
PRZEGLĄD · GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO, POŚWIĘCONE SPRAWOM PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO I HUTNICZEGO. 

Ni 14 (248). Dąbrowa, dnia 15 lipca r. 1914. Tom XI. 

R O Z P O R Z 1l D Z E N I R R Z 1l D O W E. 

O ustanowieniu wzoru świadectwa, stwierdzającego 
warunki, w jakich zaszedł wypadek nieszczęśliwy. Rada 
dla spraw ubezpieczenia robotników na posiedze
niu w dniu 25 stycznia r. 1914 na mocy p. 1 O 
art. 71 15 dod. do art. 618 1 Urz. Min. (uzup. z r. 
1912) i na mocy art. 39 dod. III do art. 1562& 
ustawy przemysłowej (uzup. z r. 1912) postanowi
ła ustanowić załączony wzór świadectwa, stwier
dzającego warunki, w jakich zaszedł wypadek nie-

szczęśliwy. 
Uchwała powyższa na mocy art. 71 19 dod. do 

art. 6181 Urz. Min. (uzup. z r. 1912) została za
twierdzona przez ministra Handlu i Przemysłu 
dnia 11 marca r. 1914. 

O powyższem na mocy art. 7 l 24 dod. do art. 
6181 Urz. Min. (uzup. z r. 19 J 2) minister Handlu 
i Przemysłu dnia 27 marca r. 1914 oznajtnił Sena
towi Rządzącemu dla ogłoszenia. 

Świadectwo o wypadku nieszczęśliwym. 

Sporządzono na mocy art. 39 prawa o ubezpieczeniu robotników od wypadków nieszczęśli
wych (Zbiór praw, t. XI cz. 2, ust. przem„ art. 15626, dod. III, podług uzup. z r. 1912). 

l. Miejscowość, rok, miesiąc i dzień sporzą-
dzenia świadectwa niniejszego. 

2. Imię, imię ojca, nazwisko i miejsce za
mieszkania pełnomocnika Stowarzyszenia ubezpie
czeniowego, który sporządził świadectwo. 

3. Nazwa Stowarzyszenia ubezpieczeniowego, 
do składu którego w czasie zajścia wypadku nie
szczęśliwego należało przedsiębiorstwo, którego ro
botnik lub pracownik nległ wypadkowi nieszczę
śliwemu. 

Siedziba Zarządu wspomnianego Stowarzysze
nia ubezpieczeniowego. 

4. Pochodzenie, imię, imię ojca, nazwisko i 
wiek poszkodowanego oraz rodzaj jego zatrudnienia 
lub -pracy. 

5. Nazwa przedsiębiorstwa (fabryka, zakład 
i t. p.), w którem był zat.rudniony poszkodowany 
robotnik lub pracownik z wymienieniem właścicie
la przedsiębiorstwa lub firmy. 

6. Siedziba przedsiębiorstwa lub miejsce wy
konywania robót, gdzie zdarzył się wypadek nie
szczęśliwy (gubernia, powiat, gmina, wieś, miasto, 
ulica). 

7. Rok, miesiąc, dzień, dzień w tygodniu i 
godzina (po północy, po południu), kiedy zaszedł 
wypadek rueszczęśliwy. 

8. Warunki, w jakich zaszedł wypadek nie
szczęśliwy: 

a) miejsce, gdzie zaszedł wypadek nieszczę
śliwy: oddział, pracownia lub inne pomieszczenie 
w przedsiębiorstwie albo poza jego obrębem; 

b) przy wykonaniu jakich mianowicie robót 
i czem był zatrudniony poszkodowany; 
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c) w' wypadku właściwym, przy jakiej ma
szynie, przyrządzie i t. p. lub od jakich ich części 
poszkodowany doznał uszkodzenia ciała; 

d) dokładny opis, w jaki sposób zaszedł wy
padek nieszczęśliwy. 

9. Rodzaj uszkodzenia ciała poszkodowanego, 
spowodowanego wypadkiem nieszczęśliwym, z wy
mienieniem, jakie części ciała zostały uszkodzone. 
Jeżeli przy sporządzaniu świadectwa obecny był 
lekarz, wówczas p. 9 wypełnia lekarz, przyczem 
należy wymieniać możliwie szczeg6łowe dane, na 
zasadzie których można byłoby określić stopień 
postradania przez poszkodowanego zdolności do 
pracy wskutek wypadku nieszczęśliwego. 

I O. Czy poszkodowany przerwał pracę po 
wypadku nieszczęśliwym i kiedy mianowicie. 

11. Czy poszkodowany znajduje się w do
mu, czy też został umieszczony w szpitalu i w ja
kim mianowicie. 

12. Dzień i godzina śmierci poszkodowane
go, jeżeli śmierć nastąpiła przed sporządzeniem 
świadectwa niniejszego. 

13. Pochodzenie, im10na, imiona ojców, i 
nazwiska świadków wypadku nieszczęśliwego, któ
rzy byli obecni przy spom:i,dzeniu świadectwa ni
niej szego, z wymienieniem ich miejsc zamieszkania 
i adresów pocztowych. 

Treść zeznań osób wspomnianych. 
l 4. Zeznanie przedstawiciela zarządu zakładu 

(fabryki i t. p.), w którym zaszedł wypadek nie
szczęśliwy, z wymienieniem pochodzenia, imienia, 
imienia ojca i nazwiska wspomnianego przedsta
wiciela. 

Jak widać z przytoczonych powyżej danych 
o wypadku nieszczęśliwym, zaszłym dnia ..... mie-
siąca „ .... „„„„„„ . „„„„. r. 19 „„ „„ z·•) „ „o„ .. „. „„„„„„.„ 

. „ „„ .. „ .. .. „ .„.„.„„„„„ .. „ ....... „.„„ ..•. „.„ .. „„ .... „„„ .. „.„. , wypa-
dek rzeczony miał miejsce przy robotach (lub ws~.?--
tek rob6t „„„„„„ „„„„„„. „„„„„„„„ „ „ „.„.„„.„„.„.„„„. „„„ ·m.-), 

na dowód czego na mocy art. 39 prawa o ubez
pieczeniu iobotników od wypadków nieszczęśli· 
wych wydane jest świadectwo niniejsze. 

*) lmiQ, i.mię ojca i nazwis ko p oszkodowanego. 
„) Na.2wa prze.dsi.:ibior.•twa (fabryk R, zakład i t. p.). 

Świadectwo mmeJsze nie podlega opłacie 
stemplowej na mocy p. 4 art. 741 ustawy podat
kowej (Zbi6r praw t. V, uzup. z r. 1912). 

Podpisy pełnomocnika Stowarzyszenia 
ubezpieczeniowego oraz osób, które brały 
udział w sporządzeniu świadectwa niniej
szego. 

Oryginał zaopatrzony w podpisy odpo
wiednie. 

j Zbi6r praw i rozporządzeń Rządu, r. 1914, 
dział I , J\'! 118, art. 1 330. 

Główne sposoby wywiadów 
. 
I poszukiwań górniczych. 

Ci11g dalszy p. ..,,; 13, str. 605. tabliczki mają zazwyczaj 1/ 8 cala grubości, 1 cal 
3. z m n i e j s z a n i e p r ó b. szerokości i 11

/ 2 cala długości. Stosuj ą też ta
bliczki metalowe. Gdyby pod ręką był tylko pa-

Odłamane próby składa się do worków, w pier, to kartki z numerami należy umieszczać w 
których umieszcza się kartki z numerami prób. fałdach w tern miejscu, gdzie worki zawiązuje się. 
Zamiast kartek papierowych, które przecierają się, Worki z próbami składa się w miejscu bezpiecz
lepiej jest kłaść deseczki z miękkiego drzewa, na nem pod kluczem. 
których notatki robi się twardym ołówkiem; takie I Dla zmniejszeń tłucze się rudę ręcznie lub 
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mechanicznie; następnie stosuje się tak zwane 
kwartowanie, które polega na następującej czyn
ności: <lrobną rudę umieszcza się na płótnie kwa
dratowem, które posuwa się w~ył i naprzód i 
wstrząsa lekko w ten sposób, żeby ruda zmieszała 
się i utworzyła na środku płótna kupkę stożkowat~. 
Ta ostatnia rozrównywa się, dzieli się na cztery 
części równe, z których dwie przeciwległe bierze 
się dla dalszego kwartowania. Robota polega na
stępnie na powtórzeniu poprzedniej; części, o któ
rych mowa, są mieszane i dzielone dotąd, dopóki 
próba nie stanie się odpowiednią do analizy che
micznej. 

Płótno nie. zupełnie nadaje siq do mieszania 
próby, gdyż drobne cząstki rudy mają dążność do 
ślizgania się po niem oddzielnie od większych i 
pozostają na dole lub zbierają. się z jednej strony 
stożka; wskutek tego przy kwartowaniu części, na 
które dzielimy rudę, zawierają, niejednakową, ilość 
rudy drobnej, która zazwyczaj jest najbogatszą. 
Pewniejszern jest kwartowanie na platformie, zbi
tej z desek, którą mo~ma pokryć płótnem dJa za
krycia szczelin, jeżeli połączenia nie są dostatecz
nie dobrze dopasowane. Próbę zbiera się na 
środek zapomoca. łopatki; mieszanie odbywa się 
tą samą łopatką. 

Dla kwartowania dogodnym jest stożek bla
szany, rozdzielony na cztery części przegródkami, 
przeeinającemi się wzdłuż osi stożka i prostopad
łemi wzajemnie. Dla dokładnego wyniku roboty 
trzeba, żeby ruda była potłuczona na cząstki, ma
ło różniące się pod względem wielkości. Wobec 
tego przy rozbijaniu dobrze jest przesiewać rudę 
prr.ez sito druciane z otworami 1/~ do 3,'4 cala; uży· 
wa się także dwóch sit, jedno z okami po 3/ 4 , dru
gie po 1I4 cala. 

Rozdrabnianie doprowadza się do tego stop
nia, żeby wszystka ruda przechodziła przez sito. 
Dla przewożenia prób należy zmniejszać wagę ich 
mrńej więcej do 1/ 4 funta. W tym wypadku ziarn
ka rudy powinny być drobniejsze; powinny one 
przechodzić przez siatkę, mającą około 10 otwo
rów na l calu kwadr.; zamiast kwartowania, któ
re wymaga wiele czasu, można dla zmniejszania 
próby posługiwać się przyrządem, składającym się 
z szeregu skrzyneczek blaszanych, pomiędzy któ
remi znajdują się puste przestrzenie takich samych 
wymiarów, jak skrzyneczki. 

4. O s t r o ż n o ś c i p r z y p r 6 b o w a n i u. 
Należy zwracać uwagę na to, żeby powierz· 

chnia skał w miejscu wrębu była wolną od nale
ciałości minerałów wtórnych, kt6re tworzą się za· 
zwyczaj, szczególniej w złożach pirytowych i są 
bardzo bogate. Miejsce, z którego bierze się pró· 
ba, należy w tym wypadku obmyć wodą, lub, co 
jest lepsze, wytrzeć szczotką stalową. Dla uniknię
cia fałszowania prób (solenia) należy poruczać ro-

botę pewnym pomocnikom lub przynajmmeJ wy
konywać ją pod dozorem pewnych i zaufanych 
pomocników. Rzeczoznawca powinien sam brać 
próby kontrolujące. Dla rozpoznania oszustwa na
leży od czasu do czasu brać na próbę skałę płon
ną; gdyby próby „solono", to skala płonna często 
również wykaże obecność w niej kruszcu. Gdyby 
zjawiło się podejrzenie możliwości fałszowania prób 
już w workach, to należy kilka ich napełnić 
materyałem ze ściśle określoną zawartością zlotu; 
oczywiście worki te nie powinny niczem różnić 
się od innych. W razie analizy pr6b na miejsca 
w cudzem laboratoryum należy zbadać odczyn· 
niki, potrzebne do pracy. 

W międzyczasie od rvzdrabniania rudy do 
analiz worki powinny być zapieczętowane; wosk, 
pieczęć i nawet sznurek do zawiązywania worków 
powinny być niezwykłe i trudne do podrobie
nia. 

r iekiedy zdarzają się błędy wskutek tego, że 
inżynier nie zwiedził wszystkich robót; takie niedo
patrzenie może po0hodzić nie skutkiem niedbal
stwa inżyniera rzeczoznawcy, lecz powstać dzięki 
nadużyciu właściciela kopalni. Chodniki mogą być 
zawalone, zapchane starem drzewem, 1;zyby zato
pione. ajczęściej ukrywane są roboty, mogące 
obniży<'.: cenę kopalni, ale zdarzają się wypadki 
wprost odwrotne. Dla uniknięcia tego rodzaju 
nadużyć należy nie polegać na ustnych wskazów
kach prowadzącego przedsiębiorstwo , lecz posilko· 
wać się poświadczonym planem kopalni i opisem 
wszystkich robót; w tym wypadku odpowiedzial
I.Lość kierownika kopalni daje pewne rękojmie . 

Nieprawidłowy sposób próbowań polega na 
tern, że rudę bierze się na chybił trafil z rozmai
tych robót i składa się do worka dla dalszych czyn
ności. Zasada tego rodzaju próbowań polega na 
przypuszczeniu, że rzeczoznawca działa najzupeł
niej objektywnio i samoczynnie. W rzeczywisto
ści jednak dzieje się inaczej : ruda bogata zwraca 
na siebie uwagę sama przez się i ostatecznie pró
ba jest o wiele bogatsza, niż kopalnia. 

Dla bieżących próbowań przez zawiadowcę 
kopalń podczas codziennego obchodzenia robót 
biorą z każdego przod1rn po kawałku rudy, które 
następnie służą jako materyał dla analizy. W sku
tek przyczyn, o których mówiliśmy, dane labora
toryjne są w tym wypadku optymistyczne i nie 
zgadzają się z rzeczywistymi wynikami odbudowy. 
Ponieważ próbowanie wymaga czasu, którego nie 
posiadają zwykle pracownicy dozoru kopalnianego, 
przeto dział ten powinien być poruczony odrębne· 
mu wydziałowi badań górniczych. 

5. Wylicz e nia na podstawie 
prób. 

Wyliczenia składu rudy na podstawie pr6b 
oparte są na zasadzie liczby średniej arytmetycz-
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nej; przytem przypuszcza się, że zawartość mine
rału użytkowego podlega zmianom stopniowym i 
ciągłym. Rozwiążmy następujące zagadnienie: okre
ślić średnią zawartość żyły pomiędzy próbami, 
szerokość których jest e1 i e2 a skład a 1 i a2; przy
puszczenie o stopniowem przejściu od a 1 do a2 
ma miejsce. W odległości x od e1, j eżeli całkowi-

Rys. 39. 

ta odległość pomiędzy e1 i e2 wynosi Z, skład ru
dy będzie: 

Oprócz tego mamy na zasadzie podobieństwa 
trójkątów (rys. o9): 

l - X 

i otrzymujemy: 
x(e2 - e )+ 

y = l ei 

Pole trapezu pomiędzy e1 i c1 jest: 

S= ei +e2 z 
2 

Skład średni daje nam stosunek: 
l 

A= f ciydx : S 
o 

a na zasadzie przytoczonych powyżej wzorów mamy: 

( 2x ) + I --l-· e1a1 

Podstawiwszy wartości A i S, znajdujemy: 

Wobec tego: 

A- 2 e1a1 + e2a2 + 1 e2a1 + e1a2 
- 3 . e ;+ e2 "J--e;+e-

lub 

A = e1a1 +e~a2 + 1 (e1 - e2)(a2-=-:.a 1) 

ei + e2 3 e1 + e2 

W zwykłych warunkach drugi wyraz dwu
mianu jest stosunkowo niewielki: odrzucając go, 
otrzymujemy: 

Określmy teraz skład średni na za adzio sze
regu prób w myśl uprzedniego przypuszcZflnia co 
do c iągłości zmian (rys. 40). 

.... jf, ,,(, 

~ „ . „( . . .. „ ~ .. . „ . . ~ . ... 

Rys. 40 

Stosując wzór, przytoczony powyżej , będzie
my mieli: 

e1a1 + e2a! 
Ai = e.=J=e;-
A. = e2a2 + e3a3 

- e2 +es 

S0 = (e0 +e1) ~ 

8 1 = (e1 +e2) ;• 

S l2 
! = (e2+e3) 

2 

sposób nastę-

(e0 a0 +e1a1) ~ + (e1 ci1 + e~aJ l~ + (e2a1 + e3a3) ~ + (e3a3 +e4a,.) ~-
A = ------~..,......,~--..,,,----,--::--c - --;;---.---;--::---.------- -e1 (l0 + l1) + e2 (Z1+ l<l + e, (Z2 + l3) +e' l3 

2 2 2 4 
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Gdy pr6by brane są. w odstępach jednako
wych, to wzór dla składu średniego przyjmie kształt.: 

a0 ~ + a1e1 + a2e2 + a3e3 + a4 !;. 
A= - --

~+ e1 +e2+e3+ ~· 

W wyliczeniach praktycznych zwykle wpro
wadza się pola brzegowe całkowicie, nie jako po
łówki; w ten sposób będziemy mieli: 

Obliczając ciężar jednostki rudy, można 
opierać się na ciężarach właściwych jej części 

składowych. 

Sposób ten jest jednak dosyć niedokładny. Le
piej jest zważyć wymierzone kawałki rudy lub 
określić ciężar właściwy na zasadzie bezpośrednie
go doświadczenia. Błędy w określeniu wagi ru
dy wywołują skażenie wyników całego próbo
wania. 

Określanie ciężaru właściwego rudy, jako 
mieszaniny minerałów, z których składa się złoże, 
robi się w sposób następujący: . niech np. złoże 
składa się 75% kwarcu i 25% błyszczu ołowiu; po
nieważ ciężar właściwy kwarcu jest 2,6 błyszczu 
zaś 7,5, przeto ciężar właściwy rudy otrzymujemy, 
wyliczając: 

Dla określenia ciężaru właściwego sposobem 
doświadczalnym waży się próżną butelk11, następ
nie napełnia się ją wodą do pewnego poziomu, 
oznaczonego kreską, i znowu waży; ciężar wody 
niech będzie A. Odlewamy trochę wody i waży
my; ciężar odlanej wody niech będzie B . Dosy
pujemy po trochu grubo potłuczoną rudę dotąd, 
dopóki woda dojdzie do poprze<lniego poziomu; 
waga butelki z rudą i wodą niech będzie O. Cię
żar wla 'ci wy rudy określi stosunek: 

C-B 
G= A-B· 

MlLLER radzi wykonywać wyliczenia zawar
tości rudy w kopalni w sposób następujący: na 
rysunku, odpowiadającym przekrojowi żyly wzdłuż 

jej płaszczyzny, na którym pokazane są. wszystkie 
roboty górnicze, oznacza siEi dane próbowań w li
nii, po których miało ono miejsce w rzeczywisto
ści (rys. 41 ). N a prostopadłych do tych linii ozna
cza się miąższość żyły w punktach brania prób. 
W wierzchołkach otrzymanej wskutek połączenia 
wymienionych punktów kresy łamanej wypisuje 
się zawartość rudy. Należy zaznaczyć, że istotne 
położenie tych przekrojów jest prostopadłe do 
płaszczyzny rysunku; nasze oznaczenia odpowiadają 
przekrojom odwróconym. Cały obszar spróbowa
nej rudy i:ozbijamy na niewielkie działki A, B, O, ..... 
Dane prób zapisuje sil} do właściwej książki. Przez 

Rys. 41 . 

wpisanie cyfr. określających skład rudy w danych 
działkach na zasadzie obliczeii, uczynimy więcej 
poglądowymi wyniki ogólne co do sposobu układu 
kruszcu cennego w masie żyły. Rudę o rozmai
tych wartościach oznacza si ę różnymi kolorami; 
najczęściej odróżniają rudę bogatą, średnią. i bied
ną. 

Przebieg obliczenia jest widoczny na przyto
czonym poniżej formularzu.. W rubryce pierw
szej umieszczone są litery, oznaczające poszczegól
ne działki pola, w drugiej wymiary ich w stopach; 
ponieważ działki mają. najczęściej ~szt~łt tr~pezów, 
przeto umieszcza się cyfry, odpowiada]O,CO ich wy
sokościom i obu bokom równoległym. W rubryce 
trzeciej zapisuje się pola działek, w czwartej nu
mery prób i t. d. 
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Plan działki Przekroje odwrócone Obliczona zawartość działki 

Ozna-I Wymiary I P~:- N! N~ 
I Odle- I Szero- I -Pole I Za war- Za.war- Obj~tość Ciężar I Ilość llośc 

g!ość I kość obliczone !ość śred- tośc zre- , działki 

1 

właściwy ' rudy w kruszcu zenia przekroju przekroju prób j prob w średnia I w sto- nia tonny dukowa- w sto- rud I tonnach c 
I stopach pach M ~nnyJ ~eh Y w rudzie 

I 26' I 
I 

I I I I I I I 
A 211 37-41 21 4,5o 94,50 5,10 

lÓ,14 I 559 75-Bo I 1o8,oo 25,73 
2 515,5 2,7 212,25 3 425,7t - , 24 J,50 

22 
---

I I 
20 42-46 20 4,20 84,00 13,00 

B 
I 

75-82 
I 

40 i3° 33 4,75 156,75 24,88 :?0,30 3·H2,2 2,7 290,52 5 897,56 
I 27-31 21 I 

109,20 19,46 33 5,20 
-- ------ I I - --

25' 
46-56 

I 

I c I 55 2,45 134175 co4,90 
-45,52 4 806,2 3,0 I 450,57 20 509,95 50 1250 

I 262,00 14,98 - 32-13 50 5,24 , 
50 --1 '---. -- -- ---

I I r 25 

D 
I 31-7 I 

26o,oo 14,98 q,g8 427,76 50 975 50 5,20 50jO,O 2,7 6 407,84 
28

1 7-13 

I . - -- -- --- --- ---1 ---.,... ---,_ -
I 

24 I 

70,r6 
E 

I l-6 27 5,00 135,00 
22 540 ~-85 I 40,g6 

57,73 2 430,0 2,7 205,01 li 835,23 
I 25 4,00 100,00 

29 
-- ---- -- --- - --

~,.,„ 1~ fu6: 
I 

22 
3,67' 

F 261 15t-159 39 q3,13 
7°4 I I 

38
1 151-287 25 4,00 100,oo 

I I I 

Średnią zawartość próby w danym przekroju 
otrzymujemy, mnożąc długość każdAj próby przez 
jej zawartość i dzieląc sumę tych iloczyn6w przez 
sµmę długości prób. Średnią zawartość jednostki 
wagi (beczki, tonny), którejkolwiek działki określa 
się na zasadzie średnich zawartości i p61 odwróco
nych przekrojów, które dają miąższość działki. 
Niech a, b i c oznaczają pola przekrojów odwró
conych, d, e i f średnie zawartości tonny każdego 
z nich; wówczas zawartość tonny w działce v 
będzie: 

ad+be+cf 
V= 

a+b+c 

Mnożymy pole każdego przekroju przAz śred
nią zawartość rudy, sumujemy Hoczyny i dzielimy 
otrzymaną sumę przez sumę przekrojów. 

Dla obliczenia pojemności sześciennej, t. j. 
objętości działki, mnożymy pole podstawy przez 
średnią miąższość przekrojów odnośnej działki. 

W celu otrzymania wagi rudy w działce mno-

15,46 
l6,5:;i 2699,8 2,6 

18,05 

I I 

żymy objętość rudy przez jej ciężar właściwy. Je 
żeli objętość wyliczona jest w stopach sześcien
nych, wówczas iloczyn powyższy należy podzielić 
przez 32, gdyż tonna wody zajmu3e objętość 32 
stóp sześciennych. 

Jako przykład liczbowy, rozpatrzmy działkę 
(rys. 42) długości ;,o stóp, szerokości 38 stóp. Pr6-

Rys. 42. 

by brane są wzdłuż trzech boków AB, BC i CD. 
N a zasadzie prawidła pierwszP.go, licząc za wartości 
w dolarach, mamy: 
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Dla przekroju AB próba 1) 4' zawiera w 
2) 5' „ 
3) 7' 
4) 2' „ 
5) 8' „ 
6) 5' „ 

Długość ogólna prób 31' 

Dla przekroju AD próba 7) 4' zawiera w 
8) 6' „ 
9) 3' „ 

J O) 6' „ 
1 1) 4' „ 

23' 

Dla przekroju BG próba 12) 5' zawiera w 
13) 4' „ 
14) 2' „ 
15) 2' „ 
16) 1' „ 

14' 

w przekroju AB jest 6 prób długości ogólnej 
„ AD „ 9 „ „ 

" „ BG „ 5 
" 

„ „ 
Wobec tego mamy: 

stopie bież. 10 dol. - 40 dol. 
„ 7 „ 3 

" „ 5 
" 

35 „ 
„ 80 „ 160 „ 
„ 4 „ 3~ 

„ 6 „ 30 „ 

Zawartość ogólna 332 dol. 

stopie 
„ 
„ 
„ 
" 

stopie 
„ 
" 
" 
" 

31' i 
23' 
H' 

bież. 10 dol. - 40 dol. 
4 „ 24 „ 

12 „ 36 „ 
6 „ 36 . „ 

18 „ 72 „ 

208 dol. 

bież. 6 dol. - 30 dol. 
7 „ 28 ., 

16 „ 32 „ 
14 28 

" 32 
" 32 

" 
140 dol. 

za wart.ości ogólnej 322 dol. 
„ 
„ " „ 

208 „ 
140 „ 

Dla AB zawartość 1 stopy bież . 
332 

dol. , średnia miąższość 
31 = 5, 17 st. 

31 
- = 10,7 

6 

nosi: , 

~ 

~ 

AD 
208 

9,04 
23 = 4,6 st. 

" 
„ „ - „ -

23 5 

BG HO= 100 H = 2,8 st. „ 
" 

„ 
14 ' 

„ „ „ 
5 

Wobec tego średnia miet,ższość działki wy- I ląc sumę pomiarów miąższości przez ich liczbę; w 

danym wypadku ~: =4,21.x") 
5, l 7' + 4,60' + 2,80' = 12,57 =4,19' 

3 3 
Dohladniej byłoby wyliczać, poprostu dzie-

Miąższość średnią przekrojów wyliczamy po
dług naszego prawidła drugiego: 

Pole przekroju 
„ , , 
n n 

A.B wynosi 50Xó,17= 258,5 st. kw. 
AD „ 35X 4,60= 161,0 „ „ 
BG „ 35 X 2,80= 98,0 „ „ 

517,5 st. kw. 

zawiera 10,70 dol. na 1' kw. 

" „ 
9,04 " " 

10,00 " " 
" 
" 

Wobec tego zawartość całkowita przekrojów 
wynosi: 

Średnia zawartość rudy na 1' kw. wynosi 
przeto: 

dla AB 258,5X t 0,70=,__,2765,95 
„ AD 161 ,0X 9,04= ,__,1455,44 
„ BG 98,o X t o,OO=,__, 980,00 

5 201,30 •) Uwaga autora praoy niniejsiej. 
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Objętość działki A.B GD jest równa 50X35X tak samo należy traktować bardzo biodne. Prze
X 4,19 = 7 ~33,56 st. sześć.; jeżeli ciężar właściwy ciwnie, kupujący widzi w bardzo wysokiej próbie 
rudy przyjmiemy 2,5, to waga rudy w działce j grę wypadku i nie chce brać jej pod /'wagę. Dla 
będzie: wyjaśnienia pytania o wysokich prooach należy 

7 333,56X2,5 ==. 72 8• zbadać, czy odpowiadają one istotnie co do swe-
32 ° ' o, go składu pewnej cz~ści żyły, długość której r ów· 

Ponieważ zawartość średnią. obliczyliśmy na. się odległości pomiędzy próbami, szerokość 
10,05, przeto całkowita ilość złota w AB GD wy- odpowiada odległości od wyrobisk, położonych 
niesie: wyżej lub niżej , i wreszcie grubość odpowiada 

miąższości żyły. Dla rozwiązania pytania, czy pn>
ba istotnie odpowiada składowi działki , i stnioje 
tylko jeden sposób: wziąć drugą próbę z tej sa
mej działki. Dla zbadania, w jaki sposób bogata 
ruda jest rozpostartą, należy brać próby dodatko
we pomiędzy punktami, z których jeden wykazał 
ruclę bogatą. a drugi biedną.. Sprzedawca skłonny 
jest żądać. żeby ten sam sposób stosowano do 
zbadania miejsc z bardzo biedną rudą. Trudno 
odmówić mu wszelkiej racyi, chociaż oddziaływ~
nie prób, przypadkowo b iednych i przypadkowo 
bogatych, na wynik wyliczenia zawartości jest 
bardzo różne. ~liejsca zupełnie płonne lub za wic
rające zaledwie ślady kruszcu nie są nigdy w std
nie w takim stopniu ob11iżyć jego zawartość w 
ostatecznym wyniku obliczenia, w jakim pod wyż· 
szają go miejsca ze złotem widocznem. J edna na
wet 1iader wysoka próba jest w stanic o wiele 
hardziej skaz ić obliczenie zawartości, niż cała gru· 
pa biednych, a to dzięki wogóle niewielkiej ilości 
kruszcu w rudzie. Przypatrzmy się następującej 
seryi prób: 

572,85 X l0,05 = 5 757 , 14 dolarów. 

6. Sprawa wysokich prób. 

W przytoczonych powyżej wyliczeniach zalo
żyliśmy, że skłarl p1'6b zmienia si ę r6wnomi ernio 
i stopniowo od jednej próby do drugiej. Takie 
przypuszczenie jest zwykle możliwe, ale niekiedy 
dwie 1:1ąsiednie próby różnią się pomiędzy sobą 
tak dalece, że sprawa stopniowego przejścia od 
jednej do drugiej wymaga wyświetlenia. W nie
których złożach złota, szczególniej tam, gdzie ten 
metal występuje w postaci ziarn widocznych, tra
fiają się od czasu do czasu bardzo bogate próby, 
dzięki którym średnia zawartość podnosi się nie
pomiernie. W sprawie wysokich prób ścicrajfli się 
dwie opinie. Właściciel kopalni, starający się 
sprzedać ją za możliwie najwyższą cenę, dowodzi, 
że jeżeli obliczenie średniej zawarto~\ci opiera :;ię 
na wyniku próbowań , to do wyliczenia należy 
wprowadzić wszystkie próby, a w każdym razie, 
jeżeli odrzuca się lub zmniejsza bardzo bogate, to 

Długość próoy i ' zawartość 1,22 
I) 

4' 
" 

0,54 

" 
12' 

" 
1,20 

" 
8' 

" 2,20 

" 
5,'3 

" 
27,40 

" 
7' 

" 
1,60 

I) 

3, _ 
' ;) 11 0,95 

" 
6' I) 0,39 

Razem 49,'8 

une. złota ogółem 8,54 stoponcyi. 

" 
,, 

" 2,lG 
" 

" )I " 14,40 
" 

" " " 
17,60 

" 
" I) )I 144,22 

" 
)I li li 11,20 li 

" )I li 3,32 
" 

li „ 
" 2,34 

" 
203,78 

Przy t:ych _danyc~ za_wa1:tość złota w l t~n:U~ I prawki; "'.'reszcie, g~y wi~kszość wysokich pró? P?
r udy wynosi nieco w1ęce3, mż 3 uncye, ale Jezeh wtarza s1ę , to wmosku3emy, że w żyle znn3du3ą 
usunąć próbę piątą, która jest nadmiernie wysoka, się tu i owdzie miejsca bogate, i w tym wypadku 
to zawartość złota spada do mniej niż 2 uncyi na należy brać próby pośrednie. 
1 tonnę. Różne opinie wypowiadane są co do pott'zoby 

Przy powtórnem próbowaniu miejsc, które wprowadzania przy obliczeniach spółczynnika p e
dały bardzo wysokie próby, mogą zdarzyć się trzy wności, jakkolwiek w zasadzie trudno co~ mieć 
wypadki: 1) wyniki próbowań zostaną potwior~zo- przeciwko takim spółczynnikom; wszak znajduj~ 
ne, 2) wyniki okażą się przypadkowymi i 3) może one zastosowanie we wszelkich gałęziach techniki. 
wydać się oszustwo. To ostatnie ma miejsce, gdy W każdym razie należy przedewszystkiem sp1·aw
ani jeden z wysokich wyników nie powtarza się; dzić fakty i dopiero potem wprowadzać spółczyn
gdy zaś jedne z wysokich prób sprawdzają się a nik, o którym mowa. 
inne nie, to do obliczenia należy wprowadzić po- (d. n.) Stanisław Doborzyński. 
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Só1 polska w po<:zC&tka<:h pa_nowania austrya<:kiego w Galic:yi. 

Ci:1g dalszy p .. \i th. str. 619. 

Środek ten był trafny, jakkolwiek niezbyt 
wzniosły, gdyż wkr~tce po~ero pod opiek<! konsu
la polskiego w Ghersonie a pod kierunkiem Prota 
Potockiego zawiązana w r. 1782 „polskich han
dlów wschodnich kompania" mogła rychło zająć 
się tą sprawą i przejąć w swoją administracyę ca
ły handel tanią solą z nad ujść Dnieprn. Celem 
µrzeprowadzeuią tego swego planu spodziewał si ę 
gubernator ,,in wonigen Tagen durch einen gewis
sen Herrn Dzeduszicki, welcher in den Haliczischen 
anschuliche Cocturen hat und sein Salz theils in 
Po<lolien und die Pkraine theils aber auch bis in 
Lithauen debitiert. mehi·ere ~ achrichten einzu
holen wid viellcicht auch diesen ca,·alier welcher 
Cześnik koronny ist bei dem Konig in grossen 
Credit steht u n cl bei der N ation selbsLen vieles 
Aw;clteu hat, zu diesen Geschaften, weil sein eige
ne lnteresse hiemit Yerflochten iśt, zu Warschau 
wohin er sich mit meiner Erlaubnis legeben wird, 
mit Nutzen zu gebrauchen". „l\1oim zatem nie
rn iarodajnym zdaniem, powiada to samo sprawo
zdanie, o ile mogę tę calą bardzo waż.ną. sprawę 
ogarnąć, powinien baron Re\'itzky usilnie starać 
sic;, aby nie dopmicić do zmiany obecnej ustawy, 
zabraniaj::i,cej przywozu sol i morskiej , iżby dopro
wadził do wolnej żeglugi na Wiśle i Bugu także 
dla galicyjskiej so li kamiennej i warzonej a nadto 
aby bez zbytniego zwrncania uwagi starał się wy
dostać od króla obiecany plan i by przyrzekł 
wszelkie możliwe ulatwienia dla ti·ansila w szcze
gólności. win węgierskich-. 

Tak zatem widać, że i starania były bardzo 
usilne, żeby odsunąć w Polsce wszelką. konkuren
cyę i środki dla dopięcia tego były bardzo celowe 
i popularne zarówno u króla, mającego być obda
rowanym, jak i u szlachty, mającej dostać tanie
go węgrzyna. 

Pergen zo swej strony i następni gubernato
rowie, t. j. od d. 27 sty<'znia 1·. l 774 Andrzej hr. 
Hadik a od d. -! czerwca tegoż roku Henryk ks. 
.-\ ucrsperg pilnie doglądali sprawy, gdyż już w 
styczniu r. 1775 rząd austryacki posiadał od Re
vitzkcgo z Warszawy dokładne dane o soli mor
skiej, używanej pomi.ędzy Gdańskiem a 1'oruniem 
oraz w części Litwy. Znane tam były lrzy rodzaje 
soli morskiej, t. j. francueka najdrobniejsza po ce
nie loco Toruń J 4 1/ 4 złp., szkocka lepsza po 
151/ 4 złp. i hiszpańska po 17 złp. za centnar1). 

Handel solą. morską był monopolem pewnej 
pruskiej kompanii handlowej, która miała obowią
zek kupowania jej od spółlG, wytwarzającej po ce
nie 5 złp. chociaż dawniej placili za nią nawet 
po 12 złp. Reszta Litwy nżywala soli warzonej, 
znajdnj~cej się wówczas już w 1·ękach Rosyi. Wo-

') Zape wne polski początkowo 160 funtów pols. później 125 
funtów po 2 grzywny a. B łutów t. j. S 39U a.sów hol end. 

lyf1 i część Ukrainy brały warzonkę z Pokucia i. 
Moltlawii, jeJnak głóWHC\ ilość przedewszystkie~n. 
z Bochni i Wieliczki, g<l.yż ceny tam byly tak niz
kie, że przewóz kołowy nawet bardzo daleki opła
cał się. .Pierwsze jednak raporty Revitzkyego mu
sialy .. b)'Ć wcześniejsze, gdyż d. 10 października 
r. J 774 spisano protokół w gubernium wobec wy
słan ego w tym celu z \\ iednia komercyalnego rad-. 
cy dworu Degelmana, który przed zawarciem trak
tatu han~l lowego z Polską, zapowiedzianego w 
manifeście rozbiorowym a zawartego w połowie 
marca I'. l 775, zjechał do Lwowa w celu poinfor
mowania się o stanie rzeczy. Pośród wielu pytań 
zadał Degelman: „ob es rathlich seyn dorfte wegen 
Abnahme des fur Pohlen benothigten Salzes <las 
GeschafL als eine Komlllerzieusache zu lraktieren 
und in dem zu schliessenden Kommerzien Trak~ 
tat 1) mit einschliessen zu iassen Oller ob dieses als 
ein particular Versta ndniss anzusehen seye." 

Wobec tego jednak, że treść ta)dch uniów 
jest publicznie wiadomą, postanowiono sprawę sol
ną, jako bard.zo delikatnej natury, wyłc\czy(o z trak
tatu i załatwić ją osobno, chociaż, jak to w dal
szym <>iągu zobaczymy sprawa pmizla glaclko i 
włączona została pod art. V1 do traktatu ogólnego. 

W tej jednak materyi należalo być przygo
towanym na wszystkie ewentualności a nader waż
ną rzeczą było prawo króla polskiego prowadzenia 
wolnego handlu solą w pewnej części Polski , co 
dla Austryi było pewną dysi,rakcyą. i dlatego roz
ważano tę sprawę osobno, a w protokdle tak uję
to. 2) „Ponieważ, jak wjadomo, król posiada prawo 
prywatnego handlu solą. tylk_o w pewnej części 
PolslG ~umowa ta wysila w marcu r. 1775) a w 
innych prowincyach Polski, jak Podole, Wołyń i 

'Ukraina, jost dopuszczony wolny handel solą wa
rzoną., więc ważną będzie rzeczą., czy Rzeczpospo-

, lita rozszerzy kr6lowi prawo wyla,cznego handlu 
solą na całe państwo lub też z wyłączeniem tylko 
wymienionych prowincyi, jak obecnie, czy też wo
g6le odbierze mu ten przywilej. W pierwszym 

·wypadku, należałoby w przyszłym pa1-tykularnym 
• prntok6le ważyć na to, iżby całe zapotrzebowanie 
. soli dla wszysLkich obsza:r6w Rzeczypospolitej a 
w szczególności na obszarze, na którym król ma 
wylączne prawo handlu solą, który to obszar z ca
ł ą. pewności!:\ wkrótce będzie rozszerzony, iżby tam 
owe zapotrzebowanie soli warzonej, z powodów 
geograficznych najwygodniejszej z Galicyi i Lodo. 
meryi, jak również i kamiennej przy ich obecnie 
nizkich cenach, było tu w kraju pokrywane. Tak 
że dla zdobycia tego, w każdym razie wzr6ść mo
gącego rynku, należałoby dać zapewnienie jak 
najta{iszych cen dostawia~ się mającej warzonki. 

') Odn osi się do p. Vili protokólu rozbiorcz~go z dn. IS 
wrr.('::.nia. 1773 ..,o handlu wogOle i spec.. handlu solĄ.-

' ) W t111maczeni11 z niemieckiego orsgina.lu. 
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W drugim wypadku, t. j. gdyby królowi przyzwo
lono na prywatny handel w tych samych tylko, co i 
dotąd okolicach, z wykluczeniem owych trzech 
wspomnianych prowincyi, natenczas należałoby go 
skłonić do poboru całego swego zapotrzebowania 
w dotychczasowych rozmiarach tylko z Galicyi i 
po cenach obecnie nizko ustalonych, wzamian zaś 
za to musiałby być przyznanym zupełnie wolny 
handel sola, warzona, we wspomnianych trzech 
prowincyach polskich a Joj ces. król apost. Moś
ci miałby być zabezpieczonym tak swobodnie, jak 
i każdemu innemu i bez żadnych specyalnych 0gra
niczeń. Gdyby jednak w państwach Rzeczypospoli
tej nigdzie nie przyznano królowi szczególnego 
prawa wyła,cznej sprzedaży soli, to należałoby wy
wrzeć pewien nacisk na to aby ces. król. Dworo
wi zabezpieczyć wolny handel sola, galicyjską w 
całej Polsce i aby temuż dworowi już dziś zape
wnić te same prawa i przywileje, jakie mogłyby 
kiedykolwiek być przyznane komukolwiek innemu.~ 

Widać z tego, jak Austrya, korzystając z 
upadku ducha po pierwszym rozbiorze Polski, za
biegała pilnie o zabezpieczenie sobie umieszczenia 
olbrzymiej wytwórczości soli z żup świeżo zagar
niętych zgodnie z pierwotnym programem Perge
na, jednak z tern, żeby ryzyko całe przy wolnej 
konkurencyi ponosili nowi obywatele. 

Ostatecznie zapowiedziane traktaty handlowe 
z trzema państwami zawarto, jako osobne akty, 
nie podlegające d.yskusyi sejmowej pod datami J 5 
i 16 marca r. 1775. W akcie z dworem wiedeń
skim art. VII powiada: „Pieniądze skarbowe Rze
czypospolitej, zastane w dzień wz1ęcia possessyi 
dnia 13 września r . J 772 w kasach prowin
cyi ustąpionych , będą wr6cone na rozkaz Cesa
rzowej Jeymci. " Art. VIII. To wszystko, co zasLa
no w gotowiznach, ruchomościach, retentach, w 
.ekonomiach królewskich, Nayiaś. Kr6lowi Jmci bę
dzie bonifikowane. Art. IX: Dochody, remamenta 
Żup Wielickich w Bochni i Samborze będą wr6-
cone Królowi Jmci Polskiemu. AkL dodatkowy, 
zawarty pod tą samą datą z baronem de Rewitz
ky, jako pełnomocnikiem dworu wiedeńskiego, w 
Warszawie obejmuje charakterystyczno ustępy od
nośnie do soli, w kt6rych widać skuteczność za
biegów nowego gubernatora Galicyi Auersperga 
,oraz stwierdzenie trafności wyboru argumentu co 
.do przywozu wina węgierskiego, użytego przez 
Pergena dla przekonania szlachty. Art. III. „Co 
się tyczy wina węgierskiego obwarowano, że Nayiaśn. 
Cesarzowa obiecuie ułatwić, ile można, wywożenie 
tegoż wina, a Polska z swoiey strony nie będzie 
wyciągała więcey od wchodzenia onegoż w kray 
iey, iak p6ł czerwonego złotego, równie od beczki 
i antałka··. Art. VI. „Handel soli zupełnie wolny 
być powinien w Polszcze, tak że każdemu wolno 
nią będzie handlować, a Rzeczpospolita Pols&a nic 
pozwoli na monopolium tego towaru i ułożyły 

obie Potencye, że od sprowadzenia soli nie trzeba 
inszych płacić podatków, iak według ustawienia 
od cetnara, sto funtów maiącego, wyiąwszy te, któ
ra wodą płynie". 

Z Rosyą przez Ottona Magnus de Stackel
berga, jako pełnomocnego ministra przy dwo
rze polskim, zawarto tego samego dnia umo
wę i w art. lll określono handel solą jak na
stępuje: 

"Gdy handel soli z Rygi iest nayznaczuieyszą 
częścią handlu, J. K. Mć. i Rzeczpospolita pozwa
laią, aby zawsze był wolny i nie dopuszczą, aby 
iakakol wiek kompania Zagraniczna czy narodowa 
miała rnonopolium soli i że konfiskować każą ia
kiekolwiek składy soli obcej, a wzaiemnie Nayiaśn. 
Imperatorowa dostawiać rozkaże ile potrzeba na 
składy swoie i tę cenę, co i poddanym swoim 
przedawać każe. Zgodziły się strony, że za wy
wożenie soli cła płacić nie będą, wyiąwszy t.ę, 
która Dźwiną prowadzona będzie i która wcale od 
cła wolną zostanie." 

Dnia następnego t. j. 18 marca zawarty taki 
sam traktat handlowy z dworem pruskim przez 
pełnomocnika Gedeona de Benoit w art. XI po
wiada: „Hand€1 soli zupełnie będzie wolny w ca
łey Polszcze i każdemu wolno będzie przedawać, 
kupować i opatrzyć się w nią tam, gdzie mu się 
podoba. Król Jmć i Rzcplita nie dopuści żadnego 
monop01ium soli. Ta zaś, którą poddani Pruscy albo 
Polacy prowadzić będą Wisłą z krai6w króla Jmci 
Pruskiego, będzie wolna od wszelkie.!!O podatku, 
prócz tego, które było używane w Xięstwie Li 
tewskim według gatunku soli od cetnara, sto fun
tów warszawskich w sobie trzymaiącego. " 

Widać z tych trzech aktów, -że albo Polska 
była wówczai:; pod sLrasznym przymusem, albo też 
brak było dobrych ekonomistów. Zabiegi austry
ackie w tym kiernnku obejmowały wówczas na 
stępujące punkty: nie dopuścić w Polsce do żadne 
go monopolu handlem solą, aby nie stracić geo
graficznie dobrego rynku, następnie podnieść cenę 
soli w Galicyi i po ustaleniu swego handlu także 
i w Polsce, wreszcie stworzyć monopol wyrobu 
soli w Galicyi. Pracę w tym kierunku dyploma
tyczną widać było z ostatnich traktatów; we
wnątrz kraju dla lepszej kontroli oddzielono wkrót
ce wyrób od sprzedaży i zorganizowano ad hoc 
od d. 1 maja r. 1779 t . zw. „c. k. Lwowską i Po
kucką sprzedażową. Dyrnkcyę soli warzonej" oraz 
skład rządowy soli w N adwórnie, przyczem dla 
utrzymania w pełnoj świadomości także i handl u 
ponowiono zakazy przewozu soli z roku 1773 i 
1774, o ile odnośni kupcy nie mogliby wykazać 
się posiadaniom t. zw. „taryff~ czyli licencyi han
dlowych. Nakazano nadto oprócz skupu soli ze 
składów handlowych z sierpnia r. 1774 także skup 
wszelkich zapasów prywatnych, mogących znajdo 
wać się jeszcze z czasów polskich, po cenie 3 złp . 

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



M14 PRZEGLĄD GÓRNICZO· HUTNICZY 647 

czyli 45 kr. wal. wied. 1) za beczkę z 10%wem po· 
trąceniem na rzecz rządu zaborczego, który w 
tym czasie tę samą sól sprzedawał spożywcom po 
3 fl. 30 kr. w. w. tj. 14 złp. czyli blisko 5 razy 
tyle. Wtedy też nakazano dla unurmowania dobrej 
wagi zbijać sól w topki czyli hurmany „alba mi· 
mitia" w jednolitej wadze po l funcie wiedeńskim. 
W rok potem t. j. od d. 9 kwietnia r. 1779 wy
łączono z wolnej sprzedaży dystrykty nowe, tj. 
Zaleszczycki, Tyśmieniecki i Kołomyjski cyrkułu 
Halickiego, a zarezerwowano ją Skarbowi państwa; 
w maju tegoż roku wydzielono jeszcze dwa 
dystrykty tj. Tarnowski i Leżayski cyrkułu Wie
lickiego od wolnej sprzedaży. Prawie we wszyst· 
kich powiatach nadgranicznych handel solą był 
skupiony już w rękach rządu w tak zwanych kan· 
torach w Oświęcimiu , Sączu, Bieczu, Sędziszowie, 
Przykopie Ujściu Jezuickim, Bochni i Wieliczce. 
Całą tę politykę podnoszenia cen, jakkolwiek 
bardzo nieznacznie prow.adzo.ną, zauważyło oby
watelstwo i zaczęło sarkać na tę nigdy w Polsce 
nie stosowaną. wobec szlachty bezwzględność w 
ustanawianiu tak wysokich cen soli i rozpoczęło 
prawdopodobnie uchylać się od legalnego zakupna, 
uzyskując znacznie taniej drogą kontrabandy lub 
w potajemnie prowadzonych karbaryacb ten sam 
wytwór. Z tego powodu, pośród okólników gu
bernialnych czytamy w r. ·1781 że „obywatele uża
lają się na zbyt drogą cenę soli ·warzonej i oso· 
bliwie na miarki, któremi się sprzedaje, dlatego 
cenę zastosowuje się do odlegJości od bani." 
Równocześnie wprowadzono wewnątrz kraju po
nownie wolność handlu solą a także i za granicę, 
zastrzegając sobie tylko ewidencyę przeworn przez 
poprzednio wymieniane dystrykty, zapewne w myśl 
utartych rad pierwszego gubernatora, żeby oby
watele prywatni przygotowywali solny rynek zby
tu na Wołyniu i Litwie dla Austryi, tembardziej, 
że ten rynek z dawien dawna był w rękach oby
watelskich, mógł być zatem łatwiej utrzymany, 
niż przez nowe zabiegi nie znającego klienteli 
rządu austryackiego. 

Dla wygody uboższych kazano w tych ba
niach, gdzie nie wyrabiano hurmanów czyli topek2) , 

wyrabiać półbeczki po 70 funtów wied. i sprzeda
wać beczki skarbowe po cenie 7 złp. Obniżono 
zatem cene bardzo znacznie lecz zniesiono z da
wien dawn'a uświęcony 10 procentowy "decess3) ", 

przyznawany kupującym; natomiast zarządzono, 
że odtąd „ officyaliści solni nie śmią brać 0d stron 
żadnych „accodensów". Wahania ceny sprzedaży 

'I Wedle regularyi waluty z dn. 4 marca 177;; l zip :::ló kraj
carom, złoty polski =SO groszom pols., l grosz :=6 denarom, I szel:ig 
austr. bity dla Oalicyi w samych początkach=a d enary., 1 talar pols= 
=8 zip lub 2 fi. austr wal. wied. Nadto były t. zw dobre grosze z 
których 1;=7 gr.· połs.=~ 1 ' kr. w. w. 

•) Topka od rusińskiego stołp czyli stup. 
•) Dos:vpka do beczki 1ub przy większym odbiorze co dziesią

ta beczka za darmo. 

soU w tym czasie są przeważnie uzależnione od 
polityki zagranicznej, tak że dalsza obniżka cen 
soli mogła być spowodowaną albo liberalnemi 
przekonaniami nowego cesarza Józefa Il-go albo 
też chęcią uzyskania popularności i spokoju w Ga
licyi, wobec zbliżającego się i wymagającego ze· 

· środkowania wojsk na zachodzie, powstania Von
ka w Brabancyi. 

Zgodnie więc z ogólnie wyrażanym w kraju 
życzeniem obniżono cen~ soli w dystryktach Dro
hobyckim, Przemyskim, Liskim, Halickim, Tyśmie, 
nieckim i Kołomyjskim na 1 krajcar waluty wie
deńskiej, w Żółkiewskim Brzeżańskim i Zaleszczyc
kim na 1 1/ 4 kr., w Krośnieńskim i Tomaszowskim 
na 11/ 2 kr. a w Brodzkim, Sokalskim i Zamoyskim 
dystrykcie na 1 a;4 kr. za funt. 

Aby jednak przekupniów w tym zresztą dość 
mało zyskownym handlu nie brakło, miały zwierz
chności gmin lub magistraty podać na piśmie wy
kazy uczciwych i majętnych chrześcijan, z których 
wyznaczały solne ad ministracye po kilku na 
kupców. 

Ogłoszono też publicznie te 27 żup, które 
wyrabiały obok soli beczkowej hurmany i w któ
rych imiennie mogli kupcy chrześcijańscy zaopa
trywać się w sól na podstawie zatwierdzanych przez 
administracyę solną legitymacyi. 

Kupcy tacy: „nikomu iak maiącemi taką ta
ryffę pod karą uniwersałem przepisaną 10 złotych 
ryńskich od iednego cetnara wolno być nie maią 
soli w małej kwocie to jest 70 funtów wiedeńskich 
niedochodzący przedawać. Jednakże przekupień 
powinien iest rzetelny funt y całe nieobszczypywa· 
ne hurmany, które podobnież jeden funt wiedeń
ski zawieraią, za cenę wyżey wyrażoną przedawać, 
y nawet te hurmany za żądaniem kupuiącego po
dług wiedeńskiej wagi, którą on wraz z tąże ta
ryffą razem odbiera, zawsze przeważyć i pod utra
tą taryffy zawsze 700 funtów soli trzymać w za
pasie. Hurtem zaś to jest naymniey 70 funtami, 
każdemu wolno na swoią własną potrzebę opa
trzyć się y w kraiu wolny handel prowadzić bez 
naymnieyszey przeszkody tak państwa iako też 
magistratu y przekupniów. 'I'ylko zagraniczna 
sprzedaż iest na Naywyższy Skarb excypowana a 
zatym pod konfiskacyflt soli y extra kara 3 czerw. 
zł. za każdy cetnar wszystkim zabroniono iest, 
sól na kraiową przedaż przeznaczoną za granicę 
przedawać." 

W kilka lat p6źniej , gdyż w r. 1783, znowu 
uniwersały austryackie pod wpływem rozwoju wy
padków i prawdopodobnego porozumienia się w 
teJ tylko materyi Austryi z Prusami poza pleca
mi Polski zniosły zakaz wywozu soli za granicę, 
czem usiłowano ponownie podnieść podupadły pod 
rządową administracyą austryacką wywóz soli na 
Litw.ę i Wołyń i po raz trzeci powrócić do myśli 
przewodniej Pergena. Akt ten, przy którym, tając 
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faktyczną porażkę ekonomiczną., starano się pod- . 
nieść do wysokości specyalnej życzliwości cesarza 
konieczność oddania handlu zagranicznego w 
sprytniejsze ręce prywatne brzmi w wyjątkach w 
sposób następująco: „Oznaymiamy, iż przez oso
bliwszą staranność, która dla trwałego ugruntowa
nia y powiększenia szczęśliwości wiernych na- : 
szych Galicyjskich obywatel6w nieustannie utrzy- i 
.muiemy, zamiaru Naszemu uyść nie mogło; iż ; 
aczkolwiek Nasz 21-go dnia sierpnia 1781 wyszły ' 
Naywyższy Uniwersał przeszłe soli warzoney sprze
daży dyrekcye zniósł, cenę w baniach solnych 
zmnieyszył, y przedawania soli warzoney w becz- · 
kach każdemu wolne uczynił, przecież publicum 
a osobliwie poddany z tey dobroczynności, którą 
naybardziey dla nich uczynić postanowiliśmy, zu
pełnie y podług Naszego pospolitego Oycowskie
go życzenia nie korzystali. Powtóre znieść nie . 
możemy, aby y drudzy obywatele Galicyi równą 
dobroczynnością w pomnieyszeniu ceny pocieszo
nymi nie byli, którzy dotychczas soli kruszco
wey funt wiedeński po 13/ 4 kraycarów albo po 
31;2 gros~. polsk. podług uniwersału do 30 maia 
1779 roku płacić y iedini od przekupniów kupo
wać musieli, a przeto nawet od hurtownego han-

. dlu w kraiu oddaleni zostawali." 
Z tego powodu zniesiono rozporządzenia z 

r. 1779 i 1782 i ogłoszono handel solą w małej 
ilości i hurtowny za wolny po cenie dowolnej, : 
nie wyłączając nawet żydów. Także sprzedaż 
krajowcom i obcokrajowcom za granicę dozwolo
no bez cła bez drogowego i bez mostowego na
wet na drogach prywatnych; tylko do Węgier i 
dziedzicznych krajów austryackich zabroniono wy
wozu soli. Zabronfono także tworzenia monopolów 
handlowych i arend solnych targowych osobliwie 
miastom i dworom pod karą 400 czerw. złotych 
Cenę soli zagraniczneJ zró~nano z ceną krajową i . 
to zdaje się być jedyny sukces referenta komisyi 
skarbowej Moszyńskiego przy układach o s6l w 
Wiedniu. Posunął się rząd austryacki nawet do 
tego, że formę topek dozwalał zmienić gdyby dla 
wywozu miała być dogodniejszą, i przyznał rabat 
dla odsprzedawców; dla większych odbiorców za
pewniono zawarcie specyalnych um6w na zasa
dach kupieckich. Starano się także w dobrze zro
zumianym interesie kupieckim może jedyny raz 
w ciągu admioistracyi żupami galicyjskimi o to, 
żeby kupiec otrzymywał sól suchą i użyteczną, 
żeby z handlarzami dobrze obchodzono się, szyb
ko okspedyowano a urzędnikom zagrożono na wy
padek przywłaszczenia sobie bodaj najmniejszego 
nakcedensu" od kupca pozbawieniem urzędu i 
karami pieniężnomi. W tym jedynym okólniku 
widać naprawdę zmysł handlowy zarządu solnego. 
Stale tylko przebija jedna nuta od chwili objęcia 
Galicyi, t.j. obawa żeby kraj ten , tak bardzo bo
gaty w pokłady solne, nie stał się kiedyś niebez-

piec·znym rywalem· dla salin alpejskich w krajach 
dziedzicznych. Ten moment, wówczas może czę
ściowo uzasadniony z powodu niepewności trwaJe
go posiadania zajętych wojew6dztw, · przetrwał 
jednak do dziś i pozostał myślą przewodnią władz 
naczelnych, które, ratując tę ideę, wolały raczej 
zwinąć ogromną liczbę żup1) galicyjskich, raczej 
stracić nawet wielki rynek zbytu wołyński i li
tewski a nawet takiego spożywcę, jak Królestwo 
Polskie, niż dopuścić sól galicyjską w obręb in
nych krajów monarchii, tak że i dziś jeszcze spo
żywca śląski otrzymuje sól nie galicyjską lecz z 
Salzkam mergutu. 

Na tej zazdrosnej troskliwości cierpiał naj
bardziej handel zagraniczny, który starano się 
wobec wysokich cen po „baniach" czyli żupach 
ożywić zapomocą przyznania premii wywozowych 
i z pomocą utworzonego składu taniej soli dla za
granicy w Torkach a oprócz tego potworzono 
składy wzdłuż Wisły, mianowicie: w Kazimierzu, 
Niepołomicach, Sierasławir.ach, Przekopach i Oświę
cimie, jednak do Węgier, Moraw i Śląska wywóz 
był jeszcze bardziej obostrzbny, gdyż na wypadek 
złapania kontra bandy odbierano sól, rzeczy posia
dane przez przemytnika a nawet bydło, ponadto 
nałożono karę 1 złp. od każdego przychwyconego 
funta. Ten okres obniżania ceny soli w Galicyi, 
trwający zresztą tylko do czaśu sejmu czteroletnie
go, przyni6sł w skutku rozpanoszenie się przemyt
nictwa, uprawianego gł6wnie na Śląsk przez ży
dów i to tak dalece, że nawet ten sam liberalny 
Józef II odsunął ponownie żydów od dzierżawie
nia sklepów solnych i wogóle wyłączył ich od 
handlu solą, a urzędników żupnych za utrzymy
wanie „konszachtów" z żydami wydalano. R6wnież 
nie pozwolono osiedlać się żydom w pobliżu salin. 

W tym samym czasie prowadzono z wielką 
usilnością dalsze wykupna salin i zamianę na do
bra ziemskie, gdyż oprócz samborskich i kołomyj
skich wszystkie inne były donacyami dawnych 
królów w rękach prywatnych; tak więc z pośród 
ważniejszych dziś istniejących żup przeszły w 
administracyę państwa austryackiego Wielicka od 
sierpnia r. 1772, Bocheńska d. 7 czerwca tegoż ro
ku, Stebnicka w r. l 77fł , Kosowska i Dobromilska w r. 
1775,Dolińskawr.178 1 , Ka.Juskad. 1maja1782, Bo
lecbowska i Łanczyńska w r . 1786. 

W Polsce na życzenie zarówno dworu prus
kiego jak i rządu Rzpltej prowadzono bez przer
wy układy o zmianę niedogodnego traktatu han
dlowego z r. 1775 lecz w tych negocyacyach 
według współczesnego autora2) n ilekroć ze strony 
polskiey mowa byJa o dotn.ymaniu przynaymniey 

•) W la tach 178!-1788 zwiniqto 24 salin. Dr. \\"ł. Szajnocha 
Płody ko palne Galicyi" Cz. U., ·Z. K a01i<1ski: .O wytwórczości soli", 

J. Drak. Pamiętnik saliny w K o•owie.• W r. 1773 było 92 warzelń , 
w r. l OO tylko 26, dzi~ zalc~wie 9. . . . 

') O us tanowieniu i upad ku konst~'tncy1 polslu ey 3-go mais.. 
Lwów 1793. 
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narzuconego i uciążliwego w r . 1775 traktatu han
dlu, a mianowicie o zniesieniu przeszkód w prze
wozie lądowym towarów od ściany Wielkopolski; 
ze strony pruskiey nie przeczono słuszności takie
go żądania, lecz usunięcie przeszkód za niedogod
ne ekonomice pruskiey, w dobrach szląskich usta
nowioney, za rzecz wyższą nad dobrą wolą króla 
pruskiego wystawiono: „ilekroć ze strony polskiey 
mowa była o nowym systemacie handlu między 
dwoma państwami, a zatym o naiwiększey iego 
wolności, ze strony pruskiey przekładano straty, 
stąd dla dochodów i skarbu królewskiego wynika
iące, w których nadgrodę propozycya cessyi 
Gdańska przez dwór berliński uczyniona zo
stała. " 

Ten okres czasu jest wypełniony skrytą wal
ką dyplomatyczną pomiędzy Prusami a Rosyą. i 
Austryą, zajętemi wojną turecką o wpływy w Pol
sce. Fryderyk Wilhelm zachęca patryot6w sejmu 
Wielkiego do poprawy rządu, chcąc, związawszy 
się z Polską traktatem zaczepno-odpornym, stwo
rzyć sobie z niej przedmurze wobec potężniejącej 
Rosyi. Wśród innych zdeptanych później przez 
niego samego słów czytamy tak piękne i ponętne 
słowa: „Żadna poprzednicza i partykularna gwa
rancya nie może się stać przeszkodą ku ulepszeniu 
formy rządu Rzpltej, ile że takowa gwarancy!'I- nie 
iest nawet stosowną do pierwiastkowych umów 
traktatu 1773, na których są ufundowane, gdyż 
nie iest podpisaną. na seymie 1775, tylko przez 
iedno mocarstwo, które się do niey odwołuie." 

Pora była jednak odpowiednia. Rosyf\. zaję
ta była wojną turecką, sejm polski ustanowił stu
tysięczną armię. Można było przeto przy sprzy
jających okolicznościach zyskać w Polsce potężne
go sojusznika, własne niezbyt szanowane stano
wisko umocnić a nadto pozyskać dawno upragnio
ne miasta Gdańsk i Toruń. Z drugiej jednak stro
ny bez wiedzy mającej przystąpić do przymierza 
Pelski, zabiega kr61 pruski u dworu wiedeńskiego 
o przywileje handlowe dla swoich poddanych, tak 
że we wrzośniu tegoż 1788 roku uzyskała pewna 
kompania pruska od rządu austryackiego przywi
lej na wyłączną dostawę soli wielickiejt). Fakt ten, 
widouzuy w skutkach w obrębie Rzpltej , spowodo
wał także odstępstwo od liberalnej polityki cesa
rza i wprowadził natychmi~st podwyższone tary
fy solue w Galicyi celem wykluczenia możności 
współzawodnictwa z tą uprzywilejowaną. kompanią., 
co widocznie w umowie było zastrzeżone a nadto 
służyć mogło jako pewien przymus wobec zjeżdża
jących się na sejm a tak czułych na cenę soli 
posłów szlacheckich. Nic tam już nie ma o pie
czołowitości ojcowskiej lecz krótko: „Nayiaśnieyszy 
:Monarcha rozporządzić raczył, żeby cena kamien- . 

1) Słowa noty Fr. Wilhelma do _Sejmu l~ listopad11. l78S. 

ney i warzoney soli tak dla kraiowych iako też 
zagranicznych obywatelów podwyższoną była". 
Sprzedawano w Polsce w r. 1758 1 beczkę soli, 100 
funtów polskich mającą, po 1 złp. i 3 gr. Taryfa 
austryacka z r. l 78H wynosiła za 140 f. wied. po 
7 złp„ od r. 17.88 cena ta podskoczyła nagle, tak 
że centnar soli sprzedawano w Warszawie na po
czątku tego roku po 39 złp., później zaś nawet po 
50 złp. \\ szelkie współzawodnictwo było w tym 
roku wykluczone, gdyż sól kamienna1) z Włoch 
wskutek wojny nie mogła być dostarczaną a w 
Krymie sól z ogrodów morskich z powodu mokre
go lata nie dopisała . . O przywożeniu soli zagra
nicznej wzamian za wosk polski, jak to bywało 
dawniej w zwyczaju, mowy nie było, gdyż cała 
żegluga na Wiśle była w ręku Prusaków, u któ
rych sprawy handlowe wyższe były „nad dobrą 
wolą króla". Należało przeto płacić za sól ty le, 
wiele zażądano!. \V przeciągu 17 lat zapłaciła 
Polska za samą tylko s61 galicyjską. 57 milionów 
złp. Słusznie więc Staszic biadał w rozdrażnie
niu: „pod opieką. szlachty straciła Polska sól i 
wody". Oburzenie, jakkolwiek bezsilne, było też 
w kraju wielkie. Obwiniano polskiego ministra 
przy dworze wiedeńskim wprost o przekupstwo a 
mowa Krasińskiego2) starosty opinogórskiego z 
dn. 10 grudnia r. 1788 jest tego jaskrawym dowo
dem „Z tego powodu iako obywatel, woła poseł 
podolski, trwożliwy o wszystko, co się tyczy po
myślności kraiowey, iako poseł przestrzegać oney 
w obowiązku maiący, zapatrzywszy się na extrakt 
mandatu, nakazuią.cego wypłacanie dożywotniey 
pensyi summy 800 Złotych niemieckich Imci pa
nu Kordycellemu, donieść o tyin miałem powin
ność W. K. Mości i prześwietnym stanom skonfe
derowanym w tym celu, aby się explikował; gdy 
zaś teraz widzę w explikacyi d1·ukowaney rozrzu
coney i w tey się doczytuie, że tę pensyą. za sta
rostwo od kilkunastu lat odpadłe podczas urzędo
wania swoiego zyskał z podeyrzanego, winnym go 
bydź uznayę. Niechay mi się godzi zapytać, czy
li w swoich interesach czyli w kraiu swojego potrze
bach wysłany został, zapłacony od Skarbu Koronnego 
i Litewskiego i za czas w Warszawie przepędzony i za 
przeciąg bezskutecznego bawienia się a bardziey 
szkodliwego w Wiedniu, dopełnilże swoiey instruk
cyi? Zapomniałpcdobno o tym, co miał sobie przepi
sane, ale powagi urzędowania swoiego uir.ył skutecz
nie, aby swoiey kieszeni opatrzenie zyskał; nie . 
wiem czyli to z instrukcyą zgodnie, nie wiem czy
li zgodnie z wdzięcznością za to, że przysposobio
nym został współobywatelem i zaufania W. K.. 
Mci odebrał dowód, ale wiem, że stosownie do 
kalkulacyi prywatney pierwey donosiłem, że pen-

1) . Ks. W. Kalinka: .sejm czteroletni". 
') Poseł województwa podolskiego n11. Wielki Sejm. 
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syę odebrał, teraz zaś, że pomimo Rady zezwole
nia, bez zgłoszenia się do niey, w cią.gu urzędo
wania swoiego ważył się partykularny własny i 
osobisty na swój zysk kierować interes i przeciw
ko instytucyom danym postąpił, by się tu natych
miast stawił, wyroku seymuiących _stanów doma
gam się. Jeżeli winny, sądzony niech będzie. 
Należy się tym bardziey weyrzeć w to i przykład 
uczynić, iż ten obwiniony siebie oczyszczaiąc, Ra
dę i J. W. Dzied.uszyckiego męża nieskażoney 
cnoty obwinia, explikacyą względem soli rozrzu
·cono. Tę u laski składam, że żądania moiego 
względem sądu Imci pana Kordycellego nie od
stąpię, to z mieysca moiego mam honor oświad
czyć. Was zaś Zacni mężowie, Radę skladaiący, 
I. O. Mci J4e Biskupie Płocki. JW. Szydłowski 
kasztelanie Zarnowski wzywam, abyście przed sta
nami poprzysiężoną. stwierdzili wiarą, dla czego, 
gdy od J . W. Małachowskiego kanclerza w. koron
nego expedycye Imci pana Kordycellego wam ko
munikowane zostały, tegoż odwołania i kary god
nego wyrokiem waszym uznaliście, za co na na
stępney sessyi ten wyrok z Xiąg wymazaliście, i 
nieuskutecznionym zostawiliście? Jako ta czyn
ność równie bezprawna, tak się z niey usprawie
dliwić chcieycie, i kto winien, wy czyli pan Kor
dycelli okażcie? Wiem, że iest bezprawnie, powin
nością iest moią dopomnieć się, aby bezkarnie 
puszczone nie było. "l) 

Podobną mowę wygłosił następnego dnia se
nator Jezierski kasztelan Łukowski. 

Waleryan Kalinka stan ten umysłów tRk opi
suje: „ Wywołało to powszechne w całym kraju 
skargi, obwiniano najniesłuszniej polskiego rezy
denta w Wiedniu Corticellego, że umyślnie dał 
się ubiedz Prusakom, że przekupiony zaniedbał 
dobrowolnie tak ważnej dla Rzeczypospolitej ·spra
wy. Ledwo go król obronił od urzędowej w Ra
dzie (nieustającej) nagany i od destytucyi. Nie
mniej jednak ta koncesya cesarska dla Prusaków 
sprawiła przykre na St. Auguście jako i na całym 
narodzie wrażenie tembardziej, że opinia liczyła 
się z tern, iż równocześnie Austrya z Prusami pro
wadziły namiętną. walkę dyplomatyczną; uważano 
zatem udzielenie takiej koncesyi wśród tych zawo
dów za niemożliwe. Następca Revitzkyego rezy
dent austryacki De Cache w Warszawie i pruski 
Buchholz potrafili na czas ten uśpić członków 
komisyi nieustającej. Dziwnem tylko wydaje -się, 
że rzeczywiście ani Corticelli w Wiedniu, ani Za
błocki, polski ambasador w Berlinie, nie umieli 
wczas zoryentować się i dopiESro po zawarciu umo
wy uderzyli na alarm. To odczucie wyzysku bez 
skmpułów, odbijające się w mowach sejmowych 

1) Zbiór mów i not sey111u ordynaryinego warszawskiego w 
Roku 1788 :ąnia 6 Października pod konfeder&eyf\ oboyga Na~odów 
rozpoczętego. Część JlI. 

u niedawnych jeszcze odwiecznych prawych dzie
dziców skarbu solnego, przyczyniły się w każdym . 
razie w wysokim stopniu do przesunięcia się w 
czasie wojny tureckiej i sejmu wielkiego sympa
tyi ogółu od mohilewskiego sojuszu austro-rosyj
skiego, oraz przeciw negocyacyom kaniowskim z d. 6 
maja r. 1787 z Katarzyną i korsuńskim z d . 1 t maja 
tegoż roku, prowadzonym przez Stanisława Augusta 
z Józefem II. Wszystkie niezręczne kroki dyplo
macyi austryackiej w Polsce wykorzystywały skwa 
pliwie Prusy, obawiające się i nienawidzące dwu 
dworów cesarskich, które darzyły Berlin serdecz
nie obelgami i drwinami z okazyi przywłaszczo
nego niedawno tytułu 1) a może i z żalu za stra
conym Śląskiem. Toteż Lucchesini, wysłannik 
króla pruskiego, nie szczędził trudu, aby jaknajsil
niejszą. pozyskać partyę dla planów politycznych 
Fryderyka Wilhelma. 

Plan ten polegał na stworzeniu koalicyi po; 
między Prusami i Pohiką, wzmocnioną. I OO tysięcz
ną. armią i dobrym rządem . Plan ten miał za 
cel uwolnienie się z pod gwarancyi Rosyi; Prusy 
chciały otrzymać cel swych marzeń, Gdańsk. W 
tym zamiarze widzimy Lucchesiniego na posiedze
niach partyi pruskiej sejmu polskiego. która do
maga się ustawienia korpusu pruskiego pod gene
rałem Usedom nad granicą. austryacką dla zajęcia 
żup wielickich dla rządu Rzeczypospolitej, przy na
darzającej się sposobności z powodu spodziewanej 
śmierci J6zefa II-go. Pisze zatem ambasador prus
ki do swego mocodawcy: „Żebyś W. K. Mość 
ukazał im możność odzyskania na Austryakach 
przynajmniej salin Wieliczki, abyś zniżył cło na 
Wjśle a za to wszystko kontentował się nabytkiem 
Gdańska i Torunia i ponowionem zaręczeniem po
siadania prowincyi, które nieboszczyk król pruski 
odebrał od Polski2)." 

Ten projekt a raczej życzenie znacznej ilości 
posłów sejmowychs) był o tyle w Berlinie aprobo
wany, że faktycznie, jak dalej pisze Luccbesini, 
naczelnicy sejmu gotowi byli całkiem pozytywnie 
oddać Gdańsk i Toruń z jakim małym okręgiem, 
aby tylko Prusy poparły w razie śmierci cesarza 
Józefa II-go pretensye Polski i ułatwiły odebra
nie Wieliczki. W lipcu r. 1789 śmierć Józefa była 
już tak bliska, że według raportu pruskiego r. wzbu
rzenie umysłów w Gal~cyi panuje tak wielkie, na
rady sejmowe -bywają tak gwałtowne, że zmuszo
ny jestem prosić W. K. Mości o jasne rozkazy, 
abym wiAdział, czy mam przeszkadzać czy poma
gać." 

~d. n.) Stanisław Majewski. 

1) Król pruski przybrał tytuł tt>n w r. 1761. Polska 7.atwi<ir
dzila go aktem warszawskim z dn. 27 maja t. r. 

') W. Kalinka. Sejm czteroletni. 
1/ Na zebraniu dn. 30 października 1783. 
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Handel zewnętrzny 
wytworami przemys{u górniczego· i hutniczego w Rosyi w kwietniu r. 1914-go 

wyiwor 

I 

Wywóz 1 Roayi za granicę. 

Sól kuchenna 

Zużłe metalurgiczne 

Węgiel kamienny i koks 
Ruda żelazna 

Ruda manganowa 
Róźne inne rudy i złamki metali 

Surowiec w gęsiach i złalJlkach 

żelazo różnych gatunków 
Szyny stalowe, złączki i podkładki 
Stal różnych gatunków 
Platyna 

Nafta i przetwory naftowe 

Wyroby z surowca, żelaza i stali 
Maszyny i ich części 

Przywóz z zagranicy do Roeyi. 
Sól kuchenna 

Żużle Thomasa mielone 

KaOJień litograficzny 

Węgiel kamienny 

przez komory morza Białego 
• • • Bałtyckiego 

• komorę w Aleksandrowie 

• w Słupcy 
w Szczypiornie 

w Praszce • 

w Herbach 
w Sosnowcu 

w Granicy 

• komory morza Czarnego 

• pozostałe komory 

w tej liczbie: 

z Niemiec 

• . Anglii 
• Holandyi 
• Austryi 

Ó - W 

(pudów) 

Razem 

Koks 
Razem przez komory zachodniej granicy lądowej 

przez komory _morza Białego 

Bałtyckiego 

Rok 19 13 

Kwiecień 

IO 

187 

827 

'J.397 

7410 
156 

81 

:i55 

22 

.4932 

. 34 
II 

33 
I 039 

0,7 

Od początku 
roku do ao 

kwietnia 

22 

6o5 

2135 

IO 171 

27 719 
231 

l 

453 
2 55 

74 
1768o 

174 

44 

44 722 

471 

2o89 

357 

857 

26442 

346 

312 

2597 

Rok 1914 

Kwiecień 

12 

97 

375 

l 675 · 
6035 

295 
o 

o 

8 

4340 
16 

13 

13971 
20 

86 

545 
6o 

56g 
8499 

170 

531 
_2720 

Od początku 
roku do 3'l 

kwietnia 

68 

453 
I 2ÓI 

10095 

25278 

366 
o 

o 

I 

8o 

16171 

66 
51 

157 
2151 

7,0 

43884 

359 
661 

3046 

. 376 
2838 

43645 

2090 

4639 

8930 
-----------------

226o5 

6812 

15359 

114 
. 213 

4624 

377 

346o6 

42058 

465 
gro 

30562 

701 

27 171 

ng64 

13 'r43 

646 

541 
9951 

I0J0468 

58566 i 

46094 
1~3 
3056 

53015 

16g3 

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



652 PRZEGLĄD GÓRNIC'LO· HUTNICZY 

przez komorę w Szczypiornie 
w Herbach 

w Sosnowcu 
w .Granicy 

pozostałe komory . 

w tej liczbie: 
z Austryi 

• Niemiec 

• Anglii . 
• Holandyl 

Razem 

Razem przez komory zachodniej granicy lądowej 
Siarka nieoczyszczona w bryłach 

Siarka oczyszczona i kwiat siarczany 
Antymon metaliczny . 
Surowiec zwykły 

przez komory morza Bałtyckiego 
zachodniej granicy lądowej . 

morza Czarnego 
przez pozostałe komory . 

Surowiec specyalny (manganowy, krzemowy I Inne) 
przez komory morza Baltycklego 

zachodniej granicy lądowej 
pozostałe komory . 

Żelazo i stal sztabowa oraz wszelkie handlowe 

przez komory morza Bałtyckiego 

zachodniej granicy lądowej 

morza Czarnego 
„ komorę w Moskwie • 

z Flnlandyi 

przez pozostałe komory . 

Szyny telazne I stalowe 
Blacha telazna i stalowa 

przez komory morza Baltyckiego 

zachodniej granicy lądowej 
morza Czarnego 

przez komorę w Moskwie 

z Finlandyi 
przez pozostałe komory 

Razem 

Razem 

Razem 

Razem 
Miedt I 
Glin w wiórach, sztabach, prętach i blachach do 0,5 mm grubości 

Nikiel 

.Cyna w płytach, prętach I złamkach 
w tej liczbie: 

z Niemiec 

• Anglii 

• Holandyl 

r59 I 

336 
1o6g 

1757 
B7 -

3785 

l ']65 
17o6 

303 
IO 

3321 
167 

8 

7 

12 
13 
-

7 

32 

42 
40 
2 

84 

51 
52 . l8 . .. -
23 
14 - ---

158 

4,3 

79 
38 . IO . -. 8 

I . 14 

149 I 

45,2 . 
7,2 

8,8 . 
31 

. 9 
li . 5 

1914 

352 99 583 
I 444 425 I ,520 

3 700 l 22'] 4984 
6254 l 884 66o? 

285 134 458 

12 ?<fi 4625 15845 

6270 1889 6635 
5957 I 950 7 578 

514 626 I 417 
55 - 56 

li 810 3635 13694 
442 331 725 
27 23 49 
27 19 35 

216 82 ~ 

r41 
45 20 99 

l 159 161 
Jl 2 3 

273 263 404 

237 74 188 
172 93 255 
15 25 32 

424 192 475 

181 195 492 
178 138 468 

' 
51 15 112 
- I 2 

58 29 127 
55 37 64 

523 415 1265 
7,1 14,3 25,9 

240 129 440 
147 149 5o8 

B7 51 161 

7 I 3 
26 - I 23 
48 17 59 

555 347 I 194 
142,8 55,7 143,6 
17,7 14,4 28,6 
51 13~2 73,3 

u3 46 140 

20 9 2Ó 

37 II 
,, . 

42 
31 I 18 50 
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Rtęć 

Ołów w płytach I złamkach 

Ołów w blachach, rolkach I rurach 
Biel ołowiana 

w tej liczbie: 

z Francyi 

• Niemiec 

• Anglii 
• Belgii . 

• Holandyl 

Cynk w płytach i złamkach oraz pyłek cynkowy 

przez komory morza Bałtyckiego 
zachodniej granicy lądowej 

morza Czarnego 
• pozostałe komory 

Cynk w blachach i prętach 
Biel cynkowa 
Platyna w sztabach, drucie i blachach 

Odlewy z surowca nieobrobione 
Odlewy z surowca obrobione 

w tej liczbie: 

z Niemiec 
• Anglii 

• Belgii. 

• Holandyi 

Drut telazny i stalowy od 0,3 m111 do 6,25 n1n1 

Maszyny z surowca, telaza i stali oraz ich części 

przez komory morza Ba1tyckiego 
zachodniej granicy lądowej 

morza Czarnego 

Rosy! środkowe) 

• pozostałe komory . 

w tej liczbie: 
z Niemiec 

• Anglii 
• Francyi 
• Austryi 

• Belgii. 
• Holandyi 

Razem 

(funtów) 

Razem 

Narzędzia I lokomobile rolnicze 
ze Stanów Zjednoczonych . 

przez komory morza Bałtyckiego 
zachodniej granicy lądowej 
morza Czarnego 

Rosy! środkowej 

• pozostałe komory • 

Razem 

r ,7 
219 

16 

42 
48 
6 

IO 

5 
1,8 

46 
58 
-
-

ro4 

68 
8 

3 
17 
12 

13 
13 
15 
16 

24,9 

231 
385 
33 
50 

3Ó 

735 

514 
132 

4 
14 
0,3 

-
56 

147 
212 

39' 
49 
27 

474 

I 
I 

4:9 
g85 

34 
191 
270 
23 
50 
26 

5,3 

no 

197 
I 

I 

309 

212 

19 
6 

55 
3Ó 

33 
104 
50 
65 

81,9 

850 
1664 

102 
188 
202 

3oo6 

2173 

524 
Jl 

57 
n ,3 

9,5 
171 

76o 
gag 
254 
103 
99 

°"' 3'-33 

24 
J2!) 
64 
13 

47 
17 
16 

23 
107 

I 

-
131 

n9 

4 
I 

5 
17 
12 
13 

3Ó 
23 

33,2 

259 
708 
64 

57 
61 

I 149 

910 
120 

2 

12,2 
3,1 
3,4 
64 

114 
248 
78 

59 
57 

653 

1~7 

I 202 

.• 6 

3''4 
236 

72 
124 
43 
48 

122 

382 

4 
9 

517 

417 
r5 
21 

48 

57 
44 

158 

95 
87 

129,6 

1254 
2330 

231 

229 
218 

426-..i 

3o87 
629 
18 

60,2 
22,1 

9,3 
316 

466 
1044 

253 

2038 
}. H. 
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Rueh wagonów węglowych w ezerweu r. 1914. 
Drogi żelazne przeznaczyły dla kopalń w za

głębiu Dąbrowskiem do naładowania węglem na 
czerwiec r. 1914: Warszaw$kO-Wiedeńska na po
niedziałki, wtorki, środy po 1 191 wagon, na 
czwartki po 1 168 wagony, na piątki po l 050 
wagonów i na soboty po 1192 wagony, średnio 
po 1163 wagony na dzień roboczy; Nadwiślańskie 
460 wagon6w na dzień roboczy. 

Kopalnie w zagłębiu Dąbrowskiem na czer
wiec r. 1914 podzieliły pomiędzy sobą wszystkie 
wagony drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej i 
średnio po 422 wagony dróg żelaznych Nadwiś
lańskich (w tern przeciętnie 13-1 wagony dla 

przeładowania w Gołonogu a 28b wagonów dla 
podstawiania na kopalnie). 

W czerwcu pięciu lat ubiegłych drogi że
lazne przeznaczały do naładowania węglem na 
dzień roboczy: 

~ " d w i ś l a il .• k i • 
\V nrs~a w1dc:o~ l'od fłta 'via u io !'r„oladowanlo 

ł(.avem Wi~deńskn "" kopn.lnie w 6ołono.cu 

w n " Jl ó w 

r. 1909 950 237 13<:1 367 
1910 897 202 100 302 
1911 960 190. 121 311 

9 1912 I 125 256 118 374 
9 1913 1130 276 112 388 

~ 

Wynik zapotrzebowania wagon6w przez wszystkie kopalnie i podstawiania przez drogi że~azne 
w czerwcu r. 1914 był następujący (dodatkowe podstawianie wagon6w w poszczeg6lne dni na 3edne 
kopalnie pokrywa odwołanie innych kopalń): 

· C 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Razem 

I 

' 

Droga telazna W~szawsko-Wiedeńske. 

l 191 
l 191 
l 163 
l 050 
1 192 

-
l 191 
1 191 
l 191 

-
l 050 

851 
-

1 191 
1 191 
1191 
1163 
l 050 
1 192 

-
1 191 
1 191 
1 191 
1163 
l 050 
1 192 

-
-

l 191 

26408 

-1 130 
105 
u 
-
52 
-
-
51 
23 
-
-
9 

-
14 
75 

106 
42 
-
31 
-
34 
49 
77 
35 
14 
50 
-

1 

-
63 

w a 

1061 
1086 
1122 
l 050 
1 140 

-
1 191 
I 140 
1 168 

-
1050 

842 
-

1 177 
I l 16 
1 085 
1 121 
I 050 
1 161 

-
1 157 
1 142 
1 114 
1128 
1 036 
l 142 

-
-

1 128 I 

1 059 
l 084 
l 122 
1117 
1140 

-
l 191 
l 140 
1 168 

-
1 118 

842 
-

1 177 
I l 16 
1 085 
1 121 
l 094 
1 161 

-
I 157 
I 142 
1 l 14 
l 128 

999 
I 142 

-
-

1 128 

11001 1 25407 I 25 545 I 

g 

288 
283 
283 
287 
283 
-

283 
288 
283 
-

287 
117 -
283 
287 
283 
282 
287 
283 
-

282 
288 
282 
282 
287 
282 
-
-

286 

6 376 

20 
18 I 
9 

I -
7 
8 
1 

-
5 
1 

-
--
-

5 
17 
7 

-
-
-
55 
11 
--
-
--

1197 I 

o 

269 
269 
263 
269 
274 
-

276 
280 
282 
-

282 
116 
-

283 
287 
283 
277 
270 
276 
-

282 
288 
227 
271 
287 
282 
-
-

286 

6179 

I 
I 

I 

n 

269 
269 
263 
269 
274 
-

276 
280 
282 
-

282 
116 
-

290 
288 
286 
277 
270 
276 
-

292 
292 
218 
251 
288 
283 
-
-

290 

6 181 

R a z e m 

w 

1 4 79 1149 I 1 330 I 1 328 
1 474 119 1 355 1 353 
1446 61 1 385 l~ 
1337 18 1 319 1386 
1475 61 I 414 1 414 

- - - -
I 474 7 1467 1467 
l 479 I 59 I 420 1420 
l 474 24 1450 1 450 

- - - -
1337 5 1 332 1400 

968 ~ , 958 958 
- - -

l 47-! 14 1 1 460 1 467 
1478 75 1403 1 404 
1 474 106 1368 1 371 
H45 47 I 1398 1 398 
1 337 17 l 320 l 364 
l 475 I 38 1437 1 437 

- I - - -
l 473 34 1439 1449 
1 479 49 1430 1434 
1 473 132 I 1 341 I 1332 
1 445 

46 1 
1 399 

I 
1 379 

1 337 14 1 323 1 287 
1 -174 50 1424 I 425 _ I - -

I· 1 418 
-

63 1 

-
1 477 1 414 

I 32 784 Il 1981 31586 I 31 726 

Jeżeli przyjąć, że dodatkowe podstawianie wagonów przez drogi żelazne w jedne dni pokrywa 
odwołanie kopalń w inne dni, to otrzymamy za cały czerwiec r. 1914 wynik następujący: 
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Nu..-a drogi ielninej 

W usuwako - \Viede1i~kn I Hadwi~la1iski~ 

I Rn1e111 

PRZEGLĄD GORNICZO- HUTNlCZY 

l'rsypadn-
Naleialo I J>rog1> tol1>zna. 

Kopalnie Io l pod1in- podstawiła 

lu od wolaly pods1awić I I Na dziuń W ogóle roboczy - --w A G o l\ ó - ---
26 408 863 'l~ 5ł5 

\ 
25 ó-ló 1111 

6 376 1\I1 617\J 6 PSI 269 

32 78-l I 060 
---1--- ----

3 I 72-l 1 3 I 726 I 380 

W porównaniu• i.em , co 
lot.1>ło1 droga tolazna po>do 

DR· 
ta
-) wilt> -.lęcoJ (+ l lub mniej l 

-
W o g- ó le 

°Io w ----
- -

+ 2 + o 
---

+ 2 + o 

6f>f> 

Wynik zapotrzebowania wagon6w przez poszczególne kopalnie i podstawiania przez drogę żelazną 
Warszawsko-Wiedeńską w r.zerwcu r. 1914 był następujący: 

--------·;-:--;---~---:-:-;---;--~--:-------------~~----~-----
~ I Odwołano I [)roA"a tolnznn W 1>orównauiu z t41m, oo na-

Niwka 
Klimontów 
Mortimer 
Milowice 
Saturn 
Kazimierz 
Hr. Renard 
Paryż 

Czeladź 

Grodziec li 
Flora 
Franciszek 
Mikołaj 

Reden 
Antoni 
Andrzej lll 
Alma 
Fłotz Rudolf 

'Grodziec I 
Stanisław 

Lilit 
Jan, szyb Ameryka 
Wańczyków 

Jupiter 
Elka 
Kamłlła 

Helena Ił 

Poręba 

Razem 

• p pad n N I · I podstaw ił" lotało, droga tel. poda ta w iłR 
- - rzy . - I . ~2" o . 
.:; ~- ło :t. po- I . W porów-

1 

I 
~" dzinlu Wogolo1 na111u z po- podstowii I \\' ' I Nn dzioń \\' . · H n i ej 
~.D ·----- ·-----'------'-----'-----,-. 

-" g I I działem ogo ~ roboczy I ę Ce J 

::; W A G O N Ó W ~' W A G O N Ó w I .'.:i . I ugouów \ ~ 

23 1, 
23 

23 1 
23 

23 ' 
I 

:;\ 
22 ! 
2 3 I 
23 

i ~ I 
1:1 1:: 

I 
:.!3 1 
221 

123 ,-
i 7 ! 

i 23 l 

460 28 

690 30 
6g 

3 4-ł~ 194 

of 462 I 136 

I~ 35 
I 610 I 

I 539 

36?1 19c 

3 673 278 

I 973 16 

38 19 
'.!8 I - I 

471 12 I 

5-19 148 

32 1 35 

2o6 73 
161 8 

us 
22 q 

I 15 

7 
26'] 

5 
22 

6 

4 

6 

3 
2 

5 
8 
l 

50 

3 

27 
II 

35 

5 

71 
8 

432 
66o 

69 

3 254 

4326 

I 83~ 

I 610 

I 539 

3 48o 

3395 
I 957 

19 

28 

459 
401 
268 

133 

153 

II5 
g 

91 

2 

245 

I 
23 1 184 184 
23 1° 161 30 I J8 131 

23 • 299 - I 2 99 

1=1-26~4o8_1, l 298 ,-5-, 25 IIO 

432 
66o 

91 

3 2 54 
4 518 

l 834 

l 709 

I 565 

3456 
3426 
2007 

19 

36 

471 
401 

302 

133 
15ł 
I 15 

8 

91 

2 

26o 

19 

29 

4 

14t 
l<jS 
8o 

74 
68 

20 

17 

13 
6 
7 

5 
o 

4 

o 
Jl 

=\ 
22 32 

192 - 4 

I 
99 5 
26 2 

31 I 

50 3 

8 28 

12 2 

16 6 

I I 

6 

I 

Opr6cz przytoczonych powyżej droga żelazna Warszaw:tko-Wiedeńska podstawiła kopalniom w czer
wcu roku 1914-go 175 wagonów zagranicznych do wysłania węgla za granicę, 14 wagon6w zagranicznych 
do naładowania węglem dla użytku kopalń w ruchu miejscowym oraz 29 wagon6w, stanowiących własność 
kopalń. 

•\ Liczba. średnia podstawie.nia na wszystkie kopalnie we ws1ystkie dni roboor.e. 
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656 PRZEGLĄD GORNICZO. HUTNICZY 1914 

Wyni,k zapotrzebowania wagon6w przez poszczególne kopalnie i podstawiania przez drogi te
lazne Nadwiślańskie · w czerwcu r. 1914 był następujący: 

ó Odwołano I Drogi żelazne W porównaniu z tem, co nar ... podstawiły leliało, drogi żel. podstawiły 
-~-= Przypada.- Należało 
<l<> Io z po- I 

Nazwa kopalni "O>. I Na dzień et N działu W ogóle Więcej I Mniej 
""g roboczy I działem 

r pMÓW• ••• „ .• „ 
Wogóle namuzpo-1 

~.o 

- ~ wagonów % wagonów % !wagonów I % 
Podstawianie na 
Niwka ... 
Mortimer 
Hr. Renard . 
Pa.ryż . . . 
Kazimierz . 
Reden ... 
Wa6.czyków 
Lilit 
Stanisław 

Helena 1 . 

kopalnie. I I .... I 23 
. ... 123 
„ „ 23 

I 22 
22 
22 
23 

. •, . 9 
: : : ,. 22 

Razem 

Przeładowanie w <fołonogul 
Saturn . . . . . . . . 23 
Czeladź . . . . . . . . • 23 
Milowice . . . . . . . . I 23 
Flora . . . . • .. . . I 22 
Grodziec U . 123 
A.n toni 22 
FHHz Rudolf I 23 
Klimontów • 23 

1035 
345 

l 265 
1 276 
1 980 

352 
3-! 
-
44 
45 

6376 

E05 
133 
805 
264 
828 
44 
23 
23 

132 Andrzej III 
- 3062-

57 l 
42 I 26 
-
74 

I 
-
3 

-
5 

20 
227 

410 
-

294 
106 
118 
40 
12 
23 
55 

1 -058 

5 
12 
2 

9 

Jl 
44 

4 

51 

978 
303 

I 239 
l 276 
1906 

352 I 
31 

1 OO-! 
2R9 

l 231 
1 266 
1 899 

389 
39 

43 
12 
53 
55 
83 
17 
2 

39 I 39 2 

26 

37 
8 

6 l:~ I :-fi:~ -, 26!*f 71-

395 I 395 I 17 
138 384 l 17 246 

40 158 158 7 

3· 

11 
16 

178 
37 511 511 \ 22 

,~ 'J 'J I 11 = = 

14 
8 

10 
7 

39 

5 
1 
1 
o 

- l 

: : : ,. 22 
Razem 

· Wogóle 
- -9438 

I 

1 285 I 

42 I 77 77 3 1· - ·-

34 1200-r- 225() --98*) 246 - 12 
--14 1 8 153 8 431 ,~*) 317- _ 4_, __ 3_9_ --0-

Odwołanie przez kopalnie wagonów do przeładowania w Gołonogu w miesiącu sprawozdawczym 
spowodowane zostało zmniejszeniem zapotrzebowania węgla w obrębie\ obsługiwanym przez drogi że
lazne Nadwiślańskie. 

Do Warszawy i Łodzi 
oraz z przeładowaniem 
w Golonogu w czerwcu 
r. l.'114 wysłano węgla. 

Do Warszawy dr. fel .: 
Warszawsko-Wiedeńską 

N ad wiśll\ńskiemi 

Hok J!ll 3 

·w czerwcu 
Od pocza,tlcu 
roku do 80 

czerwca 

_____ R_ok_ l9_14 ___ I W r. 1914 wysłano węgla więcej 
(+) albo mniej (-),niż w r. 1913 

w czerwcu \od pocz'\tku roku 
do 30 cz11rwca 

1.g.i::>,/ "'l.g-~>. 
I <d.2: ;j :g, ~ -- N 

I s~~ I o I ~i O.,S::J.ł ~ ~s:=J.t 

'V czerwcu 

- ------

W okresie czasu 
o<L początku roku 

do 80 czerwca 

w a g Ó wagonów f •!o wagonów I w n • /o 

409~ j 1 66 1 303f~ I 2og 1 375g 1 1 6~ 1279~g 19g I+ 34~ I+ l~ I+ 23~~ I+ 4~ 
-r<:l~9~5--';-~lh64;--';-<3~0°35u41'-<2~09n-':--;;3~7T:55;--:--;-;16~3~/ n2ń8 ń0-!~6_;_~1~96~.:__~a~40~..!.........::..:.;.8~!-.....,2~3~08;;...!..::l, !.:..._~8 

Do Łodzi - _ - .
1 

482i! 193 30800 / 212 3895 169 28419 199 1- 928 19 - 2381 
1
_ 8 

Przeład owanie w Goło· I ) I i 

Razem 

nogu / I 
Saturn . 447 18 2833 • 20 395 17 I 2427 17 52 12 O 
Czeladź 348 14 2 101 I 14 384 17 2119 15 1+ 36 + 10 + \~ ;+ 

1i 
Milowice 471 19 2 545 18 511 22 2 639 18 i+ 40 + 8 + 94 + 3 
Flora 167 7 825 6 158 7 968 7 - 9 5 + 143 '. + 17 
Grodziec II· 666 27 4 222 29 710 31 4 965 35 1+ 44 + 6 

1
+ 743 + 18 

Antoni - 1 I O 4 O 71 O :+ 4 + ,+ 70 
1
+ 7 OOO 

Flotz Rudolf 24 95 I 1 11 O 96 I l 13 54 j+ 1 + 1 
Andrzej lli· 77 · 3 718 5 !+ 77 + + 718 t+ -
Alma - i , O I I+ 1 1+ 

2123 86*). 12 622 88*)1 2 250 98*)1 14004 98 I+ 127 I+ 6 I+ i 382 I+ 1:1 
•) Licz ba ś r ednia podstawiania wagonów na wszystkie kopalnie we wszystkie dni robocze. 
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Kopalnie w 
jącą. ilość . węgla: 

Nazwa kopalni 

Droga felazna War-
sz:a...,sko-Wltdeńska. 

Niwka 
Klimontów 
l\fortimer 
Milowice 
Hrabia Renard 
Paryż_ 
Kazimierz 
Sat.urn 
Czelad:i. -
Grodziec il . 
Flora 
Franciszek 
Mikołaj ~ 
Antoni -
R ed on 
Flotz Rudolf • 
Gr odziec I 
Andr zej IlI 
J upiter 
Stanislaw 
Wańczyków 

Zdzisław • 
Floryan • 
Ameryka.· 
Lilit 
Alma 
Niera.da 
Poręba -
Kamilla -
H el ena Il 
Elka. 
Andrzej il 

.łtazem 

Drogi itlaznt 
Nad...,lślańskit. 

N iwka 
Mortimer , 
Hra bia Rena.rd 
Pary~ 

Kazimierz. 
R ed en 
Stanisław · 
Wańczyków 

Helen a I 
Lilit . 

PRZEGLĄD GÓRNICZO· HUTNICZY 657 

' 

za~łębh.i Dąbrowski.em ~yslafy .droga~ żel~~nemi vl czerwcu r. 1914 następ\1-

_ ___ Rok 19_13 

w czerwcu Od początkuroku 
do ao czerwca 

„ ~-§ ~ „ 
:o :o cd•""" N 
bi) Po!N (,) bi) o »"'o o 
~ ~ c;e.g ~ i:i..i::„ 

w A 

861 34 5 774 
l 009 40 4 746 

106 4 1 218 
3092 124 21 630 
1872 75 10375 
1 517 61 10359 
2 389 96 14440 
4 556 182 27 764 
3 466 139 20 831 
3 587 144 20842 
2006 80 12 433 

44 2 237 
24 l 153 

465 19 2 659 
593 23 3 935 
176 7 l 077 
u 3 441 

251 JO 1 483 

19 1 270 
l o 44 

82 l 163 
24 

18 l 121 
65 3 147 

256 10 I 451 
149 6 879 
337 13 1 943 
33 1 273 

137 5 670 
73 

m;;-1~ 166 455 

1 203 1 48 7 140 I 
360 14 2 166 

1 332 53 8 088 
1 227 49 8 324 
1 958 78 11 305 

374 1:) 1 981 
47 1 2 258 
36 2 190 I 
19 1 299 

„ ,;:l .,,„ ~ 
··~ " ~ o 

,t:>. „ ol 

&:: i:: 
o 

G 

... 

o 
3 

4 
3 
8 
9 
2 
1 

14 
7 
7 

100 
1 
4 

19 
14 
144 
8 6 

2 
1 
8 1 

2 7 
7 
3 
o 
2 
o 
1 
o 
1 
1 
o 
6 
3 
2 
5 
l 

I 148 

9 
5 

4 
l 
5 
5 
7 
l 

6 
8 
8 
4 
2 
1 
2 
o 

o 

Rok 1914 

w czerwcu Od początku roku 
do 30 czerwca 

„ 1-:l '= » 
„. .:l'= » :o cd~ N :o aS.~~ -o 

"" !::"'o "" i:.':" o o I "'A 
o °"A 

;:: ~ dS o ~ ~ c;eo 
p..i::'" ii.. i:: ... 

N 6 w 

432 19 2854 20 
660 29 4 944 35 

91 4 754 5 
3 242 141 21 788 152 
1 709 74 10 229 72 
1 523 66 10 133 71 
I 842 80 12 264 86 
4 648 202 18 180 197 
3 409 148 21360 156 
3 425 149 22987 161 
2 054 89 12904 90 

15 1 154 1 
36 2 120 1 

401 17 . 2 875 20 
471 20 3 554 25 
154 7 990 7 
115 5 572 4 
298 13 I 604 11 
26 1 li I 225 9 

8 o 297 2 
2 o 61 o 

- - 31 o 
- - - -
- - 13 o 
89 4 672 5 

133 6 653 4 
- - - -

299 13 l 738 12 
184 8 1095 8 
131 6 907 6 
- I - - -
- I - 2 o 

2563~ 1 114 165 960 1 160 

l 001 43 6 486 45 
288 12 2 403 i 17 

1 231 53 7 680 54 
1 237 54 8 734 \ 61 
1 899 83 12 17.') 85 

389 17 2 375 17 
39 2 262 2 
39 2 257 2 
25 1 315 2 
- - - -

W roku 1914 wysłano wegla więcej 
(+ ) albo mniej (-), niż w r. 1913 

- --- - - ---- ·--

w o.kresie czasu 
W ozerwcu od początku roku 

do 30 C7.0rWC 8 

wagonów I %. wagonów I % 

- -429 - 49 
-„,J_ 

51 
- 349 - 35 + 198 + 4 
-- 15 - 14 - 464 - 38 
+ 150 + 5 + 158 + 1 
- 163 - 9 - 1!6 - : I 
+ 6 + o - 226 - 2 
- 547 - 23 - 2 176 - 15 

+ 92 1+ 2 + 416 + 2 
- 57 - 2 + I 529 + 7 
- 162 , - 5 + 2 li5 + 10 
+ 48 + 2 + 471 + 4 
- 2a - 66 - 83 - 35 

+ 12 + 50 ·- 33 1- 22 
- 64

1
- 14 + 216 . + 8 

- 112 1- 19 - 381 - 9 
- 22 1- 13 - 87 - 8 
+ 4 1 1+ 55 + 131 + 30 

+ 47 + 18 + 121 1+ 9 

+ 261 + - - + I 225
1+ -

- 11 - .')8 + 21 J+ 10 

+ 1 + 50 + 17 1 + 39 
- 32 - 100 - 132 , - 8 1 

- - - 24 - 100 
- 18 - 100 - 108 : - 90 
+ 24 + 37 + 525 1+ 357 
- 123 - 48 - 798 , - 55 
- 149 - 100 - 879 - 100 
- 38 - 11 - ·)0-1 ll 

+ 151 + 458 + 82~ + 301 
- 6 - 4 + :m '+ 35 

- - - 73 1- 100 
- - + 2 . + -

- 1 493 1- 5,5 - :'>95 1- 0,4 

I 
I 

- 202 ' - 17 - 654 - 9 
- 72 , - 20 + 237 + Il 
- 101 - 7 - 408 - 5 
+ 10 + o + -ll O + f) 

- 59 - 3 + 870 + 
+ 15 + 4 + 394 1+ Hl 
- 8 - 17 + 4 + 2 
+ 3 + 9 + 67 , + 35 
+ 6 + 32 + 16 + 5 
- 14 - 100 - 100 149 I 1 32 

---___ o i---4_5_ 11 Zdzisław . 

32 1-
o - - 27 o - 9 ' - 100 - 18 - 40 

I 431 1- 886 1+ Razem 

Wog óle. 

6 579 I 263 

33 mtl I 34B 
I 

39 828 27 5 

206283 1~ 3 

6148 267 .io 114 285 

31 780 ) 1 381 206 674 I 445 

- 7 + 2 

I 5,7 + 291 I+ 0,1 - 1 924 -
I 

K.F . 

• 
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6ó8 PRZEGI,ĄO UOH.NW~O- H UTNlGZ. Y 1914 

Przemysł żelazny w Krolestwie Połskiem w kwietniu r.- 1914. 

Wytwór pie rwszy. 

Surowiec: 

lej us ki 

dla dnlszej przeróbki 

w odlewach z wielkiego pieca 

bez wymienie11ia nazwy 

zwiercindlany 12-14"/• Mn 

19-200/0 Mn 

manganowy 50-60°/. Mn 

78-80°/o Mn 

krzemowy 

krzemowo-zw ierciadlany 

Stare żcli1zo 

OkructJy surowca 

Wytwór drug i A 

Hematyt 

Razem 

Hloki zlewne marLe11owskie 

Bloki pudlowe ·• 

l:'ólwyrób fryszerski 

Razem 
Wytwór d rug i H. 

Odlewy surowcowe z kopulaków 

pieców żarowych 

Odlewy stalowe z pieców 111artenoll'· 

skich i tyglowych orał. gru-

szek 

Jlury surowcowe wodociągowe z 
połączeniem mufowem i koln icrzo

wclll 

Części fasonowe do tychże . 

Razem 

Bloki kule i przewalcowane ja

ko leż kęsy płaskie i równo

bocz11e 

Wytwór trzeci. 

Hel k i żelazne d i\'uteowe i koryt

kowe wysokośd ponad 1 OO 111n' 

Szyny dla kolei konnych Fe-

niks 

• 

\V y ~ w ó r c z o 

i.ok t!H!l !tok I 

/,apasy ś r I W roku l9lł wytworzono więcej 
914 <+l lub mniej (- ), nit w roku 1918 

--,dpocz(\t 
. . . ku roku 

Kw1ec1en do SO 
kwietnia 

Od poczl\t_ll 
ku roku 

do 30 
kwietnia. 

. Kwiecień \ Kwiecień 
Od pocz(\tku roku 

do 80 kwietnia 

Dni& 30-go Dnia 30-g<> 
kwietnia kwietnia 

r. 1918 r. 19U. 

I ' u 

I 
183500 625959 

I 707 304 6944012 

195568 766916 
-- -
- -
- -
- -
- - -
_„ -
- -

2 o86 3721 8 336 887 
144 C62 491 457 
30 747 186 467 

- -
3092 og6

1

II 625 172 

43 959 167 548 
- -

3136055 11792720 

168832 597 407 

22386 92 474 

-- -
- -

191218 689881 

30I 890 I 049 I03 
, 

2220 2220 

-1 -1 

Il ó w 

I 
1826o5 

I 
I 797859 

6453
1 

175 5001 

583325 - 895 
7234351 + 90555 

23 03'/ J- ·13 6151 
7336oo 

- - -
- - -

- - -
- - -

- - -
- - -

2162417 

r404rol 
62676 

8574 3 13 + 'j6045 

56g427 - 3 652 
231193 + 31929 

- - · - -
3016 462( 

33332 

-1 
3"49?941' 

165970 

2568183 - 75634 
135500 - 10627 

- --
270368g - 86261 

67I684 - 2862 

260531 
105163 + 3667 

--1 - -
_, - -

I92023! 
---- 8o~ ' 776847 + :) 

I 
424 32I I 441 367 +122 43II 

u 
o pudów I ?~ J p u o ó w 

I 
o 42 634 - 71 541 073 

+ 5 + 290 339 + 4 I 745 752 

59363.S 

88o459 
386g 

47I OOI 
7 

+ 4 + 
- 3 + 
+104 + 

-- 2+ 

- 24 -

- 3 + 

- 2+ 

+ I6 + 

262258 
10279- I 

I21840 

37285 3346g 
821 

84570 5188o 

22734 I8844 

1037 44I6 

237 426 + 3 28I7 370 2057 633 

77970+ 16 531743 70I66o 

44 726 + 24 999I5 225563 

22200 

943on + 8 l 5262g6 r6o6709 

32042 - 19 32976 23916 

I II3 

9I0</>9 + 8 l 56o 385 I 652 825 

I . 
74 277 + I2 127 7'j01 190464 

1268g + 14 Il 536 377g8 

+ o + 86 g66 t I3 I39 3o6 228 262 

+ I2 + 392 264 + 37 IO? 228 IO 300 

34402 i6 458 + 32 182, +1450 + 

I2 IJ5l+ 001 + - i+ 

74238+334'1 

12135!+ -1 
roo6o 

6ol 95IO 
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Wytwór trzeci. 

Szyny dla dróg żelaznych pa· 

rowych wagi 8,32 f i wi~cej 

na I stopę bież1'cą 

Szyny kopalniane wagi mniej, niż 

8,32 f. na 1 stopę bieżącą 

Stili i żelazo płaskie i wszelkie 

handlowe i profilowe 

Stal resorowa i sprężynowa 

narzędziowa 

" 
cementowa 

DruL walcowany okrągły i kwa
dratowy w kręga-:h 

lłlacha żolawa i stalowa grubo· 

ści większej nad 3 1lł11' • 

Blacha żel:v.nr. i stalowa gru
bości od 3 t11111 do .'i 20 włącz
ni e 

Blacha do krycia dachów że-

lazna st:dowa cieńsza od 
}łl 20 

Żelllzo i sta I ui;i wersalne sze
rokości od 150 do 600 "'"' 
włącznie oraz żelazo do wyro-
bu rur . 

Obręcze do kół par')·,vozowyclo, 
tendrowych i wagonowych oraz 
kołnierze walcowano 

Osie parowozowe, tendrowe i W:\· 

gonowe , nieobtoczone 

Wszelkie obcinki, końce i 

tłoczki od wyrobu obręczy 

wy-

Razom 
Wyt1o11ór czlollarty . 
Wyroby. 

!tury ciągnione i spawane 

Złączki i podkładki 
Okucia ró7.ne 
Gwoździe maszynowe i szyno-

wo 

PRZEGLĄD GÓRNICZO· HUTNICZY 659 

Wytwórczość 

Rok 1913 Rok 1914 

W roku 1914. wytworzono więcej 
C+) lub mniej (-), niż w roku 1913 

ZapasY 

!
Od pOCZl\t
ku roku 

Me.rzec do al 
marca 

p u 

32575 94o8o 

1432133 5216127 

5934 39916 
- -

4758 12001 

102894 36o6go 

232721 

\

Od pOCZl\t-

Marzec kdo r;ilku 

me.rea 

D ó w 

I 434386 5871499+ 

13359 37215 + 
6405 12932 + - 8174 -

Dnia Sl-go Dnia 81-go 

Marzec ' \ Od początku roku 
do Bl marca 

marca 
r. 1918 

marca 
r.1914. 

~...,-------~ I pudów I \ I p u o 
--'--------

220 ,.I~ „ 
ó w 

56 382 - 6o 20 539 
. 

2253 + o + 655372 + 
7425 +125 - 2701 -
6405 +- + 12932 + 

12 781 356 I 139 003 

7 3261 8992 

4 758 -100 - 3827 -

21916- 4 

905o8 + 31 82898 90589 

182325 724004 2160101 83484]+ 33685 + 18 + 110836+ 15 300266 92956 

1~043 299490 909051 35393]-- 41138 - 31 + 54447+ i8 138324 69400 

36 764 121 237 36 8591 192 6o4 + 95 + o + 71 367 + 59 22 913 29 us 

1820031 637559'.- ""8ool '""""'+ 95797 + 53 + 4536n+ ,, ""'' •6943 
'55' 05519'"7•"61 •"'9•8o '°9'8478[+"9"5 + 5 + '79'"'' + ~ '475537[ '640.,00 

153 2311 566 586 r8o 157 703 125'+ 26 926

1 

+ 18 + 136 539 + 24

4

1 41 778 14 27t 
295 424 I 00.j 259 249 949 968 34°

1
- 45 475 - 15 - 35 919 - 243 392 214 o64 

lI 0091 5° 545 - - - I[ 009 - 100 - 50 545 - 1001 5 su 

19 7481 78 441 . 21 082 83 254 + I 334 T--2 + 4 813 + 6,_22 474 26 o6o 

R:\zem . 479 412, 169983rl 451188 1 754 719 - 28 224 - 6 + 54 888 + 3 313 1051 254 395-

W kwietniu r. 1914 liczba og6lna zatrud- / huta Częstochowa, huta Katarzyna, Blachownia, 
nionych robotnik6w wynosiła 19 433. Towarzystwo Sosnowieckich fabryk rur i żelaza 

Przytoczone powyżej cyfry zestawione są. na / w Sosnowcu, Towarzystwo Sosnowieckich fabryk 
podstawie danych, kt6re nadesłały następują.ce rur i żelaza w Zawierciu, walcownia Milowice, huta 
zakłady: Huta Bankowa, zakłady Ostrowieckie, I Puszkin, Chlewiska i Stą.pork6w. 
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Z e s t a w i e 11 i e w y t w ó r c z o ś c i z a p ~ s ó _w z a o k r e s r o c z 11 y. 
-- -= J-~ -S .u ;;-;=i .eo I Siar o t c ~o ·1· Okruchy surowca ___ l_~~ór I l A --

I
Z apa•y w koń- \Zapasy w koil- rZapasv w koil-1 I Zapał~'. w _koń-M iesiące Wytwórczość e u m iesiąca l' Wyt1Vórczośc CU mfosiąca WytlVÓl"OZÓŚG eu miesiąca Wytl~órczośC eu m 1e•111ea 

l9ł1 okresu lub okresu I -lub okresu lub okresu 

p u ---J ó w 
--=---==--·--- . ..:.:: =-- -- • ~- -

Maj r. 1913 

Cr.ei·wic::. 
Lipie•: 
Sierpiei1 
Wrzesioi1 
Październ i k 

Listopad 
Gru'<lziei1 
Stycz<' ń 

Lu.ty 

Marr.ee . 

I< 1yiccic11 

" 

„ 
r. 1914 

„ 191;\ 

" 1 !11~ 
1911 

:t,a J miC'sią~e Hl l ~ 

" 1913 

" 1912 

'/ 1911 

. I 2074 284 

I 2 o6u 597 

. I 2239185 

2151 323 

I :<! II3 555 

2 750 532 

2 704 8o6 

2 703 449 
2 659 655 

- 2 767687 

._ I 2 209 628 2 59:i 614 

2 i52 953 2 27i 647 

: l : ::; ~~: : ~~! ::: 
2 012 707 2 ro3 724 

. „ 130 476 

136 888 

r54 519 

139 8o5 

137 80J 

2 273 7o5 j 2 ot5 883 I 
.· ·2162 417 ~ 2 057 633 \ 
· 1 2086372 l 2817370 I 

I 898 499 , 3 429 236 I 

15-t 313 

158556 

156 229 

r44 9r5 

n678o 

167 322 

140410 
144 o62 

726n 

87 8o7 

569427 
491 457 

38g 138 

3405o6 

l 614 776 I 2 319 r38 

8 574 313 2 057 633 
8 336 887 I 2 817 370 

8 004 2g8 3 429 236 

5730420 

765.183 

902 266 

9r3 245 

858 653 

7r6 44:; 

499 1:!2 

344 98g 

.288 743 

205 627 

336 907 

471303 

701 660 
531 743 

683048 

281 004 

701 660 

531743 

683048 

281004 

38 741 

5g436 

43225 

33263 

36926 

42670 

44378 

46004 

52913 

53537 
62067 

6 ~ 676 

30747 

73 46o 

I 
20 492 

231 193 
186 467 I 217 518 

I 136 545 

1(3 388 

192 230 

255 Oil 

239 506 

214 613 

20'.2 542 

194 364 

25r 7g8 

254 3r3 

3 002958 

2 932 952 

316go55 

) 2g88419 

2851658 ' 

3333 822 

3091399 

3 151 517 

3 2o7 590 

255 262 3 005 178 

229 -+17 I 3 441127 

225 563 I 3 049 794 
99 915 3 136 055 

53 259 2 259 626 

43 2 74 l 949 .r62 

225 563 /12 703 689 
99915 

53259 

43274 

II 792720 

s 57~. 66? 
8816627 

I 617 497 

i 842 129 

i 197 721 

I I"8go 087 

1714 ro8. 

1582 48_5 

I 1629 422 · 

1 • I 882 1l7g. . 

., 1.683 47 1 

1629 163 

I 752 270 

1 652 a.25~ 
I 560385 

1006980 

l 314 475 

l 652 825 . 
156o385 

I oo6 98o 

l 314 475 

__ \\ ytwór li 8 Bloi<i kuto i przowaleow~~1 W )·twór ~~~- Wytwót· czwarty 

. ' 

M1csiąnJ lZ11p11sy w koń- lZapa•y w koit- lza1>11Sy w k<>il- • Zapasy w koń'-
\Vytwórc:Goś6 cu miesił\ca. Wytwórczośó cu miesiąca I Wy twórr.zośC j cu rnies iąca WytwórczośG cu rnie~i1\Cll 

lub okre•U lub okresu !ub okresu 1 lub ~kresu ·; 
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Czer wiec 

Lipiec 
Si e rp ień 

Wrzesień 

Październi:< 

I'. 1913 . :i 

List.opad 

Grudr.ici1 
Styczci1 
[,uty 

}fa rzec . 
I{ w i ecie il 

" 

" r. 1!)14 • 

•: •: 

,, .. 

/.a 4 m iesiące 

1913 

1912 

1911 
1914 

1913 

1912 

1911 

195 2II 

200 636 

r86 930 

19::5 9n 

140994 

205 541 

18g 386 

187 437 

208001 

192 023 
191 218 

148548 

160212 

776 847 
689 881 

590043 

595 407 

Jl 8 259 257 550 70 86g 2 263 425 

l 505 315 

l 35o 952 

1524 478 

I 390 305 

r 475 24; 

I 461 760 

I 485 483 

132 n6 221 534 108 239 2 482 948 

1281288 228 773 

n5 384 227 549 

n5 635 266 574 

n5 737 243 Ó97 

128 764 255 6g7 

136 558 3o6 638 

151 237 339 440 

241 QJ5 310 968 

228 262 424 321 
139 3o6 301 Sgo 

132 764 257 036 

300 342 149 943 

228 262 1 441 367 

1393o6 

132764 

300342 

1049103 

863609 

761 143 

n4 821 

92 879 

9968o 

IOÓ 360 

g6 531 

97650 

97 181 

lOT ~78 

1.0300 
107 228 

49o55 

132953 

10300 
107 228 

49055 

132 953 

2182 779 

2-JOI 729 

2 66o 485 

2 668 26g 

2 227 543 1 446 885 

2 688 424 1 671 970 

2 661 4g6 ł I 643 6t9 

2 879 378 I 635 171 

2689180 . j 1640706 
2 550 055 I T 475 537 

I I 8g5 005 I 186 078 

l 797 75·~ 1. 482 355 

1

10 918 4781 1 640 706 
9 127 196 I I 475 537 

I 8 042 915 1 II86 078 

I 7 537 3r9 

389944 

382 734 

403 365 

~90 510 

375 5r3 

461348 

414304 

543078 

4S.')375 

399040 

449 n6 

451188 
4i9412 

340 467 

340 574 

1754 719 
l 6g9831 

I 350 270 

I 220379 

315 072 

192 43S. 

244 866 

312 7os, 

310 r34 

316 532 

347 175 

344 6II 

338 374 

3i0 852. 

364 010 

254395 
313 ros 
184 8l0· 

192 209 

254395. 

313 105 

184 810 

192 2og. 

J. H. 

,. 

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



M 14 PRZEG LĄD GÓ RNI CZO - HUTNICZY 66 1 

Stacye węglowe na drogach żelaznych.*) 

Konieczność ulepszenia warunków zaopatry· 
wania naszych większ j Ch miast i ośrodków prze
mysłowych w materyały opalowe niejednokrotnie 
była podnoszoną i rozważaną,. Sprawa ta co do 
Warszawy w szczególności staje zwykle na porząd
ku dziennym bezpośrednio po przejściu każdego 
z przesileń węglowych, powtarzających się od cza
su do czasu, i pozostaje, jak dotychczas, bez na
leżytego rozwiązania. Do zajęcia się nią obecnie 
dało pobudkę przesilenie węglowe w styczniu r. 
1914-go w połączeniu ze wznowieniem sprawy 
przebudowy węzła kolejowego w Warszawie. Dla 
zadowalającego rozwiązania zagad;1ienia, zapocząt
kowanego obecnie przez Warszawski Komitet 
Giełdowy i polegającego chwilowo na uwzględnie
niu wyłącznic potrzeb Warszawy, koniecznem jest 
oprócz zbadania specyalnych warunków naszej 
stolicy rozpatrzenie urządzeń, zastosowanych w po
dobnym celu w innych większych miastach i ośrod
kach europejskich, znajdujących się w warunkach 
podobnych. . 

Na staoye kolejowe każdego większego ośrod
ka, używającego na opał węgla kamiennego, do
wożonego zapomocą dróg ;i,elaznych, codziennie 
przybywa znaczna liczba wagonów z wQglom któ
re stawiane są na stacyjnych torach rozładunko
wych do rozporządzenia odbiorców w celu opróż
nienia w pewnym określonym terminie. Stosow
nie do obowiązujących na naszych drogach żelaz
nych przepisów o przewozie węgla d<1ibrowskiego, 
wyładowywanie takowego z wagonów stanowi obo
wiązek odbiorcy. Dla dokonania tej czynności 
rozporządza on terminem sześciogodzinnym od 
chwili podstawienia wagonu, chociaż zgodnie z ar
tykułem 812 ustawy ogólnej dróg żelaznych rosyj
skich miałby prawo do dwunastogodzinnego na 
ten „ cel terminu. Artykuł 80 tejże ustawy daje 

. odbiorcy prawo do bezpłatnego przechowywania 
rozładowanego węgla na stacyi kolejowej w prze· 
ciągu 48 godzin, lecz tego prawa wykorzystać on 
nie może, gdyż stacye wogóle nic posiadają miej
sca na złożenie towaru; rozładunek możliwy jest 
tylko wprost na wozy i połączony z koniecznością 
niezwłocznego wywozu węgla poza obręb stacyi. 
\V takich warunkach jest rzeczą zupełnie zrozu
miałą, że drogi żelazne nie chcą przyjmować roz
ładowywania wagonów z węglem na siebie, nie ba
cząc na bardzo wysoką oplatę taryfową za wyko
nywanie tej roboty, chociaż przepisy o przewozie 
węgla dają im do tego prawo. 

Ścisła łączność pomiędzy rozładowaniem i 
wywozem towaru ze stacyi sprowadza ten wynik, 
że wagony, przeznaczeniem których jest wożenie 
ładunków, z konieczności często służyć muszą do 
przechowywania towarów w miejscach przeznacze
nia. Tymcr.asem, og6lnie biorąc, koszt wagonu 
jest większy, niż koszt stosownego urządzenia na 
stacyi przeznaczenia do złożenia towaru; gdy 
takie urządzenie istnieje, nic nie stoi na przeszko
dzie niezwłocznemu opróżnieniu wagonu natych
miast po przybyciu i zwiększeniu przez to wyko
rzystania samego wagonu. 

O ile obowiązek rozładowywania ciąży na 
każdym poszczególnym odbiorcy, bezzwłoczne po 
przybyciu opr6żnianie wagonów jest nie do osiąg
nięcia. Z tego już względu położenie rzeczy wy
maga zjednoczenia robót rozładunkowych w rę
kach drogi żelaznej. Zjednoczenie takie jednocześ
nie umożliwia zastosowanie różnych ulepszonych 
sposobów dokonywania pracy, niedostępnych dla 
poszczególnych odbiorców a znacznie przyspiesza
:iących rozładowywanie i zmniejszających jego 
koszta. Zmniejszenie jednak tych ostatnich wtedy 
tylko będzie osiągnięte, gdy suma kosztów prze
rzucenia towaru z wagonu na miejsce chwilowego 
przechowania go i z togo ostatniego na wozy 
będzie niższą od kosztów rozładowania z wagonu 
wprost do wozów. Z powyższego w każdym ra
zie wynika, że stacye, otrzymujące duże ilości 
węgla, powinny posiadać specyalne urządzenia, 
konieczne ze względu na interesy tak kolei; jak i 
odbiorców. Urządzenia takie oczywiście powinny 
być zastosowane do warnnków miejscowych. 

W wielu wypadkach rzeczywiście najlepszym 
stanem rzeczy jest przechodzenie ładunku z wa
gonu wprost na wozy, przez co unika się skła
dania i przechowywania towaru przy torach roz
ładunkowych oraz kosztów na przeładowywanie 
go na wozy; taki stan wymaga jednak odpowied
nieJ organizaoyi, zupełnie różnej od tej, jaka sta
nowi ogólne tło naszych dróg żelaznych. Przy
kład takiej organizacyi znajdujemy w urządzeniach 
stacyi La Plaine-St. Denis pod Paryżem. (tabl. I, 
rys. I). 

'fory rozładunkowe tej stacyi są wzniesione 
ponad poziomem ulicy tak, żeby można było s.sy
pywać węgiel z wagonu przez drzwi lub otwory 
boczne wprost do wozu. Rozładowywanie wago
nów i dostawę węgla ze stacyi do domu· odbior
ców dokonuje sama droga żelazna, która w tym 
celu posiada odpowiedni tabor wozów i samocho-

. dów. Koszta wyładowywania nie przenoszą 5 kop. 
•) yz~śc opisowa artykttłu nini~jszego '-RCZOrpni~tą został!\ z I za tonnę. Całe urządzenie, przeznaczone głównie 

artykułu K1rohhofa ~Massongiiterbahnhofo·, ogłoszonego w Organ f iir 1 b ł · Ś d · h · d b h db ' 
die Fortschritte dt6 Eise11bah„wese>11, r. 1914, .\i 2. CO O S ugl mnóstwa Te 0 10 1 ro nyc O lOr-
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ców, daje możność drodze żelaznej bezzwłocznego 
opróżniania wagonów, co w połączeniu z kursowa
niem prędkich bezpośrednich pociągów pomiędzy 
wschodnim okręgiem kopalnianym i Paryżem da
je wspaniałe wyniki pod względem obrotu wago
nów i wyników eksploatacyjnych. 

Podobne urządzenie należy uważać za wyłą
czone tam, gdzie droga żelazna nie chce lub nie 
może podjąć się dostawy towaru ze stacyi do do
mu odbiorcy. W tym wypadku niepodobna ze 
względów tak praktycznych, jak i prawnych, 
uniknąć złożenia węgla na chwilowy skład na sta
cyi do czasu zabrania go przez odbiorcę, jeżeli 
takim chwilowym składem nie mają być same 
wagony. \\' razie takiego składania Jadunku na 
stacyi przez odpowiednie urządzenia można jednak 
uniknąć podwójnej roboty przerzucania węgla z 
wagonu do skladu i ze skladu do wozów oraz wy
nikających z tego kosztów. 

Odpowiadające powyższemu urządzenia znaj
dujemy na stacyi Wedding w Berlinie (tabl. I, 
rys. 2). Tor rozladunkowy znajduje się na nasy
pie, ujętym pomiędzy dwie ściany żelazobetonowe, 
tak że na pozostającej części górnej zbocza po
między torem a ścianą jest dosyć miejsca na po
mieszczenie rozładowywanego towaru. Poprzecz
nemi ściankami przestrzeń ta podzielona jest na 
zasieki, objętość kMrych odpowiada największej 
objętości ładunku wagonowego. Każda zasieka 
posiada u dołu w ścianie otwór zamykany, przez 
który towar ssypujo się do wozu samoczynnje 
dzięki stosownemu pochyleniu zbot:za. Droga że
lazna rozładowywuje nadchodzące wagony nie
zwlocznię po przybyciu w zasieki, w których to
war może leżeć przez pewien . czas w oczekiwaniu 
na zabranie przez odbiorcę. Dla wysypania części 
ładunku z zasieki na wóz, podjeżdżający pod 
otwór, dostatecznem jest odpowiednie manipulo
wanie woźnicy klapą otworu, naładowanie więc 
wozu nie przyczynia żadnych kosztów dodat
kowych. 

Podobną myśl przewodnią znajdujemy w 
urnądzepiach niektórych stacyi dróg żelaznych 
francuskich z tą tylko różnicą, że tutaj nasyp 
zastąpiony został przez wzniesiony pomost (esta
kadę), zasieki zaś przez kosze żelazne, zawieszone 
pod pomostem. Tak np. urządzoną jest stacya 
Roubaix drogi żelaznej du I ord (tabl. I , rys. 3). 
Warunki miejscowe wymagają mieszania dwóch 
gatunków węgla; w tym celu każdy kosz podzie
lony jest ścianką wewnętrzną na dwie czę~ci, z 
kt6rych każda służy dla innego gatunku węgla; 
obie ścianki mają wypusty do jednego wspólnego 
otworu, tak że przy wysypywaniu węgla do wozu 
następuje samoczynne mieszanie się obu gatunków. 
Wyładowywanie wagonów całymi pociągami, doko
nywane przez drogę żelazną, nie trwa dJużej, niż 
trzy godziny. Napełnianie wozów węglem z ko-

szów dokonuje się nadzwyczaj azybko. 
Wynikiem calego urządzenia jest bardw 

szybki obrót wagonów, wielka oszczędność czasu 
i kosztów przy ładowaniu wozów i mieszaniu ga
tunków węgla. Oszczędność ta jest tak znaczna, 
że opłaca się nawet podnosić wagony ładowne 
ponad wysoko urządzone kosze zapomocą wind 
elektrycznych, co zastosowane jest w prywatnych 
składach węglowych w Roubaix, posiadających 
własne bocznice (tabl. I, rys. 4). 

J eszcze dalej pod względem urządzeń stacyi 
węglowych idą drogi żelazne angielskie, łącząc z 
wyładowywaniem węgla sortowanie i przesiewanie 
go. Tak np. w składzie węglowym na stacyi dro
gi żelaznej Grcat Eastern w Londynie (tabl. 1, 
rys. 8) węgiel, wyrzucany przez otwory w ścia
nach bocznych lub w podJogach wagonów, stoją
cych na wzniesionej ponad składem estakadzie, 
spada na pochyło ustawiono ruszta i siatki a na-~ 
stępnie do zbiorników, z których przez rynny po
chyłe i leje dostaje się do wozów lub worków, 
ustawionych na wadze dziesiętnej. 

Opisane -powyżej urządzenia stacyi węglo
wych, dając możność bezzwJocznego opróżniania 
wagonów, chwilowego złożenia ładunku do czasu 
zabrania go przez odbiorcę i zmniejszenia kosz
tów przejścia węgla :r. wagonu na wozy, wymaga
ją jednak utrzymywania poza drogą żelazną kosz
townych składów dla przechowywania zapasów 
węgla, koniecznych w każdym dużym ośrodku dla 
zapewnienia normalnego zaopatrywania spożyw: 
ców przy sezonowych lub przypadkowych waha
niach zapotrzebowania i dowozu. Wielką. zaletą. 
w tym względzie, polegającą na możności dłuż
szego przechowywania znaczniejszych ilości węgla 
tuż przy torach rozładunkowyr.h, odznacza się sta
cya węglowa Północnej drogi żelaznej (Nvrdbahn) 
w \\ iedniu (tabl. II, rys. 9). Na starannie ogro
dzonym terenie biegnie pięć nasyp6w z torami 
rozładunkowymi, wzniesionymi na 4- 6 m ponad 
poziomem ulic pomiędzy nasypami, połączonych 
w końcu nasyp6w jedną poprzeczną ulicą, łączącą 
przez wrota w ogrodzeruu stacyę z miastem. 

Zbocza nasypów, pochylone do poziomu pod 
kątem 45°, starannie wybrukowane, podzielone są 
murowanemi ścianami, poprzecznemi do toru i 
oclległemi jedna od drugiej średnio nb długość 
dwóch wagonów, na przedziały czyli zasieki, do 
których ssypuje się węgiel z wagonów. W zasiece, 
t. j. w przestrzeni, zawartej pomiędzy dwiema 
ścianami i mającej za podstawę część zbocza i 
ulicy, może pomieścić się okolo 400 tonn węgla. 
Poszczególne zasieki droga żelazna wynajmuje po
jedynczym odbiorcom, w tej liczbie i magistratowi 
Wiednia, będącemu jednym z większych miejsco
wych hurtowników węglowych. Cena dzierżawna 
jednej zasieki powyżej zaznaczonych wymiarów 
wynosi około 70 koron miesięcznie. W calem 
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urząd~eniu .można pomieśc~ć oko~o 400 OOO t przy 1 ba~dzo krótkich przebie?~ch i. szyb~m o,brocie. 
średmm dziennym dowozie od o OOO do 6 OOO t O ile zatem duże korzysc1 mozna osi::1ignąc z za
węgla. Do danej zasieki podlega rozładowaniu stosowania takich wagonów dla zaopatrywania 
węgiel, należący do jej dzierżawcy, i tego tylko poszczególnych dużych zakładów przemysłowych, 
gatunku, dla którego zasieka jest przeznaczoną,; znajdujących się w niewielkich odległościach od 
można jednak podzielić zasiekę na dwa poddziały, kopalni, to dla og6lnego ruchu kolejowego są. 
do czego uciekają. się mniejsze firmy, robiąc prze- one nieprzydatne. Przytem specyalizacya wa
grodę wewnętrzną. z węgla grubego. O ile kto posiada gonów powoduje duże trudności na samych kopal
kilka zasiek, obowiązany jest przed przybyciem ła- niach. 
dunku wskazać drodze żelaznej, do której zasieki wę- Zagadnienie o mechanicznem rozładowywa
giel powinien być ssypany. Ustawianie pociągów niu zwykłych węglarek w miejscu dowolnem toru 
węglowych według odbiorców i zasiek odbywa się rozładunkowego :przy dowolnem urr.ądzeniu stacyi 
na stacyi sortowniczej Florisdorf; gotowe pociągi węglowej rozwiązuje przechylacz ruchomy (Tabl. 
wprowadzane są na tory rozładunkowe stacyi Wie- III, rys. l 1). Jest to nizka platforma czteroosio
deńskiej tak, że odpowiednie wagony stają. przy wa z wjazdami szynowymi, spadającymi do toru 
odpowiednich zasiekach. Niezwłocznie po podsta- z obu końców, na której znajduje się rama, po
wieniu droga żelazna rozładowywuje wagony środ- chylona do poziomu zwykle pod kątem 30° i mo· 
kami własnymi. Co do opłat przewozowych .dzier- gąca obracać się dowolnie około pionowej osi oraz 
żawcy zasiek korzystają z ośmiomiesięcznego kre- zmieniać pochylenie do 45°. Praca przechylacza 
dytn na dogodnych .warunkach; '1iszczanie należ- przedstawia się w sposób następujący. Po pod
ności jest obowiązujące z uplywem tego terminu stawieniu na tor rozładunkowy pociągu węglowe
lub w miarę zabiP,rania węgla; uiszczanie to odby- go podjeżdża do takowego przechylacz i wciąga 
wa się w.edług listów przewozowych w porządku pierwszy wagon na swą ramę, która następnie 
chronologicznym względnie do czasu przybycia obraca się na 90°, nadając wagonowi położenie 
węgla. Wykupiony węgiel można wywozić dowol- poprzeczne do toru; ściana poprzeczna wagonu 
nemi ilościami; waga zabieranego towaru określa odryglowywa się i ramię wraz z wagonem nadaje 
się na wagach wozowych, znajdujących się u wy· się większe pochylenie, przez co cały ładunek wy
lotu każdej ulicy węglowej. Dzięki t(.\mu, że głów- sypuje się z wagonu ze stI"ony odryglowanej 
ną podstawą zasieki jest równia pochyła zbocza ściany. 
nasypu, przy wywożeniu węgla ma miejsce ciągł·e Rama ~braca się na dalsze 90° i opróżniony 
obsuwanie się zwału węgla złożonego w zasiece, wagon spuszcza się na tor z nadaniem mu pew
i tym sposobem osiąga się stałe samoczynne odna- nej szybkości. Po obrocie ramy na 1 so0 stopni 
wianie się zapasów. przechylacz jest gotów do rozładowania następne-

R6wnolegle z wprowadzeniem ulepszeń w go wagonu. Cała obsługa przechyla.cza wymaga 
urządzeniach stacyjp.ych te·chnika kolejowa dąży cl'wóch ludzi; czas potrzebny do opróżnienia jed
do przyspieszenia i zniżenia kosztu wyładowywa- nego wagonu stanowi około 6 minut, ~ koszt wy
nia ilości łuzowych przez zastąpienie drogiej pra- ładunku z amortyzacyą ceny ęamego przechylacza 
cy ręcznej sposobami mechanicznymi. Do tych ostat- włącznie, wynosi średnio 0,07 kopiejki od puda. 
nich należą wagony samorozładowywujące się i Jedynym warunkiem w urządzenfo wagonów, 
przechylacze ruchome. koniecznym dla możności zastosowania przechyla-

Wagony samorozładowywujące się (tabl. 111, . cza do wyładunku są ściany poprzeczne ruchome, 
rys. 10), zbudowane w ten sposób, że przez otwo· umocowane u g6Ty na wieszadłach i ryglowane u 
rzenie dolnych klap w skośnych ścianach bocznych dołu; olbrzymia większośe węglarek, używanych 
wagonu cały ładunek samoczynnie wysypuje się z do przewozu węgla na drogach zagranicznych 
niego czy to 'Yprost pod wagon, czy też nieco z oraz na dr. żel. Warszawsko-Wiedeń:,,kiej i Ł6dz
boku, lecz tuż przy szynie toru, wymagają w każ- kiej posiada tak właśnie urządzone ściany po
dym razie specyalnego urządzenia miejsca rozła- przeczne, warunkowi temu nie czyni zadość nie
d unkowego i w zwykłych warunkMh og6łu stacyi znaczna tylko liczba węglarek . z pudłami żela
kolejowych znaleść zastosowania nie mogą. Wyła- znemi. 
dowywanie z takich wagonów wprost na wozy Zastosowanie przechylacza jest niemożliwem 
jest niemożliwe; proste nasypy są także nie- tylko tam, gdzie wyładunek musi się odbywać 
wystarczające; tor rozładunkowy musi być za- wprost na wozy, natomiast, gdy chodzi o umiesz
wieszony bezpośrednio ponad składem z pozosta- czenie węgla lub innego odpowiedniego ładunku 
wieniem wolnej przestrzeni pomiędr.y szynami lub w zasiece, koszu, czy też wprost na ziemi obok 
przy szynach (tabl. I, rys. 5). Wysoki koszt wa- toru wyładunkowego, (Tabl. ID rys. 11 b, c i d), 
gon6w samorozładowywują.cych się wtedy tylko t. j. wog6le dla wszystkich typów urządzeń sta
opłacić się może, gdy specyalna ich zaleta dość cyjuych, praca przechylacza nie znajduje żadnych 
często będzie użytkowywana, a przeto tylko przy przeszkód technicznych i opłaca się nawet przy 
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umiarkowanem średnio dziennem przybyciu. 
Opisane powyżej urządzenia kolejowe można 

podzielić na trzy odrębne ka.tcgorye: 1) katego· 
rya, dążąca do uniezależnienia wyładunku wago
nów od wywozu ładunku poza obręb stacyi; 2) 
kategorya, dająca możność przechowywania na 
stacyi większych ilości towaru i wyłączająca ko
nieczność utrzymywania składów hurtowych poza 
stacyą; 3) kategorya, mająca na celu przyspie
szenie, ułatwienie i zniżenie kosztu robót wyła
dunkowych. 

Ulepszenia pierwszej kategoryi, wprowadza
jąc normalne stosunki między drogą żelazną. i 
odbiorcami na stacyach użyteczności publicznej 
i umożliwiając zastosowanie ulepszeń trzeciej ka
tegoryi, bynajmniej nie rozstrzygają sprawy zapa
sów opału, koniecznych w dużych środowiskach; 
w tych ostatnich, niezależnie od podobnych urzą
dzeń stacyjnych, muszą. istnieć hurtowe składy 
opału, dowożonego do nich, czy to ze stacyi, czy 
też za pośrednictwem bocznic kolejowych, czy 
wreszcie drogą wodną. (jak np. w Berlinie). 

Zaopatrzenie w takie ulepszenia stacyi kole
jowych w Warszawie, nie posiadającej prawie 
zupełnie hurtowych składów wąglowych, a zatem 
nie mogącej utrzymywać zapasów opału , jako ta
ko odpowiednich do spożycia, usunęłoby wpraw
dzie obecne niezwykłe stosunki między drogą że
lazną. i oqbiorcami, lecz nie polepszyłoby położe
nia w Warszawie wogóle sprawy orałowej. Iaj
mniejsze wstrzymanie lub zmniejszenie dowozu 
węgla z zagłębia Dąbrowskiego i ze Śląska musi 
wywoływać w Warszawie mniejszy lub więbzy 
brak opału ze wszystkimi niepożądanymi jego 
skutkami. 

Przesilenia takie dotychczas zdarzały się dość 
rzadko, gdyż możność należytego zwiększenia do
wozu w odpowiednich chwilach wyłącznie zależa
ła od sprawności przewozowej dr. ż. Warszawsko
Wiedeńskiej, zwiększyć którą można było zawsze 
zapomocą najęcia stosownej liczby wagon6w, w 
ostateczności zaś możliwem było wzmocnienie przy
wozu węgla Śląskiego. Obecnie stan rzeczy pogor
szył się znacznie; ogólny ruch osobowy i towaro
wy na dt. ż. Warszawsko-Wiedeńskie3 doszedł iuż 
do takiego natężenia , iż przelotność tej drogi ńa 
linii Sosnowiec-Warszawa jest prawie wyczerpana, 
a chwilami wprost niewystarczająca ; okoliczność ta 
stawia nieprzezwyciężoną. granicę tak ula wahań 
dowozu, jak i dla bezwzględnej wielkości tego osta
tniego. 

Korzystanie dla zwiększenia dowozu do War
szawy z ok6lnych kierunków, do kt6rego dawniej 
niejednokrotnie z powodzeniem uciekano się, obec
nie jest zupełnie wyłączone wohec niewątpliwego 
przeciążenia drugiej magistrali, lączącej zagłębie 
Dąbrowskie z rynkami zbytu, a mianowicie dr. ż. 
Dęblińsko-Dąbrowskioj. 

Wobec tego, jożeJi dawniej uznawano utrzy
mywanie zapa::;ów opału w Warszawie za nader 
pożnidane, to obecnie staje się ono wprost koniocz
nem. 

Ongi istniały przy stacyi towarowej W arsza
wa-Wiedeńska p1-ywatne składy węgla na placach, 
dzierżawionych od drogi żelaznej; po skasowaniu 
ich, wywolanem koniecznością rozwoju torów sta
cyjnych, pozostało dotychczas jeszcze na gruntach 
prywatnych kilka takich skład6w, które jednak 
tak pod względem swej pojemnośei, jak i obrotów, 
nie mogą mieć wpływu na ogólny stan rzeczy w 
Warszawie. 

Próba zastąpienia zniesionych składów p1·zez 
inne, podjęta przez Magistrat m. Warszawy na 
placu Broni, spełzła na niczeni wobec tego, że ze
spół warunków korzystania z placów miejskich 
stawiał składników w niemożności wytrzymania 
wsp6Jzawodnictwa z odbiorcami węgla na stacy)lch 
użyteczności publicznej. Wogóle należy zaznaczyć, 
żo jodynie dotychczas znany i stosowany u nas 
typ węglowych sklad6w prywatnych, urządzanych 
na. gruntach własnych lub dzierżawionych od ko
lei przy torach stacyjnych i połączonych z nimi 
bocznicach , zupełnie nio nadaje się do rozwiązania 
zagadnienia o utrzymywaniu zapasów węgla w 
Warszawie. Koszta utrzymywania podobnego skła
du są tak znaczne, że składnik może współzawod
niczyć ze zwykłym odbiorcą tylko przy znacznym 
obrocie na niewielkiej przestrzeni; sklad zatem mu
si mieć charakter skladu czysto obrotowego, i o 
stałem trzymaniu na nim większych zapasów wę
gla mowy być nie może; zapasy takie w podob
nych składach zjawiają się tylko w razach zmniej
szenia się zapotrzebowań i spa;dku cen, t. j. by
najmniej nie wtedy, kiedy są rzeczywiście po
trzebne. 

Utworzenie sklad6w węglowych w obecnych 
warunkach wtedy tylko może mieć powodzenie, 
jeżeli technicZlle ich zalety i warunki korzystania. 

. z nich zapewniałyby składnikom nietylko pokrycie 
kosztów, związanych z utrzymywaniem zapasów, 
lecz i pewną wyższość nad zwykłymi odbiorcami 
węgla na torach ogólnej stacyi towarowej. 

Dostawa węgla na miejsca 'spożycia za po
średnictwom składów węglowych nie może wypa
dać drożej, niż przez stacyę towarową ogólną. 
Urządzenie składów musi być takie, aby przecho
wywany zapasowy węgiel odnawiał się systema
tycznie i możliwie samoczynnie; składy zatem mu
szą być jednocześnie zapasowymi i ohrotowymi z 
możnością. wywozu węgla w dowolnie drobnych 
ilościach i z wyłączeniem konieczności utrzymy 
wania jakichkolwiek innych składów poza niemi. 
Zapewnioną. musi być możność składania różno
rodnych gatunków węgla bez ich pomieszania. 
Wreszcie w celu możliwego obniżenia kosztów 
utrzymywania samych składów. powinny one być 
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połączone w jeden zespól , mający wspólnem wszystko nich tak, aby wynikające ztąd obciążenie każde
to, co może być zjednoczoncm w jednych rękach, go puda węgla pewnym ułamkiem kopiejki było 
gdyż tylko zapomocą takiego ześrodkowania daje możliwem do przyjęcia. Przy układaniu tych wa
się osiągnąć urzeczywistnienie dogodności i ulep- runków byłoby bardzo blędnem zapatrywanie się 
szeń , niedostępnych dla każdego pojedynczego na same składy, jako na dodatkowe przedsiębior
składnika. stwo, którngo zadaniem jest osiąganie możliwie du-

W szystkim tym warunkom w zupeJności od- żych "zysków bezpośrednich; do obliczeń powinny 
powiada stacya węglowa dr. 7.. Nordbahn w Wied- być przyjęte i pośrednie korzyści, wynikające dla 
niu, i w stworzeniu czegoś podobnego w Warsza- drogi żelaznej z utworzenia i pomyślnej działalno
wie należy uznać najlepsze rozwiązanie sprawy dla ści składów, które są nie małe. Dla drogi żelaz
naszej stolicy w obecnych jej warunkach. nej, której przelotność jest na wyczerpaniu, rzeczą. 

Trudną do usunięcia przeszkodą urzeczywist- pierwszorzędnej wagi jest możliwe zmniejsz~nie 
nienia takich nowości zwykle bywają względy wahań w napięciu ruchu w okresach letnim i zi
formalne; w danym wypadku, na szczęście, istnieje mowym i jak najrównomierniejszy podział prze
gotowy wzór ogólny, nadający się do zastosowania. wozów w ciągu roku, gdyż tylko tą drogą możli
Jeżeli rozważymy istotę stacyi w~glowej Wiedeń- wem jest uniknięcie ograniczeń przewozu w pew
sk.iej, to łatwo przyjdziemy do wniosku, że stano- nych chwilach z wypływającą ztąd stratą pew
wi ona pewien rodzaj składu, ześrodkowanego w nej części ładunku i osiągnięcie możliwego maxi
rękach drogi żelaznej a przeznaczonego do długo- mum produkcyjnej pracy drogi żelaznej ; do osiąg
terminowego przechowywania węgla. .Możność pro- nięcia r6vv:norniemości przewozów znacznie po
wadzenia takich czynności przez rosyjskie drogi módz może istnienie składów. Jako drugi zysk 
żelazne jest przewidzianą w obowiqzującem prawie pośredni, wynikający z nich, wskazać wypada możli
kolejowem. Artykuł 134 ustawy ogólnej dr. ż. wość znaczn E::go skrócenia czasu postoju węglarek na 
ros. zezwala drogom żelaznym, za odpowiedniem stacyi odbiorczej, a zatem polepszenie ogólnego 
zezwoleniem, wydawanie pożyczek na niektóre to- ich obrotn. ·wreszcie stworzenie składów zastąpi
wary i przyjmowanie ich na przechowanie w spe- łoby caly szereg torów rozladunkowych i ulic to
cyalnych składach, przyczem w spisie towarów po- warowych, na stacyi towarowej ogólnej , dając dro
wyższych wprost wymienionym jest węgiel kamienny. dze żelaznej prawo do pobierania nowych opłat, 

Artykuł 134 uzupełniają Najwyżej zatwier- wynikających z czynności składowej , ubezpiecze
dzone przepisy o prowadzeniu przez drogi żela- niowej, wyładunkowej i kredytowej, prowadzenie 
zne czynności pożyczkowej , składowej i komisowej. k t6rych na stacyach ogólnych jest niemożliwe. 
Czynności te mogą być prowadzono łącznie, lub Wszystkie te względy powinny być przyjęte pod 
każda oddzielnie. W przepisach o czynności skła- u wagę przy opracowywaniu warunk6w korzystania 
dowej znajdujemy, że opłata za przechowanie z projektowanej stacyi węglowej w Warszawie. 
(składowe) nie może być wyższa od 1/ 10 kopiejki Dla cał'oksztaltu pojęcia o takiej stacyi pozo
od puda za miesiąc i powinna być obliczana za staje zdać sobie sprawę z przybliżonej jej rozleg
okresy półmiesięczne, pn1,yczem czas krótszy od łości i poj emności. 
15 dni liczy się za pól miesiąca; że ubezpieczenie J Jeżeli za zasadę przyjąć ideę, urzeczywistnio
jest ob~wiązkowe, i że wyładunek może być doko- ną. w Wiedniu, to takie składy powinny mieć 

u.llcoc.. 
~~6"nc : 

-f .. -·· .......... ; ____ 1'.L_l_c._· -c_ec._· ·---1 

.~ ......... s •• „ ......... +-$,. +-·· ~·„"· -+ ............ .re„ •.......... + .. 4.s-„„ .. ~,:I "•·+-·······9 ,n . . . .. .... + 
nywany przez drogę żelazną lub odbiorcę, stoso
wnie do życzenia tego ostatniego. 

Widzimy więc, że niema 7.adnych pr zeszkód 
formalnych dla powołania do życia kolejowych 
.składów węglowych długoterminowego p rzecho
wania oraz dla ułożenia warunków korzystania z 

kształt szeregu zasiek na zboczach nasypu , pochy
lonych do poziomu pod kątem 4:5°; jako średnią 
wysoko8ć nasypu można przyjąć 4,5 m, szerokość 
zaś I 2 m, jako dostateczną dla pomieszczenia ti:zech 
torów: dwóch rozładunkowych po bokach i trze
ciego dla manewrów i ustawiania próżnych wago-
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nów po środku; dla dostępu do zasiek, poza 3-me- Wybór miejsca na urządzenie składów w 
trowemi ich podstawami poziomemi, muszą być Warszawie zależy oczywiście od możności wydzie
przeprowadzone z obu stron nasypu ulice średniej lenia potrzebnego na nie placu. Jiewątpliwą. jed
szerokości po \:l m. nak jest rzeczą, że składy muszą. być na lewym 

Tym sposobem cała szerokość przekroju po- , l>rzegu Wisły, i mieć dogoJne połączenie ze środ
przecznego stanowić będzie około 45 m. Jako zwy- j kiem miasta, nie gorsze, niż stacya towarowa dr. 
kłe zapełnienie zasieki można przyjąć warsLwę wę- żel. Warszawsko-Wiedeńskiej; najwięcej wskaza
gla, leżącą na pochyłej jej podstawie długości nem byłoby przeznaczenie na t.en cel części tej 
6,36 m (J1(4,5)2 X2), grubości na 2 m; każdy więc · ostatni~j, co przy ogól~om przopl8:now.aniu War
metr długości nasypu dostarczy miejsca do złoże- sza,~skieg~ . węzła kolowwego zda3e się być zu-

( 

? 2 ) polme mozliwem. 
nia najmniej 30 m3 (6,36X2+ T) X 2 , t. j . Projekt odpowiedniego memoryału był od-

czytanym na Zjeździe VIIJ-ym przemysłowców górni-
1 500 pudów węgla. . czych w Królestwie Polskiem, i zyskał uznanie tegoż 

Rocz.1.y przywóz do. Warszawy węgla k~rmon- Zjazdu. W niedtugim czasie maj<\ zacząć się per
ne~o, o~b10ra11ego obecm~ n8;. to.r~ch og.ólne1 s.ta-

1 

traktacye w tej sprawie z Zarządom dr. żel. 
cyi. dr .. z. War~za~s~o-Wie?~nskie3, nalezy przy3ąć vYarszawsko-Wiedeńskiej; oprócz tego sprawa wej
w il?śc1 co 1.iaJmrne3 GO m~lionów pu~6w, co rów- dzie na porządek dzienny Warszawskiego Komi
na. się. średm~m.u dowozowt 200 tys1~cy pudów tetu O kręgowego do regulowania przewozów na~ 
dzien.m~. Jezeh za normę z.apasu P.rzyJąć w10Jkoś~ drogach żelaznych. Jaki los ją spotka, trudno 
pólm1os1ęcznego dowozu, t. J· ś1:e?-111 dowóz 12 dm obecnie przesądzać. :Miejmy jednak nadzieję, że 
roboczych, wynoszący 2,-1 milionów pudów, to przykJad Wiednia i konieczność uzgodnienia wa-
długość nasypu powinnaby wynosić2 ~OO OOO 1 600 runk6w stacyjnych z wymogami prawa kolejowe-

1 500 go, przy szerszym poglądzie na rzeczy, jakim od-
metrów, a zatem d la urządzenia składu typu po- znacza się obecny Zarząd dr. ż. Warszawsko-Wie
wyżej opisanego potrzebnym jest plac około dońskiej, pomaga do pomyślnogo rozwiązania 
1 600Xł5=70 OOO m2• Wobec tego, że grubość sprawy składów węglowych kolejowych przede
warstwy węgla w zasiece może być zwiększoną, do wszysLkiom w Warszawie a następnie na wszyst-
2,5 m, pojemność składu wynosiłaby 3 miliony kich stacyach miejscowych dróg żelaznych z 
pudów węgla; zatem na 1 m2 zajętej powierzchni,. większym dowozem węgla kamiennego. 
łącznie z dojazdami i torami, przypadałoby 43 pu-
dy węgla, co stanowi spółczynnik zadowalający. I Tomasz Kociatkiewicz. 

Jormy aarobkowe w górnictwie w1glcwem w Prusach. 
Normy zarobkowe górników, zatrudnionych 

1 
na wzrost norm zarobkowych g6rnjk6w, zatrudnio

w kopalniach węgl a kamiennego w Prusach, tak nych w przemyśle węglowym w Prusach, wpływa 
prywatnych, jak i państwowych, wykazują, w prze- niewątpliwie również wzmagająca się z roku na 
ciągu ostatnich zwłaszcza pięciu lat wyraźną dqż- rok drożyzna środków spożywczych i pierwszej 
ność zwyżkową. Wzrost tak przeciętnych zarobków potrzeby. Pod wpływem wszystkich tych czynni
rocznych 1-go zatrudnionego górnika, jak i prze- ków zarobki w przeciągu ostabiich czternastu lat 
ciętnej normy płacy na l zmianę i 1 górnika, (od roku 1900 do roku 1913 włącznie) wzrosły, 
wynika z wielu powodów, wśród których nieobo- zwłaszcza w ostatniem pięcioleciu, jakkolwiek, 
jętnym wcale czynnikiem jest znaczny rozwój or- należy to z góry zaznaczyć, cechują, je znaczne 
ganizacyi zawodowo-gospodarczych górników, za- wahania z roku na rok. 
trudnionych w przemyśle węglowym niemieckim; Poniżej przedstawione są normy zarobkowe, 
pomienione organizacye pomimo różnic ideowych tak przeciętne roczne, jak i przeciętne na zmia
postępują w sprawach zarobkowych łącznie i zgod- nę 1-go zatrudnionego górnika dla trzech głów
nie. Również na wzrost norm zarobkowych górni- nych zagłębi węglowych w Prusach 1) zagłę
ków, zatrudnionych w kopalniach węgla kamien- I bia Górnośląskiego, 2) zagłębia \\"estfalsko-Nad
nego w Prusach, ·wplywa niewątpliwie silny roz-

1 

reńskiego (rzeki Ruhry), 3) zagłębia Saarskiego 
wój samego przemysłu węglowego, wyrażający się (tylko kopalnie państwowe). Inne zagłębia węglo
nietylko wzrostem wydobycia, ale i znacznem , we pruskie, jak: Dolno-Śląskie, Północno-Niemiec
zwiększeniem się wartości wytwórczości. Wreszcie 1 kie leśne, Akwizgrańskie oraz obwody węglowe: · 
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Lobejiin i Ibbenbiiren, pominięte są z .te~o powo- 1 W przeciągu omawianeg~ okresu czasu, t. j. od 
du, że dla przemysłu węglowego (kamiennego) w roku 1900 do roku 1913 wlączme, w trzecp. głównych 
Prusach mają one znaczenie <lrugo i trzeciorzędne, zagłębiach węglowych w Prusach, na Sląsku Gór
jak również dlatego, że ze źródeł urzędowych nym, w dbwodzie rzek.i Ruhry oraz w obwodzie rzeki 
bardzo trudno a nawet pod pewnymi względami Saary (przyczem tutaj są wzięte pod uwagę tylko 
niemożliwem jest wydzielenie dla nich zasadni- kopalnie skarbowe, w calem bowiem zagtębiu 
czych norm cyfrowych. Pięć tych dmgo i trzecio- rzeki Saary istnieje ostatnio zaledwie 1 kopalnia 
rzędnych zagłębi oraz obwodów pominięte zostały prywatna) liczba zatrudnionych górników, wyso
tem łacniej, że stosunki zarobkowe, panują.co w kość wydobycia węgla kamiennego tak całkowita, 
tych okręgach węglowych, nie wywierają wyraź- jak i w odniesieniu do 1 zatrudnionego górnika, 
niejszego wpływu na ogólny obraz statystyki za- wreszcie liczba zmian w przeciągu całego roku, 
robkowej w przemyśle węgla kamiennego w Pru- odrobionych przez 1 górnika, przedstawiały się w 
sach. sposób następujący: 

Liczba Wytwórczość wę- Liczba dniówek (zmian) na I górnika 
za trud- gla w tonnach rocznie 

Zagłębie węglowe Rok nionych -
., przecięr=- -;ałoga j . I pomocni- robotnicy górników całkowita n~ n.a I całkowita górmcy cy P?d j ~:i po- . 
I gormka I z1enuą wierzchni , , 1900 I 68425 24 82928-t I 354 

I 
28r 

I 
275 

I 
292 290 

1901 77183 25251943 3r9 281 275 290 292 
1902 79 r79 24435368 301 277 26g .l85 29G 
1903 82213 25265147 299 279 274 285 28g 
1904 83391 25 4r7 9II 296 280 275 28-) 291 
1905 85940 27014 7o8 ;i.os 282 277 288 291 

Zagłębie Górnośląskie I 1go6 88930 29659656 32 3 286 281 I 293 294 

I i9cn 94367 32223030 3)1 288 283 I 2if> 298 I 1go8 I04 865 33g66323 3LI 288 282 I 29? 297 
1909 1 [5908 34655478 290 283 277 2~7 294 
r9co 116 262 3446o66o 287 280 273 I 285 292 
19I1 II? 403 36653790 302 282 275 285 293 I 

1912 119863 4r 543442 346 :.iBg 284 I 293 297 
l 1913 J21 617 438o1 o56 36o 3 12 3o6 I 316 319 

I 1900 220031 6o n93;8 263 318 309 327 339 
1901 2::J6 76g 59004009 240 30l 29r 3o6 325 

, lgc>2 236543 586265&> 238 29Ó 288 297 322 
1903 248 J20 65433 452 253 3r1 304 3II 332 
1904 262037 68526 456 250 30-J 2g6 301 333 
1905 2596o8 66704 232 244 295 283 291 334 

Zagłębie Westfalska-Nadreńskie I 1go6 270288 78722 109 276 321 3r5 318 348 

I 1907 294 TOI 82 192 395 264 321 3[3 319 350 
rąo8 324 895 8{843 593 247 310 301 308 341 
J909 330.p+ M4 Bg6 I II 243 301 292 297 3.~2 

1910 334 6 19 89090402 252 304 2g6 300 335 
l9Il 34q16 035759'26 259 308 300 305 337 

l 
1912 ::150784 100264 830 278 3r5 309 3u 344 
19r;i 38295c JIO 743 743 28g 327 323 326 341 

Z•glębi• S"""' (kop•:nle >k"bow•)l 

I 
1900 40303 9 491380 2·~7 293 290 295 307 
190C 41923 9 400 192 218 291 291 2g6 309 
lg<>2 42036 9 57c 647 219 295 292 297 

I 309 
1903 438rr 10 r44 171 l 223 297 295 299 309 
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~ 
Liczba Wylw&o;o<ć wę- j Liab> dnMw<k (zm„n) nz l górnlkz 

zatrudnio· gla w tonnach rocznie 
Zagłębie węglowe Rok nych I przecięt· załoga I . . lpomocni-

1 

robotnicy 
górników całkowita na. n~ całkowita gormcy cy. p~d ~a po- . 

I gorn1ka z1em1ą wierzchni 

r 1904 44949 10461529 2.z4 

I 296 292 299 313 
1905 45 737 10774300 226 293 289 297 310 
1906 47891 II 283799 226 2g6 291 299 3 12 

Zagłębie Saarskie (kopalnie sk~rbowe) ł 
1907 48895 10839776 213 295 291 297 310 
1go8 t9998 II 223045 216 293 288 296 3o8 
1909 51788 II 220 913 2o8 287 282 289 303 
r910 52 397 IC' g81 849 201 283 278 284 300 
r911 ~q36 II 636904 216 288 28-z 

I 
291 3°4 

1912 501n 12 461 g62 248 2g6 290 300 309 
I 1913 496g6 12996 579 26 1 3 l0 3o8 3c4 ' 314 

Jak ':idać, najwyżs~a liczebnie przecię~na 

1 

my d}a zagłębia Górnośląskiego. Charaktęrys.tyczną, 
wytwórczośc węgla }rnm1ennego na 1 górmka również cech llt norm, dotyczących odrob10nych 
przypadała w omawianym okresie na zagłębie przez 1 zatrudnionego górnika dniówek (zmian) 
Gornośląskie, najniższa na zagłębie Saarskie. J e- 1 ro'cznie, jest to, że wogóle liczba zmian, przypa
żeli mierzyć wzrost takiego przeciętnego wydoby- dających rocznie na 1 górnika pod ziemią, jest 
cia różnicą pomiędzy stanem w roku początko- niższą od takiejże liczby, obliczonej w stosunku 
wym 1900 a końcowym 1913 omawianego okresu do całkowitej załogi kopalń 
czasu, wówczas 'przyrost przeciętnej wytwórczości Najwyższa liczba odrobionych rocznie przez 
wyrazi się odsetkowo dla zagłębia Górnośląskiego 1 górnika dniówek (zmian) przypada na robotni
+ 1,1%, dla zagłębia Westfalsko-Nadreńskiego+8,9%, k6w, zatrudnionych na powierzchni; liczba zaś 
a dla zagłębia Saarskiego prawie+ 15%; jeżeli taka w grupie pomocników pod ziemią zajmuje 
jednak uwzględnić znaczne wahania, charaktery- tutaj miejsce mniej więcej ~rodkowe, najbardziej 
zuj ące pod tym względem dane, dotyczące Śląska zbliżone do norm tego rodzaju dla całkowitej za
Górnego, wahania silniejsze, aniżeli uwydatniają Jogi kopalń. 
dane tego rodzaju dla zaglębia Ruhrskiego i Sa- W przytoczonej poniżej tablicy przedstawio
arskiego, wówczas przyrost przeciętnej wytwór- ne są dan e cyfrowe, dotyczące przedewszystkiem 
czości, w odniesieniu do 1 górnika będzie dla wzrostu wartości wydobycia węgla kamiennego w 
Śląska Górnego nieco wyższy od obliczonego po- trzech głównych zagłębiach węglowych w Prusach, 
wyżej. . zarówno wartości całkowitej , jak i przeciętnej w 

Pod względem liczby rocznej dniówek (zmian ', odniesieniu do 1 zatrudnionego górnika; dalej 
przypadającej na 1 górnika, najwyższe normy tego sumy wypłaconych zarobków czystych, oraz prze
rodzaju przypadają w przeciągu omawianych ciętne wysokości rocznych zarobków czystych I-go 
czternastu lat na zagłębie Westfalsko-Nadreńskie zatrudnionego górnika, tak w odniesieniu do cał
(rzeki Ruhry), miejsce następne zajmuje tutaj kowitej zalogi kopalń , jak i dla oddzielnych trzech 
zagłębie rzeki Saary, ostatnie zaś zagłębie Górno- grup górników. T ego rpdzaju obraz statystyczny 
śląska. Normy te zmieniały się z roku na rok przedstawia się dla o~tatnich czternastu lat w 
najsilniej dla zagłębia Westfalsko-Nadreńskiego ; spos6b następują.cy: 
naJwiększą zaś stałość wykazują tego rodzaju nor-

. W art ość wytwórczości 
w markach 

Zagłębie węglowe l:ok I przerięt-
całkowita na na I 

górnika 

1900 184 585736 ,'2 6g8 

1901 213 054 242 276o 

Zagłębie Górnośląskie < 
1<)02 195 318 107 2 466 

1903 194685 620 2 365 

1904 190~ 443 2279 
1905 202 137 758 2352 

Suma wypła-
conych za- Zarobek roczny I gorn 

robków czy- I górnicy 1 po 
stych w mar· załog~ pod zie- j cy 

kach całkow 1tll mią . zi 

1~a w markach 

mocni- robotnicy 
pod J na po

emią wierzchni 

59995 482 877 983 918 771 

67 3II o6g 872 969 919 783 

64 946995 820 902 873 762 

68425 264 832 923 87; 766 

Ó<J 721 872 836 9;i2 879 768 

74 513 047 867 970 I 927 787 

„ _ 
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Wartość wytwórczości ' Suma wypła- Zarobek roczny I gór!!ika w markach w markach conych za-
Zagłębie węglowe Rok . - robków czy- zało a I górni~y pomocr.i-1 robotnicy . przecięt- st eh w mar-całkowita I na n~ I Y kach calko~ita pod _z1e- 1 cy pod ~a po- . 

górnika m1ą ziemią wierzchni 

I 1906 2256o4 151 2537 82212516 I 924 l I 037 HXY] 828 

I 1907 219 875 971 I 2966 9~ 6',8335 l 003 I 130 l 109 894 

J 
1908 ~18 136 759 3034 106623924 l 016 I I 146 l 120 912 
1909 324 192271 2 79') II4 267213 986 I J OO J. 091 912 Zagłębie Górnośląskie I 1910 3o8 876g66 2 657 n2061267 964 l 068 1079 

I 
904 

19rr :F4 705 885 268o n50Ó9182 9Bo l 094 1089 91 9 
19c2 353015934 2 945 126 247 769 1053 I Jg6 l 163 970 I r913 393 664 928 q238 137 879 r68 l 134 1487 l Io6 l 018 

r 1900 512 728 868 2330 293oo8 261 l 332 I 1592 

I 
loq6 1125 

1901 5166g3429 2182 21l9791170 1224 

I 
1447 1024 loBo 

1go2 491687 039 208o 267613650 I 131 I 314 955 1047 
1903 541940652 2 18-1 2g8951205 1205 i 1 4n lOJ? 1094 
1904 565395 ~32 2 I~8 3166o1 lg6 1208 I I 415 lOOÓ l n6 
1905 500273910 2158 307 770713 J. 186 1370 987 l 143 

Zagłębie Westfalska-Nadreńskie J 1906 6e9129553 25.;9 378851 584 l4C2 1664 I 156 i 255 

I 1907 782 750531 2662 459 ·fl502I l 562 1871 r289 1356 
1908 854 334 794 266o 485 378494 l 494 I 766 1255 1334 
1909 8~1407 g83 2471 445995 884 1350 1556 I 162 1272 
1910 872136989 2 702 462 285579 q82 l 589 l 195 1299 
19n 9u 444764 - 2380 493952 905 r..146 1666 l 247 1340 

~-) ? ? I 586 1858 1912"" 570 ~94 223 1341 1429 
I 191:{') ') ? 6722o6 267 1755 2o88 q8o 1509 I 

I 1900 IIO -190542 27-!J. 42 057136 l 044 I I 193 837 921 
1901 n9730628 I 2856 43702693 1042 I l J.91 855 929 
1902 112071041 2666 44 246996 l 053 I 1fl9 8C9 929 
1903 115 398 753 2644 468o8011 I o68 I 273 878 938 

I 
1904 121 643913 2712 49330 734 l 097 l 230 9 1 l g88 
1905 125320 531 2 ·21 50957 518 1 IJ4 1239 

I 
938 1010 , ) 

Zaglę bic Saa1 skic (kopalnie skarbowe) J 1906 133 757 829 2830 54 gar g8r l 146 l 283 91'0 1047 

I 1907 1355'\l 745 2 771 57954"62~ J185 l 330 1018 1094 
1908 143366697 1 286g 59102125 I 182 I 1333 1076 l 104 
1909 140 718 673 2717 588o8002 l 136 l 273 ) 056 1085 
19 10 135539550 2 586 58788092 l 122 l 2-l8 J 042 l o81 
19r r 134 700 652 2 507 6o <!15 203 l 168 I 298 1 082 log6 

~- ) ? ') 
62712137 1912 ,. J 25J. .1399 .l 172 

I 
l 125 

l i913~') ? ? 686ro 145 l 381 I 59-1 J 288 1207 
Przytoczone powyżej dane uwydatniają wy- w kopalniach skarbowych, znajdujących się w 

raźnie niowątpliwy wzrost w przeciągu omawiane- zagłębiu rzeki Saary, zajmują miejsce pmS:rednie. 
go okresu czasu wysokości rocznego zarobku gór- Z pośród trzech głównych grup robotników ko
nik6w niemieckich. palnianych, to jest: 1) górników pod ziemią, 2) 

Najwyższe roczne zarobki pobierają górnicy pomocników pod ziemią i R) robotników na po
w zagłębiu Westfalsko-Nadreńskim ,_ najniższe w wierzchni, najwyższe normy zarobków rocznych 
zagłębiu Górnośląskim; płace górników (roczne) przypadają. na grupę J -ą., co jest łatwo zrozu-

-> Dane dotąd nie ogłoszone. I miałem ze względu na wartość i charakter pracy 
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tej grupy robotników. Następne co do wysokości I nia obrazu zarobków w górnictwie węglowem w 
miejsce zajmuje grupa 3-a w której znajduje się Prusach przytaczają się poniżej dla trzech głów
zazwyczaj znaczniejsza liczba robotników wykwa- nych zagłębi węglowych w Prusach normy za
lifikowanych; najniższymi były zarobki roczne w robków na dniówkę _(zmianę) w przecięciu dla 
grupie 2-ej sił pomocniczych, pracujących pod całej załogi kopalń tamtejszych, jak i dla trzech 
ziemią. poszczególnych grup. 

Celem możliwie szczegółowego przedstawie-

Zagłębie węglowe 

Zagłębie Górnośląski e 

Zagłębie 

Westfa lsko-Nadreńskie 

Zagłębie Saarskie 

(kopalnie skarbowe) 

r 

( 

I 
J 

I 
l 

Rok 

1900 
rgor 
rgo2 

1903 
rgo4 
1905 
l 9o6 

I907 
I908 
1909 
I910 
I9II 

1912 
r9r3 

rgoo 
1901 
1902 
1903 

1904 
1905 
1906 

1907 

1908 

1909 
l9IO 

I 91l 

r912 

1913 

Igo<> 

1901 
1902 

1903 
1904 
1905 

1906 

Zarobek czysty na dniów
kę (zmianę) jednego gór

nika w markach. 

górni
cy 

pod 
ziemią 

po-
mocni
cy pod 
ziemią 

robot-
nicy 

na po
wierz
eh ni 

załoga 

całko-

3,57 

3~52 

3,35 
3,37 

3,39 
3,5o 

3,69 

4,00 
4,04 

3.97 

3·9 1 

3,98 

4,22 

4,85 

5,16 

4,98 

4,57 
4,64 
4,78 

4,84 
j,29 
5,ga 
s,86 
5,33 
5,37 
s,ss 
6,c2 

ó,47 

4,n 
4,og 

4,o7 
4, 12 
4,22 
4,29 
4,40 

3, 14 
3,17 

3:07 
3,o7 

3,09 
3, ia 
3,43 

3,75 
3,83 
3 ,80 

3,79 

3~82 

3~97 

3,5o 

3,36 
3~35 

3,22 
3 , 27 

3.34 

3, 40 

3\6-1 
4 ~04 

4\08 

3,92 
3.98 

4 .09 

4 ·3 1 

4 .,54 

2,83 

2,8g 
2 ,93 
2,94 
3,c;:; 
3,16 
':h2r 

2,66 
. 2,6g 

2,63 

2,65 
2,64 
2 ,70 

2,81 

3,00 
3;0? 
3,10 
3,10 

3, 13 
3,26 

3,19 

3:32 
3,32 

3,25 
3,2 9 

3,35 
3,42 
3.6 1 

3,88 

3 ,91 

3;83 
3.88 

3·,97 
4 .15 

4 ,:H 

3, 00 
3.,0 1 

3 ,01 

3~04 

3; 16 
3,'26 

3,36 

wita 

3,12 

'.\; IO 

2.97 

2,98 
2,98 
3,o8 
3 .23 

;1,48 
3,52 

3,48 

3i4-I 

3,.18 

3,64 
3,63 

4,18 

4~07 

3,82 

3.88 

3,g8 

4,03 

4,37 
4 .. 87 

4,82 
4,.i9 
4,j4 
4,69 
5,03 

5,36 

3,56 

3\54 

3~57 

3,6o 

3„71 
3 ,80 

3,88 
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Zagłębie węglowe 

Zagłębie Saarskie (kopalnie skarbowe) 

Rok 

Zarobek czysty na dniówkę (zmianę) 
jednego górnika w markach 

górnicy pomocni'-
0
robotnicy I z:iłoga 

pod_ er P?<i ' _na po- całkowita 
Z1em1ą z1erruą wierzchni I 

i I 

1907 4,.:,7 I 3,42 3.53 4,02 
1908 4,63 3,64 3:59 4,04 
1909 4:51 3,65 3,;9 3,96 
l<_:lIO 4.50 3,67 3,6o 3,97 
1911 4:6o 3,72 I 3,61 4,o6 
19 12 4._83 3,91 3,64 4,~2 

1913 :;,13 4:10 3,84 4:45 

Jak widać, zarobki na dniówkę (zmianę) na I granicach głównych trzech zagłębj, odebrali w ua
Śląsku Górnym są najniższe; najwyższe zas w za- turze lub w postaci rnzmaitych ułatwień i świad
głębfo Westfalsko-Nadreńskim. Występuje tutaj czeń . 
r.rzytem powolniejs~y ~zrost płac na dniówkę .na I Józef Frejlich. 
Sląsku G6rnym, arużeh w dwóch pozostałych w1el· 
kich zaglębiach w Prusach. Zauważyć jeszcze 
należy; że normy to przedstawiają zarobki czyste, 
wypłacone w gotowiźnie, nie licząc tych, które 
górnicy, zatrudnieni na kopalniach, leżących w 

.\JRtervl\ly: KwartRlne i doroczne sp1·awozdl\nia władz górni-
. czych pruskich drukowane w Rtirh•mrrtigtr oraz wyka

zy sekcyi statystyki robotniczei {lrzy Cesarskim urzędzie 
statystycznym R?.e•zy Niemieck11>j, drukowane w Rtich
,wrbeitsblall.I 

Metoda miareczkowa ilościowego określania ołowiu w galmanach błyszczach 
ołowiu zapomocą chromianu potasu. · 

Wiadomo, że dla ilościowego określania olo- ści tej metody miareczkowej. 
wiu istniejo ogólna i ścisła metoda wagowa drogą Wprawdzie F'ru:EDRJCE :MoBR w podręczniku 
strącania ołowiu w postaci siarkanu ołowiu (PbS04). swoim pod tytułem „Lehrbuch der Chemisch
Mając jednak do czynienia z większą ilością analytischen Titrirmethode" wspomina o tym spo
oznaczeń ołowiu , jak np. w pracowni chemicznej sobie, lecz autor ten radzi miareczkować rozczyny 
przy kopalniach galmanu w Bolesławiu, pragną- \ ołowiane przy pomocy K 2Cr0 4 na gorąco, gdy 
łem uniknąć zmudnej manipulacyi ważenia osadu tymczasem ja miareczkuje przy temperaturze nor
PbS04 w Len sposób, żeby po rozpuszczeniu malnej , t. j. przy 20°0, ponieważ zauważyłem, że 
PbS04 w 50% kwasie octowym w obecności amo- otrzymany PbCr04 rozpuszcza się nieco w kwasie 
niaku określać ilościowo ołów w tym otrzymanym i octowym w rozczynach, doprowadzonych do 
rozczynie przy pomocy metody miarerzkowej. wrzenia. 

W~ród istniejących metod miareczkowych w Przebieg tej metody miareczkowej je&t na-
celu ilościowego określania ołowiu, ogólnie jednak stępujący: odważa się przy określeniu ołowiu ·w 
mało jeszcze przestudyowanych, wyróżnia się łat- błyszczach 0,5 gr, zaś przy galmanach 2 gr; te 
wością wykonania metoda, polegająca na miarecz- odważone ilości zwilża się w parownicy porcelano
kowaniu soli ołowianych w obecności kwasu octo- wej zgęszczonym kwasem solnym (HCl) i w celu 
wego zapomocą obojętnego chromianu potasu rozłożenia tych rud należy te rozczyny odparować 
(K2Cr04) o znanem mianie. Obliczając następnie do suchości; następnie należy dodać wody w 
procent ołowiu najpierw z odważonej ilości PbS04 większej ilości , zagotować i na gorąco filtrować; 
a następnie rozpuszczając ten sam osad wymie- wówczas w przesączu po tej reakcyi otrzymamy 
nionym powyżej sposobem i miareczkując go chlorek ołowiu (PbCl~), który jest rozpuszczalny w 
przy pomocy K2CrO. , olueślałem powtórnie pro- wodzie gorącej. Ponieważ rozczyn ten obok oło
cent ołowiu ; z porównania tych dwóch wyników wiu zawiera zwykle i wapń, który w obecności 
flo~ciowych sądzić przeto można o stopniu ścislo- , HzS04 i alkoholu opada jako CaS04 równolegle z 
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PbSO~, należy przeto przedtem oddzielić ołów od 
wapnia. W tym celu do poprzedniego ciepłego 
jeszcze rozczynu dodajemy amoniaku do alkalicznej 
reakcyi i około 30 crns płynnego Na,S, t. j. siarcz
ku dwusodowego o koncentracyi 25 gr Na2S w 
300 cmJ wody. Wówczas opadnie czarny osad PbS, 
a wapń pozostanie w .rozczynie. 

Otrzymany osad PbS na filtrze należy , ogrze
wając, rozpuścić w rozcieńczonym kwasie solnym; 
wydzielającą się przytem siarkę należy odfiltrować 
na gorąco , do przesączu zaś dolewa się kroplami 
zgęszczonego H 2S0 4 i alkoholu, poczem opadnie 
osad PbS04, z którego po odfiltrowaniu, wysusze
niu. wyprażeniu i zważeniu oblicza się procent 
ołowiu. 

W podobny sposób wykonałem najpierw pięć 
analiz z próbami błyszczów ołowianych , branych 
przezemnie ze stołów wstrząsanych i z dołów 
maszynek osadzających. Wyniki tych analiz po
mieszczone są w przytoczonei poniżej tabli czce pod 
literą A , w którcJ maszynki osadzające , służące w 
płuczce w Bolesławiu do segregowania błyszczów i 
galmanów, oznaczone są odpowiedniemi cyframi. 
Następnie z każdej poszczególnej próby otrzyma
ny poprzednio osad PbS04 wysypuje się z tygiel
ka porcelanowego do zlewki , w której rozpuszcza 
się PbS04 w obecności małej ilości amoniaku i 
większej ilości 50% kwasu octowego, dodając ostat
niego do kwaśnej reakcyi i doprowadzając ten 
rozczyn do wrzenia w celu przyspieszenia roz
puszczalności. Po znpełnem ostygnięciu należy 
miareczkować ten rozczyn ołowiany zapomocą 
chromianu potasowego o znacznem mianie; przy
tem reakcye przebiegają w sposób następujący : 

PbS04 + 2C2R40~ + 2NH40H = Pb(C~H,OJ2+ 
+ (NH4) 2S04 + 2H20K2Cr04 + Pb(C2Ha02)2 = 

= PbCrOł + 2C2H8KO.!. 

Jako wskaźnik przy tern miareczkowaniu, słu 
ży azotan srebra (Ag N03) , który z najmniejszym 
nadmiarem K2Cr04 wykazuje na płytce porcelano
wej zabarwienie wskutek powstałego tutaj vsadu 
ciemnoczerwonego chromianu srebra (Ag2Cr04) 

podług reakcyi: 

K" Cr04 + 2AgN03 = Ag2Cr04 + 2KN03 . 

Przygotować należy 1/ 10 normalny rozczyn che
micznie czystego i wysuszonego przy 100° chro
mianu potasowego, zawierającego zatem w 1 OOO crn3 
wody 9, 72 gr K 2CrO 4, co równoważne jest J 0,345 .~w 
Pb, czyli 1 cm3 tego rozczynu K.!Cr04 odpowiada 
0,010 345 gr Pb; z Hości' tego płynu, zużytej przy 
miareczkowaniu wyżej wymienionych rozczynów 
ołowianych , obliczyć przeto można procent ołowiu. 

Stosownie do teJ metody miareczkowej roz
puścił em pięć poprzednio wyprażonych osadów 
PbS0 4; otrzymane w tych warunkach rozczyny 
kolejno mianowałem przy temperaturze normalnej. 
Wyniki tych robót pomieszczone są w przytoczonej 
poniżej tabliczce pod literą B. 

I I Ma- I Ma- I Ma- ·I 
1 Ma- szyn- szyn- j szyn- Ze 

/

szynka ka I ka ka jstołów 
~- I Vili _0 I X -

I 
% Pb 

A. Otrzymano mdodą wa- J - .---:------,--, --

gową •..•.•.•. • , 74 ,50 77,28 75, Il 73,36 77, 58 

IJ, Otrzymano metodą mia- j 
rcr.zkową , . • . . . . . 74 ,28 7i" 18 75,:;o 73.24 77,78 

\\"idzimy z tabliczki powyższej , że obie te 
metody przedstawiają w swoich ogniskach bardzo 
nieznaczne różnice, co stwierdza zupełną. dokład
ność wyżej wspomnianej metody miareczkowej. 

Stanisław Budzy1iski. 

ljazd 'H~-J prze11ysło1ców ~6rnicz1cb w Królestwie '•Iskiem. 
CiĄg da lszy P· .v. ia, str. G2G. I szem wybieraniem warstwy dolnej, niż górnej; 3) 
15) Uzupełnić § 21 regulamii;iu o dozorze szerokość pól o~b~dowy n~e powi:ina. prz~nosić 

nad prywatnym przemysłem g6rmczym w tym I 5 m z pozostawiemem pomiędzy me1m nogi gru
kierunku, że odbudowa pokładów węgla kamienne- i bości przynajmniej 3 m, która wybiera się w dro
go ~sz.elkiej g~ubości i na .dowolnej głębokości, i dze powrotnej; 4) z.amulani~ P?l powinno ?yć do
zna1duJącyc~ się pod ~o~·am1 .dró& żelaznych ~ak J konywane natychm1astowo 1 meprze.1:ywaln:e . ta~~ 
użyteczności publiczneJ, Jako i doJazdowych , Jest żeby w każdem polu trwało ono me dłuze] , mz 
dozwolona przy zachowaniu warunków następują- 1 6 dni; w każdym razie pole powyżej 150 m2 nie 
cych: 1) odbudowa pokładów powinna być pro- powinno pozostawać niezamulonem dłużej ponad 
wadzona z zamulaniem podsadzką płynną z naj- 6 dni; zależnie od uznania zarządu górniczego 
lepszego materyału; 2) w tych miejscach, gdzie termin sześciodniowy zamulania może być skró
grubość pokładu przenosi 6 m, odbudowa powin- eony; 5) zabrania się wyjmowanie obudowy i ca
na być prowadzona na dwie "arstwy z wcześniej- ły budynek powinien być pozostawiony w robotach 
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na mie3scu; 6) prze<l rozpoczęciem robót powin
no być dokonane przez okręgowego mierniczego 
górniczego na rachunek kopalni poziomowanie 
właściwej lin.ii kolejowej w stosunku do pewnego 
nie podlegającego zmianom punktu; pomienione 
poziomowanie powinno być uzupełniane co pół 
roku; 7) o rozpoczęciu robót należy zawiadomić 
przynajmniej na 4 tygodnie przedtem właściwego 
inżyniera okręgowego z dokladnem wymienieniem 
daty rozpoczęcia robót; 8) przedsiębiorstwo gór
nicze odpowiada wobec zarządu drogi żelaznej za 
wszelkie szkody1 jakie mogą powstać skutkiem 
wybrania filaru oporowego. 

16) Uzupełnić § 4 dodatku do art. 153-go 
ustawy kolejowej uwagą, że artykuł pow~·ższy nie 
stosuje się do prawidłowych podziemnych robót 
górniczyeh, prowa<lzonych na wszelkich głębokoś
ciach podług planów, zatwierdzanych przez wła
dzę górniczą. 

17) Uchylić stosowanie art. 153 ustawy 
ogólnej rosyjskich dróg żelaznych cio budynków, 
wznoszonyf'h na kopalniach z gliny ogniotrwałej i 
mających znaczenie wyłącznie techniczne. 

18) Uzupełnić obowiązujące prawo górnicze 
przepisem, podług którego we wszystkich przewi
dzianych w tern prawie wypadkach prawnych, 
związanych ze sporządzeniem aktów prawnych 
właściciela powierzchni w razio nieprawomocności 
może go zastępować opiAkun główny z upoważnie
nia rady familijnej. 

l 9) Wyjaśnić, że zadanie Rady Państwa i 
ministra Handlu i Przemysłu przy zatwierdzaniu 
podług art. 367 ustawy górniczej nadań górni
czych, wyjednywanych bez zgody właś3icieli po
wierzchni, powinno polegać jedynie na stwierdze
niu, że spełnione zostały wszelkie wymagania pra
wa górniczego; skutkiem tego udział Rady Pań
stwa i ministra w tego rodzaju sprawach jest zby
teczny i zatwierdzanie nadań górniczych We wszel
kłego rodzaju wypadkach powinno należeć do 
miejscowego zarządu górniczego, postanowienia 
którego mogłyby być w razie potrzeby zaskarżone 
na zasadach ogólnych . 

20) Powi ększyć dla węgla kamiennego roz
miar nadań górniczych do 500 OOO sążni kwadr. 

21) Wysłowić art. 401 ustawy górniczej w 
sposób następujący: „Przemysłowiec górniczy ma 
prawo robić poza obrębem swojego nadania górni
czego urządzenia pomocnicze tak na powierzchni, 
jako i pod ziemią., potrzebne do odpływu wody, 
przewietrzania kopalń lub dla przeprowadzania 
dróg dojazdowych, żelaznych i innych do stacyi i 
linii głównych kolejowych lub wogóle do miejsc 
zbytu, zarówno w. miejscowości swobodnej, jako i 
w nadaniach innych osób, z tern jednak zastrzeże-· 
niem, żeby pomienione urządzenia n ie utrudniały 
i nie zagrażały niebezpieczeństwom eksploatacyi 
ciał k0palnych w cudzych nadaniach. Konieczność 

wzmiankowanych urządzeń powinna być poświ~d
czona przez inżyniera okręgowego. Przemysłowiec 
górniczy powinien wynagrodzić właściciela cudze
go nadania oraz właścicif\la gruntu za wszelkie 
straty, spowo<lowane robotami pomocniczemi". 

22) Zrównać właścicieli gruntów włościan 
z innymi posiadaczami powierzchni pod względem 
ich stosunków do właścicieli nadań górniczych. 

23) Powiększyć do trzech miesięcy przewi
dziany w art. 376 i o!:Hł ustawy górniczej termin 
zgłaszania powództw sądowych w i'azie niezgo
dzenia się na postanowienie władz administracyj
nych. 

24) Zaproponować odpowiednim instytu
cyom ułatwianie dokonywania oceny gruntów, ma
jącej znaczenie przedwstępne, ażeby ocena mogła 
być ostatecznie zakończona w ustanowionym 
w prawie terminie. 

25) Wysłowić wyraźnie w prawie, że zgło
szenie powództwa sądowego w żadnym wypadku 
nie wstrzymuje wykonania postanowienia władzy 
administracyjnej o oddaniu g runtu w posiadanie 
.przemysłowca górniczego z warunkiem, żeby przed 
zajęciem gruntu przemysłowiec górniczy wpłacił, 
dokąd należy, określone w drodze administracyj
nej wynagrodzenie. 

2G) Wprowadzić do art. 389 ustawy górni
czej przedawnienie trzyletnie dla wszczynania po
wództw za straty, przyczynione właścicielowi 
powierzchni. 

27) Wysłowić ustanowioną w art. 3!ll , 392 
i 393 zasadę obowiązkowego eksploatowania na
dań górniczych w sposób następujący: :Nliejscowy 
Zjazd przernysłowców górniczych opracowywuje 
normy obowiązkowego dla każdej jednostki po
wierzchni nadania górniczego wydobycia corocz
nego różnych wydobywanych w kraju ciał ko
palnych oraz normy obowiązkowych corocznych 
wydatków, równoważących powyższe wydobycie; 
normy powyższe rozpatrywane są przez Radę dla 
spraw górniczych, zmieniane przez nią w razie 
potrzeby, następnie zatwierdzane przez ministra 
Handlu i Przemysłu i ogłaszane przez Seuat Rzą
dzą.cy. Rewizya i uzupełnianie ustanowionych w 
sposób powyższy norm, które nie mają terminu 
określonego, mogą być dokonywane w ten sam 
sposób i w każdym czasie, lecz z warunkiem, że
by powiększenie normy dla każdego danego nada
nia górniczego mogło nastąpić dopiero po upływie 
20 lat od chwili poddania go wymaganiom obo
wiązującej normy. 

28) Zezwolić w myśl warunków, wysłowio
nych w punkcie 27, na zaliczanie robót górniczych 
iub wydatków w jednem nadaniu na inne nale
żą.ce do tego samego przemysłowca nadania, l eżą
ce odłogiem. 

29) Określić wynagrodzenie dla właścicieli 
powierzchni za nadania, pozostawionych odłogiem, 
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tytułl'm zaliczki na rachunek wynagrodzenia pro
centowego, jakie w przyszłości będzie mu przypa
dało z chwilą rozpoczęcia wydobycia. 

30) Zwalniać przemysłowców górniczych przez 
ministra Handlu i Przemysłu na przedstawienie 
miejscowego zarządu górniczego od obowiązkowe
go wydobycia i wydatków · oraz od wynagradzania 
właścicieli powierzchni w wypadkach , w k tórych 
eksploatowanie nadań górniczych staje się czasowo 
niomożliwem skutkiem przyczyn naturalnych, spo
łecznych lub ekonomicznych. 

31) Znieść pierwszą część art. 394 ustawy 
górniczej i ustanowić, 7.e przemysłowiec górniczy, 
który ostatecznie zaprzestał eksploatacyi nadarua 
górniczego, zawiadamia o tern inżyniera okręgo
wego. 

32) Znieść przewidziany w art. i'l97 ustawy 
górniczej przepis, według którego przemysłowiec 
górniczy w razie sprzedaży nadania górniczego 
powinien uprzednio zawiadomić o tem inżyniera 
oknigowego i zarząd g6rillczy, i zobowiązać za
miast togo rejentów do przesyłania z urzędu swo
jego na koszt nabywcy do właściwego inżyniera 
okręgowego i zarządu górniczego kopii wszelkich 
aktów, dotyczących sprzedaży nadań górniczych. 

Przytoczone powyżej 19 uchwał znajdują, się 
częściowo na rozpatrzeniu w Radzie dla spraw 
górniczych, częściowo w korespondencyi między
wydziałowej. Kilka z uchwał rzeczonych skiero
wane już są do Rady Ministrów, jako projekty do 
wniesienia do ciał prawodawczych; niektóre z rze
czonych uchwał Zjazdu poprzedniego będą omó
wione na Zjeździe VIII-ym w osobnych refera
tach. 

33) Omówić w utworzone.] przy Departa
mencie Górniczym komisyi dla rozpatrzenia stanu 
miernictwa górniczego w Rosyi sprawy następu
jące: 1) Odtworzenie w Królestwie Polakiem trój
kątowania · mierniczo-górniczego w połączeniu z 
trójkątowaniem Sztabu Głównego i dokonanie po
ziomowania w celu wyznaczenia bezwzględnej wy
sokości punktów. 2) Zmiana zasadnicza obowią
zującego regulaminu z r. 1872. 3) Pozostawienie 
mierniczym górniczym państwowym jedynie dozo
ru nad robotami mierniczemi i przyznanie im 
pensyi państwowej. 4) Wprowadzonio prywatnych 
przysięgłych mierniczych górniczych z wykształce
niem wyższem. 

Do liczby uchwał Zjazdu poprzedniego, któ
re byłoby do życzenia powtórzyć drogą bezpośred
niego skierowania ich do odpowiednich instytucyi, 
należą następujące: 

1) Uporządkować sprawę przewozu gazów 
zgęszczonych i obniżyć taryfę na balony pełne 
według klasy piątej a zwrot ich według klasy 
czwartej, przyczem jednak jest rzeczą niezbędną 
ustalenie możliwości przewozu pojedynczych balo
nów w pociągach towarowych szybkości zwiększo-

nej lub nawet bagażem. 
Projekt rzeczony należałoby skierować do 

Zjazdu przedstawicieli rosyjskich dr6g żelaznych. 
2) Prosić zarządy dróg żelaznych Nadwi

ślańskich i Warszawsko-Wiedeńskiej o rozpatrzenie 
wspólne sposobu przeładowywania ładunków drzew
nych i opracowanie pod tym względem przepisów 
na wzór stosowanych w Związku dróg żelaznych 
Niemieckich. 

Zadośćuczynienia temu projektowj nie udało 
się osiągnąć i pożądaną rzeczą byłoby powtórzyć go 
zapomocą bezpośredniego skierowania do zarządów 
dróg żelaznych Nadwiślańskich i Warszawsko-Wie
deńskiej lub też za pośrednictwem \\' arszawskiego 
Komitetu Okręgowego dla regulowania przewozów 
drogami żelaznem.i. · 

3) Prosić Radę Zjazdu o dokonanie w 
obecności przedstawicieli dróg żelaznych Tadwi
śla11skich i Warszawsko-\\'iedeńskiej próbnych ła
dowań stempli kopalnianych do wagonów w celu 
przekonania się, czy wyczerpują one całą pojem
ność wagonu. 

Radzie Zjazdu nie udało się wyjednać w za
rządach miejscowych dróg żelaznych dokonania 
próbnych ładowań stempli kopalnianych w obecno
ści przedstawicieli pomienionych dróg żelaznych. 
Podług danych, zebranych przez Radę Zjazdu 
przemysłowców górniczych od kopalń węgla w za
głębiu Dąbrowskiem, stemple kopalniane nio wy
czerpują na drodze żelaznej Warszawsko-Wiedeń
skiej całkowitej pojemności wagonów, a przeto na
leżałoby ponowić starania w tym kierunku. 

4) Wybierać przedstawicieli od prwmysłow
ców górniczych w Królestwie Polskiem do komi
syi podatkowych gubernialnych w Warszawie i 
Piotrkowie. 

Wniosek ten należałoby powtórzyć przy prze
widywanej rewizyi państwowego podatku przemy
słowego. 

5) Przeprowadzić drogi kołowe gubernialne 
w kierunkach następujących: 1) Z Sosnowca do 
Modrzejowa z polączeniem z szosą państwową. 
2) Z Dąbrowy (od dworca kolejowego drogi żelaz
nej Warszawsko-Wiedeńskiej) przez Ch&chlówkę do 
szosy państwowej , przechodzącej przez Zagórze. 
3) Z Będzina przez Grodzib0 do Bobrownik z po
łączeniem z drogami na tlląsku Pruskim. 4 ) Ze 
Strzemieszyc przez Niemce do Granicy z połącze
niem z Austryą. 5) Z Sosnowca do Czeladzi. 6) 
Z Będzina do Siewierza a następnie do Myszkowa; 
przeprowadzenie tej drogi jest już postanowione. 
7) Z Dąbrowy do Z11ibkowic przez Gołonóg. 8) Z 
Zagórza do Sosnowca. 

W niosek powyższy Rada Zjazdu skiei·owała 
do Wydziału Drogowego przy Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych oraz do gubernatora Piotrkowskie
go, gdzie do chwili obecnej ów projekt pozostaje. 
Z wymienionych w powyższym projekcie dróg 
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przeprowadzono tylko drogę z Będzina do Sie
wierza. 

(i) Połączyć zagłębie DąbrowRkie siecią. tele
foniczna z sasiedniemi miastami w Prusach i 
Austryi." · 

Zadośćuczynienie tej uchwale bylo przyrze
czone przez komisyę Dumy Państwowej. 

i J Uzgodnić przepisy kolejowe z wymaga
niami przepisów przemysłowych o przerywaniu 
pracy w dni niedzielne i świąteczne oraz podczas 
tych okres6w czasu w dni powszednie, kiedy ro
b0tnicy powinni być zwalniani od pracy. 

Uchwała powyższa powinn3 być bezwarun
kowo powtórzoną.. 

8) Przeprowadzić następujące nowe drogi że
lazne: I) Kielce do połączenia z drogami żelaz
nemi Południowo-Zarbodniemi, 2) Częstocbowa
Zduńska Wola, 3) Warszawa--Ratlom, 4) Ło
wicz--Płock-Rypin i 5) Zgierz-Koło. 

Sprawę przeprowadzenia nowych dróg że
laznych w Królestwie Polskiem w ostatnich cza
sach przedstawiono w innem oświetleniu_ 

Grupę piątą zadań Zjazdu poprzedniego stJ\
nowią polecenia Zjazdu, dane Radzie Zjazdu. Po
lecenia te były następujące: 

1) Opracowanie i złożenie Zjazdowi na
stępnemu prójektu zmian w prawie o zjazdach 
przemysłowców gómiczych w Królestwie Pol
skiem. 

Projekt nowego prawa o zjazdach przemy
słowców górniczych w Królestwie Polskiem został 
opracowany. 

2) Urządzenie kosztem przedsiębiorstw wę
glowych w zagłębiu Dąbrowskiem centralnej sta
cyi ratunkowej dla kopalń tegoż zagłębia. 

Centralna stacya ratunkowa jest urządzona i 
zaopatrzona w potrzebne przyrządy i narzędzia; 
przy stacyi urządzone jest laboratoryum chemicz
ne., Sprawozdania z działalności stacyi ratunko
wej są ogłaszane co rok w Przeglądzie G6rniczo
Hutniczym oraz rozsyłane są zarządom kopalń 
węgla w zagłębiu Dąbrowskiem . 

3) Opracowanie warunków ruchu na drogach 
żelaznych wagonów, należących do właścicieli pry
watnych i podjęcie w tym kierunku starań, o ile 
okażą się one wykonalne. 

Ponieważ drogi żelazne nie zgodzHy się na 
odpowiednie ulgi taryfowe za wprowadzenie na 
drógi żelazne wagonów, należących do właścicieli 
prywatnych, przeto polecenie rzeczone okazało się 
niewykonalnem. 

-l-) Podjęcie staraii o zatwierdzenie projektu 
ubezpieczenia wzajemnego od ognia przedsiębiorstw 
górniczych i h~tniczych w Królestwie Polskiem, 
o ile akcyjne towarzystwa ubezpieczeń nie obniżą 
premii ubezpieczeniowej o tyle, że takie starania bę
dą zbyteczne. 

Pónieważ akcyjne towarzystwa ubezpieczeń 

obniżyły premię ubezpieczeniową, przeto zatwier
dzenie projektu ubezpieczenia wzajemnego od 
ognia przedsiębiorstw górniczych i hutniczych w 
Królestwie Polskiem okazało się narazie zby
teczne. 

5) Opracowanie sprawy o przeprowadzeniu 
przewod6w elektrycznych o wysokiem napięciu i 
podjęcie potrzebnych starań natury technicznej i 
prawnej. 

Wniosek ten częściowo włączony został do 
przepisów i norm o urządzeniach prądów elektrycz
nych o nizkiem i wysokiem napięciu; normy te 
były zatwierdzone przez Zjazd VI-ty elek.trotechni· 
k6w w Rosyi i ogłoszone w Gornom Zurnale w 
wydaniu grudniowem z roku 1912. 
. 6) Opracowanie wspólnie z innemi organi
zacyami przemysłowemi projektu kalendarza ro
boczego, obowiązującego dla zakładów przemysło
wych i dróg żelaznych. 

Rozstrzygni~cie tej sprawy, jako mającej 
łączność bezpośrednią ze sprawą uzgodnienia prze
pisów kolejowych z wymaganiami przepisów prze
mysłowych o przerywaniu pracy w dni niedzielne 
i świąteczne, powinno być odłożone do chwili 
zasadniczego rozstrzygnięcia sprawy drugiej. 

7) Zbadanie sprawy połączenia Miechowa z 
Wisłą zapomocą odnogi kolejowej i, o ile takie 
połączenie okazałoby się możliwe i dogodne, pod
jęcie potrzebnych w tym celu .starań. 

Ponieważ w ostatiaich czasach powstał pro
jekt połączenia zagłębia Dąbrowskiego z Wi
słą zapomocą uregulowania Przemszy Czarnej, 
przeto wykonanie powyższego polecenia poprzed
niego Zjazdu odłożono do czasu rozstrzygnięcia 
omawianej sprawy. 

Z poleceń Zjazd6w poprzednich, danych Ra
dzie Zjazdu, należy przedewszystkiem zwrócić 
uwagę na zbieranie danych statystycznych, doty
czących przemysłu górniczo-hutniczego w Króle
stwie Polsk.iem, a mianowicie: 

l) Zbieranie statystyki o węglu kamiennym 
i brunatnym dokonuje się według programu, 
zatwierdzonego przez V i VI Zjazdy. Zestawienia 
danych statystycznych oglaszane są co miesiąc i 
co rok w · Prze,qlądzie Górniczo-Hutniczym. W ce
lu prędszego ogłaszania tych wiadomości dane sta
tystyczne, wyszczególnione w programie, zatwier
dzonym przez Zjazd V, podzielone zostały na 
dwie kategorye: 1) dane o przychodzie i rozcho
dzie węgla i 2) <lane o liczbie zatrudnionych 
robotnik6w, zarobku, wypadkach nieszczęśliwych, 
rozchodzie materyałów, liczbie maszyn i ich sile 
i t . p. Zestawienia danych statystycznych L-ej ka
tegoryi są ogłaszane co miesiąc po uplywle mie
sia,ca. Dane statystyczne II-giej kategoryi są, ogła
szane raz na rok. 

2) Zbieranie statysty ki o podstawianiu wa-
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gonów na kopalnie, nie wypełnianiu normy przez 
drogi żelazne, odwoływaniu wagon6w przez kopal
nie, wysyłce węgla i t. p. dokonuje się każdo
dziennie. Zestawienia statystyczne, dotyczące tych 
danych, ogłaszane są w Przeglądzie Górniczo-Hut
niczym co miesiąc każdego 15-go nastąpnego mie
siąca, czyli po upływie 2-ch tygodni. 

3) Zbieranie statystyki o galmanie i cynku 
pomimo uchwały Zjazdu V-go wypadło przerwać, 
ponieważ jedno z dwóch przedsiębiorstw cynko
wych w Królestwie Polskiem uchylilo się od do
starczania Radzie Zja11:clu danych, dotyczących 
przemysłu cynkowego. 

4) Statystyka o rudzie żelaznej zbieraną jest 
w myśl uchwały Zjazdu VI-go raz na rok od in
żynierów okręgowych, poczem zestawienia danych 
statys~ycznych ogłaszane są w Przeglądzie Gómi
czo-H utniczym. 

fi) Zbieranie statystyki o surowcu, :i.o lazie i 
stali dokonywuje się w myśl uchwały Zjazdu VI-go 
co miesiąc według programu, opracowanego przez 
Centralne biuro statystyczne dla przemysłu żelaz
nego; zestawienia danych statystycznych oglaszane 
są co miesiąc w Przeglądzie Górniczo-Hutniczym 
po uplywie 2,5 miesięcy. 

Wydawanie czasopisma Prie,ąlqd Górniczo
H utniczy prowadzone jest podług programu daw
nego, t. j. ze szczeg6lnem uwzględnieniem rozpo
rządzeń rządowych, projekt6w nowych praw, do
tyczących przemysłu górniczo-hutniczego, statysty
ki, badafi. geologicznych, ratownictwa, ubezpiecze
nia robotmków, taryf kolejowych , przeglądu za
granicznych wydawnictw górniczych i t. p .. 

Do pozostalych ważniejszych czynności Rady 
7jazdu, dokonanych w okresie czasu od Zjazdu 
poprzedniego do Zjazdu VIII-go, zaliczyć należy 
prace następujące: 

1) R o z p a t r z e n i e p a ń s t w o w e g o p O· 
datku przemysłowego. Przedstawiciele Ra
dy Zjazdu brali udział w pracach, dotyczących 
rozpatrywania państwowego podatku przemysłowe
go i Rada Zjazdu zawiadami.ała przemysłowców 
górniczych w Królostwie Polskiem o stanie ro
bót. 

2) Z ·ab ez piec ze n ie węgla . od kr a
<l zie ż y w drodze. Dawna prywatna droga że
lazna Warszawsko-Wiedeńska na skutek wystąpie
nia Rady Zjazdu ogłosiła konkurs na wynalazek, 
który zabezpieczałby węgiel od kradzieży podczas 
przewożenia go w węglarkach. W rozpatrywaniu 
nadesłanych projektów brali udział przedstawiciele 
Hady Zjazdu, poczem droga żelazna Warszawsko
Wiedońska poleciła zbudować podlug najwięcej 
nadającego się projektu 2 węglarki, które skiero
wane zostały na kopalnie dla dokonania ładowań 
próbnych. Z chwilą jednak przejścia drogi że
laznej Warszawsko-Wiedeńskiej na rzecz skar
bu sprawa pomieniona nie posunęła się na-

przód. 
3) Zajęcie powierzchni ziemi dla 

potrzeb kopali1. W listopadzie roku 191L 
komisarz wlościafi.ski powiatu Będzińskiego roze
słał przez wójtów gminnych do zarządów kopalń 
węgla w zagłębiu Dąbrowskiem zawia<lomieuia, 
ograniczające w znacznym stopniu prawa przemy
słowców górniczych, wypływające z art. 376, 378 
i 382 ustawy górniczej w stosunku do zajmo;..vania 
powierzchni ziemi dla potrzeb kopalń. Rada Zjaz
du w oder.wie do gubernatora ~iotrkpwskiego 
stwierdziła nieprawidlowość tego zawiadomienia i 
uzyskala odwołanie go. Oprócz tego w odezwie, 
wystosowanej do zarządzającego Oddzialem Ziem
skim przy ~\limstarstwio S):Jraw Wewnętrznych , 
Rada Zjazdu prosila o delegowanie do zagJębia 
Dąbrowskiego przedstawiciela rzeczonego Odd~ia
łu w celu zbadania na miejscu sprawy zajmowa
nia gruntów wlościa11skich dla potrzeb kopalli :' 
Prośbie tej zadośćuczyniono i <leJego·wano do gu· 
bernii Piotrkowskiej i Kieleckiej pel. ob. cz] o n ka 
Komisyi dla spraw wlościai\skich w Kr6lestwie 
Polskiem p. \Vasilj ewa , któremu Rada Zjazdu do
starczyła \-vszelkich materyalów i danych oraz 
opis szczególowy zagłębia Dąbrowskiego, dane o 
liczbie robotników i wogóle ludnośc i omawianych 
mi ej scowości. 

4) N owe d~·ogi żelazne. Powstałe w 
początku roku l 914 utrudnienia przy wywozie 
węgla drogą żelazną Warszawsko-\Viedet1sk:~ przez 
wyczerpanio sprawności przewozowej 1.ej drngi 
wysunęly sprawę przeprowadze11ia nowej drogi 
żelaznej z zagłębia Dąbrowskiego w kierunku pół
nocnym. \V sprawie rzeczonej Rada Zjazdu opra
cowała memoryał, który został doręczony ministro
wi Kornunikacyi przez <lelegacyę w składzie przed
stawicieli Rady Zjazdu i Towarzystwa przemy· 
slowców w Królestwie Polskiem. 

5) Ro z p a t r z e n i e p r z e p i s ó w p r o w a
dz e n i a rob6t w zakładach hutniczych 
ze wzgl ę du na ich bezpieczeństwo. Na 
skutek podjętego przez wladzę rozpatrzenia prze
pisów prowadzenia robót w zakładach hutniczych 
ze względu na ich bezpieczeństwo okazało się 
niezbędnem przystąpić w Radzie Zjazdu do prac 
przygotowawczych w tym kierunku i w tym celu 
utworzone zostały odpowiednie Komisyę. Uprzednio 
wydany był zbi6r przepisów w tej materyi z uzu
pełnieniem i uwzględnieniem zmian do chwili 
ostatniej i następnie rozpoczęly się prace Komisyi 
w składz ie specyalist6w techników, zatrudnionych 
w kopalniach i zakładach g6miczyeh w Króle
stwie Polskiem, w zależności od rodzaju rozpatru
jących się spraw na t\_anem posiedzeniu Komi!fyi. 
Wyniki prac Komisy1 rozesłane były do odpo
wiednich instytucyi. 

6) W y d a n i e p r z e p i s ó w p r o w a <l z e
n i a robót górniczych ze względu na 
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i c b be z piec zeń st w o. Uważając za celo- I rozstrzygnięto w postaci ostatecznej; o przebiegu tej 
we wydanie w języku polski ni. . . zbioru wszystkich I sprawy zarządy kopalń w zagłębiu Dąbrowsk.iem 
obowiązujących przepisów prowadzenia robót gór-

1 
bfłY zawiada~ian~ drogą rozsy~ania przez Radę 

niczych ze względu na ic11 bezpieczenstwo, ~ Rada ZJazdu odpo~iedmch sprawozdan. . 
Zjazdu wydała tego rodzaju zbiór w formie przy- 9) \I m ~ w a n or mal n a Tot a Pr ze Pr o
stępnej, nadający się do użytku codziennego dla I lwa dz acn111 ed 01J. aez kdsop 1 o caht? wsa me dróg że-

. d k l' ' . d w a z ny , . wy .· prawa przeprowa-
zaw~a. owców . opa n, . sztyg~rów i ~zorców. dzania i eksploatowania dróg żelaznych dojazdo-
chwili obecne3 wy?a~Je to 3est pr~w1e. wyczerp~- wych wymagała uregulowania, ponieważ drogi że
ne, lecz z przystą.p1emem do dru1wwama wydania lazne stawiały coraz trudniejsze oraz najróżnorod
nowego należy zaczekać do chwili wydania pro- niejsze i niejednakowe żądania w· wypadkach 
jektowanych przez Dep~rtament Górniczy przepi- otrzymywania od przemysłowców zgłoszeń dotyczą
sów powyższych, w .których niektóre paragrafy cych pr~eprowadzania dróg dojazdowych .. Członek 
będą wyrażone w noweµi wysłowieniu, zatwierdzo- Rady Z3azdu .P· Jan Wolf oprac?wa~ prOJekt umo
nem przez ministra Handlu i PrzemyRłu d. 24 w_y norm~lneJ na przeprowadzame. i eksploatowa
marca r. 1914. w wydaniu nowem wspomnianego me dróg z~laznych d~Jazdowych i przesłał go do 

. . . . . Warszawskiego Komitetu Okręgowego. Jakkol-
z?i?ru ~rze~isów ?ę~ą uw_zględ~on~ zmiany póz- wiek projektu tego w całym zakresie nie uwzględ
nteJSZe ~ uzupełm~mJa oraz p1zep1sy, ~ot~cząc~ niono, jednakowoż zatwierdzony następnie d. 2 
urzą.dz_en prze~o~ow elektrycznych o mzkiem i lutego r. 1913 przez ministra Komunikacyi z.a zgo
wysokiem nap1ęcm. dą ministra Skarbu i Handlu i Przemysłu oraz 

7) Rozpatrzenie traktatu handlo- przez kontrolera państwowego projekt zasad głów
w ego z Pr us am i. Przed.,,tawiciele Rady Zjaz- nych dla sporządzenia umów na przeprowadzanie 
du brali i nadal będą brali udział vv Komisyach dla i eksploatowanie dla potrzeb prywatnych dróg' 
rozpatrywania traktatu handlowego z Prusami pod . dojazdowych, dając~ch się połą~zy? ze stacyami, ~a 
przewodnictwem p. f,angowoja; praco tej Komisyi I których dokonu3e s~ę ładowame i wyładowywame 
są jeszcze nie ukotfozone. I t~war?w, po.su~ąl meco napr~ód tę. sprawę .. Po-

r • . . . 

1 

mowaz pormemone zasady ruezupełme odpow1ada-
S) r_c r m ~n w Pr 0 .w adze n i a. w ~ Y 0 10 ły i~tcresom przemysł.u, przeto Hada Zjazdu wy

§ _ 4 1. p 1 ze pis 6 w P 1 o w ad z ~n i a r o b _ó t stąpiła do \Varszawskiego Komitetu Okręgowego 
gori:iczych ze wzg_lędu na ich ?ezp1 e- j z krytyk::li tych zasad. Wobec niedawnego zatwier
c ze n s t w o. W przepisach prowadzerua robót I dzenia rzeczonych zasad głównych niema nadziei , 
górniczych, ze względu na ich bezpieczeństwo po- żeby w blizkiej przyszłości uległy one zmia
wiedziano, .że o terminie wprowadzenia w życie nie. 
§ 41 przepisów wspomnianych nastąpią specyalne I O) Sz koła gór n i cz a w Dąbrowie .. 
rozporządzenia ministra Handlu i Przemysłu. Wpro- W r. 1913 na p,ropozycyę Zachodnięgo . Zarządu 
wadzenie w życie rzeczonego paragrafu, przewi- Górniczego Rada Zjazdu przystąpiła do opracowa
dującego odbudowę grubych pokładów węgla ka- nia nowej ustawy dla szkoły górniczej w Dąbro-

wie. Projekt nowej ustawy rozesłany był do opi
miennego z po<lsad~mni.em wybranych przestrzeni, nii zarządom przedsiębiorstw górniczych i hutni-
ściśle związane jest ze sprawą zabezpieczenia ko- czych w Królestwie Polskiem i następnie przesła
palń na czas dłuższy w ;piasek. Rada Zjazdu w ny do Zachodniego Zarządu Górniczego. 
tej materyi zebrała szczegółowe dane o z;:i.pasa~h ll) ow e s typ endy a . Z okazyi 300 lecia 
piasku w zagłębiu Dąbrowskiem i okolicznych panowania Domu Romanowych Rada Zjazdu ze
miejscowościach i przedstawiła referat, zaopatrzo- brała od przemysłowców g6rniczych i hutniczych 
ny w plany, wykresy i obliczenia. Rada Zjazdu w Królestwie Polskiem kapitał w sumie 25 OOO 
zwróciła przytem uwagę na niezbędną zmianę nie- , rubli w 4'/,% listach zastawnych Towarzystwa 
których artykułów ustawy górniczej w celu ulże- Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskiom 
nia przemysłowcom górniczym korzystania z i podjęła starania o zatwierdzenie przepisów o 
pokładów piasku w granicach nadań górniczych stypendyach, wypłacanych z procentów od tego 
oraz uzyskania prawa na eksploatowanie pokła- I kapitału. Przepisy zostały zatwierdzone i wyda
dów piasku na terytoryach w zaglębiu Dąbrow- I wanie stypendyów rozpocznie się od połowy r. 
skiem i okolicznych miejscowościach, należących j 1914-go. 
do leśnictwa skarbowego. Sprawy tej jeszcze nie (c. d. n.) 
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Jrze9fąa fiteratury górniczo- fiutniczej. 
Treść art91{uł6w, zawart~ch w ważniejsz~ch czasopismach górniczo•hutnkz~kh. 

Gornyj Żurnał (1914). Luty. a) IV. Bau· 1 posiadać turbiny parowe w charakterze silników 
mcinn. O kontroli pomiarów ko1JCilnianyth w Z'agtębin 1 zapasowych . Walcownie zwrotne blurning6w, zao
Donieckiem. (pocz.). Praca zawiera· opis robót,...wy- patrzono w silniki parowe spółtloc7yskowe, w któ
konanych przez autora celem sprawdzenia planów rych zużycie pary na wynosi 10 kg na konia i 
kopalnianych w zagłębiu Donieckiem pod wzglę- god7.inę, pracują o wiele ekonomiczniej, aniżeli 
dem ich dokładności, robót podziemnych i połą- zaopatrzone w motory zwrotne. Walcownie trój
czenia ich z punktami triangulacyi og<'ilnej. b) W. 1 wal((owe dla żelaza dużych wymiarów mogą da
Gudkow. Postępy lrntnictwci w hucie Nadeżdinskiej I wać lepsze wyniki przy napędzie elektrycznym, 
Bogoslowskiego okręgn górniczego za o.„tatnie dwa aniżeli parowym, głównie z powo<lu lepszego wy
lata. Wyniki biegu pieców wielkich na mieszani- 1 równywania średniego obciążenia. Napęd parowy 
nic węgla drzewnego z drzewem surowem. c) E . I i elektryczny w walcowniach średnio i małowy
Gomilewslcij. O lcopalniarh nmaragd6w i wydoby- \ miarowych oraz w walcowniach drutu daje wyni
wcmitt ich w okręgu 1lfonetnajci daczce . 1w Uralu . 

1 
ki p~·awie jednako~e. c) _.L_. J aczewski. Obser~vac.y_,e 

Złoża szmaragdów w łupkach kryst.ahcznych Mo- 1 te1·miczne w Ilec"koJ Za.~~czme. Autor bada}' ZJaw1s
netnej daczy należą. do najbogatszych na świecie. ka termiczne w jeziorku słonem, powstałem po 
Odkryte w r. 1830 przechodzily one różne koleje zaniedbanej odkrywce w kopalni soli. Jeziorko 
a obecnie znajdują się w dzierżawie Towarzystwa I to, posiadające w niektórych miejscach głębokość 
"angiels~ iego, które w przeciągu czternastu lat wy- 1 1 O,ł sążnia, zawiera nasycony roztwór soli. Pod
dobylo około 700 pudów szmaragdów. Cała wy- 1 czas lata daje się zauważyć ciekawe zjawisko ter
twórczość kopalni wywozi się do A.11glii i FrancyL miczne, mianowicie: gdy woda 11a powierzchni je
Obok prawidJowo prowadzonych robót górniczych I ziorka wykazuje temperaturę powyżej ao°C, na głę
w kopalni Troick~ej przez Towarzystwo angielskie 1 bokości I O sążni zaledwie 5°C. Zjawisko to obja
w szerokim zakresie prowadzone są roboty rabun- 1· śni a autor w ten sposób; że podczas zimy, gdy 
kowe przez mieszkańców wszystkich gmin okolicz- powierzchnia wody przyjmie temperaturę 5,- 1 o°C, 
nych. d) A. Ro,qalett·icz. Nieco danych, dotyczą- z nasyconego roztworu wydzielają, się krysztaly 
r·ych koszt6w naprawy obudowy d1·zewnej podziem- chlorku sodu, zawierające dwie rząsteczki wody. 
nych wyrobisk g6rnicz ych. e) P. Bogolubow. Postę- Kryształy te, opadając na dół, dosięgają poziomu 
py rhemii analityrznPj metaloidów w latach 1911 roztworu o wyższej temperaturze i tam podlegają 
i 1.912. I rozkładowi, któremu towarzyszy obniżenie się 

Marzec. a) W. Bau111cinn. O kontroli po- temperatury tegoż poziomn. Kryształy te tylko w 
miarów kopalnianych w zagłębiu Donieck iem. (c. d.). / czę8ci sJużą do nasycenia roztworu soli, przeważna 
Opis robót, wykonanych w r. 19 10. bl M. We- ilość pod postacią drobnych kryształków NaCl
r~~zcza.ąin. Ra?yonalny spos6b zu~ytkowywani.aener- 1 o.pa~a na. dno. obniżając po drodze. temperaturę 
gn w hutctch zelaznych. RozważaJąc wszystkie wa- 1 mżeJ połozonych warstw roztworu soh. Tym i:;po
runki zużytkowywania energii gazów wielkopieco-

1 
sobem jezior.ko przedstawia naturalny akumula

wych w silnikach spalinowych do napędu tJoko- tor zimna. 
wych maszyn wiatrowych lub też do wytwarzania I Glilcka uf (1914) 1'? 23 a) F. Jangst. Bada
pary <lla turbodmuchaw wielkopiecowych , autor 1 nia nad prz ygotowaniem mialkie.<JO węgfo. III. z· 
przychodzi do wniosku, że silniki spalinowe przy 1 szeregu badań, dokonanych nad miałkim węgle1n 
całkowitem lub prawie całkowitem obciążeniu są 1 w jednej z kopalń w \\"estfalii, wynika, że: 1) 
pod względem kosztów zużytkowania ciepła eko- j różnice w ciężarze właściwym poszczególnych 
nomiczniejsze, aniżeli turbiny .parowe, a różnice , cząstek szlamu węglowego dają się z ł atwo~cią 
te występują jaskrawiej, im większe są koszta pa- określić w laboratoryum po rozdzieleniu szlamu 
!iwa. Koszt nrządzenia stacyi centralnej, zaopa- na szereg g-atunk6w według wielkości ziarna; 2} 
trzonej w silniki spalinowe, jest dwa z polową ra- I różnico w ciężarze właściwym różnych szlamów 
zy· większy, aniżeli takiej samej stacyi, zaopatrzo- , są większe, aniżeli pomiędzy ciężarami właściwy
nej w turbiny parowe, biorąc w pierwszym i dru- 1 mi czystych węgli: 3) badanie ciężaru właściwe· 
gim wypadku pod uwagę koszt wszelkich urzą- go szlamów daje możność zastąpienia cyfr teore· 
dzeń dodatkowych. Koszta wytwarzania energii 

1 

tycznych, wykazuj~cycb straty węgla na podstawia. 
przy pomocy turbin wypadają, od 1,4: do 1, t raza zawartości popiołu. b) E. Schnass. Z podr6ży p0o 
taniej , aniżeli p"rzy pomocy silników spalinych, w 

1 

Kaukazie (pocz.). Na wstępie podany wstał treści
zależności od ceny węgla w danym o.kręgu . W ra- wy opis Kaukazu pod względem topograficznym, 
zie większej liczby silników spalinowych należy klimatycznym, etnograficznym i przemysłowym, 

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



MH PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY. (i79 

Dalej autor zamieszcza wiadomofoi, dotyczące 
geologii, powstania łańcucha gór Kaukaskich i 
Zakaukaskich oraz opis głównych utworów geo
logicznych. J astępny rozdział zawiera dane, dą
tyczące stanu przemysłu !laftowego, manganowego 
i miedzianego oraz nieco wiadomości z prawa gór
niczego i ubezpieczeniowego oraz przepisów celnych. 
c) F. Weii<i<. Oznaczanie de?Jresyi 1v rhodnikach 
kopalni H cmower 1/lI. Wskazaw:;zy na :;tosunek , 
zachodzący pomiędzy ciągiem powietrza i depre
syą. autor daje opis sposobu oznaczania depresy i 
w dowolnie wybranym punkcie kopalni na pod
stawie spostrzeżeft i wyliczei1. Na podstawie przy
kładu oznaczania depresyi w kopalni Hanower I/II 
wykazana zostala zależność wzrostu devresyi od 
szerokości chodników. Stąd daje się wyprowadzić 
wniosek o możliwości ulepszenia przewietrzania 
kopalni drogą powiększenia przekroju chodników 
powietrznych i w pewnych warunkach osiągnię
cia oszczędności w ruchu wentylatorów. d) E. 
Jun,ąst. Spożycie węgla we Francyi (dok. ). Dane, 
dotyczące przywozu do Francyi węgla, koksu i 
brykietów z Niemiec i Anglii. 

M 24 a) A. Schwemrmn . Zasto 'owrmie ce1nen
towania przy · pogłębiani n 11' warstu;arh wodono.~
nych (pocz.). Streści ·wszy hi storyę rozwoju sposo
bó w pogłębiania szybów "" warstwach wodonoś
nych , autor daje wyniki praktyczne zastosowa11ia 
sposobu cementowania Systematyczny spostlb ce
mentowania, wprowadzony przez Portiera i pole
gający na wykonaniu wokoło szybu otworów 
wiertniczych, s ięgających do warstw wodonośnych, · 
i wtłaczaniu przez te ot wory mleka cementowego, 
ustąpil w ostatnich czasach sposobowi metodycz
nemu. Ten ostatni polega 11a uszczelnien iu cemen
tem dna szybu i wykonaniu w nim lub też w 
ścianach szybu otworów wier tniczych , idących w 
kierunku pochyłym na zewnątrz szybu i przecina
jących szczeliny wodonośne , w k tóre następnie 
wtłacza s ię mleko cementowe. Autor podaje sze
reg wskazówek, dotyczących przygotowania korka 
betonowego, wtłaczania cementu w przewody, 
próbowania różnych gatunków cementu, o ile 
nadają si ę one do robót podwodnych. b) M. 
B uhle. Szybkie wyładowywcmie wagonów .rnpomorq 
wywrotów. Autor daje opis wywrotów systemu 
Augsbursko-Norymberskiej fabryki maszyn, które 
odznaczają się trwałością i nie wymagają wzno
szenia żadnych budynków. Wobec nizkich kosz
tów urządzenia i małego zużycia prą.du wywroty 
te są bardzo ekonomiczne. Obok tego znajduje się 
opis stałych i ruchomych wywrotów dla wozów 
kopalnianych , wykonanych w fabryce Luthera w 
Brunświku, oraz wywrotów podwójnych , wyko
nanych w zakładach CarlshUtte w Altwasser. c) 
E. Schnass. Z podróży po K aukazie (dok.). Złoża 
rud cynkowych i ołowianych w Sadonie, Begle
wanie, Cholscie, i Archonie występują w postaci 

żył. Złoża w Kerchanie posiadają charakter złóż 
kontaktowych. Złóż .o charakterze metasoma
tycznym, związanych z wapieniem i posiadających 
duże znaczenie ze względu na wysoką procento
wość rud, autorowi nie udało się spotkać. Jie 
twierdzi on jednak stanowczo, ażeby warstwy 
mezozoiczne, bogate w wapno, tych złoż nie za
wierały . Autor wyniósł wrażenie , że pod wzglę
dem przemysłowym Kaukaz zaczyna szybko roz
wij ać si ę, czemu zreszh\ stoi na przeszkodzie Lrak 
środków komunikacyi. d) Stradki i loka11ty w 
lJl'zemy.~te niemieckim 11> okre11ie r . 18.9.9 -:- 1.91.'/. 
'N porównaniu z r. 1912 rok uhiegły należy uwa
żać za pomyślny ze wzgl ędu na mniejszą liczb~ 
stra}ków i strajkujących oraz straconego czasu. 
W r. 1913 strajkowało 25-1: 20fi robotników (w r. 
1912·ym 40G 31 4) Lokaut obj ąl 5G8·B robotników 
l w r. 1912-ym 74 780). Liczba strajków wynios ł a 
w 1-. 1913-ym 2127 (w. r. 1912-ym 2 510). W 
przemyśle górniczo-hutniczym było 91 strajków 
czyli -t,oi przy ud ziale 75 423 strajkujących, co 
stanowi 29% wszystkich robotników, pracujących 
w zakładach , obj ętych strajkami. 

.~ 25 a) A.. Schwemann. Zastosowanie ce
mentowan:ia p r.::y pogłębianiu w warstwach wodonoś
n!Jch (dok.). Cemen towanie dużych szczelin powin
no być poprzedzone zamulaniem, wtłaczanie zaś 
cementu o<lbywa si~ pod wysokiem ciśnieniem 
zapomoc<\ hydrau licznej bli źn i aczej prasy ceincn
towej. b) F. Wintermeyer. Podno.-iniki kablowe 10 

.rnsto.<1owr111i 11 do robót górnic.-;:ych na powierzchni. 
Artykuł zawiera przegh~d postępów w budowie 
podnośników kablowych od najprostszych do naj
nowszych znacznie nlepszonych. Podnośnik ka
blowy n ależy do urządzeń przewozowych , nadajc-~
cych si ę do zastosowan ia ,,. każdych warunkach 
a zwłaszcza przy robotach górniczych na po
wierzchn i. c i W. }.fertcns. ·wypadki nieszr.'<ę-~li we 
)Jl'.7-!J vosl ",ąiwani Il się mate1 yal a mi 10yb11chowymi 
w koprilnictch, naleiących du sekcyi drllgicj związku 
robotników ,ąórniczycli , w latach 1.90(} do 1.912 (pocz.). 
W y padki nieszczęśl iwe w kopalniach węgla ka
miennego przy robotach podziemnych. d) W!J-
1wdki nirs.:z:r .oę.~li we, zak01iczone w kopalniach w 
Westfalii w 1·. 1.9.f.'I. 

.N'~ 26 a) H. Grahn. Wyniki pralctyczne za
stosowania odb1tdowy mechanicznej w kopalni Oste1·
feld. Do odlrndowy mechanicznej najlepiej nadają 
się koryta wstrząsane oraz taśmy bez końca. b) 
G. K ohler. Przewroty w złożach mineralnych a 
zwłaszcza 10 żyłach kruszrowych. Dokładne pozna
nie przewrotów w złożach może być dokonane 
wówczas, gdy znane będą ich przyczyny, zarówno 
jak i przyczyny powstania samych złóż. Znaj ąc 
powyższe przyczyny, możemy ustanowić prawidła, 
pozwalające na łatwe odszukanie przerzuconych 
złóż . Praca ta , prowadzona po omacku, pociąga 
za sobą duże koszta lub też stanowi o istnieniu 
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kopalni. c) A. Butow i O. Dobbelstein. Próba nri I botnilców górniczyclt, w latach 1.900 do 1912 (c. d.) 
odparowanie lcotla, zaopatrzoneg~ w .Palenis~o Wefe- Wypadki nieszczęśliwe p1:zy zapalaniu n~bo_j6w 
ra. d) W. M ertens. Wypadki nieszczęśliwe przy I zapornocą lontu. e) Dro_qi żelazne na kuli ziem
p:Jslu_giwaniu się niateryaletmi. wybu~h~wym.i w ko- skiej w latach 190 - 1912. d) Czeski węgiel bru 
palmach, należących do sekcyi drug1eJ zwią2kn 1·0- ncitny w r. 1913. W. K. 

{{ro ·nika. 
Uchwały posiedzeń węglowych Warszaw· 

skiego Komitetu Okręgowego dla regul owania 
przewozów drogami żelaznemi.*) Po si e dz e· 
n ie z dni a 23 maj a r. 1914. 

1) Odczytano, zatwierdzono i podpisano 
protokół poprzedniego posiedzenia węglowego. . 

2) Odczytano i przyjęto do wiadomości 
zestawienie danych o podstawianin wagonów na 
kopalnio w kwietniu r. 19H (s. s. ). Z zestawie
nia tego wynika: 

Drogi żelazno 

W1uszawsko· Nadwi· Razem Wiedeńska .<lańsk ie 

w a g o n 6 w 

Przypadało z podzia-
lu . 29 195 i' 675 36 870 

Podstawiono . 27 8 75 6 921 34796 
w por6wnauiu z po-

działem podstawio-
no: więcej 653 27 6!:SO 
mniej z winy kopalń l 94l 771 2 712 
mniej z winy dróg 

żelaznych. 32 10 42 
Opr6c~ tego podsta-

·w1ono: 
własnych i wynaję-

tych prze:t kopal-
nie . • 136 136 

austryackich . 160 160 
pruskich 

Wog61e podstawiono 28171 6 921 35092 
\Vysłano węgla (tysię-

30 186,6 cy pudó\Y). . . . 23 451 ,3 6 735,3 
Średnja pojemność wa-

860 gonu (pudów). 832 973 

3) Odczytano i przyjęto do wiadomości 
zestawienie danych, dotyczą.cych ilości węgla dą
browskiego , wysłanego drogami żelaznemi w 
mar<'u r. 191'! < s. s. ), w porównaniu do wysyłki 
w marcu r. 19 l 3 (s. s.). 

•) PrzeglĄd Górniczo-Hutniczy r. bil~ ~ 13, str. 634-635. 

, 

bi e ~ ą c a. 

Marzec r . 1914 

" " 1913 
W marcu r. 1914 

(s.s. l wysłano węgla 

więce3 C+ ) lub mnioJ 
(- ), ni:i. w marcu 

r. 1913 (s. s.) 

Drogi' żelazne 
Warsza.wsko- Nadwi-
Wie<lei1ska ~lań„kie Razf\m 

tysięcy pudów 

:22975,6 
21353,2 

G 422,3 
5 898,5 

29 397,9 
2725),7 

+1 H22,4 + 523,8+2146,2 + 7,6% + 8,9%+ 7,9% 

Odczytano i przyjęto do wiadomości zesta
wienie danych o spożyciu węgla dąbrowskiego 
przez różnego rodzaju spożywców w marcu r. 
1914 (s. s.):;;") 

4 ) Odczytano i pr:t.yjęto do wiadomości ze
stawienie danych o przywo7.ie węgla i koksu za
granicznego przez komory w Królestwie Polskiem 
w marcu r. 1913 (s. s . ) .~·':") 

ó) Odczytano i przyjP.to do wiadomości ze
stawienie kar, przy padajc-\cycb drodze żelaznej 
Warszawsko-Wiedeńskiej od kopahl .. 

Z zestawienia togo wynika: 
a) na za adzio 8 30 przepi 6w przypada od 

kopalń na i·zecz drogi ;i,elazncj za pl'zotrzymanje 
wagonów przy ladowaniu węgla ponad wskazany 
przepisaJni termin: 
w październiku r. 1913 za 6 38G godzin l 27 7 rb. 20 k. 
„ listopadzie „ „ 3 877 „ 775 „ 40 „ 
„ grucJnj u „ ,, 4 () 7 !J „ 934 „ 60 „ 

b) na zasadzie § 3i3 przepisów przypada od 
kopalń ua rzecz drogi żelaznej za od wołanfo wa
gonów: 
w październiku 
„ listopadzie 
„ grudniu 

r. 1913 za 742 wagony 1484 ruble 
„ „ 88 „ 176 „ 
„ ~ 414 " 828 „ 

oraz na rzecz kopalń przypada od drogi żelaznej 
za niepodstawienie wagonów: 

w pażdziernikur. 1913 za 33 wagony 66 rubli 
" listopadzie " n ,, 30 l " 602 „ 

') Przegląd Górniczo-Hutniczy, r. 1914, .\! 18 str. 614 -610. 
*<) Przegląd Górniczo-Hutniczy, r. 1914, .\i 12 str . &83-585. 
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c) stosownie do nmc!w z właścicielami bocz- Polsk.iem zażądał dla kopalń węgla w zagłębiu 
nic przypada od kopalii na rzecz drogi żelaznej za Dą,hrowskiem średnio po 1163 wagony na dzień 
przetrzymanie poszczególnych wagonów ponad ter- roboczy drogi żelaznej \Yarszawsko-Wiede1)skiej . 
min, przewidziany umowami: Kopalnie podzieliły na czerwiec r. 1914 śred
we wrześniu r. HH3 w wysokości 1435 rb. 50 kop. nio po 1163 wagony drogi żelaznej Warszawsko· 
w październiku „ „ 646 „ 50 „ \\" iedeńskiej na dzień roboczy, mianowicie: na po-
„ listopadzie „ „ 5-13 „ 75 „ niedziałki po 1 191 wag., na wtorki po l 19l wag., 
„ grudniu „ „ 966 „ 75 „ na środy po 1191 wag., na czwartki po 1163 wag., 

Ogółem za wrzesień, październik, listopad i na piątki po 1 050 wag. i na soboty po 1192 wag., 
grudzień r. 1913 przypada od kopalń na rzecz w tej liczbie po -150 wagon6w 1 OOO pudowej siły 
drogi żelaznej Warszawsko-\\.iedeńskiej 9 067 rubli nośnej , po 160-162 wagonów 1 220 pudowej siły 
70 kop. oraz od drogi żelaznej \\·arszawsko-Wie- nośnej i po 25 wagonów systemu Breidsprechera; 
deńskiej na rzecz kopalń 668 rubli. dróg żelaznych Nadwiślańskich kopalnie podzie-

z zestawienia, przedstawionego przez drogi liły po -130 wagonów na dzień roboczy, w tej 
żelazne .r adwiślańskie wynika: a) na zasadzie§ 30 liczbie po 142 wagony z przeładowaniem w Go
przepisów przypada od kopalń na rzecz dróg że- łonogu. 
laznych za luty r. 1914-ty 66 rubli za przetrzyma- Dla dróg żelaznych przeznaczono następują.
nie wagonów przy naladowaniu węglem; b) na za- ce normy dostawy węgla na dzień roboczy: dla 
sadzie § 33 przepisów przypada od kopalń na drogi żelaznej Warszawsko-WiedeńskieJ po 81 wa
rzecz dróg żelaznych za marzec r. 1914-go 214 gonów 1220 pudowej siły nośnej, 21 wagon6w916 
rubli za odwołanie 107 wagonów. pudowej siły nośnej i 5 wagonów systemu Breid-

6) Odczytano i przyjęto do wiadomości ze- sprechera; dla drogi żelaznej Fabryczno-Ł6dzkiej 
stawienie, z którego wy~ika, że w kwietniu r. 1914 po 4,9 wagon, dla dróg żelaznych Północno-Za
drogą okólną przez Dęblin przewieziono do War- chodnich po 32,5 wagonów, dla dróg żelaznych 
szawy 179 wagonów węgla dąbrowskiego; do Ło- Południowo-Zachodnich po 1-1,5 wagonów, dla dro
dzi przez Skarżysko-Słotwiny w kwietniu r. 1914 gi żelaznej Herbsko-Kieleckiej po 4 wagony, dla 
węgiel nie był przewożony . drogi żelaznej Aleksandrowskiej po 19 wagonów, 

7) Przyjęto do wiadomości oraz z"atwierdzo- <lla dr6g żelamych Poleskich po 13 wagonów i dla 
no zmiany pomniejsze w podziale wagonów, doko- zakładu metalurgicznego B. Hantke w Częstocho
nane przez Radę Zjazdu przemysłowców górniczych wie po 13 wagonów na dzień roboczy. 
w Królestwie Polskiem. Przy określaniu norm dostawy węgla dla 

8) Ustanowiono pod~ia~ wagonów węglowych 
1 

dr?g żelaznych Nadwiślańskich przedstawicie~ WJ:
na czas od J czerwca do o lipca r. 191:J:. Na czer- · działu gospodarczego dróg żelaznych Nadw1ślan
wiec r. 1914 nowego stylu przedstawiciel Rady I skich oraz przedstawiciel Rady Zjazdu przedstawi
Zjazdu przemysłowców górniczych w Królestwie li niezgodne z sobą zostawienia, mianowicie: 

Kazimierz . 
Paryż 

W edlug żądania dróg żelaznych 

Nadwiślańskich 

wagon ów 

20 
18 

Hrabia Renard .. 25 
Niwka 20 
Mortimer 15 
Milowice 20 
Saturn 30 
Flora 8 
Grodziec II 36 
Reden 8 

Razem 200 

Według zgłoszenia Rady Zjazdu 

dostawa bieżąca 

n a d z i e ń 

14 
12,5 
14 
11 

7 
8,5 

14 
5 

31,5 
5,5 

- ----
123 

żądana norma dcst11wy 

roboczy 

17 
18 
25 
20 

7 
20 
25 

9 
36 

6 

183 

Przyjęto do podziału normy, zgłoszone przez I h no'rmę dostawy bieżącej o 60 wagonów. 
przedstawiciela Rady Zjazdu, które przewyższa- }. H. 
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Wybory pełnomocników ubezpieczenio
wych. Dnia 3 lipca r. b . odbyło się w W arsza
wie ot liczenie wyników wyborów pełnomocników 
na Zjazd , mający na celu opracowanie projektu 
ustawy Stowarzyszenia ubezpjeczeniowego W ar
szawskiego.;:) Obliczenie dało według grup zawo
dowych i gubernii wynik następujący: 

Grupa I (przerabianie bawełny); p. p.: l) Al
fred Biederman, 2) Alfred Grohrnan , a) Karol 
Hoffrich ter, 4) Karol Kroening, 5) J ulian Krusche, 
li) :\[am ycy Poznal1 ski i 7) Władysław Wście
kli ca. 

Grupa II (przerabianie wełlly) ; p.p.: I ) :Maks 
Kembaum, 2) Jerzy Lombard, a) Jforitz Pri nz, 
..J.) Ludwik S~hwcikert, 5) Stanisław Sil ber t ein. 
li) St<inisłruv S wietlik i 7) Juli u . .:; z Triebe. 

Grupa III (przerabianie jedwabiu i rnaterya
Mw wldknistych); p .p .: I ) Władysław (+ettl ich i 
2) Emil H irszberg. 

Grn pa IV (przerabian ie lnu, konopi i juty); 
p. J 6zef Berlinerblau. 

Grupa V (przemysł papierni czy i poligraficz
ny); p.p.: I) Henryk Karpiński i 3) Oskar Saen
gcr. 

Grupa VI (obra bianie mech an iczne drzewa); 
p.p.: 1) Stanisław baron Dangel i 2) Zdzisław Szrzer
bi ński. 

Grup a VII (obrabianie m etali i; p.p: 1) Bro
nisław Gadomski, 2) Gustaw Gerhardt, :3) Stani
sław książe Lubomirski, 41 Maksymilian Luksen
burg, 51 Antoni Remer , ()) Czesław książe Świa
topelk-~lirski , 1 1 Andrzej Wierzbicki i 8) Stefan 
Zieli r1ski. 

Grupa VIII <obrabianie wytworów mineral
nych); p.p. : 1) Jan Ciechanowski i 2) Adolf 
\\"o Iski. 

Grupa IX (obrabianie wyt wor6w zwierzęcych); 
p. Stanisław Pfeiffer. 

Grupa X (obrabianie wytwor6w spożywczych 
i używek); p.p.: l) Maksymilian Łebkowski, 2) 
F eliks Schiele i 3) J a n Zagleniczny. 

Grupa XI (przemysł ch emiczny); p. Edward 
~atanson. 

Grupa XII (pozostałe gałęzie przemysłu , któ
re nie weszły do grup poprzednich); p. Józef Wit
k owski. 

Grupa XIII (przemysł górniczy; wydobywa
n ie użytecznych ciał kopaln ych); p.p.: 1) J ózef 
<+nieliński, 2) ~lieczysław Grabiński, 3) Stani
sław Kontkiewicz, 4) Piotr Markiewicz, 5 ) Ludwik 
P irszel, Ci) Alfons Rogalewicz, 7) Stanisław Sk~r
biiiski, 8) Julia11 Strasburger i 9) Władysław Zu
kowsk i. 

. Grupa XIV (przemysł hutniczy metalu rgicz
ny); p.p.: 1) Robert Brandt, 2) Andrzej Garbiń
ski, 3) T adeusz Popowski i 4) Jan Wolf. 

Gubernie: 1) Warszawska p. Stefar. Laury
siewicz, 2) Piot rkowska p . Stanisław Szymański, 
a) Radomska p . Ludwik Pannenko, 4) K a liska 
p. Samuel Maisner, 5) L1lbelska p. J6zef %eli
sławski, G) Kielecka p . Jan Alfons Surzycki, 7) 
Łomżyńska p. Józef Lutoslawski, 8) Płocka p. Sta
nisław Watraszewski, 9) uwalska p . J ózef Gór
ski i I O) Chełmska p . Bohdan Broniewski. „ 

Przyw ó z ulgowy surowca zagraniczne~o 
do Rosyi ."») Oddział Przemysłu wydał d. 2 l 
czer wca r . 1914 następujący okólnik :\~ i.> 25fi <> 
przywozie ulgowym 8urowca zagran irznego do 
Rosyi: 

U chwalony przez Haclę P aiistwa i Dnmtt 
Państwową. projekt prawodawczy ~linisterstwa 
Handlu i Przemysłu ]Jrzcwi<luje p rzywóz ulgowy 
surowca zagranicznego (lejarskiego i dla dalszej 
p rzeróbki) w ilości, nie przenoszącej 20 milion ów 
pudów. Ponieważ zapotrzebowanie na su rowiec 
może dojść do znacznych rozmiar6w, przeto dla 
uniożłiwfon ia korzystania z ulgi przez spoźywc.:6w 
n ajbardziej potrzebujących należy przytoczoną powy
żej ilość unormować co do jej podziału. Z tych 
względ6w zwołana pod przewodnictwem zarządza
jącego Odd ziałem Przemys1u p. Litwinowa-Faliń 
sk iego narada ustaliła kilka kategoryi spożywców, 
i poddał a każdą z tych kategoryi p ewnym wa
runkom sprowadzania surnwca zagrauiczn cgo z 
nada11i0m pod tym względem pier wszelistwa jed
nym kategoryom wobec innych. 

Do kategoryi p ierwszej narada zaliczyla za
kłady, wyrabiające narzędzia rolnicze, których za
potrzebowanie n a surowiec p owinno być zadosyć
uczynionc przedewszystkiem w wysokości spoży
cia rocznego, z tern jednak zastrzeżeniem , żeby 
najwi ęki;za ilość surowca dla każdego zakładu nie 
przenosił a 800 OOO pudów. Do tej sam ej katego
ryi zalirzone są warsztaty kolejowe, dla k tórych. 
ze względ u na niewielką i ło~ć spożywanego przez 
nic surowca nie są ustalone normy ilościowe pod 
względem sprowadzania p rzez nie surowca. 

Do kategoryi drugiej zaliczone są: 1) zakła
dy budowy maszyn, spożywające wyłącznie suro
wiec lejarski, oraz oddziały lejarskie w zakładach, 
przerabiających surowiec, z ograniczeni em ilośri 
sprowadzanego przez nic surowca zagranicznego. 
do wysokości zapotrzebowania rocznego, lecz nie· 
więcej , niż 400 OOO pudów d la każdego, i 2) pra
cownie, znajdujące się przy inst.y tucyach rzemieśl
niczych , ziemskich i społecznych, z nadaniem im 
prawa sprowadzania surowca w wysok0ści zapo
trzebowania rocznego . 

T rzecie z k ol ei podlegaj e:~ zadosyću czynieniu 
zapotrzebowania zakładów, przerabiaj ących suro
wiec i nie posiadających wielkich pieców, z u sta-

•) Prregl <j<I Górlłirzo-H11/ 11 it:y, r. 1911, ;\; l ~, str . 6% 636. 
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leuiem dla nich · ilości sprowadzanego z za granicy 
surowca również w wysokości zapotrzebowania 
roczuego każdego z nich. · 

Do czwartej kategoryi zaliczone są. zakłady, 
przerabiają.ce surowiec, w których wytwórczość wiel
kich pieców jest niewystarczaja,cą na pokrycie 
potrzebnego dla zakładów surowca, z nadaniem 
im prawa nabywania surowca za granicą. w porząd
ku kolejnym w stosunku do dokupowanego przez 
nie surowca i w zależności od pÓzostają.cej po 
irnspokojeniu potrzeb spożywców innych kategoryi 
ogólnej ilości surowca. 

Zapotrzebowania zakładów skarbowych za
spakajane są. narówni z zapotrzebowaniami zakła
dów prywatnych. 

Ze względu na projektowany pod.ział ulgo
wego su ro wca przywożonego pomiędzy spożywca
mi na zasadach, wskazanych powyżej, Oddział 
Przemysłu zwraca się do przedsiębiorstw i insty
tucyi zainteresowanych z prośbą o zawiadomienie 
Oddziału co do przewidywanego mającego być 
sprowadzonym surowca zagranicznego. 

Co się tyczy istoty projektowanej ulgi, za
wiera się ona w ustanowieniu wyrównanych opłat 
celnych d.Ja każdej partyi sprowadzanego surowca, 
które to opłaty powinny stanowić różnicę pomię
dzy obliczonym w przybliżeniu kosztem surowca 
rosyjskiego dla każdego zakładu spożywczego i 
kosztem surowca zagranicznego. Przy określeniu 
danych powyższych narada kierowała się myślą 
zasadniczą. o koni eczności ustalenia takich norm, 
przy których z jednej strony koszt surowca za
granicznego nie byłby uciążliwy dla spożywc6w, 
z drugiej zaś strony żeby ceny nie były obniżone 
do ta~ego stopnia, żeby można było spekulować 
surowcem przywozowym. 

Na mocy opinii narady w tej matcryi ina 
być p.:-zyjęb:\ cena zasadnicza surowca rosyjskiego 
na Południu Rosyi (st. Kramatorska) w wysokości 
63 Kop„ cena zaś surowca zag~·anicznego w por
tach morza Bałtyckiego w wysokofoi 51 kop. za 
pud. W. },{. 

Odkrycie węgla kamiennego. a mocy 
§ 26 regulaminu o stosowaniu art. 334- 415 usta
wy górniczej inżynier okręgowy okręgu górnicze
go Granickiego ogłosił dnia t 3 maja r. 1914, że 
na zasadzie odkrycia węgla kamiennego, dokona· 
nego dnia 22 sierpnia r. 191 ~ przez mieszkańca 
wsi Łagi sza Gustawa Nordmana na gruntach na
leżącego do leśnictwa Olkuskiego skarbowego 
działku leśnego w Golonogu i zaświadczonego dnia 
l!-1 września r. l9 ! 2, podjęte zostały przez Nordma
na starania o uzyskanie nadania górniczego Gvło
n6g powierzchni 250 OOO sążni kwadr. na wydo
bywania węgla kamiennego na gruntach włościan 
wsi Golonóg, pastwiska gromadzkiego włościan 
wsi Gołon6g, włościan górnfozych wsi Gołonóg, 
drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej , drogi że-

laznej N ad wiślańskiej i lasu skarbowego w Goło
nogu w gminie Olkusko-Siewierskiej w powiecie 
Będzińskim w gubernii Piotrkowskiej. Pomienione 
nadanie g6micze graniczy: na północny wschód z 
drogą żelazną. Nadwiślańską, na wschód z lasem 
skarbowym i gruntami włościan wsi Goion6g, na 
południe z drogą. żelazną N ad wiślańską, pastwis
kiem grornadzkiem i gruntami górników oraz 
włościan wsi Gołonóg i. gruntami drogi żelaznej 
Warszawsko-\\' iedeńskiej , na zachód z pastwis
kiem gromadzkiem i lasem skarbowym, na pół
nocny zachód z lasom skarbowym i na północ z 
drogą że lazną Warsza wako-Wiedeńską. 

W. M. 
Odkrycie rudy żelazne.i. Na mocy § 26 

regulaminu o stosowaniu art. 334-- 115 ustawy 
g6rniczej inżynier okręgowy okręgu górniczego 
Będzińskiego ogłosił dnia rn czerwca r. l!J14 co 
następuje: 

I ) N a zasadzie odkrycia rudy żelaznej , do
konanego dnia 15 maja r. 1910 przez mieszkańca 
wsi Łagisza Gustawa Nordmana na gruntach Ol
kuskiego leśnictwa skarbowego i zaświadczonego 
dnia 15 maja r. J 910, podjęte zostały przf\z Nord
mana starania o uzyskanie nadania górniczego 
Ryszard powierzchni 250 OOO sążni kwadr. na wy
dobywanie rudy żelaznej na gruntach włościan 
wsi Łagisza i na gruntach Olkuskiego leśnictwa 
skarbowego w gminie Bobrowniki w powiecie 
Będzińskim w gubernii Piotrkowskiej. Pomienio
ne nadanie górnicze graniczy na północ z boczni
cą Towarzystwa Grodzieckiego drogi żelaznej 
Warszawsko-\riedeńskiej , na wschód z lasem skar
bowym leśnictwa Olkuskiego i gruntami wlościan 
wsi Łagisza i na południe i zachód z gruntami 
włościan wsi Łagisza. 

2) Na zasadzie odkrycia rudy żel aznej do
konanego dnia 1 ;") maja r. Hl \A przez mieszkańca 
wsi Łagisza Gustawa Xordmana na gruntach Je:-i
nictwa -Olkuskiego i zaświadczonego dnia 15 maja 
r. 1914, podjęte zostały przez N ordrnana starania 
o uzyskanie nadania górniczego Józef powierzchni 
250 OOO sążni kwadr. na wydobywanie rudy żelaz
nej na gruntach Olkuskiego leśnictwa skarbowego 
i na gruntach włościan wsi Łagisza w gminie Bo
browniki w powiecie Będzińskim w guberuii 
Piotrkowskie]. Pomienione nadanie górnicze gra· 
niczy: na północ z bocznicą, Towarzystwa Gro
dzieckiego drogi żelaznej \Yarszawsko-Wiedeńskiej , 
na za.chód z lasem skarbowym leśnictwa Olkus
kiego, na południe z gruntami włościan wsi Łagi
sza i na wschód z lasem skarbowym leśnictwa 
Olkuskiego i gruntami włościan wsi Łagisza. 

W.M. 
Zebra tii~ Oele{!acvi górników i hutników 

floh'' i"h. Dnia 25 czerwca r. b. odbyło się w 
Krakowie zebranie Delegacyi górników i hutników 
polskich , w kt6rem wzięli udział: prezes Jan Al-
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fons Surzycki, wiceprezes J an Zarański, sekretarz 
Franciszek Drobniak, skarbnik Kazimierz Srokow
ski, członkowie: d-r Artur Benis, Zdzisław Kamiń
ski, Karol Milkowski, Stanisław Raźniewski, An
toni Scbirńitzek, Leopold Szefer, oraz p . St. J asiń
ski, (delegat Czytelni polskiej akaJemików górni
czych w Leoben). 

Po załatwieniu szeregu spraw administracyj
nych p. Zarański przedstawił najpierw sprawę pol
skiej szkoły górniczej w· Dąbrowie Śląskiej . Roz
wój jej postępuje ciągle poważnie naprzód, wyni
ki nauki są pod każdym względem znakomite, 
stwierdzone nawet przez niemc6w i czech6w. Naj
lepszym dowodem opinii, jaką cieszy się szkoła 
w miarodajnych kołach górniczych, jest fakt, że 
Ministerstwo Skarbu zwinęło w Wielir:zce szkolę 
sztygarów i zawarło z polską szkolą górniczą w 
Dąbrowie umowę celem kształcenia w niej górni
ków na dozorców salinarnych. Na do<latnie w 
każdym kierunku wyniki polskiej szkoły w Dą
browie niechętnie patrzą gwarectwa niemiecko
czeskie, wydobywające węgiel przeważnie siłami 
robotników polskich, lecz zdążające na każdym 
kroku do uszczuplenia polskiego stanu posiadania 
na Śląsku . Gwarectwa śhi.skie powzięły sobie za 
cel usunąć tę szkołę z widowni śląskiej wszelkimi 
sposobami. Pierwszym krokiem było odmówienie 
zasiłku na utrzymanie szkoły wbrew zawartej 
umowie. Następnie , gdy p. Zarański wszczął kroki 
o ugodowe załatwienie sprawy, gwarectwa dały 
przedstawicielom polskim do ztozumienia, że do 
jakiejkolwiek ugody może przyjść tylko przez złą
czenie szkoły polskiej z niemiecko-czeską. Do 
formalnego zerwania porozumień wprawdzie nie 
przyszło, gdyż ma odbyć się jeszcze jedna wspól
na narada, jednak przedstawiciele Delegacyi gór
ników i hutników polskich nie dopuszczą za żadną. 
cenę do zaprzepaszczenia tak ważnej dla społeczeń
stwa polskiego placówki przez zgodzenie się na 
złączenie obu szkół. Nie ulega bowiem wątpliwo
ści, że po kilku latach utrakwistyczna początkowo 
szkoła zostałaby zl'l.m ienioną na szkołę czysto nie
miecko-czeską. Jedyną odpowiedzią na ten za
mach na nasz stan posiadania jest bezwłoczne 
przystąpienie do wzniesienia własnego budynku 
szkolnego i utrwalenia w ten sposób bytu szkoły 
na przyszłość. Fundusze, zebrano na ten cel przez 
Delegacyę, są wprawdzie jeszcze niedostateczne, 
jednakże można żywić nadziejPt, że przy poparciu 
społeczeństwa i ta trudność rychło zostanie usu
niętą.. 

W dalszym cią,gn p. Zarański zdał sprawę z 

czynności, dotyczących założenia Akademii g6rni
czej w Krakowie. Dzięki energicznemu poparciu 
sprawy przez prezesa Koła Polskiego d-ra Lea 
Rząd zgodził się na otwarcie Akademii już w je
sieni r. 19 14. Komitet organizacyjny Akademii 
zajmuje się w dalszym ciągu pracami organiza
cyjnemi. Siły profesorskie są już zapewnione. De
legacya przyjęła z żywem zadowoleniem wiado
mość o tak pomyślnem rozwiązaniu sprawy i na 
wnios(:k p. Zarańskiego uchwaliła wyrazić p. d-rowi 
Leowi najserdeczniejsze podziękowanie za tak gor
liwe poparcie sprawy, jak również podziękować 
Uniwersytetowi Jagiellońskiemu i szkole przemy
słowej, które przez pozwolenie na używanie swych 
instytutów, sal wykładowych i t. d. ułatwiły tak 
szybkie ot.warcie Alrndernii. Równocześr;.ie z uro
czystością. otwarcia Akademii odbędzie się Zjazd 
koleżański górników i hutników polskich. 

Y.l związku ze sprawą otwarcia Akademii 
górniczej w Krakowie obradowano w obecności 
delegata Czytelni polskiej akademików górniczych 
w Leoben nad sprawą przeniesienia tejże Czytel
ni do Krakowa. 

Odkrycie węgla kamiennego. Na mocy 
art. 38-1- ustawy górniczej inżynier okręgowy okrę
gu górniczego Sosnowieckiego ogłosił dnia 30 ma
ja r. 1914, że mieszkaniec osady Czeladź Jan Al
fons Surzycki odkrył dnia 24 kwietnia r. 1914 
zapomoc0i otworu wfartniczego na głębokości 36 
Sl'liżni 6 stóp pokład węgla kamiennego, którego 
przewiercono 2 stopy 6 cali, na gruntach Towa
rzystwa Saturn we wsi Rogoźnik w miejscowości 
Ogon w gminie Bobrowniki w powiecie Będziń
skim w gubernii Piotrkowskiej. Otwór wiertniczy 
znajduje się w odległof.ici 19 rn od drogi, położo
nej wzdłuż gruntów włościańskich z północnej 
strony Ogona, i w odlcglości 44 m od znaku 
mierniczego, postawionego na krańcu południowo
wscbodniej części Ogona na granicy z wsią Strzy-
żowice. W. M. 

Zatwierdzenie nadani a górniczego. Na 
mocy § 30 regulaminu o stosowaniu art. 334·-415 
ustawy górniczej inżynier okręgowy okręgu ~ę- . 
dzi11skiego ogłosił dnia G czerwca r. 1914, że nne
szkańcy miasta Sosnowca Franciszek Schoen i Pa
weł J_,amprecht uzyskali zatwierdzenie nadania 
górniczego Eliza powierzchni 80 łi>-l sążni kwadr. 
na wydobywanie węgla kamiennego na gruntach 
włościan wsi Gródków w gminie Bobrowniki w 
powiecie Będzińskim w gubernii Piotrkowskiej. 

W.M. 

~ydawca: Rada Zjazdu p rzemysłowców górniczyc h w Królestwie Polskiem. Redaktor Kazi mie rz Srokowsk i. 

W drukarni Pospiesznej d. "St. Swięcki" w Dąbrowie. 
Tłoczono na papie rze z fabryki papi eru ,Klucze" , Rabsztyn, St. Or. ż. Nadwiś l. 
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