 082793 
I J2I 017 

I o8r 962 
l 044 86o 

l 136 313 
969627 
821 931 

. 1914 1 955 187 
I ... 1010245 

I :: I 2 025 432 

I 

I 

45,89 
44,13 
40,29 
41,58 
40,97 
40,5r 

37'45 
34,q 

35,5r 
39,So 

295 0,02 

lIO o,or 

327 0,02 

500 0,04 491 0,03 
166 0,01 327 0,02 
208 0,02 328 0,03 
320 0,03 

:~20 

I 
% 

centr. metr. sprz:aaży centr. metr. sprze
daży 

g82124 1 20,50 
I 2II 586 22,46 

l 077876 22,71 

l 082903 2r ,49 
l 121 or7 20,16 

l 082289 21,00 

l 044800 20,Sg 

1137304 20,36 

26o 0,33 97038o 18,87 

166 0,22 822633 16,95 

4w 0,56 955917 18,00 

r 070245 19,57 

410 2026162 

Brykiety z węgla kamiennego. W lutym n.ianych wydano 168 centr. metr., na opalanie kot
r. 1914 sprzedano na kopalniach 2 712 centr. metr. ł6w parowych 394 centr. metr. , razem rozcho~o
brykiet6w; wysłano drogami żelaznemi 7 675 centr. wano na potrzeby wlasne 562 centr. metr. brykie
metr. , w tej liczbie O centr. metr. w kierunku t6w. Rozchód ogólny brykietów w styczniu r. 1914 
za Kowel; razem sprzedano 1 O 387 centr. metr. bry- wynosil 10 D49 centr. metr. 
kiet6w. Na opał mieszkań oraz zabudowań kopal- I 

Wegiel brunatny. W lutym r. 1914 wytw6rczość węgla brunatnego w Królestwie Pol 
akiem była następująca. 

- -~ - -- \\" r. 1 !lH wydobyto w ęgla więcej 

Nazwn. kopalni 

Rok 19 13 

R"' "" I <+1 a.Ilio mniej ( - 1. ::iz w r. l!l13 
Wlaśdciol I 0<1 vo- Od po· 

Od początku roku Luty cv.ą.tku ro· Luty l'"'1t,tk11 ro- Luty ub dzierżawca ku do 28 ku <Io 28 do 28 lutego 
lutego lutego -I c entnarów muLrycznych I •1. r. Lr metr. % 

Katarzyna 
Nierada . 
Helena . 

Elka .. 
Kamilla . 

. Poręba. 

Strzeszewski 
I Tow 

P. 
Sos 
){. 

n. T-wo fabr. rur 

Modzelewski 

F. M orkis . 

I 

746II 161852 93808 

33009 61~8 -
236o3 47 024 --
8900 19 500 35 157 

19354 I 39550 35034 

l+ 
I 

192575 + 19197 26 + 30723 1 + 19 
- - 33009 1- i:oo - 616g8 - 100 

- -236o3 - 100 47024 -100 

72532 +26257 /+295 + 53032 +272 
75653 + 15680 + Sr + 36103 + 9l 

Dnia 28 
bytego węgla 
metr. 

Razem I 159477 I 329624 , 163999 1 340700 I+ 4522 I+ 31+ rr136 + 3 

lutego r. 1914 pozostałość wydo- budowań kopalnianych 3 246 ctr. metr. ; 2) opala
na kopalniach wynosiła 11456 ctr. nie kotłów parowych 5 365 ctr. metr. 

Sprzedaż węgla składała się z pozycyi nastę
pujących: 1) sprzedaż na kopalniach 44 052 ctr. 
metr. i 2) wysyłka drogami żelaznemi 114 290 ctr. 
metr. 

Rozch6d węgla brunatnego w lutym r. 1914 
wynosił 166 953 ctr. metr. i składał się z pozycyi 
następujących: 1) użyto na potrzeby własne ko
palń 8 611 ctr. metr; 2) sprzedano 158 342 ctr. metr. 
Rozch6d węgla, użytego na potrzeby własne ko
palń, składał się z pozycyi następujących: 1) opał 
dla pracujących, opalanie domów zbornych i za-

Wszystek węgiel, wysłany drogami żelazne
mi, pozostał w granicach Królestwa Polskiego. 

J. H 
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W Y K A Z I L O Ś C I W Ę O L A, 
wysłanego drogami żelaznemi z kopalń zagłębia Dąbrowskiego w p6łroczu zimowem r. 1913/4 

(za czas od 1 września r. i 913 do 28 lutego r. 19J 4). 

lłok J9IU3 Hok 1913/ 4 

Półrocze z:i1;;-w~I~- d IPółr~czo. zim~1·0. I Przypada 
Od 1 października! rzypa_ 11: Od .1 1Hz.eśnia n", dzi·on' 

r. 1912 do 31 \ na diion 19H d 28 I t " 
ln"rc" 1 .. 1 !ll3 robocr..v r. · 

0 u c- rob<'czy " " ~w r. 1n14*) \ 

~ az wa kopalni. 

w A G O N Ó 
~ - - - --- -~': 

I 

Droga żelazna Warszawsko-Wladeńska. 
Niwka o 383 4ł 3 3:'15 23 
Klimontów 4408 30 4974 34 
Morii mer I 845 13 662 fi 
Milowiee 24 s1;0 170 21 ł76 147 
l:lrnLia He1urd 10 763 74 9 280 64 
l'aryi 111 'l4 77 
Kntimien 14 638 101 
Saturn 28 52!1 197 
Jupiter 

20 803 I H Ctelndi 

10 3til 71 

I 12ni 87 
28 286 194 

822 6 
22 153 t ó'l 

Grodziee li 20 312 140 21 852 J50 
Flora 1 ! 944 82 
~·r • n e isiek 216 I 

l~ 425 85 
J9f\ 1 

Mikolffj 163 1 
Antoni 2709 19 

121 I 
3 3fi7 <li! 

Alma J fl:l6 11 
Reden 4 388 30 
FIOtt Rudol f . 1 143 8 
Andrzej lll I 943 13 
Stftnislaw 4(14 3 
G roiłti ee 1 42:! 3 
Helena I 11 o 
Lilit f> o 
Floryan 61 u 
Ameryka 137 1 
WH1iezyków :'il o 
Zdzisł•w 89 I 

• Helena Il 570 4 
Elka 103 1 
Ka milin iu 2 
Nieradn 858 6 
Porel!ą 2 098 14 
Andrzej li 

543 4 
3410 ~:i 
1 064 7 
1525 10 

3:'>2 2 
4<!f> 3 
- -

7:33 :-. 
- -
25 o 
67 o 
29 o 

945 7 
:{fi o 

974 7 
- -

2 050 14 
59 o 

llazem 

Drogi żelazne Nadwiślańskie. 
172 547 1190 I 64 294 1 125 

Niwkfl 7 033 49 6 757 46 
Morii mer 2Wl 16 'l 277 16 
Hrsllia Henard 7 757 53 7 63~ 5·~ 

Psryi 8 ó94 59 
Kui mien 10 893 75 
llerlen 1 870 13 
Ameryka 2 o 
Zdzisia w 28 o 

8 792 60 

I 12 847 88 
2 383 17 

I - -
47 u 

WH1ltiyk6w 160 I 227 2 
Stanish-v 249 2 338 2 
Helena l 391 3 290 2 
Lilii " " o I - -

Ru em 39 248 271 I 41 592 285 

W ogóle 211 795 1461 I 205 886 1 410 

W półroczu zimowem 
r. 1913/4 wysłano więcej (+l 
albo mniej (-), Dlż w pół-

1 roczu z11nowem r. 1!l1 2/3 

w 
I 

- 3 028 - 47 
+ 566 + 13 
- I 183 - 64 
- 3 190 - 13 
- I 483 - 14 
- 763 - 7 
- 1 9'1 I - 13 
- 243 - 1 
+ 822 I + -
+ 1 350 + o 

+ 1 ólO I + 7 
482 + 4 

- 20 

I 
- 9 

- 42 - 26 

+ 658 + 24 
- 993 - 64 
- 978 - 22 
- 79 - 7 
- 418 - 21 
- 52 - 13 

+ 2 + o 
- 1 J - 100 
+ 7'&8 + tH\ll) 
- 61 - 100 
- 112 - 8'.l 
+ 16 + 31 
- 60 - 67 
-t- 375 + 66 
- 68 - 66 
+ 750 + 334 
- 8!'>8 - 100 
-- 48 - 2 

+ 59 + -

- 8 25:~ - 4,7 

- 276 - 4 

+ 9 + o 
- -;'ł3 - i 
+ 198 + 2 
+ 1 9!\4 + 18 

+ 513 + 'J,7 
- 2 - 101) 

+ 19 + 68 
+ 67 + 42 

+ 89 + 36 
- 101 - 26 
- 3 - 100 

\+ 2 344 + 5,8 

5 909 - 2,7 

*) Stosownie do § 2 przepisów przewozu węgla, wy
syłanego z zagłębia Dąbrowskiego na zasadzie podziału wago
nów, obowiązujących od 1/14 lipca r. 1913, półrocze letnie 
obejmuje miesiące od marca do sierpnia włącznie a półrocze 

K. F . 
zimowe od września do lutego włącznie. Dla uzgodnienia ze
stawienia niniejszego ze wspomnianymi powyżej przepisami 
stosuje się nowy podział półroczy. 
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przywóz z zagranicy węgla i koksu Do państwa Rosyjskiego przez komory 
w Xrólestwie Folskiem w gruaniu st. sł. r. 1913. 

(Podług danych Warszaw.,;kiego Komitetu okręgowego dla regulowania przewozów kolejowyeh). 

W grudniu Od por.zątku ro-
st. st. ku do 31 grudnia 

r. 1913 I st. st. r. 1913 Nazwa drogi i stacyi od-
biorczej ~ę1- Koks I ~ęl- Koks 

gie gie 

I. Podług rlróg zelaz-
nych i stacyi wazniej-

szych. 

Droga ie lazna Warszaw
sko-Wiedeńska. 

a ) Tor wqsld. 

Aleksandrów 

Będzin 

Częstochowa 

Dąbrowa 

Grodzisk 

Kutno 

Łazy 

Łowicz 

Myszków 

Nieszawa 

Piotrków 

Pniewo 

Poraj 
Pruszków 

Radomsk 

Skierniewice 

Sosnowiec 

Warszawa Wiedeńska 

Warszawa Obwodowa 

Włocławek 

Zawiercie 

Żyrardów 

Pozostałe stacye 

Razem na tor wązki 

b J Tor szerolzi. 
Błonie 

Głowno 

Kalisz 

Kociołki 

Łódź Kaliska 

Opatówek 

Ożarów 

I T y ;i ę cy p u d ó w 

, I 
36.81 23,6 II4,5 212.7 

462.9, 203,8 4 i8o.2 2 811,1 

112,61 9,6,J 699,61 106,8 
86,3 539,4 137,4 6 833,8 

- ' 0,9 83,8 4,2 
59,41 2,9 1 213, 7 52,5 
99,7 - 1641,8 9,4 

12.6 3,1 68.7 31,6 

44,ol 2,4 , no,o
1 

::>6,o 
- 'I 352,0 n,6 

' 165.5, l,5
1 

l 361.6 17,7 

4,9, 2,1 11 174,8 24,7 
32,11 329,5 63,7 4 048,1 
46,6

1 
2,7;1 461.3 16.9 

35,21 J ,7,· 189,61 16,0 
14,9 - 187,5 15,0 
1,6 2,6 2 257,5 435,4 

: 1284,31 35,21, 7 105,81 541,5 
626i9. 9,8 6 u6.4 5414 

• 41,6 5,0 477,4 134,4 

: 362,41 345,5 I l 829,11 4 538,7 
53·5

1 
1,5, 713,7 25,3 

i 25.7 1.7. 299,1, 82,6 

36x2,5i1524 ,5· 28 839,2
1
20 050,4 

7,31 
I 

- 1 

524 .21 

24,71 
I 383,2 

19.5 

0,9 32,6 
' 4,6 1 170,81 

15.3 4 952.4 

-1 478,71 
25,611 2 761,0 

- 94,9 
- I 40.2, 

9,L 
35,1 
120~ 

2011 

203.3 

1,7 

Nazwa drogi i stacyi od
biorczej 

Pabianice 

Radliczyce 

Sieradz 

Sochaczew 

Zduńska Wola 

Zgierz 
Pozostałe stacye 

l W grudniu 
st. st. 

r. 1913 

~:1- j Koks li 

Od początku ro-
ku do 31 grudnia 

st. st. r. 1913 

Wę- Koks 
3.!._el 

Tysięcy pudów 

ll .9 
61 .4 

4,6/ 
uo,8 

0.9 _:J 586.3 
n6.o 

341. I 
0,9:' 24,71 8.3 
0 .9 502,71 18.8 

82.9 
i2,8I 74:71 22. t 

1
1225.31 49.1,10259,0 477~0 Razem na tor szeroki 

Drogi ielazne Nadwiślan- 11 skie. 

Chęciny 

Chełm 

Ciechanów 

Czerwony Bór 

Dęblin 

Jaszczów 

Kielce 

Końskie 

Krzywda 

Lublin 
Miechów 
Mława 

Modlin 
Muchawiec 

Nałęczów 

Niekłań 

Opoczno. 

Ostrowiec 

Praga 

Puławy 

Radom 
Rejowiec. 

Ruda Opalin 

Siedlce 

Skarżysko 

Tomaszów 

Trawniki. 

Warszawa Brzeska 

Warszawa Kowelska 

0,9 
3!!,5! 26,1 339.0 76,5 
17 ,4, I .8 1 100.61 6 )4 

19·3' 0,9 1 64,0, 19.0 
t 

l~'~I 3.7 85,9 6.4 
::>•:> 278,41 

42,r l 6,7 246,3 70.0 

1:8 26.8 25,9 237,1 

13,71 Oi9 I 136:51 q,9 
J6::i.3· 15. I I 49-ł •2 25119 
27.5 2. 4 110,8 
22,9 123,6 

31,1 149.51 
28,4 136.31 
6,41 r.81 35,8 7.6 
6:41 157,5' 51:8 l 432,6 
3,7 1,8 43.6 30,2 

1 350,7\ 558,81 2 :.i89,8\ 5 551,1, 
25,6 0,9 84,8 10,8 

18.3 2,6 101 .8\ 19,1 
58:61 29,5: 564,9 l9Ó,4 
6,4 2,7 268.3 10,2 
9 21 163,01 

20~21 4,6
1 

175·3 17:3 

5:5
1 

23,3 35.7 176,7 
29.3 4,61 296.2, 22,5 

20,21 6.3 1 389.31 15,0 
n,9 0,9 295,1 23,5 

35,81 3,4 97,1 23,6 
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I W grudniu ,Od początku ro-
l st. st. ·, ku do 31 grudnia 

N d . . t . d I r. 1913 st. st. r. 1913 azwa rogi 1 s acy1 o - -- •- ---
biorczej Vl_ę- I Koks ' Vl_ę1- Koks 

Wawer 

Wierzbnik 

Wolbrom. 
Pozostałe stacye 

Razem 

I 
g1el gie 

Tysięcy pudów 

1 

15,61 0,9 I io8,1 io,5 

I 0,9\ 0,9 1 84,2 8,9 
I 107,2 5,0,j 855,4 16,7 

I 
l8r ,21 5612,. i 176.5 348,0 

I 6 I 86 11331,71 94 ,Il 10527,2 42,0 
Droga źelazna Fabryczno-· 

Łódzka. 

Łódź-Chojny 

Łódź-Fabryczna . 

Łódź-Karolów 

Widzew 

l 
i 29,6! 
11744,0! 

299,91 

I 
4,0 589,3 
4,6, 12 730,8 

33.9, 3 375,7 
_ I 4,9 _I __ _ 

28,0 

85,0 
296,0 

Razem 2073,5, 42,5
1
16 700;7 409;0 

Droga źelaznaHt>rbsko-Kie- j ' 
lee ka. 

Blachownia 

Częstochowa 

Hantke 

Pozostałe stacye 

Razem 

I 
31,1 6,7 381,8 65,1 

158,3 ~.7 867,2 53,2 

171,3 407,6' I 58o.Ól 4 610,7 

27,)l___!i!_· - 17 J , 1 1~·3 

I 88 ' I 
Drogi źelazne Południ o- ! 

1 ! 
3 ,2, 420,7 3 ooo. 7 4 7-19·3 

wu - Zachodnie. I \ 
Berdyczów 8 8 6 r4 3 
Biała Cerkiew 32,11 2 ,7 268,31 26,3 

\ 

9 ' 1 1 ' 71 o, ' 

Kijów 6 1 I 471, 15,9 2397,3 150,2 
Odessa J 6 740,2. 13,4 3 497,2 9 ,9 

, Połonne j 6 ' 
-I ,7 32I,51 13:3 

Popielnia 

Proskurów 
Zdołbunowo 

Pozostałe stacye 

6o,5 381 ,6 2,6 

102,6' l,8 807,31 39,5 

48,5 0,9 487,41 I1 ,o 
782,4 35.2 8 620,6 598,~ 

Razem · \2382,6 71 ~7 17 -191 ,8
1 

952;1 
Drogi źelazne Północno-Za- ,

1 
I 

chodnie. I :j 
Białystok 127,31 6~3 2 043,7 40,8 
Kałku ny 
Kowno 

Nowo-Wilejsk 
Wilno 
Pozostałe stacye 

Razem 

Pozostałe drog i źelazne: 

5,5' 129,1 2,7 
10,1 l,8 327,6 40,8 

52,2 - ~ 324,1 0,9 
114,5 16.5 l ogó,2 54,6 
65,8 11.8 635,2 I 14,0 
----1---

375,4 3614: 4 555.9 253,8 

Biełgrodzko-Sumska I l,8 - I 2,6 

Nazwa drogi i stacyi od
biorczej 

Eka tery nińska 
Kowel-Włodzimierz Wołyń-1 

ska \ 
Mikołajewska 

Aleksandrowska 
Moskiewsko-Kazańska 

Moskiewsko-Kurska 

Moskiewsko-Niżogrodzka 

Moskiewsko-Kijowsko-Wo_I 
roneska 

Moskiewska Okólna 
Murom ska 
Rysko-Orłowska 

Riazańsko-Uralska 

Północne 

Poleskie 
Południowe 

Południowo-". schodnie . 
Dojazdowe Południowe . 
Kuwszynowska 

Marecka 

Piotrkowsko-Sulejowska. 

Nowozybkowska 
Tulsko-Lichwińska 

Święciańska 

Libawsko-Romeńska 

Moskiewsko-Windawsko

Rybińska 

Samarsko-Złotousto wska 

W grudniu · Od początku ro-
st. st. ku do 31 grudnia 

r. 1913 ., st. st. r. 1913 

Vl_ę- i Koks w_ę- I Koks 
g1el \ ~ 

Tysięcy pudów 

0,9 

lll,71 
75,o' 

2r,9j 

3,6 , 

n7,8\ 

35,6 

53,9 
6,4 

50,3 
40,I 
21,91 

n,,o 

4,6, 23,5 
72,0 : I 480,0 

19,91 163,7 

9,611 213,9 
8,o 70,4 

9,01 

-1 
1,8 i 
r,8 

0,9 

6,3 

l0,5\ 
11,8 ' 

J 434,51 
18,2 

2,7 \ 

359,tl 
I 

225,91 

75,0! 
418,5 

298,61 
54,7 

929,41 

19,3) 
48,8 

2,7 32;01 
48,3 0,9 484,1 

J 

5,5 7•2 119,9) 

35,4 
65•i,,7 

r93,4 
191,1 

79,5 

270,8 
l ,8 

13.6 

52,6 

55,6 
63,3 
85,7 

99,1 

13,1 

l,8 0,8 '1 ~j 

Syzrańsko-Wiazemska - lj 16) 

Wołtsko-Bugulmińska - ll 0,9
1 

-

Syberyjska 0,9 
2,8 

Wogóle 12 084,4 326o,6 97 920,s137 553,3 
li. Podług dróg żelaznyc h 

i rodzajów odbiorców. 
Drogi żelazne. 

Nadwiślańskie 

Południowo-Zachodnie 

Północno-Zachodnie 

Aleksandrowska. 

Dojazdowe Południowe 

Razem 

Zakłady gazowe. 

Warszawa 

o,811 1,6 

I - - ' - - 11___<221 __ --::_ 
14,7 o,8 1 57,7 23,r 
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= - --========:="'W~g=r""u""dn=;i:-u=:;-jl Od początku ro-
st. st. /ku do 31 grudnia 

. d r. 1913 st. st. r. 1913 
Nazwa drogi i rodzaie o - il 

biorców ~:i I Koks 
1 
~~i I Koks 

Tysięcy pudów 

Kalisz 

Łódź 

Lublin 
Piotrków. 

Ra:i:em 
Zakłady metalurgiczne. 

Huta Zawiercie . 
Bankowa . 

Katarzyna. 

17, ! 
173,0 

35,7 
39,8 

1 -
J 030,7 i 

I 
I 

4,6\ 
' 86,3j 

414,0\ 

·--1 292,6 
l 639.3 

340,0 
w6,o 

- 103o8,o 

200,l 

7o6,7 4 350,1 
129,5 6 804,0 

3 942,7 2 780,8 
Zakład Milowice 

Huta Ostrowiec . 
I o,9 645,8 98,5 
' 316,91 542,l l 999,5 5 4 )6,8 

Stąporków 

Częstochowa 
6,4 151, r'I 43,7 i 380,9 r 
84~1 730,4. I 391,2: 8 567,0 

I 91M/2496,/~859,129438,1 Razem 

(ukrownie. 
W obrębie, obsługiwanym 

przez drogi żelazne: 

Nadwiślańskie . I 
Południowo-Zachodnie 

Warszawsko-ilinia główna i 
Wiedeńską I linia Kaliska 

Południowe dojazdowe . 

2,1 

1,8, 
0,9! 

I I 
Pozostałe drogi żelazne / 22,0 

Razem . \ 228,21 

Zakłady metalurgiczne. prze-
1
• I 

róbue oraz mechan iczne.1 ' 

W obrębie, obsługiwanym 
przez drogi żelazne: I 

4,0 l 686,o 20.2 
I l,2 3 870,9 370,9 
3,2 453,3 84,5 
0,91 228,8 19,1 

284,5 72,r 

500,9 102,2 

19,3 7 024,4 669,0 

Herbsko-Klelecką I 31, r l 6,7 1 383,6 93,5 
Fabryczno-Łódzką 21,5 37,6 268,4 328,7 

Aleksandrowską 0,91 26,61 43,2 
Moskiewsko-Kazańską - 1 16,5 158,1 

Nadwiślańskie J 49,3 : 122,9 1 528,8 953,5 
Poleskie . -J c ,9 ' 19,4 
Południowo-Zachodnie ! 14,7t 209,0 24,0 

Północno-Zachodnie . I 2,71 8,9 366,0 lII,o 
Warszawsko-1 linia główna 463,2 78,2 3 286 ,3 l J99,5 

Wiedeńską I linia Kaliska! 8,9, 27,3 3o6,6 242,3 

Pozostałe drogi żelazne .~1-= ~ 59,8 

Razem . '1 592,3' 299,0 5 382,6 3 233,0 •I Przemysł włóknisty 

W obrębie, obsługiwanym I \' 
przez drogi żelazne: I 

fabryczno-Łódzką r 342,ol - <10 254,2 
Nadwiślań~kie , 18,3

1 
- l 201,8 

20,3 
1,8 

Nazwa drogi i rodzaje od
biorców 

Północno-Zachodnie 

Warszawsko-
1 
linia główna 

Wiedeńską i linia Kaliska 
Pozostałe drogi żelazne 

Razem . 
Pozostałe zakłady przemy-r 

słowe i fabryki. 

W obrębie, obsługiwanym 
przez drogi żelazne: 

Aleksandrowską 

Fabryczno-Łódzką 

H erbsko-Kielec ką 

Nadwiślańskie 

Południowo-Zachodnie 

Pólnocno-Zachod nie 

Południowe dojazdowe . 
Rysko-Orłowską . . • 
Warszawsko-ilinia główna 1 

Wiedeńską/ linia Kaliska 

Pozostałe drogi żelazne I 
I Razem . 

Pozost~li odbiorcy w War-1 
szaw1e. . . 

Pozostali odbiorcy w Łodzi! 
Pozostali odbiorcy (poza 
Warszawą i Łodzią) 

W obrębie, obsługiwanym 
przez drogi żelazne: 

Mikołajewską 

Aleksandrowską 

Libaw~ko-Romeńską 

Moskiewsko-Winda wsko-
Ry bińską. 

Nadwiślańskie 

Poleskie 

Północno-Zachodnie 

Południowo-Zachodnie 

Południowe-dojazdowe 

Rysko-Orłowską 

Warszawsko-( linia główna 

W grudniu Od początku ·r-;;-
st. st. ku do 31 grudnia 

r. 1913 st. st. r. 1913 
Wę- \ _ , Wę-
giel Koks giel 

--~-

koks 

Tysięcy pudów 

26,6 544,4 0,9 
63,0 2,1 I 241,1 3o,7 

423,7 .,,5 32r2,4 27,2 
1~4,8 7,3 522,2 52,r ---- ,_ 

2008,4 13,9 lS 976, l 133,0 

I 
28,4 71,2 629,6 6IJ„4 

321,3 4,9 3 717,2 60,0 
187,4 6,4 950,2 

! 
no,3 

4g8,3 125,2 3910,6 815,6 
448,6 60,5 4 654,7 541 ,8 
215,1 27,5 2 673,5 141,0 

3,6 2,7. 129,0 15,t 
2,7 r ,8 141,4 52,6 

910,1 46,3 7 912,6 679,3 
3rn,8 16,4 254r,2 187,7 
129,4 68,4 l 506,6 831,8 - - --------

3057,7 431,3 28 766,6 4046,6 

748,0 
215,7 

2 212,9 
823,4 

20,8 

685,6 

274,2 

354,51 ( 551,7 

I 

26,6 --li 268,5 
x3r ,oi 971,1 \ 

1743,6 8 749, 1 I 
10,5! 515,0/ 
20,r i70,r 

0,9 
1,8 

127,3 495,7 1,5 
46I,o -I 3655,4 l 0,7 Wiedeńską/ linia Kaliska 

Pozostałe drogi żel?zne 

Razem 

252,01 I 074,6 j 2,J 

I 3-;75,3 --= 18509,7
1 

10,5 , __ , ------
W ogóle 112o84,413260,6 97 92°,5137 553,3 

f{. D. 
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Sprawozdanie z działalności Sekcyi Górniczo-Hutniczej 
w roku 1913-ym. 

Sekcya VII-a G6rniczo - Hutnicza Oddziału ' Komitetem Zjazdu VII-go techników polskich (p. 
Warszawskiego Towarzyst~a popierania przemysłu Kazimierz Srokowski), 3) z Komitetem Towarzy
i handlu odbyła w roku 1913-ym 16 zebrań , na ' stwa nauk technicznych (p. Aleksander Tyszka). 
których wygłoszone byly następujące odczyty: Skład Zarządu Sekcyi Górniczo-Hutniczej był 

1) Franciszek Omilianowski. Samochód, jo- w roku 1913-ym następujący: prezes p. Stanisław 
go budowa i zastosowanie. Gadomski, zastępcy prezesa p. p. Leon Rudowski, 

2) Jan Brzostowski. liozmrażanio rur wo- i Szymon Rudowski, sekretarz p. Kazimierz Sro-
dociągowych zapomocą elektryczności. ' kowski, zastępcy sekretarza p. p. Konstanty Farya-

0 ) Kazimierz Srokowski. Ubezpieczenie ro- szewski i Jan Obrąpalski, skarbnik p. Józef .Raż-
botni k6w od wypadk6w nieszczęśliwych. niewski, zastępca skarbnika p. J ózef Rudnicki. 

ł) Stanisław Rażniewski. Kapelusze górni- bibliotekarz p. Wacław Kaznowski, zastępca bibli-
<:ze ochronne na kopalni Saturn. otekarza p. Jerzy Blay, gospodarz p. Stanisła;y 

i'>) Leon Rudowski. Zastosowanie elektrycz- Szymanowski, zastępca gospodarza p. J erzy Blay. 
Hości w przędzalnictwie i tkactwie. przedstavviciele Sekcyi Górniczo -Hutniczej do Za-

G) Stanisław Rażniew:ski. Sprawozdanie ze rządu Oddziału w Warszawie p. p. Stanisław Kont-
Zjazdn górników we Wrocławiu. kiewicz (ojciec) i Michał Łempicki. 

i) Ja11 Lipski. Zabezpieczenie robot.ników Ruch człouków Sekcyi Górniczo - HuLniczej 
na wypadek choroby. był w roku 1913-ym następujący: 

8) Jan Obn\palski. Obliczanie kosztów wy- W dniu 1 stycznia r. 1913-go Sekcya liczyła 
twarzania energii elektrycznej. członków . . . . . . . . . . . . 81 

9 ) Józef .Juroff. Sprawozdanie z Kongresu mię- 1 W roku 1913-ym zapisali się do Sekcyi: 
dzynarodowego II-go w sprawach ratownictwa i za- 1. Bajer Michał 
pobiegania wypadkom nieszczęśliwym w kopalruach. 2. Gayczak Kazimierz 

Poza tern na zebraniach Sekcyi omawiane by- I 3. Hauszyld Stanisław 
ły różne sprawy, dotyczące różnych przejawów I 4. Horko Włodzimierz 
życia technicznego; z tych ważniejsze były nastę- 5. Makowski Bolesław 
pujące: J) wybuchy kotłów i rurociągów paro- fi. Omilianowski Franciszek 
wych, 2) wypadki porażenia przez prąd elektrycz- i. Pędzich Jan 
ny, 3) nowy sposób spalania w kotłach parowych 8 . Roszkowski Stanisław 
mieszaniny gazu i powietrza, 4) zjawisko spięcia 9. Skup' Maryan 
krótkiego przy turbogeneratorach, 5) dokonane w 10. Stratilato Stanisław 
Darmstacie pr6by nad działaniem prądów elek- Hazem przybyło członków 
trycznych na żelazobeton, 6) spożytkowywanie ga-
zów~ w fabryce Cockeril, 7) szybkość jazdy z ła
dunkiem i z ludźmi w szybach wyciągowych. 

a) 
1. 
2. 
3. 
4. 

Opr6cz przytoczonych powyżej odczytów i 
omawiania różnych spraw Sekcya Górniczo-Hutni
cza zorganizowała dwie wycieczki techniczne na 
Śląsk Górny, brała udział w ocenie projektów, zło
żonych magistratowi miasta Sosnowca w sprawie 
prowadzenia tramwajów elektrycznych w zagłębiu 5. 
Dąbrowskiem, rozpoczęła zbieranie rysunków wóz- 6. 

W roku 1913-ym: 
prosili o wykreślenie: 
Frycz Feliks 
Hauszyld Stanisław 
Kmita Zygmunt 
Swirtun Walery 
ęzczotkowski Zygmunt 
Zukowski Juliusz 

Razem 

10 

91 

ków kopalnianych, stosowanych w zagłębiu Dą.brow
skiem, wznowiła prace, dotyczące opracowania mo
nografii zagłębia Dąbrqwskiego oraz słownictwa pol
skiego górniczo-hutniczego, brała udział w opraco
waniu ustawy Stowarzyszenia techników w zagłę
biu Dąbrowskiem i t. p. 

b) wykreśleni zostali za nieuiszczenie opłaty 

Z innemi zrzeszeniami techników Sekcya 
Górniczo - Hutnicza miała związek przez swoich 
przedstawicieli, mianowicie: 1) z Delegacyą górni-
ków i hutników polskich (p. p. Felicyan Ga<l.om
ski, Szymon Rudowski i Bronisław Jasiński), 2) z 

członkowskiej: 
1 . Gdesz Edmund 
2. Kamieński Ludomir 
3. Lewartowski Zygmunt 
4. W eickert Aleksander 

Razem ubyło członków 10 

Pozostaje członków 87 
W dniu 31 grudnia r. 1913-go Sekcya Gór

niczo - Hutnicza liczyła 87 członków, mianowicie: 
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l. Bajer ~Iichat 1 31. 
2. Baranowski Kazimierz !e) '32. 
3. Bauerertz J erzy (e) 33. 
.+. Benni Artur H-!. 
5. Bereszko Ignacy (e) 35. 
(). Blay Jerzy (e) 3G. 
7. Brzostowski Jan (e) 37. 
8. Byszewski Wacław 38. 
9. Cholewiński Leonard 

1 O. Cieszkowski Henryk 139. 
11. Cissowsh:i Stanisław 
12. Ciszewski Jerzy ( e) -W. 
13. Cybulski Julian -!1. 
H. Doborzyński Kazimier1.: -!2. 
15. Drojecki Stanisław (e) -!'3. 
lfi. Dzierzbicki Jerzy (e) -l-1: . 
l7. Faryaszewski Konstanty -!5. 
18. Gadomski Felicyan -±G. 
19. Gadomski Stanisław -!7. 
20. Gajewski Korneliusz (e) -!8. 
21. Gamper Konrad .+9. 
22. Gayczak Kazimierz (e) 50. 
23. Gerhardt Gustaw 51. 
24. Grabiński Mieczysław 52. 
25. Gurtzman Tadeusz (e) 53. 
26. Hardt Albert 5-±. 
27. Hilczyński Stanisław 55. 
28. Horko Włodzimierz (e) 56. 
29. Janiszewski Eugeniusz (e) 57. 
ao. Janowski Leon (e) 58. 

Jasiński Bronisław 59. 
Jaworski Józef (e1 GO. 
Karnkowski Władysław G l. 
Kasiński Kazimierz G2 . 
Kaznowski Vl acław ()3. 
Kobylii1ski Antoni (e) (ił. 
Kolbe Bronislaw (i5. 
Kontkiewicz Stanisław GG. 
i ojciec) ()7. 
Kontkiewicz Stanisław HS. 
(syn) G9. 
Lewandowski Adam (e) 70 
Liebich Brunon (eJ 71. 
Łempicki 1Iichał 72. 
Łukowski Stefan (e) 73. 
}!akowski Bolesław ie) 7-1-. 
i\owicki Antoni (e) 75. 
Obrąpalski Jan (e) , 7o. 
Oruilianowsl, iFranciszek(e) 77. 
Parysiewicz Stanisław 78. 
Pawłowski Bronisław (e) 79. 
Pędzich Jan (e) 80. 
Piotrkowski Stanisław (e) 81. 
Pirszel Ludwik 82. 
Poźniak Józef 83. 
Proszkowski Henryk 84. 
Przedpełski Józef 85. 
Rażniewski Józef 86 
Rażniewski Stanisław 187: 
Reicber Maksymilian 

Rogalewiez Alfons 
Roszkowski Stanisław (e) 
Rudnicki Józef 1 e) 
Rudowski Leon (e) 
Rudowski Szymon 
Siwik Mieczysław 
Ska:rbiński Stanisław 
Skn p' :Mary an 
Sonne Wilhelm (e) 
Srokowski Kazimierz 
Stachiicki Adam (e) 
Starkiewicz Maryan (e) 
Strasburger Julian 
Stratilato Stanisław ce) 
Strokowski Zygmunt 
Strzeszewski Stanisław 
Surzycki Jan Alfons 
Szymanowski Stanidław 
Ś\Yiętoehowski Stanisław 
'l'arnowski Kazimierz 
Telakowski Edmund (e) 
Todtleben J erzy 
Tyszka Al eksander 
Winkler Jerzy (e J 
Wojewódzki Henryk 
Wolf Jan 
Zaborowski Jan 
z;apalowski Mieczysław (e) 
Zukowski Władysław. 

Wydatki. Budżet wydatków Sekcyi Górniczo - Hutniczej 
wynosił w roku 1913-ym sumy następujące: Prenumerata pism . . 

Prenumerata Przeglądu Gór
niczo - Hutniczego dla 
członków Sekcyi Gór
niczo-Hutniczej 

-1:3 rub.19 kop. 
Prenumerata pism i kupnok siążek. 180 r. OO k· 
Opłata Zarządowi Oddziału 87 „ OO „ 
Prenumerata Przeglądu G6rniczo-Hid-

niczego dla członków Sekcyi -1:35 n 

Wynajęcie lokalu . 200 „ 
Pomoc biurowa 120 " 
~fateryaly piśmienne i druki 30 „ 
wydatki pocztowe . 50 n 

Wydatki nieprzewidziane 53 n 

Razem . l 155 r. 

oo " 
oo „ 
OO n 

oo " 
OO n 

OO n 

oo k 

Obrót funduszów Sekcyi G6rniczo · Hutniczej 
by~ w roku 19 Li3-ym następujący: 

Wpływy. 

Pozostałość d. 1 stycznia 
r. 1913-go . . . 

Opłata od 2-! członków za 
rok 1912 

273 rub.1-! kop. , 

255 " oo " 

Wynajęcie lokalu w Dąbro-
wie . 

Wynajęcie lokalu w Sosnowcu 
Pomoc biurowa . 
Oplata do Zarządu Oddziału 

w vVarsza wie 
Druki i materyały piśmienne 
Wydatki pocztowe . 
Opłata do Delegacyi górni

ków i hutników polskich 
Wydatki drobne 

115 „ oo „ 

120 " oo " 
93 " oo ,, 

120 „ oo ,, 

68 „ oo " 
30 " 95 
i)(j „ 39 " 

" 
21 " 60 ., 
23 „ 40 ,. 

Razem . 69lrub.53 kop. 
Pozostałość w dniu 31 grudnia 1913 r. w su

mie 384 rub. 11 kop. znajdowala się u skarbnika 
Sekcyi Górniczo· Hutniczej. 

Opłata od 36 członk6w za 
rok l913 

Rachunek wydawnictwa ,.Pusch. Opis gC'o-
540 oo 1 „ " ; ogiczny Polski" w roku l!łl3 pozostał bez zmiany. 

Opłata od jednego członka 
za rok 1913 

Razem . 

_ _ Wydawnictwo znajduje się na składzie: 
' „ oO „ W księgarni J. Ringmanównej 

1 075 rub. CH kop. 1 192 egz. po l rub. 50 k . (25 % rabatu) 21G rub. OO kop-
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W drukarni Stanisława SwiP,clciego 
87 egz. po 1 rub. 50 kop. ( '.25 % raba
tu) 

W biurze Związku górników 
hutników polskich w Austryi 
I O egz. po 1 mb. 50 kop (25 i 
rabatu) 

97 rub. 87 kop. 

li „ 25 )) 
Razem 325 rub. 12 kop. 

W r. 1913 prenumerowane były dla czytelni 
Sekcyi Górniczo-Hutniczej następujące pisma. 

1) Revue Universelle des Mines et de Ja Me
tallurgie. 

2 l Bulletin de la Societr de l'Intlustrie mine-
rale. 

3) Żumał Russkago MetałłurgiC'zeskago Ob
szczestwa. 

4) Gliickauf. 
5) Zeitschrift fur <las Berg-Hutton und Sali

nenwesen. 
(i) ósterreichische Zcitschrift for Berg und 

Huttenwesen. 
7 ) Stahl w1d Eiscn. 
8) Kohle und Erz. 

9) Ferrum. 
10) Giesserei Zeitung. 
Pisma powyższe po otrzymaniu oddawane są 

na kilka dnj do użytku redakcyi Przeglądu Gór
niczo - Hutr.i,iczeyo, wzamian za co pomieniona re
dakcya ofiarowala dla czytelni Sekcyi Górni
czo-Hutniczej bezpłatnie następujące pisma: 

1) Przegląd Górniczo-Hutniczy 
2) Czasopismo Techniczne. 
3 J Chemik Polski. 
4) Gazeta Cukrownicza. 
5) Nafta. 
6} H.opa. 
Na r. L9H zostały zaprenumerowane te same 

pisma, jakie prenumerowane były w roku sprawo
zdawczym, z wyłączeniem czasopisma „Giesserei 
Zeitung"; natomiast zaprenumerowano czasopismo 
„Feuerungstechnik". 

Czytelnia Sekcyi posiada pewną liczbę egzem~ 
plarzy wydawnictw technicznych Wawelberga, któ
re z biegiem C'zasu straciły na swej wartości . Po

' żądana jest ·wyprzedaż tych wydawnictw po ce
' nach zniżonych . 

f rzegfąa fiferatury górn iczo~ fi utniczej. 
Treś~ art~H{ułów, zawort~ch w ważniejsz~k h czaso pismach górniczo=hutnicz~ch. 

Gliickauf (1914) M 1 a) H. Grahn. Wyniki zasto· 
. ~owania przewozu mechanicznego w kop. Ewald. Arty
kuł zawiera opis przewozu podziemnego przy pomo
cy przenośników taśmowych i rynien wstrząsanych 
oraz dane, dotyczące kosztów przewozu mecha
nicznego. Szereg zmian i ulepszeń w tych urzą
dzepiach dał możność rozszcrzcrua zakresu zastosowa
nia przewozu mechanicznego, którym w r. 1910 
przewieziono 5,70/o a w r. 1912-:vm 3J ,J'Ofo ogólnej 
wytwórczości węgla w kopalni Ewald. b) Jl Jiingst. 
Badania nad sortowaniem drobnego węgla. Z ba
dań, dokonanych w praktyce, wynika, że osadzal
ność miałkiego węgla leży w granicach 0,5-0,2 mm 
zależnie od własności i składu węgla. W nie
których wypadkach ilość popiołu '" najdrobniej
szym węglu wzrasta silnie przez ścieranie się skal 
płonnych w maszynach osadzających, co prze
rna wia na korzyść oddzielania pyłu węglowego na 
sucho przed płukaniem. Prawi dłowa organizacya 
oddzielania węgla miałkiego od szlamu znacznie 
wpływa na ograniczenie strat; z tego względu 
najodpowiedniejsze jest oddzielanie według wiel
kości ziarna. c) W. Nimpt:;rh. Wyniki statystyki 
lin wyciągowych, używanych w kopalniarh . d) F. 
Boek. Znaczenie towarzystw akcyjnych, jako formy 
przedsiębiorstwa w przemy.~le ,r;órniczym a w szcze-

,qólno.<;-l'i w We8tf'at.~kim przemyśle węglowym (pocz.) . 
Towarzystwa akcyjne w Westfalskim przemy1He 
węglowym przed utworzeniem Nadreńska-Westfal 
skiego syndykatu węglowego. Metoda badania to
warzyst>v akcyjnych pod względem statystycznym. 
e) Przyrząd, eapobiegąjący wybuchom pyłu węglowe
go. W kopalni węgla Consolidation I/VI od roku 
czynny jest przyrząd Kahlera-Junkera do zapobie
gania w:vbuchom pyłu węglowego podczas roboty 
strzelano]. Zasada działania przyrządu polega na 
tern , że przed i po każdym strzale przestrzeń, poło
żona najbliżej roboty strzelanej , wypełnia się gęstą 
mgh~, która zwil ża i sprzyja osiadaniu pylu węglo
wego. Przyrząd zapobiega wybuchom i tłumi je, 
o ile w tych warunkach mogą powstać. 

~ ~ a) Ch. Grotewold. Przemysl .<Jórniczy w 
Argentynie (pocz.). Autor na podstawie własnych 
spostrzeżeń, zebranych podczas podr6ży w Kordy
lierach, jak również na podstawie danych urzę
dowych kreśli warunki przemysłu górniczego w 
Argentynie. Na ogól warunki te s~~ bardzo ciężkie. 
Pomimo, że pocz<~tki górnictwa w Argentynie na
leży odnieść do czasów rządów hiszpańskich a bo
gactwa mineralne znajdują się w dużej ilości, jed 
n air.że po dzisiej$zy dzień rozwój jego jest niewiel
ki. Brak paliwa i . dr6g żelaznych oraz wadliWf\ 
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prawo górnicze tamują. rozwój górnictwa na więk
szą. skalę. Autor opisuje ważniejsze złoża mine
ralne, wskazuje na możliwość rozwoju przemysłu 
solnego w okolicach jezior słonych, położonych w 
północnej części rzeczypospolitej, i usił owania stwo
rzenia przemysłu naftowego oraz rozwoju kamie
niołomów, znajdujących się w różnych punktach 
rzeczypospolitej. Rzybszy rozwój górnictwa możli
wy jest nic prqJzoj, b) po zbudowan iu sieci dr6g 
żelaznych w kraju. niż U. 'I'hiel. P rzyrzynek do 
historyi bada1~ nad mikrostrukturą węgli lcamien
nych. Do badań nad budową węgli kam iennych 
stosowane są, różne sposoby. Dawniej przeważnie 
badano na podstawie cienkich szlifów, obecnie za
leca Winter badania w świetle odbitem. c). Zebrct
nie 1..!J delegatów Związku międzynarodowego towa
rzygtw dla dozoru nad kotłami. Odczyt Riitowa za
wierał sprawozdauie Komisyi do badalt nad przy
czynami uszkodzeń materyałów, użytych do bu
dowy kotłów. Zbadawszy pod względem mecha
nicznym i chemicznym ośm uszkodzonych b lach 
kotłowych, Komisya znalazła, że tylko w dwóch 
wypadkach za przyczynę powstawania szczelin na
leży przyjąć wady materyału. Wszystkie inne wy
padki m;zkodzeń powstały skutkiem wadliwej ob
róbki mechanicznej i termicznej podczas budowy 
kotła. Odczyt K irscha o nowoczesnych kotłach 
opłomkowych o rurach pionowych zawiera wyniki 
bada11 nad warnnkami spalania i bezpi eczeństwem 
biegu tych kotłów. Do opalania nadają. się najle
p iej gatunki węgli długopłomiennych . 

M ;j a) Ch. Grotewold. Prze1J1ysl górniczy w 
Argentynie (dok.). b) E. Kappe1·s. ~Yiel/lieckie r rzy
rządy do hrulania Rkłarlu, powietrza kopalnianP,r70. 
Autor daje opis przyrzC1-d6w, najczęściej używa
nych w laboratoryach kopalnianych , oraz niektó
rych urządzeń, stosowanych w okolicznościach 
szczególnych. Urządzenia do badań nad zmiana
mi , zachod:i.ącemi z płomieniem benzynowych 
lamp bezpieczeństwa. Przyrządy do brania prób 
powietrza kopalnianego. Przyrządy do analizy po
wietrza kopal nianego, zbudowane przez Schoudod
fa-Brookmanna, Wilhelmiego, Jellora i Winklera. 
c) F . Rock. Znaczenie towarzystw akcyjnych, jako 
formy przed:;iębiorstwa w przemyśle górniczym a w 
szczególności w Westfalskim prze111yśle wę_qlowy111 . 
(o. d.). Podział zysków. Zyski i dywidenda. Do
chodowość przedsiębiorstw akcyjnych . 

M 4 a) Il. Kliver. W sprawie elektryczno-akus
tycznych urządze1i .~y,ąnałowych w kopalniach. Ze
stawiPnie sprawozdań, podanych p rzez zarządy ko
palń o niesprawności elektrycznych urządzeń sy
gnałowych ze wskazaniem przyczyn tej niesprawno
ści oraz środków zapobiegawczych. Autor wypro
wadza wniosek, że najwięcej spotyk~ną. przyczy
ną. niesprawności urządzeń sygnałowych było wa
dliwe ich wykonanie. Urządzenia te powinny być 
zabezpieczone od wilgoci i pyłu_ Posługiwanie się 

elementami elektrycznymi powinno być ograniczo
no. Urządzenia sygnalowe powinny być czułe o 
tyle, żeby mogły clawać przynajmniPj cztery ude
rzenia sygnałowe na sckuudę, a momenty oporu 
elektrycznego i mechanicznego żeby były możli
wie równe. b) O. Dobhelstein. Nowy przyrzqd do 
próbowania i zapalania nabojów. Przyrząd działa w 
ton sposób, że przedcwszystkiem wymierza się 
opór elektryczny zapalniczki zapomooą jednego 
wyh1cz11ika. Drugi wyh1f•znik daje mo~noś~ wymie
rzenia siły i napięcia pni,du; przy dalszem prze
suwaniu wyłącznika łączy siQ batoryq z przygoto
wanymi do strzału nabojami. c) lJPstylatyii węgla 
kamiennego p rzy nizlciem ci.foieni11. O powyższym 
przeclmioeie wygłosiły odczyt Pietet i Bouvier w 
niemieckiem Towarzystwie chemioznem. Destyla
<'ya odbywała się przy ciśnieniu l 5 17 111111 w tem
peraturze -!50°. \Voda destylacyjna wykazywała 
kwaśny odczyn i ni e zawierała wcale amoniaku. "' 
Koks był lekki, porowaty, łatwopalny i zawierał 
sporo gazów, spalających się na powietrzu. 

Re vue l.Jnivers elle des Mines (1 !!13) Wrze
sień. a) A. France- Za.'1fos01:ianie podsadzki płynnej 
w kopalni węgla Saint Nirola8 Towarzy.~twa kopal'i 
l'Esperance et Bonnc Fortune w },fontegnee. Pier
wsza część pracy zawiera opis urządzeń do pod
sadzki płynnej na powierzchni i na dolo, organiza
cyi pracy i wyliczenia ko8zL6w robocizny, któ
re w pier wszych latach zastosowania podsadzki 
wynosiły 0,45 fr. na 1 t węgla. W części drugiej 
znajduje się opis rozwoju i ulepszenia urządzeń do 
podsadzki płynnej, dokonanych w ostatnich cza
sach. \V związku z tem cena robocizny zmniejsza
ła się stale, schodząc do 0,20 franków, wreszcie 
O, 17 fr. na I t węgla- Całkowity koszt wytwórczości 
1 t węgla wypada 0,58 fr. Część trzecia poświęcona 
jest nowym sposobom odbudowy i środkom wy
wozowym w związku z zastosowaniem podsadzki 
płynnej. 

Październil< . a) H. Hmnebrt. Obecne .'lposoby 
dokonywania prób i Związek międzynarodowy do 
prób materyałów. Do wyliczania wymiarów w bu
downictwie i konstrukcyi długi czas wystarczały 
metody empirycznP. Dopiero rozwój dróg żelaz
nych wywołał wszech8Lrorme dążenie do badań 
nad wytrzymałością. matoryał6w na drodze ściśle 
matematycznej. Myśl ujednostajnienia sposobów 
badania powziął pierwszy Bauchinger, zwołując 
w r. 1884 w Monachium zjazd inżynierów nie
mieckich celem ujednostajnienia sposobów próbowa
nia materyał6w konstrnkcyjnych. We F rancyi w 
związku z wystawą. w r. 1889 powstała komisya 
sposobów badania a w r. 1895 Tetmojer zwołał w 
Zurichu kongres na którym powstał Zwi:i,zek mię
dzynarodowy do prób materyał6w. Autor podaje 
opis sposobów próbowania tak odnoszących się do 
kontroli wytwarzania, jak i odbioru materyałów 
drogą chemiczną i fizyczną, uwzględniając obok 
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prób wytrzymałości na ciągnienie i ciśnienie pró- pieca wielkiego jest poważny. Celem zmniejszenia 
by twardości, wytrzymałości na zużycie i in. oraz ilości wody, zawartej w powietrzu, zwrócono się 
badania makro i mikroskopowe, stanowiące przed- naprzód do chlorku wapnia, lecz otrzymano wyni
miot metalografii. Dalej autor rozpatruje program ki niezadawalające. Gayley wpadł na myśl usu
prac, podjętych przez Związek, i wyniki, osiągnię- wania wilgoci zapomocą zamrażania. Autor przy
te na kongresach. b) E. de Laveleye. Zarys histo- tacza trudności, jakie musial przezwyciężać zo stro
ryczny hutnictwa żelaznego w Belgii. Przemysł że- ny technicznej i administracyjnej, ażeby dojść do 
lazny kwitnąt w Belgii od dawien dawna. Sięga- pożądanych wyników. Autor przekonał się osobi
jąc czasów najścia narodów, pochodzących z 

1 

ście, że osuszanie wiatru daje możność podniesienia 
Azyi środkowej i posiadających umiejętność wy- wytwórczości o 10% i oszczędności na paliwie o 
dobywania żelaza z rud, przomys.ł żelazny znajdo- I O% oraz że wyniki te nie podlegają zmianom. 
wał się w Belgii w stanie kwitnącym zwłaszcza I W. K. 
w prowincyach Liege i Charleroi; dowodem tego są Urządzenia elektryczne do siłv i światła. 
ogromne zwały żużli, których ilość w Hainaut wyno- Podręcznik kieszonkowy elektrotechniki praktycz
sila około miliona ton n. Hutnictwo żelazne belgijskie nej, z uwzględnieniem montażu, dozoru i obsługi, 
stale zajmowało w Europie miejsce naczelne, skąd I ułożył Stanisław Wysocki, inżynier elektr. Wydaw
nowe sposoby metalurgiczne i różne wynalazki nictwo Przeglądu Technicznego. Biblioteka technicz
rozchoclzily się do innych krajów. W wieku ubie- no-przemysłowa, tom II Rok 1914. Stronic 330. 
głym, który zaznaczył się olbrzymim roz\vojem Rysunków 226. Cena rb. J ,50. 
przemyslu , Belgia zajmowa~a poczesne miejsce w Podręcznik obejmuje całokształt elektrotech
szeregu kraj6w, wytwarzających żelazo na rynki niki praktycznej i przeznaczony jest dla techników, 
wszechświatowe, a pod względom wywozu zajmo- mających styczność z urządzeniami elektrycznemi. 
wała pierwsze miejsce. Gdy Anglia wywozi 43% Rozdział pierwszy zapoznaje czytelnika z rodzaja
~icmcy 30~ a Francya 13°0 Belgia wywozi 80% mi prądu i jednostkami elektrycznemi, następne 
wytwórczości przemysłu żelaznego. rozdziały poświęcono są opisom najważniejszych 

Listopad. a) F Defizc. Przewóz podziemny. maszyn, akumulatorów, przyrządów, przewodników, 
Autor czyni badania porównawcze nad przewozom przyborów instalacyjnych i lamp; wreszcie roz
końmi, przy pomocy lin i la11cuch6w oraz loko- dział ostatni traktuje o instalacyach elektrycznych 
motyw. Przewóz zapomocą liny, jako nio n adają- w miejscach wyjątkowo niebezpiecznych , np. w 
cy się do zastosowania w zagłębiu Liege, autor pomi- teatrach i kopalniach. Zgodnie z założen iem głów
ja. Biorąc za podstawę do badań przewóz w chodniku ny nacisk położony jest na praktyczną stronę elek
długości L 450 -m o lekkim spadku w kiemnku szybu, irotoclrniki, a więc na wskazówki montowania, do
autor oblicza, że koszta przewozu 1 t/km przy porno- zorowania i naprawiania instalaoyi elektrycznych, 
cy koni wynoszą 0,150 fr. , przy pomocy lokomotyw a także na przepisy bezpieczeństwa. 
benzynowych O, I 09 /r. lokomotyw o powietrzu sprężo- Całość opracowana i wydana bardzo staran
nem 0,171 fi·. i lokomotyw akumulatorowych 0,308 fi·. nie. Wykład jasny, ścisly i przystępny. Wzory 

tirudzień. a) E. Abendrtnon. O niektórych rachunkowe obywają się bez symbolów algebra
skalack w prowincyi Se- Cwang (Chiny). Podczas icznycb, tak że od czytelnika wymagana jest tyl
poaróży, jaką. odbył autor w r. 1904, miał sposob- 1 ko znajomość czterech działań. Każdy wz6r jest 
ność zgromadzić kolekcyę skał wybuchowych , spo- objaśniony przykładem liczbowym. Rysunki choć 
tykanych w dużej ilości w różnych miejscach z bie- niewielkie, lecz wyraźne i bardzo ładne. Co się 
giem górnego J ang-Tso- Kiangu. Artykuł za wie- tyczy słownictwa, to autor posiłkował się termina
ra wyniki badań mikroskopowych, dokonanych na I mi utartymi, a z nowotworów wprowadził tylko 
tych skałach. b) .T. Gayley. R istorya osuszania wyją.tkowo udatne i zrozumiałe, jak np. prądnica 
wiatru. Autor wyjaśnia przyczyny, które skłoniły zamiast dynamomaszyna i silnik elektryczny za
do zajęcia się sprawą osuszania wiatru d la wiel- miast elektromotor. 
kich pieców, i podaje opis spo!:iobu osuszania oraz Cały materyał zgrupowany jest i ułożony 
·otrzymane wyniki. Na podstawie badań nad wil- systematycznie i przejrzyście. Poza tern autor za
gotnością. powietrza autor przekonał się, że ilość opatrzył podręcznik w obszerny skorowidz alfabe
wody, jaka dostaje się do pieca z powietrzem, wy- tyczny, wobec czego odnalezienie najdrobniejszego 
nosi w lutym 276 kg na godzinę, w czerwcu zaś do- nawet szczeg6łu nie przedstawia żadnej trudności. 
chodzi do 896 kg; obok zmian w ciągu roku ist- Dziełko p. Wysockiego przyniesie niewątpliwą ko
nieją zmiany o wiele niebezpieczniejsze, zachodzą- rzyść nie tylko przy studyowaniu przedmiotu, lecz 
ce w ciągu doby i dochodzące w zimie do 150%, również przy zajęciach praktycznych, jako podręcz
w lecie do 25%. Wpływ takiej ilości wody na bieg ny informator kieszonkowy. 
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i { r o n i li a bie~ąca. 
Uchwały posiedzeń węglowych Warszaw- przez różnego rodzaju spożywców ·w listopadzie r. 

skiego Komitetu Okręgowego dla regulowani a 1 L91:3 (s. s .)/) 
przewo1ów dro g;im i żela znemi.*) Posiedzenie łl Odczytano i przyjęto do wiadomości ze-
z dni a. 22 stycznia r. 1913. stawienie' danych o przywozie wt:gla i koksu za-

l) Odczytano, zatwierdzono i podpisano pro- granicznego przez komory w Kr<'ilestwio Polskiem 
tokół poprzedniego posiedzenia węglowego. w lislopacl:óc r. 1912 (s. s. 1:;:-:·:·) 

2) Odczytano i przyjęto do wiadomosei zo- ;')) Odezytano i przyj(~to do wia(lomości ze-
stawien~c danych o podstawianiu wagonów na ko- stawienie kar, przypadaj<lcych drogom żelaznym 
paJnio w grudniu r. 1913 (s. s.). Z zestawienia. ;\l"adwiślaiiskim od kopali'1 za październik r. 1913. 
togo wynika: Z zc.•stawienia tego wynika, ż<' na zasadzie § 30 

Drogi żclazn<' przepisów przypada od kopalń na rzecz dróg że-
warszawsko- Nadwi- la.mych i'J9 rnbli i (i() kop. 7a przetrzymanie wa-
Wi~dmhka ;.Ja1hki~ Raz~m j 1 ] gmH>w przy ac owanin wt~gla po11a.c wskazany 

Przypadalo z podzialu 
Podstawiono . 
W por6wnaniu z podzia
łem podstawiono: wię
cej 
mni<'j z winy kopalń . 
mnioj z winy cl róg że-

laznych . 
Oprócz lq:i;o podstawiono: 

własnych i wynajP,tyr·l1 
przez kopalnio. 

austryackich . 
pruskich. 

Wogólc podstawiono 

w a 

2:'> ·Hi-I-

7211 
I ()li'> 

981 

140 
105 
178 

24 () l 1 

g o n \> \\ 

() 377 
li OO:l 

-1-ml 

li 00;3 

:318-1-1 
29 ;)91 

981 

1-IO 
l o;> 
178 

:WOl-1-

1n·zc>pisami termin. 
n) Odczytano dcp<'szę :\aC'zclnika \Vydziału 

nwlrn drogi żclaz11Pj Wan;zawsko - \Yiedm1skicj z 
dnia 29 grudnia r. 191 a w sprawi u zwolnienia dro
gi żrlaz1wj od o<lpO\\ iPclzialuości za 11iepodslawia
J1ic <'alkowitcj norm.'· wagoni>w, ustanowionej po
działem Komitetu. trc~ki następującej: Wobec 
ntrndniP11 ruchu i nagromadzenia się wagonów ła
downych w węzle %<1bkowiekim, >:l>cnvodowa1J('go 
nicdo1;talcczml sprawnośc·i<\ sortowm w LazacJ1 na 
skutek zamicei 8nioż1wj _ i silnego wiatrn, droga 
żelazna WarszawHko-\\'ic~dc1'ii:;ka sklada z si<'bic od
powicdzialno8C: na za;;adzie ~S 22 i :3(i przepisów 
wywozu węgla z zagh;bia Dilbrowskiego za nie
podstawiani<' wagow)w :30 i :H grudnia (1:>t. st. i w 

W yi;łnHO węgla (tysięcy 
pudów) . . . . . . 

Średnia poj<•mność wago
nu (pud6w). 

rnzm iara('h, u;;tanowionycll na po;;iNlzcnin War-
20 09(i,!i ;) 8-1-6,7 25 \14!3,:ł HZff\\'skic>go Komit0tu Okr1;gow<'go. 

837 'Hi-! 

:3) O<lczytauo i przyjęto do wiadon1o~ki zc
atawirnie <lanyeh. dotyczących ilo~c:i w~gla. d~\brow
skfogo, wyl:llaiwgo drogami żclazncmi w listopadzi<' 
r. 1913 (s. s.), w porównaniu do wysyłki w listopa
dzie r. 1912 (s. s.). 

Listopad r. 191 a 
„ " 19 12 

W listopadzie r. 19 13 
(s.s.) wysłano węgla 
więcej(-r) lub mniej 

(-),niż w listopadzie 
r. 1912 (s.s.) . 

Drogi żelaziw 
\\~at'.-;zaw~ko- N'adwi 

Wicdci1sk11. i;lai1"kio Hl\'l.NH 

tysięcy pudów 

23 407,0 
24 399,G 

li 984,0 :lO 44 I ,O 
U HOG,4 H 1 00(),0 

942,6 t- 37 7 ,Ci - 565,0 

Odczytano i 

wienie danych o 

3,9%+ 5,7%- 1,8% 
przyjęto do wiadomości zesta
spożyciu węgla dąbrowskiego 

•) PrzeglĄd Górniczo-Hutniczy r. 1914, :\\ 5, str. 246-211'1 

PrzC'dstawieiel drogi ż<'laznc•j \\'arszawsko
\\'iedPl1;;kiej oznajmiL że• wskutek przycz.' n, wy
m iPnionyc·h w przytoc·zonPj powyżej depeszy, w 
wPzlP .%abkowickim wY11ikły utrudnienia w ruchu 
po.ei;~gch~·, wskutl•k eŻ1·go ohrót wagonów pogor
i:<zył się i podział ·wag011()w \\·t~glowyeh , ustanowio
ny przez Komitet. m<lgł hyc~ wykonany jedynie ze 
z1nnit>jsz<'lliem 10°0 podi:;tawienia wagon6w. Droga 
ź0lazna \\T arszaw8ko-\Vi<><ll'ń;;ka przNlsiębicrze jed
noezcśniC' wszelki<' śrNlki ku podstawieniu w mia
n: możności ealkowityeh norm wagon6w węglo
wyc·h na kopalnie, podług podziału Komitetu. 

7) X a skutek żądania p1·z<'<li;ta w i c ieli dróg 
żelaznych określenie nonll wagou6w, przezuaczo-
11ych przez drogi żelaziw do naładowania węglem 
na okres letni r. 191-± (od marca do sierpnia włącz
nie, ocllożono do posiedzenia Zarządu Warszaw
ski<'go Komitetu Okręgowego, mającego się odbyć 
w dniu 25 stycznia r. 191-! <st. st.) . 

8) Przyjęto do wiadomości oraz zatwierdzo
no zmiany pomniejsze w podziale wagonów, <loko-

•) Przegląd Górniczo-HutniC'zy, r. 1914, ·" 6, •lr. 268-270. 
••j PrzeglĄd Górniczo-Hutniczy, r. 1914, ~ 6, str. 271 273. 
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nane przez Radę Zjazdu przemysłovvców górniczych 
w Królestwie Polskiom. 

9) Dokonano po<lziaJu wagonów węglowych 
na okres czasu od 2 lutego do 1 marca r. 191-!. 
Przedstawiciel Rady Zjazdu przemysłowców gór
niczych zażądał ,,. imieniu kopalń po l 299 wago
nów drogi żelaznej ·warszawsko - Wiedeńskiej na 
dzie11 roboczy. Przedstawiciel drogi żelaznej War
szawsko-\Yiedeńskiej oznajmił, że w obecnych wa
runkach pomieniona droga żelazna może przezna
c-zyć dla kopalń do naładowania węglom. t)·lko po 
L 200 wagonów na dziel1 roboczy i nic może przy
j<\Ć zobowiązania powyżej tej normy. 

\V związku z tą sprawą podniesiona została 
sprawa braku w1:gla w najważniejsz:vch o~rodkach 
spoż.,·cia tegoż, to jest w okręgu Warszawskim i 
L<idzkim, przycze1n okazało się, że: a) w fabrykach 
okrl;gu \Varszawskiego i Lódzkiego ;1,apal:"ly wi:gla 
s<\ wyczerpane i wiele z tych przcdsil:biorstw znaj
duj<> się w prz<>clPdniu wstrzymania pracy; h) 
wszystkie prywatne składy ·węgla w Warszawie 
rozporządzają hardzo małymi zapal:"lami W<~gla. co 
może spowodowaC: zgnlme nastP.pstwa ni(' t~·lko 
dla przemysłu, lecz i dla luclno.~ci; e) C'hCC'iaż przy
(·zyny braku węgla s<\ hardzo r6żnoroclne. jednak
że pomimo to położ<•nio pogarsza si1: do g-ranic: 
ostatecznych wskutek małej sprawności drogi że
laznej Vv arszawsko-\\'iC'dcńskiej, kt<lra '" przoci<\gu 
ostatnich 10 dni podstawiła na kopalnie o l -1:38 
wagonów, czyli o J J 00 mniPj, niż należało pod:;ta
wić: na zasadzie podziału wagonów. ustnnowione
go przez Komitet, który "yznaczyl na ten okres 
czasu 12 953 wagony do podstawienia na kopal-
nie. 

Wobec powyższego przedstawi<:iPlo przemysłu 
w1~glowcgo proszq o wynalezienie środk6w, prowa
dzącyrh do jak najprędszego doprowaclz<>nia drogi 
żelaznej Warszawsko-Wiedei'iskiej do stanu, mogą
cego zaclosyl!czynić zapotrzebowanio111 w zakresie 
przewozu węgla, ponieważ brak wagonów i nie
wątpliwa dezorganizaeya w zarządzaniu drogą że
lazm\ w wysokim stopniu pogarsza i hez tego 
oplakany stan rynku węglowego. 

W dalszym ciągu dla polepszenia położenia 
zaproponowano następujaice środki z.arnclrz.<': a) dla 
przyi;pieszenia dowozu węgla do Lodzi i do \Var
szawy należy podjąć starania o ustanowienie tary
f.r ok6lnej na przewóz węgla drogami żelaznemi 
X adwiślańskiemi do todzi przez 8karżysko i Slot
winy i do \Yarszawy przez Dęhlin; b) dla powięk
szenia taboru wagonowego drogi żelaznej ·warszaw
sko-\Viedeńskiej do rozmiar6w, mogi\rych zadosye
czynid w zupelno~ci żądaniom kopalii, podjąć sta
rania w celu wynajęcia z.a granicą iJOO wagonów 
\\'(~glowych; c) zbndać, czy nie okaże sii; możliwem 
zwolnienie częściowe kopalń przez drogi żelazne 
w przeci<1gu 2- :3 tygodni z bieżących dostaw ko
lejowych węgla dla zwit~kszenia dostawy tego węg-

la na potrzeby rynku węglowego . W odpowiedzi 
na tę ostatnią propozycyę p rzedstawiciel dr6g że
laznych ~adwiślańskich oznajmił, że propozycya 
ta 7e względu na stan zapasów węgla na tych 
drogach jest niemożliwa do przyjęcia; przedstawi
ciel drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej zazna
czył, że propozycyę tl~, jako środek ogólny, jak 
również i dotyczący drogi żelaznej Warszawsko
-wiedeńskiej należy uchylić, sprawa ta natomiast 
mogłaby h)·ć roz•vażana w poszczególnych wypad
kach pod warunkiem bezpośredniego porozumiu\o\ a 11ia 
się każdPgo oddzielnie dol:>tawcy z zarządem drogi 
żclaz11('j Warszawsko - \\"iodci]skiej. Oduośnil' do 
propozycyi wynajęcia wagonów, to przedstawiciel 
drogi żelaznej \Varszawsko·\\'iede{1skiej przypnsz
eza. że urzorzywistnit>nio tego jest wątpfowm. o 
ile kopalnie nie dad7<\ gwarnncyi, przowidziaiwj 
8 i3 przcpii:!ÓW wywozu •n:gla z zagłębia Di\brow
skicgo. 

Przec1stawiciel Hady 7'jazclu przemyslowc<lw 
górniC'zyeh w Królestwie Poh;kiem oznajmił, ż<· 
żądanie w tym wypadku gwarancyi od kopalr1 z 
formalnego punktu widzenia nic może opierać si1: 
na ~ 3 przopis6'w i przy ujawnionych warunkach 
w chwili obecnej tego rodzaju żą<l.anic <lrogi żelaz
nej wydaje się zbytecznem; z clrugiej strony w da
nej chwili niema możnośC'i określić, o ile dani<• 
gwarnneyi przez kopalni0 j0st możliwem, ponie
waż w t)'lll celu wymagane sit: upoważnienia od 
wszystkich kopalń. kMrych to upoważnic11 w da
nej chwili brak. Xi<' odmawiaj<!C w zasadzie wy
jaśnienia co do przypusz<·zalnego dania gwaraneyi 
przez kopalnie na najhliż„Z<'m posiedzeniu prz<'my
slow<'ÓW m~glowych, przedstawiciel Hady 7,jazdu 
prz<·myslowc6w górniczyeh w Kr6lestwic Polski0m 
wyraził nadzi0ję, że droga żelazna \Yarszawsko
\\'icclpi\1;ka nio będzie w danym wypadku nzał<>ż
niala konierzności w:majęC'ia potrzebnej liczby wa
gonów za granic<\ od zgody kopah1 na danie gwa
raneyi Hpożytkowania ty<'h wagonów. 

Odnośnie poclzialu wagon6\Y na najbliższy 
okres czasu, to z uwagi na to, że droga żelazna 
\\'arszawsko - \\'iede1iska zgadza się zapowme ko
palniom po l 200 wagon6w średnio na dzie11 ro
boczy i że ulgowe 8°0 ni<>podstawienic dzienn<'. 
przcwidziano § 3-l prz.episów, powinnoby oblicz.ać 
się od powyżej wspomnianej liczby wagonów, przed
stawiciel Rady Zjazdu przemysłowców górnirzycl1 
w KrólPstwie Polskiem proponuje ustanowić norm1: 
do podziału w wysokości 1 280 wagonów na dzi<'11 
roboczy, na co wyraził zgodę przedstawiciel drogi 
żelaznej \ \. arszawsko-\ r i('(l<>11skiej. 

W zależności od powyższego kopalnfr po
dzieliły na luty r. l 9 J -1 średnio po 1 280 wagon<lw 
drogi żelazncj Warszawsko-Wiede1iskiej na dzień 
roboczy, mianowicie: na poniedziałki po 1 13!37 wag .. 
na wtorki po 1338 wag., na środy po L :337 wag .. 
na czwartki po 1 280 wag., na piątki po I 000 wag. 
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i na ,;oboty po 1 388 wag., w tej liczbie po 450 
wagonów I OOO pudowej sily nośnej po l 27 128 
wagonów 1 220 pudowej siły no~nej i po 2.) wa
gonów systemu Breidsprechera; dr6g żelaznych 
X aclwiślańskieh kopalnie podzieliły po .f.54 wago
ny na dzio(l roboczy, w tej liczbie po 12<i wago-
11ów z przeJadowa11iem w Golonogu. 

Dla dróg ż<•laznych pn:eznaewno naHI 1arnją
l'e normy dosta\.\'Y węgla na dzień ro\>oczy: dla 
drogi żc>laznej Wan;zawsko-Wi<'deftskioj po 47,.) wa
gonów 1 220 pudowej siły nośnej, 10,5 wagonów 
9 Ui pnclow<'j si ly nośnej i 8 wagonów systemu 
BrC'iclspr<'clwra; dla drogi żelaznej Fabryczno-};ódz
kicj po 5, I wagonów dla dróg żelaznych Pólno(·
no-Za<'hodni<-11 po 28 wagonów, dla chóg żelaz
nyeh Polndniowo-Zacho<lnich po 17 wagonów, dla 
<lrngi żelaz1wj Herbsko-Kieleckiej po 4 wagony, 
1lla drogi żl'laz1wj .\.lcksandrowskiej po I 2.5 wa
gmH>w. dla dróg żelaznych Poleskich po 11 wa· 
gonc>w i dla zakładu metalurgicznego B Hantkc 
w Czc:stoc·howic po 21 ,5 wagonów na dzień robo
c·zy. 

Przy określaniu norm dostaw)' węgla przez 
poszezególnc kopalnie na potrzeby dr6g żelaznych 
'.'fadwiśla6skit:h µrzcdslawicicl Rady Zjazdu prze
tnyslowc6w gc'ił'lliczych i prze<lstawieiPI ·wydziału 
gospodarczego dróg żelaznych ~adwiślai1skicll 
przedstawili niezgodne ze sobą żądania, miano
wie ie: 

Kazi mierz 
Parvż. 
lfrahia H.cnnnl 
RNlen. 
:\iw ka. 
.:\[ortimer 
:\ łilowi<'P . 
~atnrn 
l 'zt>la<lż . 
Flora . 
Grodzil•e Il 

Xorma dzienna 
Ż:1dani!' w ·ydzialu 

go!-;podarczf\gO 

15 
18 
15 

:) 

15 
8 

12 
:30 

3 
ij 

3-1-

lic•zb~· wagonów 
9;r1clnnia 
kopn hi 

1Ci 
1 i> 
J5 

,) 

1.) 
,) 

H 
20 

i3 
2 

a3 

Hazem 1 ()O l.'38 
/, zestawienia powyższego wynika, że zapo

trzebowanie na węgiel ze strony dróg żelaznych 
~adwi8laftskich przewyższa zaofiarowanie kopalii. 
o 22 wagony na dzień roboczy, przytem przedsta
wiciel Hady Zjazdu przemysłowców górniczych w 
Kr6le8twio Polskiem oznajmil, że podług danych 
Rady Zjazdu wymagana jest od kopalni Paryż i 
kopalni Satum dostawa węgla powyżej zobowią
zali bieżących: od kopalni Paryż o 1 wagon i od 
kopalni f4aturn o ;; wagonów na dziefi roboczy na 
poczet zaległości w dostawie. :~forma dostawy dla 
Towarzystwa Sosno•vieckiego ogółem od wszyst
kie li kopali\. (Xiwka, ::\Iortimer i ::\Iilowice) w wy
t'Okości 2() wagonów na dzień roboczy odpowiada 

w zupelności zobowiązaniom t)"<'h kopalil, przyten1 
Towarzystwo Sosnowieckie zupelnie nic zalega z 
dostawą węgla. Kopalnia Flora w okresi<' wspo
mnianym nie jest w stanie dostarczal dla 1lró~ 
żelaznych Xadwif;la6skich powyżej ~ wagonów na 
dzieii roboczy. \\"obec powyż~zego przyjt:to do 
vodzialu nonuy <los la wy węgla przez kopalnie dla 
dróg żelaznych Xadwiślafo;kich w rozmiarach, ż<\
danych przez kopalnie. 

\\. sprawach, ponrnzonych przy dyskusyi nad 
podziakm wagonów drogi żdazncj \\"arszaw:-;ko
\Yied ell.skiej, posiedzenie wt~glowo przy Zarz<1dzic 
\\" arszawskiego Komitetu Okr~gowrgo uehwalilo: 
I) prosić przcclstawicicla Rady Zjazdu przemyslow
ców górniczych w KnHestwio Polskiem o wyjaś
nienie sprawy gwarantowania przez kopalnie t'po
żytkowania 100 wagonów dzienniP powyżej propo
nowanej przez clrogt: żelazm\ \\' arszawsko-\\' iedeii.
ską normy l 200 wagonów; 2) prosil prezesa KÓ
mitetu o wyJe<lnanio pozwolenia wynajęcia ze 
zwolnieniem od cła ,)OO wagon6w zagranicznych 
dla wzmocnienia taboru drogi żelaznej \\ arszaw
sko-\ \"icdeńskiej: 8) prosić prc>zesa Komitetu o w)·
jednanie taryfy okólnej dla przewozu węgla dro
gami żelaznemi :Xadwiślallskiemi do \\"arszaw.r 
przez Dt'?blin i do Łodzi paoz Skarżysko-81otwiny 
z pobieraniem opłaty wedłng odloglości najkr6t-
~· JH 

Nowe stypendya. Przomyslowcy górniczy i 
hutniczy w Królestwie Polskiem zlożyli następujące 
ofiary na fundusz stypen<lyalny na pamiątkę 
300-lccia panowania w Rosyi Domn Homanowych: 

Towarzystwo Sosnowieckie .:3 2.H r .. )Ok. 
„ Hrabia Renard .1 8.H ,. oo ., 
„ zakładu Huta Bankowa.1 753 „ ;)0 ., 
„ SosnowiePkirb fabryk 

rur i żelaza. .1 750 ,, OO 
Towarzystwo Ostrowiecki(' . .1 7 rn " ,jo ,. 

„ 

Warszawskit' .l u'lt ;:,o „ 
Francusko-Wloskie . l 359 ;)0 
Saturn . l 09-l ,. 00 ., 
Francusko-Rol::!yjski<' . . l 050 ,. OO ., 
zakładu Huta Katarzyna 99() „ OO ., 
Czeladzkie · 924- oo 
13. Hantke 897 ,, OO ,, 
Flora . 802 „ OO 
Grodzieckie . 6 78 , , 50 „ 

., Poręba 455 " oo „ 
Zakład Blachownia 328 ., 50 ,, 
Kopalnia Grodziec I 270 „ 50 „ 

„ Antoni 2713 „ ,)0 .. 
Towarzystwo Częstochowskie 210 „ OO •. 

„ Puszkin . l=l<> „ ;;o „ 

Kopalnie rudy żelaznej genera~a 
Riesenkampfa 

Kopalnia Xierada . 
„ Zdzislaw . 

J 05 " oo ,. 
-!8 " .JO 
:30 " oo .. 
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Kopalnia W a fi.czy ków 

Razem .... 
Osiągnięto za kupony. 

26 r. 50 k. 

21 631 r. 50 k. 
896 „ 75 )) 

Razem . . 22 528 r. 25 k-
Z sumy powyższej: 

Kupiono 25 OOO rubli 41/ 20/o listów zastawnych To
warzystwa Kredytowego Ziemskiego w Kr6le
stwie Polskiem . . . . . . 22 239 r. 42 k. 
Zapłacono prowizyę bankową . 48 „ 75 „ 
Zapłacono za Inarki stemplowe 2 „ 25 „ 
W .)'Płacono słuchaczowi akademii 
górniczej w Leoben Stanisławowi 
Zielińskiemu 237 „ 83 „ 

Razem . 22 028 r. 25 k. 

Przemysłowcy górniczy i hutniczy w Królest· 
wie. Polskiem wybrali komisyę w osobach p. p. 
Juliana Strasburgera, Andrzeja Garbińskiego i Ka
zimierza Srokowskiego clla ovracowania vrojekLu 
rPgulamin~ ~:ypłacani~ stypeu~yów. Opracowany 
przez pom1emoną kom1syę proJekt regulaminu ro
zesłany został do opinii zarządów kopalń i hut w 
K..rólest~ie Polskiem a następnie złożony przez 
Radę ZJazdu przemysłowców górniczych w Kró· 
lestwie Polskiem ministrowi Handlu i Przemysłu 
do zatwierdzenia. :Minister Handlu i Przem)·słu 
zatwierdził przepisy o stypendyach, utworzonych 
przez przemysłowców górniczych w Królestwie 
Polskiem na pamiątkę 300-locia panowania Domu 
Romanowych, w wysłowieniu następującern: 

1. Z odsetek od kapitału w sumie dwudzie
stu pięciu tysięcy rubli, ofiarowanego przez prze
mysłowców górniczych w Królestwie Polskiem, 
tworzą się stypendya na pamiątkę 300-lecia pano
wania Domu Romanowych. 

2. Pomienio~y kapitat, zawarty w 41
/ 2i li

staeh zastawnych 'I owarzystwa Kredytowego Ziem
ski ego, przechowuje się w Oddziale Warszawskim 
Banku Państwa. 

3. Prawo wyboru stypendystów oraz wyznacza
nie wysokości stypendy6w należy clo Rady Zjazdu 
p1'zemysłowc6w górniczych w Królestwie Polskiem; 
w razie rozwiązania Rady Zjazdu wszelkie prawa 
i obowiązki, wy~ływające z. przepisów niniejszych , 
przechodzą na mną orgamzacyę społeczn::i, albo 
handlowo-przemysłową, wskazaną przez Radę Zja
zdu. 

. 4. StypendJ'.'a wypla~ają się osobom pocho
dzema polskie~o i wyzn~rua rzymsko-katolickiego, 
kształcącym się w średruch lub wyższych zakła
dach naukowych górniczych albo technicznych, 
przyczem _Pierwszeństwo mają synowie robotników 
i pracowmków, którzy są lub byli zatrudnieni w 
prywatnych kopalniach i zakładach górniczych w 
Królestwie Polskiom. 

5. W razie niezadawalających postępów lub 

naga~ego spra:wowania ~ię stypendysta może być 
w kazdym czasie pozbaw10ny przez Radę Zjazdu 
lub prz.ez tę ~rgai:izacyę, n.a którą będą przelano 
prawa i obowiązki Rady ZJazdu (§ 3 ), przyznane
go mu stypendyum. 

6. Stypendya przyznają się na czas, wskaza
ny przez R~dę Zjaz?-u przemyslowców górniczych 
w Królestwie Polskiem lub przez tę organizacyę, 
na którą będą przelane prawa i obowiązki Radv 
Zja7.du (§ 3:. • 

7. Korzystanie ze stypendyów nie pociąO'a 
za sobą żadnych zobowiązań dla stypendystów po 
ukończeniu przez nich nauk. 

8. Pozostałości odsetek skutkiem czasoweO'o 
niewypłacania stypendyów dolączają się do kapitaln 
stypendyalnego w colu powiększenia przynoszo. 
nych przezef1 odsetek. 

Ponieważ kapitał stypendyalny przyniesie pier
wsze ods.etki w końcu czenvca r 19 l-!, przeto 
wypłacame stypendyów rozpocznie sie od roku 
szkolnego 1914/6. · r. 

. Ropa .ial<0 . wytwór destylacyi węgla, 
Do hez:iych ~eoiy1 powstaw.ai:iia ropy przybyła jo· 
szcze Jedna ~ me można JeJ odmówić pewnego 
prawdopodobieństwa. Oto na posiedzeniu Akade· 
mii francuskiej dwaj chemicy, Pictet i Bom·ier 
przedstawili wyniki swych badań, przeprowad:w'. 
nych z wę.gl~m kamiennym. Do prób w labora
to~·yum w.z1~li gatunek węgla franruskiego, zawic'
raJący napv1ększy procent lotnych składników ści
śliwrch, gdyż 15-20~, i poddali ten węgiel desty
lacy1 p~·zy zwyklom ciśnieniu i miemoj ciopłoci<>. 
. Wymk był t~n, że otrzymano dwa wytwory: 
3eden przedstawiał rozczyn wodnisty; drugi za~ 
odrębny gatunek smołowca, całkiem niepodobny do 
znanego smołowca węglowego, za to co do w,·. 
glądu i '~łas!1o~ci zupełnie zbliżony do ropy, dla
tego wy1111ern~m badacze ~1azwali go szluczną rop<\. 
Gdy nas~ępruc. smolowrnc ten poddano dalsz<'j 
destylacy1, ale JUŻ w temperaturze wyższej, uzyska
no trzy wytwory, mianowicie: gaz świetlny, ostry 
amoniakalny roztw6r alkaliczny oraz smolowiee, 
podo-~my. do węglowego. P. p. Pietet i Bouvicr 
staraJą się przeto uzasadnić swoje twierdzenie, że 
ropa naftowa jest wytworem destylacyi materya
łów palnych, jak np, węgiel a to nasamprzód <los· 
tylacyi pod ciśnieniem i przy niezbyt wysokiej 
ciepłocie w. głębszych warstwach, zaś następnie 
ko_n~ensacy1 w górnych warstwach skorupy ziem
skie]. Tłumaczyłoby się tern całkiem dobrze, dla
czego ropa występuje w górnych warstwach kre
dowych, eocenie i miocenie, lecz nigdy poniżej 
formacyi węglowej. 

Kafta. 
Rilans Towarzystwa Huta Bankowa. W 

~ 7 Wiestnika Finansow, Promyszlennosti i Torgow
li z r. 1914 za czas od 1 lipca r. 1912 do 30 czerw-
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ea r. 1913. W okresie sprawozdawczym Towa- ' 360000 rb„ fundusz zapasowy 11a wypadki nieprze
rzystwo osiągn~lo: zo sprzedaży przed miot6w wy- widziane 5li0 OOO rb.. wierzyciele 2 $-)60 678 rb. 
tw6rczości 11293800 rb. , za kupony od papierów zysk w roku sprawozdawrzym l 316409 rb., pozo~ 
procentowych '29-± 8Si"> rb„ µrnceu!y i WJJ1ywy róż- stałość zysku z roku poprzedniego 22~ 2G! rb. 
ne l 80 308 rb.; wydatki: placa zarobkowa 187~ 719 H. 
rb., ponsye pracownikl)w 283 380 rb„ utrzymanie Opodatkowanie opłat na pokrycie wydat-
zaklaclu, premia ubezpieczeniowa i utrzy ma1tio ma- ków zjazdów górniczych.*) W ~ 283 Zbioru 
jątku ruchomego i nieruchomego 400 Jj() rb. , kup- J!raw i rozporząrlzdi, Rządu z r. lfl n-go (art. 2 U21) 
no matoryal6w i przew6z tychże 6 90 I 286 rb. , na- ogloszono, że „przy obliczaniu zysku do opodatko
prawa maszyn, przyrzn.d6w i urządzef1 J 02 4-13 rb., \ wania potrąceniu z dochodn podlogaj<1 te opłaty 
podatki paf1st·wowo i gmimrn 16'2 88:1: rb., podatki I prz~dsiębior~tw d.o rad zjazdów i innych tego ro
zapłacone we Francyi :I: 45U rb. , utrzymanie rau \' dzaJU orgam zacy1 przomyslowych, które sni obo
zarządzającej i inne wydatki we Francyi 171 G-!li "·iqznjąco dla przedsiP,biorstw niezależni<' od nale
rb„ wydatki na polepszenie bytu praC"ownik6w. w żenia ich do pomienionych organizacyi i pobiera-
postaci wydatków zwykłych, niezależnych od wy- ne S<~ na mocy odpowiednich przepisów." r. 
nik6w prowadzenia przedsiębiorstwa 100 -+OO rb., Zebranie członkow Sekcyi Górniczo-Hu
ofiary na cole dobroczynne i zapomogi 6 807 rb., tniczeJ. Dnia ] 9 lutego r. 1914 wieczorem odloylo 
<lodatkowa zapłata robotnikom na utrzymanie szpi- się w Dąbrowie zebranie członków Sokcyi VII-oj 
tala, apteki oraz rodzin robotnik6w i">7 87 l rb. , Górniczo-Hutnic-zoj Oddziału ·warszawskiego To
wydatki ogólne, wyjazdy, porto, opłaty stemplovvc warzystwa popierania przemysłu i handlu, na któ
i t. p. 262 605 rb. , roboty poszukiwawczo i zcsta- rem p. 8tanis}aw Gadomski referował o słowniku 
wianie plan6w 7 968 rb., dostarczanie wody do pi- g6rniczo-hutniczym .Feliksa Piestraka. Zgłoszono 
c-ia dla pracowników i robotników H 010 rb. , stra- do opinii zebrania kilka słów górniczych niemiec
ta na różnicy kursu 60 ~-18 rb.; w roku sprawoz- kich do Hpolszczcnia. Następnie p. Stanis~aw 
<lawczym Towarzystwo osiągnęło 1315 409 rb. zys- Gadomski opowiedział o ciekawym wypadku. ja
k n, kt6ry pod~ielono w sposób następujący: fnn-1 ki miał n~oclawno i;1icjsco w kopalni galmanu 
d118z umorzomowy 333 329 rb., dla !·ady zarządza- w Bolcsławm. W koncu rozpatrywano sprawę po
jącej G6108 rb., dywidenda SM 750 rb., ( J ~%), po- wstającego Stowarzyszenia techników w powiecie 
zosta lość w sumie 80 622 rb. zaliczono do rachun- Będzińskim. 
ku zysków i strat roku następnego. Stan czynny . . ](. F. 
bilansu w dniu zamknięcia rachunków składal się . ~ebra~te członków Sekcyt Górniczo-Hut-
z pozycyi następujących:·:·:·) majątek nieruchomy ".tczeJ. Dma .20 marca .r. 191.1- wieczorem odbylo 
-1: 175 820 rb., gotówka w kasie l 924 rb. rachunki się w Dąbrowie zebranie członków Sekcyi VII-ej 
bankowe 695 011 rb., rosyiska renta z ł~ta 297 8?>0 Górniczo - Huti~iczej. Oddzia.Ju \\'~rszawskiego To
rb., portfel 3 235 249 rb„ dłużnicy :I: 768162 rb. warzystwa popierama przemysłu i handlu, na kt6-
zapas materyał6w 708 175 rb., ·wyroby gotO'w~ rem dokon ano wyborów czło11k6w zarz11cl.u Sck~yi 
976 556 rb.; stan bierny: kapitał zakładowy 7 :1::25 OOO na ro_k. 19}4, o~'az ocl~zytano sp1.'aw~zdamo _z dzia
rb., fundusz umorzeniowy 372 788 rb. , kapitał za- lal~osc1 S?kcy1 G6rrnczo - Hutmcze.1 za ro.K 1913, 
pasowy I 093 942 r b., kapitał dywidendowy -t 14 248 kLoro przy~ęto. . 
rb.,fundusz zapasowy n adzwyczajny 35 920 rb. , ~atw1ordzono ró.""mcż buclż?t na ro~ I 91 ~ i 
fundusz na należności wątpliwe 150 OOO, fundusz ~m~wiano ~prawę udz1.ału czlonkcnv 8ekcy1 w ZJc
na przebudowę wielkich pieców nowo roboty zdz1e techmk6w polskich , który ma odbyć się w 

\Varszawio w r. 1915-ym. 

'") Poszczrgólnc poz~·cyc stanu czynn~go bilansu są W\'kaza
nf> w Jrir.ątuiku, Fhwn.,f)tt', Promyszlr;tnf)lłti i T()rgordi myh1ie, po~ieważ. 
snuu\ ich wynosi 1 t s:>~24U rb .. powinna r.aś w~"'no~i(· 1..t ~ 19 :!-W rb. 

K. F. 

Wydawca: Rada Zjazdu przemysłowców górniczych w Królestw ie Polskiem. Redaktor Kazimierz Srokowski. 

W drukarni pospiesznej K. Skalskiego w Dąbrowic d. „St. Swięcki~. 

Tłoczono na papierze z fabryki papieru „Klucze". Rabsztyn, St. Dr. ź. Nadwiśl. 
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Podział zasadniczy wagonów węglowych na kwiecień r. 1914 pomiędzy kopalnie w zagłębiu Oąbrowskiem. 
Zmiany w podziale niniejszym mogą być dokonywane raz na tydzień od poniedziałków pod warunkiem, że kopalnie zaintereso

wan e zwrócą :się o to do Rady Zjazdu przemysłowców górniczych w Królestwie Polskiem najpóźniej w czwartek przed połudn iem iub 

w środę przed południem. o ile w czwanek p r zypada święto . tygodnia, poprzedzającego zmianę podziału. 

I. Droga żelazna Warszawsko-Wiedeńska . 

Kwiecie1i r. 1914-go. Maj r. 1914-go 

Nazwa kopalni 

Poręba 

Helena II . 

Elka . 

Kamilla , 

Grodzice Il 
Antoni 

Andrzej Jlł 

Alma. 

Grodziec I 
Jupiter 

Feliks i Kazimierz 

Zdzisław . 

Lilit . . 

Niwka 

Klimontów 

Helena I . 

Paryż . . 

Mortimer . 

Flora . 
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h) Wagonów 20-tonnowych. 
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