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PRZEGLĄD GORNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO, POSWIĘCONE SPRAWOM PRZEMYSŁU GORNICZEGO HUTNICZEGO 

N2 3 (268). Dąbrowa Górnicza dnia 1-go marca roku 1921-go. Tom XIII. 

_Ujednostajnienie prawa górniczego w Polsce. 
Ministerjum Przemysłu i Handlu rozesłało do 

organizacji przemysłowych oraz do osób, znających 
bliżej prawo g órnicze, list treści następującej: 

Ustawą z dnia 3 czerwca r. 1919 Dz. Praw 
Nr. 44 poz. 315 powierzył Sejm Ustawodawczy Ko
misji Kodyfikacyjnej Rzplitej Polskiej między inne
mi czynnościami przygotowanie projektu jednolite
go ustawodawstwa dla wszystkich ziem, w skład 
Państwa wchodzących , a to w dziedzinie prawa cy
wilnego. Czynności, powierzone Komisji powyższą 
ustawą, obejmują jej zdaniem także ujednostajnie
nie' norm prawnych w górnictwie i hutnictwie, jako 
stanowiących część prawa cywilnego. 

Na podstawie wynilców ankiety, zwołanej przez 
Selccję prawa cywilnego Komisji Kodyfikacyjnej, 
powzięła ona uchwałę, że opracowanie projektu 
jednolitej polskiej ustawy górniczej należy pozosta
wić Ministerstwu Przemysłu i Handlu, że jednako
woż projekt ten powinien być następnie udzielo
nym tejże Sekcji do rozpatrzenia i decyzji. 

Zdając sobie sprawę z ważności powierzone
go mu zadania, postanowiło Ministerstwo Przemy
słu i Handlu utworzyć dla opracowania wspomnia
.nego projelctu w swem łonie odrębną Komisję i 
powołać w jej skład zarówno praktyków, obezna
nych z potrzebami górnictwa i hutnictwa, jak i lu
dzi nauki, zajmujących się teorją prawa górniczego. 
W ten sposób przygotowanym zostanie, jak Mini
sterstwo Przemysłu i Handlu mniema, projekt usta
wy, uwzględniający nietylko ogromny postęp tech
niki górniczej, jakiego jesteśmy świadkami w osta
tnich dziesi1tkach lat, ale mający na oku także pró
bę rozwiązania istotnych gospodarczych zagadnień 
wytwórczości górniczo-hutniczej obok problematów 
natury społecznej, które zwłaszcza w ostatnim cza
sie tak żywo wybijają się na przedni plan. 

Utworzona w łonie Ministerstwa Przemysłu i 
Handlu Komisja Prawno-Górnicza, w skład której 
wchodzi narazie kilku funkcjonarjuszów Minister
stwa, a która po zebraniu i krytycznem opracowa
niu materjałów, potrzebnych do dokonania tak tru
dnego dzieła , jakim jest projekt powszechnej pol
s~~ej ustawy górniczej, uzupełnioną zostanie w spo:i° po':"'yżej zaznaczony, postanowiła, przystępując 

0 podJęcia czynności, ustalić przedewszystkiem 

' zasady, na jakich ma być opartą przyszła polska 
ustawa górnicza. Mimo pewnych cech wspólnych 
w ustawodawstwie górniczem państw zaborczych, 
Komisja Prawno - Górnicza nie może wyjść z zało-

1 żenia, że jej projekt polskiej ustawy górniczej mu
si opierać się na podstawach ustaw, obowiązują
cych dziś w Polsce, nie może i nie zamierza ona 
zamknąć oczu na prądy, nurtujące i w społeczeń
stwie polskiem i w społeczeństwach zachodnich, a 
zmierzające do czasowego lub trwałego, lokalnego 
lub powszechnego nadania jedynie Państwu wy
łącznego prawa poszukiwania i wydobywania mi
nerałów użytecznych pewnych kategorji lub przy
najmniej rozszerzenia wpływu Państwa w tej dzie
dzinie wytwórczości górniczej. Na pierwszy plan 
wysunęły się w tym kierunku przedewszystkiem te 
minerały, które w państwach zdobyły szczególnie• 
ważne znaczenie dla życia gospodarczego, czy to 
ogromem swej wytwórczości i ogólnego zapotrze
bowania, czy też wielkością swych jeszcze niedo
statecznie wyzyskanych zapasów, a mianowicie wę
giel i rudy żelazne (w Niemczech także sól kamien
na i sole potasowe). 

U nas wejść musi w ~akres tych rozwazan 
także i olej skalny (ropa), będący podstawą wiel
kiego przemysłu naftowego a związany dotąd z 
własnością powierzchni; objawiają się b0wiem w 
niektórych sferach tendencje uniezależnienia dalsze
go rozwoju tego przemyslu od rozporządzalności 
wnętrzem właściciela powierzchni. 

W tym samym biegu myślowym rozważane 
musi być pytanie, czy dotychczasowego zakresu mi
nerałów użytecznych nie należałoby rozszerzyć przez 
wyjęcie z pod prawa rozporządzalności gruntem 
także innych użytecznych minerałów, których wła
sność jest dotąd związana z własnością powierzch
ni. Nie może być także pominiętą myśl, znajdują
ca wyraz w systemie koncesyjnym, który również 
mógłby nadawać się do przyjęcia. 

Te zasadnicze rozważania i wnioski z nich 
wysnute zadecydują o systemie przyszłego polskie
go prawa górniczego. Doświadczenia, wyniesione 

I 
z życia, niemniej zebrane w tej dziedzinie doświad
czenia innych państw, zwłaszcza ościennych, wzgląd 
na konieczność jaknajwiększego i jaknajszybszego 
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podniesienia wytwórczości kopalń i uniezależnienia 
Państwa od importu zagranicy przedewszystkiem 
tych minerałów, jak węgiel, sól i ropa, w które 
przyroda obficie wyposażyła Polskę, konieczność 
poprawienia biernego dotąd bilansu handlowego i 
płatniczego, będą najcenniejszym wskaźnikiem dla 
dostosowania polskieg~ prawa do potrzeb Państwa. 
Należeć tu będą również rozważania nad rozdzia
łami ustawy, traktującemi o prawach i obowiązkach 
przedsiębiorców górniczych, ich wzajemnym między 
sobą stosunku, o stosunku przedsiębiorcy górnicze
go do właściciela gruntu, ochronie powierzchni, 
wywłaszczeniu i odszkodowaniach, o budowlach 
kopalnianych, o czasie pracy, normach prawnych, 
regulujących najem usług i wogóle cały stosunek 
właściciela zakładów górniczo-hutniczych do urzęd
ników i robotników, jego obowiązkach w stosunku 
do Państwa, należytościach górniczych, o policji i 
inspekcji górniczej oraz ochronie robotników w naj
szerszem tych słów znaczeniu, o ustroju administra
cyjnych władz górniczych oraz toku instancji wraz 
z organizacją organów pomocniczych i ciał dorad
czych, o wymogach wykształcenia osób, zatrudnio
nych w przemyśle górniczo-hutniczym a zajmują
cych odpowiedzialne stanowiska, ustaleniu zawo
dowego . wykształcenia wszelkiego typu i wogóle 
całej organizacji przemysłu. Z organizacją tą łą
czyć się będzie z natury. rzeczy próba rozwiązania 
zagadnień, odnoszących się do całej polityki górni
czej, zarówno gospodarczej i technicznej jak i spo
łecznej. 

W Państwie takiem jak Polska, w którem fun
dusze własne nie wystarczają na założenie tylu za
kładów przemysłowych, dla ilu są warunki istnie
nia, winna być również rozważaną myśl współpra
cy z życzliwym dla kraju kapitałem obcym. 

Komisja pragnie opracować projekt, obejmu
jący całość norm obowiązujących w przemyśle gór
niczo-hutniczym. Zrywając z praktykowanym do
tąd u nas i gdzieindziej systemem dorywczych no
wel, częstokroć nie uwzględniających całokształtu, 
pragme Komisja prawno-górnicza Ministerstwa Prze-

mysłu i Handlu opracować projekt, obejmujący ca
łość norm, obowiązujących w przemyśle górniczo
hutniczym. Dlatego wydaje się Komisji koniecz
nem, by opinje o zasadach ustawy wyrażone zo
stały przez najszersze sfery, interesujące się rozwo
jem gospodarczym górnictwa i hutnictwa oraz jego 
ustawodawstwem, a z któremi w ten właśnie spo
sób ścisłą łączność w budowie ustawy i dostoso
waniu norm prawnych do potrzeb praktycznego ży
cia utrzymać pragnie. Wiedząc, że wynik pracy w 
wielkiej mierze należy od drogi, obranej dla osiąg
nięcia celu, pragnie Komisja, by wszystkie zawo
dowe koła górnicze i hutnicze tudzież instytucje o 
charakterze doradczym oraz prywatne związki go
spodarcze, finansowe i społeczne, wreszcie osoby 
prywatne wzięły udział w wypo~iedzeniu poglą
dów na wszystkie kwestje wyżej poruszone w za
kresie ich zawodowego znawstwa a nadto wydały 
opinję o brakach lub niedomaganiach obowiązują
cych jeszcze ustaw górniczych. Każda myśl twór
cza w każdym dziale ustawy powitaną będzie z 
żywą wdzięcznością. 

Opinje nie powinny być obszerne i nieko
niecznie mają obejmować całość lecz mogą się 
ograniczać do poszczególnych działów ustawy gór
niczej. Zawierać one winny ściśle ujętą zasadę 
wraz z krótkiem uzasadnieniem i być przesyłane 
w termm1e dwóch miesięcy wprost do Komisji 
prawno-górniczej w Warszawie, Elektoralna 2, gdzie 
utworzonem zostało odrębne biuro i dokąd wszel
kie zapytania skierowywać należy. 

Utrzymując ścisłą łączność ze społeczeństwem 
i odwołując się do twórczej współpracy, Minister
stwo Przemysłu i Handlu nie wątpi, że uzyska ma
terjał, nadający się do ustalenia wytycznych linji 
polskiego ustawodawstwa górniczego, poczem przy· 
stąpi niezwłocznie do szczegółowych prac nad pro
jektem ustawy. 

Minister Przemysłu i Handlu 

S. Przanowski. 
Warszawa, 23 Xll 1920. 

Upadek przemysłu węglowego w zagłębiu Donieckiem 
od początku rewolucji dą końca lipca roku 1919-go. 

I. Stan ogólny wydobycia. 
W końc4 października roku 1919-go udało mi 

się zebrać nieco danych o stanie przemysłu węglb
wego na południu Rosji. Dane te miały mi po
służyć dla zobrazowania w cyfrach wpływu rewo
lucji na wydobycie węgla w zagłębiu Donieckiem 
jak również dla sądzenia o przyszłości przemysłu 
węglowego w rzeczonem zagłębiu. 

Z powodu okoliczności, niezależnych odemnie, 
nie mogłem podać do wiadomości danych powyż
szych zaraz po powrocie do kraju; dane te nie 
mogą przeto dać obrazu, w jakim znajduje się prze
mysł węglowy w zagłębiu Donieckiem obecnie, ani 
też w jakim znajdował się w roku 1920-ym. Przy-

' 

puszczam jednakowoż, że dane te dadzą pewną 
charakterystykę pracy zagłębia Donieckiego pod-
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czas rewolucji. Muszę nadmienić, że Południe Ro
sji było od końca października roku 1917-go tere
nem walk wojny domowej, wobec czego wszelka 
komunikacja a więc i pocztowa była wielce utrudnio
ną. Skutkiem tego najświeższe dane w październi
ku r. 1919-go można było mieć za lipiec tegoż roku 
Późniejszych danych zebrać nie mogłem, gdyż w 
listopadzie zaczęła się klęska Denikina a w końcu 
grudnia opuściłem zagłębie Donieckie. 

Wydobycie węgla w zagłębiu Donieckiem wy
nosiło w ostatnich latach ubiegłych (tysięcy tonn): 

Wydobycie Wydobycie Stosunek do 
Rok wydobycia w roczne miesięczne roku 1916-ym 

1914 27 700 2 300 96':, 
1915 27 100 2250 94':, 
1916 28 900 2410 100 
1917 25 160 2090 87';, 
1918 9 180 770 31,7':, 
I 919 (7 miesięcy) 2 860 240 18':, 

W poszczególnych miesiącach w roku 1916-ym 
1919-ym wydobycie węgla wynosiło (tysięcy tonn): 

Rok 1916 Rok 1919 

Styczeń 2370 620 
Luty 2420 625 
Marzec 2980 570 
Kwiecień. I 260 241 
Maj 2090 285 
Czerwiec. 2 380 253 
Lipiec . 2 370 266 

Razem 15 870 2 860 

Wydobycie m1es1ęczne w każ dem półroczu, 
poczynając od r. 1914-go wynosiło (tysięcy tonn): 

Okres 
przed· 1914. Półrocze 2 430 

wojenny 

" 1914. Półrocze II 2 183 
i: 

1915. 
I Półroc:r:e I 2200 
l Półrocze II 2 318 

o 1916. 
f Półrocze 1 2 350 
(Półrocze II 2 500 

~ 1917. Kwartał I 2520 

" 
J Od kwietnia do końca 

1955 ·u- 1917. I roku ::> 
w grudniu 1300 o 

~ 1918. Przeciętnie miesięcznie 770 " o:: 1919. Przeciętnie miesięcznie 240 

. Przytoczone powyżej dane wykazują, że naj
większe wydobycie roczne było w roku 1916-ym. 
Skutkiem wojny wydobycie spadło, lecz stopniowo 
zaczęło podnosić się. Z chwilą ogłoszenia wojny 

wielu robotników wzięto bowiem do wojska, co 
odbiło się ujemnie na wydobybiu węgla w zagłę
biu Donieckiem. Rząd przedsięwziął jednak środ
ki zaradcze, sprowadzał robotników ze wsi, użył 
do roboty jeńców i wydobycie węgla zaczęło pod
nosić się, dosięgając największego napięcia w pierw
szym kwartale r. 19 I 7-go. Od kwietnia r. 1917-go, 
t. j. od początku rewolucji (w pierwszym miesiącu 
rewolucji w marcu robota szła jeszcze normalnie), 
wydobycie węgla spada raptownie, dochodząc w r. 
19 I 8-ym do 31, 7'~ w porównaniu z r. 19 I 6-ym; za 7 
miesięcy r . I 919-go wydobycie stanowi tylko 181

; , 

wydobycia za ten sam okres czasu r. I 9 I 6-go. W 
styczniu r. I 9 I 9-go wydobycie węgla stanowi zale
dwie 26'~ wydobycia z r . 1916-go, w marcu I 9 ;„ w 
miesiącach letnich spada do I I•;, i za 7 miesięcy r. 
19 I 9-go wydobyto mniej, niż w marcu r. I 9 I 6-go. 

Wywóz węgla z kopalń w zagłębiu Doniec
kiem wynosił (tysięcy tonn): 

Rok Wywoz 

1914 21 080 
1915 19430 
1916 22 700 
1917 17 240 
1918 4500 
1919 I 410 

Z tablicy powyższej widzimy, że wywóz wę
gla z kopalń wynosił w r. I 914-ym 76'~ ogólnej ilo
ści wydobytego węgla, w r. 1915-ym 701

;, , w r. I 916-ym 
78 :„ w r. 1917-ym 68';,, w r. 1918-ym 48'~ i za 7 
miesięcy r. 1919-go również 48°0 , czyli, że nie zwa
żając na to, iż wydobycie wciąż spada, koleje nie 
mogą wywieźć nie tylko wszystkiego węgla, ale 
stosunkowo coraz mniej go wywożą. 

Przyczyny główne takiego upadku przemysłu 
węglowego były następujące: l) ogólna dezorgani
zacja państwa wskutek wojen zewnętrznej i domo
wej, 2) stan przewozu, który doszedł do zupełne
go upadku, 3) zmniejszenie się wydajności pracy 
robotników przy znacznem zmniejszeniu się liczby 
robotników na kopalniach. 

Z przyczyn powyższych omówiona będzie wię
ce1 szczegółowo przyczyna trzecia. 

Il. Robotnicy i ich praca. 

Przed wojną na kopalniach węgla w zagłębiu 
Donieckiem było zatrudnionych I 70 OOO robotników; 
w tej liczbie górników od 2 I•;, do 23't czyli około 
41 OOO - 42 OOO. W pierwszym roku wojny liczba 
robotników zmniejszyła się i wydobycie spadło. 
Rząd zastosował pracę jeńców, pozwolił pracować 
na dole kobietom, tak że w końcu r. 1916-go i na 
początku r. 1917-go liczba ogólna robotników była 
znacznie większą, dochodząc do 290 OOO a w tej 
liczbie jeńców 72 OOO i kobiet 32 OOO. Liczba robo
tników zaczyna zmniejszać się od początku roku 
1918-go, a mianowicie od kwietnia, kiedy przyszli 
na Ukrainę niemcy. W tym czasie liczba robotni-
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ków wynosiła 179000, w końc11 r. 1918-go już tył- nieckiem spadała narówni ze spadkiem wydobycia 
ko 127 OOO, przyczem zmniejsza się znacznie liczba węgla. Wydajność pracy robotników zaczęła spa
górników, dochodząc do 22 500,' co stanowi zale- dać od początku rewolucji a właściwie od kwietnia, 
dwie 17,5~ liczby ogólnej. Liczba robotników wciąż t. j. od chwili pierwszych „zdobyczy rewolucji"; od 
zmniejsza się i w lipcu r. 1919-go wynosiła 75 OOO, tej bowiem daty były zmienione warunki pracy i 
w czem górnik.ów I O 000. I płacy na kopalniach. · 

Wydo~ycie wę?"la .w zagłębiu Donieckie~ ~a: Przed wojną na kopalniach węgla w zagłębiu 
częło spadac o~ k~ietma r. 1917-go a szc~e~olm~j Donieckiem roboty szły na dwie zmiany po 12 go
od ~oczątku obję7ia władzy prz_ez bolszewikow, t. j . dzin, przyczem w dziennej zmianie było pół godzi
od h~topada ~egoz r?ku;. Od tej pory ~a~zęła gwał- ny przerwy na obiad. Od d. I -go kwietnia r. 
towme spadac .wydajnos.c ~r.acy robotmkow: 1917-go był wprowadzony ośmiogodzinny dzień ro-

. Przed wojną wydajnosc pracy robotnika wy- boczy, ale robotnicy zgodzili się ze względu na 
nosiła: 

152
•
60 

toim wojnę pracow~ć 12 godzin, przyczem za 4 godziny 
ro~z~ie . 

1 
nadliczbowe ptacono o 50% drożej. W ten sposób 

miesięczme · 12,70 ' robotnicy mieli za dniówkę zapłatę, jak za 13/
4 

na dniówkę · 0,53 " I dniówki ośmiogodzinnej. Muszę jednak nadmienić, 
W r. 1916-ym w lecie wydajność pracy wy- że dzień roboczy w teorji liczył się 8 godzin, za

nosiła: . . . I płata obliczona była za 12 godzin a w rzeczywi-
. miesięczme · I 0,632 torin I stości tylko niektóre kategorje robotników, jak sta-

na dniówkę · 0,443 jenni dołowi i koniarze, spędzali na dole 11 godzin 
co stanowi 84°0 przedwojennej. ' i stróże 12, a reszta pracowała 7, 8, 9 godzin za-

Wydajno'ść pracy w r. 1917-ym wynosiła: l d · · 
I eżnie o sumienności. 

rocznie 89,64 tonn 
miesięcznie . 7,43 „ Na początku listopada r. 1917-go po przewro-
na dniówkę . 0,31 cie bolszewickim, który odbył się d. 27 październi-

co stanowi około 70°0 wydajności w r. 1916-ym ka r. 1917-go, robotnicy wprowadzili sami ośmio
czyli około 59'h przedwojennej. ·godzinny dzień pracy ale pracowali znacznie mniej 

W lecie r. 1918-go wydajność pracy wynosiła: i wydajność pracy robotnika, jak również wydoby-
miesięcznie . około 4 tonn cie w zagłębiu Donieckiem spadły. W ·maju r. 
na dniówkę . . . 0, 17 „ 1918-go z przyjściem na Ukrainę niemców i obję-

co stanowi 38°
0 

wydajności pracy w r. 1916-ym ciem władzy przez hetmana Skoropadskiego zaczę-
32?ó przedwojennej. ła się pewna poprawa, ale w jesieni tegoż roku 

W r. 1919-ym w lecie wydajność pracy wy- nastąpił przewrót Petlury, potem przyszli bolszewi-
nosiła: cy, ·potem nastąpiła walka „dobrowolców" z bol-

miesięcznie . 2,532 tonn szewikami, a w wynik.u ogromny spadek wydajno-
na dniówkę . O, I 08 „ ści w zagłębiu Donieckiem. 

czyli 25i w porównaniu z r. 1916-ym i tylko 2q:h Przytoczona poniżej tablica daje obraz i wy-
przedwojennej. niki wymienionych powyżej przewrotów politycz-

Wydajność pracy robotnika w zagłębiu Do- nych. 

Ok resy Wydobycie w tysiącach tonn Przyczyny spadku wydobycia 

Okres I. 

~ząd tymczasowy. 

Marzec - listopad r. 1917-go 

Marzec 1917 . 

Listopad 1917 

Okres Il. Grudzień 1917 

rządy bolszewików · Pierwsze 

Listopad r. 1917 - kwiecień 
r. 1918. Maj 1918 . 

Okres III . . 
Rządy hetmana Skoropadskie

go i wojska Dońskiego. 
Maj - listopad r. 1918-go 

Maj 1918 . 

Listopad 1918 

2 566 Wydobycie spa.da od kwietnia. W kwie
tniu miała miejsce podwyżka płacy. Ro
botnicy pracują coraz gorzej. Ciągłe 

I 950 wiece. 

1 300 

450 

450 

666 

Wydobycie wciąż spada z 546% w gru
dniu do 18?0 w maju. Robotnicy pracują 
5- 6 godzin, wtrącają się do rozporzą
dzeń zarządów, wprowadzają dezorga-

~izacię. 

Wydobycie podnosi się z 18% do 26,5%. 
Zaprowadzono pewien ład. Dzień pracy 

wynosił 8 godzin. 
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Okresy 

Okres IV. 

Drugie najście bolszewików. 
Listopad r.1918-maj r.1919-go. 
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Wydobycie w tysiącach tonn 

Wydobycie spada do 0,10 

tonn miesięcznie. 

Przyczyny spadku wydobycia 

Ciągłe walki z bolszewikami. Brak 
chleba. Robotnicy tłumnie idą na 

wieś po żywność. 

W maju r. 1919-go zagłębie Donieckie prze- ~ z kopalń; z kopalń ubyło dużo ludzi. Oprócz tego 
chodzi do rąk Denikina, lecz poprawa nie nastąpi- brak żywności, ubrania, obuwia, których trudno by
ła. Chociaż w okresie lll-im zaczęła się pewna po- ło dostać, również był przyczyną spadku wydoby
prawa, w okresie IV-ym wszystko zostało zmarno- · cia węgla i wydajności pracy, gdyż robotnicy ucie
wane. Robotnicy nie chcieli pracować, w lecie kali :i;, kopalń w poszukiwaniu lepszych zarobków. 
szli na roboty w polu na wieś, gdzie praca była Zarobki nie były bardzo wysokie, jak widać z przy
opłacaną w naturze i przez to lepiej. Wielu robo- toczonej poniżej tablicy, gdz·ie podane są ceny 
tników trudniło się handlem a właściwie spekula- dniówkowe i zmiany tych cen. Ceny podane są w 
cją. Utworzył się specjalny przemysł „mieszoczni- rublach, przyczem wskazane są daty, kiedy zaszły 
cz es two", który polegał na tern, że część robotni- zmiany. 
ków (również i włościan) kupowała na wsi chleb, Płaca niektórych ważniejszych kategorji robo-
mąkę, kaszę i sól i woziła w workach do miast na tników wynosiła na dniówkę (rubli): 
sprzedaż. Ten przemysł odrywał wielu robotników 

. 
1917 1918 1919 

Kategorie robotników 1914 1915 1916 
Od 1-go I Od I-go 

Od l·go Od 1-go Od I-go Od I-go 
kwietnia listopada czerwca 

paździer-
czerwca września ni ka 

Ni ewy kwalifikowani robotnicy I 
na powierzchni 0.80-0.90 i:: 1.25 4.38 4.00 6.00 I 7.50 12.00 18.00 

Ci 
Ci 
Bu 
Ko 
w 

sami na dole I.OO <Il 1.50 4.38 5.10 7.50 9.00 15.00 I 23.00 
s kacze 1.20 ·- 1.60 4.40 5.85 8.50 10-10.50 16- 17 27- 30 E 
dowacze (cieśle) 1.30 ' N 1.90 5.25 5.85 9.00 i O- 11 17- 19 27-30 
ni arze 1.20 N 1.75 5.00 5.15 9.00. 11 - 12 18- 19 127- 30 

iertacze otworów świdro- Q,) 

wych. 1.50 CQ 2.10 4.40 5.85 9.50 10- 13 18- 20 30- 33 
Go · rnicy na dniówkę . 1.30 2.00 7.00 7.00 IO.OO 12 20 32 
Górnicy akordowi zarabiali od 50'b do I OO'), więceJ. 

Z tablicy powyższej. widzimy, że od d. I-go I motorami elektrycznymi, które psuły się, a mate
kwietnia r. 1917-go nie było różnicy w wysokości rjałów, potrzebnych do naprawy. jak np. jedwabiu, 
płacy na dniówkę między niewykwalifikowanym miki, miedzi chemicznej czystej, nawet spirytusu 
robotnikiem na powierzchni a takim samym na do- niepodobna było dostać. 
le. Powstało to wskutek tego, że najmniejsza za- Brak materjałów wybuchowych (dynamit, ka
płata za 8 godzin pracy była ustaloną na zjeździe piszony, maszynki elektryczne do strzelani~). brak 
w Charkowie w wysokości 2 rb. 50 kop., co za 12 j rur dla powietrza zgęszczonego i przez to trudność 
go~:łzin przy 4 przystanych wyniosło 4 rb. 38 kop. zastosowania wiert-arek dla robót w skałach unie
W rezultacie nikt nie chciał pracować na dole, możliwiały prowadzenie robót przygotowawczych. 
tembardziej że zbliżało się lato, była „wiosna re· Brak smarów zmuszał do zamiany ich suroga
wolucji" i każdemu chciało się być na powierzch- tarni, co ujemnie odbijało się na stanie maszyn. 
ni, ponieważ odbywały się tu ciągłe wiece. Nie lepie j było z drzewem kopalnianem. Ogólne 

III. Stan kopalń pod względem technicznym. 

Pod względem technicznym stan kopalń w. r. 
1919-ym był opłakany. Uczuwał się brak. maszyn. 
Szczególnie źle było z kotłami wodnorurkowymi. 
Kotły często psuły się, części zapasowych dla na
prawy dostać było bardzo trudno a przeważnie nie
możebne. W skutek psucia się kotłów elektrownie 
stawały, co ujemnie odbijało się na odwadnianiu a 
przez to i na pracy kopalń. Żle było również z 

zapotrzebowanie drzewa dla zagłębia Donieckiego 
wynosiło 50 OOO wagonów rocznie. Drzewo to do
wożone było przeważnie z gubernji północnych i 
zachodnich, które wskutek ciągłych wojen domo
wych były przeważnie w rękach „ wrogów". 

Gdyby zresztą nawet nie stała na przeszko
dzie wojna domowa, to i tak koleje nie były w 
stanie przewieźć takiej ilości drzewa. 

W końcu muszę nadmienić, · że za czasu dru
giego najścia bolszewików zginęło na kopalniach 
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ogółem do 80':) koni a na niektórych kopalniach 
zginęły wszystkie konie, co wywołało brak siły po-. . 
c1ągoweJ. 

Jeżeli dodać do tego, 
wiedziane, że zapasy węgla, 
sierpnia r. 1919-go wynosiły 

węgiel kamienny 

co powyżej było po
które w dniu 1-ym 

400000 tonn 

antracyt . I 500 OOO tonn 

znajdowały się przeważnie na małych kopalniach, 
a d~że kopalnie zapasów nie posiadały i musiały 
węgiel kupować, możemy być pewni, że zagłębie 
Donieckie nie prędko podniesie wydobycie węgla 
do wysokości przedwojennej. 

w. w. 

\ 

Koleje państwowe czy prywatne? 
Pierwsze koleje żelazne powstały w Anglji, 

ojczyźnie naturalnej szkoły ekonomicznej, jako przed
siębiorstwa prywatne. Próbowano nawet z począt
ku wprowadzić na kolejach swobodny obieg pocią
gów różnych właścicieli, co jednakże wkrótce za
rzucono*). Dopiero z biegiem czasu rząd i parla
ment zaczęły wydawać zarządzenia i ustawy, ogra
niczające nadmierną swobodę gospodarki prywatnej 
na kolejach, głównie jednak w zakresie niezbędnej 
ochrony interesów publiczności. 

System prywatnej gospodarki kolejowej roz
szerzył się i panuje niepodzielnie dotąd we wszyst
kich hajach, zamieszkałych przez rasę anglosaską, 
albo pod jej wpływem pozostających. Prócz nie
których kolonji, nie znajdujemy dotąd zupełnie ko
lei państwowych w Anglji i Ameryce. 

Angielski system gospodarki prywatnej zapa
nował na kolejach stałego lądu Europy, i tu rów
nież z początku wszystkie koleje należały do towa
rzystw prywatnych; jednakże rządy nie ograniczyły 
się tutaj tylko do naprawy, ujawnionych z biegiem 
czasu wadliwości gospodarki prywatnej, lecz we
szły na drogę zmiany systemu, ujmując wadliwie 
prowadzone koleje w swe ręce częściowo lub cał
kowicie. Najdalej proces ten posunięty został w 
Niemczech. 

Po słynnym krachu kolejowym barona Struss
berga w r. 1873 Rząd Rzeszy rozpoczął na wielką 
skalę upaństwowienie kolei, zakończone całkowi
tem niemal usunięciem towarzystw prywatnych i 
zcentralizowaniem w Berlinie całego zarządu kole
jami państwa niemieckiego. 

Na przeciwległym krańcu pozostała Hiszpanja, 
gdzie wszystkie koleje są dotąd w rękach prywat
nych; za nią idzie Francja, w której Rząd ujął w 
swoje ręce tylko jedną wadliwie prowadzoną przez 
kompaQję de l'Est sieć, stanowiącą 17°~ ogólnej 
sieci kolejowej, zaś pozostałe 83°~ ozyskiwane są 
przez 6 kompanji prywatnych, co prawda przy dość 
daleko idącej kontroli państwowej. 

*) W ostatnich czasach powrócono do tego pomysłu w 
Polsce. Obecny minister skarbu p. Steczkowski uważa ten spo
sób ulżenia brakowi taboru ~ządowego na kolejach za bardzo 
pożądany. 

W Szwecji przed wojną koleje prywatne sta
nowiły 68'~ ogólnej ilości, w Belgji 49'h, w Szwaj
carji 42 ~. w Austro - Węgrzech I 7'łi . we Włoszech 
I 6~1 i t. d. Ogółem w Europie koleje prywatne sta
nowią obecnie około 40°0 ogólnej rozległości . 

Z powyższego przeglądu widać, że w Europie 
przeważa mieszany system posiadania kolei. Daje 
się wprawdzie spostrzegać pewna dążność do ich 
upaństwowienia, ale dotyczy to przeważnie kolei 
wadliwie pod względem finansowym prowadzonych. 
Jednakże w tych krajach, gdzie sprawy nie prze
ważyły ostatecznie względy militarne i centralistycz
ne, jak w Niemczech i poniekąd w Austrji i Wło
szech, koleje przeważnie pozostały w ręku prywat
nem, a kraj, tak przodujący w kulturze ekonomicz
nej, jak Anglja, pozostał wyłącznie przy gospodar
ce prywatnej. W Stanach Zjędnoczonych Ameryki 
koleje były na czas wojny objęte przez Rząd, ale 
obecnie Rząd zwrócił je towarzystwom kolejowym. 

Na korzyść ozysku prywatnego przytaczane są 
zwykle następujące względy: 

I) większa ruchliwość inicjaty.wy prywatnej i, 
co za tern idzie, szybsze doskonalenie kolei pod 
względem technicznym; 

2) większa wrażliwość na potrzeby społeczeń
stwa i publiczności; 

3) niezależność od wpływów politycznych oso-
bistych; 

4) łatwiejszy dobór zdolnych pracowników; 
5) nieobciążanie skarbu państwa i wreszcie 
6) łatwość prowadzenia przedsiębiorstw do

datkowych, przez co potęguje się znaczenie kolei i 
korzyści gospodarcze z nich płynące. 

Zwolennicy gospodarki skarbowej wysuwają 
na jej korzyść, oprócz względów militarnych, które 
w razie ustalenia się wpływu dziejowego Ligi Na
rodów zapewne będą musiały ustąpić z pola: 

I) jednolitość gospodarki rządowej; 
2) t>rak pierwiastku zysku za wszelką cenę w 

wytycznych gospodarki, co umożliwia celową z 
punktu widzenia państwowego rozbudowę sieci, to 
znaczy budowę linj! mniej zyskownych w celu ob
służenia okolic dalszych i mniej zaludnionych i po
wołania ich do ściślejszego udziału w życiu pań
stwowem; 
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3) zachowanie w ręku skarbu przedsiębiorstw ' kiem zaniedbania przez Rosjan, jest najbardziej ze 
monopolowych, jakierni bądź co bądź są koleje. wszystkich ziem polskich upośledzona pod wzglę-

0 tern, że upaństwowienie kolei jest nieod- I dem kolejowym. 1 

odłącznyrn postulatem wszystkich programów socja- Plan ten obejmuje budowę w ciągu I O lat 
listycznxch, coraz bardziej rozpowszechnjanych w 3 500 km linji normalnych, zaś dołączyć do nich 
Europie, można nie wspominać, albowiem jest to , trzeba jeszcze około I OOO km w Małopolsce, Po
raczej hasło polityczne, nie mające na względzie 1 znańskiem i Prusach Zachodnich i conajmniej I OOO 
rzeczywistego interesu warstw pracujących, gdyż ! km na kresach wschodnich, razem do 5 500 km linji 
przykład Anglji i Francji wykazuje, że racjonalnie kolejowych w ciągu I O lat. 
prowadzona gospodarka prywatna nie obraża inte- Pomimo niezwykle ciężkiego stanu rynku prze
resów pracowników i jest dla nich raczej korzyst- rnysłowego i nienormalnych warunków pracy, ro
niejsza, niż gospodarka skarbowa, naprzykład nie- boty przy budowie dwóch najważniejszych linji 
rniecka. Kutno - Strzałkowo i Łódź" Płock- Brodnica i węźle 

Z powyższego wypływa, że typowern dla obe- warszawskim są w pełnym biegu. Ale już pobież
cnych stosunków europejskich i zapewne na długi ' ne zaznajomienie się z wykonaniem tych robót wy
czas jeszcze najwłaściwszern będzie współżycie go- kazuje, że Rząd sarn zadaniu podołać nie może. Tu 
spodarki skarbowej i prywatnej w dziedzinie kolej- trzeba koniecznie rzutkiej pomysłowości prywatnej, 
nictwa, oczywiście przy stosownej kontroli ze stro- nie skrępowanej formalistyką urzędniczą, której in
ny państwa. W taki sposób da się połączyć ko- I stytucje rządowe pozbyć się nie mogą. Nie nale
rzyści ruchliwej inicjatywy prywatnej z pl~nowością ży zapominać, że młode władze rządowe w Polsce 
zamierzeń państwowych. dźwigają na sobie ciężki spadek po najgorszej w 

Na ziemiach, tworzących obecnie państwo poi- Europie biurokracji austrjackiej i nie o wiele łep
skie, przed wojną ze względów strategicznych daw- szej biurokracji rosyjskiej. Wprawdzie proces wy
ne koleje prywatne były wykupione przez państwo, zwalania się z pod przemocy tego obciążenia dzie
a nowe tylko przez państwo budowane. Dlatego 1 dzicznego rozwija się stopniowo i może w kolej
obecnie w Polsce wszystkie koleje normalne znała- nictwie daje się to odczuwać więcej, niż w innych 
zły się pod zarządem skarbowym, nie wyłączając działach administracji, ale budowa kolei czekać nie 
dwóch krótkich linji: F abryczno-Łódzkiej i Herbsko- może; tu trzeba koniecznie otworzyć na oścież wro
Kieleckiej, które zostały objęte przez rząd najezd- ta inicjatywie prywatnej. 
niczy już podczas wojny i jako takie przeszły obe- Na każdy kilometr kolei trzeba zużyć conaj
cnie pod zarząd państwowy polski, chociaż odpo- mniej 150 tonn stali, której my w kraju prawie 
wiednie towarzystwa akcyjne dotąd nie są zlikwi- wcale dotąd nie wytwarzamy, zaś sprowadzić z 7a
dowane. granicy przy niskim kursie marki polskiej nie mo-

Tym sposobem Rząd polski nie stoi wobec za- żerny. 
dania upaństwowienia kolei prywatnych, które w Rozbudować koleje będziemy mogli .zatem 
dalszym ciągu narzucane jest innym rządom przez tylko o tyle, o ile potrafimy dźwignąć hutnictwo i 
zwolenników socjalizmu państwowego. Odwrotnie walcownictwo rodzime, a to już chyba tylko przed
w Polsce wypada rozstrzygnąć pytanie, czy nie na- , siębiorczość prywatna uczynić potrafi. 
leżałoby dla udoskonalenia kolejnictwa udzielić w Tym sposobem, jedynem rozwiązaniem zagad
niem stosownego miejsca inicjatywie i pomysłowo- nienia szybkie j · rozbudowy sieci kolejowych w Pol
ści prywatnej. sce jest jak najszerszy udział w niej inicjatywy 

O ile chodzi o linje już istniejące, wątpliwe prywatnej. 
jest, czy można sobie wyobrazić w stosunkach obec- Ministerstwo Kol. Zeł. i tak będzie miało za
nych proces sprzedaży albo wypuszczenia w dzier- nadto do czynienia w budownictwie kolejowem, bo 
żawę ważniejszych linji już czynnych. Aby jednak przecież z konieczności przypada jemu odbudowa 
i przy rządowej gospodarce udzielić należytego kolei istniejących, zniszczonych przez wojnę. Poza 
miejsca inicjatywie społecznej, należy zarówno tern na barki Rządu zawsze spadnie zadanie budo
przy Ministerstwie, jak przy Dyrekcjach Okręgo- wania linji ważnych pod względem politycznym a 
wych, utworzyć osobne ciała doradcze z szerokim mniej dochodowych. 
w nich udziałem przedstawicieli społeczeństwa. Widzimy stąd, że zadania administracji rządo
Pierwszernu warunkowi uczynić zadość może, pro-

1 
wej w· budownictwie kolejowem są tak obszerne, 

jektowana przez Ministerstwo Kol. Zeł. Państwowa że nie potrzebuje się ona bynajmniej obawiać 
Rada Kolejowa, drugiemu również projektowane współzawodnictwa inicjatywy prywatnej, a odwrot-
Rady Dyrekcyjne. nie ze wszech miar ją popierać powinna. 

Zupełnie w innem świetle przedstawia się Z kolei powstaje kwestja sposobu ozysku li-
sprawa budowy nowych kolei. nji nowo zhudowanych. Tutaj przy obecnych wa-

. Jak wiadomo z informacji, podanych w prasie, runkach przeważyć powinna zasada gospodarki 
Min. Kol. Zel. opracowało i przedłożyło Sejmowi s~rbowej. Jednakże, ze względu na wyżej wyłusz
do zatwierdzenia plan rozbudowy sieci kolejowej, czone korżyści mie'szanego systemu nie należy uni
początkowo tylko w b. Kongresówce, która, skut- I kać wydawania towarzystwom prywatnym koncesji 
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na ozysk kolei, o ile tylko przez to uda się pry- , Wojna zmusiła Rząd do zmonopolizowania w 
watne kapitały i inicjatywę · do budowy kolei pocią- swojem ręku handlu zbożem. W wyniku osiągnię
gnąć. Przedewszystkiem należy dbać o prędką roz- ty został niewątpliwie ten dobry skutek, że usunię
budowę sieci kolejowej, gdyż to jest najważniejszy to z pomiędzy wytwórcy i spożywcy sżeregi pośre
środek do dźwignięcia gospodarczego państwa; spo- dników P.rzedwojennych. Przypuszczać nal~ży, że 
sób ozysku jest rzeczą drugorzędn'ą, tembardziej że kiedy Rząd złoży pośrednictwo swoje, nie powróci 
odpowiedniemi warunkami koncesji można zawsze już ono do rąk dawnych, lecz przejdzie do odpo
zastrzedz państwu niezbędny wpływ na bieg spraw wiednio zorganizowanych towarzystw składowo-han
i zapewnić możność wykupu, kiedy interes skarbu dlowych, które przy pomocy sieci. elewatorów, roz
tego będzie wymagać. sianych po stacjach kolejowych, staną się tym je-

W celu ułatwienia budowy linji kolejowych dynym pośrednikiem pomiędzy wyt'\'VÓrcą a spożyw
przez towarzystwa prywatne wszystkie państwa po- cą, jaki powinien być w nowocześnie zorganizowa
siadają specjalne ogólne ustawy koncesyjne. Pol- nym handlu zbożowym. 
ska dotąd takiej ustawy nie ma. Projekt odpowie- Naprawnie taboru kolejowego stanowią w 
dni, opracowany przez Ministerstwo Kol. Z.el., został gruncie rzeczy zakłady przemysłowe. Dlatego sto
złożony Radzie Ministrów jeszcze w czerwcu r. z. sowane dotąd włączańie ich do organizacji kolejo
Zawie~a on tyl~.o ~odstaw! same?? .spos.obu wy- wej z natury rzeczy nawskroś administracyjnej jest 
dawama konce~Ji, J~ko. tez w~kazow~i ogo~ne, do- niewłaściwe i powoduje liczne trudności przede
tyc~ące zabezpiecz~ma mter.esow panstw:a i sp<;>łe- wszystkiem co do składu osobistego pracowników, 
czenstwa. ~szelk!e .szczegołowe war~nki techm~z- 1 których praca nigdy nie jest w warsztatach kolejo
ne, e~onomic~.n~ i fmanso';e stanowią przed~iot wych tak wydajn~, jak w przemyśle prywatnym. 
same) konces1i i będą, okreslone przez upr.awmone Ponieważ jednak naprawa taboru wymaga pewnych 
d<? tego ustaw.owo .organa rządowe w wymku ukła- 1 swoistych urządzeń i organizacji, pożądane jest, aże
dow 01koncesf onarJu.szemi . . d k. h . by przedsiębiorczość prywatna zajęła się utworze-
. ate~o ~c;m.c.es1~. za ezme : wa;~nó owhc wi- ':i~m specjalnyc~ ~aprawni .ta.boru •. prac~jących ~ 

h, mogą .się rozmc między sobą . s~c. ~ łac · scisłem porozumieniu z admmistraC)ą kole1ową pan-
~ aznem Ji>olem zasto~o~ama mic1atywy pry- , stwową czy prywatną, jednak w takiem odosobnie

~atneJ na .kolei są przedsięb10~st~a pomocmcz~, niu, które by · nie przeszkadzało stosowaniu w tych 
Jak operaCJe składowe, ~aprawme i t. P· Opera~Je I zakładach zasad przemysłowo-handlowych. 
składowe w zastosowamu zwłaszcza do ładunkow 
masowych, jak zboże, wysuwają się tu na pierwsze 

1 

mie1sce. Przegląd Techniczny. I. Eberhardt. 

Rada Zjazdu przemysłowców górniczych. 
Sprawozdan,ie z działalności za styczeń r. 1921-go. 

Brak żywności na kopalniach. Brak dotkli
wy artykułów żywnościowych spowodował bezro
bocie na niektórych kopalniach węgla w zagłębiu 
Dąbrowskiem i Chrzanowskiem. 

· Ministerjum Aprowizacji nie spełnia zobowią-
zań, przyjętych względem robotników górniczych, 
gdyż nie dostarcza regularnie i całkowitej ilości 
podstawowego artykułu, jakim jest mąka, a kaszy, 
fatoli i ziemniaków nie dostarcza od dłuższego cza
su zupełnie lub w ilościach znikomych. 

Rada Zjazdu, chcąc zapobiedz fatalnym skut
kom możliwego braku węgla w Państwie oraz za
pewnić spokój w Kraju a szczególnie w zagłębiach 
węglowych, zwróciło się w rzeczonej sprawie z od
powiednim memorjałem do Prezydenta Ministrów, 
Ministra Aprowizacji, Przemysłu i Handlu oraz Sze
fa Bezpieczeństwa Publicznego przy Ministerjum 
Spraw Wewnętrznych. W memorjale tym wyjaś
nione zostało położenie, w jakiem kopalnie znajdu-

ją się pod względem żywności i jakie z tytułu tego 
położenia wynikają straty dla Państwa, kopalń i ro
botników. Rząd winien zainteresować się sprawą 
powyższą i uporządkować dostawy artykułów żyw
nościowych dla kopalń węgla ze względu na spra
wę pierwszorzędnego znaczenia dla Polski, jaką 
jest plebiscyt na Śląsku Górnym, gdyż zły stan za
opatrywania ludności w żywność jest wyzyskiwany 
przez nadzwyczaj umiejętną agitację elementów 
wywrotowych w Państwie. 

Zakupywanie i sprowadzanie ziemniaków 
przez Radę Zjazdu. W celu dopomożenia Rządo
wi w tak ważnej sprawie Rada Zjazdu postanowiła 
rozpocząć na swoją rękę starania w kierunku na
bywania i sprowadzania ziemniaków dla wszystkich 
kopalń węgla w zagłębiach Dąbrowskiem i Kra
kowskiem oraz hut żelaznych w zagłębiu Dąbrow
skiem. Dla rozpoczęcia tej czynnosc1 dokonano 
podziału 3 OOO OOO marek, które koJ>alnie i huty 
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wpłacą jako zaliczkę na rozpoczęcie zakupu ziem
niaków. 

Jednocześnie Rada Zjazdu, zawiadamiając o 
projekcie powyższym Ministerjum Apro~izacji, 
zwróciła się do tegoż Ministerjum z zapytaniem: 
1) czy Ministerjum godzi się na to, aby Rada Zja
zdu w imieniu wszystkich kopalń zalrnpywała ziem
n!aki,. 2) jakie zwroty przyzna w tym wypadku Mi- 1 
msterJum zarządom kopalń i 3) czy Ministerjum 
udzieli kopalniom zaliczek na zakup ziemniaków. ' 
MinisterjlJm Aprowizacji, przyjmując propozycję Ra
dy Zjazdu bezpośredniego zakupywania ziemnia
ków, postanowiło: 1) uznawać straty kopalń do wy
sokości różnicy między cenami ulgowemi a cena
mi rynkowemi d~nego miesiąca w powiecie Bę
dzińskim, ustalonemi przez miejscowy Komitet Go
spodarczy, i 2) udzielić kopalniom zaliczek na za- ' 
kup ziemniaków. . 

Nazwa Towarzystwa 

T-wo Sosnowieckie . 
" 

Saturn . 

" 
Warszawskie . 

" 
Hr. Renard . 

" 
F r.-Włoskie . 

" 
Czeladź 

" 
Grodzieckie 

" 
Flora 

" 
F r.-Rosyjskie . . 

" 
Łagisza 

Kop. Grodziec I 
T-wo Huta Bankowa . 

" 
Sosnow. fabr. rur i 
żelaza w Sosnowcu 

" 
Sosnow. fabr. rur i 
żelaza w Zawierciu 

" 
Huta Puszkin (Sta-
szyc) . 

" Huta Katarzyna 

Przypada z pod7iału 

siana I słomy !koniczyny 

w a g o n ó w 

20 20 10 
IO 10 5 
9 8 5 

17 16 9 
IO 10 5 
8 8 4 
4 4 2 
6 6 3 
6 5 3 
I 2 -
2 2 I 
I I I 

2 2 I 

I I I 

I I -
I . 2 -

Starania zespołu kopalń dużych w zagłębiu 
Dąbrowakiem i Krakowskiem w celu zakupienia 
w Rumunji kaszy, .mąki i zboża. Dla zaradzenia 
złemu stanowi zaopatrywania w żywność na kopal
niach zespół kopalń dużych w zagłębiach Dąbrow
skiem i Krakowskiem rozpoczął na swoją n;kę sta
rania sprowadzenia z Rumunji pewnego zapasu 
około 25 wagonów mąki, kaszy i zboża. W tym 
celu nawiązano stosunek z pośrednikiem tych do
staw i zwrócono się do Głównego Urzędu przywo

alcownia Milowice 
. 

I 

100 

2 -

100 . 50 

zu i wywozu w Warszawie o zezwolenie na przy- W 
wóz wymienionych artykułów oraz do Ministerjum 
Aprowizacji o wydanie listów przewozowych. Ty
tułem zaliczki na projektowane zakupy zaintereso
wane kopalnie zobowiązały się wpłacić 6 OOO OOO Zmiany w statystyce. Biuro Rady Zjazdu w 
marek. Ponieważ na całkowite sfinansowanie tego I porozumieniu z kierownikiem referatu statystyczne
projektu kopalnie nie posiadają pieniędzy, przeto I go Sekcji_ Górniczo - Hutniczej d-rem Stanisławem 
zespół duzych kopalń postanowił zwrócić się do Olszewskim opracowało i wydało w druku nowe 
Rządu za pośrednictwem delegacji o kredyt na cel 1 schematy statystyczne, podług których mają być 
powyższy. I przesyłane szczegółowe sprawozdania o ruchu ko-

B k k I · h T d . · · k" J palń, począwszy od dnia I-go stycznia r. 1921-go. 
~a paszy n.a opa n1ac . ru nosc1, Ja 1e 1 • • • • • 

kopalme napotykaJą przy zdobywaniu paszy dla Rownoczesme bmro Rady ZJazdu opracowało 
wyżywienia koni kopalnianych, zniewoliły zespół schematy obliczeń kosztów własnych wydobycia 
kopalń dużych i hut żelaznych w zagłębiu Dąbrow- węgla. 
skiem do poczynienia starań w celu sprowadzenia Dane powyższe zarządy kopalń będą obowią-
dla siebie znaczniejszej ilości paszy. zane przysyłać stale do biura Rady Zjazdu. 

W l 
. . Ponieważ zestawianie zbiorowych danych dzien-

tym ce u wspommany zespoł rozpoczął sta- h · · · h t · d · b" R 
rania w Ministerjum b. dzielnicy Pruskiej w Po- dyc z·l diesiębzny7n s an?~1 Jzt-pracę, IU~O a-
znaniu oraz w Ministerjum Aprowizacji w Warsza- t Y Jazi u bo mys t 0 rołzne .. r~ t po!?ocm~zl~ ~ 
Wl·e k . k w· }k } · ym ce U, a Y pracę tę U atWtC t uczymc moz tWle 

o uzys ante prawa za upu w te opo sce t · d · · · 
sprowadzenia do zagłębia Dąbrowskiego I OO wa- naJwy aJmeJszą. 
gonów słomy, 100 wagonów siana i 50 wagonów Telegraficzne przesyłanie danych statystycz-
koniczyny. nych. Sekcja Górniczo-Hutnicza Ministerjum Prze

. Jednocześnie przygotowany został podział wy
mienionej paszy pomiędzy zainteresowane kopalnie 
węgla oraz huty żelazne w zagłębiu Dąbrowskiem 
na podstawie liczby koni, posiadanych przez po
szczególne kopalnie i huty. 

. Cyfry wspomnianego podziału przedstawiają 
się w sposób następujący: 

mysłu i Handlu zwróciła się telegraficznie z żąda
niem przesyłania przez większe kopalnie codzien
nie a przez mniejsze co tydzień sprawozdań tele
graficznych o wysyłce węgla oraz o liczbie zażąda
nych i podstawionych przez koleje żelazne wago
nów. 

W odpowiedzi na powyższe rozporządzenie 
Rada Zjazdu zaznaczyła, że sposób ten jej zdaniem 
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jest niepraktyczny, gdyż pominąwszy kosztowność I przemysłowców, natomiast całkowite finansowanie 
korespondencji telegraficznej oraz często powtarza- ] sprzedaży węgla tak krajowego jak i cieszyńskiego 
jące się przekręcanie cyfr i wyrazów, w Ministe- oraz górnośląskiego, zarówno odbiorcom prywat
rjum będzie musiało być wykonywane codziennie 1 nym jak i wojskowości, kolejom żelaznym oraz 
zliczanie danych statystycznych. Ponieważ zaś Ra- 1 wszt>lkim urzędom ma być oddane jakiejś specjal
da Zjazdu przesyła codziennie pocztą przedstawi- nej organizacji przemysłowo· handlowej lub zespo
cielstwu swemu w Warszawie wszelkie szczegóło- I łowi przemysłowców górniczych i banków. 
we dane statystyczne dla wszystkich kopalń węgla Rada Zjazdu wobec powyższej propozycji stoi 
łącznie, przeto Rada Zjazdu może przesyłać co- na stanowisku, że takie postawienie sprawy nie jest 
dziennie do Ministerjum Przemysłu i Handlu takie jeszcze wprowadzeniem wolnego handlu węglem, 
same lub inne sprawozdania zbiorowe według żą- o czem do czasu ukończenia plebiscytu 11órnośląs
dania. kiego nie może być mowy, jednakowoż jest pew-

Posiedzenia komisji cen węgla. Na posiedze- 1 nym krokiem naprzód na tej drodze. 
niu Rady Rozdzielczej Węglowej odbiorcy węgla , Jakkolwiek dla przedsiębiorstw górniczych obe
postawili żądanie, aby ceny sprzedażne węgla na cny sposób sprzedaży węgla jest dogodny i mało 
dany miesiąc były ogłaszane co najmniej na dwa kłopotliwy, to jednak Rada Zjazdu oświadczyła, iż 
tygodnie naprzód. Wobec tego Ministerjum Prze- gotowa jest w razie potrzeby przejąć na siebie 
mysłu i Handlu postanowiło wyznaczać ceny sprze- część prac i zakresu działania Państwowego Urzę
dażne węgla na dany miesiąc około I 5-go poprzed- du Węglowego, utworzywszy własną organizację 
niego miesiąca z odpowiednim zapasem, natomiast handlową w celu finansowania sprzedaży węgla, do 
posiedzenia komisji, wyznaczającej cenę węgla dla czego uprawomocnione są jedynie przedsiębiorstwa 
kopalń, urządzać pomiędzy I 0-ym i I 5-ym danego górnicze (ze współudziałem banków lub bez tego 
miesiąca, to jest wtedy, gdy wszystkie okoliczności , współudziału), nie zaś spółka wielkich hurtowników, 
mogące mieć wpływ na cenę węgla w danym mie- handlujących węglem. 
siącu, będą już dostatecznie wyświetlone. Istnieją wprawdzie przeszkody, jak koniecz-

Oprócz sprawy cen węgla na tychże posiedze- ność uzyskania wielkich kapitałów obrotowych w 
niach będą omawiane wszelkie inne sprawy bieżą- walucie krajowej oraz zagranicznej, jednakowoż 
ce, poruszane czy to przez Radę Zjazdu i kopal- organizacja handlowa przedsiębiorstw górniczych z 
nie, czy też z urzędu przez Sekcję Górniczo-Hutni- pewnością potrafi znaleźć wyjście, zwłaszcza że 
czą Ministerjum Przemysłu i Handlu. Państwowy Urząd Węglowy pobierał od odbior-

Ceny gatunkowe węgla. Ze względu na to. że ców węgla w cenie tegoż pewne sumy na mwe
Sekcja Górniczo-Hutnicza Ministerjum Przemysłu i stycje i rezerwy dla kopalń. Sumy te, stosunkowo 
Handlu wyznacza ceny węgla stosunkowo do wy- ' dość znaczne, pozostają dotychczas w Państwowym 
syłki poszczególnych .gatunków węgla dla wszyst- Urzędzie Węglowym. 
kich kopalń w zagłębiu Dąbrowskiem i Krakow- Minister Przemysłu i Handlu zezwolił przed
skiem, przeto niektóre kopalnie, wysyłające stosun- stawicielowi Rady Zjazdu na przejrzenie rachunko
kowo większą ilość niższych gatunków, otrzymują wosc1 Państwowego Urzędu Węglowego w celu 
przeciętnie cenę niższą od wyznaczonej. zorjentowania się w obrotach. 

Zebrane w biurze Rady Zjazdu materjały sta- Sprawa utworzenia organizacji handlowej w 
tystyczne za r. 1920-ty wykazały, że niektóre ko- celu sprzedaży węgla przez przedsiębiorstwa górni
palnie otrzymywały przeciętnie niższą cenę węgla cze. była rozpatrywana częściowo na zebraniu Ra
z powodów wyżej przytoczonych, natomiast inne • dy Związku polskiego przemysłu, górnictwa, handlu 
kopalnie otrzymywały cenę wyższą (przeciętnie). j i finansów, która to instytucja zajęła stanowisko 
Rada Zjazdu nie uznała za stosowne występować zgodne ze stanowiskiem Rady Zjazdu. 
do Sekcji Górniczo - Hutniczej w imieniu tych ko- Ostateczne załatwienie sprawy omawianej bę
palń, które były jakoby pokrzywdzone z tytułu sto- dzie zależało od porozumienia się p. Ministra Prze-
sowania gatunkowych cen węgla. mysłu i Handlu z p. Ministrem Skarbu. 

Likwidacja Państwowego Urzędu Węglowe- Niedomagania Kasy Chorych. Pomimo 9 mie-
go. W związku z obecnie wprowadzanemi refor- sięcy istnienia i pracy Powiatowa Kasa Chorych w 
mami w zakresie etatyzmu p. Minister Przemysłu Sosnowcu ciągle nie może zorganizować się i przy
i Handlu oświadczył przedstawicielom polskiego stąpić do planowej pracy; wobec tego nadzwyczaj
górnictwa, przemysłu, handlu i finansów w obecno· ny komisarz Kasy p . Kazimierz Osiowski utworzył 
ści przedstawicieli władz i urzędów, że zamierza komisję do uporządkowania spraw Kasy i zaprosił 
częściowo zlikwidować Państwowy Urząd Węglo- do współdziałania Radę Zjazdu. Rada Zjazdu 
wy a mianowicie pozostawić w zakresie działania upełnomocniła do pracy nad uporządkowaniem Ka
urzędu powyższego zasadniczy rozdział węgla (se- sy komisję w składzie p.p. Stanisława Gadomskie
kwestrowanego w dalszym ciągu); ustanawianie cen go, Mieczysława Grabińskiego, Ludwika Pirszla i 
na węgiel dokonywałoby jak dotychczas Ministe- Władysława Żukowskiego. Pierwsze posiedzenie 
rjum Przemysłu i Handlu po wysłuchaniu (ale nie- komisji wraz z przedstawicielami Rady Zjazdu od
koniecznie uwzględnieniu) uzasadnionych żądań było się dnia 18-go stycznia r. b. w ,Sosnowcu w 
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lokalu Powiatowej Kasy Chorych i w czasie obrad · Druki do kopalń. Postanowiono zamów1c 
zostały poruszone następujące sprawy: I) finanse większą liczbę książek do kontroli robotników i 
Kasy Chorych i stały niedobór wpływów w porów- uwag inspektorów pracy według wzorów, dostar
naniu z wydatkami, 2) zmiana prowadzenia zapi- czonych przez inspektorat. 
sów i list ubezpieczonych; 3) kontrola członków ka- Zasiłki w postaci węgla. W miesiącu stycz
sy chorych; 4) zmiana systemu i ustroju kartoteki niu r. b. Rada Zjazdu przyznała zapomogi w po
Kasy Chorych, gdyż teraźniejszy system daje pole staci węgla następującym instytucjom: I) wojsko
do nadużyć ze strony ubezpieczonych i z powodu wemu szpitalowi polowemu Nr. 202 w Tarnopolu 
niedokładności nie pozwala na zestawienie nawet I wagon z kopalń Towarzystwa Sosnowieckiego; 
budżetu miesięcznego wpływów; 5) zmiana syste- 2) domowi pracy dla dziewcząt w Czerniakowie 
mu składek, pobieranych od ubezpieczonych i ich pod Warszawą I wagon z kopalń Towarzystwa 
pracodawców w ten sposób, żeby ubezpieczeni byli Flora; 3) internatowi Sióstr Felicjanek w Przemyślu 
podzieleni na kategorje zasadnicze i zaliczenie ich I ' wagon z kopalń Towarzystwa Galicyjskiego w Li
do odpowiednich kategorji podlegało rewizji co biążu; 4) resursie w Dąbrowie Górniczej. I wagon 
kwartał; 6) utworzenie na gruncie neutralnym ko- miesięcznie z kopalń Towarzystwa Francusko - Ro
m1sJ1 mieszanej, kwalifikującej przynależność do ka- syjskiego na przeciąg miesięcy zimowych. 
tegorji zarobkowej; 7) wprowadzenie dodatkowych I Zasiłki organizacjom młodzieży. Czytelni Pol
okresów tygodniowych do potrąceń miesięcznych; skiej akademików górniczych w Leoben Rada Zja-
8) sprawa niezaliczania dotychczas wartości żywno- zdu przyznała zasiłek w wysokości I O OOO marek 
ści do płacy ustawowej robotnika i obniżanie w ten na koszta przeniesienia inwentarza Czytelni z Leo
sposób opłaty do Kasy Chorych; 9) udawanie cho- ben do Krakowa. 
roby przez robotników i zaradzanie tej pladze, któ- Zapomogi i zasiłki różne. W styczniu r. b. 
ra z jednej strony w zastraszający sposób obniża Rada Zjazdu przyznała zapomogę w wysokości 
wydajność kopalń, z drugiej zaś strony deprawuje I 'O OOO marek zakładowi dla sierot Sióstr Passioni
robotnika i naraża Kasę Chorych na nadmierne i stek w Strzemieszycach na kupno ciepłej odzieży i 
nieusprawiedliwione wydatki, pogarszające i tak ziemniaków wychowankom zakładu. 
już złe finanse kasy. Opodatkowanie na plebiscyt Górnośląski. 

Pomoc przy chowaniu zwłok robotników, Uczestnicy zebrań Rady Zjazdu przemysłowców 
zmarłych z powodu wypadku nieszczęśliwego. Za- górniczych opodatRowali się dobrowolnie od dnia 
rządy przedsiębiorstw będą okazywały wszelką po: I-go stycznia r. b. na styczeń i luty na rzecz ple
trzebną pomoc przy pogrzebie zwłok robotnika, o biscytu na Śląsku Górnym w wysokości następują
ile zmarł on wskutek wypadku nieszczęśliwego na cej: 5°0 od dochodu do 3 OOO marek miesięcznie 
kopalni zgodnie z tradycją dotychczasowego postę- (włącznie), I 01

:, od przewyżki dochodu ponad 3 OOO 
powania w podobnycp wypadkach wszystkich przed- marek do 6000 marek miesięcznie (włącznie) i 15% 
siębiorstw górniczych i hutniczych. od przewyżki dochodu ponad 6 OOO marek mie-

Czas trwania studjów w politechnikach. Z sięcznie. Od sumy, jaka wypadnie z obliczenia 
uwagi na to, że słuchacze szkół wyższych stracili powyższego, zalicza się na rzecz Kuratorium finan
wiele czasu z powodu pobytu w wojsku, że część I sowego Akademii Górniczej w Krakowie opodat
ich tylko wróciła do uczelni, czego wynikiem może kowanie, ustanowione od dnia I-go listopada roku 
być brak w niedalekiej przyszłości techników z 1920-go do odwołania. 
wyższem wykształceniem i że następnie obecny Rewizja płac robotników. Związek robotni
program studiów zwłaszcza politechnicznych jest ków przemysłu górniczego listem z dnia 28-go gru
zbyt szeroki i przeciążony, postanowiono zwrocie dnia r. 1920-go zawiadomił Radę Zjazdu, że na 
się do Związku polskiego przemysłu, handlu, gór- konferencji delegatów komitetów kopalnianych na 
nictwa i finansów z prośbą o wystąpienie do Mi- podstawie punktu 46-go umowy z dnia 12-go paź
nisterjum Wyznań Religijnych i Oświecenia Pub- dziernika r. 1920-go uchwalono żądać podwyższe
licznego oraz do Senatów Politechnik z odpowie- nia płac zarobkowych o 150%, i prosił o wyznacze
dnio uzasadnionym memorjałem w sprawie ograni- nie wspólnej narady celem omówienia i uzgodnie
czenia czasu trwania studjów możliwie o rok i o nia rewizji tych płac. Na zebraniu w dniu 28-ym 
uproszczenie programu nauk. grudnia r. 1920 postanowiono wyłonić odnośną ko-

Praktyki wakacyjne. Postanowiono przezna- misję, składającą się z p.p. Juljana Sykały, Kazi
czyć pana Aleksandra Karsza studenta Politechniki mierza Doborzyńskiego, Adama Sztachelskiego, Wik
Warszawskiej (wydział budowy maszyn) na prakty- tora Strzemeskiego i Jana Winnickiego lub Wikto
kę wakacyjną do Towarzystwa Grodzieckiego na ra Filipczyńskiego, jako przedstawicieli Związku 
skutek jego w tym względzie prośby. mniejszych kopalń . Postanowiono następnie zwró-

25-lecie pracy sekretarza Rady Zjazdu. Z po- cić się w tej sprawie przedewszystkiem do Mini
wodu 22.::k.cia pracy ,J>ekr~~ ł!rad~ Zjazdu w biu- stra Skarbu oraz Ministra Przemysłu i Handlu, a 
rze Rady Zjazdu pefstanoW:__ _ i!!J.ię zasl:ug oraz po porozumieniu się z nimi do Ministra Pracy. 
owocnej i długoletniej pracy w instytucji_;Q'asygno Uznano za wskazane odpowiedzieć Związkowi, że 
wać IOQOOO marek do j~go rozporządzenia i użYflcu .. list jego Rada Zjazdu przyjęła do wiadomości i, 
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nie przesądzając wysokości podwyżki, zgodziła się że jest w wielu wypadkach sztucznie wywołana i 
na przystąpienie do wspólnych obrad z tern, żeby że sprawa waluty stoi w związku bezpośrednim ze 
odbywały się one w Warszawie, wobec tego je- sprawą Śląska Górnego. Zaznaczyli następnie, że 
dnak, że w związku z Nowym Rokiem zarządy ko- przedstawiciele Związku wskazują poszczególne ar
palń są obarczone robotą, trudno przypuścić, ażeby tykuły żywnościowe, które rzeczywiście poszły w 
obrady mogły rozpocząć się przed I 0-ym stycznia górę, należy jednak objąć całokształt sprawy i 
r. b. W tym samym czasie Rada Zjazdu zwróciła wziąć pod uwagę, że 3

1 4 potrzeb swoich żywnoś· 
się do Związku włókienniczego w Łodzi, do Zwią- ciowych górnik ma zaspokojone w naturze. Robo
zku metalowców w Warszawie, do Wydziału pracy tnik kawaler, pobierający żywność na jedną osobę 
Związku polskiego przemysłu, górnictwa, handlu i i należący przeto do kategorji pierwszej, płaci mic
finansów, oraz do innych instytucji z prośbą o na- , sięcznie 44 mk. 70 fen. za artykuły spożywcze, któ
desłanie ostatniej umowy z robotnikami, pracujący- re według cen rynkowych w styczniu r. b. warte 
mi w danym przemyśle. O. 4-go stycznia r. b. Zwią- ' są 3 328 mk. 70 fen.; robotnik, należący do katego
zek robo~ników przemysłu górniczego zawiadomił rji I O-ej, t. j. biorący żywność na I O osób, płaci za 
Radę Zjazdu, że domaga się, ażeby obrady w spra- nią miesięcznie według cen kontygensowych 269 
wie rewizji płac zarobkowych prowadzone były na mk. 12 fen., wówczas kiedy artykuły te według cen 
m1e1scu, t. j. w Dąbrowie. Na zebraniu w dniu rynkowych warte są 19 149 mk. 70 fen. Utrzymu-
4-ym stycznia r. b. Rada Zjazdu uznała za wska- jący przeciętną rodzinę (kategorja 4-ta) płaci 118 
zane przesłać Sekcji Górniczo-Hutniczej odpis żą- mk 72 fen. za żywność, jaka na rynku kosztowa
dania robotników, oraz zwrócić uwagę na to, że laby 8 588 mk. 50 fen. Wprawdzie części produk
niespodzicwanc żądania te nie mogą nic wywrzeć tów robotnik czasem nie otrzymuje, lecz i w tym 
wpływu na cenę węgla. Z żądaniem rewizji płac wypadku nie kupi ich w wolnym handlu, gdyż pro
zwrócil się również do Rady Zjazdu d . I O stycznia duktów tych wogóle brak, w każdym razie jednak 
r. b. Związek górników zjednoczenia zawodowego 3

1 1 zapotrzebowania robotnika jest pokryte. Zarzą
polskiego, któremu odpowiedziano, iż będzie po- dy kopalń uznają ciężkie położenie robotników, ro
wiadomiony o posiedzeniu przedstawicieli Rady bią , co jest w ich mocy, żeby warunki życia ich 
Zjazdu i związków w celu omówienia sprawy re- polepszyć, lecz wymagania robotników idą zadalc
wizji płac. Na zebraniu w dniu 12-ym stycznia r. ko. Ciągłe żądanie podwyżek spowoduje błędne 
b. wyjaśniono, że w Związlcu włókienniczym pia- koło; wyższe płace, wszystko naokoło drożeje, 
cowy pobierał do ostatniego czasu 299 mk. dzien- znów żądanie podwyżki i t. d. Z podniesieniem 
nie, ślusarz od 350- 426 mk. dziennie, licząc w tern płacy robotnika obniży się wartość marki i tą dro
wynagrodzeniu i żywność, teraźniejsza zaś umowa gą nie dojdzie się do poprawienia bytu. Ratunku 
w tym Związku przewiduje 60 mk. podwyżki dro- szukać należy w wydajności pracy, a tej niema. 
żyznianej; w górnictwie robotnik zarabia przecięt- W porównaniu ze styczniem r. ub. wydajność nie 
nie koło 430 mk., licząc w tern i żywność, oprócz podniosła się; nie idziemy wyż

0

ej, niż 1 tonny dzien
mieszkania i węgla. Upoważniono komisję do pod- nie. Tą drogą idąc, dojdziemy do bankructwa; 
niesienia płac obecnych o 50~, w razie zaś gdyby węgiel nasz będzie zanadto drogi, a stąd drogie i 
nie doszło do porozumienia, do przeniesienia tej inne towary. Już dzisiaj karbid krajowy droższy 
sprawy na zebranie Rady Zjazdu. Na przewodni- jest od zagranicznego. W Ameryce robotnicy do
czącego komisji wybrano p. Mieczysława Grabiń- browolnie obniżają płace, ażeby zażegnać bezrobo
skiego i pierwsze posiedzenie komisji wyznaczono cie. W imię dobrze zrozumianego własnego inte· 
na sobotę 15-go stycznia r. b., o czem zawiadomio- resu nic należy żądać zadużo, nie powinno się pod
no obadwa związki. D. 15-go stycznia komisja Rady cinać gałęzi, na której się siedzi. Przedstawiciele 
Zjazdu rozpoczęła obrady z przedstawicielami Związku zapewniają, iż zdają sobie dobrze sprawę 
Związku robotników przemysłu górniczego, którzy z położenia, w jakiem znajduje się obecnie nasza 
uzasadnili swe żądania w sposób następujący: wy- gospodarka narodowa. Najlcpszem uzasadnieniem 
starczy stwierdzenie cen na rynku; ceny te od paź- żądania podwyżki płac zarobkowych są zdaniem 
dzicrnika r. ub. podniosły się znacznie i większość ich dane, przytoczone przez przedstawicieli Rady 
ich poszła wyżej, niż o 150% w porównaniu do cen Zjazdu. Zarobek robotnika składa się z dwóch 
wrześniowych; ubranie droższe jest teraz o 275<t; w części: z przydziału żywnościowego i innych, oraz 
październiku robota ubrania kosztowała 500 mk., z kwoty pieniężnej, znajdującej się w pewnym sto
obccnie 3 OOO mk.; mleko kosztowało wtenczas 12 sunku do wartości przydziału. Jeżeli zmienia się 
mk., obecnie od 30-35; jaja przedtem po 4-5 mk. wartość przydziału żywnościowego i innych, odpo
za sztukę, obecnie po 18 mk.; mydło było po 35 wicdnio zmieniać się powinna część wynagrodze
mk. za funt, obecnie po 80 mk. Poszła w górę i nia robotnika w gotówce. Idąc po karkołomnej li
mąka, której wprawdzie robotnik nie wiele kupuje. nji ciągłego podnoszenia zarobku, robotnicy wpraw
Już dzisiaj ceny są wyższe, niż te, jakie były w dniu dzie nie przyjdą do żądanych przez nich wyników, 
postawienia przez Związek żądania podwyżki płac. gdyż na rynku odpowiednio wzrosną ceny wszyst
Przedstawicielc Rady Zjazdu zwrócili uwagę na to, kich towarów, nie mają jednak żadnych środków, 
że zniżka kursu marki polskiej prędko się skończy, żeby się temu przeciwstawić. Jeżeliby robotnik st.a-
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nął w miejscu, wówczas ceny tak od niego odbie- tego dalszy ciąg narad ze Związkiem przenosi się 
gną, że poprostu nie będzie on mógł wyżyć. Co na czwartek 20-go stycznia r. b. Tegoż dnia w biu
się tyczy wydajności pracy Związek rozumie dobrze, rze Rady Zjazdu odbyło się posiedzenie wspom
że tylko wytwarzanie dóbr materjalnych jest pod- nianej wyżej komisji Rady Zjazdu z przedstawicie
stawą dobrobytu, jeżeli jednak wydajność nie pod- lami Związku górników zjednoczenia zawodowego 
niosła się, nie j~st to winą tylko robotnika. Braki polskiego. Przedstawiciele tego Związku, żądając 
żywnościowe przyczyniają się do tego w głównej podniesienia płac robotniczych nie mniej. mz o 
mierze; robotnik, obawiający się, iż rodzina jego I SO't w stosunku do płac dotychczasowych, oświad
będzie głodna, nie może dobrze pracować. Drugą czyli, że komisja, pracująca nad ustaleniem cen obe
przyczyną złej wydajności jest nieracjonalne stoso- cnych, nie zakończyła jeszcze swej pracy i z tego 
wanie zarobków, wobec czego niema bodżca do powodu Związek posiada w danej chwili tylko 
usilnej pracy. Jeżeli robotnik, pracujący w ugodzie częsc cen; brakuje jeszcze cen artykułów piśmien
(akordowo), może zarobić średnio tylko 105 mk. nych, podręczników szkolnych i t. p., w każdym 
dziennie, jest to tak nizkie wynagrodzenie, iż nie razie jest pewnikiem, że od września · do grudnia 
warto mu wysilać się, gdyż największy wysiłek r. ub. ceny wzrosły conajmniej o 140i; przytoczyli 
może dać jeszcze jakie 5 mk. nie więcej. Materja- szereg oddzielnych artykułów i procent, o jaki ar
ły wybuchowe są teraz znacznie gorsze, niż daw- tykuły te podrożały, a mianowicie: 
niej, i kopalnie pod względem technicznym są źle hl b 
urządzone. Z powodu złego przewietrzania górnik kas:a jęczmie~na. 
czeka czasem I ~ godziny od chwili strzału, zanim mąka pszenna 
można będzie przystąpić do pracy. Wózki są wszę- mąka żytnia 
dzie zepsute, rozklekotane. Gdyby wszystkie po- cukier . 
wyższe braki zostały usunięte, wówczas dopiero słonina 
możnaby mówić o winie robotników. Przedstawi- · · 

l Z k k k 
mięso wieprzowe 

cie e wiąz u nie wierzą gazetom amery ańs im i mięso wołowe 
prŻypuszczają, że jeżeli robotnik zgodził się na ob- ziemniaki . 
niżenie płac zarobkowych, musiał być do tego kro- mleko . 
ku zmuszony lub też mógł kupować taniej to, co mydło . 
dotąd kupował drożej. Niech stanieje, wówczas i nafta 
u nas robotnicy zgodzą się na mniejsze zarobki. · l 
Stawiając swe warunki, Związek nie mówi już o ~ęgiel 
tern, czego robotnik wogóle potrzebuje, lecz o tern, drzewo 
bez czego obejść się nie może. Przedstawiciele masło 
Rady Zjazdu sprostowali przytoczone przez przed- jaja · 
st?-wicieli ~wiązku dane _co do zaro~kó~. robotni- nici : : : : : : : 
kow, ~racu1ących w. ugodzie, ~skazu1ąc, IZ na. p~- 1 płótno na koszule . . . 
szczegoln~ch kopalniach l?rzec1ęt~y zarobek gorn~- szycie bielizny (robocizna) . 
ka ~ynos1ł 15~ m~„ przec1ę~ny zas za~obek r~bo~m- towar na ubranie kobiece . . . . 
k?-· licząc kobiety 1 podrostkow, wrnos1ł ~ pazdz1er- szycie ubrania kobiecego (robocizna) 
mku r. ':1b. 81 mk: 51 fen„ w hstop~dz1e 85 . mk. obuwie (robocizna) . 
12 fen. 1 w grudnm 86 mk. 55 fen„ wowczas kiedy 
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normalna dniówka wynosi 70 mk. Następnie za- Przedstawiciele Związku proponowali, ażeby 
znaczyli, iż wydajność pracy swej robotnicy umyśl- 'utworzona została komisja, złożona z przedstawicie
nie obniżają, że wydajność ta obniża się stale na- li Rady Zjazdu i Związku, której zadaniem będzie 
wet tam, gdzie warunki pracy są takie same, jak wspólne ustalenie cen artykułów, niezbędnych dla 
dawniej. Dawniej np. para robotników wyrabiała robotnika, następnie zaznaczyli, że przy płacach 
dziennie 12 skrzyń, teraz 5; to samo widać przy obecnych robotnik, mający niewielką nawet rodzi
kuciu wozów i t. p. Wydajność bez żadnego po- nę, nie jest w stanie utrzymać jej, tembardziej, że 
wodu obniżona została o 50 - 60'b. Robotnicy za- robotnicy nie tylko że nie otrzymują tej żywności, 
pominają o tern, że jeden wóz więcej, wyciągnięty jaka należy się im, lecz nie otrzymują również i 
z dołu, podnosi wartość pieniądza. Podczas oku- zwrotów za niedostarczoną żywność. O ile w jak
pacji, kiedy robotnik był naprawdę głodny, kiedy najprędszym czasie płace nie będą podniesione o 
znane były wypadki ślepoty dzieci, wywołanej złem I SO'h, ceny o tyle znów pójdą w górę, że nie bę
odżywianiem się rodziców, wydajność pracy robo- dzie już można zatrzymać się i na tej podwyżce. Po 
tników była znacznie większa, niż obecna. Po wy~ naradzie przedstawicieli Rady Zjazdu przewodni
czerpaniu dyskusji i po naradzie przedstawicieli Ra- czący ogłosił zebranym to samo, co i pierwszemu 
dy ·Zjazdu przewodniczący komisji ogłosił zebra- Związkowi, że dalszy ciąg wspólnych obrad prze
nyrn, że komisja nie ma prawa zgodzić się na pod- nosi się na czwartek 20-go stycznia r. b. O wyni
wyżkę płac ponad soi. Że musi otrzymać nowe peł- I ku tymczasowych rokowań ze związkami Rada 
nomocnictwo od zebrania Rady Zjazdu i że wobec Zjazdu zawiadomiła Ministerjum Przemysłu i Han-
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dlu w celu wyjaśnienia, czy w razie podniesienia pozycji wygórowanych, przedewszystkiem zaś prze
dotychczasowych pJac robotniczych Ministerjum ciętna rodzina robotnika składa się nie z pięciu, 
zwróci przemysłowcom tę podwyżkę od I-go stycz- lecz z 3~ osób. Ostatecznie przewodniczący komi
nia r. b. w postaci odpowiednich cen węgla. Na sji uprzedza związki, że o ile do soboty Rada Zja
zapytanie to Ministerjum Przemysłu i Handlu od- zdu nie otrzyma zawiadomienia,, iż związki godzą 
powiedziało listem z dnia 18-go stycznia r. b. się na proponowaną podwyżkę w wysokości I OO ~. 
Nr. 7 790, że podwyżki, jakie będą przyznane ro- w stosunku do płac obecnych, komisja w ponie
botnikom kopalń węgla na podstawie obowiązują- działek 24-go b. m. uda się do Warszawy w celu 
cej obecnie umowy zbiorowej z dnia 12-go paź- porozumienia się w omawianej sprawie z przedsta
dziernika r. 1920-go, będą uwzględnione od termi- wicielami Rządu. D. 22-go stycznia związki zawiado
nu przyznania podwyżek. Ministerjum nadmieniło miły Radę Zjazdu, iż żądają, jak i przedtem, pod
przytem, iż byłoby bardzo pożądanem, aby pod- wyżki o 150°0 , wobec czego na zebraniu w tymże 
wyżki obowiązywały od I-go lutego r. b„ gdyż w dniu uchwalono, ażeby komisja wyjechała do War
przeciwnym wypadku stosowana wstecz dla odbior- 1 szawy i ażeby zaliczka robotnikom na dzień I-go 
CÓW cena węgla musiałaby uledz znacznej podwyż- lutego r. b. była podniesiona 0 I 00°0 , CO się zaŚ ty
ce, co w związku ze spadkiem waluty polskiej a czy urzędników ci otrzymają I-go lutego płacę daw
tem samem zdrożeniem węgla górnośląskiego nie- ną do czasu zawarcia nowego układu ze Związkiem 
wątpliwie wywołałaby wstrząśnienia w gospodarce pracowników. W Warszawie komisja Rady Zjazdu 
krajowej. Na zebraniu Rady Zjazdu w dniu 17-ym udała się do pi:zedstawicieli Rządu z prośbą o po
stycznia r. b. komisja do zawarcia umowy z robo-

1 

średnictwo. Rząd zgodził się na przyjęcie na sie
tnikami została upoważniona do podniesienia płac bie roli superarbitra i główny inspektor pracy p. 
zarobkowych do I OO;t w stosunku do płac obec- Klott, jako upełnomocniony przedstawiciel Rządu, 
nych, przytzem uchwalono zwrócić uwagę robotni- 28-go stycznia r. b. orzekł, co następuje: „A cz
ków na to, iż od I-go kwietnia r. b . ceny żywno- ko 1 w i e k w z ros t dr o żyzny o d dni a 1-g o 
ści i materjałów wybuchowych będą podniesione. p a ź dz i er n i ka r. 1920-go do dni a I -go st y cz-
20-go stycznia r. 1921-go w biurze Rady Zjazdu od- n i a r. 1921-go, we dług wyk a z u Ur z ę du st a
była się druga z rzędu narada komisji Rady Zja- I tys ty c z n e go w B ę d z i n i e w y n o s ił o k o ł o 
zdu i przedstawicieli Związku robotników przemy- 97<t» te m n ie n1 n ie j w ob e c braków ap ro
słu górniczego, oraz Związku górników Zjednocze- w i z ac y j ny c h, jak ie dają się odc z u w a ć i 
nia zawodowego polskiego, przyczem z każdym w m i e s i ą c u b i e ż ą cym, u z n aj ę z a r z e c z 
poszczególnym Związkiem rokowania toczono w m oż 1 i wą p odnieść st a w ki, określone w 
mnym czasie. Komisja oświadczyła przedstawicie- art. 5 umowy z dni a 12-g o paź dz ie r n i ka 
łom związków, iź po dokladnem rozpatrzeniu spra- r. 1920-g o, o 125°0; prze z to sam o uważam, 
wy i dokonaniu ścisłego obliczenia przemysłowcy ż e p rop o z y c j a p r z e ds ta wici e li Rady 
górniczy, biorąc pod uwagę trudne położenie robo- Z j a z du p r z e m y sł o w c ó w g ó r n i cz y c h, wy
tników, gotowi są podnieść płace zarobkowe o nosząca 100°0 , jest zamała, żądanie zaś 
I 00% w stosunku do płac obecnych, zapewma1ąc Z wiąz k u gór n i k ów Z j e dno cze n i a z a w o
jednak, że na dalsze ustępstwa z ich strony robo- do we go po 1 ski ego, wynoszące 150%, j est 
tnicy nie mogą liczyć. Po przerwie przedstawicie- z ad u że". Orzeczenie powyższe przedstawiciele 
le związków oświadczyli, że gdyby chodziło tutaj Rady Zjazdu i związków przyjęli i dali zobowią
o podniesienie stopy życiowej, możnaby mówić o zanie, że podporządkują się temu. 
ustępstwach, lecz w danym razie chodzi tylko o 
utrzymanie minimum, potrzebnego po to, żeby żyć 
i od tych żądań odstąpić nie można. Związek ro-
botników przemysłu górniczego nie ma zamiaru I Rozpoczynamy streszczanie w zarysach ogól
zrywać odrazu układów i ogłosić bezrobocia, lecz nych działalności bieżącej Rady Zjazdu przemy
o wyniku obrad dzisiejszych da znać konferencji I slowców górniczych, której zakres działania ze 
górników kopalnianych a w sobotę Rada Zjazdu względu na zmianę warunków politycznych kraju 
otrzyma odpowiedź ostateczną. Przedstawiciele naszego znacznie rozszerzył się; streszczanie to 
Związku górników Zjednoczenia zawodowego poi- stopniowo będzie ulepszane i rozszerzane. W dzie
skiego powołali się na sporządzone przez Z wiązek dzinie naszego życia przemysłc vego, górniczego i 
obliczenie, według którego dla zaspokojenia pierw- hutniczego Rada Zjazdu staje s1~ doradcą naszych 
szych potrzeb rodziny robotnika, składającej się z władz państwowych i nie szczędzi pracy i środków 
pięciu osób, należy mieć 8 648 mk. miesięcznie, na współdziałanie z temi władzami a posiadając 
wówczas kiedy zarobek obecny takiego robotnika długoletnie doświadczenie i znajomość rzeczy, z 
nie wynosi 3 OOO mk. miesięcznie. Komisja Rady pożytkiem dla dobra kraju i przemysłu może to 
Zjazdu zauważyła, źe w budżecie tym jest dużo współdziałanie okazywać. 
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Przemysł węglowy w zagłębiu Dąbrowskiem 
w grudniu. r. 1920-go. 

79 

Węgiel kamienny. W grudniu r. 1920-go wydobyr.ie węgla kamiennego w zagłębiu Oąbrow

skiem było następujące : 

"la z wa 

kopalni 

Jerzy 

Modrzejów · 

Władysław. 

Jadwiga I 

Ignacy• • Wilctor 

Saturn · 

Jowisz· 

Kazimierz 

Juljusz · 

Jalcób · 

Hr. Renard 

Andrzej Il 

Paryż · 

Koszele w 

Czeladż · 

Grodziec Il 

Flora · · 

Franciszek 

Reden · 

Antoni 

Halina· 

Orion · 

Grodziec I . 

Stanisław 

Józef I 

Józef Il 

Wańczyków 

Helena 

Porąbka . • 

Właściciel 

lub dzinżawca 

Tow. Sosnowie<"kie · 

Saturn · 

w„rszawskie 

Hrabia Renard 

Francusko-Włoskie 

Grodzieckie 

Flora 

Francusko-Rosyjskie · 

Łagisza • · • · • · 

Dzierż. Modzelewski i Ska . . 

M. Mejtlis · · · · · · 

l 

St. Ciechanowski (w ekspł. Towarzy
stwa Solvay i S·ka w Brukseli • 

Dzierż. Myszkowski i S-ka 

K. Kostecki i S·ka 

Knothe i Przedpełski 

Jaworski i Ska · • · 

S. Szonerl i J. Trepka • 

Stanisław Pawłowski • 

Rok 1919 Rok 1920 

I Od pocz~t- I Od poczat· 
Grudzień k u roku tło Grudzień ku roku d o 

31 Krudnia 31 grndnift 

W r. 1920 wydobyto węgla więcej 
( I ) albo mniej (-).niż w r . 1919 

Crudzień 
Od początku roku 
do końca grudn ia 

C e n t n metrycznych I l) 

Ctr. metr., 
•I 

a r o w u o 

199 922 2 383 102 l61 085 2 156 766 - 38837 - 19 - 226 336 - 9 

- - 5 676 140 372 ;676 -t 140 372 - -
125 063 t 664 131 I IO 761 t 523 722 - 14 302 - t t - 140409 - 8 

209 27 236 10 583 62 166 + IO 374 j 4 964 34 930 128 

125 6 43 I 482 927 I 18 860 I 415 841 - 6 783 - 5 - 67 086 - 4 

343 492 3 694 577 327210 3 887 209 - 16282 - 5 192 632 5 

360696 3 912 586 327 951 4 014 308 - 32 745 - 9 101 722 3 

192 715 l. 109 712 165 054 2 772 340 - 27 661 - 14 ,-662 628 r 31 

5 15 300 5 191 748 477 ooo 6 096 350 38 300 - 7 • 904 602 17 

446 365 5 026 818 447 603 5 444 914 ..L. t 238 - -418096 8 

26 265 312 066 t I 235 18 1 31 2 - 15 030 - 57 - 130 754 42 

368 242 3 748 872 341 W2 4 236 138 - 26 850 - 7 487 266 13 

301 600 3 497 856 293 266 3 783 285 8 334 - 3 285 429 8 

276 288 2 795 568 234 144 2 999 248 42 144 15 203 680 r 7 

167 395 2 135 085 190 080 2 142 970 22 685 + 14 7 885 -
- 16 728 - - - 16 728 100 

217 105 2 042 242 186 162 l. 203 8'3 30 943 - 14 161 591 8 

62 353 650 757 2 1 822 406 515 - 40 531 - 65 - 244 242 37 

39 052 348 778 47 365 483 312 t 8 313 t· 21 -134 534 + 39 

43 878 .164 736 33 845 45 t Ot 7 - 10033 - 23 - 13 719 3 

32 051 351 639 49 482 417 710 J_ t 7 43 t l 54 66071 19 

24 023 303 67 1 36 538 359 823 t 2 5 t 5 -1. 52 56 t 52 18 

14 679 179 401 22 088 201 055 -1- 7 409 50 21 654 I 12 

8652 155 423, 16 159 247 196 ...i 7 507 87 - 91 773 - 59 

344 45 068 3 544 14 780 3 200 930 - 30 288 - 67 

19 284 239 722 35 670 356 626 ~ 16 31:!6 I- 85 + 116904 49 

6 868 7~ 662 9 987 98 837 3 119 ~ 45 23 175 ~ 31 
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- ,. 
Rok 1919 Rok 1920 W r. 1920 wydobyto węgla więcej 

C+) albo mniej (- ), niż w r. 1919 

Nazwa Wfaściciel 'Od P"'z:ll-
,O.: po<qt- Od początku roku 

Grudzień ku "" 11 ·Io Grudzień k11 ro:C:u d<• Grudzień 
kopalni lub dzierżawca :fi grud ·a 31 j.!'rtHilli:ł do końca grudnia 

C e ntnarów n y c h I o· 
Ctr. metr., 

Q _,, metrycz ,() /O 

Karol Dzierż. Rechnic 5(198 56 372 18012 128 738 12 914 253 72 366 I- 128 

Mikołaj " L. i J. Wartakowie I 940 24 380 2827 30 132 + 887 46 5 752 r- 24 

Alwina I· „ St. Krodkiewski · IO 415 109 141 16891 167 845 r 6 476 -I 62 -r 58 704 + 54 

Zdzisław " L. Rusinowicz 1 762 1 845 3 763 41652 r 2 001 r 114 -f 41 807 2 266 

Lilit· „ Załęski i S-ka 13987 120 169 31 704 278 144 ... 17 717 127 t- 157 975 131 

Hieronim " J. Winnicki· 5 989 114 046 5 845 79 055 - 144 - 2 -- 34991 - 31 

Alwjna li „ Jakób Czapelski 10 269 131 611 3 171 101 358 - 7 098 - 69 - 10 253 - 23 

Kużnica · ) 8 651 32CJ 513 - 40 397 - 8 651 - 100 -289 116 - 88 

Wilhelmina li I Tow. Hrabia Renard . } 11 255 218780 - 12 720 - li 255 - 100 -206 060 ·- 94 

Fryderyka I 13 605 251 424 - 13 ~ 17 - 13 605 100 -238 207 - 95 

Bory " J. Szperling 8 374 81 046 7 312 75 714 - I 062 - 13 -- 5 332 - 7 

Lech „ Piwowar i S-ka . 8 194 49 928 9907 107 644 - 1 713 i 21 -t 57 716· +- 116 

Irena „ Knothe i Przedpełski 38 289 391 947 30254 421 519 - 8 035 - 21 29 57). 8 

Aleksandra „ „ " 37 884 436 812 7 696 226 497 - 30 188 80 - 210 3 15 - 48 

Staszyc " " „ 21 ooo 199 023 14 700 246 125 - 6 300 30 T 47 102 T 24 

Jarosław „ Tow. Praca 8 536 99 942 116 28 233 - 8 420 99 - 71 709 - 82 

Jadwiga II " W. Modzelewski 51 059 483 520 38010 360 492 - 13 049 87 - 66 628 - 36 

Barbara „ Z. Zwoliński 379 67 144 2 840 27 433 2461 'l 649 - 39711 - 59 

Adela · T-wo kopalń węgla w Łagiszy 5 556 50 509 9 566 5 556 100 - 40943 - 81 

Szyb Nr. 34 P. St. Urbańczykowie 3 375 9 208 7 853 60 222 +- 4 478 I 133 + 5 1 (J14 + 554 

Tadeu~z " 
A. Szczypiński 20 081 7 967 29 070 , . 7967 - 8989 45 

Kołł'łtaj " Niczewski i S-ka 
*)4 937 

- 5 339 37 710 -t 5 339 + - 37 710 -

Psary T-wo Psary w Krakowie - - 2 859 16 973 + 2 859 -1 16 973 -
Wanda T-wo kopalni Wanda ~ - 11 200 60 255 11 200 - -t 60 255 + -

")I 843 
Joanna · S. Karch i S·ka - - 1 833 8 704 I 833 + - + 8 704 -

Razem· 4 183 101 46 l02 552 3 921 441 48 765 460 - 26 1 660 6 ł-2662908 6 

Podług gatunków wydobyci<> węgla kamiennego w grudniu r. 1920-go wynosiło: 
gatunki grube I 596 600 centnarów metrycznych, czyli 40,71 ~ wydobycia 

„ średnie. 694534 17,71°0 
„ drobne . I 254 683 32,-t 

węgiel niesortowany . 375 624 9,58% 
Razem . 3 921 44 I centnarów metrycznych, czyli 100,0090 wydobycia 

W dniu I -go grudnia roku I 920-go pozostałość wydobytego węgla kamiennego 
na ko l · h ·• I 374 738 pa niac wynos11a . . . . . . . . . . . 

W przeciągu grudnia r. I 920 złożono na zapas węgla kamiennego 42 650 
cent. metr. 

" wzięto z zapasu 484 178 
W końcu grudnia" roku I 920·go pozostałość wydobytego węgla kamienne

go na kopalniach wynosiła . 933 21 O cent. metr. 

*) Wydobycie za tniesi'łc listopad. 
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Rozchód węg I a kam ie n n ego w grud n i u r. 1920-g o był n as tęp ujący: 

a) Sprzed aż węg I a. 

Gatunki grube Gatunki Średnie Gatunki drobne 
Węgiel 

Razem 
niesortowany 

Rodzaj sprzedaży I o 

o o o o 
centnary 0 centnary o centnary u centnary o centnary J 

sprze· spr ze- spr ze- spr ze· sprze· 
metrycz. d . metrycz. metrycz. metrycz. metry cz. azy daży daży daży daży 

Sprzedano na kopalni 109 301 6,48 95 450 16,98 91 945 9.10 63 635 17,11 360 331 9,92 
Wysyłka drogami żelaznemi zakładom 
własnym· 5 339 0.32 17 155 3.05 15 239 1.51 38 761 10,42 76 554 2,12 

Wysyłka drogami żelaznemi odbiorcom 
obcym 1 572 053 93,20 449 494 79,97 903 007 89,39 269 490 72,47 3 194 044 87,% 

Wysyłka drogą wodną - - - - - - - - -
Razem · I 686 753 100,00 562 099 100,00 1010191 100.00 371 886 100,00 3 630 929 100,00 

b) Rozchód węgła na potrzeby własne. 

Rodzaj rozchodu na potrzeby własne 

Opał mieszkań pracujących i postron· 
nyc h oraz domów zbornych i zabu· 
dowań f opalnianych · · 

Opalanie otłów parowych 
Wydano cząstkowo na różne inne po-

trzeby · 
Wysłano drogami żelaznemi na różne 

inne potrzeby 
Skreślono węgiel, który stracił wartość 

Razem· 

Rodzaj rozc hodu 

Sprzedaż 

Rozc hód na potrzeby własne 

Razem· 
W stosunku do wydobycia 

I G k. atun 1 gru b 1G e I k . 'ednie IG atun . t sr atun 1 ro k. d b ne 

Ol 
I) 

centnary 
rp7.-

chodu centnary 
metry cz. ua,_po 

trzchy 
włno;;ne 

metrycz. 

61 031 75,32 145 796 
8 064 9,95 18 790 

i I 670 14.40 6 962 

265 0,33 -
-

81 030,iOO:Oo 171 548 

o 

' 

10 
JOZ. 

·hod u 
n po
' Zi>b\' 

łas1u" 

Il 

t 
\\ 

I 

84,99 
10,95 

4,06 

oo.oo 

centnary 
metrycz. 

4 764 
437 736 

-
-
5 ooo 

447 soo 

o o 
rnz-

chodu 
na po-
trlt"hy 
wła„1H· 

1,06 
97.82 

-
-
1,12 

100,00 

c) Rozchód o g ó I ny. 

Gatunki grube Gatunki średnie I Gatunki drobne 

o o I ~ o 
centnary o centnary o centnary o 

roz- ro z„ fOZ'"' 
metrycz. 

chodu 
metrycz. 

c hodu 
metrycz. 

c hodu ----
1 686 753, 95,42 562 099 76,62 1010191 69,30 

131 0301 4,58 171 548 23,38 447 500 30,70 

1 767 78311 oo.oo 733 647 100,0011 457 691 100,00 
110,72° o - 105,63° - 116,18°,, -

W y s y ł k a w ę g I a d r o g a m i ż e I a z n e m i. 

G a tunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne 

Kierunek wysyłki o,o o o 
centr. centr. o centr. o 

wysył- wysył· wysył-
metr. 

ki 
metr. 

ki 
metr. 

ki 

W granicach Polski · I 530 064 96,98 446 937 95,78 894 708 97,44 

Za granicę· 47 653 3,02 19 712 4,22 23 538 2.56 

Ogółem· 1 577 717 100,00 466 649 100,00 918 246 100,00 
W stosunku do rozchodu ogólnego 89,25° 0 - I 63,61 ° - 62,99° o - I 

niesortowany azem R Węgiel 

o u o li 
roz- roz-

centnary r-hoclu centnary t•hodu 
metrycz. na po- metrycz. ll:'ł po-

tr7.t"0\ trzt•U\· 
\\ łaSOl" wJ<'\~Ot• 

7 008 21,93 218 S99 29,86 
23 37 1 73,12 487 9ó1 66,66 

1 5831 4,95 20 215 2,76 

·- 265 0,04 
I - 5 ooo 0,68 

319ó2;100,00) 732 04011 oo.oo 

Węgiel 
niesortowany 

o 
centnary o 

roz· metrycz. 
chodu 

371 866 92,09 
31 962 7,91 

403 848 100,00 
107,51 'o -

Węgiel 
niesortowany 

o 
centr. o 

wysył-
metr. 

ki 

285 843 92,73 

22 408 7,27 

308 251 100,00 
76.33 ' o -

I Razem 

I " 
I 

centnary u 
roz-

' metrycz. chodu 

!-;-630 929 83,22 
I 1n 040 16,18 

l
i 4 362 969 TciO:oO 

111,26° o 

Razem 

o 
centr. I> 

wysył-
metr. 

ki 

3157552 96,54 

11 3 311 3,46 

3 270 863 100,00 

I 74,97° ,, -

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



8 _2 ___ . ______ P_R_ZEGLĄD GÓRNIC_Z_O_-_H_U_T_N_IC_Z_Y __________ l_92_1_ 

W y d o b y c i e, r o z c h ó d i z a p a s y w ę g I a k a m i e n n e go w o k r e s i e r o cz n y m 
tach ubiegłych (centr. metr.). 

w la-

R o z c h ó d 

s d i 
Zapaay w 

p r 2 e a końcu mie· 
Miu111c i okresy Rok Wydobycie Na potrzeby siąca lub w t e i I i c z b ie Wogole 

Wogole własne okreau 
W kraju Za grenie~ W kier.niezn. 

Stycżeń 1920 4 5:.::1 :!50 3 82:! 138 3 ;-ti•l 'l'l{I 5'.! 258 - ;--<'.! 489 .+ tiO-i 627 5 łł7 380 

Luty 
" 

4 268 092 3 61063.t 3 s:n 51-i 17 l~O - ;-•27 I 5~J .+ 3_~7 78-i BI ó88 

Marzec 
" 

3 '.!56 5~7 2 7 1.+ Oó8 :! 1ici :! 5111 5 I :.:.8 - 6:'0 81~ 3 364 881) 3'.!5 903 

Kwiecień. 
" 

41691172 28 18 591 :2 /58 ~ ~15 .?9 996 - 68.f 288 3 50::! ~7Y Y92 696 

Maj ·I " 
3 585 ó28 3 231 550 317059~ li2 956 - 609 470 1~430'.!0 ; 3 1 08 1 

Czerwiec. 
" 

.+ 31~3.+::- 3 735 372 3 6 35ti 14 99 7)8 - ;yg 176 .t 3;.t 5<ł 8 . -1 5 880 

Lipiec 
" 

..j 80.f ~24 3871903 3 84~l {) 5 7 :22 866 - 64 5 4;; 4 51 ;- 3till I 002 844 

Sierpień „ 3739210 2 :!% ó63 2 :!>-3 5 q 13 l 2~l - 650 517 :! 947 180 i 794 8 74-

Wrzesień. „ j04893 1 3 /58 043 3 f.4 5 1-ł ::.' 11 '.?~0I - 5!--5 -i Oll 4 3.U 443 I .fY~ 738 

Październik „ 3 806 6, 9 2 896 863 273'{59R 163 '2F.7 - ti55 5 7ó ;i 55 2'ł4 1 I 75-ł 973 

Listopad „ 4 324 349 3 987 316 3 P.k~ :;u5 I O-i 72 l - 122 412 -i 709 7'2~ I '.Hil i28' 

Grudzień. „ 392 1441 3 fi30 9:29 35176 18 l I 3 ·~ 11 - 732 040 .} 362 %9 '.l2 7 703 

„ 19 1 ~) 4 1 f:3 I I) I 3 1 1I 8 !3 3 51/273 19.i 540 - 774 5 76 4 41'n 3~~ 5~10 i57 

„ 19 I:-- 2150~95 I 732 596 1 7 196"9 12 93/ - 532 392 :2 264 98~ 556 58 4 

" 
19 17 3 7i;8 09::.> 3 200 4241 I 714 :.!69 15 32 1 1470834 590 600 3 79 1 024 693 ~75 

" 
l 9 1 ti 3 937 222 3345962 l 7"14 ~67 75 530 1 525 56) 5 78 807 3 924 7n9 1074415 

z ·-" cały rok 1-920 48 765 460 .fil 3 7 6 072 394i~23J 93384 1 - ~ 044 787 -ł8 420 859 927 703 

„ i919 46 102 552 38 308 226 37t\;J 453 656 773 - I 7 H~ 65:l ir5 I i I k i.9 5~10 757 

„ I ~l 18 44 986 92~ 3X517775 22 2:2:2 5t•3 983 94ó 15 3 J I 266 6 606 4.f4 4:; 1242 19 5 56 584 

„ J~J7 l1Cł l i4f.17 .f2987 577 23 :.?51' 4~6 9 13 189 18815902 6 50 I ~140 49 .fX9 517 ó93 875 

„ I 9hi 5 I !23 19'5 45.fl.+625 2~55~1;r;.; 2 ~lfl2 28 1 19 952 58X 6251.!05 5166;1-.30 1074415 

O o s t a w a w ę g I a k a m i e n n e g o d I a u ż y t k u d r ó g ż e I a z n y c h w o k r e s i e r o c z n y m. 

-
Gatunki grube Gatunki średnie Gl\tunki drobne Węgiel niesortowany Razem 

Miesiące Rok o 01 o J 

" o o ~ •O 

centr. metr. sprze- centr. metr. spr ze· cen tr. metr. ~prze- centr. metr. o centr. metr. sprze-
daiy daży daiy 

sprzedaży daiy -- I 

Styczeń l ~120 801 /1c.i3 112,ó9 ~lii 607 1 11,SS 101 <i2~l 10,ti7 ;4 177 1 :.,79 1 0?>3 96ti 27,58 
Luty „ 7~10 2 117 45, 13 117 0 '1;:, 1 ~l,99 106 991, 11,28 :.o 1180 1\32 I Otl'I 769 29,49 
Marzec 

" 
c.i.'ó 08~ 49,29 h~ x:~', li:>,22 95 981; 13,:i6 .~3 :!9l 18,73 \S67 ;go 3 1,97 

Kwiecień 
" 

ó83 ~o~ -i/,63 111 161 24 ,1):> 76 729 l l ,'18 31 lSLi I 1,Sl 902 ~8 1 32,02 
Maj 1.i:>6 900 J ., -~ .... ·i8tib2 •.•,03 99 355 1 J,38 20 8ti'1 ii,80 ~25 sOl 25,511 „ ·J .... , _I 

Czerwiec „ 76:; 19~ '13,77 , 1 1iO:; 11 ,:.2 102921 9 ,92 16 925 ;,l-'1 '154 ti'i3 2;, 56 
Lipiec 

" 
723 337 39,09 7:{ 11111 10,t;.'1 119970 11,77 J ; 1 )', I, 'il ~12J 701) 23.80 

Sierpień „ 't5:! 335 !J2,1 8 113 :.ió } .'1,~l~I '19 369 8,'18 3 027 1,3h :.68 247 2·1 ,7~ 
Wrzesień ;.9~1 0~2 34,97 96 22 I 1 'a,:t'i l '18 ~99 1~ .7i 21 o;s . -· ń64 tll.10 23,01 „ :i,1 ł 

Październik „ 3tlj 3 '1) 28,73 til :;71 l:!,0'1 70 78'1 9,02 13 i35 11,0ti ;10~13; 17,64 
Liatopad „ ti37 512 3~,39 7b ~!. ~ 11 ,>;7 136 3;; 1 l,99 I ~l 73 '• \Oo 

I 
-.,71 84.11 21,b7 

Grudzień „ 7.'1'1 812 4\17 1 
112 73;, 20,0ti I 59 752 1:i.s1 1,95 0,1·'1 1 01 7 79 11 <'8,10 

Za cały rok „ 7 8ó:i :~7ó .j 1,3:~ I 013 ~1~12 l '1,'!>9 1 26:-. :;•13 11,82 27~1 213 / ,32 IO -i2'1 ~12 11 2;,82 
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Zestawienie danych cyfrowych, dotyczących 
przedstawia się w sposób następający: 

wytwórczości i rozchodu węgla za cały rok 1920, 

Podług gatunków wydobycie węgla kamiennego w r. 1920-ym wynosiło: 

gatunki grube 19 763 751 centnarów metrycznych; czyli 40,53~ 
średnie 8 393 151 17,21 '~ 

wydobycia 

„ drobne I 6 129 50'4 33,08'.~ 
węgiel niesortowany 4 479 054 9, 18°0 

Razem 48 765 460 centnarów metrycznych, czyli 100,00~1 wydobycia 

Na początku roku 1920-go pozostałość wydob ytego wę {la kamienn ego na kopal
nią.eh wyn9siłc;i. 590 757 cent. metr. 

W przeciągu rok u 1920-go zfożono na zapa& węgla k a m iennego . . 

w węgla k amiennego na 

. 2 948 259 

. 2 603 658 
kopal-

„ 
„ wzięto z zapasu 

końcu roku 1920-go pozostałość wydobytego 
niach wynosiła 927 703*) cen t. metr. 

R ozc h ód węg l a kamien nego w ~. 1? 20-y m by ł nas tę puj ąc y: 

a) Spr z e da ż węg l a . 
..-„ ........ . ~·„~· ... Węgiel Gatunk i grube G a tun ki średnie Gatunki drobne 

nieaortowany 
Rodzaj sprzedaży 

centnary I 0 ·
0 

o o ,, 
centn ary o centnary o centnary o 

sprze- sprze- sp rze- sprze-
metrycz. daży metrycz. 

daży 
metrycz. 

dai y metry cz. 
daży 

S p rzedano na kopalni 761 167 4,00 725 697 10,66 742 263 6.92 439 018 11,51 
Wysyłka drogami żel"znerni zakła~om 

72 346 0,38 165 454 własnym · 2,43 339 189 3,16 18~ 15~ 4,78 
Wysyłka drogam i żelaznemi odbiorcom 

o b cym 18 192 140 95,62 5 9 14 402 86,88 9622 713 89,70 3 192 991 83,71 
Wysyłka drogą wodną 730 - 1 8 15 0,03 23 9~1 0,22 - -

Raze m· 19 026 383 100.00 6 807 368 100,00 10 728 15'6 100.00 ·3 814 16S 100,00 

b) R o z c h ó d w ę g l a n a p o t r z e b y w ł a s n e . 
~ - · ·-- ~ I I Węgiel Gatunki gru be Gatunki średni.e G.atun.k i drobne niesortow any 

o o o o 
R odzaj rozchodu na potrzeby własne 

.o ;o o o 
roz- roz- roz- ro z-

centnary choclu centnary rhod.u c~ntnę.ry ch o d u centnary rhodu 
metry cz. na po· rpetrycz. n a po- met rycz. na po- metry cz. na ~o-

trze by trze by t ric by t r1. b\• 
w łasn e włas ne własne wł as u(• -. -

Opał mieszkań pracujących i postron -
nych oraz domów zh<;>rnych i zabu-
dowań kopalnianych 635 558 77,74 1452 128 89,23 86 710 1,62 34 572 13,65 

Opalan ie kotłów parowych • · · • · 73 694 9,01 99 719 6.1 3 5 25 1 092 98,22 215499 85,09 
W ydano cząstkowo na różne inl)e po-

trzeby · 107 51 9 13, 15 68 345 4,20 3477 0,06 2 438 0,97 
Wysłano drogami żelaznemi na różne 

iJme potrzeby 8 15 0 ,1 0 7 197 0,44 - - - -
Skreślono węgiel , który stracił wartość - - 90 o.oo 5 190 0,10 744 0,29 

Razem · 8 17 586 100.00 I 627 479 100,00 5 346 469 100,00 253 253 100,00 

c) Ro zc h ó d ogó ln y . 
, . 

Gatunki średnie I Gatun ki drobne 
Węgiel 

Gatunki grube 
niesortowany 

Ro dzaj rozchod~ o o o o 
centnary o centnary o centnary o centnary o 

roz- roz- roz- roz· 
metrycz. 

chodu 
metrycz. 

chodu metrycz. 
chodu 

metrycz. 
chodu ---- -

Sprzedaż 19 026 383 95,88 6 807 368 80,7 1 10 728 156 66,74 3 8 14 165 93,77 
Rozchód na potrzeby własne 8 17 586 4,12 l 627 479 19,29 5 346 469 33,26 253 253 6,23 

Razem · 19 643 969 100,00 8 4 H 847 100,00 16074 625 100,00 4067 41 8 100,00 
w stosunku do wydobycia • 100,41° o - 100,50" o - 99,66° o - 90,81 ° o -

-

Razem 

o 
centnary ) 

sprze-
metry cz. 

daży 

2 668 145 6,61 

759 145 1,88 

36922 246 9 1,'45 
26 536 0,06 

40 376 072 l OQ,00 

R azem 

o 
o 

r oz-
centnary ch o du 
met rycz. na po-

trzeb,· 
wła sne . 

2 208 968 27,46 
5 640 004 70,I J 

181 779 2,26 

8 0 12 0,10 
6 024 0,07 

8 044 787 100,00 

Razem 

o 
centnary o 

roz-
metrycz. 

chodu 

40 376 072 83,3 9 
8 044 787 16,61 

48 420 859 100,0 o 
99,29° o -

*) Od ogólnego zapasu w~gla odjęto zapas kopalni Fryderyka w ilości 3 432 ctm, i kopalni Jadwiga b . okupacji alł
atrjack iej w ilotici 4 223 ctm. 
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Wysyłka węg I a drogami że I a z nem i. 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Węgiel Razem 
niesortowany 

Kierunek wysyłki o o o % Oto o,o 
centr. centr. o centr. centr. centr. 

wysył- wysył- wysył· wysył· wysył· 
metr. ki m e tr. 

ki 
metr. ki metr. 

ki 
metr. 

ki -
W granicach Polak.i · 17 947 870 98,26 5998711 98,55 9 629 115 96,66 3 179 866 94,21 36 755 562 97,52 

Za granicę· 317 431 1,74 88 342 1,45 332 787 ~ 195 281 'J,79 933 841 2,48 

Ogółem· 18 265 301 100,00 6 087 053 100,00 9 961 902 100,00 3 375 147 100,00 37 689 403 100,00 

W stoaunku do rozchodu ogólnego 92,04° o - 72, I 7°,'0 - 61 .97°'0 - 58,39° o - 77,84° o -

W y s y ł k a w ę g I a d r o g ą w o d n ą. 

I Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne 
Węgieł Raz em 

niesortowany 

Kierunek wysyłki o o 010 o o 
centr. o centr. o centr. centr. o centr. o 
metr. 

spr ze· 
metr. 

sprze· 
metr. 

sprze· 
metr. sprze· metr. 

sprze· 

~ da:i:y ~ da:i:y da:i:y 

W granicach Polski· . 730 0,00 I 815 O,Q3 23 991 0,22 - - 26 536 0,05 
Za granicę · -

o.oo I -
~ 

- - - -
I 

- -
Razem· 730 I 815 0,03 I 23 991 0,22 - - 26 536 OF 

Węgiel brunatny. W grudniu roku 1920-go wydobycie węgla brunatnego w zagłębiu Dąbrow~ 
slciem było następujące: 

-

Nazwa kopalni 

Zygmunt, Jan 

Ludwika 

Kami Ila 

Te6 dor 

Gustaw 

Wy~oka 

Nierada 

ośnice Ł 

N 

Ł 

H 

iwa 

azy 

an na 

za bella 

ulek J 

. 

. 

Karol 

-

. 

. 

Właściciel 

lub dzierżawca 

T·wo Poręba · 

J. Mejer i S·ka 

I. Jungster 

T · wo Krakowskie T. P. G. 

T·wo Sosn. fabr. rur i żel. 

T · wo Wysoka 

z. Szczotkowski i S·ka 

Makieła i S·ka · 

M. W eitzen 

F. Orman 

B·c ia Bauerertz 

I. Jungater i S·ka • 

J. Mejer i S· ka · 

Razem· 

Rok 1919 Rok 1920 W r. 1920 wydobyto węgla więcej 
<+ >albo mniej (-),niż w r. 1919 I O d począt-

Grudzień k u roku do 
31 g-rutłuia 

. I O d poczat -
Grudzień ku ro ku d o 

31 grud ni a 
Grudzień IOdpoczątku roku 

do końca grudnia 

Centn a r ó w metr yc zn y ch I <v 
·O I Ctr. m etr.I i 

711 786 68'.> 2 111) 63 1 ~10 733 250 - 1 1 '.>96 - 15 + '.18 0011 + 7 

23 82~ :~o; 922 11 82'1 267 Oó8 - 12 00!1 - ;o - :lR854 - 787 

32 311 -'l07 206 36 fiOli 1t l&09't + 1t 2Q3 t 13 + 10888 + 3 

17 28:> <li 210 2 1 222 1%6()1 + 3 937 + 23 + 10; 't~I + 116 

11 230 1'10 zo; 9 310 111 95 1 - I ~120 - li - 2~256 - 20 

; 012 12'1 461 23 562 171; '.>0 7 + 185'.>0 + 370 + 520116 + ·'•2 

I; 89'J 13; x23 13 665 171 773 - 2 229 - I I; + 3; 950 + 2ó 

15 ; 66 82 663 10 2t"i'l lll:S ::>97 - '.>302 - 31 + 3; 93"1 + 'd 

2 221 31 07 11 ; 213 38 698 + 2 992 + 13:. ...L 
I 7 62 '1 + 24. 

7 !'10 57 228 7 0 10 $6 196 - 130 - 2 + 2x 968 + 51 

- 9 8 110 - - - - - ~l 1"10 - 100 

- 13 1811 - - - - - 13 1811 - 100 

- - ~ 071 64 ; 01 + ~ 071 +- + ó'i 501 +-

20; 273 2 081; 06 11 20S 93:i 2 383 326 + 662 + - +299262 + 14 

, 
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Dnia 31 grudnia r. 1920 pozostałość wydoby
tego węgla na kopalniach wynosiła 68 520 clr. metr· 

Rozchód węgla brunatnego w grudniu r. 1920 
wynosił 211 585 ctr. metr. i składał się z pozycji 
następujących: I) sprzedano 149130 ctr. metr. czyli 
70,48~ rozchodu; 2) użyto na potrzeby własne 

62 455 ctr. metr. czyli 29,52~, rozchodu. 

Sprzedaż węgla składała się z pozycji nastę
pujących: I) sprzedaż na kopalniach 93 914 ctr: 
metr. czyli 62,97~ sprzedaży; 2) wysyłka drogam1 

żelaznemi 55 216 ctr. metr. czyli 37,03°~ sprzedaży: 

Rozchód węgla, użytego na potrzeby własne 
~kładał się z pozycji następujących: I) opał dla 
pracujących, opalanie domów zbornych i zabudo
wań kopalnianych 14 792 ctr. metr. czyli 23,69°0 użyt
ku na potrzeby własne; 2) opalanie kotłów paro
wych 22 254 ctr. metr. czyli 35,63°0 użytlrn na po
trzeby własne; 3) wydano cząstkowo na różne inne 
potrzeby - ctr. metr. czyli - użytku na po
trzeby własne; 4) skreślono węgiel, który stracił 
wartość 25 409 ctr. metr. czyli 40,68~, użytku na po
trzeby własne. 

Wysyłka węgla drogami żelaznemi w grudniu 
r. 1920 według kierunków była następująca: I) w 
kraju 47 376 ctr. metr. czyli 85,80% wysyłki; 2) za 
granicę 7 840 ctr. metr. czyli 14,20i wysyłki. 

Dane, dotyczące całego roku 1920, przedstawia
ją się w sposób następujący: 

Podług gatunków wydobycie węgla brunatne
go w r. 1920-ym było następujące: gatunki grube 
81 242 ctr. metr. 3,41 °0, gatunki średnie 950 ctr. 
metr. 0,04~. gatunki drobne 177 666 ctr. metr. 7,45~ 
i węgiel niesortowany 2 123 468 ctr. metr. 89, I 0%. 

Rozchód węgla brunatnego w r. 1920-ym wy
nosił 2 429 570 ctr. metr. i składał się z pozycji na
stępujących: 1) sprzedano I 939 399 ctr. metr. czyli 
79,82i rozchodu; 2) użyto na potrzeby własne 

490 171 ctr. metr. czyli 20, I 8% rozchodu. 

Sprzedaż węgla składała się z pozycji nastę-

pujących: I) sprzedaż na kopalniach 752 336 ctr. 
metr czyli 38,79 ~ sprzedaży; 2) wysyłka drogami 
żelaznemi I 187 063 ctr. metr. czyli 61,21 °0 sprzedaży. 

Rozchód węgla, użytego na potrzeby własne, 
składał się z pozycji następujących: I) opał dla 
pracujących, opalanie domów zbornych i zabudo
wań kopalnianych 149 863 ctr. metr. czyli 30,57% 
użytku na potrzeby własne; 2) opalanie kotłów pa
rowych 223 778 ctr. metr. czyli 45,65% użytku na 
potrzeby własne; 3) wydano cząstkowo na różne 

inne potrzeby 2 190 ctr. metr. czyli 0,45 użytku na 
potrzeby własne; 4) skreślono węgiel, który stracił 
wartość 114 340 ctr. metr. czyli 23,33i użytku na 
potrzeby własne. 

Wysyłka węgla drogami żelaznemi w r. 1920-ym 
według kierunków była następująca: I) w kraju 
882 668 ctr. metr. czyli 74,36i wysyłki; 2) za grani
cę 304 395 ctr. mefr. czyli 25,64°~ wysyłki . 

Brykiety z węgla kamiennego. W r. 1920-ym 
nic wyrabiano brykietów z węgla kamiennego. Za
pas, jaki pozostał z r. 1919-go w liczbie 338 ctm., 
użyto na potrzeby własne , t. j. na opalanie kotłów 
parowych. 

Nowo-powstałe i nieczynne kopalnie w za· 
głębiu Dąbrowskiem w r. 1920-ym. W przeciągu 

roku 1920-go przybyło 6 kopalń węgla, w tej licz
bie 5 kopalń węgla kamiennego a mianowicie: Mo
dr;iejów, Kołłątaj, Psary, Wanda, Joanna i I ko
palnia węgla brunatnego Julek. Kopalnia węgla 

kamiennego Tadeusz została po rocznej przerwie 
uruchomiona z dniem I maja r. 1920. 

W tymże roku była nieczynna kopalnia wę
gla kamiennego Adela. Wydobycie z kopalni Ja
dwiga (b. okupacji austrjackiej) z dniem I-go maja 
r. 1920-go zostało zaliczone do wydobycia kopalni 
Jerzy. Wydobycie z kopalń Wilhelmina, Frydery
ka i Kuźnica z dniem I marca r. 1920 zaliczono 
do wydobycia kopalni Hrabia Renard. 

R. P. 
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-

Przemysł węglowy w 
w grudniu 

zagłębiu ~rakowskiem 

r. 1920-go. 

W grudniu r. 1920-go wydobycie węgla kamiennego w zagłębiu Krakowskiem było następujące: 

w y d o b y c. i e 

Nazwa kopalni Właściciel lub dzierżawca Grudzień I Od początku roku 
do 31 grudnia 

Centnarów metrycznych 

I Kościuszko · \ 168637 I 729 894 
Piłsudski . 

. 
314030 3643 959 

: ł 
Jaworznickie gwarectwo węglowe . 

Jan Kanty 28525 78 257 

Artur . I Galicyjskie zakłady górnicze w Sierszy 72213 2020098 
Krystyna . I 26142 5 I 7 834 

Andrzej Gwarectwo węglowe Brzeszcze .. 210956 2 441 334 
Sobieski Towarzystwo górnicze i przemysłowe . 169 754 I 843 712 
Janina . Towarzystwo Galicyjskie w Libiążu 89222 I 062 376 
Kmita. Józef Hromek ' 23904 32203 1 
Silesia . Towarzystwo Silesia I 131 872 • I 526 196 

Razem I 235 255 15 185 691 

Podług gatunków wydobycie węgla kamiennego w grudniu r. 1920-go wynosiło: 

gatunki grube 405 335 centnarów metrycznych; czyli 32,81°6 wydobycia 
średnie 261 844 21,20°6 
drobne 345 630 27,98°& 

węgiel niesortowany 222 446 18,0 I 't 
Razem I 235 25S centnarów metrycznych, ·czyli I 00,00% wydobycia 

W dniu I -ym grudnia roku I 920-go pozostałość wydobytego węgla kamiennego 
na kopalniach ' wynosiła 75 292 

50489 
47 789 

cent. metr. 
W przeciągu grudnia r. I 920-go złożono na zapas węgla kamiennego 

wzięto z zapasu 
W dniu 31-ym grudnia roku I 920-go pozostałość wydobytego węgla 

go na kopalniach wynosiła 
kamienne-

W y s y ł k a w ę g l a d r o g ą w o d n ą. 

77 992 cent. metr. 

-

I Gatunki grube Gatunki Średnie Gatunki drobne 
Węgiel 

Razem niesortowany 

Kierunek wy•yłki o Ili O• 0\0 O/o centr. o centr. o centr. o centr. centr. 
metr. 

sprze- metr. sprzc:-
metr. •prze- metr. sprze-

metr. 
sprze-

-~ daży daży daży ~ 
w granicach Polski· - - - - - - - - - -
Za granicę · - -

I 
-

I 
- -

' 
- -

I 
- -

Razem· - - - - - - - - - -
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Rozchód węgla kamiennego w grudniu r. 1920-go był następujący: 

a) Sp r z e d a ż w ę g I a. 

. 
Węgiel Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne 

niesortowany Razem 

Rodzaj spn:edaiy I u 

o o o o 
centnary 0 centnary o centnary o centnary o centnary ) 

sprze- metry cz. sprze- metry cz. sprze- metrycz. spr ze- metry cz. aprze-
metrycz. d . daiy daiy daiy daiy azy 

Sprzedano na kopalni 32078 9,14 13 406 5.92 8 408 4.52 4 369 3,40 58261 6,53 
Wysyłka drogami ielaznemi zakładom 
własnym· 300 0.09 I 260 0.56 2 140 1.15 165 0,13 3 865 0,44 

Wysyłka drogami ielaznemi odbiorcom 
318641 90,77 211 863 93,52 175 326 94,33 123 847 829 677 obcym . %,47 93,03 

Wysyłka drogą wodną - - - - - - - - - -
Razem· 351 019 TOO,Oo 226 529 100,00 185 874 100,00 128 381 100,00 891 803 iOO,OO 

b) Rozchód węg I a n a pot r 2: e by własne. 

atu n I gru e atun I sre nie atu n 1 ro ne niesortowany azem IG b 1G k' • d . IG k. d b Węgiel R 

O' o o o o 
rozchodu potrzeby własne 

o o o o o 
Rodzaj na roz- r oz- l'OZ- ro1- roz-

centnary chodu centnary t•hodu centnary chodu centnary t•hodu centnary c·hodu 
metrycz. na po metrycz. ua po- metrycz. na po- metry cz. na po- metrycz. na po-

t rzcby tr1j• b\ t rz,•by trJ:f"b\· trzc.:b,· 
własn <.' własn ł." włafOlnt· własn~· wJa..,n<: -

Opał mieszkań pracujących i postron-
nych oraz domów zbornych i zabu-
dowań kopalnianych 41 047 77,75 26 211 78,42 1 196 0,69 55 0,07 68 509 20, 10 

Opalanie kotłów parowych · 60 O.l I 6 483 19.39 159 628 91,69 66 830 83,07 233 001 68,38 
Wydano cząstkowo na różne inne po-

trzeby · 6 037 11,44 731 2,19 13 258 7,62 205 0,25 20 231 5,94 
Wysłano drogami ielaznemi na różne 

inne potrzeby 5 650 10,70 - - - - - - 5 650 1,66 
Skreślono węgiel, któr} stracił wartość - - - -- - - 13 361 16,61 13 361 3,92 

Razem· 52 794 100.00 33 425 10ó]O 174 082 TOO,Oo 80451 100,00 340 752 100,0 o 

c) Rozchód o g ó I ny. 

Gatunki grube Gatunki Średnie I Gatunki drobne Węgiel Razem 
I niesortowany 

Rodzaj rozchodu o "' o o o 
ce ntnary o centnary li centnary o centnary li centnary ·O 

metrycz. roz- metrycz. roz-
metry cz. roz- roz- roz-

chodu c hodu chodu metrycz. chodu 
metry cz. 

chodu ---- -
Sprzeda i 35 1 019 86,93 226 529 87,14 185 874 51,64 128 381 61.48 891 803 72,35 
Rozchód na potrzeby własne 52 794 13,07 33 425 12,86 174 082 48,36 80 451 38,52 340 752 27,65 

Razem· 403 813 100,00 259 954 100,00 359 956 100,00 208 832 100,00 ł 232 555 100,00 
W stosunku do wydobycia · 99,62° o - 99,28° o - 104,14° o - 93,88 '" - 99,78° o -

W y s y l k a w ę g l a d r o g a m i ż e l a z n e m i. 

Gatunki grube Gatunki Średnie Gatunki drobne Węgiel Razem niesortowany 
Kierunek wysyłki O/o o o/o o o 

centr. centr. o centr. centr. o centr. o 
wysył- wysył- wysył- wysył- wysył-metr. ki metr. ki metr. ki metr. ki metr. ki 

W granicach Polski · 314291 96,83 207 423 97,33 165 656 93,35 112 030 90.34 799 400 95,26 

Za granicę· 10 300 3,17 5 700 2,67 11 810 6,65 11 982 9,66 39 792 4,74 

Ogółem• 324 591 100,00 213 123 100,00 177 466 100,00 124012 100,00 839 192 100,00 
W stosunku do rozchodu ogólnego 80.38% - 81,98% - 49,30°/o - I 59,38°'0 - 68,09° o -

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



88 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 192f 

Zestawienie danych cyfrowych, dotyczących wytwórczości i rozchodu węgla za cały rok I 920,.. 
przedstawia się w sposób następujący: 

Podług gatunków wydobycie węgla kamiennego w r. ' I 920-ym wynosiło: 

gatunki grube 4 840 4 I 8 centnarów n:ietrycznych; czyli 3 I ,88% wydobycia 
średnie 3 368 642 22, I 8% 

„ drobne 4 578 390 30, 15% 
węgiel niesortowany 2 398 241 I 5,79% 

Razem I 5 I 85 69 I centnarów metrycznych, czyli I 00,00% wydobycia 

Na początku roku 1920-go pozostałość wydobytego węgla kamiennego na kopal
niach wynosiła 47 158 cent. metr. 

317 750 
286 916 

W przeciągu rokti I 920-go złożono na zapas węgla kamiennego " wzięto z zapasu „ 
w na kopal-końcu roku I 920-go pozostałość wydobytego węgla kamiennego 

niach wynosiła 77992 cent. metr. 

Rozchód węgla kamiennego w r. 1920-ym był następujący: 

a) Spr ze d a ż węg 1 a. 

Gatunki grube Gatunki średnie Gatunki drobne Węgiel 
niesortowany 

Rodzaj aprzedaży I o 

o o o• 
centnary 0 centnary o centnary o centnary o 

sprze· 
metry cz. 

sprze-
metrycz. spr ze· 

metrycz. 
sprze-

metrycz. d . daży daży daży azy 

Sprzedano na kopalni 371 069 8,49 190618 6,80 293 140 10.09 14 112 0,99 
Wysyłka drogami żelaznemi zakładom 
własnym· 5 440 0.12 13 309 0,47 27 828 0,96 4 180 0,29 

Wysyłka drogami żelaznemi odbiorcom 
obcym 3 953 048 90,41 2 597 855 92,73 2 585 092 88,95 1414301 98,72 

Wysyłka drogą wodną 42 743 0,98 - - - - - -
Razem· 4 372 300 100,00 2801 782 100,00 2 906 060 100,00 1 432 593 100,00 

b) R o z c h ó d w ę g 1 a n a p o t r z e b y wł a s n e. 

Rodzai rozchodu na potrzeby własne 

Opał mie1zkań pracujących i postron· 
nych oraz domów zbornych i zabu· 
dowań kopalnianych 

Opalanie kotłów parowych · · · • · 
W ydano cząstkowo na różne inne po„ 

trzeby · 
Wysłano drogami żelaznemi na różne 

inne potrzeby 
Skreślono węgiel, który stracił wartość 

Razem· 

Rodzaj rozchodu 

Sprzedaż 

Rozchód na potrzeby wła1ne 

Razem· 

W sto1unku do wydobycia • 

I Gatunki grube I Gatunki średnie I G k d b atu n i ro ne I 

centnary 
metrycz . 

365 207 
3438 

64 123 

34 368 
-

467. 136 

O' 
o 

f0 1. 
chodu 

na po· 
t n:ehy 
własne 

78,18 
0,73 

13,73 

7,36 
-

"i00.0o 

centnary 
metrycz. 

348 223 
196 331 

19 051 

I 049 
-

564 654 

O' 
IO 

TO/.
rhodll 
na JJO 
trzt·by 
własne 

I 

61.67 
34,77 

3,37 

0,19 

00,00 

centnary 
metrycz. 

11 741 
I 67'3 286 

36 138 

-
-

I 721 165 

o o 
roz-

chod u 
ua po-
t rze by 
wlasnl· 

0,68 
97,22 

2,10 

-
-

100,00 

c) Rozchód ogólny. 

Gatunki grube Gatunki Średnie Gatunki drobne 

o 0lo o 
centnary o centnary centnary o 

roz- roz- roz· metry cz. 
chodu 

metrycz. 
chodu 

metrycz. 
chodu - ----

4 372 300 90,35 2 801 782 83,23 2 906 060 62,80 
467 136 9,65 564 654 16,77 I 721 165 37,20 

4 839 436 100,00 3 j66 436 100,00 4 627 225 100,00 
99,98'1 o - 99,93°'.0 - 101,07°0 -

Węgiel 
niesortowany 

o o 
roz.-

centnary chod u 
metrycz. oo po-

trz:cbv 
własnC 

55 0,01 
701 084 78,85 

I 531 0,17 

- -
186 497 20,97 
889 167 100,00 

Węgiel 
niesortowany 

o,o 
centnary 

TOZ'"' 
metrycz. chod{i 

I 432 593 61,70 
889 167 38,30 

2 321 760 100,00 
96,81° o -

' 

Razem 

o 
centnary J 

sprze-
metry cz. 

daży 

868 939 7,55 

50 757 0,4'4 

10 550 296 91,64 
42 743 0,37 

11512735 100,00 

R a z em 

o 
6 

T07.-
centnary <·h od u 
metrycz. 11::t. po-

tr;r,t-b\· 
wła,ne 

725 226 19,91 
2 574 139 70,6S 

120 843 3,32 

35 417 0,97 
186 497 5,12 

3 642 122 100.00 

Razem 

o 
centnary o 

roz· 
metrycz. 

chodu 

11512735 75.9 
3 642 122 24.0 

15 154 857 100,0 
99,80°10 -
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W y s y ł k a w ę g I a d ro ga m i ż e I a z n e m i. 

Gatunki grube G atunki średnie Gatunki d robne Węgieł Razem 
niesortowany 

K ie runek wysyłki Ofo • °Io o,o 0/o o 'o centr. 
wysył'· 

centr. 
wysył'· 

centr. 
wyaył'· 

centr. 
wysył'-

c entr. 
wyaył'· 

metr . k i metr . 
k i 

m etr. ki metr . 
k i 

metr. 
k i . 

w granicach P olski · 3 81 9 454 95.66 2 421 64 1 92.7 1 2 2 14 286 84,74 1 35t597 9).28 9 806 978 92,20 

Za granicę· 173 402 4,34 190 572 7,29 398 634 15,26 66884 4,72 829 492 7,80 

Ogółem· 3 992 8ó6 100,00 2 6 12 213 100,00 2 612 920 100,00 I 418 481 100,00 IO 636 470 100,00 
W stosunku do rozch odu ogólnego 8 2,5 1°10 - I 77,60° o - 56,47°,'0 - ·1 61, 10° o - I 70, I 9~ o -

W y s y ł k a w ę g I a d r o g ą w o d n ą. 

I Gatunki grube Gatunki Średnie Gatunki drobne Węgiel Razem 
niesortowany 

Kierun e k wysył'ki o o 01 o o 
cen tr. o centr. o centr. ,o cent r. o c entr. o 
metr. 

spr ze · 
metr. sprze · m e t r. sprze· 

metr. 
aprze· 

metr. 
sprze· 

daży daży daży daży daży 

w granicach Polski · . 42 743 0,98 - - - -- - - 42 743 0,37 
Za granicę · -

0,98 1 

- -

I 
- -

I 
- -

I 
- -

Razem · 42 743 - - - - - - 42 743 o:1T 

D o s t a w a w ę g l a k a m i e n n e go d I a u ż y t ku d r ó g ż e I a z n y c h w o k r e s i e r o cz ny m. 

Gatunki g rube Gat unki średnie Gatunki drobn e Węgiel niesortowany Raz e m 

Miesiące Rok °Io Ot °Io ~ 
•O o/o n 

centr. metr. aprze· c entr. metr . spr ze· c e ntr: metr. ~prze· c entr. m e tr. 
~przedaży 

c e nt r. m e tr. &prze· 
daży daży daży da~y 

Styczeń 1920 233 0 32 57, 13 115 l1l1I 118,ltO 129 3!33 :>6,- 36 IJ60 114,29 5 14 316 53,90 
Lu ty „ 201 261 55,60 129 962 ;8,31 125 310 ;1;,4 I 62 683 :i6,29 519 2 l fi ;6,04 
Marzec „ 169 0 :23 !17,73 91 919 112,76 122 065 52,39 64 633 7 1,;2 1117 6 10 50, lh 
Kwiecień „ 208 927 ; 1,2 1 89 2 11 34,61 123 783 49_;:, 91 IJ37 69,69 513 3;8 IJ9,92 
Mai .. . ,. 146 11 3 43,63 75 952 /10,94 106 678 ; 0,13 8 1 9;9 74,99 1110 702 :>0,83 
Czerw iec „ 12; 627 /1l, 1 g 82 ;53 39,96 124 0;7 53, l 1 104453 69,21 436 700 /18,73 
Lipie c „ 157 698 36,38 92 %11 33,33 145 686 lJ6/t2 84 933 67,19 118 t 26 l '11,75 
~ierpień „ 136 51 3 33,01 9li 525 33,8 1 129 7311 46,48 91 326 69/13 452 098 /10,97 
Wrzesień . „ 114 526 32,90 8'1 3116 38,113 109 600 45,96 ;5 6411 47,- 364 116 39,38 
Październik „ 61 306 18,16 86 !129 36,37 9:. 375 39,56 '12 1190 38,55 285 600 30,82 
Li1topa d • „ 92 IJ53 26,311 89 163 38,1 ; 122 098 47,118 797 o,:i6 3011 51 1 30,95 
Grudzień „ 175 543 :io.01 I 131 99 1 58,27 118 6li6 63 ,83 1, 3 936 34,22 1 1;70 11 6 :i~.72 

·Za cał'y rok „ 1 822022 41,61 1 164 '146 'd ,56 1 452 H 5 49,98 760 751 53, 10 5 199 634 45,1 6 
~ . 

Nowopowstałe ko palnie. W przeciągu roku 1920-go przybyła kopalnia węgla kamiennego Jan 
Ka nty. 

Uzupełnienia i sprostow an ia: 
Podług rocznego zestawienia w ydobycie kopa lni Kmita 

które mylnie przez 

w miesiącu lipcu . . . 29 OOO <:tm. 

" 
s1e rpmu . . • 28 484 
wrz esmu . . . 19 408 

k~~alnię" Kmita było wykazywane. 

pow in no· wynosić: 
zamiast 2 900 ctm. 

2 849 
1 941 

R. P. 
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Przegląd wydawnic.tw. 
O udzia le robotników i urzędników w zyskach. ką skałę w przemyśle polskim szczególniej ze 

•względu na teraźniejszy ferment społeczny w na
szym kraju i ciężki kryzys ekonomiczny, przez któ
ry przechodzimy, autor wskazuje nam jednak na 
pomysł ten, jako na jeden ze środków, który mógł
by uspokoić walkę klas pracujących z klasami po
siadającemi i w ten sposób przyczynić się w części 
do złagodzenia teraźniejszego stanu chorobliwego 
społeczeństwa w Polsce. Z tych też względów 
uważamy pracę pana Stanisława Najmana za bar
dzo pożyteczną i aktualną oraz wartą tego, żeby zna
lazła się w zbiorze dzieł, czytanych przez ludzi bliz
ko związanych z przemysłem, jako też i szerokiego 
ogółu. Sprawa, poruszona. w omawianej książce, 
dotyczy szeroko każdego, kto myśli o przyszłości 
Polski i komu dobrobyt naszego kraju jest drogi. 

Opinje, notaty i przykłady. Zebrał i opracował 
Stanisław Najman. Warszawa. Nakładem Central
nego Związku polskiego przemysłu, górnictwa, han
dlu i finansów r. 1920. In 8-o. Cena Mk. 120. Au
tor w krótkich i treściwych słowach zaznajamia 
czytelnika z powstaniem i rozwojem pomysłu udzia
łu robotników i urzędników w zyskach przedsię
biorstwa, daje pogląd krytyczny teoretyków i prak
tyków na tę sprawę i, wyliczając przykłady wpro
wadzenia w życie rzeczonego pomysłu, charaktery
zuje każdy przykład oddzielnie z jego dodatnich i 
ujemnych stron oraz wykazuje udział w teorji i 
praktyce omawianej sprawy sił polskich, specjalnie 
zastosowania pomysłu udziału w zyskach w rolni
ctwie, wreszcie przytacza prace Augusta Cieszkow
skiego, Karola Libelta, Józefa Supińskiego, Leona 
Bilińskiego, Stanisława Głąbińskiego i Józe'a Kuhna. 
Specjalnie powinna zwrócić naszą uwagę ustawa 
francuska z dnia 26-go kwietnia r. 1917-go w przed
miocie spółek bezimiennych z udziałem robotników. 
W końcu dzieła zebrane są wywiady z rozmaitemi 
organizacjami tak przemysłowemi, jak i narodowe
mi i socjałistycznemi oraz instytucjami rządowemi 
jak również dane statystyczne tych zakładów prze- j 
mysłowych, które wprowadziły u siebie udział w 
zyskach robotników. 

Całe dzieło tchnie dużem zamiłowaniem do 
s~awy i zrozumieniem jej ważności. Przestrzega
jąc przed zbyt pochopnem i nieobmyślonem zasto
sowaniem udziału w zyskach robotników na szero-

Analiza robocizny i materjału, robót budo
wla n ych . Zestawił mzynier Marjan Żerebecki. 
R. 1920. Cena Mk. 180. W dziele tern są opra
cowane szczegółowo i sumiennie wszystkie dane, 
potrzebne do obliczenia kosztów wykonania robót, 
wchodzących w zakres mularstwa, ciesielstwa, ka
mieniarstwa, robót ziemnych i wszelkich innych, 
związanych z wyżej wymienionemi . Brak podob
nej książki dawał odczuwać się ogromnie, szczegól
niej że autor, idąc za postępem czasu, wyprowadził 
wszystkie kalkulacje z płacy za godzinę wbrew daw-
nej zapłaty dniówkowej. Książka ta szczególniej 
okaże się pomocną we wszystkich przedsiębior
stwach, prowadzących roboty budowlane. 

s. ś. 

K R O N I K A B I E Ż Ą C A. 
Brak węgla w Niemczech. Urzędowy komu

nikat w sprawie węgla za sierpień r. 1920-go wy
kazuje olbl'.zymi brak węgla w Niemczech, co spro
wadza zastój w przemyśle. Z powodu braku wę
gla musiano ograniczyć komunikację kolejową. Ga
zownie otrzymały 30'l, - 60n0 zwykłego zapotrzebo
wania. Zakłady elektryczne musiały niejednokrot
nie ograniczać czas pracy. Przemysł chemiczny 
wykazuje brak 25'~ węgla; 29 zakładów chemicznych 
było zamkniętych w ciągu jednego miesiąca, 62 za
kłady były zamknięte dłużej niż 8 dni. Ruch okrę
towy skutkiem braku węgla został ograniczony do 
połowy. Przemysł budowlany wykazuje brak 20':, 
węgla, przemysł szklany i porcelanowy 30'~ - 40'~, 
przemysł przędzalniczy 20°0 , przemysł garbarski 26'~. 
Inne zakłady otrzymywały przeważnie miał węglo
wv. Ogólny brak węgla w Niemczech spowodo-

wany jest obowiązkiem dostarczania koalicji mie-
sięcznie po 2 miljony tonn węgla. /. 

Socjalizacja kopalń w Niemczech. W ojczy
źnie Marksa, Engelsa i Liebknechta sprawa upań
stwowienia kopalń jest ciągłe roztrząsana. Kopal
nie niemieckie, urządzone naogół wzorowo, uważa
ne są przez socjalistów za zupełnie dojrzałe już 
obecnie do socjalizacji. Właściwie decyduje o tern 
łatwość wywłaszczenia takich przedsiębiorstw, do
brze zagospodarowanych" i znajdujących się w sto
sunkowo niewielkiej liczbie i w pewnych okręgach 
niezbyt rozległych. Sam projekt jest zupełnie nie
dojrzały z punktu widzenia państwowości niemiec
kiej, nie ulega bowiem wątpliwości, że upaństwo
wienie kopalń wywoła w krótkim czasie wyniki 
ujemne zarówno w ilości wydobycia jak i w kosz
tach wydobycia oraz powazme zatamuje rozwój 
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hutnictwa, metalurgji i wogóle przemysłu. W osta- rze b. dzielnicy pruskiej, z dniem 1-ym grudnia r. 
tecznych wynikach zarobki robotników zmme1szą 1920-go wyłącza się z zakresu działania ministra tej 
się znacznie, mimo to robotnicy domagają się jak- dzielnicy, a przekazuje się ministrowi Przemysłu i 
najspieszniejszego upaństwowienia kopalń bez od- Handlu. /. 
szkodowania. Istnieje projekt, aby ze względów Odbudowa kopalń węgla we Francji. Zna
połitycznych wobec zobowią"zania Niemiec co do komite kopalnie węgla we Francji północnej zosta
dostawy węgla koalicji stosownie do traktatu po- ' ły przez niemców tak bardzo zniszczone, że powąt
kojow~go sprawę socjalizacji kopalń odroczyć tym- piewano o możności ich odbudowy, Niemcy nie
czasowo na przeciąg 20 łat. Robot11icy projekt po- tylko powysadzali wszystkie budynki a tereny wę
wyższy odrzucają jak również odmawiają udziału g(owe poprzecinali rowami i okopami, ale w do
w specjalnie obranej komisji porozumiewawczej, datku pozatapiali kopalnie. Niemcy wiedzieli, że 
Sprawa jest tymczasem jeszcze nierozstrzygnięta. I pokłady węgla we Francji północnej znajdują się 

I. na głębokości 700 stóp, na głębokości zaś 200 stóp 
Wzmożenie wytwórczości węgla górnośląs- leży pokład geologiczny, obfitujący w wodę, poroz

kiego. Wskutek otrzymania z Polski żywności ro- sadzali więc szyby i woda z pokładów górnyclf za
botnicy w kopalniach węgla na Śląsku Górnym po- lała kopalnie. Inżynierom francuskim udało się je
stanowili w poroz\,lmieniu z przedsiębiorcami prze- dnak zacementować szyby, poczem zabrano się do 
dłużyć czas pracy w kopalniach. Tym sposobem odpompowania wody. Ustawiono w tym celu pom
osiągnięto 150 OJO tonn węgla nadwyżki miesięcz- py, wyrzucające na powierzchnię ziemi 240 OOO me
nej. Międzynarodowa Komisja Węglowa, działają- trów sześciennych wody dziennie. Ponieważ w ko
ca w porozumieniu z Komisją Międzysojuszniczą, palniach znajduje się około 50 miljonów metrów 
dokonała podziału tego węgła w sposób naprawdę . sześciennych wody, więc odpompowywanie potrwa 
zadziwiający: uchwalono 1 

3 część nadwyżki to jest kilka miesięcy, jednakowoż jest nadzieja, ze na 
50 OOO tonn oddać Czechom, a pozostałe 2 

3 to jest wiosnę roku przyszłego będzie już można rozpo
i OO OOO tonn miesięcznie Niemcom. Polska wogó- cząć wydobywanie węgla. Kopalnie prz:9stąpiły do 
le nie została wzięta pod uwagę. Stało się faktem, budowy domów dla 15 OOO robotników. !. 
iż węgiel, wydobyty z głębi ziemi rdzennie polskiej Węgiel w Holandji. Jakkolwiek Holandja po
rękoma polskiego robotnika. i za żywność polską, siada własne pokład:x węgla, wydobycie jego nie 
poszedł do Czech i do Niemiec. /, wystarcza na potrzeby krajowe i wobec tego jest 

Upaństwowienie kopalń węgla w Niemczech. ona zmu'szona sprowadzać węgiel z zagranicy, głów
Sprawa upaństwowi~nia kopalń węgla staje się co- nie z Niemiec. Na skutek umowy, zawartej mię
raz trudniejszą. Robotnicy żądają bezwzględnego dzy Holandją a Niemcami, te ostatnie zobowiązały 
przeprowadzenia tego upaństwowienia, Rząd przy- się dostarczać jej 90 tysięcy tonn węgla miesięcz
gotowywuje projekt pośredni, a szerokie warstwy nie. Ponieważ Niemcy zmuszone są obecnie do
społeczeństwa są temu stanowczo przeciwne. Wrze- starczać mocarstwom zwycięskim 2 miłjony tonn 
czywistości trudno orzec, czy środek ten prowadzi miesięcznie, Holandja liczy się z możliwością, że 
do celu, w każdym razie przykład kolei i poczty Niemcy nie wyw1ązą się ze swych zobowiązań. 
nie zachęca do naśladowania. Dla Niemiec spra- Rząd Holenderski, przewidując tę możliwość, wy
wa ta jest nader żywotną i decydującą o rozwoju pracował obecnie plan, który po urzeczywistnieniu 
przemysłowym, a wobec obowiązku oddania ol- go umożliwi Hołandji uniezależnie11ie się od przy
brzymiej ilości węgla koalicji, w razie niemożności wozu z zagranicy. Do tego uniezależnienia się ma 
wypełnienia umowy z powodu zatrzymania ruchu prową.dzić podniesienie wydobycia węgla w Holan
lub zmniejszenia się ilości \\'.Ydobycia może dopro- dji. Według obliczeń Rządu do roku 1930 wydo
wadzić do zatargów międzynarodowych i wystąpie- bycie roczne węgla w kopalniach rządowych wzro
nia czynnego Francji. /. śnie do 6,5 miljonów tonn. Celem uniezależnienia 

Huta Laura. Zarząd Huty Laura na Śląsku się od zagranicy Rząd czyni starania w kierunku 
Górnym ogłosił sprawozdanie rachunkowe, z któ- jaknajmniejszego spożycia '\Vęgla, co będzie można 
rego wynika, że dochód ogólny wynosi 60 miłjo- osiągnąć przez wprowadzeni~ ulepszeń technicz-
nów a dochód czysty 50 miljonów marek niemiec- nych. /. 
kich. Udziałowcy otrzymali 20~ dywidendy. /. Węgiel doniecki. Prasa sowiecka donosi, że 

Niemieckie dostawy węglowe. Włoski pod- ilość węgła, wywożonego z zagłębia Donieckiego, 
sekretarz stanu Sita oświadczył, że l\iemcy prawie wynosi przeciętnie 15 miljonów pudów miesięcznie, 
całkowicie spełniły zobowiązania co do dostawy co stanowi około 15~ węgla, wydobywa~ego w 
węgla. Włochy mogą liczyć na dostawę miesięcz- tymże okresie podczas wojny. Oczywiście wyniki 
ną 200 OOO tonn węgla. /. rzeczywiste wydobycia węgla w zagłębiu Doniec-

Sprawy górniczo-hutnicze w b. zaborze pru- kim są bardzo nieznaczne i zupełnie niewystarcza-
skim. W Monitorze Polskim ogłoszono rozporzą- jące. I. 
dzenie Rady Ministrów, na mocy którego sprawy, I Wywóz węgla ze Stanów Zjednoczonych. 
dotyczące górnictwa, · hutnictwa, gazownictwa, go- Stany Zjednoczone zajmują obecnie pierwsze miej
spodarki elektrycznością oraz miar i wag na obsza- sce pośród krajów, wywożących węgiel. Przed woj-
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ną Stany Zjednoczone wywoziły 20 miljonów tonn Kopalnie miedzi. Przystąpiono do odbudowy 
węgla rocznie, podczas gdy Anglja wywoziła 76 kopalń miedzi w miejscowości Góra-Miedziana zie
miljonów a Niemcy 30 miljonów. Skutkiem zmniej- mi Kieleckiej. Zakłady te były zatożone przez Sta
szenia się wydobycia węgla w Anglji i Niemczech nisława Staszica. Ministerjum Przemysłu i Handlu 
świat zaopatruje się obecnie w węgiel amerykań- popiera powstanie tej nowej placówki przemysło
ski. W ciągu ośmiu miesięcy r. ub. wywóz węgla wej; również zarząd państwowych poszukiwań gór
ze Stanów Zjednoczonych wynosił 23 miljony tonn. niczych roztoczył opiekę nad temi kopalniami. /. 
W tym czasie wywóz Anglji zaledwie przekroczył Drzewo kopalniane. Wobec st~wianych ko-
18. miljon~w ton~. W ostatnim roku rachunkowy~, palni om trudności dla sprowadzania drzewa stem
ktory skonczył. się ?· 30 czerwca r. 192~. wywo_z płowego, koniecznego dla pracy w kopalniach, Mi
~ęg~a ze Stanow ZJednoczonych wy~~sił .80,8 mi- I riisterjum Przemysłu i Handlu wyjaśniło, że drzewo 
lJonow t~mn a w r. 1914-ym 61,4 milJonow tonn. kopalniane w wolnym handlu wewnętrznym, dowo
Wzrost Jest zatem bardzo znaczny. I. żone z Poznańskiego, nie jest zakazane, niema więc 

• Przesilenie w przemyśle w Anglji i w Arne- podstaw do wydawania na przewóz pozwoleń osob
ryce. Przesilenie w przemyśle angielskim i ame- nych. Żądanie takich świadectw przez władze po
rykańskim zbliża się prędzej niż go oczekiwano. znańskie jest niezrozumiałe i niezwłocznie musi 
Jedna z największych fabryk w miejscowości She- być zniesione. /. 
field wydaliła I OOO robotnik.ów z powodu · braku Uregulowanie wydobycia węgla brunatnego. 
zamów1en. Pozostaje ona w stosunkach z United Rozporządzenie z dnia 6-go listopada r. 1920-go w 
Steel Corporation, jednym z największych związków przedmiocie uregulowania wydobycia węgla kamien
na świecie, i dlatego uważają ten wypadek jako nego (Dz. Ustaw Państwa z r. 1920 Nr. 109 w 7S 
początek olbrzymiego przesilenia gospodarczego. poz. S08) zostało w całości zastosowane również do· 
Prawdopodobnie inne przedsiębiorstwa będą musia- I węgla brunatnego. / . 
ły równie~ poczynić te same zarządzenia. /. Dowóz węgla do Francji. W październiku r. 

Kapitały włoskie w przemyśle górniczym. 1920-go dowieziono do Francji I 670 OOO tonn wę
Podobno kapitaliści włoscy zakupili od gminy mia- gla, z tego 614 tysięcy tonn węgla amerykańskiego, 
sta Wiednia tereny z węglem koksującym w Cze- 803 tysięcy tonn angielskiego i 253 tysięcy tonn 
chowicach na Śląsku Cieszyńśkim i zamierzają zbu- niemieckiego. Dowóz w październiku przewyższył 
dawać tam w ciągu 6 lat wielką kopalnię i kok- dowóz sierpniowy o 51 O tysięcy tonn. Znamienny 
sownię. I. jest wzrost przywozu węgla amerykańskiego, który 

Ruda żelazna a parcelacja. Prasa poznańska podniósł się z 307 tysięcy tonn na 614 tysięcy tonn 
stwierdza, że w wi elu majątkach, .przeznaczonych w przeciągu jednego miesiąca. I. 
n~ parcelację, odkryto obecnie złoża rudy żelaznej. Niemieckie dostawy węgla. Komisja odszko
Dotyczy to przedewszystkiem okolic nadwarciań- dawań uchwaliła zmianę warunków dostaw węgla 
skich. Władze górriicze wstrzymały parcelację ze z Niemiec dla sprzymierzonych, począwszy od dnia 
względu na duże znaczenie dla hutnictwa obecna- I-go lutego r. 1921-go, jak następuje: I) Niemcy 
ści rudy żelaznej krajowej. /. muszą dostarczyć 250 OOO tonn, brakujących do prze-

Węgiel sztuczny. Pisma qiemieckie donoszą pisanej w umowie liczby; 2) rata miesięczna, która 
o powstaniu w Niemczech fabryki, wyrabiającej z wynosiła 2 OOO OOO tonn miesięcznie, zostaje pod
mało wartościowego torfu i odpadków ' roślinnych · wyższoną do 2 200 OOO tonn odpowiednio do wzro
nowy rodzaj paliwa, nazwany węglem sztucznym. stu wydobycia; 3) dotychczasowa zaliczka w wyso
Paliwo to ze względu na wartość cieplikową zbliża kości 40 marek w złocie na I tonnę odpada zupeł
się do najlepszych podobno gatunków węgla i ma nie; 4) dotychczasowa premja w wysokości 5 ma
rnieć duże zalety techniczne. Koszty wytwarzania rek w złocie zostaje zniżoną i stosownie do jako
tego paliwa są mniejsze, niż koszty wydobywania ści węgla będzie wynosiła najwyżej 2 marki za 
węgla kamiennego. Wytwą.rzanie rozpada się na tonnę. /. 
dwa okresy: destylację torfu oraz uszlachetnianie Zastój gospodarczy w Ameryce. T owarzy
wytworami smołowy~i. otrzymanymi z tej destyla- stwo kolejowe w Pensylwanji zaproponowało pra
cji, właściwego materjału, z którego składa się cownikom swoim zmniejszenie o dzień tygodnia 
sztuczne paliwo. Ponieważ Niemcy posiadają al- pracy. W razie odrzucenia przez pracowników te
brzymie torfqwiska (2.4 miljony hektarów), przeto go projektu Towarzystwo zmuszone będzie do wy
nowosc ta może mieć u nich warunki rozwoju. mówienia pracy jednej piątej części pracowników. 
Właścicielem patentu jest inż. A . Bauscheicher, na- ' I. 
zwa, pod jaką ten wytwór został opatentowany Zastój w przemyśle angielskim. Przesilenie 
brzmi Gasolkohle. /. w przemyśle angielskim systematycznie pogarsza 

Nowe pokłady węgla. W kolonji Bagno na się. Zamówienia zmniejszają się z dnia na dzień. 
Śląsku Górnym robotnicy trafili na olbrzymie po- Ruch fabryczny ograniczono do 20% ruchu dotych
kłady węgla. Pokładami zajęły się · władze górni- czasowego. W całym Londynie zostało znów po-
cze. /. zbawionych pracy 6 tysięcy pracowników. /. 
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Rzitd polski zakupuje parowozy. Rząd zaku- rzystwo rzemieślnicze adw. Ogulewicz; Stowarzy
pił w swoim czasie w fabryce parowozów w Fila- szenie techników p. Maurycy Chorzewski i Ligę 
.delfji 150 parowozów. Obecnie toczą się rokowa- Pracy prof. Zygmunt Straszewicz. Czynności wy
nia o nabycie dalszej partji parowozów, za które konawcze, połączone z działalnością komisji, pełni 
-zapłacić ma Rząd ropą. I. biuro Związku. /. 

Podwyższenie dopłaty od cła. Ogłoszono Bezrobocie na kopalni Prusy. W kopalni 
rozporządzenie Ministerjum Skarbu o podwyższe- Prusy w Miechowicach pod Bytomiem wybuchło 
nie agia od da. Na mocy tego rozporządzenia bezrobocie protestacyjne wszystkich górników z po
wysokość dopłaty (agio), dotychczas wynosząca wodu wydalenia z pracy dwóch urzędników pola-
·900%, wynosić będzie aż do nowego zarządzenia ków górnoślązaków. /. 
I 900i. J. Wydobycie węgla w Czechosłowacji. Roczne 
· Zakłady Ostrowieckie. Jedno z najstarszych wydobycie węgla w rzeczypospolitej Czechosłowac
i największych naszych przedsiębiorstw górniczo - kiej wynosi 24 miljony tońn. Liczba ta okazuje się 
hutniczych, Towarzystwo akcyjne wielkich pieców dla przemysłu czechosłowackiego niedostateczną, 
i zakładów Ostrowieckich, podnosi kapitał o 28 mi- 1 tak iż 4 miljony tonn musi być sprowadzanych z 
}jonów marek, przyczem akcje 500 - markowe wy- zagranicy. /. 
puszc;zone będą po kursie 750 marek. Po przepro- Spadek płac robotniczych w Stanach Zjed
-wadzeniu tej emisji Towarzystwo uzyska znaczne noczonych. W skutek zastoju w przemyśle w Sta
środki, które są niezbędne w celu doprowadzenia I nach Zjednoczonych płace robotnicze spadły mniej 
do skutku zamierzonego i rozpoczętego już uru- , więcej o 22, I%. jednak jeszcze są wyższe o I 00% 
chomienia w szerszym zakresie zakładów i podję- od przedwojennych. W związku z obniżeniem płac 
-eia wytwarzania środków przewozowych. /. spadły ceny ubrania i obuwia. / . 

Stowarzyszenie mechaników. „Stowarzyszenie Pogorszenie stanu przemysłu w Szwecji. W 
mechaników" spółdzielnia wytwórcza, składająca przemyśle szwedzkim daje się odczuwać poważnie 
się z 14 OOO fachowców i niefachowców, wykupiło brak zamówień. Wskutek tego ograniczono pracę 
i uruchomiło w ciągu ostatnich kilku miesięcy og- w fabrykach i spodziewają się nawet zamknięcia 
romne cegielnie w Bydgoszczy, częściowo urucho- około 20% ogólnej liczby fabryk. Około 6 OOO ro-
miło wytwórnię narzędzi m echanicznych i modeli botników pozostaje bez pracy. /. 
maszyn w Pruszkowie oraz obecnie wykupiło wię- Pokłady węglowe w Szwecji. Szwecja nie 
kszość akcji trzeciego przedsiębiorstwa wytwórcze- posiada prawie zupełnie własnych pokładów węgla 
go pod nazwą: T owaxzystwo akcyjne Poręba. To- i obecnie zainteresowana jest swemi kopalniami w 
warzystwo to ma kilka własnych kopalń węgla bru- Spitzbergu. Zeszłego lata wydobyto z nich 38 OOO 
natnego, wytwórnię maszyn, odlewnię rur żelaznych, tonn; na przyszły okres spodziewane jest podnie
wytwórnię garnków i naczyń emaljowanych, wielką sienie wydobycia węgla do 60 OOO tonn, co dałoby 
kuźnię parową, cegielnie, tartak, 24 domy miesz- Szwecji możność zaoszczędzenia 4~ miljonów ko
kalne, 20 kim kolejki, 4 parowozy, 200 wagoników, ron szwedzkich rocznie przez zmniejszenie dowozu 
wielkie gospodarstwo rolne, własny staw i I OO mor- węgla w Anglji. ' /. 
gów lasu młodego . Przedsiębiorstwo to w zupeł- Podwyżka płac w salinach. Dyrekcja pań
ności nadaje się do przeprowadzenia planu stowa- stwowych zakładów górniczych uchwaliła podnieść 
rzyszenia spółdzielczego a mianowicie: budowy ko- od d. I-go stycznia r. 192 I-go płacę zarobkową o 
lonji wzorowej, szkoły rzemieślniczo - technicznej, 30% robotnikom i pracownikom salin. /. 
słowem przekształcenia wioski na przyszłe miasto Autonomja górnośląskiego przemysłu węglo
przemysłowe. Obszar Poręby wynosi 750 morgów, wego. Ministerjum Skarbu w porozumieniu z Mi
oprócz tego Towarzystwo posiada 16 morgów z og- nisterjum Przemysłu i Handlu ogłasza, że po obję
romnymi składami, własną rampę kolejową przy ciu Śląska Górnego w wyniku plebiscytu Rząd Pol
stacji kolejowej Zawiercie. W skład majątku Sto- ski zamierza pozostawić tam nadal dotychczasowy 
warzyszenia wchodzą: dom w Warszawie przy ul. system gospodarki w zakresie spraw węglowych i 
Ś-to Krzyskiej 35, wykupiony od francuzów, cegieł- nie wcielać ich w zakres działalności urzędu wę
nia w Bydgoszczy, wykupiona od niemców, a akcje glowego. Stanowisko to ma na celu zapewnienie 
Poręby, wykupione od obywateli neutralnych. /. tamtejszemu przemysłowi węglowemu szybkiego i 

Wszechpolski kong11es gospodarczy. W Zwią- owocnego rozwoju w warunkach, w jakich dotąd 
zku polskiego przemysłu, górnictwa, handlu i finart- przywykł pracować. /. 
sów odbyło się posiedzenie komisji organizacyjnej Finansowanie sprzedaży węgla. Ministerjum 
Wszechpolskiego kongresu gospodarczego. Komisja Aprowizacji podaje do wiadomości, że od d. I-go 
składa się z przedstawicieli organizacji społeczno- lutego r . 1921-go finansowanie węgla opałowego dla 
gospodarczych. Z ramienia Związku biorą w nie j miast i urzędów b. Kongresówki z wyjątkiem War
udział p. p. Bogusław Herse, Wacław Faj ans, To- sza wy i Łodzi powierzone zostało Bankowi Komu
masz Kociatkiewicz i Andrzej Wierzbicki; zrzesze- nalnemu w Warszawie, Królewska 23. Należności 
nia rolnicze reprezentują p. p. Zygmunt Chrzanow- za przyznany węgiel winny być przekazywane z 
ski, Kazimierz Fudakowski i Je rzy Gościcki; Towa- góry do Banku Komunalnego stosownie do wyma-
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gań tegoż Banku_. Finansowanie węgla opałowego 
w Warszawie i Łodzi powierzone zostało magistra-
tom tych miast. /. 

Kapitał belgijski w Polsce. Posła polskiego 
w Brukseli hr. Sobańskiego odwiedziła delegacja 
kapitalistów i przemysłowców belgijskich w celu 
zasięgnięcia wiadomości co do możności użycia ka
pitałów belgijskich w Polsce. Przedsiębiorcy bel
gijscy mogliby podjąć się budowy kolei elektrycz
nych miejskich i międzymiastowych oraz organiza-
cji w Polsce przemysłu metalurgicznego. /. 

Podział materjału kolejowego niemieckiego. 
Rada ambasadorów zgodziła się na stanowisko de
legatów polskich Ministerjum Kolei Żelaznych w 
sprawie rozdziału materjału kolejowego niemieckie
go i udziału w tern Polski. Przedstawiciele Polski 
na posiedzeniach komisji rozdziałowej w Berlinie 
pod przewodnictwem japończyka Taraki żądali, 
ażeby udział Polski w materjale kolejowym nie
mieckim ustanawiać nie w stosunku do liczby ki
lometrów dróg żelaznych w dawnej Kongresówce, 
lecz w stqsunku do całego obszaru dawnej Polski, 
okupowanego przez Niemcy podczas wojny z Ro
sją. Poglądowi takiemu sprzeciwiała się komisja 
rozdzielcza, jednak prezydent Taraki podzielił sta
nowisko polskie. Obecme potwierdzenie tego za-

być wypłacane dłużej, aniżeli przez 15 tygodni. Po 
upływie pierwszego roku z prawa do pobierania 
odszkodowania korzystać będzie można dopiero po 
uiszczeniu składek przynajmniej za 12 tygodni. Nie 
może rościć pretensji do odszkodowania len, kto 
porzucił swą pracę bez poważnego powodu, kto 
został wydalony za złe s prawowanie się oraz kto 
przystąpił do bezrobocia. I. 

Zapłata za towary wywożone. Ogłoszono w 
Monitorze Polskim rozporządzenie Ministra Skarbu 
o sprzedaży wywożonych towarów za walutę pol-

I ską lub zagraniczną. O ile zapłata za wywieziony 
za granicę towar dokon ana zostanie w walucie za
granicznej, uzyskane stąd sumy powinny być w ter
minie oznaczonym w zaświadczeniu na prawo wy
wozu pozostawione do rozporządzenia Polskiej Kra
jowej Kasy Pożyczkowej lub ~dnego z banków 
dewizowych. W wypadkach poszczególnych Mini
sterjum Skarbu może żądać sprzedaży danej partji 

I towarów za pewną określoną walut~ jakoteż żądać, 
żeby sumy, uzyskane z takiej sprzedaży w walucie 
zagranicznej, były pozostawione do rozporządzenia 
Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. O podob
nych postanowieniach Ministerjum Skarbu będzie 
zawiadamiało wysyłających , jednocześnie z wyda-
niem im pozwolenia wywozowego. /. 

patrywania przez naradę ambasadorów umacnia Powolność naszych kolei żelaznych. Zwią-
jeszcze stanowisko Polski. /. I zek polskiego przemysłu, górnictwa, handlu i finan-

Wydział wydajności pracy w Czechosłowacji. sów zwróci~ się do Ministra Kolei Zela~nych z li
Przy Ministerjum Robót Publicznych w Czechosło- ste~, w ~torym zwraca u~agę na ~bytmą P.ow~l
wacji utworzony został wydział wydajności pracy. nosc kole.1 prz~ prz<:wozie .ładu:°kow. Skarzy się 
W zakres działalności tego wydziału wchodzą spra-

1 
n~ to między m;iemi . polski związek przemy~łow

wy następujące: zaoszczędzanie materjałów przy cow garbarzy, ~tory mezbę.dne ?o .wytwarzania ar
wytwarzaniu, sprawność maszyn i narzędzi, w ydaj- tykuły P.~m.oc~icze, otrz~muJe dzięk'. ~emu. ze znacz~ 
ność różnych systemów wytwarzania, zużytkowanie nem 0?0zni~niem. Związek wykazuje,. ze ła~unki 
odpadków, specjalizacja pracy, praca na zmianę, I z G~anska. i~ą zwykłe o~oło .3 ~yg<;>dni. , Związek 
psychologja pracy i psychotechnika (powołanie, me- prosi p. Mm1stra o przeds1ęwz1ęc1e srodkow zarad-
toda pracy, liczba godzin dziennych), rytm pracy, 

1 
czych. I. 

zmęczenie, zmniejszenie hałasów, oświetlenie warsz- . Przeciwko rewizji traktatu wersalskiego. Na 
tatów, ochota do pracy i zadowolenie z pracy. /. ' posiedzeniu międzynarodowego związku robotni-

Prawo o ubezpieczeniach na wypadek braku k.ó~ g?rn.ic~ych ~ L?nd~nie ze stro.ny przed~tawi
pracy w Anglji. Nowe prawo angielskie o u bez- ~1eh go~nikow niem1eck1~h pos~a"".1ono . w?1osek, 
pieczeniach na wypadek braku pracy weszło w ży- z~by międ~~narodowy związek ~ornicz! osw1adc:zył 
cie d. 8-go listopada r. ub. i dotyczy wszystkich I się z.a rew1z1ą tra~tatu wersalskiego 1 warunko:v, 
urzędników i robotników, nie wyłączając pracowni- nałoz.on~ch na , N~emcy . w Sp~a .. W .głosowaniu 
ków umysłowych, których zarobki roczne nie prze- prawie Jedm>myslnie wniosek niem1eck1 został od-
lcraczają 250 funtów szterlingów. Pracownicy rolni rzucony. I. 
i służba domowa nie są objęci tern prawem. Ogól- Księga adresowa Ministerjum Przemysłu i 
na liczba osób, podlegających ubezpieczeniu na Handlu. Biuro prasowe Ministerjum Przemysłu i 
podstawie tego prawa, dochodzi do 12 miljonów Handlu ogłasza, że wkrótce rozpocznie się druk 
(w czem 8~ mil. mężczyzn i 3& mil. kobiet). Naj- Księgi Adresowej, wydanej nakladem Ministerjum, 
niższy wiek ubezpieczonego określony jest na 16 a obejmującej działy: przemysł, handel i finanse 
lat; wiek najwyższy nie jest przewidziany z wyjąt- 1 Polski. Księga ta będzie zawierała adresy i wia
k!em tych wypadków, kiedy chodzi o przyznawa- I domości, dotyczące wielkości zakładów przemysło
me emerytur. W ciągu pierwszego roku cztery 

1 

wych, handlowych i kredytowych a zebrane na 
składki tygodniowe dawać będą ubezpieczonemu podstawie źródeł urzędowych i danych od instytu
praw? do ~obierania odszkodowania "". cią~ 8 ty- I cji społecznych jak również od firm zainteresowa-
godni. W Jednym roku odszkodowanie me może nych. /. 

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



Nr. 3 PRZEGLĄQ GÓRNICZO - HUTNICZY 95 

Podział węgla na marzec r. 1921-go. Na odbytem dnia 1-go lutego r. 1921-go posiedzeniu 
Rady Rozdzielczej węglowej rozporządzalną ilość węgla kamiennego i koksu określono na marzec 
r. 1921-go w sposób następujący {w tonnach): 

Zagłębie Oabrowskie 
Kr~kowskie i Silesia . 
Karwińskie 
Górnośląskie 

Razem 

Węgiel kamienny 

:~ 50 ooo 
~) i 0()1) 
31 (100 

:no ooo 
808 ono 

Kob 

15 O IJ I) 

2:2 0110 

:{; noo 
Węgiel powyższy podzielono pomiędzy spożywców w sp osób następujący (w tonnach): 

Żądano 

Węgiel kamienny 

Ministerjum Spraw Wojskowych 
Koleje żelazne i kolejki 
Żegluga . . 
Przemysł 
Cukrownie 
Samorządy miejskie 
Gazownie 
Opał domowy 
Rolnictwo . 

7 5 1)110 
408 6()0 

15 87() 
5 I I 380 

.~ 350 
7U 4 15 
:'17 560 

41 {i 3j0 
4U :iOO 

Razem 1 608 00 5 

Austrja, pociągi Polonja i inne 
Nacz. Nadzw. Komisarjat do walki z 

epidemją . 

Koks 

:ł 500 
:~ 16 5 

1.f 1 l 

3 8 150 

' 22=. 

-ł 40<) 

49 580 

Przyznano 

W ęl!'iel kamienny 

34 ~UO 
3 17600 

15 0011 
~ 1 7400 

50 ooo 
36 4!10 
7 1 500 
30 300 

773 ooo 
3 1 700 

3 300 

Koks 

I :!UIJ 
l .f3ł) 

50 
32 220 

l :!OO 
200 
500 
2011 

3 7 ooo 

W ogóle 1 6il8 005 49 580 8 08 OOO 37 uou 

Podług dzielnic żądania oraz przydział węgla wynoszą {w tonnach): 

Żądanie Przydział 

węgi„l koks węgiel koks 

B. Królestwo Kongresowe 729 290 32 565 329 700 27 260 
Wielkopolska 320 100 9 860 20/ 900 5 240 
Małopolska S04 6 1:; 6 S55 2U~ 200 3 950 
Śląsk Cieszyński 54 ooo 600 '2.7 20() 550 

Razem I 608 0 ;1 S 49 580 773 0•)0 37 ooo 
Na powyższem zebraniu Rady Rozdzielczej ' Węglowy a przeto istme1e zatem obawa, aby nie

omawiano: 1) wykaz kolejności wysyłki węgla od domagania te znów nie powtórzyły się. W odpo
d. I marca r. b., przyczem przyjęto wniosek p. Ko- w iedzi na to szef Sekcji Górniczo-Hutniczej zazna
ciatkiewicza skreślenia pomieszczonej w Il katego- czył: I) chociaż cena sprzedażna węgla na luty po
rji pozycji „fabryki pod zarządem państwowym" ; 1 została niezmieniona, nic jednak o cenie na marzec 
2) sprawę rekwizycji, gdzie przyjęto wniosek p. Ko- powiedzieć nie jest w stanie; 2) lcontrola nad zu
ciatkiewicza o potrzebie wydania przepisów przy życiem opału przekazuje się dozorowi nad kotłami; 
rekwirowaniu ładunków w obrębie kolei żelaznych 3) podział węgla pomiędzy spożywców tymczasem 
i włożenia na kolej obowiązku zawiadamiania tak musi być utrzymany i prawdopodobnie taki stan 
nadawcę jak i adres ata o fakcie rekwizycji oraz o trwać będzie jeszcze około dwóch lat; 4) Ministe
org anie, który ją zarządził i wykonał; 3) interpela- rjum Przemysłu i Handlu trzyma się poglądu, że 
cję prze dstawiciela magistratu miasta Lwowa co do zgodnie z prawem kopalnie pow inny rozporządzać 
reorganizacji Państwowego Urzędu Węglowego i same w ydobytemi •kopalinami i obecnie Ministe
przekazania finansowania sprzedaży węgla w ręce rjum dąży, aby kopalnie same objęły przynajmniej 
prywatne, przyczem zaznaczono, że za czasów pro- 1 finansowanie obrotu węglem. Zgłoszono kilka pro
wadzenia operacji przez Polskie Towarzystwo Han- jektów pod względem finansowania, były one je
dlowe istniały różne niedomagania, które zupełnie dnak niezadawalające. Ministerjum Przemysłu i 
ustały od chwili objecia przez Państwowy Urząd Handlu zamierza w ciągu 2 - 3 tygodni wysłać 
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delegację zagranicę dla szczegółowego zbadania 
różnych systemów rozdziału .i finansowania sprze
daży węgla; byłoby bardzo pożądane, aby w wspom
nianej delegacji wziął udział i delegat Rady Zjazdu. 

N. s. 
Ceny węgla w sprzedaży cząstkowej. Wsku

tek interwencji sejmowej Rada Ministrów uchwali
ła nie podwyższać cen węgla w sprzedaży pomi
mo podwyższenia cen, płaconych za węgiel kopal
niom. Wobec tego ceny węgla w sprzedaży cząst
kowej na styczeń, luty i marzec r. 1921-go pozosta-
ją bez zmia. /. 

Ceny węgla dla kopalń. Wobec znacznej 
podwyżki kosztów własnych wydobycia węgla, spo
wodowanej podniesieniem cen robocizny o 125%, 
podniesieniem wydatków na administrację oraz 
znacznem podrożeniem materjałów biegowych Mi
nisterjum Przemysłu i Handlu podwyższyło cenę 
węgla, dostarczonego przez kopalnie Państwowemu 
Urzędowi Węglowemu w styczniu r. 1921-go o 300 
marek na tonnie węgla kamiennego każdej grupie 
kopalń i na każdym gatunku węgla oraz o 200 ma
rek na tonnie węgla brunatnego. 

Na luty i marzec r. 1921-go obowiązują ceny 
następujące (marek za I tonnę): 

d I a grupy 1-e j 

gruby, orzech I i Il . I 590 
orzech III i pospółka I 41 O 
miał . . . . . . . . I 220 
przeciętna dla grupy 1 504 

d I a gr u p y II-e j 

gruby, orzech I i II . I 385 
orzech III i pospółka I 230 
miał . . . . . . . . I 070 
przeciętna dla grupy I 31 I 

d l a gr u p y III-ej 

gruby, orzech I i Il . I 330 
orzech III i pospółka I 180 
miał . . . . . . . . I 020 
przeciętna dla grupy I 258 

Cena przeciętna dla wszystkich grup i gatun
ków węgla wynosi I 300 marek za I tonnę. 

Cena węgla brunatnego na luty i marzec r. 
1921-go wynosi 760 marek za I tonnę. 

Podział kopalń na grupy został ustalony w 
sposób następujący: 

Grup a I. Kopalnie: Flora, Grodziec I, An
drzej II w Strzyżowicach, Janina w Libiążu, Kmita 
w Tenczynku, Artur i Krystyna w Sierszy. 

Gr u p a li. Kopalnie: Sobieski w Borach, An
drzej w Brzeszczach, Jerzy, Ignacy i Klimontów 
(Towarzystwa Sosnowieckiego), Kazimierz, Juljusz 

i Jakób (Towarzystwa Warszawskiego), Reden (To
warzystwa Francusko - Rosyjskiego), Józef w Bur
kach i Lilit. 

G r u p a III. Kopalnie: Kościuszko, Piłsudski 
i Jan Kanty (Gwarectwa Jaworznickiego), Saturn i 
Jowisz (Towarzystwa Saturn), Grodziec II, Czeladź„ 
Wiktor w Milowicach (Towarzystwa Sosnowieckie
go), Hrabia Renard, Paryż i Koszelew (Towarzy
stwa Francusko· Włoskiego) oraz wszystkie pozosta
łe kopalnie węgla kamiennego wraz z odkryw-
kami. /. 

Ustawa o inspektoratach pracy. Ministerjum 
Pracy i Opieki społecznej opracowywuje ustawę <> 
inspektoratach pracy w zakładach hutniczych, gór- . 
niczych, przemysłowych i wszędzie tam, gdzie 
wchodzi w grę płaca najemna. Ustawa ma objąć 
również pracę w gospodarstwach domowych. /. 

Zatwierdzenie nadania górniczego. Na ~ocy 
§ 30 regulaminu o stosowaniu art. 334- 41 S ustawy 
górniczej (wyd. r. 1912 - 1913) Urząd Górniczy w 
Warszawie ogłosił w Nr. 6-ym Monitora Polskiego 
z dnia I O-go stycznia r. 192 I-go, że w dniu 31-ym 
grudnia r. 1920-go zatwierdzone zostały przez 'p , 
Ministra Przemysłu i Handlu na rzecz Skarbu Pań
stwa następujące nadania górnicze na węgiel bru
natny: ·Modzerowo I o przestrzeni 203 morgi 54,38 
pręta, czyli I 137 555 metrów kwadratowych i Mo
dzerowo II o przestrzeni 202, morgi 198,3 pręta, czy
li 1 134 641 metrów kwadratowych, obydwa leżące 
na gruntach wsi Modzerowo, gminy Łęg, starostwa 
Włodawskiego. M. 

Odkrycie rudy żelaznej. Na zasadzie art. 
481 ustawy górniczej (wyd. r. 1912 - 1913) Urząd 
Górniczy w Częstochowie ogłosił w Nr. I 1-ym Mo
nitora Polskiego z dnia 15-go iatycznia r. 192 I-go, 
że inżynier górniczy Stanisław Kontkiewicz, działa-· 
jący w imieniu i na rzecz przemysłowca Stanisła
wa Ostrowskiego, odkrył dnia I-go grudnia roku 
1920-go rudę żelazną zapomocą otworu świdrowe
go głębokości 26,70 m, wybitego na gruncie Wac
ława Koniecznego, we wsi Osiny, gminy Kamieni
ca Polska, starostwa Częstochowskiego, wojewódz
twa Kieleckiego, w odległości I 371 m na północo
wschód od drogi, idącej przez wieś Osiny i 172 m 
na południozachód od kolejki kopalnianej T owa-
rzystwa akcyjnego Huta Bankowa. M. 

Odkrycie węgla brunatnego. Na zasadzie art. 
481 ustawy górniczej (wyd. r. 1912 - 1913) Urząd 
Górniczy w Dąbrowie ogłosił w Nr. 11-ym Monito
ra Polskiego z dnia 15-go stycznia r. 1921-go, że 

· Jan Boryn i Jan Latos odkryli dnia 14-go grudnia 
r. 1920-go węgiel brunatny zapomocą szybu na 
gruntach działka Nr. 17/ 15 Jana i Anny Rok w 
m1e1scowości F elisko pod Zawierciem starostwa 
Będzińskiego. M. 

Wydawca: Rada Zjazdu przemysłowców górniczych w b. Królestwie Polskiem. Redaktor: Kazimierz Srokowski. 

W drukarni Edmunda Mirka i 5-ki. 
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