
PRZEGL/\D GÓRNICZO-HUTNICZY 
CLASOflSMO, POSWIĘCONE SPRAWOM PRLEMYSŁU GORNICZEGO HUTNICZ~GO 

N2 9 (310). Dąbrowa Górnicza dnia 1-go maja roku 1924-go. Tom XVI. 

Wyznaczanie filarów ·ochronnych. 
(Dokończenie, p. Nr. 8, str. 501). 

II. Zasady wyznaczania filarów. 

Jeżeli na przestrzeni F1 F2 D1 D2 odbudujemy 
pokład węgla (rys. I I), wówczas zgodnie z tern, 
co powiedzieliśmy powyżej, strop pę
knie, przyczem szczelina przy punkcie 
D1 utworzy się pod kątem ~ 1 = ~ + 'f, 
gdyż punkt D1 względem pozostałej 
części F1 K L D1 będzie szedł w kierun
ku wzniesienia pokładu. Tak samo 
szcze lina przy punkcie D2 będzie mia
ła kąt ~2 = 11 - 'f, gdyż, posuwając się 
od K2 do D2 , idziemy w kierunku upa
du pokładu. Część stropu D1 D2 M1 M2 
zostanie zrujnowaną, co pociągnie za 
sobą większe lub mniejsze zniszczenie 
przedmiotów na powierzchni. Zarysuje 
się również i powierzchnia w pasach 
S1 i S2, odpowiadających pasom szcze
lin bocznych. 

Chcąc przeto ochronić przedmio· 
ty na powierzchni, należy : 

I) Do granic przedmiotu dodać 
pasy ochronne S m szerokie, obliczone 
z wzorów: 

s = 33 h Cos ~ ; 

s = 33 h Cos I\ 
1 Cos <y 

= 33 h Cos ~2 s„ C . 
- os 'f 

2) Dokładnie oznaczyć kąt upadu 
panującego uskoku podłużnego czyli 
określić kąt ~. 

3) Od pasów ochronnych wyzna
czyć skarpy z upadem : 

~o dla punktów po rozciągłości po-
kładu 

~1=~+1f w kierunku wznie-
sienia pokładu 

~2=~-~ w kierunku upadu 
pokładu. 

4) Wyznaczyć przecięcia skarp 

5) Sprojektować ślacl-tego przecięcia na pła
szczyznę planu. 

Ponieważ wychodzimy z założenia, iż kąt za-

I 
I 
I 

I I 
I s I 

x·~ - __ J.'._ _ j _ - __ J 
. . ! 

a'L :c' ' ' 

I . B - ·-1:- ·-

- - . · d.. 
-·- · - . - . - . - · _(.J, 
Rys. 12. 

z płaszczyzną pokładu, a l:ędzie to szukanym 
rem ochronnym. 

fila- \ łamania jest funkcją upadu, czyli : 
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f.l f.l + <f ~ 
l'n = 1' 90 

gdzie n jest stopniem odchylenia kierunku określa
nego załamania od rozciągłości pokładu i przy 
n = 90° (kierunek największego upadu pokładu) 

~1• 2 = f, + <f 
przeto ślad przecięcia skarp (płaszczyzn załamania) 
z płaszczyzną pokładu wogóle da linję krzywą. Ta 
Jinja krzywa, jak twierdzi inż. Zalewski w artykule 
„Obliczenie tamy wodnej"*) będzie linją eliptyczną. 
W wypadkach elementarnych, gdy będziemy posłu· 

Kąt upadu <fi = 12° 

Miąższość pokładu h = 2 ~ 

giwali się trzema kątami załamania f,, f,1, ~2, t. j. bę· 
dziemy wyznaczali skarpy w kierunku rozciągłości 
i upadu pokładu, ślad przecięcia płaszczyzn zała
mania ż płaszczyzną pokładu da nam mniej lub wię
cej wydłużoną figurę prostolinijną. 

Ili. Metoda graficzna wyznaczania filarów ochron
nych. 

Zadanie : należy ochronić budynek piętrowy 
murowany od robót górniczych w pokładzie 2 m 
grubości, zalegającym pod budynkiem na 1 50 m 
(rys. 12). 

I f, = 68° 
Kąty załamania: 

~l = r'l + 'v = 68° + 12° = 80° 
(kop.Jerzy wschód) ' 

~~ = f, - <f = 68° - 12° = 56° 

S = 33 h Cos ~ = 33 X 2 X Cos 68° = 24 m. 

51 = 33 h Cos ~1 = 33 X 2 X C9s 
800 = 1 O m. 

Cos ~ Cos 12° 

S. = 33 h ~os ~2 = 33 X 2 X Cos_
560 = 36 m. 2 Cos <p Cos 12° 

Pasy szczelin 

bocznych: 

Na planie wyznaczamy pasy szczelin bocznych wiednio przenosząc te punkty przecięcia z powro-
5, 5 1 52 i projektujemy je na przekrój A B. Od pa- 1 tern na plan, znajdziemy na planie punkty c' i d'. 
sów bocznych na przekroju wyznaczymy skarpy Przecięcie linji a' a', b'b' z linj ami c' d' da nam na 
z upadem f,1 i ~2 Punkty przecięcia skarp z pokładem I planie granice szukanego filaru ochronnego. 
a i b przeniesiemy na plan; otrzymamy linje a' a' i b' b'. ' B z l Krupiński 
Dając w punktach c i d skarpy z upadem ~o aż do 0 es aw 
przecięcia z liniami rozciągłości X X i Y Y i odpo· inż. gór. 

Znaczenie oczyszczania gazow wielkiego pieca. 

Huty żelazne w b. Królestwie Kongresowem nieczyszczają się dopiero po 3- 4 miesiącach, skut
muszą przechodzić na racjonalną nowożytną gospo- kiem czego wytwórczość zmniejszyła się o )2\>~ na 
darkę cieplną, żeby utrzymać się na poziomie współ- dobę, czyli zamiast 96 tonn na dobę otrzymano Śre
zawodnictwa rynku zewnętrznego. Jedną ze spraw, dnio 84 tonny. Przy normalnym trzymiesięcznym 
gwałtownie rzucających się w oczy, jest uporządko- biegu wielkiego pieca mielibyśmy surówki: 
wanie wydziału wielkopiecowego, który gospodarce 
cieplnej huty nadaje charakter i kierunek, ponieważ 1 OO tonn X 30 dni X 3 mies. = 9 OOO tonn 
rozporządza ogromnym zapasem gazów, których ra- Otrzymano zaś 84 X 30 X 3 = 7 560 tonn 
cjonalne zużytkowanie daje hucie dużą oszczędność. Strata wynosi 1 440 tonn 

Szczególną uwagę należy zwrócić na oczysz- co stanowi rocznie l 440 X 4 = 5 760 tonn. 
czanie gazów wielkiego pieca, w przeciwnym bo- wartości (r. 1922) 5 760 X I OOO X 110= 643600 OOO mp. 
wiem razie otrzymuje się olbrzymie straty. W jed- . . . . 
nej z hut w b. Królestwie Polskiem przyrządy Cow- . Pomewaz zamecz~szczone i;>rzyrządy go~zeJ 
per' a zanieczyściły się już po miesiącu w takim g~zeJą, . tracono na koksie O, 1 na Jednostkę , surow
stopniu w jakim zagospodarowane normalnie za· i ki. czyli na rok 84 X O, 1 X I OOO X 360 X 60 = 
---'- = 180000000 m. p. Te dwie straty (643600000 + 

*) Przegląd G6micz o-Hut11iczy, Nr. 298. + 180 OOO OOO = 823 600 OOO) zwiększają się jeszcze 
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skutkiem tego, że zanieczyszczone gazy grzeją go- j ra wody przy wpuszczaniu do przyrządu wynosi 
rzej o 30%, niż oczyszczone, czyli że kaloryczność 10°, przy wyjściu 50°, czyli 
czyszczonego gazu zwiększa się o 30°~, dając więcej . . 
pary, że mniejsza będzie strata na robociznę z po- 1 0,3 ( 165 - 40) ciepłostek . I .C50 + 40) x ciepł. 
wodu rzadszego czyszczenia kotłów, Cowperów i t. p. x - 0,935 htrow 

Na dobie jest przeto rozpatrzenie sposobów C:iepł.o'. oddawane prze~ gaz, roz.c~o~uje się jednak 
czyszczenia gazów wielkopiecowych, z których os· I ro~m~~ na wyparowanie pewne) 1losc1 wody w za
tatnio reklamuje się najwięcej sposób Schwarz-Bay- leznosci od temperatury ~czys~czonego gazu, nasy
er' a*) i który, jak wiadomo, opiera się na przepusz- co~.ef?0. parą "':odną. Pomewaz początkowa ~awar
czaniu potoku gazu przez specjalny przyrząd dezin- I tosc. JeJ wynosi 20 gr a przy te~peraturze 40 g~z 
tegrator, gdzie potok gazu spotyka się z potokiem zawiera 51 gr, przeto w dez~ntegratorze paruje 
bryzg wodnych, odbieranych wskutek przechodze- I 5.1 - 20= 31 gr wody, co potrzebu1e 0,54 X 31 =- 16,7 
nia wody przez kilka obracających się w przeciw- ciepłoste~. . . . . . . . 
nyi:h kierunkach komentrycznych warstw śrub. Dał- ~~eJrn~Jąc. tę ilosc ciepła ~d . ~yzeJ przyto
sze oczyszczanie gazu otlbywa się zapornocą wen- czoneJ i obhczaJąc dopuszczal.~ą ilo~~ wod~, otrzy
tylatora. Redakcja czasopisma Stahl und Eisen uważa, marny. cyfrę r~zcho.du wody mzszą, mz poda1e autor 
iż rozchód energji dany jest za mały, a ponieważ jest w swo1em obhcz~mu. . . 
on związany z rozchodem wody na czyszczenie gazu, . Stahl und Ersen. oblicza s:wo1m sposobem roz-
przeto cyfra 0,56 0,78 litrów na I m3 gazu jest za c?od wody w sposob następujący: Oznaczymy: 
mała i winna być do 4 razy większą, czemu prze- t a temperatura gazu wchodzącego w o C. 
czy F. Haring, przytaczając cyfry huty F riedens- 111 ° wychodzącego 
hiitte , zużywającej na godzinę i na 42 OOO m:~ tył- g . ,„ , . . " " " 
ko 100- 110 H. P„ co na I OOO m• daje 2,4 2,6 Cg c1eplo własc1we gazu w c1epłostkach 
H. P. Rozchód wody przytern wynosi I ,O - 1.2 li- i ciepło parowania wody (skryte) w ciepł. 
trów na I ms, początkowa ilość kurzu w gazie ' t ' temperatura wody wpuszczanej w o C. 
(3- 5 gr m3) sprowadza się do O, 1- 0,2 gr przy zu- ' w " . 
pełnern ochłodzeniu gazu. Dezintegratory mniejsze 1x --= t w" wypuszczone) „ " „ 
z więcej krótkiemi i cienkiemi uderzającemi śruba- W1 wilgotność w gazie wpuszczanym w kg/m3• 

mi ~używają jeszcze mniej ener~j~. Zeby dowieść W? „ nasyc. przy temp. wypuszczanego 
sweJ .cyfry ro:zcho~u wody, F. Harmg przytacza ~a- ga~u w kg/ms. 
stępuJące obliczenie. Temperatura gazu, wstępuJą- . . . . 
cego do przyrządu, wynosi 165° (F riedenshiitte), Wx ilosc pary nasyc. przy okres!. temp. 
gazu, wychodzącego z przyrządu, 40°. T emperatu- G rozchód wody chłodzącej w litr. 

( t'g rg) Cg + (W1 - W2 ) i = (tx - t"g) Cg + UVx - W~) i I- G (fw - t'w) 

Podstawiając w to równanie cyfry F. Haringa, 
otrzymamy najwyższą temperaturę chłodzącej wody 
49° -:= i najmniejszą jej ilość = 0,51 litrów. Przy 
rozchodzie wody 1,78 litrów otrzymamy dla wycho-

• t Stali! 1111d Eism, r. 1913, Nr. 4, 

dzącej wody 36,6°. Sposób oczyszczania gazów we 
dług systemu Schwarz- Bayer'a ma ten minus, iż 
gaz nasyca się parą wodną. 

Leon Binder 
lnż.·metalurg. 

Nowe drogi dla ulepszenia własności koksu 
hutniczego. 

(Dokończenie, p. Nr. 8, str. 506). 

Momentem najbardziej ważnym dla uzyskiwa
nia dobrego koksu hutniczego jest powstawanie 
i gromadzenie się w koksownicach grafitu. Jak to 
z całą stanowczością stwierdza dyr. Thau, pojawie
nie się grafitu jest ściśle związane z warunkami 
termicznerni koksownicy; im bardziej wysoką mamy 
tu temperaturę, tern obfitsze następują wydzielenia 

grafitu obok liczniejszych i znaczniejszych w placku 
rozpadlin, a więc obok mniejszych kawałów koksu. 
Przy zimnym biegu pieców obserwujemy zjawisko 
wręcz przeciwne, mianowicie małe wydzielanie gra
fitu, nieznaczne i nieliczne pęknięcia w placku, to 
znaczy grube kawały koksu. Szczególnie pouczają
cym może być opisany przez dyr. Thau wypadek 
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następujący: dzięki niezbadanym bliżej zaburze
niom biegu koksownicy wychodzące z placka gazy 
nie mogły skierować się w stronę ścian pieca lecz 
poszły w stronę środka placka. Dzięki osobliwie 
burzliwemu przebiegowi takiego wydzielania w środ
ku bardzo gorącego pieca powstał koks gąbkowaty 
(rys. 7), który wykazał wbrew wszelkim oczekiwa-

r .„ 
! . 

Rys. 7. 

niom znaczną trudnopalność, bowiem w zwykłem 
palenisku pokojowem dyr. Thau w żade~ sposób 
kawałka tego spalić nie mógł, pomimo że rozża
rzył go do białego; kawałek ten miał najzupełniej 
gładką powierzchnię swej . licznej dziurkowatości 
bez najmniejszych oznak dalszych bardziej dro-

Rys. 8. 

bnych dziur. W skazuje to na istniejące całkiem do
datnie dla własności koksu hutniczego znaczenie roz
kładu gazów koksownianych, wydzielających podczas 
skwarzenia koksu grafit. Warunki tego rozkładu są 
najbardziej jasno wyrażone w piecach ulowych, 

które, jak wiadomo, przez długi czas były uważa
ne za jedyny wytwarzający dobry koks hutniczy 
przyrząd koksiarski i które dają ogromną ilość gra
fitu w takich postaciach i odmianach, jakich do· 
tychczas nie spotykano w żadnych innych piecach 
koksiarskich: powstają tu bowiem grzebienie z gra
fitu (rys. 8), włosy koksowe (rys. 9), kawały koksu 
nawskroś przesiąknięte grafitem (rys. I O), ścianki 
pieców wyżarte i oblepione grafitem (rys. 11) i t.d. 
Jak wiadomo piec ulowy składa się z trzonu okrą
głego (o średnicy 2 - 3 m) i z przerzuconego nad 
trzonem sklepienia kulistego. Węgiel jest zasypy
wany z góry przez otwór w sklepieniu, dokąd odla
tują gazy, które spalają się częściowo w piecu, czę· 

Rys. 9. 

sc10wo w powietrzu pon.ad sklepieniem. Trzon pie
ca i sklepienie są nagrzewane ciepłem spalania się 
części koksu oraz gazów. Specjalnego doprowadze
nia ciepła piec ulowy nie posiada; dopływa ono 
do placka z dołu, przez co skwarzenie postępuje 
w kierunku pionowym od dołu do góry. Wysokość 
placka rzadko przekracza I m, a przeto kawały , 
koksu mają około 500 mm długości i są godnemi 
podziwu okazami w porównaniu do karłowatego 
koksu, skwarzonego w koksownicach poziomych 
(rys. 12). Pęknięcia placka powstają tylko w kie
runku pionowym (na długość koksu) i żadnych 
innych rys koks ulowy nie wykazuje. Gazy, idąc 
przez pionowe pęknięcia placka, wydzielają na po
wierzchni kawałów i na jego głowie ogromną ilość 
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grafitu, którego powstanie może być wytłumaczo~e 
rozkładem metanu (C H 4), przyczem pierwszym Je
dynym warunkiem takiego rozkładu jest obecność 
powietrza; powietrze przy' wysokiej temperaturze 
pieca ulowego działa, jako katalizator, wywołujący 

Rys. 10 . 

wydzielanie się z gazów grafitu. Skwarzony na ko
palni Pluto (w Niemczech) w koksownicach pozio
mych koks również wykazywał bardzo znaczną . za
wartość grafitu. Doświadczenie stwierdziło, iż mia
ło tu miejsce częściowe spalanie się gazu dzięki 
bardzo silnemu jego ssaniu przez wywietrznik (eks-

Rys. 11. 

haustor) i spowodowanemu stąd zasysaniu przez 
nieszczelności pieca pewnej ilości powietrza. W in
nym zakładzie koksiarskim tego rodzaju wydziela
nie grafitu również było obserwowane, coprawda 
tylko przy bardzo gorącym biegu i znikło wtedy, 

gdy dopływ powietrza wewnątrz koksownicy został 
zatamowany. Również i w piecach poziomych tak 
samo, jak i w ulowych, można często obserwować 
ściany rozżarte i pokryte grafitem (rys. 13). Jak 
nam jednak zdaje się, powstawanie grafitu przy wy· 
sokiej temperaturze koksowni czy to od katalitycz-

Rys. 12. 

nego działania powietrza, czy to od jakichbądź_ in
nych przyczyn ma jednak pierwszym i nieodzownym 
warunkiem swej racji bytu wymaganie, żeby gazy 
koksowniane były w pewnej prawem wymaganej 
styczności z rozżarzonym węglikiem. Wreszcie pa
miętajmy również i o tern, że im wyższą jest tern-

Rys. 13. 

peratura koksownicy, tern bardziej burzliwe wydzie
lanie gazów z placka winniśmy obserwować. 

Musimy przeto mieć skorupę namazioną o ty
le trwałą i mocną, żeby mogła ·ona wytrzymać na 
sobie wzbierające ciśnienie gazów, bowiem skorupa 
namaziona jest błoną, pomiędzy którą a ścianą te 
gazy są utrzymywane w dłuższej z rozźażonym wę-
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glikiem styczności w celu wydzielania z nich gra
fitu. Jasnem jest, że gazowne i mało spiekalne wę
gle kamienne dlatego nie mogą dać dobrego koksu 
hutniczego, że skorupa namaziona przy wielkiej ilo
ści wywiązujących się wewnątrz placka gazów nie 
tylko nie jes t w stanie utrzymywać ich parcia, lecz 
sama, będąc porwana ich tokiem, ucieka od masy 

Rys. 14. 

węglika, me mogąc stać się tworzywem płynnem 
przy skwarzeniu zeń koksu i nie mogąc zapewnić 
mu ani spoistości, ani rozkładu gazów dla wydzie
lania z nich grafitu lnnemi słowy, z poprzedniego 
z łatwością wywnioskujemy, iż ubijanie węgli kok
sownianych było i jest wyrazem praktycznym jasne
go d la nas wymagania teoretycznego a mianowicie, 

Rys. 15. 

że przez ubijanie podwyższane są w placku opory, 
przeciwdziałające wydzielaniu się zeń gazów, czyli 
jest podwyższana w ten sposób wytrzymałość sko
rupy namazionej, dzięki której utrzymywane są 
przez dłuższy czas w styczności z rozżarzonym wę
glikiem zarówno gazy, jak i smoła. mające wydzie
lić nieodzowny dla koksu hutniczego grafit z jednej 

strony, oraz spoiwo z drugiej. Z tego również wzglę
du będzie zrozumiałe przy uzyskiwaniu jaknajlepsze
go koksu hutniczego wymaganie prasowania w bry
kiety węgli gazownych i małospiekalnych, czyli to, 
co proponują p .p. Sutcliffe i Evans, mówiąc o swym 
„Pure-Coal-Briquetts" koksie. W końcu pracy dyr. 
Thau nie tylko koksiarz, lecz i każdy hutnik zna-

Rys. 16. 

leźć może dużo użytecznego dla siebie materiału 
doświadczalnego, gdyż są tam podane niektóre wy
padki konkretne, kiedy udało się ulepszyć własno
ści koksu, albo udało się używać tworzywa mało
wartościowe przy skwarzeniu dobrego koksu hutni
czego (dotyczyło to półkoksu gazownego. otrzymy-

1 wanego w piecach obrotowych przy niskiej tempe· 

Rys. 17. 

raturze, przy której są wydzielane smoły, natomiast 
nie są wydzielane związki amoniakalne, gdyż cały 
azot pozostaje w półkoksie), dalej obejmowały te 
doświadczenia muł węglowy z płóczek oraz chudy 
węgiel antracytowy. Natomiast najbardziej cieka
wym dla nas i ważnym dla koksowania lichych wę
gli faktem są próby następujące : „Przed laty za-
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proponowano mi w Anglji" opowiada dyr. Thau, 
„przez pewnego fachowca olejarza, żebym zrobił uży
tek z jego patentu; polegał on na koksowaniu małowar
tościowych węgli zapomocą dodatku gęstej smoły, 
dla ktorej nie było w Anglji zastosowania. Ponie
waż opatentowany sposób obejmował tylko gospo
darczo użyteczne wyniki, przeto były przeprowa
dzone poszczególne próby a mianowicie początko-

Rys. 18. 

wo była koksowana sama smoła. Koks ze smoły poda
jemy na rysunku 14; różni się on od bardzo podobne
go koksu gąbkowatego dzięki stosunkowo wysokie
mu pozornemu ciężarqwi właściwemu i łatwopalności. 
Ponieważ smoła nie dawała dobrze wymieszać się 
z węglem, była ona jakiś czas nagrzewana i wów
czas w stanie óekłym wylewana na strumień zi
mnej wody w celu granulowania. Udawało się to 
niezupełnie. 20% w ten sposób otrzymanej smoły 
granulowanej d9dawano do węgla, skwarzonego 
w koksownicy. Wyszedł koks dziurkowaty z tru-

dnością nadający się do użytku. (rys. 15). Skład 
pozwalał wnioskować o niedostatecznem wymiesza
niu węgla ze smołą. Wówczas dodatek smoły do 
węgla był zrobiony w stanie płynnym, przez co był 
osiągnięty, jak pokazuje rys. 16, już bardziej równo
mierny skład koksu, lecz dziurkowatość była jeszcze 
bardzo znaczną, a ścianki niedostatecznie mocne. 
Potem węgiel koksowniany był suszony, znowu z 20% 
smoły płynnej zmieszany i przez wiele godzin 
w miażdżarce mielony i mieszany. Masę koksowa
no. Koks, pokazany na rys. 17, był dobrym. Kawał
kowość jednak pomimo braku pęknięć pozosta
wiała wiele do życzenia. Wówczas była powtórzo
na taka sama jak poprzednio próba lecz z dodat
kiem smoły, zredukowanym na 1 si . W warunkach 
koksowania zwykłego został otrzymany (rys. 18) 
koks, który pod względem swych własności fizycz
nych odpowiadał wszelkim wymaganiom technicz
nym. 

Przyszłość koksownictwa polskiego wyobraża
my sobie w sposób następujący: ponieważ przy wy
twarzaniu koksu uzysk smoły wynosił przeciętnie 
około 30% wagi węgla koksownianego, przeto, chcąc 
koksować liche, gazowne i mało spiekalne węgle 
polskie, będziemy musieli (za przykładem dyr. Thau) 
dodawać do nich pewien odsetek smoły bądż w po
staci spoiwa w proponowanych przez p.p. Sutcliffe'a 
i Evans'a brykietach, bądź drogą dodatku płynnego 
do suchej mieszanki koksownianej. Smoła, służąca 
do wytworzenia w koksownicach skorupy namazio
nej, w znacznej swej części będzie z powrotem wy
dzi'elana z gazów, a przeto ponownie wykorzysty
wana dla celów postępowania koksownianego. 

„Pure-Coal-Briquetts" koks jest to jedyna sku
teczna i prawdopodobnie łatwa dla usunięcia na
szych bolączek wielkopiecowych droga koksowni
ctwa polskiego. 

Wladyslaw Kuczewski. 

Postępy chemji analitycznej hutniczej w r. 1922-im. 
(Ciąg dalszy, p. Nr. 8, str. 509). 

Miedź. I wspomniani wyżej autorzy osnuli dość oryginalny 

Już w roku 1867-ym zauważył O d (Z f sposób określania bardzo małych ilości miedzi z du-
. u eman . ·. · 1 żą dokładnością. Określenie wymaga, by rozczyn 

a?-al. C~em . 1867 .. T: 6. ?tr . . 129~, ze zabarw~en~e badany nie zawierał szkodliwych dla reakcji skład
c1emno-f1.oletowe, Jakie ZJ~wi.a . si~ P.0 zaprawiemu ników, mianowicie arsenu, glinu, niklu i cynku, z 
c?l~nkb zelazowego małą ilosc1ą t10s1ar~zanu sodu, których trzy ostatnie mniej szkodliwie działają, niż 
~m~ ar~zo ~zybko pod wpływem nieznacznych arsen. W celu wykonania określenia stawia się 6 
sladow miedzi. zupełnie jednakich zlewek o pojemności 500 cm 3, 

W r. 1922-im F. L. Halm i G . Leinbach stwier- z których pierwsza zawiera obojętny rozczyn bada
dzili (Ber. d. d. chem. Geselsch. 1922. T. 55. Str. ny, następne zaś zawierają 0,000 4%-wy rozczyn siar-
3 070), że szybkość, z jaką następuje powyższa reak- czanu miedzi, a mianowicie: 2-ga 0,0 cm 3 3-cia 0,2 
cja, zależy od ilości miedzi, obecnej w rozczynie, cm3, 4-ta = 0,4 cm3, 5-ta = 0,6 cm3 i 6-ta = 0,8 cm3• 

że bieg ten może być zahamowany . dowolnie przez Wszystkie zlewki napełnia się wodą do równego 
dodanie rodanku alkalicznego. Na tej też zasadzie poziomu, do każdej dodaje się I OO cm3 siarkocjan-
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ku żelazowego (przyrządzonego przez Żmieszanie 
dwóch litrów rozczynu 5 gr ałunu żelaznego w 9,75 
cm3 wody i 25 cm3 2n kwasu solnego z I 0- 20 cm3 

(do określenia 0,002- 0,003 mgr miedzi w 200 cm3) 

pięcio·molekularnego rozczynu rodanku amonu], a 
nakoniec zapomocą odpowiedniego przyrządu do
daje się równocześnie we wszystkie zlewki po 25 
cm3 l /i; molekularnego rozczynu tiosiarczanu sodu. 
Z czasu, wahającego się od I O do 20 minut, w któ
rym znika zabarwienie rozczynów, wziętych do po
równania, i rozczynów badanych można fatwo obli
czyć zawartość miedzi. 

P. Thomas i G. Carpentier (Comptes rendus I 9Z I· 
T. 173. Str. 1082) zbadali stopień wrażliwości od
czynnika Kastle-Meyera, którym posługiwał się O. 
Carletti (Bull. chim. pharm. 1913. T. 52. Str. 747) 
dziesięć lat temu w celu wyraźnego określeni·a koń
ca reakcji w miareczkowem oznaczeniu cukru spo
sobem F ehlinga i Soxleta. Dla przygotowania tego 
odczynnika gotuje się I gr fenolftalciny z I O gr wo
danu potasu i 5 gr pyłu cynkowego w 75 cm 3 wo
dy aż do zupełnego odbarwienia, a następnie od
sączony płyn rozcieńcza się do 100 cm3

• Przez do
danie 4 kropel tego rozczynu i I kropli 5-6%-wego 
rozczynu wody utlenionej do I O cm 3 płynu badane
go na zawartość miedzi, powstaje r9żowe zabar
wienie nawet wtedy , gdy tej miedzi jest choćby 
0,000 1i . 

G. Spacn (Bull. soc. de Sciente din Cluj 1922· 
T. I. Str. 284 i 296) ogłasza sposób odkrycia mie
dzi. którego czułość jest tak· duża, że metal da się 
wykryć w · rozcieńczeniu 1 : 800 OOO w rozczynach 
czystych soli zupełnie zobojętnionych, mianowicie 
przez dodanie malej ilości pirydyny i ńieco rodan
ku alkalicznego, przyczem tworzy się osad jasno
zielony, który przez wykłócanie z kilkoma kropla
mi chloroformu może być oddzielony od cieczy. 

Wydzielenie miedzi z rozczynów kwaśno-mi
neralnych zapomocą siarkowodoru, które służyć mo
że do określeń wagowych, jako też do oddzielenia 
miedzi od innych metali, jest niecałkowite, jeżeli 
rozczyn badany zawiera więcej niż si soli kuchen
nej . Na ten fakt, który poruszał już dawniej W Biltz 
zwraca uwagę powtórnie (Ber. d. d. chem. Geselsch . 
1922. T. 55. Str. 3 393). 

1. M. Kolthoff i I. C. van Oijk (Pharm. Week
blad 1922. T. 59. Str. 1351) ·zwrócili uwagę na zna
ne zjawisko, że podczas osadzania miedzi siarko
wodorem z rozczynów słabo kwaśnych, . zawierają
cych cynk, wydziela się zazwyczaj z siarczkiem 
miedzi także nieco siarczku cynku. Autorzy tłuma
czą ten fakt tern, że przez dłuższe stanie płynu, na
syconego siarkowodorem, następuje częściowe wy
dzielenie siarczku cynku, który następnie zostaje 
przez siarczek miedzi zabrany. Wspomniani autorzy 
radzą więc, aby w celu otrzymania czystego osadu 
siarczku miedzi osadzenie wykonywać w rozczynie, 
zawierającym około 0,5 n kwasu, możliwie szybko, 
a jeżeli do osadzenia jest rozczyn w kwasie sol-

nym, to osadzać trzeba podczas wrzenia natych-
miast osad należy odsączyć. 

E. Zintl i H. Wattemberg (Ber d . d. chem. Ge
selsch. 1922. 55. Str. 3366) wypracowali miareczko
wy sposób określenia miedzi, osnuty na tern, że sól 
miedziowa w rozczynie, zakwaszonym silnie kwa
sem solnym, przez ogrzewanie z nadmiarem 0,2 n 
rozczynu trójchlorku tytanu, przechodzi na sól mie
dziawą, która w atmosferze kwasu węglowego w 
80° C miareczkuje się bromianem lub dwuchromia
nem potasu o znanej sile działania1 przyczem sól 
miedziawa przechodzi powtórnie na miedziową. Przy 
określeniu ostatecznego punktu miareczkowania, 
które musi odbywać się drogą elektrometryczną, 
należy zwrócić uwagę na to, że pierwszy skok po
tencjalny t. j. zniknięcie obecnego nadmiaru trój· 
chlorku tytanu nie oznacza końca reakcji, natomiast 
drugi określa dokładnie całkowite utlenienie soli 
miedziowej. Wyniki, otrzymane przy pomocy tej 
metody, są jednak przeciętnie o 0,025% za niskie. 
Na wyniki nie wpływa zawartość soli amonowych 
i zgęszczenie kwasu solnego, nie wpływają też ma
łe ilości kwasu azotowego. Obecne zaś żelazo okre· 
śla się naturalnie jako miedź. 

R. Lang. (Z. f. anorg. u. all gem. Chem 1922. 
T. 120. Str. 181) opisuje nową metodę jodometrycz· 
ną, która przy bardzo oszczędnem użyciu jodu po
zwala określać w bardzo rozcieńczonych rozczy
nach jony miedziowe i miedziawe w związkach zło· 
żonych, nawet jedne obok drugich. Określenie da 
się wykonać bez zmian lub z bardzo nieznacznemi 
zmianami w obecności prawie wszystkich innych 
praktycznie ważnych metali, a końcowy punkt mia
reczkowania można rozpoznać daleko wyraźniej niż 
we wszystkich innych używanych zwykle me todach 
de Haena-Lowa. W celu wykonania tego sposobu 
przygotowuje się rozczyn słabo-mineralno-kwaśny, 
zawierający najwyżej 0,28 gr miedzi, robi się go 
najprzód amonjakalnym, następnie odbarwia się roz· 
czynem cjanku potasu o mocy 0,5 n i po dodaniu 
1 gr rodanku amonu i ochłodzeniu zakwasza się 
12%-wym rozczynem kwasu szczawiowego, przyczem 
cała ilość miedzi wypada jako rodanek miedzi. 
W celu zupełnego rozpuszczenia osadu, zaprawia 
się mętny płyn z biurety O, I n rozczynu jodu, któ
rego część niezużytą na przeprowadzenie s oli mie· 
dziawych na miedziowe, określa się powrotnem mia
reczkowaniem O, I n tiosiarczanem sodu. 

Ilość głównych składników mosiądzu, miedzi 
· i cynku da się w czasie bardzo krótkim określić 
sposobem szybkiego elektrolizowania, podanym przez 
A. Lassieura (Comptes rendus 1921. T. 173. Str. 772; 
Bull. Soc. Chim. de France 1921 [4] T. 29. Str. 753). Spo
sób polega na tern, że 0,5 gr mosiądzu rozpuszcza 
się w mieszaninie 20 cm3 50%-wego kwasu siarko
wego i I cm1 kwasu azotowego c. wł. 1,33 1 w roz
cieńczonym do 70 cm3 rozczynie elektroli:T.Uje się, 
przez użycie ruchomej elektrody i prądu 4- 5 am
perów. W tych warunkach osadza się w przeciągu 
40 minut cała ilość miedzi, a równocześnie dodany 
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1 cm3 kwasu azotowego redukuje się na amonjak. l łagodnego wrzenia, a po ochłodzeniu określa się 
Z rozczynu, uwolnionego od miedzi, po dodaniu chlorek cynawy jodometrycznie. 
doń 25 cm3 zgęszczonego rozczynu (c. g. 1,33) wę- Ażeby określić miedź, ołów, żelazo, cynk i ni
glanu sodowego i 15 cm3 lodowatego kwasu octo- kieł w bronzie, ogrzewają Lundell i Scherer pozosta
wego oraz 1 O cm3 nasyconego rozczynu fluorku so- łość, otrzymaną po rozpuszczeniu 5 gr stopu przez 
du osadza się cynk, na porniedziowanej poprzednio dłuższy czas z mieszaniną zgęszczonego kwasu azo
elektrodzie w przeciągu 1

/ 2 godziny w temperaturze towego, persiarczanu amonu i zgęszczonego kwasu 
zwykłej silą prądu 4 amperów. siarkowego, a następnie, rozcieńczony rozczyn, po 

Do określenia antymonu i cyny w bronzie la- dodaniu doń I O gr kwasu winowego, zaprawiają 
nym postępują G. E. F. Lundel i /. A. Scherer (Journ. nadmiarem wodanu potasu, dopóki powstały osad 
Ind. Eng. Chem. 1922. T. 14. Str. 426) w następują- nie rozpuści się powtórnie. Teraz wprowadza się 
cy sposób: 3 gr bronzu ogrzewa się z 50 cm3 roz- przez I 0- 15 minut siarkowodór, a osad, osiadły po 
cieńczonego kwasu azotowego aż do zupełnego roz- 12-tu godzinach, wymyty I %-wym siarczanem sodu, 
kładu metalu i ujścia tlenków azotu, rozcieńcza się rozpuszcza się w gorącym, rozcieńczonym kwasie 
rozczyn wodą do objętości 150 cm3, ogrzewa się je- azotowym i łączy się ten płyn lub też przesącz 
szcze przez kilka godzin i nakoniec sączy osad z otrzymanym pierwotnie azotowym rozczynem sto
z nieczystego kwasu metacynowego i antymonowe- pu. Z takiego płynu wydzielają najprzód miedź 
go i wymywa się go I %-wym kwasem azotowym. i ołów równocześnie drogą elektrolityczną jako me
Przesącz, zobojętniony prawie zupełnie amonjakiem, tal, względnie dwutlenek, potem z elektrolitu, wy
wiewa się, ustawicznie mieszając, do nadmiaru parowanego z kwasem siarkowym a następnie pra
siarczku amonu. Wydzielony po jednogodzinnem wie zupełnie zobojętnionego amonjakiem, wydzie
staniu osad sączy się i wymywa rozcieńczonym łają cynk siarkowodorem, a w przesączu od tegoż 
siarczkiem amonu. Przesącz zakwasza się słabo kwa- określają jeszcze żelazo i nikiel sposobami znanemi. 
sem solnym i odsącza powstałe jeszcze siarczki cy- Małe ilości chromu, znajdujące się w niektó
ny i antymonu. Wymyty osad ogrzewa się wraz rych specjalnych gatunkach bronzu, określa W. Lof
z pierwotnie otrzymanym osadem kwasu cynowo- fełbein (Chem. Ztg 1922. Str. 679) podług nas.tępu
antymonowego w kolbie o· pojemności 500 cm3 z mie- jącego, godnego polecenia sp,osobu. 3 - 5 gr stopu 
szaniną 25 cm3 zgęszczonego kwasu azotowego 5 gr metalicznego należy rozpuścić w kwasie azotowym, 
persiarczanu amonu i 15 cm3 zgęszczonego kwasu wyparować do stanu suchego, pozostałość zwilżyć 
siarczanego aż do zjawienia się dymów tego osta- 25 cm3 zgęszczonego kwasu solnego, rozcieńczyć 
tniego; rozczyn rozcieńczony do 40 cm3 zaprawia 475 cm3 wody, osadzić w temperaturze 50 - 60°C 
się 0,5 - 1 gr siarczku sodu, gotuje się do usunię- siarkowodorem, przesącz, wyparowany do 100 cm3, 

cia uwalni ającego się S02 i określa się zawartość utlenić wodą bromową, przesycić słabo amonjakiem 
antymonu po dodaniu 200 cm3 wody i 20 cm3 zgę• i po krótl<:iem gotowaniu zsączyć wydzielony całko
szczonego kwasu solnego. miareczkując rozczyn wicie zielony osad wodanu chromu. Przez stopie
ochłodzony do I 0°C kameleonem. Nakoniec zmia- rriie wyprażonego osadu z 2 gr nadtlenku sodu w ty
reczkowany rozczyn, zaprawiony jeszcze 80 cm3 zgę- głu żelaznym zamienia Loffelbein tlenek chromu na 
szczonego kwasu solnego, ogrzewa się w kolbie chromian i określa Cr w rozczynie wodnym jodo
z chłodnicą zwrotną w atmosferze kwasu węglowe- metrycznie. 
go przez 40 minut z dodatkiem 1-2 gr ołowiu do (C. d. n.) Henryk Wdowiszewski. 

Kasy pomocy dla robotników w zakładach 
górniczych i hutniczych 'w zagłębiu Dąbrowskiem. 

(Ciąg dals7y p. Nr. 8, str. 512). 

Kasa wsparcia robotników Towarzystwa Bezimien
nego „Czeladź". 

Kasa w·sparcia założona została w r. 1879-ym 
równocześnie z rozpoczęciem robót na kopalni i na
zwana była „Knappschaft auf Erns t Michael Grube". 
Z chwilą przejścia kopalni w ręce francuskie Kasa 
przemianowana została na „Caisse de secours". 
Własnego statutu Kasa nie posiadała, a w zarządza
niu sprawami Kasy kierowano się zasadami, ogól
nie przyjętemi. Sprawdzenie działalności Kasy do 

r. 1891-go mogło być przeprowadzone tylko częścio
wo z powodu braku odpowiednich danyćh na ko
palni. 

Członkami Kasy byli obowiązkowo wszyscy ro
botnicy, dozorcy zaś tylko na własne żądanie. W 
liczbie 824 członków było 44 obcokrajowców. 

Żródła dochodu Kasy składały się: z potrąceń 
od zarobków robotniczych w wysokości 50 kop. na 
miesiąc, od dozorców I rubel, od reszty robotników 
po 40 kop. Sumy te stanowiły w roku 1896-ym i 
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1897-ym 1,8% od wypłaconych robotnikom zarob
ków. Towarzystwo Bezimienne „Czeladź" wpłaciło 
poraz pierwszy w r. 1891-ym do Kasy wsparcia su
mę, równą połowie składek od robotników, a odr. 
1892-go wpłacało do Kasy sumy, równe wydatkom 
Kasy na pomoc lekarską dla robotników oraz ich 
rodzin. 

Pieniądze z kar · wpływały do Kasy tylko do 
r. 1895-go, potem zaś utworzono z nich osobny fun
dusz. Oprócz tego źródłami dochodów Kasy były 
nie pobrane przez robotników zarobki oraz odsetki 
od kapitałów. 

Rozchody dzieliły się na dwie grupy: l) po
moc lekarska i utrzymanie Kasy, które to wydatki 
ponosiło Towarzystwo, i 2) zasiłki za dni przecho
rowane oraz zasiłki pogrzebowe, jednorazowe i eme
rytury, które ponosiła Kasa. 

Rozchody na pomoc lekarską składały się z 
wydatków: 1) na szpital, płace służby zdrowia, kup
no lekarstw, przyrządów leczniczych, bielizny i t. d„ 
2) na przewożenie chorych do szpitala i 3) na wy
nagrodzenia dla lekarzy zamiejscowych. T owarzy
stwo Bezimienne „Czeladź" wpłacało do Kasy wkła
dy swoje w ten sposób, że jeżeli wydatki na po
moc lekarską były mniejsze od składek członków, 
wówczas Towarzystwo pokrywało różnicę ich do 
Kasy, jeżeli zaś rozchody równe były składkom 
członków lub przewyższały je, wówczas T owarzy
stwo nie wpłacało do Kasy żadnych sum. 

Zasiłki za. dniówki przechorowane wydawano 
członkom Kasy w następujących rozmiarach: 1) gór
nikom 50 kop. dziennie, 2) ciężko chorym przez 
pierwsze 2 tygodnie choroby po 35 kop., 3) innym 
górnikom po 25 kop. i 4) robotnikom dziennym po 
20 kop. Zasiłki pogrzebowe wydawano do roku 
1897-go w wysokości 25 rubli, potem zaś po 20 ru
bli bez względu na kategorję robotnika. Dla człon
ków niezamożnych wydawano bezpłatnie trumnę, 
nabywano na cmentarzu miejsce na grób, opłacano 
za mycie ciała i orkiestrę. Jednorazowe zasiłki wy
dawano stosownie do uznania Rady od 5 do 40 
rubli. 

Emerytury wydawano członkom, którzy bądź 
ulegli wypadkowi nieszczęśliwemu na kopalni, bądź 
utracili zdrowie przy pracy, w wysokości od 1 O do 
12 rubli na miesiąc; dla sierot do wieku lat 14-tu 
wydawano po 4 rub. 50 kop. Wdowom nie wydawa
no oddzielnie emerytur, a w wypadkach po.wtórnego 
zamążpójścia wydawano jednorazowo po 25 rubli. 

Zasiłki ostateczne wzamian za zrzeczenie się 
emerytury nie były wydawane. 

Sprawami Kasy zarządzała Rada, złożona z 
przedstawicieli zarządu kopalni, nadsztygara, szty
gara, maszynisty i 2 górników. 

Kapitały Kasy złożone były w Warszawskim 
Banku Handlowym w 4%-wyr:h państwowych bile
tach rentowych, oraz w kasie kopalnianej w go
tówce. 

W roku 1901-ym składki członków wynosiły 

60 i 40 kop., co stanowiło około 1,8% płac zarob
kowych; wpłaty Towarzystwa Czeladź równe były 
sumie składek od robotników. 

Członkami Kasy wsparcia są wszyscy robotni
cy; dozorcy nie należą do Kasy. 

Emerytury wydawano tylko sierotom, a suma 
wypłacanych emerytur wynosiła 25% wszystkich wy
datków Kasy wsparcia. Zasiłki w razie choroby 
wydawano od 1 O do 25 kop. dziennie. Zasiłki po· 
grzebowe wydawano w wysokości od 20 do 30 ru
bli na pogrzeb członka Kasy. 

W skład zarządu Kasy weszło trzech przed
stawicieli robotników, wybranych przez nich ze 
swego grona. 

Po wojnie w chwili przejścia od waluty rublo
wej do waluty markowej zarząd Kasy wsparcia 
uchwalił składkę dla każdego uczestnika bez wzglę
du na kategorję w wysokości 1,30 marki. 

Dnia I-go marca r. 1920-go otwarta została 
Powiatowa Kasa Chorych w Sosnowcu, wobec cze
go pewne świadczenia . Kasy wsparcia, jak n .p. wy
płacanie członkom zasiłków podczas choroby oraz 
robotnicom w czasie brzemienności stały się bez
przedmiotowe, ponieważ przejęła je Powiatowa Ka-
sa Chorych. . 

Cel Kasy wsparcia zmienił się i pozostało tyl
ko wydawanie zapomóg nadzwyczajnych, zapomóg 
(emerytur) dla dzieci po zmarłych uczestnikach oraz 
zapomóg na pogrzeb (chociaż i to świadczenie prze
jęła na siebie Powiatowa Kasa ~horych). 

Na zebraniu pełnomocników, które odbyło się 
w dniu 30-ym września r. 1922-go w obecności 
Inspektora pracy obwodu 30-go, uchwalono pod
nieść opłaty na rzecz Kasy wsparcia do wysokości 
1% od zarobków robotniczych, począwszy od dnia 
1-go września r. 1922-go z tern zastrzeżeniem, że 
Kasa wsparcia oprócz zapomóg dla sierót po zmar
łych uczestnikach będzie wypłacała zapomogi (do 
czasu utworzenia się centralnej kasy brackiej) ró
wnież robotnikom, t. zw. wypracowanym w wyso
kości, na jaką pozwolą fundusze Kasy. T owarzy
stwo Bezimienne Czeladź zobowiązało się wpłacać 
na rzecz Kasy również l ?~ od zarobków robotni
czych. Równocześnie wybrano zarząd Kasy. 

Na pierwszem swojem zebraniu w dniu 18-ym 
października r . 1922-go zarząd Kasy uchwa1il wy
płacanie zapomóg wdowom bezdzietnym i wdowom, 
matkom sierót (chociaż statut tego nie przewiduje) 
w wysokości, jaką wyznaczono poszczególnym sie
rotom. 

Od tego więc czasu Kasa wsparcia zaczęła 
wypłacać zapomogi wdowom i dzieciom w wyso
kości jednakowej, które wydaje z dołu 15-go każ
dego miesiąca, udzielając 1-go każdego miesiąca 
t. zw: zaliczkę w wysokości polowy należnej zapo
mogi. 

Wysokość zapomogi wynosiła (dla wdowy 
oraz dla sieroty) : 
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w grudniu r. 1923-go 7 500 OOO marek naJwyzeJ 30 OOO OOO marek 
„ styczniu „ 1924-go I 5 OOO OOO 60 OOO OOO 
„ lutym 20 OOO OOO 80 OOO OOO 

Wdowa, wychodząca powtórnie zamąż, otrzy
muje tytułem odprawy jednorazową zapomogę za 
sześć miesięcy z góry. Zapomogi wdowom i s ie ro
tom wydaje się nawet w wypa dkach, gdy zmarły mąż 
lub ojciec wpłacił zaledwie jedną składkę do Kasy:. 

Nadzwyczajne zapomogi jednorazowe udziela
no w wypadkach, zasługujących na uwagę (nie
szczęście lub choroba) w wysokości od 5 OOO OOO do 
30 OOO OOO marek (w lutym r. 1924-go ). 

Na pogrzeb uczestnika, wdowy i s ieroty wy
dawano w lutym r. 1924-go po 30 OOO OOO marek 
oraz takąż sumę na różne koszta pogrzebu lub 
choroby. 

Wysokość zapomóg dla wdów i sie rót, zapo
móg nadzwyczajnych i zapomóg na pogrzeb usta
nawia zarząd Kasy ws parcia, który zbiera się raz 
na miesiąc. Skład zarządu stanowią: czterej przed
stawiciele Towarzystwa Czeladź (w tej liczbie prezes) 
i trzej przedsta wiciele robotników (z wyboru). 

Majątek Kasy wsp arcia w ywieziony został przez 

Bank Państwa w czasie wojny do Rosji. Majątek 
rzeczony składał się z papierów wartościowych na 
sumę 35 OOO rubli, mianowicie : listy kredytowe 
m. sto?. Warszawy 3 500 rub.; 4t% listy kredytowe 
ziemskie 17 500 rub. i 4%-wa renta państwowa zło
ta 14 OOO rub. 

Obecny stan majątku w dniu 1-ym stycznia 
r. 1924-go wynosił: 

w gotówce 868 91 I 813 marek 
w akcjach około 18 OOO OOO OOO „ 

Zaś w dniu 1-ym lutego r. 1924-go majątek 
wynosił: · 

w gotówce 556 534 933 marek 
w akcjach około 40 OOO OOO OOO 

Długi Kasy wsparcia wynoszą 3 I 4 767,80 ma
rek, którą to sumę pożyczono w latach 19 19- 192 1 
od T owarzystwa Bezimiennego Czeladź. 

Kasa opłaca jednego urzędnika, który załatwia 
sprawy bieżące. 

Źródła dochodu kasy. 

Składki członków 
Wpłaty T owa-

K a r 
R o k rzystwa 

Odsetki od kapi tału 
Z arobki nie pobra-

Ra z e m y 
ne i inne 

' 

Rub. \ kop. Rub. I kop. Rub. kop. Rub . 1 kop. Rub . I kop. Rub. I kop. 

1891 2 11 7 !}.") I 049 60 122 90 90 oo 88 41 3 560 81 
1892 2 297 80 2 452 10 175 oo 90 oo 70 oo 5 OS4 90 
1893 iUllO 20 2 269 36 67 30 (j'.3 18 89 77 -!799 81 
1894 2 349 80 :~ 628 33 171 oo 39 SC Ji)3 99 6 342 !l2 
1895 4250 50 9 086 71 - 342 oo -139 34 14 118 55 
1896 5 lilil oo 5 712 71 - 35 1 50 174 74 11 371 95 
1897 5191 80 f>467 14 - 451 25 139 47 11 249 66 
1898 5 295 20 280 66 - 64.6 oo 74 44 6 302 30 
1899 f) 971 20 - ;,:n oo 1!'!2 59 6 636 79 
rnoo 6 723 80 - 5f>3 37 96 09 7 373 26 
1901 6 :)86 84 - 574 74 247 05 7 408 63 
1902 7 398 20 7 398 20 - 638 87 223 89 15 659 i6 
1903 8 116 80 8 116 80 - 681 61 163 80 17 079 01 
1904 9047 l '~ 9 047 13 - 799 17 12 oo 18 905 43 
1905 8 181 80 8 181 80 -- 133 oo 248 6!'! 16 745 23 
1906 8 371 60 8 871 60 - 913 43 9 48 18166 11 
1907 9123 oo 9 123 oo - 1 007 15 112 85 19 366 oo 
1908 9 715 60 9 715 60 - 830 57 29 20 20 290 97 
1909 9 754 40 9 754 40 - 1 039 25 409 68 20957 73 
1910 9 556 60 9 556 60 - 1149 30 46 28 20!'!08 78 
1911 9844 60 9 844 60 - 1 051 89 219 15 W 960 24 
I9e 10 687 oo IO 687 oo - 1 047 13 124 47 22 905 60 
1913 12 685 10 12 685 10 - 1486 60 1174 25 28 031 05 
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Sk.!'adki członków 
Wpłaty T owa-

Kary O dsetki od kapitału 
Zarobki nie pobra · 

Razem 
Ro k rzystwa ne i inne 

R ub. 1 kop. Rub. I kop. Rub. ! kop. Rub. I kop. Rub. 1 kop . Ru b . I kop. 

I 
1914 i :-- 683 40 10 680 40 - - 1 067 :;1 .33 20 22 467 31 

1915 3819 20 3 819 20 - - - - 18 oo 7 (j56 40 

1916" 10029 20 10 029 20 - -- - - 32 76 20 091 16 
1917"'') 23 746 72 23 746 72 - - - - 4 641 I 80 f>2 13fi 24 

1918 25 646 91 25 646 91 - - - - - - 51 293 82 

1919 33 257 37 33 257 37 - - - - 6 96 66 52 1 70 

1920 38 452 68 38 452 68 - ~- - - - I 76 90.) 36 

1921 53 298 oo 53 298 oo - - - - - - 106 .'">96 oo 
1922 d o 30.IX ó0 6;J8 20 50 658 20 - - - - - - lÓl 316 40 

1922 
ad 1-X do 31.Xll 10 871 358 60 10 871 358 60 - - - - - - 21 742 717 20 

*) W aluta markowa. 

Pomoc lekarska. 

Lekarze Przewożenie cho-

Rok 
Szpita l Personel lek araki Lekarstwa rych, instrumenty Razem 

zagraniczni dla ambulatoriów 

Rub. I kop. Rub. I kop. Rub. I kop. Rub. I k op. Ru b. 
I 

kop. Rub. ! kop. I 

1891 l 089 59 691 66 681 66 71 80 220 67 2 755 38 

1892 977 10 618 90 621 50 35 oo 429 % 2 681 8!> 

1893 ~37 33 1114 20 6$2 04 - - 430 61 2364 18 

1894 1196 75 1 071 70 1102 96 15 oo 482 72 3 929 13 

189f, I 267 43 1340 oo 1 875 68 198 50 891 99 :, f>73 60 

1896 l 029 15 1 318 34 2 010 72 330 50 602 59 521)1 30 

1897 778 64 I 260 oo 2 181 48 175 02 360 3 4 755 f>2 

1898 

I . 
1899 

B k d h r a k d a n y c h B r a a n y c 
1900 

1901 

i.902 I 4067 92 

1903 4077 31 

1904 6 142 8=> 

1905 6845 I M 

1906 7 559 06 

1907 8 799 oo 
1908 W ze•tawieniach n ie było wykazywan e szczegółowo 6 61:) 05 . 

190l:t 7093 08 

1910 6 !OS J.'l 

1911 , 6522 85 

1912 8860 80 

1913 9 051 o 
1914 (i 894 

I 
:H 

1915 ' 11 023 88 
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Lekarze Przewożenie cho-
Szpital Personel lekarski Lekarstwa rych, instrumenty Razem 

R o k zagraniczni d la ambulatoriów 

Rub. kop. Rub. I kop. R ub. i kop. Rub. kop. Rub. I kop. Rub. kop. 

1916 18 358 I 19 

rnd'') [)i'> 657 07 

Hll8 ) W zestawieniach nie by.to wykęzywane szczegółowo 90886 58 

1919 I 120 947 19 

1920 3!) 2!2 7f) 

1921 } - -
1922 

Wydatki przejęła Kasa Chorych - -
*) Waluta markowa. 

Dniówki przechorowane, zasiłki pogrzebowe, jednorazowe utrzymanie kasy. 

Dniówki z a s i ł k i 
Utrzymanie kasy Ra ze m 

R o k przechorowane jednorazowe pogrzebowe 

Rub. kop. Rub. kop. Rub . I kop. Rub kop. Rub. kop. 

18!)1 368 25 30 oo 42 72 - - - H O 

I 
97 

18 92 383 60 25 oo l f>4 17 - - f>62 77 

189:·l 267 oo 28 25 łf) 48 - - - 340 73 

1894 7;32 35 10 oo 68 92 - - 811 I 27 

1 95 1 679 15 20 oo 206 63 ~ - - 1905 78 

1896 2 282 60 318 oo 63 I !)J 10 oo 267-! 51 

1897 l 941 65 186 oo 254 6f> 2f> oo 2407 30 

1898 2 706 60 660 27 :185 61 - 80 3 753 28 

1899 ;3 254 45 401 IO 208 82 - - 386.J. 37 

1900 4107 05 l2l 48 289 41 - 80 4 !'>18 74 

l!JOJ :l 9~lJ 75 14.'> oo :W9 71 - - -! 346 46 

19:;2 4' 550 ! 5 932 49 4.03 24 46 60 5 932 48 

190:1 5899 -!5 1 6:35 07 228 25 71 6f> 7S:l4. 
· 1 

42 

1904 f) 910 -15 l 726 f)5 250 oo 77 71) 7 964 70 

l!l05 4-170 :J!'J 2 354 3;, 34,J. 20 77 48 7 246 38 

Hl06 4 701 25 2 !'>42 89 l 74.6 oo 151 12 9 Ul 26 

HJ07 5 240 ;35 532 flfj 926 oo 216 91 6 916 22 

1908 4 584 43 360 oo 1 009 oo 159 94 6 063 I 37 

190\) ł801 o 405 oo 1 272 91 254 34 67:'14 
I 

05 

191 0 5 267 4fi 1 285 oo 1 260 oo 476 92 8 289 

I 
:l7 

1911 5 247 75 1495 60 Jł77 oo 311 75 8 532 10 

191 2 5 345 40 1 546 40 1 :366 !'>0 383 68 8 641 98 

191:3 <Hl O llO I 650 77 };)06 50 27S 09 Il 8ł6 I 26 

1914 4 258 95 I J61) 50 1 320 oo 206 85 6 952 I 30 

191 5 1 034 05 39 oo l 363 oo 140 oo :~ 376 05 

1916 4458 90 2245 50 1 575 oo 215 oo 8 494 40 

1917''"') 14797 51 -1,7:30 28 5 737 32 502 80 25 767 91 

1918 15 868 88 4 890 oo 5 118 oo 462 oo 26 :-338 88 

1919 14556 :Jl 7 556 oo 6 167 60 I 266 oo 29!'>45 91 

1920 3 745 15 3575 oo 1 223 oo 1 300 oo 9843 15 

]!)21 - - 15 750 oo - - 6 500 oo 22 250 oo 
1922 do 30·go wrześn. - - :·JO 200 oo - - 13 500 oo -13 700 oo 
1922 od I.X do 31.XII. - - 870 ooo oo - - 125 ooo oo 995 ooo I oo 

*) W aluta markowa. 
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Emerytury zasiłki ostateczne. 

' 
Wdow om Sierotom 

Członkom kasy Ra :r e m 
R o k po członkach . po członkach 

Rub. i kop. Rub. - I kop. Rub. I kop. Rub. I kop. 

1891 - - - - 489 50 489 50 

1892 11 7 25 - - 528 oo 64!'> 25 
1893 127 75 - - 607 oo 634 75 

1894 127 75 20 oo 474 oo 621 7 f) 

1895 127 75 51 oo 766 oo 934 75 

1890 292 70 - - 1011 oo 1 303 70 

1897 273 75 - - 1426 oo 1 699 75 

1898 l 825 ? " _o 1 825 25 

1899 2 162 25 2 162 25 

1900 2 389 50 2389 50 

1901 2 628 oo 2 628 oo 
o o 

1902 2 389 50 2 389 &O 

1903 
c ' c 

2 717 oo 2 717 oo 
190! 

Ili „ 
3 134 10 3 134 10 

1905 ~ ~ 3 164 43 3 164 43 

1906 Ili Ili 4209 90 4 209 90 

1907 " " 4095 oo 4095 oo 
1908 ;... >-

'" 
4'.!07 95 4207 95 

1909 ~ ~ 4 342 30 4342 30 

1910 4 l77 5d 4 177 50 

!911 
„ - „ 

4771 oo 4 771 oo 
1912 ·- ·- ;) 727 90 5 727 90 

191 3 
c c 

6 534 80 G 53-! 80 

1914 „ „ 6 980 25 6 980 9-- O 

191!'> :i :i 7 381 35 7 '381 3:) 

1916 ~ ~ 7 732 95 77:'l2 9fi 

1917*) >- >- 19 !'>82 07 19 !>82 07 

1918 „ „ 24 918 45 24 918 45 

1919 „ „ 28 623 10 28 623 10 

1920 f? e 29 636 28 29636 28 

1921 uJ uJ 66 032 54 66032 54 
1922 do 30-go września 75 225 oo 75 225 oo 
1922 od l ·X do 31.XII l 17 016 l 50 oo 17016 150 oo 

*) Waluta markowa. 

Ogólne zestawienie kasowe. 

Liczba 

Rok członków 
Dochody Rozchody Pozostałość Kapitał 

kasy 
Rub. I kop. Rub. I kop. Rub. I kop. Rub. I kop. 

1891 360 3 560 81 3 68.) 85 - 125 04 - -
1892 400 5 084 90 3 389 87 l 195 03 1 19:> 03 

1893 400 4 799 81 3 339 69 lł60 15 2 6=>5 18 

1894 500 6 342 92 5 362 15 980 77 :~ 635 9!> 
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Liczba 

Rok członków 
Dochody Rozchody Pozostałość Kapitał 

kasy 
Rub. 1 kop. Rub. I kop. Rub. 1 kop. Rub. 1 kop. 

-' 189f> ' 700 14 118 55 8 414 rn 5 704 42 9 340 37 

1896 800 11 371 95 9269 '>1 2 102 44 11 442 81 
1897 800 11 249 66 8 862 ń7 2387 09 13 829 90 

1 98 910 6 302 30 5 758 f>3 f>!l3 77 14 178 
13-l 

1899 1 0!)8 6 63fi 79 6 206 64 429 15 14603 ł5 

1900 , 1 l46 7 373 26 6 998 24 375 02 14 982 ' 42 

1901 1100 7 408 63 7lf>.I. 46 254 17 15 236 g4 

1902 1 500 - 15 65$! 16 12 389 90 3 269 26 18 !)06 20 
1903 z ooo 18 506 20 Hi 707 10 2 799 10 20956 

148 
1904 2100 18 905 4!1 18 616 40 ~89 03 :22 620 26 
190!) 2 100 16 74!) 28 17 226 85 - 48! 57 22 !'38 169 
1906 2 200 18 666 11 20 910 22 - 2 244 11 19 487 145 
1907 2 300 20 327 22 1!1810 22 517 oo 19 062 88 
1908 2300 20290 97 16 886 '37 3404 60 22 467 48 

1909 2300 :20957 73 23 ~09 59 - 2 351 86 24918 47 
HllO 2300 20308 78 I 19 \179 77 I 329 Ol I 27 :377 ;!7 

1911 2 300 20960 24 20 744 97 215 I 27 ~8 511 76 

1912 2 350 22 905 60 '..!f> 466 13 - 2 560 53 28 186 68 
1913 2400 28 889 85 25 432 

I 14 H57 71 29 630 28 

1914 2-170 22467 31 24 704 I 84 - 2 237 53 32 426 01 
19lfi 1 !'100 7 6f>6 40 21 781 I 28 - 14124 88 18 301 Hl 
1916 1 800 20091 16 34 fi85 

I 
54 - 1449:1: 

I 
38 3 806 75 

rnd'") 2100 f>213ó 24 101 007 05 58 872 81 112 211 ~4 *·X·) 
I -

1918 1 720 51 293 82 l f2 14!1 91 - 908f>O 09 20!1061 3!1**) 

1919 2 f>30 66 314 74 179 116 21 - 112 601 47 315 6.'J!) 84 **) 
1920 2 730 76 905 36 78 722 18 - 1816 82 317 ł72 66 **) 
1921 4010 106 596 oo 88 282 !)4 18 313 

I 
46 2991.'>9 20 **) 

do 30·go wrześn. 1922*) 4600 101 316 40 116 925 oo - 15 608 60 314 767 80**) 
od 1-Xdo31-Xll 1922*) 4 !°190 21 742 717 20 18 011 150 oo 3 731 f>67 20 3 731 !°167 20 

I 
*) Waluta markowa. **) Oznacza dlug. (c. d. n.). 7 adeusz Pindelski. 

Bogactwa kopalne w Rosji. 
(Ciąg dalszy. p . Nr. 8, str. 521 ). 

Nikiel. 

W y t w ó r c z o ś ć n i k 1 u i zł o ż a r u d n i k 1 o
wych na kuli ziemskiej. 

Wytwórczość niklu 

r. 1907 
„ 1912 . 
„ 1916 . 

na kuli ziemskiej wynosiła: 

14 100 tonn 
. 27 380 „ 
. 46000 " 

W wytwórczości tej brały udział kraje: 

Stany Zjednoczone 
A. P. i Kanada . 54% 

Anglja . 19% 
Niemcy . 18% 
Francja. 8% 
Norwegja 1% 

Razem 100% 

Główne złoża rud niklowych położone są: I) 
w Kanadzie w pobliżu miasta Sudbury przy jezio-
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rze Ontario, 2) na wyspie Nowa Kaledonja, 3) w 
Norwegji (Romsaas w pobliżu Chrystjanji, Erteli, 
Meinkiar), 4) na Śląsku Górnym Niemieckim (Fran
kenstein) oraz 5) w Stanach Zjednoczonych A. P. 
(Oregon i Karolina północna). Najmniejsza zawar
tość Ni w rudach przemysłowych wynosi 2°~-3%. W 
Anglji, Francji, częściowo w Niemczech metal wy
tapiany był z rud, przywożonych z Nowej Kaledonji. 

Rosja nie posiadała własnej wytwórczości niklu: 
Metal ten dowożony był z zagranicy. Przywóz ni
klu do Rosji przed wojną był następujący (w licz
bach okrągłych): 

r. 1909 
" 1912 
" 1914 

I OOO tonn 
I 600 
4 200 

Pomimo braku własnej wytwórczości niklu Ro
sja posiada jednak złoża rud tego metalu, mające 
bezsprzecznie wartość przemysłową. Badania tych 
złóż rozpoczęte zostały podczas wielkiej wojny. 

Zł o ż a r u d n i k I o w y c h w R o s j i. 

W Rosji znane są tylko rudy niklowe krze
mianowe. Złoża siarczków niklu nie były tu spo
tykane. Wartość przemysłową mają prawdopodo
bnie tylko niektóre złoża na Uralu, położone w 
pasmie skał serpentynowych na zboczu wschodniem 
pasma gór w pobliżu skupienia serpentynów z wa· 
pieniami. Rudy niklowe rozwinięte są tu w . okrę
gach Wierchnie-T agilskim, W erch-lsetskim, Ałapa
jewskim, R9wdinskim, Sysertskim, Wierchnie-Ufa· 
lejskim, Kaslińskim , Kysztymskim i w leśnictwie 
Tieptiaro-Uczalińskim na Uralu południowym. War
tość przemysłowa dotychczas została ustalona tylko 
dla złóż w okręgach Rewdińskim i Wierchnie-Ufa
lejskim. 

W i d o k i p r z e m ys ł u n i k 1 o w e g o w R o s j i. 

Złoża niklowe na Uralu naogół są mało zba· 
dane, warunki występowania rud niklowych nie są 
dokładnie znane, w każdym jednak razie niektóre 
złoża na Uralu mają niewątpliwie wartość przemy
słową i posiadają prawdopodobnie znaczny zapas 
metalu. Odbudowa tych złóż może w znacznej 
części pokryć zapotrzebowanie wewnętrzne Rosji. 

Molibden. 

Wytwórczość molibdenu i złoża rud mo
l i bd en owych n a kul i ziemskiej. 

Główne zastosowanie molibde'n znalazł w me· 
talurgji w postaci stopów z innemi metalami, żela
zem, chromem, niklem i t. p. oraz w chemji anali
tycznej i farbiarstwie. Stal molibdenowa odznacza 
się wysokiemi własnościami mechanicznemi w ro· 
dzaju stali wolframowej i wanadowej i używana 
jest dla tych samych celów. Własność samoharto
wania posiada stał molibdenowa już przy zawarto· 
ści od O,s<>0 do 2% molibdenu, podczas gdy stal wol
framowa zyskuje tę własność dopiero przy znacznie 
wyższej zawartości wolframu. 

Głównem1 rudami molibdenu są molibdenit 
(MoS2) i wulfenit (PbMoO J Zawartość molibdenitu 
w złożach odbudowywanych waha się w granicach 
od o.si do 5% . .l.astosowanie molibdenu w technice 
rozs7erza się stosunkowo powoli z powodu trudno· 
ści termicznego urabiania stali molibdenowej oraz 
z powodu wysokiej ceny molibdenu. 

Wydobycie rud molibdenowych, obliczone na 
zawartość 8011 MoS2, w okresie r. 1915- 1917 wy
nosiło (w tonnach metrycznych) · 

1915 1916 191 7 1918 
Złoże Rewdińskie, położone w dorzeczu rzeki I) 

Jelczowki i dopływu jej lstok, tworzy pasmo dłu
gości około 15 km. Rudy wodnych krzemianów ni-
klu spotykane są w gniazdach eluwjalnych kształ-

Australia 
Bleiberg Mines . 
New South Wales 

13f> ,0 102,-! Gl,1 

:-11 ,7 M,0 
8 1,0 

93,0 

70,0 

111,0 

159,0 
tu stożka, zapełnionych gliniastemi i krzemianowe-
mi · wytworami rozkładu skał bocznych. Przeciętna 2) 
zawartość Ni wynosi tu około 2%. 3) 

Queensland . 
Stany Zjednoczone 
Norwegia 
Kanada 
Rosja 
Pozostałe kraje 

A. P. 
~:i ,o 

90,0 

2.\Q 

10,0 

57,0 

-!2 ,0 

1,0 

f>O,O 

110,0 

9,0 
I.O 

98,0 

102 W okręgu Wierchnie ... Ufalejskim złoże niklu 4) 
jest bogatsze. Minerały spotykane są tu w utwo- 5) 
rach gliniastych, mających w spągu marmur, w stro- 6) 
pie zaś glinkę ogniotrwałą lub rudy żelaza i man-
ganu. Miąższość pokładu rudnego waha się od 31 Razem . ~18:, ,0 48-!,0 689,1 ClfiS 
do 14 m. Zawartość niklu w rudzie przeciętnie . . . . . 
waha się od 2°& do 5%. Zapas niklu w zbadanej 

0 
Jak wid~c z powy~szego , Australia da1e ~onad 

części złoża w rudach, zawierających ponad 4% Ni, I 50 o. wydobycia rud mo~~bdenowych. Wydobycie rud 
wynosi około 3 OOO tonn metalu; zapas prawdopo- 1 mohbden~wych w Ros11 r?zpoczęte było na m,ałą 
dobny wynosi około 7 OOO tonn. Oprócz tego Ni skalę dopiero podczas wo1ny. 
znajduje się tu w złożach syderytu oraz w popiele Wydobycie rud molibdenowych na większą 
spotykanej tu odmiany torfu, zwanego kerzonitem. skalę odbywa się w Australii i w Norwegji, mając 
Zawartość Ni w tym ostatnim wynosi od 5%- 11 %; tu charakter stałego przemysłu. Wydobycie zaś rud 
zapas niklu w torfie wynosi około 500 tonn . molibdenowych w Stanach Zjednoczonych A. P. 

W innych częściach Rosji złoża niklowe do- i w Kanadzie prowadzone' było z przerwami w za-
tychczas nie są znane. leżności od zapotrzebowania na rynku. 
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Większe złoża rud molibdenowych są stosun
kowo rzadkie. Przyczyną jednak niewielkiego sto
sunkowo wydobycia rud tych jest nie tyle brak 
złóż, ile małe zapotrzebowanie metalu na rynkach 
międzynarodowych. Jest to jeszcze metal nowy, m a
ło zbadany i przytem drogi, w związku z czem 
i przemysł molibdenowy nie osiągnął dotychczas 
większego rozwoju. 

Złoża rosyjskie rud m o 1 i b de nowy eh w Rosji. 

Złoża rosyjskie rud molibdenowych są mało 
zbadane, prawdopodobnie jednak niektóre z nich 
mają wartość przemysłową. 

W większości zanotowanych w rosyjskiej lite
raturze geologicznej miejscowości, gdzie spotykane 
były rudy molibdenowe, mają one tylko znaczenie 
mineralogiczne. Znaczniejsze złoża. które mogą 
mieć wartość przemysłową, są następujące: 

l) Ka u k a z. Na Kaukazie północnym rudy 
molibdenowe spotykane były w wi~kszej ilości 
w górnym biegu rzeki A rdon w obw. Terskim. 

Na Kaukazie południowym złoża rud molib
denowych znane są w gub. Erywańskiej w pow. 
Aleksandropolskim w pobliżu huty miedzianej Mis
chana. Molibdenit występuje tu wspólnie z rudami 
miedzi. 

Il) Gub. Je n is ie j ska po w. Mi n us i ń
s ki. Rudy molibdenowe (molibdenit) występują 
w stosunkowo znacznej ilości razem z rudami mie· 
dzi w złożach w A leksiejewskiej kopalni miedzi 
w odległości 5 kl na południe od jeziora ltkul. Zło
że ma wartość przemysłową, słabą jednak jego stro
ną jest obecność w rudach razem z molibdenitem 
siarczków miedzi i żelaza, co utrudnia urabianie 
mechaniczne rud. 

Ili) O b w . Z ab aj kal s k i. Rudy molibdeno· 
we spotykane są tu często. Na uwagę zasługują 
złoża następujące: 

1) Złoża gór Złota i Goppiewska w pasmie 
gor Adun Czyłon, 

2) Złoża w dorzeczu rz. Unda, 
3) Złoże w pobliżu wsi Gutaj przy rzece Czi

koj w pow. Wierchnieudinskim. Złoże to podczas 
wojny było odbudowywane; wydobyto około 3 tonn 
dobrej rudy. Wartość jego przemysłową należy 
uważać za ustaloną. 

IV. Obw. Przymorski. 
1) Złoże, położone w pobliżu zatoki Płastun 

w kraju Ussuryjskim na brzegu morza, 

Kraj e wydobywające. 191 3 

Europ a. 
Anglja 182 

Francja. 245 

Saksonia i Czechosłowacja 150 

Portugalia . . 800 

Hiszpanja . 235 

Razem 1 612 

2) Złoże na brzegu morza Japońskiego mię
dzy zatokami Przemienienia Pańskiego i Św. Wa
lentego przy ujściu rzeki Siaoczyngoutzy. 

W i d o k i r o z w o j u p r z e m y s ł u m o 1 i b d e n o
w e g o w R o s j i. 

Przemysł molibdenowy w Rosji w znaczeniu 
właściwem dotychczas nie istniał. W r. 1916-ym 
rozpoczęto wprawdzie odbudowę złoża Gutajskiego 
w obw. Zabajkalskim, jednakowoż przez cały czas 
jego odbudowy wydobyto zaledwie około 3 tonn 
rudy z zawartością ponad 80% MoS2• Przetapiania 
rud molibdenowych na wytwór pośredni, ferromo
libden , w Rosji nie było uskuteczniane. 

Wobec posiadanych danych geologicznych, mo
żemy przypuszczać, że niektóre z rosyjskich złóż 
rud molibdenowych nadają się do odbudowy w ska
li przemysłowej i mogą służyć za podstawę dla 
stworzenia przemysłu molibdenowego. Do takich 
złóż należy przedewszystkiem złoże Gutajskie, ma
jące ustaloną wartość przemysłową. 

Wolfram (tungsten). 

W y t w ó r c z o ś ć w o I f r a m u, j e g o z ł o ż a n a 
k u 1 i z i e m s k i e j i z n a c z e n i e z ł ó ż r o s y j

s ki eh. 

Główne z.astosowanie znalazł wolfram w wy
twórczości specjalnych gatunków stali w postaci 
stopu z nią samodzielnie lub też razem z innem1 
metalami specjalnemi, jako to: chrom, m'alibden, 
wanad, mangan, uran, kobalt. 

Dodany w ilości od 2% - 25~ do stali wol
fram (zwykle poniżej 16~1), nadaje jej wlasność sa· 
mohartowania się przy temperaturze od 300° do 
700°, co pozwala stosować przy obróbce metali 
instrumentami ze stali wolframowej szybkość zwię
kszoną. Niektóre gatunki stali wolframowej pdzna
czają się zwiększoną odpornością na wszelkie od· 
kształcenia mechaniczne; stal taka używana jest do 
budowy najbardziej ważnych i czułych części róż
nych mechanizmów i maszyn (resory, części aero
planów, łodzi podwodnych, automobili, śruby okrę
towe, propellery, pancerze okrętów wojennych i t.p.). 
Szerokie zastosowanie wolfram ma również w wy
twórczości lampek żarowych z nicią metalową. 

Wydobycie rud wolframowych*) w tonnach 
metrycznych, obliczone na zawartość 60% W03, wy
nosiło w okresie łat 1913 do 1917 : 

19 17 191 ll 1919 1920 

26!°> 325 183 HO 
26 1 212 :33 6 
200 245 :HO 110 

l 1'>96 1 300 8!-"l4 200 
52fl 580 :365 150 

'.! 847 2 662 1 755 666 

*) Główne minerały rudne wolframowe •ą: I) wolframit FeMn W04, 2) szelit CaW04, 3) hubneryt MnW04 i 4) ferberyt FeW04 • 
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Kraje wydobywające. 1913 1917 1916 19 19 1920 

A z ja. 
Półwysep Malaj ski, 200 721 :362 :'i.)0 -100 

Birma i n 2 u oo -!800 ;3 800 2 !>OO 

In do-Chiny francuskie flO 4~3 -!:'iO 280 .'i O 

Sjam 291 726 11\!i !OO -W 

Chiny 1 :rno 10 200 (j ooo H50 

Japonja (i l'..orea) 297 1 (i60 I 700 50 120 

Rosja (Syberia). 47 :10 

Razem 2 :wo 9 1 ~7 17 727 11 .'i80 7 660 

Ameryka. 
Stany Zjednoczone A. p l 3!l7 :) 57! ł :)/'i Sł!l 196 

Meksyk !108 239 12fl 160 

Argentyna .':>30 990 62;) ;}7;, 1:10 

Boliwja. 564- 4 215 :i 700 2 160 :100 

Peru. :300 427 2:)6 Ili GO --
Razem 2 700 11 3±4: 9 :193 3 6-!0 8-rn 

A ust r al ja. 
Quensland. :)4:l ·1'11 358 :137 120 

New South Wales. 20~ 268 280 250 :,o 
Nowa Zelandja . 270 23:i l\Ji 167 13 

Pozostałe prowincje i Tasmania 100 533 71.'i -!50 2:39 

Razem l 122 l 51-! j :):)0 1 20ł ł22 

Ogól em 8 00-1- 2-1- 845 :u !\!32 18 188 9 59.J. 

Jak widać z zestawienia powyższego, podczas dzynarodowych dokonywa się obrotów tylko rudą, 
wojny wydobycie rud wolframowych znacznie wzro- zawierającą ponad 55 u~ W03; tylko taka ruda uwa
sło w wyniku zwiększenia zapotrzebowania na wy- żana jest za przedmiot wywozowy. 
roby wolframowe przez przemysł wojenny. Podczas W Rosji złoża rud wolframowych znane są na 
wojny rozpoczęto odbudowę złóż wolframu w Chi- Uralu, w obw. Zabajkalskim, na Ałtaju i w obw. 
nach, w Meksyku i w Rosji. Amurskim. Złoża te są mało zbadane; dopiero 

Największe ze znanych na kuli ziemskiej złóż w r. 1915-ym zwrócono na nie większą uwagę. Naj-
tud wolframowych są: większe znaczenie wśród nich mają niewątpliwie 

l) Europa; złoża w Hiszpanji i Portugałji. złoża zabajkalskie i amurskie. Charakter tych złóż 
2) Azja; złoża w Birmie i na półwyspie Ma- pozwala przewidywać, że z czasem staną się one 

lakka (Stany Perax, Selangor), ora7 złoża w Chi- ośrodkiem przemysłu wolframowego i prawdopo-
nach, Japonji i Korei. 

1 

dobnie pokryją w całości zapotrzebowanie Rosji . 
3) Ameryka; złoża w Stanach Zjednoc:_:zonych . . . 

A . P. (Kolorado, Kalifornj a, Arizona, Idaho, Wa- Złoza rud wolframowyc h w Ro s ji. 
shington), złoża w Argentynie (prow. San Luis). , I. U r al. Na Uralu znane jest jedno większe 
w Boliwji (prow. lnquisivi). w Peru (prow. Anga · złoże wolframowe w pobliżu wsi Bajewka (gmina 
raes i. Pallasca). Bagariak gub. Permska). Złoże to rozpoczęto odbu-

4) Australj a; złoża w południowej części lądu I dowywać podczas wojny dla potrzeb przemysłu wo-
stałego. I jennego. W ykonane roboty dowiodły, że odbudowa 

Metal z rud wolframowych wytapiany jest złoża może mieć rację bytu tylko w warunkach wo
w krajach z rozwiniętym przemysłem metalurgicz- jennych , kiedy nie chodzi o cenę kopaliny; dla od
nym, głównie w Stanach Zjednoczonych A. P„ 1 budowy w warunkach zwykłych złoże jest zby t 
w Anglji, w Niemczech, Francji, Belgji i dawnej ubogie. 
Austrji. Zawartość W03 w rudach wydobywanych 1 Il. Ałtaj Rudy wolframowe spotykane są 
waha się zwykle w granicach od 0,5 do 1,5%, zrzad- w złożu Zmieinogorskiem rud srebrno-miedzianych 
ka tylko dochodząc do 2?6 -4%. Ruda przeznaczona oraz w okolicach tego złoża. Poważniejszych robót 
do wytapiania metalu, powinna zawierać najmniej poszukiwawczych tu nie przeprowadzano, wskutek 
60% W03, wobec czego rudy surowe powinny po- 1 czego niemożliwem jest narazie wydać sąd o war
dlegać uprzedniemu wzbogaceniu. Na rynkach mię- I tości złóż. S potykane w kopalni Kolywańskiej na 
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Ałtaju minerały wolfrail)owe mają prawdopodobnie niknionych. Brak było mechanizmów, potrzebnych 
tylko znaczenie mineralogiczne. dla urabiania rud w celu wzbogacenia zawartości 

Ili. Ob w. Z ab aj kal ski. Obszerny okrąg I metalu na kopalniach; wzbogacanie to prowadzono 
rudny, zawierający liczne złoża rud wolframowych, ręcznie. W takich warunkach odbudowa była nader 
znajduje się w południowo-zachodniej części okrę- nieekonomiczną i nieracjonalną. wskutek czego wy· 
gu Nerczyńskiego w dorzeczu rzek Onon i Onon· twór otrzymywany kosztował zbyt drogo. 
Borzja pomiędzy pasmami gór Borszczowocznem Ten sam los mniejwięcej spotkał przedsiębior
i Nerczyńskiem. Okrąg złożony jest ze starych łup- ców prywatnych, którzy przystąpili do odbudowy 
ków krystalicznych, przerywanych miejscami intruzją złóż w Szerłowej Górze i Chara-Nor. Mogli oni 
granitóh, z któremi związane są złoża rud wolfra- przez pewien czas pracować tylko dzięki temu, że 
mowyz\ ·. d . l . . . . I rząd zabierał całą rudę wydobywaną i naznaczał 

1oza zie ą się na trzy grupy, a m1anowic1e: · bl' d · k · • 1) ł d · ł · S ł G. . Ch na mą cenę, o 1czoną na po stawie osztow w1a-
grup) a po u n~owdak; z oza .ze_r owBa .orak 1 S kar~- I snych wydobycia. W pierwszym roku odbudowy 

N~r; 2 grupa .sro. o~a; zrnza yrkms o- ? tur (1916) wydobyto wszystkiego około IS tonn rudy 
skie, AntonoweJ gory 1 Ołdanda; 3) grupa połnoc- bog co eJ· a t s'c' 680 WO 

ł · d · • · d k T · U d . . wz a n z zaw r o ią Il 3. na; z oza z1a1u wo rze urga 1 n a; na1waz-
niejsze wśród nich są złoża gór Bukuka i Biełucha. Taki wynik odbudowy złóż zabajkalskich nie 
Zawartość W03 w rudach waha się tu od 0,3°0 do obniża jednak bynajmniej ich wartości. Dowodzi 
1,0~. Stosunkowo bogatsze są złoża w grupie połu- on tylko, że uprzednio cały obszar rudny powinien 
dniowej . Oprócz złóż wyżej wymienionych są dane być zbadany geologicznie oraz powinny być prze· 
do przypuszczeń o istnieniu jeszcze innych złóż prowadzone studja nad urabianiem rud. Próby wy
w Zabajkalju. Opierając się na przesłankach natu- I tapiania metalu z rud (ferro-wolframu) prowadzone 
ry geo.logicz1?ej •. m~żemy prz:i'.pusz7~ać, że powinno I ~yły na. i:iałej hucie elektrycznej w ~etersburgu; 
tu zna1dowac się Jeszcze duzo złoz wolframowych 1ednoczesme w roku 1916-ym przystąpiono do bu
nieznanych. Większość złóż wymienionych została dowy w tym celu pieca elektrycznego w Satkińskiej 
odkryta po r. 1915-ym. Obszar rudny, jako całość, hucie rządowej na Uralu. 
jest prawie zupełnie niezbadany; możliwem jest, że Z powyższego wynika, że narazie przedwcze
złoża te, na które zwrócono wypadkowo większą snem byłoby dawać ostateczną ocenę złóż rud wol
uwagę, nie należą do najbogatnych. W każdym ra- framowych w Rosji. Prawdopodobnie jednak złoża 
zie Nerczyński obszar wolframowy jest bardzo obie- amurskie i zabajkalskie mają wartość przemysłową. 
cującym; dla prawidłowej jednak oceny wartości 
jego należałoby przeprowadzi<i uprzednio odnośne Antymon. 
badania geologiczne i roboty poszukiwawcze. Wyd 0 bycie rud a n tym 0 n 0 wy c h wy-

IY. Obw. Amurski. W r. 1916-ym odkryto twórczość antymonu na kuli ziemskiej. 
bardzo obiecujące. złoże ru~ wolframowy~h (szelitu) Antymon używany do niedawnych czasów tyl
w dorzeczu r~eki Selemdza na kopal~iac~ zł?ta I ko na W schodzie w kosmetyce, obecnie znalazł sze
(T-w~ Amurskiego p~zemysłu. złotego) 1 sąsie?mch rokie zastosowanie w następujących dziedzinach 
(~alezącyc~ do Mord~na) po_rmędzy dopływ.ami rze- techniki: 1) wytwórczość stopów drukarskich i ste
k.1 Selemdza: rzeka~1 Elga i , ~aergen. Złoze to po- reotypowych, 2) wytwórczość stopu z ołowiem, uży
siada prawdopodobnie wartosc przemysłową. wanego w technice wojennej (Hartblei), 3) przy 
Widok i rozwoju przemysł u w o l fr am. o- wulkanizacji gumy, 4) w chemji przemysłowej (cu-

w e g 0 w R 0 s j i. krownictwo), w medycynie i farbiarstwie. 

Wydobycie rud wolframowych ro ;:poczęto w Ro- Rudy antymonu (główna ruda stybnit Sb2S3) 

sji w r. 1916-ym. Na Uralu rząd carski rozpoczął występują zwykle razem z rudami innych metali, 
odbudowę złoża Bajewskiego, w Nerczyńskim zaś jako to: ołów, miedź, złoto, srebro, żelazo, cynk. 
okręgu zarząd dóbr carskich jednocześnie rozpoczął I Dokładnej statystyki międzynarodowej wydo-
odbudowę złoża góry Eukuka. Odbudowa prowa- bycia rud antymonowych niema. 
dzona była jednocześnie z robotami poszukiwaw- 1 W przybliżeniu wydobycie rud wynosiło (w 
czerni, co związane było z szeregiem błędów nieu- tonnach): 

Kraje wydobywające 1908 1916 I ~l 17 1918 1919 

Stany Zjednoczone A. P. :16(' 14:W 31 0 4.1 

Boliwja (wywóz) 7~ l!i OTi 12 860 4770 

613 New South Wales. 119 i no • 
Nowa Zelandia . 

160 696 
fi 

Peru. 930 łf>O 160 

Austria . 193 1 2!'•'"> 

Węgry 1 316 20!}! 4ł4 
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Kraje wydobywające 1908 

Francja. 26 026 

Algier {wywóz) . 190 

Włochy. 2 825 

Meksyk {wywóz) 36 

Portugalja . 76 

Hiszpanja . 124 

Ind o-Chiny 
Chiny :'l OOO 

Japonja. 15 

Głównymi dostawcami rud antymonowych są 
Chiny (prow. Huan, Changsha), Francja {Auvergne), 
Boliwja i Algier. W Niemczech i w Stanach Zje
dnoczonych A. P. antymon wytapiany był razem z 
ołowiem z rud polimetalicznych, dając ołów twardy 
{Hartblei) z zawartością 13%-14% Sb. 

Wytwórczość antymonu metalicznego ma nie
co dokładniejszą statystykę: 

Niemcy (Hartblei) 
Francja . • 
Stany Zjednoczone 

A. P. {Hartblei) 
Japonja 
Węgry . .. 
Chiny (wywóz) 
Włochy 
Meksyk . 
Anglja 
His7panja . . . 
Australja Zachodnia 

Wytwórczość w tonnach me tryc znych 

1913 1916 1917 

1 600 2600 
6390 

2 204 1 770 2 100 
21 12398 7000 

I 038 1 ooo 800 
10841 24 740 34410 

76 660 
2 140 

5 758 I 713 
. 425 

12 

Rosja posiada złoża rud antymonowych, z któ
rych wydobycie mogłoby pokryć z łatwością spoży
cie wewnętrzne; złoża te nie były jednak odbudo
wywane. Rynek rosyjski był w zupełnej zależno
ści od dowozu zagranicznego. Przed wojną nie by
ło to uciążliwem wobec małego spożycia antymonu 
w Rosji; podczas wojny jednak, kiedy zapotrzebo
wanie wzrosło do 2 500 tonn rocznie dla potrzeb 
wojennych, dostawa antymonu związana była z du
żemi trudnościami. 

Zł o ż a r u d a n t y m o n u w R o s j i. 

I. Ural. Na Uralu znane jest złoże stybnitu 
na brzegach rzeki Aramaszki w pow. Jekaterynbur
skim w okręgu Wierch-Isetskim. Rudy zawierają 
domieszkę złota. Złoże to odbudowywane było w 
okresie lat 1880-1890, jako złoże rud złotych. Sty
bnit związany jest tu z żyłami kwarcu, zalegające
mi wśród szarych łupków metamorficznych. Złoże 
nadaje się do odbudowy przemysłowej. 

Stybnit spotkano również razem z rudami biz
mutu i rtęci w złożu Ajatskiem w tymże okręgu 
Wierch-lsetskim. Złoże to ważniejszego znaczenia 
niema. Stybnit może być w nim wydobywany tyl
ko łącznie z innemi rudami. 

1916 1917 

2 430 2 :!!:>4 

8 940 4 fl :'>Q 

43:H 060 

829 2 647 

1 ooo 
170 160 

(}42 10 1 

42 800 31 ooo 
280 

1918 

l :129 

2 218 

3 269 

:w 

18 11 2 

41 

191 9 

976 

60'1 

62 

8 92:3 

Il. R o s j a p o ł u d n i o w a. W zagłębiu Do
nieckiem w Nikitowskiem złożu rud rtęci rudy an
tymonu występują razem z cynobrem w takiej ilo
ści, że złoże to może być uważane śmiało za zło
że polimetaliczne rud rtęci i antym9nu. Części zło
ża, bogate w antymon, są zwykle ubogie w rtęć i 
naodwrót. Złoże nadaje się do odbudowy zarów
no rtęci, jak i antymonu. 

Ili. Kaukaz. W głównei;n pasmie gór Kau
kaskich znany jest szereg złóż stybnitu, występują
cego w postaci żył od I do 20 cm miąższości wśród 
łupków gliniastych. Najbardziej zbadanem i zasłu
gującem na uwagę złożem tego typu jest złoże gó
ry Elja w pow Duszetskim w gub. T yfliskiej w po
bliżu wsi Sno, obok drogi wojenno-gruzińskiej. Zło
że to, położone na wysokości 3 km nad powierzch
nią oceanu, jest trudno dostępne. Złoża tego typu 
spotykane były w dalszych okolicach góry Elja oraz 
w różnych miejscowościach w gub. Kutaiskiej oraz 
w obw. T erskim. 

Złoża nieco innego typu, posiadające prawdo
podobnie wartość przemysłową, spotkane było w 
pow. Raczyńskim w gub. Kutaiskie j na pra wym 
brzegu rzeki Czeszura, w odległości 1 O km od wsi 
Ge bi. 

W gub. Jelizawetpolskiej stybnit spotykany był 
w dorzeczu rzeki Szamchor. 

Niektóre z Kaukaskich złóż stybnitu niewąt
pliwie mają wartość przemysłową. 

IV. Turkiestan. Niewielkie złoże stybni
tu, występujące razem z rudami ołowiu, znane jest 
w pow. Margiełańskim przy rzece Kiczik-Ałaj (do
rzecze Amu-Darja). 

V. Ałtaj. Stybnit s potykany był tu w znacz
nej ilości w Zmieinogorskie m złożu rud srebrno
miedziano-ołowianych. 

VI. Ob w. Z ab aj kal s ki. Wszystkie złoża 
rud srebrno-cynkowo-ołowianych w obw. Zabajkal
skim zawierają również pewną ilość stybnitu. Prze
ciętna zawartość antymonu w rudach waha się zwy
kle od 0,9% do 2%, dochodząc jedna k czasem do 61~„ 
jak ma to miejsce np. na złożach spaskich i nie
których zerentujskich. Odbudowa niektórych ko
palń rud ołowiano-srebrnych była tu w swoim cza
sie nawet wstrzymaną. z powodu wysokiej zawar
tości antymonu w rudach. Tak np. w ołowiu, wy 
tapianym w hucie Duczarskiej, zawartość Sb docho
dziła do 4,86~0• Fakt ten ws kazuje, że złoża rud 
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srebrno-cynkowo-ołowianych w okręgu Zabajkalskim 
nadają się do wytwórczości ołowiu twardego (Hal"t
blei), t. j. stopu antymonu z ołowiem, jak ma to 
miejsce w Niemczech i w Stanach Zjednoczonych 
A. P . Oprócz tego w obw. Zabajkalskim .w osta
tnich latach odkryto kilka samodzielnych złóż rud 
antymonu w dorzeczu rzeki Unda i w pobliżu s ta
nicy Ust' Onon. Złoża te zasługują na uwagę. 

VII. Ob w. Am ur ski. I) Złoże Boguczań
skie, położone jest w odległości 15 km na północ
ny zachód od wąwozu Małego Chinganu i w odle
głości 6 km od rzeki Amur. Złoże to składa się z 
szeregu żył fluorytu, zawierających również stybnit. 
Samodzielnego znaczenia stybnit tu nie ma, w cha
rakterze jednak pobocznego produktu przy odbu
dowie fluorytu może być wydobywany z dobrym 
wynikiem. • 

2) W górnym biegu rzeki Selemdża przy UJ
ściu do niej rzeki Charga znaleziono w ostatnich 
latach złoże stybnitu zasługujące na uwagę. 

W i d o k i 'r o z w o j u p r z e m y s ł u a n t y m o n o
w e g o w R o s j i. 

Z danych przytoczonych wynika, że Rosja ma 
dostateczne warunki naturalne dla stworzenia u sie
bie własnej wytwórczości antymonu. W złożu Niki
towskiem na Południu Rosji rudy antymonu mogą 
być wydobywane jako wytwór uboczny przy wy
dobywaniu rud rtęci, w złożu Boguczańskiem w 
obw. Amurskim jako wytwór uboczny przy wydo
byciu fluorytu; złoża zaś na Uralu (złoże Arama
szewskie) i na Kaukazie mogą zabezpieczyć samo
dzielne wydobywanie rud antymonowych. Oprócz 
tego w obw. Zabajkalskim antymon może być otrzy
mywany w stopie z ołowiem w postaci ołowiu twar
dego (Hartblei). 

Stront. 

Minerałami rudnemi strontu o znaczeniu prze
mysłowem są celestyn (Sr SO 4) i stroncjanit (SrC03). 

Główne zastosowanie znalazł stront w prze
myśle cukrowniczym. Wodorotlenek s trontu ułatwia 
wydzielenie i wykrystalizowanie cukru. Azotan, wę
glan i chlorek strontu używane są do wyrobu sy
gnałów ogniowych i rakiet. Siarczan strontu używa
ny jest do wyrobu substancyj fosforyzujących. 
Oprócz tego stront używany jest w przemyśle cera
micznym i w farmaceutyce . 

Wytwórczość strontu na kuli ziemskiej jest nie
wielka. Istnieje · właściwie tylko jeden obszar, 
w którym odbywała się stale w szerszym rozm,iarze 
wytwórczość strontu, mianowicie w Westfalji w za
głębiu kredowem Munster. Wytwórczość strontu 
wynosiła tam (w tonnach metrycznych): 

r. 1880 
" 1884 
" 1885 
„ 1900 

1910 

około 2 OOO 
7 800 

" 
4000 
1 ooo 

800 

Wytwórczość strontu w Stanach Zjednoczo
A. P. wynosiła w ostatnich latach (w Short tonnach); 

r. 1916 
1917 

" 1918 
1919 
1920 

250 
4035 

400 

W Rosji celestyn spotykany był w niektórych 
prowincjach stosunkowo często, złoża jego jednak 
nie są zbadane. Głównemi obszarami złóż strontu 
są obw. Fergański, obw. Zakaspijski i Kaukaz. 

Zpośród znanych w Rosji złóż celestynu nale
ży wymienić: 

I) Ob w. Fergański; powiat Kokandski, 
złoża znajdują się w odległości 30 km od Kiszłaku 
Ladan. Celestyn spotyka się tu w postaci gniazd 
i żył w wapieniach kredowych ra~em z gipsem. Za
pas ogólny celestynu wyliczony jest w wysokości 
około 16 500 tonn. 

2) Ob w. Z a kaspijski; złoża położone są 
na południowy wschód od zatoki Kara-Bugaz w od
ległości 15 km od brzegów tejże w górach Kok-Tau. 
Celestyn występuje w postaci cienkich warstw 
w utworach gliniastych na przestrzeni ponad 40 km. 
Zapasy celestynu w złożach wynoszą setki tysię
cy tonn. 

Z powyższego wynika, że Rosja posiada do
stateczne zapasy strontu dla pokrycia zapotrzebo
wania własnego, a nawet dla wywozu. Ujemną stro
ną złóż jest ich niedogodne położenie geograficzne 
zdała od ośrodków przemysłowych i kulturalnych. 

Bar. 

Mineralami rudnemi baru o znaczeniu przemy
slowern są witeryt (BaC03) i baryt (BaS0.1). Z nich 
witeryt jest kopaliną względnie rzadką, baryt zaś 
jest głównym surowcem dla wytwórczości baru 
i jego związków. Przeciętne wydobycie ogólne wi
terytu wynosiło na kuli ziemskiej przed wojną oko
ło 9 OOO tonn barytu zaś około 150 OOO tonn metr. 
roczme. 

Bar znajduje szerokie zastosowanie w technice, 
dzięki czemu wytwórczość związków barowych roz
winięta jest do rozmiarów wielkiego przemysłu. 
Ważniejsze dziedziny zastosowania baru i jego 
związków są następujące : farbiars two {jako do
mieszka do farby białej biel litoponową „blanc f.ixe"), 
cukrownictwo, garbarstwo {jako garbnik), przędzal
nictwo (apretura). Niektóre związki baru używane 
są w pirotechnice i w sygnalistyce wojennej. Oprócz 
tego baryt sproszkowany używany bywa często do 
zafałszowywania mąki ; jest to domieszka szkodliwa 
ze względu na trujące własności tego minerału. 

Witeryt jest wydobywany prawie wyłącznie 
w Anglji, wydobywającej do 90% tegoż. Niewielkie 
ilości dają Styrja, Salzburg, Śląsk i Węgry. Naj
większe wydobycie barytu do 60 OOO tono rocznie 
dają Stany Zjednoczone A. P „ posiadające najbo-
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gatsze złoża tego minerału (Missu{i, Georgja, Ken
tucky, Tennessee. Virginia), następnie idą Niemcy, 
Anglja (32 OOO tonn rocznie) Francja ( 12 OOO tonn 
rocznie), Kanada (3 500 tono rocznie), Włochy i Hisz· 
panJa. 

Zarówno witeryt jak i baryt występują w przy
rodzie bądź w postaci żył samoistnych, bądź też 
jako minerały żylne, towarzyszące rudom innych 
metali. Złoża ostatniego typu dają · największe wy-

dobycie barytu. 
Rosja posiada liczne złoża barytu na Kauka

zie, w Rosji północnej, na Uralu, w Azji środko
wej i w Syberji zachodniej. Ze złóż tych tylko bar
dzo nieliczne były odbudowywane. Złoża witerytu 
o znaczeniu przemysłowem nie są w Rosji znane. 
Wydobycie barytu w poszczególnych obszarach 
w Rosji i wielkość przywozu tegoż uwidocznione 
są w tablicy poniższej (w tonnach metrycznych): 

Rok Kaukaz Ałtaj 
Gub. suma Przywóz Spożycie 

O.toniecka wydobycia 

l!ll2 1 25() J 2."i) 17 852 191 0~ 

191 :~ 11ao J 940 JS OOO !91HO 

Jll14 :;Pfl 895 l l Sł;s l '.~ 7~8 

] 9J.'> 1 J'>O 1 650 2 830 60!') :-} +;i;, 

19 Hi J 6."10 I 500 :l I :'\O 2 66-Ł !'>SO+ 

W latach więc przedwojennych Rosja wydo
bywała tylko około l O'~ własnego spożycia barytu. 
Krajami, przywożącemi baryt do· Rosji, były Niem
cy, Holandja, Francja i Anglja. 

Główne złoża barytu w Rosji położone są w na
stępujących okręgach : 

l) K a ukaz posiada liczne złoża barytu, sku
pione przeważnie na południu od głównego pasma 
w gub. Kutaiskiej i Jeliwetpolskiej. Spotykane są tu I 
zarówno żyły czystego barytu, jako też i żyły rudne 
innych metali (miedzi, pirytu, ołowiu, cynku), któ
rym towarzyszy zazwyczaj baryt. Złoża w tych 
dwóch guberniach dawały największe na Kaukazie 
wydobycie barytu. 1 

Złoża na Kaukazie północnym obw. T erski 
i Kubański są mało zbadane, niektóre z nich zasłu
gują jednak na uwagę. 

2) R ols j a północ n a. Baryt spotykany jest 
tu samoistnie w górzystej części gub. Ołonieckiej 
w postaci żył wśród wapieni oraz towarzyszy ru
dom innych metali prawie we wszystkich złożach 
tychże w północno-rosyjskiej prowincji metalurgicz
nej (w gub. Ołonieckiej, Archangielskiej i Woło
godzkiej). Najlepsze pod względem gatunku mate
rjału i najbogatsze złoża, odbudowywane przed woj
ną, położone są na południowej wyspie Jeleniej na 
jeziorze Oneżskiem. Zapas barytu w tych złożach 
wynosi około 200 OOO tono. 

3) R o s j a śr o d k o w a, p o ł u d n i o w a i 
wsch o d n i a większych złóż barytetu o znaczeniu 
przemyslowem nie posiada. 

4) Ur a I posiada znaczną liczbę złóż barytu, 
który zwykle towarzyszy rudom innych metali 
(miedź, złoto , piryty). Baryt występuje przeważnie 
tylko w górnych poziomach złóż. Wydobycie wła
snego barytu Ural nie prowadzi, bez wątpienia je
dnak szereg złóż uralskich ma znaczenie przemy
słowe . Złoża te położone są w gub. Permskiej, 
Ufimskiej , (Zlatoustowski okręg) i Orenburskiej. 

5) O b w . Z a k a s p i j s k i, T u r k i e s t a n, 
ob w. Si emir ie cze ń s ki. W górzystych częściach 
posiadłości rosyjskich w Azji środkowej znajduje 
się znaczna liczba złóż barytu, nadających się do 
odbudowy. Ujemną stroną tych złóż jest ich duża 

odległość od linij komunikacyjnych i ośrodków kul" 
turalnych oraz przemysłowych, co dla dość mało
wartościowego i ciężkiego wytworu masowego, ja
kim jest baryt, ma znaczenie rozstrzygające. Baryt 
towarzyszy tu przewazme rudom innych metali 
i może być wydobywany, jako wytwór uboczny. 

6) S y ber ja. Liczne złoża przemysłowe bary
tu skupione są w obszarach górskich w Syberji za
chodniej, podczas gdy w Syberji wschodniej baryt 
ma tylko znaczenie mineralogiczne. 

Baryt występuje w Syberj i zachodniej w po· 
staci żył, pni rudnych i pokładów w towarzystwie 
rud innych metali. Wśród tych ostatnich najczę
ściej spotykane są metale szlachetne w postaci ro
dzimej. Baryt występuje przeważnie w górnych po
ziomach złóż, niżej zaś zastępuje go kwarc. 

Znaczna liczba bogatych złóż barytu znana 
jest na Ałtaju (okrąg Zmieinogorski, Zyrjanowski, 
Rydderski i inne), w górach Sałairskich, w stepach 
Kirgiskich i w gub. Jenis iejskiej (pow. Aczyński 
i Minusiński). 

Widoki prz e my s łu barytowego 
w Ro s ji. 

Przytoczony powyżej pobieżny przegląd głó
wnych obszarów złóż barytowych w Rosji wskazu
je, że kraj ten posiada znaczne zapasy tego surow
ca kopalnego. Stroną ujemną większości tych obsza
rów jest znaczna odległość ich od ośrodków kultu
ralnych i gospodarczych. Wyjątek stanowią niektóre 
złoża w Rosji północnej, na Uralu i na Kaukazie. 
Złoża w pozostałych obszarach będą zyskiwały na 
znaczeniu praktycznem w miarę udostępniania ich 
drogą budowy odnośnych linij kolejowych. 

Bogate zapasy złóż barytowych w Rosji dają 
rękojmię, iż Rosja ma wsze lkie· dane dla unieza
leżnienia się od przywozu barytu z zagranicy i dla 
stworzenia nawet wywozu tego wytwóru. Materiał 
wywozowy mogą dawać między inne mi złoża w Sy
berii zachodniej (ałtajskie, salairs kie , jenisiejskie), 
o ile rozwiązaną będzie udatnie sprawa wielkiej 
północnej drogi morskiej do ujścia rzek Jenisiej i Ob'. 

(c. d. n.) Wac.faw Bóbr. 
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Historja 
, . 

rozwo1u gorn1ctwa w zagłębiu 
Ostrawskiem.*> 

Historja rozwoju górnictwa w zagłębiu Ostraw- Okres trzeci od roku 1835-go do roku 1870-go: 
skiem jest stosunkowo młoda. Podczas gdy począt- Zastosowanie siły parowej zarówno do wyciągania 
ki górnictwa węglowego w Anglji sięgają IX stule- jak i do odwadniania, wprowadzenie kolejek wą
cia, w Belgji X III stulecia, pierwsze wiadomości o skotorowych i małych wózków kopalnianych oraz 
pokła-dach węgla w zagłębiu Ostrawskiem pochodzą urządzeń wentylacyjnych. 
z końca XVIII stulecia. Około roku 1770-go pewien Okres czwarty od roku I 870-go do czasów 
kowal nazwiskiem Kelticka w odległości około 1 OO m obecnych: udoskonalenie kopalnictwa na modłę 
od dzisiejszego szybu hrabiego Wilczka w Ostrawie zagraniczną z najnowszemi urządzeniami technicz
Sląskiej zwrócił uwagę na wychodnię pokładu Fran- nem1 1 maszynowemi. 
ci~zki i po wypró~owaniu węg~a ~la ~elów kowal- W początkach rozwoju przemysłu górniczego 
sbch uz~skał dma 28-go pazdz1er~1ka r. 1776-go w zagłębiu Ostrawskiem władze górnicze i sąd gór
pozwoleme urzę~owe . na wydoby~ame wę~la. Ta 

1 

niczy dla Ostrawy znajdował się w Kutnej Górze. 
zatem data uwazana jest za. dz1en nar?dzm prze- Po wprowadzeniu w życie prawa górniczego w 
mysłu .węglowego w zagłę~m Ostrawsbem. Wydo- dniu 23-im maja r. 1854-go oddano władzę sądu 
b?"wame węg~a odb~ało s1ę początkow? sposobem górniczego nowo utworzonemu komisarjatowi gór
p~erwotnym 1 potem nawet ~o uz.yskamu przez hra- niczemu w Opawie. W roku 1857-ym komisariat 
b~ego Wilczka prawa poszu~iwama w t.en s.am spo~ górniczy został przeniesiony do Ołomuńca i dopie
sob był? prowadzone prawie. przez p~ł ~1eku, az ro w roku 1892-im utworzono okręgowy urząd gór
"":reszcz1e wprowadzon? prawidłowy gormczy spo- niczy w Ostrawie Morawskiej, podporządkowany 
sob odbudowy pokładow węgla. starostwu górniczemu w Wiedniu. 

Najstarszym włomem wogóle w zagłębiu Ostra w- W roku 1835-ym miał miejsce wielki przewrót 
skiem jest sztolnia Burnia hr. Wilczka, założona w górnictwie, jak na owe czasy, albowiem wpro
w r. 1790-ym, długości 342 m którą to sztolnię jesz- wadzono tu na wzór zagranicy maszyny parowe. 
cze w r. 1863-im można było zwiedzać; obecnie jest Pierwszą wywadniarką, poruszaną siłą pary, uru
ona zamurowana. W 50 lat później zaczęto bić chomiono w roku 1835-ym przy pogłębianiu szybu 
w dobrach hr. Wilczka pierwszy szyb. Jest to szyb maszynowego w Dąbrowie. W roku 1842-im pusz
.vyciągowy i wodny św. Trójcy, który prawdopo· czono w ruch parową maszynę wyciągową na szy
dobnie zaczęto bić w dniu św. Trójcy w roku bie Anselma w Petershofen, która była w użyciu 
1840-ym. Pierwsze roboty górnicze w okręgu wschod- przez 39 lat. 
nim zagłębia mogły rozpocząć się około roku Przewietrzanie kopalń rozpoczęto w r. 1840-ym, 
1790-go przez hr. Larisch Monnicha na górze Olaż- od kiedy na szybach Zwierzyny .uruchomione ~o
nik obok Karwiny. W roku 1780-ym znane były stały w r. 1841-ym pewnego rodzaju maszyny w1a
również wychodnie węgla w Petershofen na ów- trowe, a w r. I 845-ym na szybie Bettina w Dąbro
czesnym Śląsku pruskim, lecz dopiero w roku wie zaczęto używać do przewietrzania kopalni drew-
1782-im właściciel domenów Hulczyńskich baron niane skrzydła wiatrakowe o średnicy 80 cm, poru
Gutschreiber kazał prowadzić pędzenie sztolni. W szane przy pomocy rąk. Drewniane skrzydła wia
przeciągu następnego dziesiątka lat powstały inne trakowe w r. 1847-ym zastąpiono żelaznemi i za-
szyby i to w bardzo krótkim okresie czasu. stosowano do ich poruszania silę parową. 

Historję rozwoju górnictwa w zagłębiu Ostraw- I Pierwsze wyciąganie klatkowe z samochwy-
skiem można podzielić na cztery główne okresy, tern spotykamy w r. 1853-im na szybie Franciszka 
mianowicie: Okres pierwszy od r. 1770 do r. 181 O; w Przewozie (Oderfurt), które zaprowadził zarząd
przeważnie kopalnictwo sztolniowe, przewożenie 1 ca górniczy Peche, stosując j ednocześnie wynale
węgla na taczkach, ruch przy pomocy siły ludzkiej; I zione przez siebie łapadło. 
węgiel jako artykuł, nie mający wielkiego zastoso- Postępy i ulepszenia w kopalnictwie pod każ
wania, nie miał zb"ytu. I dym względe~ spo~ykamy w lata~h 1835-1870, jak 

Okres drugi od roku 181 O-go do roku 1835-go; np. w r. 1843-tm me przepuszczająca wody obudo
budowa szybów, ruch przy pomocy siły ludzkiej i wa szybu Karoliny w Ostrawie Morawskiej naspo
koni, mianowicie: kołowrót ręczny i kołowrót kon- sób belgijski i westfalski, w r. 1840-ym zastosowa
ny; wydobywanie węgla przy pomocy wózków ko- nie liny drucianej do wyciągania i t . d. Pierwszą 
palnianych na chodnikach. linę z drutu stalowego w zagłębiu ·Ostrawskiem za-

stosowano w roku 1874-ym na kopalni węgla ka-
*) W. Jic insky; Bergmannische Notizen (1 856-1898) aus miennego Towarzystwa Witkowickiego. 

dem Ostrau-Karwiner·Ste inkohlenrevier. Do roku 1855-go na wielu kopalniach zawia-
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dowcami byli ludzie bez ' wyższego wyksztalcenia I Wysyłanie węgla, wydobytego na kopalniach 
górniczego. Od tego jednak czasu kiero-wnictwo ko- odbywało się do roku 1855-go wozami, ponieważ 
palń przechodzi w ręce ludzi fachowo wyksztako- · teren zbytu węgla sięgał tylko do Opawy, Ołomuń
nych , którzy nadają całemu górnictwu w zagłębiu ca, Przerowa i Cieszyna. Wybudowanie kolei pół
Ostrawskiem nowy kierunek. Rozwój postępuje szyb- nocnej do Bogumina w roku 1857-ym położyło kres 
ko i nie tylko powiększono stare sżyby, lecz rów- wysyłaniu węgla wozami. W roku 1862-im oddano 
nież zaczęto bić nowe. do użytku przemysłu górniczego kolej Ostrawa -

Gazy wybuchające znane były w zagłębiu Os- Michałkowice, a ;v roku 187~-ym kolej Michałow:i
trawskiem już w połowie ubiegłego stulecia i oba- ce. - Dąbrow8:, ktore to ~ole1e połą~zyły. wszystkie 
wiano się ich bardzo, jednakże zwa1czanie ich było szyby -::agłębia Ostrawskiego z k<;>leJą połnocną do 
niedostateczne, gdyż przewietrzanie kopalń było B<;>~umma. O? roku 186_8-go kole) ~oszyc~?-Bogu
nieszczególne a lampa bezpieczeństwa małe miała ~mska przecma połudmowo-z~chodn~ą .~częsc zagię-

. J k 1856 I b bia, w roku 1871-ym uruchomiono lmJę Ostrawa -
zastosowame. eszcze w ro u. -ym amp.a ez- F · dl d k 1887 dd d · k · 
pieczeństwa nie wszędzie była znana i używana ty!- ~ie ank t. wd r<;> d -w. ok a~o 0 S uz~t bu gor-
ko do oświetlania przodków. Oświetlanie kaganka- npi.ctwa oke)l . 01 ~az ową(dl .1t. ~w1ic4e66- )chobndrunn. 

· · b l h · · dk · 1erwszą o e) 1nową tugosc1 m z u owa-m1 otwartem1 yrn powszec ne a rew1z1a przo ow k I 88 3 · d b A 1 p · h 
po wolnej dniówce odbywała się przy świetle lam- [ 0 d rd u k-yn. 0 szy u p nze m~ w eters 0

-

pek zwykłych, co było powodem licznych wybu- en o worca o e1owego w rzewoz1e. 
chów gazów, oparzeń i opaleń. Jako jednostkę do mierzenia węgla przy wy-

Lampy bezpieczeństwa zaprowadzono po raz dobywaniu oraz ,przy sprzedaży, używano do roku 
pierwszy w roku 1856-ym na kopalni Henryka (Ko- 1830-go wyłącznie garnce. wit!deńskie, od tego zaś· 
lej północna) i na kopalni Tiefbau Towarzystwa czasu _do roku 1848-~o ~zy:-vano w okręgach za-

w.tk · k. · k 1877 · chodmch centnary w1edensk1e, w okręgach wschod-
1 ow1c 1ego, a Jeszcze w ro u -ym na wie- 1 • h . . h · · . · h · d · k " \ 

lu kopalniach używane były tak lampy zwyczajne 

1 

~1c w rozn~c i;i1e~scowosc1ac garnce wie ens 1e 
jak i lampy bezpieczeństwa , co nawet dozwolone 1 centnary wieden~ki~. W roku 1858-ym wprowa-
by~o w myś~ rozporządzenia star~stwa górniczego .z f876.y z:_ta}z w ~zycie . yntlkr dowy a od roku 
dma 21-go lipca r. 1877-go. Dopiero rozporządzeme go ( 

1 
OO f )się węgie ty 0 na centnary me-

starostwa g~rniczego z lipca r. 1886-go położyło tryczne g · 
kres używaniu lamp zwyczajnych; kopalnie Zwie- Płókanie węgla, potrzebnego do wytworzenia 
rzyny były ostatniemi kopalniami w zagłębiu Ostraw- koksu, zastosowano po raz pierwszy w roku 1856-ym 
skiem, które oświetlały kopalnie lampami zwykłemi. na kopalni Albert w Hruszowie, używając do tego 

Pierwsze obmurowanie szybu zastosowano na rynien odpływowych, w których płókano węgiel. 
szybie Tiefbau Towarzystwa Witkowickiego. W ro- Sortowanie węgla było z początku bardzo pierwo-
ku 1890-ym obmurowano · · · b I tne i polegało na przesypywaniu węgla przez uko· rowmez szy gnacy w . . . . p· . 
Marienbergu; tutaj jednak przyjęto po raz pierwszy j sme pos taw1oi:e s ita. 1erwszą ~ortowmę, pon~szaną 

k ·
1
· b t · 

0 
al e)· ·e 

1
·ak d parą, uruchom10no w roku 1868-ym na szybie T1efbau prze ro szy u w pos ac1 w n , a m , o- T w· k · k . 

tychczas, w postaci kwadratowej. Wobec taniości owarzystwa it owic iego. 
drzewa obmurowanie chodników nie było stosowa- Miał węglowy sprzedawano początkowo za pół 
ne, a ubezpieczanie chodników przy pomocy stem- darmo lub ofiarowywano bezpłatnie, byleby pozbyć 
pli żelaznych spotykamy w roku 1877-ym. się go; dopiero w roku 1864-ym rozpoczęto próby 

Do wysadzania węgla używano do roku 1856-go 
wyłącznie rządowego prochu czarnego, który zapa
lano przy pomocy źdźbła słomy lub hubki; w tym 
roku zaczęto stosować ro raz pierwszy lont Pick
forta. Pierwsze próby rozsadzania węgla dynamitem 
datują się około roku I 8f>8-go. 

Zastosowanie powietrza 
nictwie nastąpiło już w roku 
nym w Orłowie, mianowicie 
łowrotu. 

zgęszczonego w gór-
1870 na szybie Głów
do uruchomienia ko-

Energji elektrycznej użyto po raz pierwszy do 
oświetlenia kopalni w roku · 1884-ym na szybie Eu
genjusz w Peterswald, do poruszania maszyn pod 
ziemią w roku 1894-ym na kopalniach książęcych 
w Karwinie a do poruszania maszyn na powierzch
ni w roku 1896-ym na kopalniach Towarzystwa 
Witkowickiego w Dąbrowie. 

wytwarzania brykietów z miału węglowego na kopal
ni Henryk. 

Odwadniarki podziemne zaczęto stosować od 
roku 1878-go; pierwszą odwadniarkę zmontowano 
w szybie Zofja w Porębie i od tego czasu znalazły 
one zastosowanie ogólne. 

Nie można tu pominąć sprawy bezpieczeństwa 
na kopalniach i wypadków nieszczęśliwych, spowo
dowanych brakiem doświadczenia i niewystarczają
cych zarządzeń bezpieczeństwa . . Liczba wypadków 
nieszczęśliwych początkowo była bardzo wielka. 
Przyczyną największych wypadków na kopalniach 
by.ły gazy wybuchające. Pierwszy największy wypa
dek na kopalni zdarzył się, jak sięgają kroniki 
w roku 1854-ym, na szybie Karolina w Ostrawie-Mo
rawskiej; zabitych zostało 14 ludzi. 

Niepokoje i zatargi pomiędzy robotnikami a 
pracodawcami .datują się od najdawniejszych cza-
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sów, ale dopiero w roku 1848-ym doszło do wię
kszych zaburzeń w zagłębiu Ostrawskiem, kiedy to 
większa część robotników wystawiła wspólne żąda
nia w sprawie zarobków. Powodem zaburzeń były 
zawsze płace robotników. 

Urzędnicy kopalniani zjednoczyli się w roku 

1873-im, zakładając równocześnie Ostrawski Związek 
górników i hutników. 

W dniu 3-im marca r. 1888-go dyrektorowie 
kopalń postanowili odbywać periodyczne zjazdy 
celem wspólnych narad t. zw. Direktorenkonferenz. 

tłum. T. Pindelski. 

Koszta własne w przemyśle górniczym w Anglji.*> 

W związku z artykułem d r. Jiingsta**) pod 
powyższym tytułem podajemy dane następujące o 
kosztach własnych w przemyśle górniczym w An
glji w kwartale trzecim r. 1923-go. Dane odnoszą 
się, podobnie jak poprzednio, tylko do kopalń wę
gla kamiennego, których wydobycie w przybliżeniu 
wynosi 95°0 ogólnego wydobycia węgl a w Anglji. 

Wydobycie węgla i stan załóg pomienionych 
kopalń był w kwartale trzecim r. 1923-go w porów
naniu z kwartałem drugim tegoż roku następujący: 

Kw a rta 

2· gi 3· c i 

Kwarta/ drugi Kwartał trzeci 
s zyli n- s zylin-

gó w p t.· nsow gów pensó w 

Zarobki l ; 11,·Hi 1:1 :-3.26 

Drzewo kopalniane materjał 

mny 2 ~, :!.) 2 » ,07 

Administracja i koszta ubezpie-
czeniowe :! 7 ,7:1 2 iO,łl 

Właścicielom gruntów o 6. :i_ o 6,-17 

Ogólne koszta własne li :l ,8~ 11,21 

Dochody :!O li,-16 19 11.-1:! 

Zysk czysty ;{ 2,CH 0,22 

Zysk czysty, osiągnięty przez przemysł węglo-
(i!} .'>27 łG.J. 61 91)9 !J 2 wy w Anglj i w kwartale drugim r. ub„ nie był do Wydobycie ton n, 

Zużycie własne 

Węgiel deputatowy 
Zbyt 

:~ !'l.);j :!28 

I -179 78fi 

:i 821 Ml9 osiągnięci a ani w przybliżeniu w kwartale trzecim. 
1 :·n !> :105 Wskutek wzrostu kosztó"" własiiych o I szył. 7,39 

(IQ 09H !>li ófl 86:\ o7s pensów (do 18 szyi. I 1,21 pensów) z jednej strony 
i wskutek zmnie1'szenia się dochodów o 7,03 pen-

Liczba robotników . 1 1onso : 1os 2:ill 

Jak widać, w kwartale trzecim r. ub. wydoby
cie węgla zmniejszyło się o 3 530 OOO tonn czyli o 
5,38'~. a w podobnym stosunku zmniejszył się i zbyt 
węgla w pomienionym okresie. Zużycie węgla na 
potrzeby własne wynosiło 6, 16°0 wydobycia ogólne
go (w kwartale drugim 6,03~). górnicy zaś otrzyma
li 2, 1 2~> węgla deputatowego (w kwartale drugim 2,26%). 

sów (na 19 szył. 11,43 pensów) z drugiej strony 
zysk czysty zostal znacznie zmniejszony. Wynosił 
on na I tonnie sprzedanego węgla 1 szył. 0,22 pen
sa, podczas gdy w kwartale drugim wynosił 3 szył. 
2,64 pensów. Na wzrost kosztów własnych wpłynę
ły najwięcej wypłacane zarobki, które na I tonnie 
wynosiły 13 szyi. 3,26 pensów, czyli o 1 szyi. 3,80 
pensów ( 1 I ,O I%) więcej, aniżeli w kwartale drugim. 
Pozostałe części składowe kosztów własnych nie 

Na każdą I tonnę węgla, zdatnego do sprze- I wzrosły w tym samym stosunku. 
daży, koszta własne kształtowały się przeciętnie we Wysokość kosztów własnych , dochodów i za
wszystkich okręgach górniczych w kwartale trzecim robków w poszczególnych okręgach górniczych w 
r. ub. w .Porównaniu z kwartałem drugim r. ub. w I kwartale trzecim r_ ub. przedstawiały się w sposób 
sposób następujący: następujący (na jednej tonnie): 

Ogólne koszta Dochody z e 
Z ysk (-1- ) Strata ( ) Z arobek za I prze-

Okrąg własne sprzedaży pracowaną dniówkę 

szylling. pensów. szylling. pensów. szylling. pensów . szylling. pens ów. 

Szkocja . J !) :3,fi7 Hl 7.72 + o -1, 1.'> 11 10,0S 

Northumberland . rn 4.?'>:3 ~] +,09 + 11.fiti 10 7 ,9.1 

Durham . 19 4,-17 ~1 :i,.~ł + 2 0 ,87 lU fi. !!9 

Walja południowa . '.L l '3 , 2~ 22 .'>,t) + 2, -1 ?'> JO !>,66 

") Gl1icka11.f, r. 1924, Nr. 11 
"") Pr~eglqd Górnicso-J/11t11ic.sy, r. 1924, Nr. 5, str. 312-3 15. 
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Ogólne koszta Dochód ze 
Zysk C+ ) Stra ta (- ) 

Zarobek za 1 prze· 
pracowaną dniówkę Okrąg własne sprzedaży 

szylling. pensów 

Yorkshire 16 10.07 

Lankashire 19 11,69 

Walja północna . 20 1,98 

Staffordshire ! :'> 9 .40 

Cumberland 22 9.:!7 

Bristol 20 3.17 

Forest of Dean 17 0,97 

Somerset 17 ! ,87 

Kent . li) 8,16 

Cała Anglia kwartał łłl . 18 II,21 

Il . 17 3,32 

szylling. pensów 

18 1, 17 

Hl 1,26 

18 8,60 

I:'> 1,62 

20 t>,!3 

w 3,1 8 

18 11,H 

19 4,:i:i 

:!O .) ,'3 7 

19 I I .43 

20 6 ,46 

szylling. pensów 

+ l 
o 
l 

o 

+ o 
+ 
+ 
+ o 

+ I 

+ :1 

3,10 

10,43 

:i,:l'3 

7,78 

2,84 

0,01 

10, 47 

ll,6R 

9.21 

0,22 

2,64 

szylling. pensów 

l I 

8 

7 

9 

7 

8 

i 

12 

JO 

2.33 

10,l l 

:i ,21 

7,97 

:1,-17 

li, !;) 

:~ , ;)8 

8,:ia 

6 ,91 

7,20 

51 ,77 

Cztery okręgi pracowały w kwartale trzecim (7 szyli. 7,97 pensów); w Wałji południowej płaco
ze stratą, która najwięcej wynosiła w okręgu Cum- no po 1 O szyli. 5,66 pensów na dniówkę. 
berland (2 szyli. 2,84 pensów); reszta okręgów pra- Liczba przepracowanych dniówek przez jedne
cowała z zyskiem, który wahał się w granicach po- go robotnika w kwartale trzecim wynosiła 64,2 (w 
między 0,0 1 pensa (Bristol) a 2 szyli. 0,87 pensa kwartale drugim 66,4), liczba straconych dniówek 
(Durham). Ten ostatni jednak okrąg górniczy wy- przez dowolne świętowanie wzrosła do 5,8 (w 
woził największe ilości węgla zagranicę. , kwartale drugim 5,7). 

Zarobek na dniówkę wynosił w kwartale trze- ! Wydajno~ć na je?nego robotnika w całym 
cim w całej Anglji przeciętnie I O szyli. 7,20 pen- j kwa~tale trzecim wynos1~a 55,9~ tonn ("':' kwa rtale 
sów, podczas gdy w kwartale drugim wynosił 9 drugim 59,44 tonn), zas na Jedną drnowkę 17,42 
szyli. 9,77 pensów, czyli że w kwartale trzecim [ cwts*) (w kwartale drugil'\l 17,90 cwts.). 
wzrósł o 9,43 pensów albo 8,0 I%. Najwyższy zaro- j tłum. T p 
bek na dniówkę był w okręgu górniczym w Kent _ · · 
( 12 szy Il. 6, 91 pensów) a najniższy w Staffordshire I *) 1 c wts. (hundredwe ights) )0,8 024 kg-. 

Ośmiogodzinny dzień pracy na Śląsku Górnym. 

W wyniku ukladu, zawartego w dniu 17-ym 
marca r. 1924-go pomiędzy Związkiem pracodaw
ców górnośląskiego przemysłu górniczo-hutniczego 
a zjednoczonemi w Zespole Pracy organizacjami 
związków robotników kopalnianych i metalowych, 
od dnia 20-go tegoż miesiąca czas pracy robotni
ków, zatrudnionych w przemyśle górnośląskim wy
nosi 8 godzin dziennie. Układ powyższy ujęty zo
stał w postaci zmienionego artykułu 20-go umowy 
podstawowej dla kopalń węgla na polskim Śląsku 
Górnym i otrzymał brzmienie następujące : 

wynosi od początku zjazdu aż do ponownego jego 
rozpoczęcia lub od ukończenia zjazdu aż do p ono
wnego jego ukończenia 8 godzin, np. : 

początek zjazdu o g . 6,- początek wyjazdu o g. 2,
koniec „ 6,30 „ 2,30. 

W związku z nowem uregulowaniem czas u 
pracy podnosi się u robotników ugodowych z dniem 
20-ym marca r. 1924-go wysokość zasadniczej wy
dajności (t. zw. Sołł-Leistung), która brana jest za 
podstawę przy ustała11iu ugód. 

Cz a s pracy. 
Sygnaliści, maszyniści, straże ogniowe oraz 

wszyscy robotnicy, zajęci przy obsłudze urządzeń, 
Czas pracy (z wyłączeniem przerw) wynosi l stałe w ruchu będących, winni zmieniać się na 

zasadniczo 8 godzin dziennie i nie może przekra- dniówkę w miejscu swej. pracy. 
czać 48 godzin w tygodniu . O ile odległość od szybu do miejsca p racy 

Czas, zużyty na przygotowanie się do pracy, wynosi dla robotnika, oczekującego swego następcy 
nie wlicza się do czasu pracy (dotyczy to np., stró- w miejscu pracy, więcej niż ~ kilometra, robotnik 
Ży, odźwiernych, strażaków, szoferów, woźniców i t.p.) . ten otrzymuje, jako odszkodowanie za przedłużony 

I) Czas trwania dniówki pracy pod ziemią pobyt na dole, dodate k następujący : przy odłegło-
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ści od t do I ~ km w wysokości 1
/ 1G dniówki za 

każdy pojedyńczy dzień, przyczem jednak odpada 
osobny dodatek nadgodzinowy za ten czas; za każ
dy rozpoczęty dalszy kilometr drogi podnosi się 
ten dodatek znowu o dalszą szesnastą część dniów
ki dziennie. 

W miejscach pracy o temperaturze ponad 28°C. 
czas pracy wynosi 6 godzin dziennie. 

2) Rrzeczywisty czas pracy na powierzchni 
wynosi przy ruchu, którego praca nie może być 
przerwana (np. w centralach elektrycznych, w kok
sowniach, przy dniówkach zmiennych, przeciętnie 
56 godzin tygodniowo. 

3) W czasie trwania dniówki na wszystkich 
kopalniach stosownie do wymagań ruchu powinny 
być bez osobnych w tym względzie narad stosowa
ne przerwy w celu odpoczynku lub przyjęcia posił
ku. Przerwy te w ogólnej sumie mają trwać nie 
dłużej, jak trzy czwarte godziny, i uie wliczają się 
do czasu pracy. 

4) Sprawa skrócenia czasu pracy, które oka
że się koniecznem z powodu braku materjałów te
chnicznych i t. p., będzie uregulowana przez kiero
wnictwo zakładu w porozumieniu z radą zakłado· 
wą w myśl postanowień odnośnych ustaw (§ 12 
rozp. z dnia 3-go września 1919-go r. R. G. B. 
I. 1500/l 9). 

5) Dla pracy niedzielnej pozostają w mocy 
postanowienia odnośnej ustawy. 

6) O ile czas pracy w przededniu większych 
świąt ulegnie skróceniu, zapłata za ten czas obliczo· 
ną będzie tylko w stosunku do ilości wykonanej 
pracy. 

7) Przy niedozwolonem samowolnem skróce· 
niu czasu pracy przez robotnika zmniejszonym bę· 
dzie jego zarobek stosownie do czasu straconego 
niezależnie od tego, czy jest on robotnikiem dniów
kowym czy pracującym w ugodzie. Za podstawę 
do skrócenia zarobku z powodu straconego czasu 
pracy będzie wzięty odpowiedni zarobek z układu 
płac. 

Układ powyższy wchodzi w życie z dniem 
20-ym marca r. 1924-go i zachowuje swą ważnosc 
aż do odwołania . Może być on wypowiedziany na 
miesiąc naprzód, lecz nie wcześniej jak od dnia 
30-go czerwca r. 1924-go. 

Katowice, dnia 13-17 marca r. 1924-go. 

Układ powyższy podpisali: Związek praco
dawców górnośląskiego przemysłu górniczego i hu
tniczego Krause; Polskie Zjednoczenie Zawodowe 
Urbańczyk; Centralny Związek Zawodowy Polski 
Rybicki; F reie Gewerkschaften Ritzmann; Christłi
ches Gewerkschaften Jankowski i Gewerkverein H . D. 
Griese. 

Tłumaczył z niemieckiego 
s. z. 

Położ.enie ekonomiczne w zagłębiu Ruhry. 
(Dokończenie, p. Nr. 8, str 529). 

Przemysł górniczy węgla brunatnego, ześrod· żej kosztów własnych, brak prawie zupełnie poku
kowany w terenie zajętym w okręgu Kolonji, znaj- pu. Minimalna wysyłka, ogranicza się od kilku 
duje się w podobnem położeniu gospodarczem, jak mięsięcy tylko do powiększenia zapasów tych ko
górnictwo węgla kamiennego, tak w swoich zaga- palń, które dostarczają rudę do własnych hut. 
dnieniach finansowych, rynkowych jak socjalnych Pracodawcy, przypuszczali, że biorąc pod uwa· 
i politycznych. gę to katastrofalne położenie górnictwa rud, znajdą 

I tutaj zmierza się z całą energią do obniżenia I zrozumienie wśród robotników przez podniesienie 
cen węgla , żeby zastosować je do siły kupna spo- wydajności w granicach możliwości. 
żywców. Górnictwo rudy żelaznej w południowej Żądanie przedłużenia pracy dniówkowej pod 
części Westfalji t. zw. Siegerland stoi w calem te- ziemią o jedną godzinę (dotychczas 7 godzin) spot· 
go słowa znaczeniu. Konieczność zamknięcia ko- kało się z bezwględnym oporem ze strony związ· 
palń wynikła z obecnego ogólnego położenia go- , ków zawodowych robotniczych, tak że ministerium 
spodarczego, powodującego wyolbrzymienie kosztów I robót publicznych Rzeszy, występujące, jako pośre
w!asnych do granic niemożliwych, głównie w sku- J dnik, ustaliło długość dniówki pod ziemią tylko na 
tek cen węgla, które włącznie z obecnemi koszta- 8 godzin wł'ącznie z wjazdem i wyjazdem. 
mi frachtowemi, dalej w skutek nadzwyczajnych Niektóre kopalnie podjęły pracę na podstawie 
cię~arów socjalnych (deputaty) przenos_zą 15% k<;>- I powyższego orzeczenia sądu rozjemczego. Okazało 
sztow własnych. Zdecydowały o tern takze wysokie się jednak po krótkim czasie niemożliwością prowa
ceny materjałów oraz spadek wydajności pracy. dzenie kopalni w obecnych warunkach. Skutek te-

Przytem uważa się nawet obecną cenę ; prze- go był taki, że większa część kopalń po kilku ty
dażną rudy s iegerlandskiej, jakkolwiek tylko o 16% I godniach ruchu dla uniknięcia dalszych strat była 
wyższej od przedwojennej, za niekalkulacyjną głó- I zmuszona, przez urzędowe zawiaJ.omienie odpowie
wnie w skutek współzawodnictwa z rudą szwedzką, dnich czynników wstrzymać wszelką wytwórczość 
hiszpańską i afrykańską. I aż do ostatecznego poprawienia się stosunków. 

Wobec tego mimo tej ceny, leżącej już poni- Obecnie pracuje zaledwie kilka małych kopalń, któ· 
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rym udało się dojść do porozumienia z robotnika- me handlu zagranicznego a tern samem przemy-
mi w sprawie 10 godzinnej pracy dniówkowej . słu maszynowego na terenie zajętym. 

Rozumie się samo przez się, że samo uregu- Pewne ułatwienie nastąpiło już i z tego po-
lowanie zagadnienia pracy nie będzie wystarczają- wodu, że niedawno obniżono znacznie ceny rudy 
ce, aby ożywić na nowo kopalnie w Siegerland. żelaznej. Czy jednakowoż spowodowany tern spa-

T utaj muszą współdziałać wszystkie inne czyn- dek cen w przemyśle maszynowym jest trwały, jest 
niki, przedewszystkiem obniżenie kosztów frachto- wątpliwem, a to z powodu zarzucania w ostatnich 
wych, materjałów opałowych, i innych materjałów. czasach przemysłu zamówieniami, spowodowanemi 
Jeżeli dążenie to nie spowoduje obniżenia kosztów spadkiem franka francuskiego, wskutek czego silny 
własnych, poniżej cen sprzedaży, nie ma mowy o popyt może znów podnieść ceny. 
szybkiem ożywieniu górnictwa ru.d w Siegerland. Przyczyniło się do poprawy stosunków obok 

spadku cen artykułów pierwszej potrzeby i surow· 
Przemysł żelazny Reńsko-W estfalski nie osięg- ca także wyrozumiałe stanowisko robotników , któ

nął jeszcze połowy wytwórczości i pojemność jego rzy zgodzili się na I O godzinny dzień pracy (z ł 
pozostaje jeszcze długo niewyzyskaną głównie wsku- godz. przerwą obiadową) i nie usunęli się od pod
tek ograniczenia wywozu żelaza, oznaczonego we- niesienia sprawności, jakiej wymaga gospodarcze i 
dług cyfr wywozowych z r. 1922, przez t. zw. Rah- polityczne położenie przemysłu. 
menabkomen i wskutek utrzymania granic celnych Faktycznie daje się zauważyć wszędzie coraz 
od strony nieobsadzonej części Rzeszy. Ceny uło- większa sprawność i chęć do pracy, co doprowa
żyły się w stosunku do ograniczonej wytwórczości dziło w wielu wypadkach do zwiększenia wydajno
i niezależnie od tego, jaki kierunek przyjmie stan ści ponad normy przedwojenne. 
rynku w najbliższych tygodniach ze wz5lędu na sil- , Przedewszystkiem jednak zasadniczo na po· 
ne z zachodu idące „dumping" współzawodnictwo. prawę wpłynęła IO godzinna praca, system ugodo
Będzie to w dużym stopniu zależne od ruchu bu- wy i różniczkowanie plac. 
dowlanego, który w ostatnich czasach według da- Zbyt dla przemysłu maszynowego jest jednak 
nych izby handlowej Duisburg-Wesel wykazuje oz- w dafszym ciągu znacznie ograniczony przez obcią
naki pewnego ożywienia. \Vielki przemysł chciałby żenie kosztami frachtowemi , znacz nie wyższemi od 
wykończyć budowę całego szeregu drapaczy chmur, przedwojennych, szczególnie na południe i wschód 
rozpoczętych w niezłych latach I q 18-1922, gd zie Niemiec oraz zagranicę . 
cały kapitał uciekał przed reperacjami i chronił się W tym wypadku może polepszyć położenie 
w tego i innego rodzaju urządzeniach. Cały szereg tylko obniżenie taryf, jak to już powyżej przedsta
olbrzymich budowli do 12 pięter w Bochum, Dort- wiono przy o mawianiu położenia gospodarczego w 
mund , Essen, Duisburg, Diisseldorf, Kolonii i t. d . przemyśle górniczym. 
czeka na wykończenie. Obecni~ zaledwie 5u~-81~ W normalnych czasach samo górnictwo w Ru
robotników w stosunku do września roku 1923-go hrze spotrzebowywało znaczną część wewnętrznego 
zatrudnionych jest przy budowie, ale przecież dale- zbytu przemysłu maszynowego. W s kutek jednak 
ko jest jeszcze do sezonu budowlanego, oddalają- braku pieniędzy i kredytu, górnictwo ogranicza się 
cego się zwłaszcza wskutek przedłużającej się zi- jedynie do najniezbędniejszych robót poprawczych, 
my. Na terenie Rzeszy nie ma nadziei do ożywie- gdyż nowe urządzenia , ulepsze nia i t. d . ogólnie nie 
nia się ruchu budowlanego, dopóki nie nastąpią mogą wchodzić w rachubę. Tylko w budowie ma
jakieś ulgi celne, co zależnem będzie od wielu czyn- łych maszyn a przedewszystkiem w maszynach, 
ników. związanych z gospodarką cieplną , pokazuje się pew-

Jako dostawca materjału opałowego, posiada- ne ożywienie z punktu widzenia osiągnięcia przez 
ło górnictwo zawsze znaczny wpływ na kształtowa- to obniżenia kosztów ruchom ych. Również daje się za
nie się cen w przemyśle maszynowym. uważyć objawy przypuszczam, bardzo s ilnego w przy-

Jeżeli uwzględni się, że ciężary reparacyjn e szłości dążenia w kierunku mechanizacji kopa.lń. 
obciążają I tonnę węgla w Ruhrze w wysokości Bardzo słabe jest zapotrzebowanie w maszy-
8,5 I O m, to przy średniej cenie maszyny 700 m/1, nach narzędziowych, komunikacyjnych, rolniczych, 
spotrzebowanie 7 tono węgla na 1 tonnę gotowej hutni czych , a to wszystko wskutek nadzwyczajnej 
maszyny obciąża cenę sprzedażną około 1 oi . Jeżeli ciasnoty pieniądza w poszczególnych działach prze
uwzględnimy przytem znaczne koszta da, podatki, mysłowych i gospod a rczych. 
faktury i t. d. to wypadną cen y, znacznie przewyż- Nie należy spodziewać się również, jak to by
szające przedwojenne. Łatwo zatem zrozumieć, że ło zwyczajem dawniej, żadnej pomocy ze strony 
zbyt rynku wewnętrznego i zewnętrznego zwłaszcza Państwa przez znaczne zamówienia. 
z powodu wysokich ceł ochronnych jest utrudniony Mimo tych wszystkich trudności nawiązuje prze-
w najwyższym stopniu. mysł maszynowy coraz więcej swoje s tosunki daw-

Zwolnienie ostatnio wywozu n iemieckiego od ne z zagranicą. W każdym razie, aby doprowadzić 
płacenia 26'~ wysokości frachtu na rzecz skarbu an- do zupełnego ożywienia przemysłu maszynowego 
giełskiego, jako rachunek reparacyjny, i ob niżenie w Ruhrze, muszą iść ręka w rękę nie tylko s tara
tej stawki do s·:h wpłynie niewątpliwie na ożywie- nia w celu obniżenia kosztów wytwórczych, zdoby-
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cia rynków zbytu, ale także rozsądne regulowanie drogocennych aparatów i materjałów. Ponoszenie 
.stosunków, panujących na rynku pieniężnym. I takich kosztó~ jest rzeczą niemożliwą w obecnych 

Sądząc ze sprawności pracy, starań, oraz nad- warunkach gospodarczych. Należy zwrócić uwagę, 
zwyczajnego nacisku we wszystkich wyżej wspom- , że po r. 1914-ym przemysł chemiczny niemiecki 
nianych k ierunkach, można spodziewać się już w stracił swoją rolę · na rynku wszechświatowym. Obe
niedalekiej przyszłości znacznej poprawy stosunków cnie posiada on jeszcze przewagę tylko w przemy
gospodarczych i w tej dziedzinie przemysłu. śle farbiarskim, w niektórych artykułach farmaceu· 

Rynek rozmaitych wytworów chemicznych oka- tycznych oraz w kilku innych chemikaljach. Więk
zywał zawsze większy spokój i równowagę. Dlate- , sza ilość wytworów chemicznych stała się artyku· 
go też i obecne ceny osiągnęły szybko granicę, po- łem rynku międzynarodowego, tak że Niemcy w tym 
niżej której w najbliższej przyszłości nie należy spo- kierunk~ są już od tych cen zależni. 
dziewać się żadnego wahania. ! Oprócz tego większa część „chemikalij cięż-

Spożywca rozmaitego rodzaju chemikalji prze- I kich" składa się ze związków metalowych, jak tlen
stał liczyć na spadek cen. Zwiększony w ostatnich ków, sulfatów, chloroidów i t. d., miedzi, cynku, cy
czasach popyt doprowadził nawet do nieznacznej I ny, żelaza, aluminium i t. p„ k:tóre jako surowce 
zwyżki. Przyczyny tego zjawiska należy szukać w znajdują się w większości poza granicami Rzeszy. 
ogólnej poprawie położenia gospodarczego, wyma- Tak więc i z tego powodu przemysł niemiecki che
gającego większego spożycia chemikalji, oraz w miczny zależnym jest od rynku międzynarodowego. 
stopniowem wyczerpywaniu się zapasów, jakie utwo- Można powiedzieć o obecnych :warunkach zbytu 
rzyły się w zakładach chemicznych w początkach dla chemicznego przemysłu westfalsko-reńskiego co 
oporu biernego, kiedy to fabryki pracowały bez następuje: Wewnątrz obszaru zajętego w skutek 
zbytu. Na ożywienie przemysłu chemicznego wpły- wyżej wspomnianych okoliczności zbyt dla przemy
nęło jednak przedewszystkiem zawarcie w ostatnich słu chemicznego znacznie powiększył się. Zbyt do 
czasach umowy z Micum, która przyznaje wiele ulg reszty Niemiec da sję utrzymać tylko przy znacz
wwozowych i wywozowych. Przy tej sposobności nych ofiarach. 
chcę zwrócić uwagę, że przemysł chemiczny połud- Tu może posłużyć przykład. Technicznie wol
ni owych Niemiec zawarł już z końcem r . 1923-go ny od arsenu kwas siarkowy kalkuluje się na tere-
podobną umowę przewozową z władzami celnemi nie okupowanym 3,5 - 4,0 m. zł. 
francuskimi , podczas gdy przemysł chemiczny reń- w reszcie Niemiec . , . 2,0 - 2,5 „ 
sko-westfalski obciążony byl dotychczas wysoką ta- Dla przedstawienia obecnych cen rynkowych roz
ryfą celną francuską Że do tego czasu nie doszło maitych chemikaljów podaje kilka cen za I OO kg 
do porozumienia z Micum, główną przyczyną był I loco fabryka. 
brak wspólności organizacyjnej poszczególnych za- · Soda 14 m. zł., witriol miedzi 98/99% ktystal. 
kładów chemicznych między sobą i wskutek tego 46,50 m . zł., salmiak kryszt. 98/ 100% 43,00 m. zł. 
brak zwartego wystąpienia na zewnątrz. Metalłoidy, jak cynk, cyna i miedź kalkulują 

Sama umowa, która wchodzi w tej chwili w ży- się stale, jak dawniej , według londyńskiej giełdy 
cie a ważną ma być podobno do 15 maja, obejmu· metalowej. 
je główne zakłady chemiczne reńsko-westfalskie W ostatnich czasach zauważyć można znaczne 
i odnosi się tak do 'wytworów jak i zapotrzebowa- , ożywienie zapotrzebowania zagranicy na chemikalja 
nia surowców. Umowa przewiduje obniżenie do· niemieckie, szczególnie z Anglij, Japonji, która po· 
tychczasowego da, wynoszącego 5 - I 0%, na I% trzebuje do swej odbudowy przedewszystkiem cięż
wartości fakturowej. Cła wwozowe, albo zostały zu- I kich chemikalji. 
pełnie usunięte, albo też zmniejszone do granic : Stosunki pracy są podobne, jak w innych ga• 
możliwych. łęziach przemysłu. Ostatnia umowa z robotnikami 

Pozostał tylko t . zw. Umsatzsteuer w wysoko- upoważn'ia do zatrudniania robotników w przemy· 
ści 2%. W każdym razie sam przemysł chemiczny śle chemicznym 9 godzin na dobę. Jednak istnieje 
walczy z wielkiemi trudnościami, a to z powodu dążenie do przedłużenia czasu pracy na dwie zmia· 
wysokich cen węgla i surowców oraz braku kre- ny po 5 razem 1 O godzin na dobę, co jednak za
dytów. leżnem będzie od porozumienia z przedstawicielami 

Zmusiło to przeważną liczbę zakładów do robotników. 
znacznego ograniczenia swoich oddziałów niewy- W przemyśle cementowym reńsko-westfalsko 
twórczych. Wiadomo, że właśnie przemysł chemi- pomimo obniżenia cen z końcem stycznia r. b . nie 
<:zny posiada s tosunkowo najwięcej tego rodzaju daje się odczuwać prawie żadnej poprawy. 
oddziałów, ponieważ zakres pracy nie jest tutaj Cierpi on szczególnie dlatego, że obręb Ru
ograniczony do wytwórczości jednostkowej lecz sa- hry, który był przedtem jednym z większych spo
rna wytwórczość i jej rodzaj zależną jest w wiei- żywców cementu, wskutek zmian w warunkach go
kim stopniu od prac i doświadczeń, wykonywanych spodarczych, musiał dzisiaj odsunąć się od wszel
w laboratorjach. T ego rodzaju próby naturalnie nie kich zamówień i zatrzymać cały bardzo ożywiony 
są w danej chwili wytwórcze, tylko pracują na da- ruch budowlany. Równocześnie na Renie spotkał 
leką metę i wymagają znacznej liczby pracowników, się •związek przemysłowców cementowych z silnem 
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współzawodnictwem cementu zagranicznego belgij- naturalnie olbrzymie opóźnianie w dostawie towa
skiego, szwajcarskiego i angielskiego. Wywóz za- rów. W ten sposób wysyłka na wschód jest bardzo 
graniczny ustał zupełnie, zwłaszcza że wysokie ko- utrudniona, natomiast wwóz na zachód ułatwiony. 
szta frachtowe cement ten robią niezdolnym do Z tego powodu już obecnie znajduje się wiele to
współzawodnictwa z zagranicą. Sam fracht za wa- waru z Belgji i Francji na rynku tutejszym. 
gon 20 t cementu z Bohum do Hamburga, albo Bre- Ciekawą jest polityka celna, jaką prowadzą 
my wynosi obecnie około 6U m. zł. i podobnie wy- Anglicy. Wiadomo, że 15 listopada r . 1923 rząd 
soki fracht obowiązuje do portów nad Renem i Ru- niemiecki wydał zarządzenie, pod naciskiem ultima
hrą. Poprawa warunków zbytu dla przemysłu ce- tum londyńskiego Loyd Georga, na podstawie któ
mentowego zależną jest w zupełności od ukształto- rego każdy importent angielski towarów niemieckich 
wania się ogólnego położenia gospodarczego całego miał oddawać 1 

4 część ogólnej sumy fakturowej 
przemysłu reńsko-westfalskiego i ożywienia się ru- skarbowi angielskiemu. 
chu budowlanego. I Odbywało się to w ten sposób, że wręczał on 

Na podstawie umowy z d. 16-go lutego r. b . poprostu eksporterowi niemieckiemu tylko potwier· 
z Micum przemysł drzewny okupowanego terenu dzenie ·pisemne na tę sumę. Rzeczą zaś tego ostat
zobowiązał się na założenie t. zw. „ T reuhadstelle" niego było okazać to potwierdzenie w urzędzie 
i rozpoczęcia regularnego dostarczania od dnia l skarbowym niemieckim, aby od niego otrzymać na
marca r b kontygentu dawnego na rachunek re- leżną sumę. Suma ta szta na rachunek reparacji 
paracyj, który ma być kierowany właśnie z „Treu- angielskich. 
hadstelle" i wyczerpany zupełnie do stycznia r. 1925. Tego rodzaju obciążenie wywozu niemieckie
Obciąże~ie to jest bardzo duże. Z drugiej strony go doprowad7ić musiało albo do jego zupełnego 
związek przemysłowców drzewnych uzyskuje przez zabicia, albo do zwiększenia przemytnictwa, co nie 
to: 1) zabezpieczenie od konfiskaty obecnych za pa- leżało w interesie Anglji. 
sów drzewnych, 2) zmniejszenie ceł wwozowych Doszło zatem, na podsta ie całego szeregu 
niektórych pozycyj taryfy, pozycje 74- 83 o 10~ układów do nowej umowy, w myśl której Niemcy 
i 61 5- 634 o 40~. zobowiązują się wprawdzie zapłacić wszystkie cię-

Dosyć wielkie ożywienie daje się zauważyć w żary, jakie na ich wywozie nałożono, ale w czasie 
przemyśle skórzanym, co zresztą daje się odczuwać póżniejszym, gdy zostaną uregulowane finanse nie-
na giełdach tutejszych. I mieckie. . 

Należy również wspomnieć także o przemyśle j Tymczasem Niemcy zobowiązały się wyrównać 
włókienniczym, dla którego usposobienie ze wzglę- wszystkie zaległości za czas od dn. 17 pażdzierni
du na brak siły pokupowej u ludności, spowodo- ka r. 1923 do dn. 26 lutego r. 1924. Natomiast An
wanej przez niskie płace i zarobki, oraz brak go- glja od dn. 26 lutego r . 1924 zgodziła się odciążyć 
tówki i kredytu, nie przedstawia się różowo. wywóz niemiecki z 26~ na 511

0• 

Granica celna została ustanowiona d. 12 czerw- Przez tę umowę przemysł niemiecki ma na-
ca r. 1923 na zarządzenie komisji sojuszniczej, jako dzieje na ożywienie swojego wywozu zagranicznego. 
środek karny przeciwko Rzeszy Niemieckiej. Należy przyznać, że mimo piętrzących się trudno-

Wysokość cd oznaczono wtedy na 251> nie- ści, jakich z naszemi nie da się nawet porównać, 
mieckiej taryfy celnej. Ostatnio jednak podniesiono przemysł niemiecki przez śkupioną wolę oraz chęć 
ją do 1001~, tak że właściwie część zajęta została wyjścia z trudnego w najwyższym stopniu stanu 
gospodarczo zupełnie oddzielona od Rzeszy. Ten gospodarczego staje się powoli panem położenia. 
podział gospodarczy zostat nawet w ten sposób Wskutek ustalenia pieniądza nastąpiło wielkie 
w 1mocniony, że władze okupacyjne francuskie zmie- uspokojenie wśród warstw robotniczych. Ogólne 
n iły 227 pozycyj (z 946) taryfy celnej niemieckiej przedłużenie pracy do 8 godzin w górnictwie 1 bez 
{lnteralliste T arif) z tym zamiarem, aby ułat-:Vić wwóz zjazdu i wyjazdu), l O godzinny dzień pracy na 
niektórych towarów, przeważnie przemysłu luksuso- wierzchu podniosły wydajność w większości wypad-
wego z Ftancji. ków do wysokości przedwojennej 

· Spowod?~a!o . to o_czywi~cie wielkie trudnośc~ Ciągle można obserwować zniżkę n aj potrzeb-
gospodarcze _1 iezeh ~aJą b:yc zac~owane stosunki niejszych surowców, jak ruda, węgiel i t . p. Cena 
handlowe między N1emcam1 a zajmowanym tere- np. żelaza, która wynosiła w październiku L20 mk. 
nem, to musi przyjść do porozumień między do- spadła w lutym do 125 mk. · ' 
stawcami z okupacji a odbiorcami z Niemiec, aby Przemysł niemiec '< i znowu staje pomimo cię-
wspólnie ponosić ten ciężar. żarów i trudności polityczno-gospodarczych w całej 

Ta linja celna sprowadza także trudności w swej sile do walki na rynku międzynarodowym. 
przewozie, gdyż codziennie rr.ożna przepuszczać G t w R · · k. 

. lk k'lk . k k us a ozyc r. przez gramcę ty o 1 a wagonow, ws ute czego 
b P d iniynier górniczy. 

dworce towarowe są zupełnie za ite. owo uje to 
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UKŁAD 2 o „ ty, 
zawarty w dniu 
przemysłowców 

Polsce oraz 

12-ym kwietnia r. 1924-go pomiędzy Radą Zjazdu 
górniczych a Centralnym Z wiązki em górników w 
Związkiem górników Zjednoczenia zawodowego 

polskiego. 

I. Na zasadzie artykułu 37-go układu 7-go, 
zawartego pomiędzy przedstawicielami Rady Zjazdu I 
przemysłowców górniczych a Związkiem robotni- . 
ków przemysłu górniczego w Polsce (obecnie Cen
tralny Związek górników w Polsce) oraz Związ- , 
kiem górników Zjednoczenia zawodowego polskie- I 
go, najniższe zapewnione płace dniówkowe dla po
szczególnych kategoryj robotników na okres od d. 
1-go marca do dn. 30-go kwietnia r. 1924-go włącz
nie wynoszą tysięcy marek na dniówkę: 

Kate go r je. 

R o boty po d z 1 e m 1 ą. 

(. Górnicy, wiertacze otworów świ
drowych 
Górnicy na robotach szkodliwych 
dla zdrowia, wyszczególnionych w 
punkcie 2-im układu 7-go 

tysi ące 

marek 

7 076 

9b. 

9c. 

10. 
11. 
12a. 

12b. 

13. 

14. 
2. Pomoc górników (ładowacze) 

Pomoc górników na robotach szko
dliwych dla zdrowia, wyszczególnio
nych w punkcie 2-im układu 7-go 

8266 
5 743 I 

1· I5a. 

15b. 

3. Obsługa szybów: 
Sygnaliści szybowi na podszybiach 
głównych 
Sygnaliści szybowi na podszybiach 
innych, zapychacze i ściągacze szy
bowi jako też zapinacze przy głów
nych odstawach linowych i łańcu
chowych pod szybem . 

4. Pomoc: stajenni dołowi 
Ciskacze, podpinacze, zapinacze na 
pochylniach, koniarze, czyszczacze 
chodników, pozostali zapinacze przy 
odstawach linowych i t. p .. 

5. Chłopcy do 17 lat . 
6. Cieśle, murarze, budowacze 
7. Podsadzkowi robotnicy przy ukła

daniu podsadzki suchej 
Podsadzkowi robotnicy przy zamu
laniu, tamiarze tam filtrowych, rura
rze, zamulacze, przystawiacze, pod-
bijacze . . . , 

8. Szlamowacze chodników osadowych 
i żompli. 

R o b o t y n a p o w i e r z c h n i. 

9a. Górnicy, pracuJąi::y na kamienioło-

6434 

6445 

5 596 
5 0-'9 

4692 
3 263 
7 076 

5 486 

6 445 

6445 

16. 

17. 

18. 

19. 

mach, eksploatowanych przez kopal
nie dla celów podsadzkowych danej 
kopalni 
Sygnaliści szybowi na nadszybiach 
głównych 

Wykwalifikowani robotnicy placowi 
i wagowi oraz sygnali ści szybowi na 
nadszybiach innych . 
Pomoc starsza 
Pomoc młodsza . 
Kobiety i dziewczęta powyżej lat 
17-tu przy ciskaniu wozów . 
Kobiety i dziewczęta powyzeJ lat 
17-tu przy robotach pozostałych . 
Chłopcy i dziewczęta pomzeJ lat 
17-tu 
Furmani . 
Stróże, zatrudnieni 8 godzin na 
dniówkę. 
Stróże, zatrudnieni 12 godzin na 
dniówkę 

Wydział mechaniczny. 

I -sza kategorja (maszyniści przy 
głównych maszynach wyciągowych, 
przy turbogeneratorach na stacjach 
centralnych przy lokomotywach nor
malno-torowych) . 
2-ga kategorja (zastępcy maszynistów 
przy głównych maszynach wyciągo
wych, maszyniści na szybach zapa
sowych, szybach upadowych, przy 
pompach, kompresorach, stałych wen
tylatorach, napędzanych silnikami 
elektrycznemi o wysokiem napięciu, 
przy elektrowozach, benzynowozach 
i parowozach oraz przesuwalniach 
wagonów) 
3-c· a kategorja (maszyniści przy 
kołowrotach, napędzanych silnikami 
elektrycznemi o niskiem napięciu) . 
Obsługa różnych mechaniz~ów po
mocniczych (kołowrotki, pompki, 
wentylatorki, wózki motorowe, ben
zynowe i t. p .) do lat 21 
s tarsi ponad 21 lat . 

tysiące 
marek 

5 853 

5596 

5 316 
4 577 
3665 

3 263 

3 092 

2 139 
4296 

3 373 

4 577 

7 735 

6 794 

5 853 

4 577 
5059 

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



604 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1924 
~~~~~~~~~~~~~~ 

20. Pomoc maszynistów I-ej kategorji 
2-ej 

„ „ 3·ej „ 

2 1. Palacze w p ierwszych ttzech latach 
pracy w tej katego rj i .. 
Palacze po przepracowaniu 3 lat w 
tej kategorji 

22. Rzemieślnicy (tokarze, ślusarze, ko
wale, modelarze, giserzy, szwejserzy, 
kotlarze, blacharze, e lektromonterzy, 
murarze, cieśl e, stola rze, rymarze, 
malarze) 
Rzemieślnicy, pracu1ący stale na 
dniówkę. . 

23. Wykwalifikowani pomocnicy tychże 
(lecz nie rzemieślnicy) 
Wykwalifikowani pomocmcy rze
mieślników, pracujący stale na 
dniówkę. . 

24. Niewykwalifikowani pomocnicy rze · 
mieślników do lat 21 . . . . 
Niewykwalifikowani pomocnicy rze
mieślników starsi ponad 21 lat 

25. Chłopcy terminatorzy poniżej lat 17 

tya1ące 

marek 

5 853 
5 247 
4 520 

5932 

6074 

7 076 

7 656 

5 486 

5932 

3 996 

4466 
2 139 

II. Robotnicy. którzy pobierali dotychczas 
wyższą płacę dniówkową, aniżeli wynosiła najniż
sza płaca zapewniona według ich kategorji, otrzy
mują płacę zmniejszoną o taki sam odsetek, jak ich 
najniższa płaca zapewniona. 

III. Ceny ugodowe średnie z miesiąca 
lutego r. 1924-go obniżają się o 12°1o (czyli, że 
ceny ugodowe z lutego r. 1924-go należy po
mnożyć przez wspókzynnik 0,88.) 

Jednocześnie o ten sam odsetek obniżają się 
w tymże okresie ceny materjałów wybuchowych i 
in?ych, wybieranych do robót ugodowych. 

IV. Do zarobków, obliczonych na zasa
dzie płac powyższych, doliczoną zostanie pre
mja, uzależniona od regularnego uczęszczama 
do pracy, w myśl zasad brzmienia art. 18-go ukła
du 7-go stosownie do kategoryj rodzinnych w wy
sokościach następujących: 

a) dla robotników i robotnic samotnych w wy
sokości 5i ; 

b) dla robotników żonatych bezdzietnych oraz 
żonatych, wdowców, wdów z jednem dziec
kiem w wysokości I 0%; 

c) dla robotników Żonatych, wdowców i wdów 
z dwojgiem i trojgiem dzieci w wysokoś
ci 17%; 

d) dla robotników żonatych, wdowców i wdów 
z czworgiem i więcej dzieci w wysokości 25%. 

Uwaga. Przy określaniu kategoryj rodzinnych do 

oznaczenia wysokości premji b rane będą 
pod uwagę tylko dzieci własne do ukoń
czonych lat 15. 

/ 

V . Płace, wyżej wyszczególnione, obowiązują 
od dnia 1-go marca do dn ia 3ll-go kwietnia r. 1924-go 
włącznie. 

VI. Robotnicy, którzy nie otrzymują miesz
kania od kopalni, a prowadzą samodzielnie gospo
darstwo, skutkiem czego zmuszeni są do wynajmo· 
wania mieszkania z wolnego najmu, otrzymują do
datek miesięczny w wysokości 1 OOO OOO marek dla 
robotnika samotnego i 2 COO OOO marek dla robotnika, 
posiadającego rodzinę. 

VII. Za miesiąc marzec i kwiecień r. 1924-go 
opłata za odwóz węgla deputatowego zmienia się 
w ten sposób, że w paragrafie 20-ym Układu 7-go 
(z dnia 1 O-go listopada r. 1922-go 1 zamiast 80 ma
rek przyjmuje się 120 OOO marek i zamiast 20 marek 
przyjmuje się 15 OOO marek. 

Uwaga. Jaworznickie komunalne kopalnie węgla, 
Sierszańskie zakłady górnicze, Towarzystwo 
galicyjskie w Libiążu oraz Towarzystwo 
górniczo-przemysłowe w Borach zastosują 
powyższe opłaty na mieszkanie i na od
wóz węgla deputatowego tylko w połowie . 

Vlll. Układ 7-y o warunkach pracy i płacy 
na kopalniach węgla kamiennego, zawarty pomię
dzy Radą Zjazdu przemysłowców górniczych a 
Związkiem robotników przemysłu górniczego w 
Polsce (obecnie Centralny Związek górników w 
Polsce) oraz Związkiem górników Zjednoczenia 
zawodowego polskiego, ze zmianami, wprowadzo
nemi przez "llkład niniejszy, obowiązuje do dnia 
30-go kwietnia r. 1924-go włączme. 

Podpis a I i: 

W imieniu Rady Zjazdu prz,emysłowcl)w gór
niczych: Kazimierz Doborzyński, Wojciech Hardt, Fe
liks Hess, Zdzislaw Piotrkowski, Stanisław Raź'liewski 

Adam Sztachelski. 

W imieniu Centralnego Związku górników 
w Polsce: F10nciszek Szpruch, Aleksy Bień, Zygmunt 
Bocian, Z. Niwiński, F. Kurek, W. Paciej, S . Sado111ski, 
W. Kutasik, A. Milik i E . Tomaszewski. 

Za delegatów z zagłębia Krakowskiego: Z11g
munt Bocian. 

W imieniu Związku górników Zjednoczenia 
zawodowego polskiego: f. Ogrodowicz, /. Stelmach, 
A. Frąckowiak i L. Hajek. 

W imieniu Ministerjum Pracy i Op ieki spo 
łecznej: T . Ulanowski, f. Galiot i f. Kalicki. 

Dąbrowa-Górnicza, dnia 12-go kwietnia ro• 
ku 1924-go. 
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WSPOMNIENIE POZGONNE. 
Śp. Stanisław Kontkiewicz, zmarły w Warsza- Lata 1878-9 S. K ontkiewicz spędził w R osji 

wie dnia 21-go marca r. 1924-go, urodził się w War- południowej na badaniach pasma skał granitowych, 
szawie d. 6-go maja r. 1849-go. gdzie wykrył złoża rud żelaznych obok góry Kor-

P,ierwsze lata dzieciństwa upłynęły S. Kont- sak-Mogiła; wyniki poszukiwań ogłosił w „G or
kiewiczowi w Radzyminie pod Warszawą, gdzie oj- nym lum." (badania geologiczne w pasmie grani
ciec Jego został mianowany po śmierci Ochorowi- towem Noworosji na wschód od rz. Dniepru, 1881, 
cza ojca Ju ljana, inspektorem w rządowym lnst:•tu- t . I 1, przyczem dał pierwszą dokładną mapę geolo
cie nauczycieli e lementarnych (jedyne wówczas se- giczną Rosji południowej. W tym samym czasie ba
minarjum nauczycielskie w Królestwie). Tam też dał dokładnie budowę geologiczną słynnych obec
S. Kontkiewicz skończył istniej ącą przy Instytucie nie złóż rud żelaznych w Krzywym Rogu; wynikiem 
t. zw. szkołę wzorową (elementarną). Szkoła ta, do tych badań była praca: Opis geologicznych okolic 
której uczęszczali przeważnie synowie mieszczan ra- Krzywego Rogu (Gorn. Żurnal, rok 1880, t. I). ?ra
dzymińskich i włościan wsi okolicznych, była pro- ca ta posłużyła za podstawę do dalszych poszuki-
wadzona w duchu demokratycz- wań górniczych i badań w tej 
nym i stąd też pogłębiły się u S. miejscowości i dała podwalinę do 
Kontkiewicza przekonania demo- niezmiernego rozwoju przemysłu 
kratyczne, którym hołdował przez hutniczego na Południu Rosji. 
całe swoje życie. Gimnazjum ukoń- W roku 1880-ym S. Kontkie-
czył S. Kontkiewicz w Warszawie wicz prowadził wraz z Michalskim 
w r. 1866-ym i w tym samym ro- pod kierownictwem Kosińskiego 
ku wstąpił na wydział matema- badania geologiczne w południo-
tyczny Szkoły Głównej, gdzie prze- wej części gub. Kieleckiej w celu 
był dwa lata, następnie zaś prze- wyjaśnienia sprawy soli kamien-
niósł się do Polite1.:;hniki Ryskiej nej; wyniki ogłosił w „Pamiętni-
na wydział inżynierji, który ukoń- ku Fizjograficznym" z roku 1881 
czyt w r. 1871-ym. i 1882 (Sprawozdanie z badań 

Przez dalsze dwa lata S. geologicznych, dokonanych w po-
Kontkiewicz pracował przy budo- łudniowej części gub. Kieleckiej 
wie kolei żelaznych w Rosji. Po- w r. 1880). Wbrew zdaniu Kosiń-
nieważ jednak zajęcia te nie od- skiego S. Kontkiewicz twierdził 
powiadały zamiłowaniu S. Kont- stanowczo, że na całym zbada-
kiewicza do nauk przyrodniczych, nym przezeń obszarze nigdzie nie-
porzucił je, wstąpił do Instytutu ma przekonywujących wskazówek 
Górniczego w Petersburgu i poświęcił s i ę specjał- co do pokładów soli kamiennej, lecz przeciwnie 
nie studjom nad geologją. Po ukończeniu Instytutu istnieje wiele danych, które wprost takiej możliwo
w r. 1876-ym otrzymał stanowisko w Oepartamen ści zaprzeczają. Poszukiwania tego rodzaju należa
cie Górniczym, jako geolog. Odtąd zaczyna się wie- łoby prowadzić wyłącznie na północnym zachodzie 
lostronna i nieprzerwana praca S. Kontkiewicza na b. Królestwa Polskiego w okolicach Ciechocinka 
polu geologji. i Lubrańca. Zdanie takie S. Kontkiewicza, w zu-

Lato r. 1876 spędził S. Kontkiewicz w okręgu pełności potwierdzone przez innych geologów, po
górniczym Złatoustowskim na Uralu i wyniki badań łożyło kres poszukiwaniom soli w gub. Kieleckiej, 
swych ogłosił w miesięczniku „Gornyj Żurnal" (ba- ' trwającym od chwili odcięcia Wieliczki od Króle
dania mikroskopowe skał granitowych złot. okr. 1877, I stwa Polskiego przez rozbiory. Przeszedłszy w r. 
t. IV\ . W roku następnym prowadził badania geo- I 1881 do działalności praktycznej, jako dyrektor ko
logiczne wzdłuż linji Uralskiej kolei żelaznej górni- palni w Krzywym Rogu, S. Kontkiewicz prowadził 
czej pomiędzy stacjami Jekaterynburgiem i Biserem; w dalszym ciągu szczegółowe poszukiwania tamtej
wyniki podał w temże czasopiśmie (Sprawozdanie szych rud żelaznych oraz badania geologiczne znaj
z badań geologicznych wzdłuż Ural. dr. żel. górn. dujących się tam skał osadowych trzeciorzędowych. 
r. 1880 t. Il), dołączając mapę zbadanego obszaru. I Wyniki pierwszych pozostały w rękopisie, wyniki 
Następnie wraz z inżynierem T askinem prowadził drugich były ogłoszone w pracach petersburskiego 
w gub. Ołonieckiej poszukiwania w !celu zbadania Tow. Mineralogicznego. 
znajdujących się w powiecie Powienieckim złóż an- I W r. 1886-ym S. Kontkiewicz wrócił do kraju, 
tracytu . Poszukiwania te doprowadziły do. odkrycia I jako dyrektor kopalni węgla kamiennego Flora w Dą
nowego minerału węglowego „szungitu", opisanego brawie G órniczej i poza działalnością techniczną 
przez S. Kontkiewicza w pracach P ete rsburskiego · uprawiał badania geologiczne w południowo-zacho
Towarzystwa Mineralogicznego w r. 1878-ym. I dniej części Królestwa. Wyniki podał w Pamiętni-
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ku Fizjograficznym (Badania geologiczne w paśmie 
formacji Jura między Częstochową a Krakowem, 
r. 1890). Badania, prowadzone w latach 1893-95 
w gubernji Kieleckiej, miały na celu dokładne po
znanie teJ części gór Kieleckich, gdzie znajdowały 
się dawne kopalnie miedzi i ołowiu. Krótkie spra
wozdanie z tych prac podał Pamiętnik Fizjograficz
ny z r. 1896. W ciągu lat 1897- 1899 S. Kontkiewicz 
prowadził badania, mające na celu znalezienie no
wych złóż galmanu w okolicach Olkusza i wyniki 
tych badań podał w „Gornom Żurnale". (Spra
wozdanie z badań geologicznych i poszukiwań 
złóż rud cynkowych w okolicach osady Sławków, 
r. 1902, t. I). 

Pozatem pozostają jeszcze w rękopisie obszer
ne materiały, dotyczące geologji okolic Dąbrowy 
i pasma gór Świętokrzyskich. Z prac S. Kontkiewi
cza nieoryginalnych zasługuje na wzmiankę doko
nany pod jego kierownictwem przekład dzieła Je
rzego Puscha „Opis geologiczny Polski"*). 

W roku 1905-ym S. Kontkiewicz opuścił Dą
browę Górniczą i przeniósł się na stałe do War
szawy, gdzie objął stanowisko wiceprezesa zarządu 
Towarzystwa kopalń węgla Flora, nie zaniedbując 
dalszej pracy na polu geologji i mineralogji. W ro
ku , 908-ym wydał krótki podręcznik mineralogji, 
w roku 1915-ym wyszło drugie wydanie mineralcigji. 
Jednocześnie opracował krótki podręcznik geologji, 
który niestety wobec nadwątlonego zdrowia S. Kont
kiewicza nie został doprowadzony do końca. 

Wolne chwile poświęcał S . Kontkiewicz zaję
ciom w pracowni geologicznej przy Muzeum Prze
mysłu i Rolnictwa w Warszawie. gdzie porządko
wał i uzupełniał swemi okazami . zbiory muzealne ; 
doprowadził do porządku zbiór płodów kopalnych 
przy zarządzie górniczym, wreszcie uporządkował 
zbiory mineralogiczne, będące w posiadaniu T owa
rzystwa miłośników Przyrody. Rozumiejąc donio
słość praktycznej nauki mineralogji, ułożył w To
warzystwie Urania zbiorki mineralogiczne usyste
matyzowane według swej mineralogji. 

W uznaniu wybitnych zasług S. Kontkiewicza 
na polu geologji Wydział Matematyczno-Przyrodni
czy Akademji Umiejętności, w Krakowie obrał Go 
d. 2 1- go kwietnia r. 1891-go na swego członka, 
a w roku 1920-ym po wskrzeszeniu Państwa Pol
skiego Państwowy Zakład Geologiczny w Polsce 
mianował Go swym członkiem honorowym. 

Cenili prace S. Kontkiewicza i obcy: Instytut 
Geologiczny Wiedeński mianował Go w roku 1887-ym 
swym członkiem rzeczywistym. W tym samym roku 
został S. Kontkiewicz wybrany na członka rzeczy
wistego Towarzystwa Mineralogicznego w Peters
burgu i Towarzystwa P rzyrodniczego w Moskwie. 

Działalność S. Kontkiewicza nie ograniczała 
się jeclynie do naukowej i zawodowej, pozostawił 

*) Dzieło to można nabyć w biurze Koła w Dąbrowie 
Górniczej Stowarzynenia polskich inżyni erów górniczych i hut
niczych. 

On wybitne zasługi w dziedzinie społecznej i oświa
towej. Podczas pobytu swego · w Dąbrowie Górni
czej założył tam Towarzystwo dobroczynności, To
warzystwo śpiewacze i muzyczne. W roku 1896-ym 
przeprowadził otwarcie od dnia I-go stycznia r. 
1897-go sekcji Vll-ej Górniczo-Hutniczej oddziału 
Warszawskiego Towarzystwa popierania przemysłu 
i handlu, został jej przewodniczącym i ożywiał ze
brania, wygłaszając często odczyty; Sekcja Górni
czo-Hutnicza zmieniła póiniej swoją nazwę na Ko
ło w Dąbrowie Górniczej Związku górników i hut
ników polskich a następnie na Koło Stowarzysze
nia polskich inżynierów górniczych i hutniczych; 
zmarły był członkiem honorowym rzeczonego Koła. 
Ze względu na zasługi w tej dziedzinie został wy
brany na prezesa stałej Delegacji górników i hutni
ków polskich, organizacji, łączącej polskich górni
ków wszystkich trzech zaborów. Staraniom S. Kont
kiewicza zawdzięczać nalezy wprowadzenie od dnia 
I-go stycznia r. 1897-go do tygodnika Przegląd Tech
niczny działu „ Górnictwo i Hutnictwo" , który to 
dział w roku l 903 przekształcony został w osobne 
czasopismo Przegląd Górniczo-Hutniczy. 

Od chwili założenia szkoły górniczej w Dą
browie Górniczej S. Kontkiewicz wyHadał tam geo
logję i mineralogję a mając duże zdolności pedago
giczne, potrafił przedmiotami temi zainteresować 
wielu swych uczniów. Wykłady te ożywiał licznemi 
wycieczkami po kraju przeważnie w Kieleckie, Ra
domskie i Sandomierskie, na których oprócz wy
kładów czysto fachowych starał się w.śród swych 
słuchaczy członków rozwijać umiłowanie do kraju 
ojczystego i jego historji. Oprócz geologji i minera
logji S. Kontkiewicz wykładał przejściowo w szko
le górniczej ję.zyk polski i wbrew wyrażnym prze
pisom zaznajamiał słuchaczy na swych lekcjach z 
historją i literaturą polską. Wielką zasługą ś. p. 
Kontkiewicza, jako inżyniera polaka, było spolszcze
nie przez niego niemieckich wyrazów technicznych, 
używanych w górnictwie, i ułożenie krótkiego pol
sko-niemieckiego słownika techniczno-górniczego. 

W przeciągu kilku lat S. Kontkiewicz był pre
zesem stowarzyszenia spożywczego Nadzieja w Dą
browie Górniczej, największego wówczas w b. Kró
lestwie Polskiem stowarzyszenia spożywczego, po
siadającego kilka sklepów w różnych miejscowoś
ciach zagłębia Dąbrowskiego. 

Przeniósłszy się do Warszawy, brał ś.p. Kont
kiewicz wybitny udział w szkolnictwie. Stał na cze
le Koła Polskiej Macierzy Szkolnej, przez długie 
lata wkładał wiele troski i pracy w szkolnictwo po
wszechne, jako opiekun szkoły powszechnej obec
nie imienin. Antoniego Osuchowskiego. 

5. Kontkiewicz był . jednym z ofiarnych zało
życieli gix;nnazjum imienia Staszica i stał na czele 
jego rady opiekuńczej aż do chwili upaństwowienia 
szkoły. W roku 19 l 5 powołany został na prezesa 
komisji, opracowywującej program wyższej uczelni 
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górniczej w Polsce. Po wskrzeszeniu Państwa Pol
skiego opracował na skutek zwrócenia się doń Pre
zydjum Polskiego Biura Kongresowego memorjał, 
uzasadniający konieczność przyłączenia Śląska Gór-

nego do Polski. Prace ś. p. Kontkiewicza odzna
czają się gruntowną znajomością przedmiotu, ścisło
ścią i niezwykł'ą sumiennością, jako wynik nie tyl
k o wiedzy głębokiej, ale i charakteru prawego. 

Przegląd wydawnictw górniczo-hutniczych. 

Wydzielenie węgla w wielkim piecu*). Jakie na- I 
stępstwa może mieć wydzielenie węgla .v górnych I 

częściach opancerzonego (blachą) wielkiego pieca, j 
poucza nas sprawozdanie p. G. M. Hohl'a. 

Na wielkim piecu G Bethlehem Steel C 0 w Beth- 1 

lehem Pa, US A w przeciągu 14 dni (poczynając I 
od d. 17 lutego r. 1921) zostały ścięte wszystkie 
nity pomiędzy drugim a trzecim (licząc od góry pie· j 
ca) arkuszem (rys .) oponowym. Przez dalszych 
osiem miesięcy pomimo różnych środków zapobie- I 
gawczych wyrósł piec o 200 mm, przyczem części 
żelazne przyrządu zasypnego okazały się o tyle ru- 1 
szonemi z miejsc i wykrzywionemi, że spowodowa
ły zatrzymanie pieca. Wzniesiony w r. 1910-19 11 
wielki piec G poraz już czwarty był wtedy czynny; 
ostatnio uruchomiono go w październiku r. 1919. 
Budowa jego była, jak to w Ameryce przyjęto, opo
nowa; na pancerzu z blachy spoczywał pomost za
sypny „samoczynny" zaś zasyp był uskuteczniany 
zapomocą wózków przegilnych obracanego dookoła 
swej osi zasypnika. Pionowe szwy pancerza były 
trójrzędne, poziome jednorzędne. Gardziel na wy
sokości (głębokości) 5,33 m miała 27 ochronnych 
pierścieni staliwnych o przekroju leżącego ceowni
ka, które były położone , jak schodki, w murze oraz 
w betonie, a więc kołnierz górnego pierścienia 
sterczał nad następnym dolnym. Wydajność wiel
kiego pieca wynos ila na dobę 440 do 520 tonn su
rówki przy przeciętnym rozchodzie koksu około 900 
kg na I tonnę żelaza, przy nadprężności dmuchu 1,4 
atm. oraz p rzy temperaturze czadu od I 70°do250° C. 

Najpierw robiono przypuszczenia, że wyrastanit
pieca było spowodowane przez skupienia cynku 
w zaprawie pieca. I rzeczywiście, po wygaszeniu 
pieca dokładne badanie zaprawy wykazało, że w dol
nej części szybu obok wydzielenia węgla są wielkie 
skupienia mechaniczne cynku. Jako tworzywo, za
wierające cynk, była po raz pierwszy w dniu 4 lu
tego roku 1921-go użyta do namiaru ruda manga
nowa, posiadająca około 2°0 Zn; inne rudy i do
datki zawierały jedynie ślady cynku. 

Wobec krótkiego ok resu czasu trudno było 
utrzymywać, iż podniesienie muru pieca (a ~ięc 
i ścięcie nitów) zaszło pod wpływem tej mianowi- ' 
cie rudy manganowej. Górne warstwy zaprawy szy
bu i betonu,' w którym leżały pierścienie, wygląda
ły niby nowe. W odstępie 1,8 m poniżej paszczy 
m ur wykazywał coraz znaczniejsze uszkodzenia, na 
głębokości 4,8 in cegła ogniotrwała była koloru 
ciemno-zielonego i o tyle krucha, że po wyjęciu 
z muru rozpadała się. Zaprawa wapienna okazała 
się całkowicie zjedzoną, można było ją wydłuby-

*) S taM 11111/ E1sen, rok 1923, Nr. 48, str. 1477 - 1478. 

W ielki piec G. 
Bethlehem Steel Co, 

Pa. U . S. A. 
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Tabela 
Badanie .zaprawy wielkiego pieca. 

m u 

Strefa Miejsce Zn°o Pb0°:0 Fe'1 
0 Cały C0

0 Si02°0 Al203°'o Ca0°0 MgOoo 

2 1 2,80 0,11 55,5 39,1 0,67 0,52 
5 1 ślady 0,05 12,60 1,64 46,4 31,8 1,87 0,82 

2 3,33 0,28 57,6 38,6 0,73 0,68 
3 0,03 3,00 0, 15 55, 1 38,9 0,73 0,54 
6 2,73 0,28 54,9 40,7 0,73 0,53 

12 I 0,04 0,04 4,00 0,32 50,6 39,3 1,07 0,61 
2 0,04 0,12 4,00 1,82 52,7 40,5 0,87 0,65 
3 0,05 4,33 0,84 54,0 38,5 1,27 0,67 
6 4,00 0,33 54, 1 38,9 1,73 0,67 

19 I ślady 3,27 0,55 55,5 37,7 0,67 0,30 
2 0,04 0,22 3,07 0,39 55.0 42,0 0,60 0,80 
3 0,55 3,47 0,91 51,6 43, 1 1,67 0,58 
6 ślady 3,40 0,22 53, 1 36,I 1,07 0,49 2 

23 1 0,13 0,18 4,20 1,36 50,9 40,4 0,80 1,18 
2 3,23 0,50 2,93 0,65 52,3 38,5 0,32 0,27 
3 2,36 0,30 2,60 0,64 52,6 40,2 0,16 0,56 
4 1,19 0,04 3,00 0,84 55,4 37,9 0,32 0,41 
5 0, 10 3,60 0,20 56,2 37,6 0,20 0,14 
6 ślady 3,13 0.21 56,7 37,6 0,20 0,51 

28 I 0,23 0,40 3, 13 0,08 53,5 38.0 1.56 0,72 
2 6,73 1,00 2,35 1,91 48,2 36,6 1,50 0,36 
3 3,38 0,06 2,47 2,40 56,5 39,9 1,26 0,56 
5 2,40 0, 15 54,5 44,0 0.32 0,10 

33 1 0,06 o.o Jl) 2,47 1,87 49,6 38,3 0,84 1,49 
2 0,36 0,28 2,27 1,00 54,1 30,4 1,12 0,66 
3 1,1 1 1,91 2,27 0,72 50,9 41,8 0,58 0,28 

40 1 0,02 2,20 0,32 52,9 40,2 2,82 0,64 
2 1,04 0, 15 2,53 0,78 53,6 41,0 0,60 0,22 
3 0,67 0,25 2,47 0,42 54,9 42,3 0,68 0,36 
4 0,08 2,27 0,09 55, 1 41,5 0,36 0,20 

46 1 0,13 ślady 2,80 0,11 52,0 42,7 1,58 0,04 
2 0,44 0,16 2,47 3,10 48,1 40,2 0,54 0,04 
3 0,42 1, 17 2,27 0,72 . 52,4 41 ,5 0,68 0,04 

51 1 0,29 3,87 0,45 51,9 40,0 1,62 1,06 
2 0,15 2,93 1,37 50,5 43,4 0,47 0,47 
3 0,69 3,06 0,83 52,7 42,6 0,40 0,55 

56 1 2,87 3,20 46,I 33,7 1,60 2,20 
2 0,19 2,93 1,50 51,6 43,7 0,40 0,57 
3 0,36 0,67 2,29 1,87 52,3 42,9 0,47 0,52 
4 0,11 1,05 2,73 0,42 54,4 43,5 0,40 0,57 

63 2 0,10 0,76 1) 2,94 22,5'0 23,7 10,I 9,47 3,22 
5 2,88 0,02 2,61 5,70 45,5 38,8 0,54 0,36 

67 2 6,22 20,80 21,4 15,6 3,54 1.40 
3 0,04 O, 111) 2,41 23,00 20,0 11,9 2,34 0,74 
4 2,88 0, 13 2,07 7,60 28,9 23,5 0,40 0,43 
5 2,48 0,30 53,9 42,6 0,54 0,22 

71 2 1,94 17,60 24,2 18,8 0,87 0,42 
3 · ślady 1,41 6,90 28,6 24,4 0,87 0,32 
4 2,48 0,40 53, I 40,4 0,34 0,05 

75 2 32,00 10,41 29,3 26,3 2,07 1,71 
3 0,14 2, 14 2,70 42,7 31,4 0,34 0,35 
4 2,40 0,60 51,5 41,4 0,47 1,13 

1
) Nadto ołów metal. ~) 0,81 °'0 K~O, 0,350!0 Na20. 
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Tworzywa 

Beton 
Beton 

" Glina 
C w cegle 

Beton 

" Glina 
c 

Beton 

" Glina 
Glina 

Miejsce 

2 
4 
5 
7 
8 
4 
5 
7 
8 
4 
5 
7 
7 

Zaprawa wapienna 8 
Osad w 

strefie 56 

Osad w 
strefie 63 

Osad w 
s trefie 71 

Osad w 
strefie 75 

20, 16 
7,54 

25,69 
28,82 
24,51 

2,80 
24,60 
31,83 
3, 15 

19,38 
18,49 
2,77 

0,64 
0,73 
1,45 
1,84 
1,73 
0,17 
2,03 
1,68 
0,51 
3,63 
1,87 
1,19 

n n 

ślady 

ślady 
0,23 
0,23 
ślady 
0,06 

0,04 
0,04 
0,13 
0,54 

0,16 
0,14 
K. O 
7~99 

c1010 
0,22 
1,34 
0,35 
0,94 
1,09 

0,57 
1,64 

0,47 
1,08 
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e 

Pb0°0 

6,00 
ślady 

2,30 
0,02 
0,03 

0,01 
0,11 

0,43 

0,061) 

0,021) 

Na2 0 
1,70 
_ 1) 
Na20 
2,66 
_I) 
Na? O 
3,57 

0,14 

0,42 
0,65 
0,92 

1,22 
0,92 

0,21 

Feoo 

1,9 
3.1 
2,6 
6,8 
9,3 
2,7 
1,9 
4,5 
3,6 
5,0 
3,5 
6,7 
1,5 

16, I 

7,47 

5,80 
Cl 

0,21 
8,8 

Cl 
0,96 
5,1 

Cl 
1,98 

w o 

Cały C0 
0 

0,89 
1,61 
1,26 
2,26 

80,90 
0,86 
1,07 
1,00 

94,50 
2,67 
2,00 
1,38 
0,46 

28,00 

22,7 

33, 1 
CN 

1,4 
CN 

0,58 
30,0 
CN 

0,68 

0,12 
0,12 
0,11 
0,':>0 
0,10 
0,08 
0,05 
0,2) 
0,88 
0,37 
0,37 
0,11 

z 

49,5 
'46,3 
48,7 
64,6 

3,5 
46,2 
42,9 
65,3 

3,0 
41,6 
51,2 
64,5 
59,7 
35,8 

22,2 
22,1 
S03 
2,67 
16,2 
SOs 
0,15 
12,5 
so3 
0,37 

1,78 
0,88 
1,78 
5,93 
4,90 

4,40 
4, 16 
0,21 
1,54 
2,42 
0,08 

y w 

11,7 
9,0 
9,1 

22,8 
1,7 

11,6 
10,4 
21,8 
ślady 

8,5 
7,0 

18,3 
30,1 
15,3 

13,8 
6,9 

C02 
1,34 
5,0 
co., 
3,06 
6,4 
C02 
6,47 

0,04 
0,03 
0,03 
0,04 
0,07 
0,03 
0,1 1 
0,05 
0,02 
0,03 
0,04 
0,04 

a 

Ca0°0 

29,0 
28,3 
26,6 

O. I 
1,2 

29,3 
32,9 
0,5 
0,5 

27,9 
24,5 
0,4 

1,12 
1,32 

6,3 

12,9 ' 
NH 3 
0,06 
11,2 
NH3 
0,05 

6,8 
NH3 
0,05 
Miejsce 

2 
5 
2 
3 
4 
5 
2 
3 
4 
2 
3 
4 

609 

6, 1 
5,6 
5,7 
0,9 
0,3 
5,8 
5, I 
0,8 
0,9 
5,8 
4,8 
0,9 
0,8 
0,4 

2,8 
4,4 

6,0 

4,5 

Strefa 

63 

67 

71 

75 

wać palcami. To samo było z betonem. Każdy zrobione tu spostrzeżenie, ze silny pierścień z ką
pierścień miał nad sobą osad węgla grubości mili- townika 203X 203X 25 mm, do którego były przyni
metrowej, o zawartości tego ostatniego 80%, pod towane opony zarówno szybu, jak i roztrzonu, oka
pierścieniem grubość osadu wynosiła blisko 32 mm. zał się całkowicie zgiętym i częściowo od pancerza 

W głębiej położonych warstwach zaprawy szy- roztrzonu oderwanym. Również było zrobione spo
bu wprawdzie znaleziono poważne wydzielenia cyn- strzeżenie w czasie ostatnich 6 miesięcy działania 
ku, ołowiu i węgla (rys. i tabela), t ern niemniej wy- wielkiego pieca, że gar i roztrzon są podniesione, 
konane badania i obliczenia wykazały, iz główne bowiem dysze i skrzynie chłodzące zmieniły swoje 
wydzielenia węgla na i pod pierścieniami ochronne- położenie wzajemne. R ys. pozwala rozpoznać, że 
mi musiały wywotać podjęcie pomostu zasypnego. strefa rozduszonego muru kończy się jednocześnie 

Na rysunku daje się rozpoznać silne uszko- z oponą szybu i że pęknięcie stopniowo rozszerza 
dzenie muru w postaci szerokiej szczeliny pionowej. się w kierunku od dołu do góry. 
Ani skupienia ołowiu, ani skupienia cynku nie mo- Wszelkie oznaki wskazywały na to, że trwa
gły wspomnianego zniszczenia muru spowodować. jące przez czas dłuższy powiększanie skupień wę
Na wyjaśnienie powyższej okoliczności złożyło się I gla na pierścieniach ochronnych tak w oponie, jak 

i w zaprawie szybu stworzyło warunki, przy któ-
1) Nadto ołów metal. rych ustrój stracił możność swobodnego wyrastania. 
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Stąd wynika wniosek następujący : liczbę pier- przedostawanie się czadów wielkopiecowych we-
ścieni ochronnych należy możliwie zmniejszać, na- wnątrz zaprawy s zybu. Wladyslaw Kuczewski. 
tomiast w żadnym razie nie należy kłaść ich jeden j Spis punktów triangulacyjnych na Śląsku Górnym 
na drugi, tak, aby stykały się one z sobą kolnie- wraz z mapą Śląska Gó rnego wyszedł z druku i jes t 
rzami; przeciwnie trzeba między pierścieniami da- I do nabycia w biurze Rady Ljazdu przemysłowców 
wać kilka rzędów cegły, żeby ta ostatnia, będąc górniczych w Dąbrowie Górniczej po cenie 2 złote 
mocno przyciśnięta do pierścieni, nie pozwalała na za egzemplarz {z przesyłką pocztową 2~ złotego) . 

KRONIKA BIEŻĄCA. 
Zebranie członkow Koła w Dąbrowie Górni

czej Stowarzyszenia polskich mzynierów górni
czych i hutniczych. W dniu 7-ym kwietnia r. b. 
odbyło się zebranie członków Koła w Dąbrowie 
Górniczej Stowarzyszenia polskich inżynierów gór
niczych i hutniczych, na którem to zebraniu po 
uczczeniu przez obecnych pamięci czfonka założy
ciela i członka honorowego Koła ś. p. Stanisława 
Kontkiewicza inż. Eugienjusz Bojemski wygłosił 
szczegółowo opracowany odczyt o kompresorach. 
Odczyt ten bogato był ilustrowany przezroczami, 
wykresami oraz danemi porównawczemi. W części 
organizacyjnej zebrania postanowiono: 1) poczynić 
starania o powtórzenie w Dąbrowie Górniczej wo
bec szerszego grona słuchaczy odczytu zbiorowego 
inż. L. Szefera, Z. Malawskiego i J. Wojnara o prze
myśle szwedzkim, 2) określić wpisowe do Koła w 
wysokości 1 złotego, 3) zaprosić na następne ze
branie członków Koła przedstawiciela Stowarzysze
nia studentów Akademji Górniczej w Krakowie w 
celu omówienia sposobu przyjścia z pomocą nieza
możnym słuchaczom Akademii i 4) projekt inż. Wa
lerego Janoty w sprawie zapisania się członków 
Koła do Ligi obrony powietrznej Państwa uzgodnić 
z działalnością istniejącego w Sosnowcu Komitetu 
obrony przeciwgazowej. I. 

Obwieszczenie Wyższego Urzędu górniczego 
w Katowicach z dnia 1-go kwietnia r . 1924-go w 
przedmiocie przyjmowania przez urzędy górnicze 
wniosków na nadania górnicze. Na podstawie 
ustępu 2-go § I 2-go powszechnej ustawy górniczej 
z dnia 24-go czerwca r. 1865-go {Zb. ustaw str. 705) 
przekazuje się z dniem 1-ym lipca r. 1924-go przyj
mowanie wniosków na nadania górnicze w całym 
obrębie Wyższego Urzędu górniczego w Katowi
cach urzędom górniczym okręgowym. Od tego dnia 
nie będzie przyjmowało się pomienionych wniosków 
we wskazanym Urzędzie; wnioski te mają być wno
szone w Urzędzie górniczym w Katowicach, w Urzę
dzie górniczym okręgowym w Królewskiej Hucie, 
w Urzędzie górniczym okręgowym w Rybniku oraz 
w Urzędzie górniczym okręgowym w Tarnowskich 
Górach. Właściwym do przyjęcia wniosku jest wy
łącznie ten urząd górniczy okręgowy, w którego 
okręgu znajduje się miejsce odkrycia. Prezentacja 

wniosku na nadani e może mieć m1e1 sce tylko w lo
kalu służbowym urzędu górniczego okrc:gowego w 
dniach i godzinach urzędowych, ogłoszonych na 
drzwiach lokalu urzędowego . Od tego t erminu na
leży także plany sytuacyjne, dotyczące wnioskó w 
na nadania górnicze w myśl §§ 17-go i 18-go po· 
wyższej ustawy górniczej, wnosić wyłącznie we wła
ściwym urzędzie górniczym. To samo dotyczy pla
nów do tych wniosków na nadania górnicze, które 
zostały przed wymienion ym terminem wniesione do 
Wyższego Urzędu górniczego . Granice p oszczegól
nych urzędów górniczych okręgowych zostały ozna
czone rozporządzeniem Ministra Przemysłu i H andlu 
z dnia 27-go czerwca r. 1922-go w przedmiocie us ta
nowienia urzędów górniczych okręgowych w obrę
bie Wyższego Urzędu górniczego w Katowicach 
(Dz. Us. Nr. 53, poz. 489, z r. 1922-go). Wreszcie 
poleca się stronom opatrzyć kopertę, zawieraj ącą 
wniosek na nadanie, napisem: „wniosek n a na danie 
górnicze". R. 

Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego 
w Austrji w roku 1923-im*). 

Węgieł kamie nny Węgiel bruna tny R a ze m 

W ce ntn a rach metryczn yc h 

Styczeń 11 8 5J4. 2 320 666 '.! 439 180 

Luty 128 734 2 111 9<>2 22-10686 

Marzec 165 188 2 JH9 40;:. 2 304 593 

Kwiecień. 130 430 I 528 800 1 659230 

Maj . 126 586 2 11 9 659 2 246 246 

Czerwiec. 77 523 2 201 480 2 279 003 

Lipiec . 121 899 2 111 686 2 233 581). 

Sierpień 137 140 2 309 9Sl2 2 44713Z 

Wrzesień. 140 !24 2 334: 562 2 474686 

Październik 147 740 2 609 059 2 i56 79~ 

Listopad 14:780~ 2 405 075 '.:! 552 878 

Grudzień. 1-±014!) 2 396 731 2 536 876 

razem w ro-
ku 1923-im 1 581 827 26 589 067 ~s 170 894 

T. P. 

*) Mo11/a11istische R1111dscliau, r. 1924, Nr. 5. 
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Liczba pieców wielkich we Francji w styczniu r. 1924-go.*) 

Piece Piece W budowie 
czynne nieczynne lub naprawie Razem 

Francja wschodnia 51 17 16 84 
Alzacja i Lotaryngja 37 18 13 68 
Francja północna 11 4 5 20 
Francja środkowa 6 6 1 13 
Francja południowo-zachodnia 10 4 4 18 
Francja południowo-wschodnia 3 2 2 7 
Francja zachodnia 7 2 9 
Ogółem w dniu 

1-ym stycznia r. 1924-go 125 51 43 219 
1-ym grudnia r. 1923-go . 119 57 43 219 T. P. 

Czas pracy i płace w przemyśle węglowym I wolną. W ogólności można mów1c o 7-godzinnym 
w Anglji.**) W dniu 17-ym kwietnia r. b. dobiega dniu pracy. Niewliczony do czasu pracy zjazd i 
końca umowa zbiorowa o płace w przemyśle wę- wyjazd trwa przeciętnie 39 minut. T. P. 
glowym w Anglji, zawarta jeszcze w r. 1921-ym a Zarobki i czas pracy w przemyśle węglowym 
wypowiedziana obecnie przez organizacje górnicze. w różnych krajach.*) W St a n ach Zjednocz o
Jeżeli nie dojdzie do porozumienia pomiędzy wła- ny c h w dniu 1-ym kwietnia r. b. upływa termin 
ścicielami kopalń i robotnikami, należy liczyć się z \ umowy zbiorowej, zawartej przez robotników prze
wybuchem bezrobocia górników. Najniższa płaca mysłu węglowego z przedsiębiorcami w r. 1922-im. 
według umowy przewyższała o 20% zarobki z roku W umowie tej zdołano utrzymać najwyższe zarobki 
1914-go, w rzeczywistości jednak jest ona o wiele z czasów wojny, będące równocześnie najwyższe mi 
wyższa, mianow1c1e, ogólnie biorąc, o 40°0 od plac zarobkami na kuli ziemskiej. W razie gdyby przed
w r. 1914-ym. Mimo to wartościowo nie osiągły siębiorcy zamierzali obniżyć zarobki i nie przedłu
zarobki wartości zarobków z r. 1914-go, gdyż wzrost żyć umowy na dalsze dwa lata, zagraża strajk po
drożyzny artykułów pierwszej potrzeby obliczony wszechny. Koszta utrzymania spadły w porówna
jest na 79%. Przedstawiciele górników odrzucili pro- niu z r. 1913-ym o 1%. 
pozycje pracodawców, którzy godzili się na pod- W Be 1 g j i czas pracy górników wynosi 8 go-
wyższenie zarobków o 30% ponad zarobki przedwo- dzin łącznie ze zjazdem i wyjazdem. 
jenne; górnicy zażądali podniesienia zarobków o 40%. We Fr a n c j i w ciągu r. 1923-go podnoszono 
W czasach przedwojennych na 1 tonnie węgla przed- zarobki dwukrotnie z powodu wzrastającej ciągle 
siębiorcy zarabiali I 1 pensów, natomiast w roku drożyzny i obecnie zarobki górników są mniej wię-
1924-ym mieli zysku na 1 tonnie 2 szylingi 3 pensy. cej takie same, jak w r. 1920-ym. Ceny natomiast 

W izbie gmin zostanie wniesiony projekt usta- są o wiele wyższe, czyli wartość płac obniżyła się. 
wy, mający na celu dostosowanie ustalonego w r. Dzień pracy wynosi 8 godzin ze zjazdem i wyja~ 
1912-ym najniższego zarobku do cen dzisiejszych i zdem. 
obecnych potrzeb życiowych oraz rozciągnięcie waż- W Ho I a n d j i musiano zgodzić się w roku 
ności ustawy na robotników, którzy dotychczas byli 1922-im na obniżenie zarobków od 8% do 9%. Za
z pod prawa wyjęci; prawdopodobnie Rząd poprze robki jednak stosowały się do cen potrzeb życio
pomieniony projekt. Organizacje robotnicze posta- wych i przenosiły normę w r. 1923-im o 10%. Dniów
nowiły, że na wypadek odrzucenia w izbie gmin ka pod ziemią wynosi 8 godzin łącznie ze zjazdem 
rzeczonego projektu poddana zostanie pod głoso- i wyjazdem a w sobotę 6 godzin. Na powierzchni 
wanie sprawa ogłoszenia bezrobocia górników na praca trwa 48 godzin na tydzień. Umowy zbioro
wszystkich kopalniach węgla w Anglji. we tracą ważność w sierpniu r. 1924-go i przedsię-

Siedmiogodzinnego dnia pracy (z wyłączeniem biorcy, powołując się na sprawę Ruhry, domagają 
zjazdu i wyjazdu) dotychczas w Anglji nie naruszo- się obniżenia zarobków i przedłużenia czasu pracy. 
no. W Durham obowiązuje krótszy czas pracy, W Czech os ł o w ac j i zarobki robotników 
mianowicie około 61 1

1 godziny dziennie. W soboty przenosiły w r. 1922-im i 1923-im o 10°0-14% normę 
pracuje się w poszczególnych zagłębiach krócej, przedwojenną. Obniżanie zarobków robotniczych 
jednakże wynagradza się krótszą sobotę w ten spo- rozpoczęło się w r. 1922-im. W r. 1923-im przed
sób, że w piątek dniówka przedłuża się ponad nor- siębiorcy zamierzali podjąć znowu poważną obniż
malną. W Yorkshire pracuje się w sobotę 6 go- kę płac, połączoną z przedłużeniem dnia pracy. Ob
dzin, lecz wynagrodzenie jest mniejsze. W niektó- niżenie płac częściowo uskuteczniono, do przedłu
rych zagłębiach pracuje się w ciągu 14 dni tylko 11 nia dnia pracy jednak nie doszło. Czas pracy pod 
dniówek, tak że co drugą sobotę robotnicy mają ziemią wynosi 8 godzin ze zjazdem i wyjazdem; 

*) Przemysł i !1n11del, r. 1924, Nr. 10. 
**) Gaze/11 Górnicza, r. 192't. Nr. 13. 

czas pracy na powierzchni wynosi 46 godzin na ty-

*) Gazela Góm icza, r. 1924, Nr. 13. 
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dzień. Dniówki sobotnie ponad 6 godzin uważa 
się jako godziny nadliczbowe. Umowy zbiorowe 
dobiegają końca w maju r. 1924-go i przewidziane 
są strajki oraz walka o zarobki i czas pracy. 

N a W ę g r z e c h do roku 1923-go górnicy 
otrzymywali zarobki przeważnie w naturze, często 
do wysokości 80~; obecnie otrzymują oni całe za· 
robki w gotówce. Płaca kopacza wynosiła w po
czątkach r. b. 24 000-29 OOO koron, czyli w stosunku 
do normy przedwojennej 40%-45%. Czas pracy pod 
ziemią wynosił' przed wojną 12 godzin, obecnie zaś 
8 godzin wraz ze zjazdem i wyjazdem. Przedsię
biorcy domagają się przedłużenia dnia pracy, wska
zując na współzawodnictwo zagranicy, chociaż na 
Węgrzech osiągnięto już przedwojenną normę wy
dobycia węgla. 

W H i s z p a n j i czas pracy pod ziemią wy· 
nosi 7 godzin łącznie ze zjazdem i wyjazdem. Za
robki na dniówkę wynoszą około 6 pesetów czyli 
18-19 franków francuskich. T. P. 

Ceny rudy żelaznej. 1) W r. 1923-im i na po
czątku r. 1924·go ceny I tonny częstochowskiej pra
żonej rudy żelaznej o zawartości 43„0 Fe franko wa
gon na kopalni były następujące (w złotych pol
skich): 

r. 1923 styczeń 
luty 
marzec 
kwiecień. 
maj 
czerwiec . 
lipiec . 
sierpień . 
wrzesień . 
październik 
listopad 
grudzień 

r. 1924 styczeń 
luty 

13,0(1 
16,25 
26,50 
29,40 
27.,50-27 ,90 
17, 12 
15,58 
16,30 
21,80 
16,65 
22,50 
19,90 
22, 15 
20, 10 

W marcu r. b. ceny I tonny rudy zagranicz-
nej franko kuźnica górnośląska wynosiły: 

szwedzkiej 60% Fe 40,00 ztp. 
krzyworoskiej . 62% „ 52, I O 
jugosłowiańskiej 55% „ 40,00 T. P. 

Ceny żelaza w Anglji. 1) W pqłowie marca 
r. b. ceny żelaza były następujące (za 1 tonnę): 
Surówka żelazna: hematyt 100 szyli., Cleweland Nr. 1 
do 95 szyll., Nr. 3 do 92~ szyll. Stal: płyty kotło
we 263 szyli„ blacha 228 szyli., płyty okrętowe 203 
szyll., szyny 183 szyli. Cynk 34 funt. szterl., blacha 
cynkowa 41 ł funt. szterl. Ołów: surówka 25-39 funt. 
szterl., blacha 50 funt. szterl. T. P. 

Ceny rudy w Szwecji1). Ceny rudy żelaznej 
w Szwecji fob. port morski były następujące (w ko· 
ronach za I tonnę): 

1) Przemysł i Handel, r. 1924, Nr. 13. 

styczeń 1924 grudzień 1923' 

Kawałkowa 56% Fe o niskiej 
zawartości P i S. . . . 

Kawałkowa 4n Fe 5°0 Mn . 
miał wzbogacony o niskiej 

zawartosci P i S . 

16,00 
18,00 

15,00 

15,00 
18,00 

14,50 
T. P. 

Leucyt we Włoszech południowych.*) Na 
ostatniem posiedzeniu angielskiego związku prze
mysłu chemicznego omawiano cie ·· awe doświadcze
nia o nowym sposobie wytwarzania potażu z po
kładów lawy we Włoszech. Dotychczas wydoby
wano potaż w Niemczech w kopalniach sztrasfurc
kich, które dawały 95% wydobycia potażu na kuli 
ziemskiej; wydobycie wynosiło rocznie 1 OOO OOO tonn. 
Skały, które tworzą szkielet naszej ziemi, jak gra
nit, gnejs, porfir i łupek, zawierają przeciętnie 3% 
pvtażu, czasami do 10%. Jednakże te masy skał są 
niedostępne do wydobywania i przetwarzania na 
tlenek potasu a zawartość potasu w zwietrzałych 
skałach stanowi istotny środek pożywienia roślin. 
Występujący w młodo-wulkanicznych skałach we 
Włoszech leucyt zawiera 21,5% tlenku potasu. Wiel
kie nagromadzenia leucytu znajdują się w górach 
Rocca Monfina. Przez działanie roztworem tlenku 
sody na leucyt można uwolnić połączenia potasu z 
niego i wprowadzać do handlu w postaci soli po-
tasowej. 7. P. 

Wydobycie węgla kamiennego i wytwórczość 
koksu i brykietów w Belgj. w r . 1923-im. *) W ro• 
ku 1923-im wydobyto w Belgji 22 216 070 tonn WC}" 

gla kamiennego, podczas gdy w roku I 922-im wr 
dobyto 21 234 168 tonn a w roku 19 13-ym 22 841 520 
tonn. Wytwórczość koksu wynosiła: w roku 1923-im 
4 156 700 ton n, w roku 1922-im 3 448 800 tonn a 
w roku 1913-ym 3 522 960 tonn. Wytwórczość bry
kietów wynosiła: w r. 1923-im I 931 050 tonn, w ro
ku 1922-im 2477 160 tonn a w roku 1913-ym 2606640 
tonn. 

Z końcem grudnia r. ub. węgla kamiennego 
na zwałach było 507 I 1 O tonn. T. P. 

Ceny rudy żelaznej w Niemczech w marcu 
r. 1924-go.**) Poczynając od dnia I-go marca r. b., 
ceny rudy żelaznej w Niemczech były następujące: 

Żelaziak czerwony o zawartości 36% Fe przy 
składzie 42% Fe i 28~ Si02 kosztował I 0,00 marek 
złotych za l tonnę franco wagon kopalnia (przed
tem I 1,5 marek złotych). Dopłata lub potrącenie za 
I °'o Fe w I tonnie wynosiła 0,50 marki złotej, za 
l % Si02 w 1 tonnie 0,25 marki złotej. 

Żelaziak czerwony o zawartości poniżej 36% 
Fe i o znacznej ilości wapna (żelaziak topli wy) 
przy składzie 34~ Fe i 22°0 Si02 kosztował 8,50 
marek złotych za I tonnę franco wagon kopalnia. 
Dopłata lub potrącenie za 1 % Fe w I tonnie wyno
siła 0,50 marki złotej, za I% Si02 w 1 tonnie 0,25 
marki złotej. 

*) 1lfonla11isltsche R1111dscha11, r. 1924, Nr . 5. 
**) Przemysł i Handel, r. 1924, Nr. 13. 
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Żelaziak brunatny ubogi w Mn: a) Oberros- górniczym w Ameryce1
) . Po kilkotygodniowych ro· 

sbacher na zasadach jednakowych z żelaziakiem kowaniach udało się przemysłowcom górniczym 
czerwonym i przy tych samych dopłatach lub po- w Ameryce usunąć niebezpieczeństwo strajku w gór
trąceniach, natomiast zawartość wody powyżej 5% nictwie i zawrzeć nową umowę o płace zarobkowe 
musiała być potrącana z wagi rudy a 1°c) Mn przyj- z robotnikami. Nowa umowa zawarta została na 
mowany za równowartość 1°0 Fe. przeciąg trzech lat, chociaż górnicy domagali się 

b) Oberhessischer (Vogelsberger) ze stacji przedłużenia umowy na cztery lata. Przedsiębior
Niederohmen, Stockhausen, Weickartsheim, Lunda com udało się dopiąć tego, że w razie zmniejszenia 
i Hungen według umowy z hutami, bez zobowią- się popytu na węgiel ograniczy się wydobycie na 
zania albo też na podstawie składu : 41 °0 metali, tych kopalniach, gdzie robotnicy są zorganizowani, 
15~ Si02 i 15'~ wilgoci, przyczem zawartość wody ażeby można było na kopalniach, gdzie robotnicy 
powyżej 15°0 jest potrącana z wagi rudy, poniżej stoją poza organizacją, wydobywać więcej. Zarobki 
15% dodawana do niej. Cena zasadnicza za I tonnę robotników, na których załogi są niezorganizowane, 
wynosiła 10,50 marek złotych (przedtem 11 ,50 ma- są oczywiście mniejsze. Robotnikom udało się utrzy
rek złotych) franco wagon na kopalni. Dopłata lub mać zarobki w0jenne, chociaż w latach powojen
potrącenie za Fe i Si02 jak wyżej. nych wszystkie zawody przeprowadziły obniżenie 

c) Swoisty żelaziak brunatny o zawartości do płac. T. P. 
4°~ Mn o składzie 40'~ Fe, 2% Mn i 20% Si02 ko- Pokłady węgla w dolinie Innu w Bawarji2). 
sztował I 0,50 marek złotych (przedtem 11 ,04 ma- Niedawno przypuszczano, że w dolinie rzeki Innu 
rek złotych za I tonnę franco wagon na kopalni. w Bawarji znajdują się pokłady węgla. Obecnie 
Dopłata lub potrącenie za 1 % Fe w 1 tonnie wyno- przypuszczenia rzeczone zostały potwierdzone po 
siła 0.48 marki złotej, za 1°0 Si02 w 1 tonnie 0,24 przeprowadzeniu wierceń próbnych. Pomiary urzę· 
m arki złotej. dowe stwierdziły, że grubość odkrytych pokładów 

Żelaziak brunatny bogaty w Mn : gatunek I dochodzi do 2, 1 O m. Wydobyty węgiel jest to cie
pierwszy o zawartości powyżej 13,5% Mn o składzie mno-czarny węgiel brunatny, zawierający 4 OOO cie-
15% Mn, 20'.~ Fe, 0,07- 0,08 P , 25~~ H 20 kosztował płostek. Wiercenia przeprowadziło Towarzystwo 
13,00 marek złotych za I tonnę franco wagon na I górnicze Chiemgau, które uzyskało zezwolenie na 
kopalni. Dopłata lub potrącenie za I 0~ Mn w I ton- wydobywanie węgla z odkrytych świeżo polłładów. 
nie wynosi 0,60 marki złotej, za 1% Fe w 1 tonnie T. P. 
0,30 marki złotej . ZawaTtość wody powyżej· 24% po- Kopalnie rudy chromowej w Serbji południo-
trącana jest z wagi rudy. wej2) . W odległości 25 km od Skoplje (Uskub) w 

Gatunek drugi o zawartości od I 0- 13 Mn o miej~cowościach Radusza, Gorance· i Orasza uru
składzie 12% Mn, 24% Fe, 20°~ H 20 kosztował I 1.50 chomiono znowu kopalnie rudy chromowej, które 
marek złotych za 1 tonnę franco wagon na kopalni. przed wojną bałkańską prowadzone były przez pe
Dopłata lub potrącenie za 1 ~ Mn w I tonnie wy- wne Towarzys two z Salonik a w czasie wojny 
nosiła 0,50 marki złotej, za I 00 Fe w 1 tonnie 0,25 europejskiej przez armję niemiecką . .Zawartość chro
marki złotej. Zawartość wody poniżej 20't potrąco- mu wynosi 48.S5i . W ydobycie roczne ma wynosić 
na jest z wagi rudy. 40 OOO tonn rudy. T.P. 

Gatunek trzeci o za wartości poniżej I 0~0 Mn Pokłady minety w Saksonji2). W Vogtland 
o składzie 8°0 Mn, 24:h Fe, 20~0 H 20 kosztował 8 ma- (Saksonia) występuje w wielkich ilościach pewna 
rek złotych za 1 tonnę franco wagon kopalnia. Do- ruda żelazna, zbliżona do rud minety, występującej 
płata lub potrącenie za 1 % Fe i I 0u Mn jak przy w Lotaryngji, którą można wydobywać sposobem 
gatunku drugim. Zawartość wody poniżej zoi po- odkrywkowym. Ruda jest średnio twarda, należy 
trącana jest z wagi rudy. T. P. do gatunku turyngitu i żelaziaka zielonego, wystę· 

Ceny węgla we Włoszech1) . W styczniu i w lu- puje w postaci żył i wydobywa się ją masowo. 
tym r. b. ceny w.ęgla we Włoszech loco wagon Ge- Obecnie wydobywają rudę z wychodni, która wy-
nua były następujące (w lirach za 1 tonnę) : kazuje wysoką zawartość kwasu krzemowego. Usta-

C d "ff k I .ż04 205 !ono, że ruda pierwotna znajduje się w niewielkiej 
ar 1 gatune · 

198 
ZOO głębokości. Ruda o zawartości od 0,30%- 0,60% fo-

" " Il 
195 198 

sforu nadaje się bardzo dobrze do wytwarzania su-
Newport " I. rówki Thomasa. Ponieważ ruda ząwiera oprócz 
Antracyt " I. 230 235 około 1% manganu przeciętnie 43%- 55% żelaza, 
Węgiel gazowy I. 185 przeto może być z korzyścią przewożona na dalsze 

" " Ił 
1
1
9
7
0
5 _ 1

19
80

5 
odległości. Siarki ruda nie zawiera wcale. Mineta 

Wutson .Splint · 
175 

_ 
180 

znajduj e się na obszarze około 12 OOO morgów. 
Szkocki (orzech). T p 
Koks włoski (hutniczy) 330 T. P. Najgłębsze szyby na kuli ziemskiej2) • • S;yb 

Zawarcie umowy zarobkowej w przemyśle - - --
') Gazela Górnicza, r. 1924, Nr. 14. 

1
) I rzemy;;I i I la11del, r. 1924, Nr. ) 3. ~) Mo1111/a11islisc/1e R1111d;;c/1a11, r. 1924, Nr. 7. 
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Cicy Deep 4 w Afryce południowej, którego głębo- dawno przybył do greckiej Macedonji geolog an 
kość wynosi obecnie l 470 m, ma być obecnie po- gielski Joe Duncan celem zbadania tamtejszych ko
głębiona do 2 330 m Ponieważ szyb Village Deep palń złota, które od wieków były nieczynne. Wy
w ciągu roku 1924-go ma być również do tei głę- nik jego badań do tego stopnia zadowolił Angli
bokości pogłębiony, przeto oba powyższe szyby bę- ków, że zawarli zaraz umowę z Rządem Greckim 
dą w roku 1925-ym najgłębszemi szybami na kuli o uruchomienie kopalń. Dochody z kopalń mają 
ziemskiej. T. P. być podzielone do połowy dla Państwa i dla p . J. 

Wiercenia poszukiwawcze za węglem kamien- Duncan' a . T. P. 
nym w Holandji. 1) W końcu ubiegłego stulecia wy- Nowe rozporządzenie o dozorze nad gorni
dobycie węgla w Holandji, najmłodszej z pośród ctwem.2) Małe kopalnie węgla w zagłębiu Dąbrow
państw, wydobywających węgiel kamienny w Euro- skiem prowadzą roboty górni cze przeważnie bez 
pie, wynosiło 450000 tonn {rok 1905). W r. 1910-ym żadnych planów, co stanowi pewne niebezpieczeń
wydobycie węgla wzrosło do I OOO OOO tonn a w r. s two, gdyż w razie wypadku utrudnia czynność ra-
1920-ym osiągnięto 4 OOO OOO tonn węgla. Kopalni- tunkową. Władze górnicze instancji 1-ej nie mogły 
ctwo węgla kamiennego w Holandji rozwinęło się dotychczas zmusić opornych do sporządzenia pła
w dolinie Maas , która, jako sąsiadująca z okręgiem nów, gdyż nie miały pod tym względem podstaw 
akwizgrańskim, najwięcej zachęcała do wierceń po- prawnych. Dopiero rozporządzenie ministra Prze
szukiwawczych, które rozszerzyły się dalej na pro- mysłu i Handlu z dnia 17-go marca r. 1924-go w 
wincję Limburg. Wydobycie węgla kopalń rządo- I przedmiocie uzupełnienia instrukcji o dozorze nad 
wych stanowi 451~ wydobycia ogólnego w Holandji. prywatnym przemysłem górniczym na terenie b. 
W budżecie Holandji na rok 1922-gi przeznaczone Królestwa Kongresowego wprowadza pewne rygo
było 316 OOO guldenów na wiercenia poszukiwaw- ry pod tym względem. Na mocy tego rozporzą
cze. Pomienione wiercenia dały wyniki obiecujące dzenia wyższy urząd górniczy na wniosek właści
tylko w prowincji Gelderland. Na zachód od Miin- wych władz górni czych władny jest zarządzić wstrzy
ster w Westfalji , lub na północ od północnej gra- manie niewykazanych w planach robót kopalnia
nicy zagłębia węglowo-przemysłowego Reńsko-We- nych do czasu uzupełnienia tych planów. 
stfalskiego leży po ·stronie holenderskiej kolejowy Ożywienie na rynku cynkowym. Związek 
punkt węzłowy Winterswijk. Rozpoczęte w tern kuźnic cynkowych w f'Jiemczech (Zinkhiittenver· 
miejscu wiercenia poszukiwawcze zostały niedawno band) na odbytem w dniu 12 marca r. b. w Berli
wstrzymane na głębokości I 287 metrów. Na głębo- nie posiedzeniu stwierdził, . jż na rynku cynkowym 
kości pomiędzy 550 a 650 m natrafiono na pokłady w ostatnich dniach dało się zaznaczyć poważne 
soli kamiennej a na 700 m osiągnięto węgiel ka- ożywienie tak w kraju, jak i zagranicą, a mianowi
mienny. W karbonie natrafiono na siedem pokła- cie w obrotach z Anglją. Doniesienia o powstaniu 
dów węgla , z których najgrubszy posiada 170 cm międzynarodowego syndykatu cynkowego na wzór 
miąższości. przedwojennego, gazeta Deutsche Bergwerks-Zeitung 

Holandja stanie się krajem, samozaopatrująq m (Nr. 67) uważa za nieodpowiadające rzeczywistości. 
się w węgiel, podczas gdy dotychczas była krajem, W. K. 
przywożącym węgiel z zagranicy. T. P. Kapitał angielsko-holenderski a uprzemysło-

Obniżenie niemieckiej taryfy przewozowej.2) wienie Jugos.tawji1 I. Od pewnego czasu grupa ban
T aryfa wyjątkowa Nr. 6, obowiązująca na kolejach ków angielskich i holenderskich prowadzi z syndy
niemieckich dla przewozu węgla, posiadała dotych- katem przemysłowców jugosłowiańskich w Belgra
czas warunek, ograniczający jej działalność na la- dzie układy co do udzielenia temu ostatniemu po
dunki , przeznaczone do spożycia wewnętrznego w życzki w wysokości 23 5011 OOO funtów szterlingów 
Państwie Niemieckiem, za węgiel zaś wy.wożony w celu wykorzystania bogactw ziemi jugosłowiań
opłacało się droższe przewożne według klasy tary- skiej tudzież dla jej uprzemysłowienia; ze strony 
fowej E. Od dnia 1-go marca r. b. powyższy wa- angielsko-holenderskiej układy prowadzi londyński 
runek ograniczający został zniesiony, tak że taryfa Midlandbank w porozumieniu z angielską grupą 
wyjątkowa Nr. 6 musi być teraz stosowana do prze- Rockefeller'a; banki holenderskie oświadczyły przy
wozu węgla polskiego, przewożonego przez Niem- tern , i ż zasadniczo gotowe są współdziałać w po
cy. Na wielkich odległościach przewozowych (np. życzce, o ile będzie im dana możność współucze
do Passawy, Kufstein i t. d .) nastąpi wskutek tego stniczenia w powoływanych do życia przedsiębior
bardzo poważne obniżenie kosztów przewozu. Zresz- stwach przemysłowych w Jugosławji. Najpierw ma 
tą przypuszczamy, że nie jest to jeszcze ostatnie za- być zwrócona uwaga na odbudowę znakomitych 
rządzenie nowego kursu niemieckiej polityki taryfo- pokładów rudy żelaznej w Bośni , które, będąc prze d 
wej w dziedzinie przewozu. T. P. wojną pod panowaniem Austrji, pozostawały najzu-

Kopalnie złota w Macedonji (Grecja).3) Nie- pełniej niewykorzystanemi (wobec bogactw Styrii), 
mianowicie w okręgu Ljubija- Novi Sanski Most; 

') .lfo11t11111;;t1c/1c N1111dsclw11. r. I \124, Nr. 7. 
~) Prse111yst 1 Ha11del Gómo:Hąski, r. 1924, Nr. 5. 
3 I lfo11ta111 , f i,clie R1111dsclw11, r 19211, Nr. 7. 

1) P1·se111ysl z I /<111(/t:/, 
~) /J. 8. Z. Nr óS. 
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są to żelaziaki brunatne I częściowo węglany żela
za) o zawartości 56'~ Fe i 4i Mn. Wartość zbada
nych dotychczas złóż wynosi według oceny geolo
gów niemieckich około 8-1 O milją.rdów marek zło
tych. Jeszcze bardziej poważne bogactwa żelazne 
posiada Macedonia: w okolicach Tucanovo (połud
niowo-serbski i macedoński obwód Alpejski); wy
noszą one przeszło I OO miljonów tonn zaledwie tej 
rudy żelaznej, która jest tak zwaną A-ore (69~ Fe 
i zaledwie 0,025°6 P) i która odpowiada najlepszej 
hiszpańskiej rudzie wysokoprocentowej; wprawdzie 
zawartość krzemionki (Si02) przeciętnie jest tu 
większa aniżeli w rudzie hiszpańskiej , temniemniej 
są pewne miejsca, w których złoża zawierają krze
mionki poniżej 81~ i mogą być zatem· porównywa
ne z najlepszą rudą szwedzką A-ore. 

Obok rudy żelaznej okrąg T ucanovo posiada 
duże zapasy rud ołowianych, cynkowych i mie
dzianych, według ostrożnych obliczeń, dokonanych 
na podstawie wierceń głębokich, zapas rud ołowia
nych wynosi conajmniej 20 milionów tonn, cynko
wych 4 ~-5 milionów tonn i miedzianych l ł-2 
milionów tonn. Jugosławja posiada też nadto nie
słychanie duże pokłady rud chromowych, rozrzuco
nych po całym okręgu T ucanovo, których ilość wy
starczyłaby na pokrycie zapotrzebowania całej kuli 
ziemskiej. Węgiel brunatny i kamienny jest spoty
kany w różnych miejscach kraju; brakuje natomiast 
funduszów na jego wykorzystanie. Zasoby węgla 
w Jugosławji według oceny geologów niemieckich 
sięgają około 4 .~ miliardów tonn. Obecnie jest czyn
nych 87 kopalń o wydobyciu rocznem około 3 ~ mi
lionów tonn węgla przeważnie brunatnego. Górni
ctwo jugosławiańskie jest prowadzone w sposób 
pierwotny; dużych, współcze§nych zakładów prze
myslowych niema tu zupełnie. 

Ogromne bogactwa kopalne w Jugosławji, któ
re są kontrolowane przez syndykat przemysłowców 
jugosławiańskich, pozwalają z całą pewnością twier
dzić o znacznej wydajności, a zatem i o dużych zy
skach mających tu powstać placówek górniczych. 
Dlatego też kapitał obcy nie bez przyczyny żąda 
wysokiego oprocentowania pożyczki, która nie mo
że być przeto „z lekki em sercem" przyjęta przez 
syndykat jugosławiański: odsetki mają wynosić 17% 
(gwarantowanych) w pierwszym roku, a w następ
nych latach 14, 13 i wreszcie 12i w stosunku rocz
nym, zanim powcłane do źycia zapomocą pożyczki 
przedsiębiorstwo nie będzie mogło dawać zysku, 
wystarczającego na pokrycie gwarantowanych przy 
zawieraaiu umowy odsetek. 

Również szerokie są widoki rozwoju jugosła
wiańskiego przemysłu elektrochemicznego, który dla 
uzupełnienia swych przestarzałych urządzeń tech
nicznych wymaga obecnie dopływu funduszów za
granicznych, a to w celu podniesienia ich wytwór
czości oraz obniżenia kosztów własnych. Jugosła
wiański przemysł elektrochemiczny posługuje się 
bowiem tanią i w dostatecznej ilości będącą ener
gją wodną, rozporządza przedniemi również taniemi 

--------

tworzywami surowemi tudzież ma poddostatkiem 
tanie ręce robocze; okazuje się on zatem nie bez 
znaczenia dla międzynarodowego rynku chemiczne
go; siłownia elektryczna Fala na rzece Dra vie, któ
ra jest jedną z większych i może rozwijać około 
45 OOO K. M„ zasila w prąd elektryczny zakfady 
karbidowe w Ruze o wytwórczości rocznej około 
3 OOO wagonów karbidu i tyluż azotniaku wapna; 
drugi zakład w Dugi Rat przy wodospadzie Cetina 
i siłownia w Sibeniku na rzece Krka nawet przy 
bardzo nieznacznem wykorzystaniu rozporządzalnej 
energji wodnej wytwarzają rocznie I O 000 wagonów 
karbidu lub azotniaku wapna i mogłyby wytwór
czość tę z łatwością powiększyć. Pod względem 
pomienionym szczególnie wyróżnia się zakład w 
Jaj ce, który obecnie zużywa około I O OOO K. M., i 
jest położony przy potężnym spadku wodnym rzeki 
Piva, wytwarzając zaledwie I 500 wagonów karbidu, 
1 OOO wagonów żelazo-krzemu oraz żelazo-manganu, 
200 wagonów żrącego potasu i sodu, 300 wagonów 
chlorku wapna i in. 

Nęcą kapitał obcy również duże bogactwa Ie„ 
śne, których powierzchnia wynosi w Jugosławji oko
ło 7 ~ miljonów hektarów, w tern przeszło 3 milio
ny ha. jest w posiadaniu Państwa, 2 miljony sta
nowi własność prywatną i 2 miljony należy. do gmin 
i zarządu dóbr kościelnych. W. K. 

Z górnictwa tyrolskiego. Pomimo rozszerza
nych przez prasę niemiecką pogłosek o przejściu 
niektórych państwowych austriackich zakładów gór
niczych w T yrołu w posiadanie zagranicznej grupy 
niemieckiej Bergina stan rzeczy wobec sprzeciwu 
Austrjackiej Rady Narodowej i Komisji Odszkodo
wań nie uległ zmianie. W posiadaniu obywateli 
austrjackich pozostają nadal kopalnie rudy żelaznej 
Schwader, Kuźnica żelazna Jenbacher Hi.itte, kopal
nie złota Zell am Ziłler, różne drobne kopalnie 
rud w Tyrolu północnym tudzież kopalnia rud ar
senowych Michelbach, która. ::>hecnie projektuje 
urządzenie wytwórni arsenu. W. K. 

Towarzystwo Borsigwerk. Zakłady mają po
ważne zamówienia w dziale materjałów dla budo
wy okrętów , a osobliwie na zlipiane i prasowane 
części · i na łańcuchy dużych wymiarów. Wobec 
zmmeiszenia zamów1en kolejowych zamiast odle
wów parowozowych są wykonywane odlewy ma-
szynowe 1 mne. W. K. 

Z przemysłu w Lotaryngji . Zarząd zakładów 
Rombas postanowił w kuźnicy Maizieres pres de 
Metz uruchomić trzeci z czterech będących tu wiel
kich pieców. W zakładach Nord et Lorraine (daw
niej Stumm) w Ueckingen zaszedł na wielkim pie
cu Nr. 5 wybuch, który poważnie uszkodził zarów
no piec, jak i osprzęt wodociągowy; w staTem prze
tapianem przez piec żelastwie znaleziono 2 granaty. 

w. K. 
Rudy darniowe a huty górnośląskie1). Huta 

Pokoju (F r.iedenshi.itte) interesuje się bardzo poważ-

1) Przm1y., / i Hn11del, r. 1924, Nr. l '1. 
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nie nabywaniem krajowych rud darniowych (zawar
tości około 36% Fe i 1,8% P). Ministerjum Przemy
słu i Handlu podjęło się kierować do Huty Pokoju 
wszystkich przemysłowców górniczych, którzy zgło
szą zamiar wydobywania i sprzedaży darniowej ru
dy żelaznej. Złoża tej rudy znane są w Kaliskiem, 
w Poznańskiem, na Wołyniu i na Polesiu. T P. 

Węgiel z Niemiec dla Szwecji1). Po raz pierw
szy po wieloletniej przerwie koleje państwowe w 
Szwecji zamówiły węgiel w Niemczech. Narazie za
mówiono 20 OOO tonn węgla kamiennego po cenie 
32 szyli. 9 pensów za I tonnę loco Sztokholm. 

7. P. 
48-godzinny tydzień pracy w Szwajcarji.2) 

Przeprowadzone w dniu 17-yrri lutego r. b. głoso
wanie powszechne w Szwajcarii w sprawie uscawo
wego przedłużenia godzin pracy z 48 na 54 w ty
godniu dało zwycięstwo klasie robotniczej. Za utrzy
maniem 48 godzin pracy oświadczyło się 433 589 
a za S4 godzinami pracy 317 598 głosujących. Wię
kszością 11 5 991 głosów utrzymany został 48-go-
dzinny czas pracy w tygodniu . T ?. 

Zniżenie cen górnośląskiego miału węglowe
go. 3} W celu przyjścia z pomocą niemieckim wy
twórniom cementu oraz ceglarniom, które, jak wia
domo, są głównymi odbiorcami miału węglowego, 
Związek · niemieckich kopalń górnośląskich (Ober
schlesische Steinkohlensyndikat) zniżył cenę miału 
z 7 na 6 marek złotych za 1 tonnę, poczynając od 
dnia 13-go marca r. b. W. K. 

Siłownia na torfie w Estonji. Dla zaopatrze
nia w prąd elektryczny państwowych kolei żelaz
nych została wzniesiona w miejscowości Ellamona 
duża siłownia, która jes t położona na pokładach 
torfowych. Obecnie czynnym jest silnik na gaz 
ssany o mocy 31 O K. M. i 3 maszyny parowe o 
łącznej mocy 680 K . M. Zapasy torfu obliczają na 
175 lat. W. K. 

Towarzystwo Schlesische Bergwerks und Hiit
ten w Bytomiu. 4) O wytwórczości pozostałych 
w Niemczech zakładów Towarzystwa „Śląskie ko
palnie węgla i cynkownie w Lipinach" prasa 
donosi co następuje: w kużnicach cynkowych i 
w walcowniach Towarzystwa Bytomskiego są prze
tapiane obecnie mniejwięcej takie same ilości rudy 
cynkowej, jak i w zakładach „Śląsk.ie kopalnie wę
gla i cynkownie w Lipinach". Natomiast wydobycie 
rud w należącej do tych ostatnich kopalni polskiej 
Cecylja wynosi zaledwie piątą część wydobycia 
kopalń niemieckich „Schlesische Bergwerks und 
Hi.itten" w Bytomiu. Będąca w odbudowie kopalnia 
węgla kamiennego Kars ten-Zentrum powiększyła 
swe wydobycie miesięczne z 30 OOO t w roku ubie
głym do 50 OOO t w roku bieżącym. Duży przypływ 
wody dał się opanować dzięki zastosowaniu pod
Sddzki płynnej. Nieznaczna będąca jeszcze w ko-

') 1Uo11 /tl 111stisol1e R1111dsc/1a11, r. 1924, Nr. 8. 
") Ga~eta Grirnicz a, r . 1924, Nr. 15. 
3 ) D. B. Z. Nr. 63. 
4) D. B. Z . Nr. 79. 

palni ilość wody może być z pewnym zyskiem 
sprzedawana miastu Bytom. Następnie nie ulega 
wątpliwości, iż kopalnia Karsten wkrótce będzie 
w posiadaniu węgli koksownianych. 

Towarzystwo Oberschlesische Eisenbahnbe
darfs w Gliwicach. Zysk brutto w r. 1923 wyniósf 
5 316 miljardów (w r. 1922-im 177,4 milionów) ma
rek niemieckich po odpisaniu 950 mil jardów (24, 1 
milionów) zysk czysty wynosił 4 365 miljardów 
( 153,47 miljardów), z czego ma być wypłacona 
6%-wa dywidenda na akcje uprzywiljowane. Akcje 
główne pozostaną bez dywidendy. Większa część 
zysków zostanie przeniesiona na nowy rachunek. 
W sprawozdaniu zarządu między inn emi zaznaczo
no, iż w drodze porozumienia z robotnikami udało 
się ponownie wprowadzić przedwojenny czas pra
cy, w ten więc sposób został zrobiony najbardziej 
ważny krok w kierunku uzdrowienia życia przed
siębiorstwa. 

Na zebraniu akcjonariuszów zostali ponownie 
obrani do zarządu ustępujący z kolei członkowie. 

w. K. 
Towarzystwo Borsigwerk na Niemieckim Ślą

sku Górnym. Towarzystwo rozszerza swe walcow
nie przez wznoszenie walcowni blach o najgrub
szych i najcięższych typach oraz przez urządzanie 
walcowni obręczy kolejowych. Wyrobnie mecha
niczne mają uledz przebudowie. Również zamie
rzona jest przebudowa koksiarni, której urzeczy
wistnienie zostało · wywołane przez nadzwyczaj po
myślne wyniki skwarzenia pewnym sposobem do
brego koksu kuźniczego. Równolegle z ulepsze
niem i wzmożeniem od stycznia r. b. wydobycia 
węgla kamiennego są planowane na kopalniach róż-
ne udoskonalenia techniczne. W. K. 

Ceny rudy Siegen. Siegerlander Eisenstein 
Verein obniżył ceny rudy prażonej w wysokości I O 
m. zł. na wagonie. W. K. 

Zmiana w niemieckiej ustawie górniczej. Gło
sami centrum, socjalnych demokratów i komunistów 
został przyjęty przez Landtag pruski wniosek cen
trum, aby w celu jaknajszybszego uruchomiania nie
czynnych kopalń stworzyć pewien przymus prawny 
w drodze poczynienia odpowiednich zmian w usta-
wie górniczej. W. K. 

Rozbicie rokowań z kopalniami rud hiszpań
skich. Podjęte przez kuźnice reńsko-westfa1skie 
z pewną firmą hiszpańską rokowania pozostały bez 
wyniku, gdyż przeszkodą w osiągnięciu porozumie
nia były dwie nader ważne okoli .:zności, mianowi
cie: I) firma hiszpańska żądała ceny 17 sh. 6 d .-
18 sh. za I tonnę rudy cif Rotterdam, podczas gdy 
przemysł niemiecki ofiarowywał zaledwie 16 sh. 
2) firma hiszpańska wobec dużego podrożenia prze
syłek morskich wymagała zawarcia umowy, obej
mującej najmniej 350 OOO t rudy, wówczas gdy cał
kowite roczne zużycie rud hiszpańskich w wielkich 
piecach w Ruhrze sięga najwyżej 150 OOO tonn ro
cznie. Jakkolwiek według oświadczeń prasy nie
mieckiej fakt powyższy nie ma poważni~jszego zna-
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czeni a praktycznego dla kuźnic reńsko-westfalskich, 
które obejdą się z łatwością (?) bez rudy hiszpań
skiej, temniemniej charakterystycznem jest, że prze
mysł niemiecki dąży wytrwale do potanienia swego 
wsadu wielkopiecowego. (Uwaga. Sprowadzana obe
cnie przez hutę Pokoju tak zw. Friedenshiitte na 
Śląsku Górnym ruda krzyworoska przy ulgowej 
można powiedzieć specjalnie dla tej huty polskiej 
ustanowionej taryfie kolejowej kosztuje franco wa
gon st. Chebzie, licząc przewóz kolejam i polskiemi 
:ze Zdołbunowa zaledwie 11 złp. od tonny, za całą 
-0dległość 42 sh. 9 d. za tonnę!) W. K. 

Stutonnowe wagony amerykańskie. Dla prze· 
zwyciężenia trudności, związanych ze stałym wzro
stem przesyłek kolejowych {węgla, rud i t. p.), oka
zują się niewystarczającemi ulepszenia w dziale 
opróżniania i naładowywania, które umożliwiają 
jedyi;iie prześpieszony obieg wagonów, powiększe
nie dtugośt:i pociągów oraz ich liczebność mają 
swoje pewne granice praktyczne. Dlategoteż w Ame
ryce oddawna zaczęto stosować wagony towarowe 
o ładowności do 50 tonn a w czasie wojny zrobio· 
no z dobrym wynikiem próby doprowadzenia noś
ności wagonów nawet do I OO tonn; o becie w bar 
dzo poważnych ilościach są budowane wagony o 
ladownośc'i 100 tonn jako samoopróżniające się; na 
kolejach stanu Virginja w skład jednego pociągu 
towarowego wchodzi około I OO takich wagonów 
kolosów (!). W. K: 

Parowozy turbinowe w Anglji. Podczas gdy 
Niemcy (firma Krupp) budują parowozy turbinowe 
według szwajcarskiego ustroju Zolly, Anglja posłu
guje się wzorami szedzkiemi systemu Ljungstrom. 
Znana angielska wytwórnia parowozowa Beyer Pea
cock and Co (Manchester) zawarła z pomienioną 
szwedzką firmą umowę, w celu zaopatrywania w te 
turbiny parowozów kolei angielskich jakoteż kolei 
w koloniach brytyjskich. W. K. 

Węgiel westfalski dla Szwecji. Z powodu za
wartego przez szwedzkie koleje państwowe z ko
palniami w Ruhrze układu co do dostawy od kwie
tnia do czerwca r. b . 20 OOO tonn węgla kamiennego 
(obok 50 OOO t węgla angielskiego) gazety angielskie 
wyrażają obawę, iż jest to początek współzawod
nictwa na rynku szwedzkim węgla niemieckiego z 
angielskim, które przed wojną dla Anglji bylo bar
dzo niemiłe; w r. 1913-ym do Szwecji przywieziono 
około 350 OOO l węgla niemieckiego, po wojnie zaś 
przywóz ten był znikomo mały. Obecnie stwierdza
my próbę wznowienia przez Niemcy dostaw przed
wojennych; cena węgla westfalskiego cif Stockholm 
wynosi 32,9 sh. za I tonnę. W. K. 

Przesilenie w górnictwie w Siegerlandzie. Ko
misja Landtagu pruskiego omawiała w dniu 26 mar
ca r. b. położenie w górnictwie rudnem w Sieger
landzie, stworzonem przez unieruchomianie kopalń. 
Uznano za konieczne przyjść kopalniom z pomocą 
w postaci ulg taryfowych na przewóz kolejami rud 
i paliwa. Niemiecka partia ludowa złożyła wniosek, 

żeby Rząd jaknajprędzej ułatwił dowóz rud nie· 
mieckich na Śląsk Górny. Zatarg o czas pracy w 
górnictwie w Siegerlandzie jeszcze nie jest zakoń
czony. Partje obiecały Rządowi swą pomoc w spra
wie jaknajrychlejszego osiągnięcia porozumienia pra-
codawców z robotnikami. W. K. 

M . I. C. U. M. a niemiecki przemysł żelazny. 
Podatek od wywozu żelaza z obszaru obsadzonego 

l
i do innych części Rzeszy został przez M. I. C. U. M. 

z dniem I kwietnia r. b podwyższony do 4°ó war
tości towaru wywożonego, gdyż wytwórczość za-
kładów westfalskich przekroczyła 50°~ wytwórczości 
dawnej (przed obsadzeniem Ruhry). W. K. 

Z rynku rud żelaznych . Rokowania pomiędzy 
przemysłem westfalskim a kopalniami sz~edzkiej 
rudy żelaznej zostały pomyślnie doprowadzone do 
końca i od dnia I kwietnia r. b. ponownie podjętą 
została dostawa do zagłębia Ruhry rud szwedzkich, 
zawieszona od czasu tak zwanego oporu biernego 
przemysłu niemieckiego. Rzecz prosta ilość dowo
żonej do Ruhry rudy szwedzkiej na razie nie do
równywuje ilościom zeszłorocznym, gdyż liczba 
obecnie czynnych wielkich pieców, jakkolwiek stale 
wzrasta, jednak nie jest jeszcze znaczną. Dla ko
palń szwedzkich sprawa powyższa ma, jak wiado
mo, znaczenie bardzo doniosłe, gdyż mogą one oko
ło 75'h swego wydobycia umieszczać na rynku za
chodnio-niemieckim. W r. 1923-im większość ich 
zmuszona była do ograniczeń ruchu tudzież do 
wprowadzenia tak zwanych dni „świątecznych", a 
to w związku z zastojem w przemyśle . Ruhry. 
Zmniejszenie przewozowych tarvf kolejowych dla 
przemysłu westfalskiego będzie bezwątpienia uła-
twiało dowóz tych rud do kuźnic. W. K. 

Zamówienia hiszpańskie w Anglji. Przemysł 
angielski otrzymał duże zamówienia na części tabo
ru oraz na inne tworzywa kolejowe dla Hiszpanji, 
które są obliczane na kilka miljonów funtów szter
lingów i mają być przyjmowane przez hiszpańską 
komisję techniczną w Yorkshire, Lancashire, Ches
hire, Lincoln and Bow. Jeden z członków tej ko
misji, miał powiedzieć co następuje: „Zamówienia 
dotyczą tworzyw cl.la taboru kolejowego i innych, 
jakie nie są wytwarzane w Hiszpanji. Nowy Rząd 
jest zdania. że pewne obniżenie kosztów utrzyma
nia zależy w znacznym stopniu od zasadniczego 
polepszenia tudzież rozszerzenia hiszpańskich środ-
ków przewozowych". W. K. 

Z przemysłu górnośląskiego. Sprawa uregu· 
!owania czasu pracy .w polskiem kuźnictwie żelaz
nem dotychczas nie została załatwiona. Stan w 
dalszym ciągu jest przeto ci ężki. W stopniu silnym 
daje się odczuwać brak środków pieniężnych, szcze
gólnie zaś dużo kłopotów sprawia zarządom zakła
dów żelaznych wypłata zarobków robotniczych. 

w. K. 
Porozumienie w przemyśle maszynowym nie

mieckim i polskim. Kilka wytwórni maszynowych 
które należą do przemysłu tworzyw budowlanych' 

• 
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powołało do życia zjednoczenie (firmę) pod nazwą gar Józef Wodzinowski, zamieszkały w Zawierciu, 
„Silex Union Vereinigte Maschinenfabriken fiir die działając w imieniu i na rzecz Towarzystwa Sosno
Banstoff-Keramik-und Aufbereitungs industrie". Do wieckich fabryk rur i żelaza, odkrył d. 23-go czerw
przedsiębiorstwa tego (o charakterze handlowym) ca r. 1922-go rudę żelazną na głębokości 0,9 m na 
należą między innemi: firma Berger i S-ka w Ber- gruncie włościanina Mikołaja Miary, we wsi Koski, 
gisch.'Gladbach, die Curt von Grueber Maschinen- gminy Panki, starostwa Częstochowskiego, woje
fabrik Towarzystwo akcyjne w Berlinie, firma Dr. wództwa Kieleckiego, w odległoćci 343,5 m na za
Gaspary i S-ka w Markranstadt, następnie August chód od drogi, wiodącej od wsi Praszczyki do wsi 
Reissmann w Saalf eld i wreszcie wytwórnia polska Koski i 320,3 m na południe od drogi, dzielącej 
Herman Lohnert w Bydgoszczy. W. K. grunta wsi Praszczyki i wsi Koski. R. 

Wyjednywanie nadania na rudę żelazną. Zgo- Odkrycie rudy żelaznej Na zasadzie a rt. 
dnie z art. 25-ym instrukcji o zastosowaniu art. , 481 -go ustawy górniczej (wyd. r. 191 2-1913), urząd 
454-540 ustawy górniczej (wyd. r. 1912-go) Urząd górniczy w Częstochowie ogłosił w Nr. 156-ym Mo
górniczy w Radomiu ogłosił w Nr. 82-im Monitora nitora Polskiego z dnia 13-go lipca, r. b„ że szty
Polskiego z dnia 8-go kwietnia r. b., że na zasa- gar Józef Wodzinowski, zamieszkały w Zawierciu, 
dzie odkrycia rudy żelaznej, zrobion ego dnia 21 ·go działając w imieniu i na rzecz Towarzystwa Sosno
sierpnia r. 1920-go w sekcji leśnej Motyki własnych wieckich fabryk rur i żelaza, odkry~ dnia 19-go 
dóbr Chlewiska, w gminie Chlewiska. powiatu Ko- czerwca r. b. rudę żelazną, na głębokości 38,9 m, 
neckiego, i sprawdzonego protokólarnie przez Urząd na gruncie włościan Adama i Eleonory małżonków 
górniczy dnia 21-go września r. 1902-go, spółka ak- Biernackich, we wsi Kuleje, gminy Węglowice, sta
cyjna handlowo-przemysłowa Ł. J. Borkowski Eli- rostwa Częstochowskiego, województwa Kieleckie
bor podejmuje starania o uzyskanie nadania górni- go, w odległości 130,7 m na zachód od przecięcia 
czego na rudę żelazną pod nazwą Łazienki, prze- się dróg Truskolasy-Kamińsko z drogą wiodącą 
strzeni I 026 OOO m. kw. na gruntach własnyeh wy- przez wieś Kuleje i 8,3 m na północ od drogi wio-
mienionych dóbr Chlewiska w sekcjach leśnych Mo- dącej przez wieś Kuleje. R. 
tyki i Łazienki . Wyjednywana przestrzeń graniczy Odkrycie rudy żelaznej. Na zasadzie art. 481-go 
ze wszystkich stron z własnemi lasami spółki ak- ustawy ~órniczej (wyd. r. 1912- 1913), urząd górni
cyjnej Ełibor. R. czy w Częstochowie ogłosił w Nr. 156-ym Monito-

Odkrycie rudy żelaznej . Na zasadzie art. ra Polskiego z dnia 13-go lipca r. ub., że sztygar 
481-go ustawy górniczej (wyd. r. 1912-1913), urząd Józef Wodzinowski, zamieszka-ty w Zawierciu, dzia
górniczy w Częstochowie ogłosił w Nr. 156-ym Mo- łając w imieniu i na rzecz Towarzystwa Sosnowiec
nitora Polskiego z dnia 13-go lipca r. b., że szty- kich fabryk rur i żelaza, odkrył dnia 23-go czerwca 
gar Adolf Mielnikiel, zamieszkały w Częstochowie, na głębokości 0,6 m na gruncie włościanina lgnace
działając w imieniu i na rzecz przemysłowca gór- go Kaouścika we wsi Koski, gminy Panki, staros
niczego Jana Langnera, odkrył dnia 24-go czerwca twa Częstochowskiego, województwa Kieleckiego, 
r. 1922-go rudę żelazną na głębokości 49 m na w odległości 97 ,3 m na wschód od drogi, dzielącej 
gruncie włościanina Jana Banasika, we wsi Stany, grunta majoratu Panki i grunta wsi Praszczyki i 147 
gminy Przystajń, starostwa Częstochowskiego, wo- m na południe od drogi, dzielącej grunta wsi Prasz-
jewództwa Kieleckiego, w odległości 600 m na pół- czyki i grunta wsi Koski. R. 
noc od wsi Stany i 270 m na południowy wschód Odkrycie węgla brunatnego. Na zasadzie 
od wsi Galińskie. R. art. 481-go ustawy ~órniczej (wyd. r. 1912-1913), 

Odkrycie rudy żelaznej . Na zasadzie art. urząd górniczy w Dąbrowie ogłosił w Nr. 163-im 
481-go ustawy górniczej (wyd. r. 1912-1913), urząd Monitora Polskiego z dnia 2!-go lipca r. b., że 
górniczy w Częstochowie ogłosil w Nr. 156-ym Mo- Kazimierz Kasterski, zawiadowca kopalni T owarzy
nitora Polskiego z dnia 13.go lipca r. b., że sztygar stwa akcyjnego „Poręba", działając w imieniu te· 
Józef Wodzinowski, zamieszkały w Zawierciu, dzia- i;?OŻ Towarzystwa, odkrył dnia 8-go czerwca roku 
łając w imieniu i na rzecz Towarzystwa Sosnowiec- 1922-go węgiel brunatny za pomocą szybiku, znajdu
kich fabryk rur i żelaza, odkrył dnia 19-go czerwca jącego się na gruntach Towarzystwa „Poręba", ob
r. 1922-go rudę żelazną na głębokości 28,37 m, na jętych koncesją na rudę żelazną „ Wiktorja Nr. 603 ", 
gruncie włościan Marcina i Józefy małżonków Ro- w miejscowości Poręba, starostwa Będzińskiego, w 
kosa, we wsi Golce Duże, gminy Panki, starostwa odległości 4,6 m na zachód od gruntu Stanisława 
Częstochowskiego, województwa Kieleckiego, w Drabika i 1,8 m na południe od gruntu Andrzeja 
odległości 12,5 m na wschód od przecięcia się dróg Finki. R. 
Golce Duże z drogą Wręczyca-TruskolasyJi 11,8 m Odkrycie rudy żelaznej . Na zasadzie art. 
na północ od drogi wiodącej przez wieś Golce 481-go ustawy górniczej (wyd. r. 1912- 1913) urząd 
Duże. R. górniczy w Częstochowie ogłosił w Nr. I 0-ym Mo-

Odkrycie rudy żelaznej. Na zasadzie art. nitora Polskiego z dnia 13-o stycznia r. b., że szty-
481-go ustawy górniczej (wyd. r. 1912-1913), urząd gar Józef Wodzinowski, działając w imieniu i na 
górniczy w Częstochowie ogłosił w Nr. 156-ym Mo- rzecz Sosnowieckiego akcyjnego towarzystwa fabryk 
nitora Polskiego z dnia 13-go lipca r. b., że szty- rur i żelaza, odkrył dnia 1-go grudnia r. 1921-go 
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rudę żelazną za pomocą odkrywki na gruncie F e- 1 ski, zamieszkały w Mokrsku Dolnem, starostwa Ję
liksa Kopacza we wsi Bobrowa, część Il, gminy Ru- drzejewskiego, w imieniu swojem i Ottomana Kna
dniki, starostwa Wieluńskiego, w odległości 630 m ta, współwłaściciela tegoż majątku odkrył d. 30-go 
na wschód od drogi Cieciułów-Bobrowa i 327 m na listopada r. 1921-go rudę żelazną zapomocą trzech 
północ od drogi Bobrowa-Kużniczka. R. odkrywek na gruncie własnym w majątku Zawady, 

Odkrycie rudy żelaznej. Na zasadzie art. 481-go gminy Borysławice (Błaszki), starostwa Kaliskiego. 
ustawy górniczej (wyd. r. 1912- 1913) urząd górni- Miejsca odkrycia leżą: Pierwsze 460 m na północ 
czy w Częstochowie ogłosił w Nr. I 0-ym Monitora od szosy Kalisz-Sieradz i 2 m na zachód od brzegu 
Polskiego z dnia 13-go stycznia r.b„ że sztygar Jó- strumienia. Drugie 385 m na południe od szosy 
zef Wodzinowski, działając w imieniu i na rzecz Kalisz-Sieradz i 115 m na wschód od drogi, idącej 
Sosnowieckiego akcyjnego towarzystwa fabryk rur od szosy do wsi Równa. Trzecie 400 m na połu
i żelaza. odkrył dnia 19-go listopada r. 1921 go ru- dnie od szosy Kalisz.Sieradz i I OO m na wschód 
dę żelazną zapomocą odkrywki na gruncie Sylwe- od drogi, idącej do szosy do wsi Równa. R. 
stra Garbaciaka we wsi Jaworzno, gminy Rudniki, Odkrycie rudy żelaznej . Na zasadzie art. 481-go 
starostwa Wieluńskiego, w odległości 336 m na po- ustawy górniczej (wyd. r. 1912-19'13). urząd górni
łudnie od szosy Jaworzno-Parzymiechy i 188 m czy w Radomiu ogłosił w Nr. I 5-ym Monitora Pol
na wschód od drogi, idącej przez wieś Jaworzno. R. skiego z dnia 19-go stycznia r. b„ że technik gór-

' Odkrycie rudy żelaznej. Na zasadzie ar. 481-go niczy Jan Winnicki, zamieszkały w Dąbrowie Gór
ustawy górniczej (wyd. r. 1912 - 1913) urząd gór- niczej, odkrył siarczek żelaza (markazyt) w dniu 
niczy w Częstochowie ogłosił w Nr. I O·ym Moni- 21-ym grudnia r. 1921-go za pomocą szybiku, głębo
tora Polskiego z dnia 13-go stycznia r. b„ że szty- kości 4,5 m, położonego we wsi Wierzbie, gminy 
gar Józef Wodzinowski, działając w imieniu i na Drugnia, powiatu Stopnickiego, na gruncie Józefa 
rzecz Sosnowieckiego akcyjnego Towarzystwa fa- Stęplewskiego, w odległości 6.S m na zachód od 
bryk rur i żelaza, odkrył dnia I -go grudnia r. I 92 I-go drogi z Chmielnika do Drugni i 36 m na południe 
rudę żelazną zapomocą otworu wiertniczego na głę- od drogi, skrzyżowanej z tą pierwszą. R. 
bokości 25,32 m na gruncie Józefa Kubata, we wsi Odkrycie węgla brunatnego. Na zasadzie art. 
Bobrowa, gminy Rudniki, starostwa Wieluńskiego, 481-go ustawy górniczej (wyd. f. 1912- 1913), urząd 
w odległości 1214 m na południe od drogi Bobro- gó·rniczy w Warszawie ogłosił w Nr. 11-ym Monitora 
wa--Kuźniczka i 624 m na zachód od drogi Bobro- Polskiego z dnia 14-go stycznia r. b., że inżynier 
wa-Staro Krzepice. R. górniczy Eugenjusz Górkiewicz, działając na mocy 

Odkrycie rudy żelaznej. Na zasadzie art. 48 I-go plenipotencji towarzystwa akcyjnego K. Scheibler 
ustawy górniczej (wyd. r. 1912- 1913), urząd gór- w Łodzi i w jego imieniu odkrył węgiel brunatny 
niczy w Lzęstochowie ogłosił w Nr. I 0-ym Moni- w dniu 17-ym grudnia r. 192 I -go za pomocą otworu 
tora Polskiego z dnia 13-go stycznia r. b„ że szty- wiertniczego w lesie państwowym Łuba, gminy Łęg, 
gar Józef Wodzinowski, działając w imieniu i na powiatu Włocławskiego w województwie Warszaw-
rzecz Sosnowieckiego akcyjnego towarzystwa fabryk skiem. R. 
rur i żelaza, odkrył dnia 21-go grudnia r, 1921-go , Odkrycie rudy żelaznej. Na zasadzie art. 48 l -go 
rudę żelazną za pomocą odkrywki na gru . cie Fe- I ustawy górniczej (wyd. r. 1912- 1913), urząd gór
liksa Kopacza we wsi Bobrowa w miejscowości Ce- 1 niczy w Częstochowie ogłosił w Nr. 183-im Moni
gielnia, gminy Rudniki, starostwa Wieluńskiego, tora Polskiego z dnia I 4-go sierpnia r. 1922-go, że 
w odległości 600 m na wschód od drogi Cieciułów- 1 sztygar Józef Wodzinowski, zamieszka:y w Zawier
Bobrowa i 449 m na północ od drogi Bobrowa- I ciu, działając w imieniu i na rzecz T-wa Sosno
Kuźniczka . R. wieckich Fabryk Rur i Żelaza, odkrył rudę żelazną 

Odkrycie rudy żelaznej. Na zasadzie art. 481-go dnia 3 lipca r. 1922-go zapomocą otworu świdro
ustawy górniczej (wyd. r. 1912-1913), urząd górni- wego na głębokości 48,25 m na gruncie lasów pań
czy w Częstochowie ogłosił w Nr. I 0-ym Monitora stwowych Nadleśnictwa Grodzisko, gminy Węglo
Polskiego z dnia 13-go stycznia r. b.. że sztygar wice, starostwa Częstochowskiego, województwa 
Józef Wodzinowski, działając w imieniu i na rzecz Kieleckiego, w odległości 13 m na północ od linji 
Sosnowieckiego akcyjnego towarzystwa fabryk rur leśnej „N" i 9,5 m na zachód od. linji leśnej, ozna-
i żelaza, odkrył dnia 2-go grudnia r. 1921-go rudę czonej literą „W". S. 
żelazną zapomocą odkrywki na gruncie Andrzeja Odkrycie rudy żelaznej. Na zasadzie art. 
Bosaka we wsi Jaworzno, gminy Rudniki, starostwa 481-go ustawy górniczej, (wyd. r. 1912-1913) urząd 
Wieluńskiego, w odległości 323 m na wschód od górniczy w Radomiu ogłosił w Nr. 185-ym Monito
drogi Słowików-Jaworzno i 182 m na południe od ra Polskiego z dnia 17-go sierpnia i::. 1923-go. że 
szosy Jaworzno-Parzymiechy. R. inżynier górniczy Wacław Oziębłowski, działający 

Odkrycie rudy żelaznej. Na zasadzie art. w imieniu i na rzecz inż. Stanisława Kontkiewicza, 
481-go ustawy górniczej (wyd. r. 1912-1913), urząd odkrył rudę żelazną w dniu 3-im sierpnia r. 1922-go 
górniczy w Częstochowie ogłosił w Nr. 14-ym Mo- zapomocą szybiku głębokości 5 m na gruncie Józe
nitora Polskiego z dnia 18-go stycznia r. b„ że fa Gola we wsi Domaszowice, gm. Dąbrowa, pow. 
współwłaściciel majątku Zawady Michał Szymanow- Kieleckiego, w odległości I 02 m ku zachodowi od 
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drogi, prowadzącej ze wsi Domaszowice do wsi 
Dąbrowa, i w odległości 460 m ku północo-zacho
dowi od skrzyżowania dróg ze wsi Domaszowice-
Cedżyna i Domaszowice-Dąbrowa. 5. 

Odkrycie węgla brunatnego. Na zasadzie art. 
481-go ustawy górniczej (wyd. r 1912- 1913), urząd 
górniczy w Warszawie ogłosił w Nr. 171 -ym Moni
tora Polskiego z dnia 31-go lipca r. b., że inżynier 
górniczy Eugenjusz Górkiewicz, działając na mocy 
plenipotencji Karola Wilhelma Scheiblera w Łodzi 
i w jego imieniu, odkrył dnia 13-go lipca r. b . wę
giel brunatny zapomocą otworu wiertniczego w le
sie państwowym Krzywe Błoto, w gminie Łęg, po
wiatu Włocławskiego w województwie Warszaw-
skiem: R. 

Odkrycie rudy żelaznej. Na zasadzie art. 
841-go ustawy górniczej {wyd. r . 1912-1913), urząd 
górniczy w Radomiu ogłosił w Nr. 185-ym Monito
ra Polskiego z dnia 17-go sierpnia r. 1922-go, że 
inżynier górniczy Wacław Oziębłowski, działający 
w imieniu i na rzecz inż . Stanisława Kontkiewicza, 
odkrył rudę żelazną w dniu 6 lipca r. 1922-go za
pomocą szybiku głębokości 5,8 m na gruncie Woj
ciecha Bobskiego we wsi Szydłówek, gm. Dąbrowa, 
pow. Kieleckiego, w odległości 560 m ku wschodo
wi od szosy z Kielc do Dąbrowy, zwanej Warszaw
ską, od krzyża na tawrocie szosy około Szydłówka 
i w odległości 35 m ku południowi od ulicy wsi 
Szydłówek. 5. 

Zatwierdzenie nadania górniczego. Stosownie 
do art. 30-go instrukcji o zastosowaniu art. 335-415 
ustawy górniczej (wyd. r. 1893-go ), urząd górniczy 
w Dąbrowie ogłosił w Nr. 7-ym Monitora Polskie
go z dnia 1 O-go stycznia r. b., że na rzecz i imię 
spółki firmowej A Wulfson i H . Mejtlis w Za
wierciu przyznane zostało przez Pana Ministra Prze
mysłu i Handlu w dniu 18-ym listopada r. 1921-go 
nadanie górnicze „Roman" dla wydobywania rudy 
żelaznej i węgla brunatnego na gruntach majątku 
ziemskiego i włościan wsi Poręba-Mrzygłodzka, tej
że ghiiny oraz włościan wsi Zawiercie Wielkie i 
Małe i osady Zawiercie, gminy Kromołów, staro
stwa Będzińskiego, województwa Kieleckiego. Na
danie górnicze „Roman" o przestrzeni 1 138 021 m 
kwadratowych, pokrywające wyżej wymienione grun
ta, graniczy: 1) od północy z gruntami majątku Po
ręba Mrzygłodzka, włościan wsi Zawiercie Wielkie 
i Małe oraz osady Zawiercie; 2) od wschodu z grun
tami majątku Poręba Mrzygłodzka; 3) od południa 
z gruntami gromadzkiemi włościan wsi Helenów, 
majątku Poręba Mrzygłodzka, włościan wsi Zawier
cie Wielkie i Małe; 4) od zachodu z gruntami wło-
ścian wsi Zawiercie Wielkie i Małe. R. 

Wyjednywanie nadania górniczego. Zgodnie 
z art. 25-ym instrukcji o zastosowaniu art. 454-540 
ustawy górniczej {wyd. r. 1912), urząd górniczy w 
Radomiu ogłosił w Nr. 174-ym Monitora Polskiego 

z dnia 3-go sierpnia r. b., że na zasadzie odkryć 
rudy żelaznej i węgla brunatnego, zrobionych w jed
dnym i tym samym szybiku dnia 24-go listopada i 
11-go grudnia r. 1920-go w oddziale Il-im rządowe
go nadleśnictwa Skarżysko, gminy Bliżyn, powiatu 
Koneckiego, w miejscowości Biała Góra, i protokó
larnie sprawdzonych przez urząd górniczy w dniu 
18-ym grudnia r. 1920-go, Jan F ert przemysłowiec 
górniczy, zamieszkały w Bliżynie, podejmuje stara
nia o uzyskanie nadania górniczego na rudę żelaz
ną i węgiel brunatny pod nazwą Franek, przestrze
ni 953 200 m kw. na gruntach rządowego nadleśnic-
twa Skarżysko w gminie Bliżyn. R. 

Odkrycie rudy żelaznej . Na zasadzie art. 481-go 
ustawy górniczej (wyd. r. 1912- 1913), urząd górni
czy w Częstochowie ogłosił w Nr. 174-ym Monito
ra Polskiego z dnia 3-go sierpnia r. ub., że s ztygar 
Józef Wodzinowski, zamieszkały w Zawierciu, dzia
łając w imieniu i na rzecz Towarzystwa Sosnowiec
kich fabryk rur i żelaza, odkrył dnia 8-go lipca r.b. 
rudę żelazną na głębokości 38,25 m na gruncie wło
ścian Władysława i Anny małżonków Urlik we wsi 
Opatów tejże gminy, starostwa Częstochowskiego. 
województwa Kieleckiego, w odległości 172 m na 
północ od drogi wiodącej do wsi Iwanowice i 78 
m na wschód od drogi, wiodącej przez wieś Opa-
tów. R. 

. Odkrycie rudy żelaznej. Na zasadzie art. 
481-go ustawy górniczej (wyd. r. 1912-1913), urząd 
górniczy w Cztestochowie ogłosił w Nr. 195-ym Mo
nitora Polskiego z dnia 29-go sierpnia r. 1922-go, 
że sztygar Józef Wodzinowski, zamieszkały w Za
wierciu, działając w imieniu i na rzecz T owarzy
stwa Sosnowieckich fabryk rur i żelaza, odkrył ru
dę żelazną dnia 20 lipca r. 1922-go zapomocą otwo· 
ru świdrowego na głębokości 31,9 m na gruncie 
włościan Szymona i Józefy małżonków Leszczyń
skich we wsi Iwanowice, gminy Opatów, starostwa 
Częstochowskiego, województwa Kieleckiego w od
ległości 265 m na północ od drogi, wiodącej przez 
wieś Iwanowice, i 57 m na zachód od drogi, wio-
dącej ze wsi Iwanowice do wsi Rębielice. 5. 

Ogłoszenie o odkryciu rudy żelaznej . Na za
sadzie art. 481-go ustawy górniczej, {wyd. r . 1912-
1913), urząd górniczy w Częstochowie ogłosił w 
Nr. 195-ym Monitora Polskiego z dnia 29-go sier
pnia r. 1922-go, że sztygar, Józef Wodzinowski, za
mieszkały w Zawierciu, działając w imieniu i na 
rzecz Towarzystwa Sosnowieckich fabryk rur i że
laza, odkrył rudę żelazną dnia 21 lipca r. 1922-go 
zapomocą otworu świdrowego, na głębokości 34 m 
na gruncie włoś .ianina Wojciecha Szarańczaka we 
wsi Iwanowice, gminy Opatów, starostwa Często
chowskiego, województwa Kieleckiego, w odległo
ści 340,7 m na północ od drogi, wiodącej przez 
wieś Iwanowice i 59 m na wschód od drogi, wio-
dącej ze wsi Iwanowice do wsi Rębielice . 5. 
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Dane o wydobyciu węgla, liczbie odrobionych dniów ek oraz o wydajności pracy 
w większych kopalniach węgla kamiennego w · zagłębiu Dąbrowskiem w okresie 

od r. 1913-go do r. 1923-go {włącznie). 

Wydobycie Liczba ogól· Wydajność 
Stosunek na odrobio· Stosun ek Stosunek 

Rok węgla nych przez pracy jedne-

(w tonnach) odset kowy robotnik a o dae tkowy go robotnika o di;etk owy 
dniów ek na dniówkę 

1913 6 688 776 100,00 6 286 122 100,00 1,07 100,00 

1914 4449 447 66,52 4 985 462 79,31 0,89 83,17 

1915 2 714 526 40,59 3 953 079 62,89 0,69 64,48 
~ 

1916 5 Q.14 040 75,41 f) 477 169 87,rn 0,92 85, 98 . 
1917 4 681 627 69,99 6 049 78:'3 96,24 0,77 71,96 

1918 4 222 ! 25 63,13 6 124 344 97,43 0,69 , 64,49 

1919 4 071 486 60,87 7 656 554 121,80 0,58 49, 53 

' 
1920 4 376 919 65,44 8 366 041 1:'33,09 0,52 48,60 

,, 
1\)21 [> 097 250 76,21 9 826 050 156,31 0 ,52 48,60 

1922 6 278 440 93,87 11 409 707 181,51 O,óó 51,40 

1923 6 720 8-14 100,48 12 178 468 193, 74 0, 55 51,40 
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Liczba robotników i dniówek oraz wydajność pracy i zarobki , 
robotników w kopalniach węgla kamiennego na Polskim Sląsku Gór-

, nym w listopadzie r. 1923-go. 
Liczba dnió· 

Liczba Liczba wek nacilicz· Liczba Wydobycie Liczba 

Kategorie robotników robotników dniówek bowych,prze· wszystkich na jedną 
dniówek 

odrobionych liczonych na dniówek 
zapisanych dniówki dniówkę 

opuszczo-
zwyklych 

zwykłe odrobionych nych 

p o d z i e m i ą 

Górnicy 246?,7 568 994· 15 392 584 386 3 ,99 43686 

Robotnicy wykwalifikowani . 20 49:3 -181 f>78 77 471 .'>f>9 049 4.17 29 934 

Po moc górnicza i inna 59 167 1 381 68.t 59 295 1 440 ll79 l,62 107 981 

Chłopcy do lat 16-tu 2 608 62101 676 62 777 :37 , 19 3!l33 

Razem pod z1em1ą 10690f> 2 494 ::357 152 834 2 647 l!-H 0,88 18fl 5:-1.:. 

N a p o w i e r z c h n i 

Robotnicy wykwalifikowan i . 1!'142::3 370458 61 936 432 394 ri ,40 21 030 

P omocnicy wykwalifikowani i 1nn1 2.t 977 583 588 66 971 650 559 3,59 X91'12'3 

Kobiety ll868 227 582 7 780 235 362 9,91 !5 7:12 

Chłopcy i dziewczęta do lat 16-tu 1 84.t 43096 74:6 43842 53.23 2 559 

Razem na p owierzchni . 52 112 1 224 7~4 137 433 1 362157 1, ?1 78 649 

Ogółem pod z1em1ą i na powierzchni . 15!l 017 3 719 081 290 267 4 009 348 0,58 264 183 

Liczba dni ro'Qoczych 25. Ogólne wydobycie m1es1ęc.zne 2 333 543 tonn. Przeciętne wydobycie 
dzienne 93 342 tonn. 

Wysokość zarobków robotniczych Liczba Średni zarobek na dniówkę 

Kate go rie robotników b r u t t o I n e t t o odrobionych brutto ! n e t t o 

m a r e k dniówek m a r e k 

p o d z i e m i ą 

G órnicy 1 013 859 478 870 ll83 397 820 62.-3 584 386 l 7:14 950 1 682 7ll0 

Robotnicy wykwalifikowani 884 ~351!6911'1 860 347 191 147 fi51l 049 1 581 680 l 538 ll50 

Pomoc górnicza . I 5J O 571 866 911 l 451 849 916 :~58 1 4-!0 !l79 1048300 1 007 550 

Chłopcy do lat 16-tu 15 164 931 689 14, 1'130 846 543 62 777 241 570 228 280 

Razem pod ziemią 3 423 831 394 :~83 3 30!? 925 774 671 2 647 191 1293380 1 250350 

N a p o w i e : z c h n i 

Robotnicy wykwalifikowani 621 791 820 321 60!1458 284 18:) -!32 39-! 1438020 1 395620 

Pom ocnicy wykwalifikowani i IDnl 682 526 391 270 658 548 834 967 6:>0 5!)9 1 049 130 l 012 280 

Kobiety l :)8 3~38 1)07 9fi8 132 746 536 OJ:> 235 362 587 760 56-!0l (J 

Chłopcy i dziewczęta do lat 16-tu 8 ll041580-17 8 389 500 666 438-!2 20:l 090 Hl! 350 

Razem na powierzchni . 1 4'>1 560 877 602 1 403 143 }!):) 8~3 l 362 157 l 06:, 6:l0 1 o:i~ no 
Ogółem pod ziemią i na powierzchni . 4875 392 271 9S5 -171!l 068 930 f>O! 4 009 3-!8 1 216 ooo 1175 520 

A leksander S tein 
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Nr. 9 PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 629 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

SPOŻYCIE WĘGLA POLSKIEGO 
w miesiącu lutym r. 1924-go. 

Węgiel kamienny. Kopalnie większe. Zagłębie Dąbrowskie. 

Koleje żelazne 
Wojskowość 

Rodzaje odbiorców 

Inne ins tytucje państwowe . 
Żegluga . 
Koksownie 
Kopalnie rud kopalnie, me ma1ące węgla 

własnego 

Przemysł naftowy 
Przemysł solny . 
Przemysł metalurgiczny żelazny 
Przemysł metalurgiczny innych metali . 
Przemysł m echaniczny i metalowy 
Przemysł cukrowniczy 
Przemysł włókienniczy 

Przemysł cementowy i ceramiczny (cementownie, 
cegielnie, wapienniki). 

Przemysł garbars ki i przetworów zwierzęcych 
Rolnictwo i przetwory rolne (browary, młyny, go-

rzelnie) 
Przemysł chemiczny . 
Przemysł papierniczy . 
Inne gałęzie przemysłu 
Gazownie, elektrownie, wodociągi i tramwaje bez

pośrednio oraz za'lj pośrednictwem zarządów 
miast 

Opał domowy oraz składy węgla dla użytku do-
mowego 

Pośrednicy. 

Wywóz za granicę 

Razem 

Rok 1923 Rok 

•o "'Q ~ 
~ 

~ ::: Gł ~ o-"'-
=' °' e-= =' 

..J ...J "' co O " "' "" 
T o n 

1924 

• o 
~'O o 
N b" 

" " " O -" -a. o" „ -
O,; ~ 

n y 

W r. 1924 spożyto węgla więcej 
C+ ) albo mniej(- ) niż w r. 1923 

Luty 
Od początku rołtu 

do 29 lutego 

% Tonny I % 

11-13900 1328 146 1104 027, 206 252 1-39 873 1- :28 l- 121 894- 37 

21 

35 

94 

13 4~1 27 632 17 584 33 431 + 4 123 + 31 + 5 799 + 
-1 353 11 331 :J 742 7 348 - 611 - 14 - 3 983 -

259 486 30 - 259 - 100 - 456 -

7 9 5 13 776 5 +95 10870 - 2490 - '31 - 2 906 - ·u 
1+57 3 247 275 305 - 1182 - 81 - 2 9-!2 - 91 

.'>90 8-10 6725 7 343 + 6135 + 104 + 6 f>O?. + 774 
25 44:1 55 228 29 690 59 333 + 4249 + 17 + 4105 + 7 

;3 120 7 139 2 525 6 77! - 595 - 19 - :365 - 5 
] f) 660 34 382 18 201 38 247 + 2541 + 16 + !38651+ il 
4-776 9 217 5848 14 8!5 + 1 072 + 22 + 5628+ 61 

48 782 111 262 32862 60 016 -15920 - 33 - .')1246 - 46 

15 298 30916 5 998 12 2~9 - 9300 - 61 - 186S7 - 60 
118 399 SC 185 - 38 - 32 - 214 - 54 

lOflH 21 578 -1 760 11368 - 588! - 55 - 10210 - 47 
14 4:!1 28525 f) 166 15 992 - 9255 - 64 - 12!'>33 - u 
13558 28 971 6 1 if> 15 233 - 7383 - f>4 - 1'3738 - 47 
!6 482 34 221 16 757 32 182 + 21:, + 2- 2 039 - 6 

20877 54340 29 101 f>5 628 + 8224 + ;39 + J 288 + 2 

21 2*4 45 389 12 414 42599 - 8830 - 42 - 27901- 6 
51 SOI 102 305 44 070 83 529 - 7 731 15 - 187761- 18 
42 171 63 757 40680 79 .331 - 1 491 - 4 + 155741+ 24 

476 398 1013087 392175 793 070 - 8± 223 - 18 -220017 - 22 
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630 PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 1924 

Kopalnie mmeJsze. 

Węgiel kamienny 

Koleje żelazne 
Wojskowość . 
Inne instytucje 
Żegluga 
Koksownie 

Rodzaje odbiorców 

państwowe 

Kopalnie rud i kopalnie, me maJące węgla 

wtasnego 
Przemysł naftowy 
Przemysł solny 
Przemysł m etalurgiczny żelazny 
Przemysł metalurgiczny innych metali 
Przemysł mechaniczny i metalowy 
Przemysł cukrowniczy 
Przemysł włókienniczy 

Przemysł cementowy i ceramiczny (cementownie, 
cegie lme, wapienniki) 

Przemysł garbarski i przetworów zwierzęcych 
Rolnictwo i przetwory rolne (browary, młyny, 

gorzelnie) 
Przemysł chemiczny 
Przemysł pap1ermczy 
Inne gałęzie przemysłu 
Gazownie, elektrownie, wodociągi i tramwaje 

bezpośrednio oraz za pośrednictwem zarzą
dów miast 

Opał domowy oraz składy węgla dla użytku 

domowego 
Pośrednicy 

Wywóz za gramcę 

Rok 1923 

rns 

T 

132 

1 :>87 

.j.:) 

2.J. u 
I :1g:3 I 893 

1 710 2 .J.6fl 

138 7()0 

742 I 612 

I 5;,:l 2 215 

11 I K> 24 fl86 

.J. 103 

fi 897 

!l 27 1 
744 

8 Hl3 

!l 99:3 

2 119 -!95fl 

f) .J.32 li 217 

:I U.J.S 7 2.J.8 

:, 90! Ul 923 

18 6.J.O :i-I 91l0 

2:·H3 5267 

Zagłębie Dąbrowskie 

Rok 1924 
W r. 1924 spożyto węgla więcej 
C+ ) albo mniej(- ) niż w r. 1923 

~ 
:::> 

..J 

o · n n y 

-1-
10 -

L'1ty 

67 

79S 

.J.) 

20 ! 00 - I 36:1 -

207-i 2074 + 2074 + 
l 605 3 123 - 105 

- -- -- rn8 -

-i21 619 - 321 -

140 38.J. - l 41 3 -

.J. 792 11 729 - 6 .J.(J:-l -

89!'> I 
76 

l 962 - 4 850 

165 - 333 1 -

l 980 .j. 591 - 2 l ·:1 

816 l 405 - 5 081 -

1413 2778 - 706 -

I S32 5 890 - :3 600 -

2 362 ł 995 - I ::!Sfi -

-! 057 9 750 - I 84.+ 

4 222 12601l - !HIS -

22 1 -195 - l 4!H 

O' 
o 

Od początku roku 

do 29 lutego 

I Tonny I 
100 -

100 -

100-

100 

1s2 I -

I .'>77 -

I) 

IO 

100 

99 

100 

100 
9~) - I 7U:~ - 95 

o -I 2 ()24 -+ 4 0.J.8 

6 ;- 6f>':l + 27 

100 - 700 -- 100 

-l-3 - 9!l3 - 6~ 

<ll I q;n - 83 

5 7 - 12 857 - 52 

84 - 7 S(}.) - o 
31 - fl79 - 78 

!)'> - ~ 202 - 48 

8() - 3!'>88 - 86 

:n - 2 177 - 44 

6(i - :.. :127 47 

:n - 4 li3 

77 - 22 381 

:30 
()4, 

lił - 3 77?. - 72 

-----1·-------------1----11----1-----1----
Razem 71 !l22 142 :·li 6 27 527 63 67!l -H 39:; - 62 - 7 ():17 
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Nr. 9 ___ P_RZ_EGLĄD GORNICZO - HUTNICZY 631 

Węgiel kamienny. Wszystkie kopalnie. Zagłębie Dąbrowskie. 

Koleje żelazne 
Wojskowość 

Rodzaje odbiorców 

Inne instytucje państwowe . 
Żegluga 
Koksownie 
Kopalnie rud i kopalnie, me ma1ące węgla 

własnego 

Przemysł naftowy 
Przemysł solny . 
Przemysł metalurgiczny żelazny 
Przemysł metalurgiczny innych metali . 
Przemysł mechaniczny i metalowy 
Przemysł cukrowniczy 
Przemysł włókienniczy 

Przemysł cem entowy i ceramiczny (cementownie, 
cegielnie, wapienniki) . 

Przemysł garbarski i przetworów zwierzęcych 
Rolnictwo i przetwory rolne (browary, młyny, go-

rzelnie ) 
Przemysł chemiczny 
Przemysł pap1ermczy . 
Inne gałęzie przemysłu 
Gazownie, elektrownie, wodociągi i tramwaje bez

pośrednio oraz za pośrednictwem zarządów 
miast 

Opał domowy oraz składy węgla dla użytku do-
mowego 

Pośrednicy. 

Wywóz za gram cę . 

Razem 

Rok 1923 Rok 1924 
W r. 1924 spożyto węgla więcej 

C+ ) albo mniej (- ) nii w r. 1923 

• o 

o 
" ..J 

~"Cl o 
N „ 
u :I „ 
o.><-o..e.= 
'O CD 

O""' 

Od początku roku 

do 29 lutego 

"" 
% Tonny I 

\a s 967 , 328 328 l1o+o27 I 200 2:>2 1-39 flłO l-
13 +tl1 21632 17 584 • s:1 +:n + 4123 + 

28 1- 1220ifi

:11 + ."i i!)\)+ 
27 - :i :1(i0 -f> ) fil 12 918 :1 7-l2 7 358 - 1 409 -

:iO-t- 5:11 - ao - .~04 - 100 - ~101 -

- - -

OOIJ 13 t:>OO ół9f) 

2 '>40 5 140 295 

!'190 890 8 799 

27151 57 698 :31 295 

;3 2!!8 7 839 2 f>2fJ 

16 402 35 !)94 18622 

G 32!} 11 -l32 :J988 

59977 13f>S-l8 37 654 

21 04.'l 40 743 6893 

f>'!.7 114:1 1!'>6 

J4 807 30 :171 6 740 

W:! IS 38 !")18 5 9'32 

15 ()77 :13 926 7 fi88 

2! 9Jł -l5 43 18 589 

24 525 61 588 :n 463 

27 Hń 59 :112 Hi ,kil 

70 .J-ll 137 295 48 292 

H 4~4 60 024 41 !">02 

- -

10 870 - 2:iu - :>1 - :!!no

+05 - 25!5 - BO - +i:3fi

IH17 + 8209 +1 :391 + 8:>27+ 

62 4!'>6 + łlH + J!'> + -l 763 + 

677-l - 783 -

:is 866 + 2 220 + 
15 229 - 3:11 -

l OG5-

2S721+ 
:171)7+ 

71 7ł[) -22 323 - 37 - fi -ł 103 -

14 HH - I-ll !'>O - 67 - :!H5:i2 -
:350 - :371 ~ 70 - n:3 -

J5 959 - 8067 - 54 - JH12 -
17 897 - 14 336 - 71 - 2 i 121 -
18 011 - 8 089 - 52 - I.'> ~}I ;, -
3 072 - 332:i - 15 - i :-166 -

6062:3 + 6938 + 28 - ~)65 -

52 :l49 - 1067! - ! O - (j 9.63 -
96138 -22149 - :31 - -łl l f>7 -
80826 - 29S2 - 7 +li 02 + 

MS 820 11 55ł03 419 702 856 749 - 12861& -

·~ 1 

92 
958 

8 

H 
8 

:·3:3 

47 

ti5 

69 

47 
:)il 

47 

16 

2 

12 
:io 

17 

26 
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632 PRZEGLĄD GÓRNICZO- HUTNICZY_ 1924 

Węgiel kamienny. 

Koleje żelazne 
Wojskowość 

Rodzaje odbiorców 

Inne instytucje państwowe . 
Żegluga 
Koksownie 
Kopalnie rud kopalnie, me ma1ące węgla 

własnego 

Przemysł naftowy 
Przemysł solny . 
Przemysł metalurgiczny żelazny 
Przemysł metalurgiczny innych metali . 
Przemysł mechaniczny i metalowy 
Przemysł cukrowniczy 
Przemysł włókienniczy 

Przemysł cementowy i ceramiczny (cementownie, 
cegielnie, wapienniki). 

Przemysł garbarski i przetworów zwierzęcych 
Rolnictwo i przetwory rolne (browary, młyny, go-

rzelnie) 
Przemysł chemiczny . 
Przemysł papierniczy . 
Inne gałęzie przemysłu 

G azownie, e lektrownie, wodociągi i tramwaje bez
pośrednio oraz za pośrednictwem zarządów 

miast 
Opał domowy oraz składy węgla dla użytku do-

mowego 
Pośrednicy . 

Wywóz za granicę 

Razem 

Rok 

;... 
; 
.J 

l 42 574 1 
3 551 

1 681 

352 

3428 

9 7f>2 

:l:?!-l 

59± 

191 

l =>52 

1 957 

10 14'9 

144 

2323 

4387 

~62 

Hl Hl 

7134 

34 !28 

16 253 

6 617 

149 277 

1923 Rok 

'0 

E-'C e 
<.> " " a o..>< -
a.e~ :l 

.J 
"' a> O"N ... 

1924 

' o a- 'C o 
~::: 
O -" -c.o" .-
O.;~ 

Zagłębie Krakowskie. 

W r. 1924 spożyto węgla więcej 

C+) a lbo mniej(-) niż w r. 1923 

Luty 
Od początku roku 

do 29 lutego 

T o n n y Tonny I % 

~)2 9-H I :1 . 633 1 

8 32 6 807 

3 6:35 I 238 

702 773 

5 668 2ł!l3 

492 Il 701 

498 327 

;,94 193 

6-Hi 

~ 27* 

3 110 

17 446 :, 51:; 

487 Ilf> 

5 501 1150 

7 63 429 

1 033 280 

4478 2 536 

1:3 367 6440 

630 .j, JO 45 

29 070 4 32 

12 123 1 622 

2!lJ 622 95 907 

?li 1166 1- :~ fJ 41 ,_ 

11311'> + 32f>6 + 

.J 7Lł - H:-ł -

2 577 + +~I + 
4 7.J.5 - \);\[) -

23160 + I 9+9 + 
;,41 2-

:ł 2!>2 - 401 -
:m 191 -

10 - 1 óf>2 -
I fl:'>? -

11 ~IS - 46:l6 -
687 - 49 -

:~ 650 - l 173 -
3074 - 3958 -
l 427 + 18 + 
f) 630 + (i) 7 + 

14 5:ł7 - 694 -

28 970 - 23283 -
31 092 -11421 -

405i - 4995 -

2:10 902 -f>3370 -

Il '- 1;, !ł78-
!l2 + 248:l+ 

:W+ 1 079+ 

1~0 + j 37;, + 
'27 - fl"" -_.) 

20 + 4()77 + 
I + H + 

68 + 1 6fi8 + 
100 - :175,-
100 - 226-l-

100 - 3110 -

46 - 6228 -
:l4 + 200 + 
50 - l .)I -
90 - 4564 -
1+ 31l4 + 

32 + I 1;,2 + 

10 + l 170 + 
68 - 34114 -
70 

+ 2022 + 
7f> - 8066 -

36 - ()0 720 -

17 

2 

30 

·w1 
Hi 

2f> 

9 

279 

58 

100 

100 

36 
41 

34 

60 

38 

2(S 

9 

5-* 
7 

67 

21 
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Nr. 9 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 633 

Węgiel brunatny 

Rodzaje odbiorców 

Rok 1923 Rok 1924 

Zagłębie Dąbrowskie. 

W r. 1924 spożyto węgla więcej 
C+ ) albo mniej (- ) niż w r. 1923 

~----, o----1-----.,--~. ~o --1-------------------~l---------------------:-o ~ :--o~ 
>. " = „ _e. " = " I Od początku roku 
j :e~ j :e~ L.ity do 29 lutego 

o.; C\I o _;~ 

T o n n y I % I T onny I % • 
---=-. ------------------------------------------------...:..------...,...-----------~-----;----------1:---------:---------..,._--------1 - ·- -1 _ I - -1 Koleje żelazne 
Wojskowość . 
Inne instytucje państwowe 
Żegluga 
Koksownie 
Kopalnie rud i kopalnie, me mające węgla 

własnego 

Przemysł naftowy 
Przemysł solny 
Przemysł metalurgiczny żelazny 
Przemysł metalurgiczny innych metali 
Przemysł mechaniczny i metalowy 
Przemysł cukrowniczy 
Przemysł włókienniczy 

Przemysł cementowy i ceramiczny (cementownie, 
cegielnie, wapienniki) 

Przemysł garbarski i przetworów zwierzęcych 
Rolnictwo i przetwory rolne (browary, młyny, 

gorzelnie) 
Przemysł chemiczny 
Przemysł papierniczy 
Inne gałęzie przemysłu 
Gazownie, elektrownie, wodociągi i tramwaje 

bezpośrednio oraz za pośrednictwem zarzą
dów miast 

Opał domowy oraz składy węgla dla użytku 
domowego 

Pośrednicy 

Wywóz za granicę 

229 

1 670 

860 

45 

536 

3376 

860 

45 

213 

1 335 

1 2&0 

4421 11 707 2 190 

43 

104 

445 

877 

362 

442 

299 1 

180 

597 

1474 

728 

5!3 

229 1 

15 

122 

227 

366 - 16 - 7 - 170 - 32 

2 6fl5 - 335 - 20 - 721 - 21 

- - 860 - 100 - 860 -- 100 

2 316 + 1 235 + 2 744 + 2 271 + 5 046 

5 318 - 2312 - 52 - 6 389 - 55 

283 + 

153 -

238 -

186 + 
- I 

89 -

323 -

433 -

86 -

73 -

16 -

27 -

359 -

15 

60 

528 - 650 - 74 - 946 - 6-! 

1 397 + 252 + 
442 -

70 + 
100 -

669 + 
543 -

92 

100 

---------1--------1---1·-----1----·---1------1·-----· 
Razem 9498 203łfl 6 144 13 254. - 3354 - 35 - 7091 -- :15 
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"<t" l 
N 
O" 

>
N 
u 
z 
I
:::> :r: 
ó 
N u -z 
o::: 
·O 
(j 

Cl 
< 
...J 
(j 
t.i.J 
N 
o::: 
o.. 

"<t" 
('f'\ 

'° I 

~ 

Wywóz zagranicę węgla z Polskiego Sląska Górnego 
w kwartale IV-ym r. 1923-go. 

D o k r a j ó w 

Do Niemiec 
a) d o niem . Sląska G órn 
b) „ Prus Wschodnich 
c) „ reszty Niemiec 

do Austrji 
„ Czechosłowacji 

„ Włoch 

Węgier 

Gdańska 

„ Kłajpedy 
„ Litwy Kowieńskiej 

„ Danji 
„ Szwajcarji 
Jugosławji 

„ Rumunji 
„ Szwecji 
„ Łotwy 
„ Norwegji 

ego 

Razem do Niemiec 

l 

--
Ogółem . 

Październik 

~ ·o 
ton ny *ywozu 

ogólnego 

88 836 10,50 

10 686 1,26 

310 004 36,ti3 

409 526 48 ~ ;19 

180 965 21,38 

175 002 20,68 

380 O, Oł 

18 569 2,19 

16 251 1,92 

250 0,03 

561 0,07 
i goo 0,22 

25 797 3,0f! 

813 0,10 

14 804 0,75 

1 5:!2 0 ,18 

- -
- -

8'16 340 100,00 

Listopad 

o 
o 

ton ny wywozu 
ogólnego 

142 +4~ 17,4!) 

6 527 0,80 

357 688 43,83 

.'>Ofi 660 fi2 ,08 

203 2:H 24,90 

3828!.J -l,69 

15 -

a iJ12 1,76 

I !5 H34 1,88 

+o -
91 0,01 

- -
2 825 0, 36 

785 0,09 

32 937 4,04 

I 5-15 0,19 

- -
- -

8 16 146 100,00 

Grudzień R a z e m 

I) o 
o o 

ton ny wywozu tonny wywozu 
ogólnego ogólnego 

I 
121 2+1 15,98 352 522 U,f>fi 

6 297 0,83 23 510 0,97 

318 684 42,00 986 :\76 ł0,7+ ----
446222 fiS ,81 l 362 +08 56,2fi 

~rn 827 28,1 8 598 045 2.t,70 

:-19 924 f>,26 25c3 2I:'> 10,4Ji 

89 0, 01 -184 0,02 

:ił 21 ~ 4/il (i7 153 2,78 
rn 306 1, 7!'J H 891 1,8.'> 

I 677 0,22 l 967 o,os 
- -- 652 0,0:3 
- - 1 900 0,08 
- - ~8 622 1,18 

877 0,1 2 2 -17fJ 0 , 10 

s 61'0 1,U !'>6 % 1 2,11:-3 
- - 3 067 0,13 

- ·- - -
- - - -

-
758 744 J00,00 2 421 230 100,00 
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W ywóz zagranicę węgla z zagłębia Dąbrowskiego 
w kwartale IV-ym roku 1923-go. 

Październik Lis topad Grudzień R a z e m 

-
D o k r a i ó w -

o o,-0 wywozu o 
0 w ywozu o 

0 wyw oz u 0 wywozu 
tonny 

ogólnego 
tonny 

o gólnego 
tonny 

ogólne go 
ton ny 

ogólnego 

Do Niemiec: 

" 
Prus W schodnich - - - - 437 1, 18 43i 0 ,52 

" 
reszty Niemiec - - 28 O, J l - - 28 0, 03 

Razem do Niem iec -- - 28 O,ll 4:17 1, 18 46!"> O, !">'l 

Do Aus trii 18 lfJ\.l 87,.'>1 23 012 89, 011 30S4!l 82, 8!1 72 020 8f> , 9H 

" 
Czechosłowacji 2 f>07 l ~ ,08 1-118 5 , -!b l 975 !">,31 ;, 900 7,04 

" 
Węgier - - ó76 •) ·)·) :~ 6!">i 9,99 4 23H !">,Oó _, _ _. 

" Jugosławji ·- - :io 0 ,12 - - :30 0,0-! 

„ Rumuni i - - 777 ?3 ,0 1 300 0,81 l 077 1,20 

" Bułgari i 8f> 0,-! I - - - - 8!"> 0,1 0 

Razem :w 1:,1 100,0o 2f>8*1 100,00 :·n~ 1 s I 100,00 83 810 J oo, oo 

Wywóz zagranicę węgla z zagłębia Krakowskiego w kwartale IV-ym r. 1923-go. 

Październik I Lis top a d Grudzień I R a z " m 

D o k r a i ó w 

I 0io wywo7u o 
0 wywozu I) 

0 w yw ozu o o wywozu 
tonn y 

og>)lne go 
to n ny 

ogólnego 
tonny 

I o gó ln ego 
ton ny 

ogólnego 

-
D o Nie miec: 
a) d o niemieckiego Śląska G órnego - - - - - - ·- -
b) Prus W schodnich - - - - -· - - -„ 
c) reszty N iemiec 300 39,21 - - - - .-300 6,15 

" 
Razem do Niemiec ;JOO :39 ,21 - - - - '300 6, 1!"> 

Do Austrji - :·}60 47,06 2~:H 93,6d 1 óOS 100,00 4 30;, 88,31 

Rumunji . 105 B,7:! 16ó 6,:ł4 - - .HO 5,54 
" 

Ogółem 765 100,00 2 602 100,00 1508 100,00 4875 100,00 

• 

z .... 

'° 

'"O 
:;o 
N 
[Tl 
0 
r 
> o 
0 
0-
:;o 
z -o 
N 
o :c 
c 
o--j 
z o 
N 
>-< 

~ 
\J> 
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I 
~ I 

>-
N u 
z 
f
::> :r: 
o 
N u 
z er: 
·O 
(j 

o 
5 
(j 
t.iJ 
N 
er: 
a.. 

-.a 
(f'\ 

-.a 

Wywóz zagranicę węgla z Państwa Polskiego 
w kwartale IV-ym r. 1923-go (według miesięcy) . 

D o k 

Oo Niemiec: 

a) do n iem. Sląska Górne 
b) do Prus W s chodnich 
c) do resz ty Niemiec 

O o Austrji 
„ Czechosłowacji 

„ Włoch 
11 Węgier 
„ Gdańska 

Kłajpedy 

„ Litwy Kowi eńskiej 

11 Oanji 
„ Szwajcarji 
11 Jugosławj i 
„ Rumunji 
11 Szwecji 
11 Norw egji 

11 Łotwy 

11 Bułgarji 

a i ó ~ 

go 

Razem do Niemiec 

. 

Ogółem 
~ 

P aź dzi e r ni k I 
o o 

to n ny zb ytu 
ogó ln ego 

. 

88 836 10,2.;, 

101i86 1,211 

~10 :!Oł 115,76 

.J.O!l82(l .J,7 ,2:-l 

JIJ9 484 22,~)9 

177 .')09 20,46 

380 O,O! 
18 fl69 2,14 

16 251 1,88 

250 0,0:3 
f)(j J 0,07 

1 900 o ?» ·--
25 797 2,97 

813 0,19 

1± 909 l , 72 

I 522 o,u 
- -
- -
85 0,01 

867 856 100,00 

L istopad G r udzi e ń I R a 

-
o o o o 

ton ny z bytu ton ny zb y tu ton ny 
ogólnego ogólnego 

• 

• 
l ł2 H~ 16,87 121 Ul 15,20 :352 f>22 

Il :'>27 O,i7 oH! u,"'! 2:-l Il-li 

;357 7 ltl 12, :-15 :ns 6S4 H9,!l6 980 70ł 

!>Oli 6S'> :-i!J,9P łł6 ()!)9 :16,00 ! :·li}:\ 11:1 

228 i 02 27,05 246 184 30,87 674 JiO 
3!1 iU7 .;.,70 4i 899 5,26 2511] 1:'1 

; f) - !>9 0)01 
. 

.:.8-t 

1*9! 8 I ,78 :37 869 .J..75 71 :\Sil 

15 8:14 1,82 13 306 1,6i 44- 891 

.J.0 - l (177 0,21 I 967 

IH 0,01 - - G!>2 

- - - - - I 900 

2 s2:1 0,3:1 - - 28 622 

'315 0, 10 877 0,11 2 505 
:t3 879 +,Ol s 9!0 1,12 ':17 61JS 

l 5+fi 0,18 - - 3 067 
- -- - - -
- - - - -
- - - - s:i 

---

I""""' 8Hf.>S\l WO,?<J i97 !70 100,00 

z e m 

o. o 
zbytu 

ogólnego 

J.i.,o:i 

u,!l:i 
:i9,Hl ----
.14,:ll 

2G,'1i 

1 .1,:12 

U,02 

2,8-1 

1,71l 

0,08 

u,0:1 

0,05 

u, 1:1 

o,O!l 
, 

2, 30 

U,12 
-
-
-

100,00 
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Wywóz zagranicę węgla kamiennego z Państwa Polskiego 
w kwartale IV-ym r. 1923-go (według zagłębi). 

-

D o k r a i ó w 

Do Niemiec 
a) do niem. Śląska Górn 
b) „ Prus w ;chodnich 
c) „ reszty Niemie c 

do Austrji 
„ Czechosłowacji 

„ Włoch 

„ Węgier 
„ Gdańska 
„ Kłajpedy 
„ Litwy Kowieńskiej 

„ Danj i 
„ Szwajcarji 
„ Jugosławji 
„ Rumunji 
„ Szwecji 
„ Norwegji 
„ Łotwy 
„ Bułgarji 

ego 

Razem do Niemiec 

-
Ogółem . 

I 

Śląsk P olski 

O. o 
to nny wywozu 

ogó lnego 

I 
3f)2 522 14,f>5 

23 f>lO 0, 97 

986 376 40,U 

t 362 łOS 56.26 

598 04f> 24,70 

253 215 10,46 

484 0,02 

67 153 2,78 

44891 1, 85 

1 967 0,08 

652 0,03 

1 1)00 0,08 

~8 622 1, 18 

2 475 0,10 

f>6 351 2,33 

3 067 0,13 

- -
- -
- -

2 421 230 100,00 

Zagl . Dąbrowskie Z agl. K rak owskie R a z e m 

-
o o· o 
o o o 

ton ny wywozu ton ny wywozu tonny wywozu 
ogólnego ogólnego ogólne go 

- - - - 352 !'>22 14,0f) 

ł37 0,f>2 - - 231147 0,95 

28 0,03 300 6, l f> 986 70ł 39,31 ---
ł65 O,flf> 800 6, lf> 1 363173 54,31 

72 020 8f>,93 ł 30ó 88,31 674 370 26,87 

51100 7, 0.J. - - 259 !15 10,32 

- - - - 484 0,02 

4 233 f>,05 - - 71 386 2,84 

- - - - . 44 891 1,79 

- - - - 1 967 0,08 

- - ·- - 652 0,0:1 

- - - -- 1 900 0,08 

- - - - 28 622 1,1 ,) 

30 0,04 - - 2 505 0,09 

1 077 1,29 270 :'> , 5ł 57 6118 2,30 

- - - - 3 067 0,12 

- - - -- - -
- -- - - - -
85 0,10 - - 85 -

-
8:3810 100,00 4 875 100,00 2 509 915 100,00 

I z 
:-1 

'° 

'"O ::o 
N 
tTl 
C'l 
r 
> o 
C'l 
0-
::0 z 
n 
N 
o 
:I: c 
-l z 
n 
N 
~ 

°' \.>.) 

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



~ 1 
Wywóz zagranicę węgla z Państwa Polskiego 

w r. 1923-im. 

>
N 
u 

)o Niemiec 

D o k r a i ó w 

z 
f-c 
~ :r: 
ó 

,) do niem. Śląska Górnego 

N 
u 
z 
o::: 
·O 
() 

o 
~ 
..J 
() 
uJ 
N 
o::: 
o.. 

>) " 
Prus Wschodnich 

) „ reszty Niemiec 

' 
lo Austrji 
„ Czechosłowacji 
„ Włoch · 

„ Węgier 
„ Gdańska 
„ Kłajpedy 
„ Litwy Kowieńskiej 
„ Danji 
„ Szwajcarji 
„ Jugosławji 
„ Rumunji 
„ Szwecji 
„ Norwegji 
„ Łotwy 

" 
Bułgarji 

~ 1 % 
'°1 

do ogólnego eksportu . 

Razem do Niemiec 

. 

. 

Ogółem . 

< 

Ślą$k Polski 

O· 
Io 

ton n y w yw ozu 
ogóln ego 

" I 

1 U61~8 14,57 

209 2-18 1, 75 

6 079 991 50,78 

8 035 397 67,05 

2 30± 434 19,23 

707 427 fl,90 

5 870 0,04 

348 860 2, 91 
231 894 1,94 

16 247 0,14 

5 461 0,04 

17 470 0,15 
147 770 1,2:~ 

21 157 0, 17 

119 605 1,00 

23 268 0,19 

f>85 0,01 ' 

- -
- -

11 985±45 100,00 

95, !2 -

Zag.łębie Dąbrowskie Zagłębie Krakow skie R a z e m 

o o o o o o 
tonny wywozu tonny wywozu tonny wywozu 

ogólnego ogó lnego ogólnego 

. .. 
- - - - l 746 158 13,90 

437 0,08 - - 2091)85 1, 67 

364* 0,69 3425 8,3!\ 6 087 060 48,46 - --4 081 0,77 3 425 8,35 8 042 903 64,08 

4.J-9 059 84,13 ;j('\ l u 88,00 2 789 607 22,21 

34799 6,;')2 - - 742 226 5,92 

280 0,05 - - 6 150 0,05 
25 611 4,80 100 0,2± 374 :.,71 ~,98 

7 507 1,41 820 2, 00 2±0 221 1,91 
- - - -- 16 247 0,13 
- - - - 5 461 0,04 

o OO 0,05 - - 17 770 0, 14 

G 2±6 l, 17 49 0,12 154065 1,23 

30 -- - --· 21 187 0,17 
1 167 0,22 530 1,~9 121 302 0,97 

1 697 o,32 - - 24 965 0,20 

- - - ·- 585 -
2 950 0,55 - - 2950 0,02 

85 0,01 - - 85 -

533 812 100,00 ±l 038 100,00 J 2 f>60 295 100,00 

4,25 - 0,33 - 100,00 -
Aleksander Stein 

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



Nr. 9 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 639 

PRZEMYSŁ CYNKOWY 
w zagłębiach Dąbrowskiem i Krakowskiem w lutym r. 1924-go 

(w tonnach}. 

Nazwa kopalni 

Bolesław 

Ulisses 

Razem 

Nazwa kopalni 

Bolesław 

Ulisses . 
Razem 

Nazwa płóczki 

Józef . 
Bolesław . ---

Razem 

Nezwa huty 

Paulina . 
Konstanty 
Jadwiga. 

Razem 

Wydobycie galmanu. 

Ga 1 ma n d o p ł ó k a n i a 
Galman brylasty niesortowany I z błyszczem I R a ze m ołowiu Od początku 

I Od początku roku do 29·go 
Luty roku do 29·go L u t y 

I lutego 
lutego 

425 894 1490 563 2053 4258 

602 1350 768 3 771 l "818 

] 027 2 24-l 2 25S !)66 282+ 6 076 

Wydobycie blendy, pirytu rudy żelaznej . 

Do płókania 
Blenda brylasta Blenda cynkowa z błyszczem 

ołowiu i pirytem 
P i r y t Ruda żelazna I Od początku I Od początku I Od początku I Od początku 

Luty roku do 29-go Luty roku do 29-go Luty roku do 29-go Luty roku do 29-go 
lutego lutego lutego lutego 

- - - - I -

I~ 
275 606 

2 8 1378 30:33 I 2-!7 I 742 - ----
2 8 1 378 3033 247 743 275 608 

Płókanie galmanu. 

Przy płókaniu rud galmanowych - Pr z y płókaniu b I e n d y 

Galman płókany I Błyszcz ołowiu Blen~kana I Błyszcz ołowiu I P i r y t 

Od początku Od początku Od początku Od początku Od początku o >. >. >. >. 
=' roku do 29·go ; roku do 29-gol ; roku do 29-go ; roku do 29-go ; roku do 29-go 

..J lutego ..J lutego ..J lutego ..J lutego ..J lutego 

- - I - ·· I -

~ 
1 084 

~ 
5-l I~ 661 

1 200 2 403 I 68 9!> - - I <308 

--
1 200 240'l 68 9."> o l 08! 6 54 661 

Wytwórczość cynku pyłku cynkowego. 

c y n k p y ł e k c . y n k o w y 

Luty Od początku roku Luty Od początku roku 
do 29·go lutego do 29-go lutego 

162 340 26 :i:, 
179 :H3 2 2 

787 l f>93 19 33 

1 128 2306 -!7 90 
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640 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 1924 

Rozchód węgla w odsetkach na Śląsku Cieszyńskim w kwartale pier wszym r. 1924-go . 

W y s y ł k a Spnedaż na kopalniach Zużycie własne 

D ostaw a 
Miesiąc Kole jami Drogą Sprzedaż węgla dla Cele Ogrzew a· Deputa ty 010 o °Io technicz· nie zabu- pracują- o/o 

żelaznemi wodną 
o 

drobn a 
zakładów 
własnych ne dowań cych 

Styczeń 100 6'1 100 o 87 13 :~6 100 

Luty 100 65 100 o 85 15 35 i OO 

Marzec 100 :,1 100 91 9 ,J:8 100 

R. P. 

Dane o wydobyciu węgła oraz liczbie zatrudnionych robotników w większych kopalniach węgla 
kamiennego w zagłębiu Dąbrowskiem w okresie od r. 1913-go do r. 1923-go (włącznie): 

Liczba robotników 
W ydobycie Stosunek (rzeczywista) zatru - Stosunek 

R ok węgla 
od setkowy 

dnionych na dole 
odsetkowy (w ton nach) na powier:i:chni 

1913 6 688 776 100,00 23552 100,00 

l9H 4 449 447 66,52 1877f) 79,72 

1915 2 714 526 40,59 14 736 62~f17 

1916 f> 044 040 7fi,'11 18 799 79,82 

1917 4681 627 69,99 20!:>06 87,07 

1918 4222 42fi 6:'1,13 22 459 95,36 

1919 4 071 4S6 60,87 :Ui 515 112,58 

1920 4 376 919 65,H 28400 120,58 

1921 5 097 250 76,21 35425 150,41 

1922 6 278 '140 93,87 40359 171,36 

1923 6 720 84! 100,48 '13813 186,03 

R. p; 

Wydobycie węgla w Czechosłowacji w rok u 1923-im*). 

Liczba d niówe k 
Liczba Wydobycie Wydajność Z apot<ze bo-

Kwartał przepraco· opuszczo· n a dniówkę wanie własne 
robotników węgla tonn wanych nyc h tonn w tonnach 

Węgiel 
kamienny 

I 67 760 2 577 '19'1,6 3 637 OOi 707 384 0,709 356 05!:>,6 

li 69007 8 342 3'10,8 ,J: 360 426 -154821 0,767 342 752/> 

III 69 079 1 94! 151,9 2 816 547 2 ł68 992 0,741 273 316,8 

IV 69 735 3 760 760, 7 ,J: 880 063 731 959 0,763 412 685,9 

1923 68 895 11 624 7ł8,0 15 594 037 ,J: 163 156 0,741 1384810,8 

1922 72100 g 1-106 261,0 15 7'd5 '185 2 136 3'16 0,627 1454 us,o 

Węgiel 
brunatny 

I '12 443 4 792056, 3 2 672 965 347 5U 1,793 444475,9 

II 41 559 3 933 814, 37 2 205 751 450 954 J,783 416 36'1,0 

IlI 40032 2 287182,6 1 453 429 1345 035 ] ,ti42 305 816,6 

IV 41408 5 CBll 442,f> 2 707 226 492 230 1,880 501 907,3 

1923 41 361 16 202 495, 77 9 039 391 2 635 760 1, 792 1669562,77 

1922 '16 669 18 942 020,2 11 631 739 1 611 954 1, 628 1 726 694,6 T. P. 

*) Gazda g6rnicza, r. 1924, Nr. 11. 
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Nr. 9 PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 641 

Wywóz węgla z Czechosłowacji w roku 1923-im1). 

Węgiel Węgiel 

D kamienny brunatny Koks Brykiety Raze m 
o 

T o n n y 

Austrji 6Bll 008 758 3:)8 2n299 32 224 l 749 889 

Niemiec 816 ·Ul6 1 3!3429 85644 10! 651 2 350 216 

Polski 2 6fi0 63 :)82 - 46083 

Jugosławji 23 078 :'ił O 22 425 40 66 236 

Rumunji ll:2:) 6 323 69! 

Włoch 1+2 16=> 279 492 I 088 

Węgier 200.470 3006:1 lBl 50?, l tiO :-362 225 

Danji 395 2.'i4 ) 8 fl+9 

Francji 28 913 28 913 

Szwajcarji . 6 696 2!'JO 7 183 27 :,oo ! l 62! 

państw innych . 13 322 !'J02 37 

Razem 1 736 183 2 1'12 815 618 877 183 843 4671 718 T. P. 

Przywóz węgla i koksu do Francji w roku j łączenia się przemysłu metalurgicznego w Luksem-
1923-im2). Przywóz węgla i koksu do Francji jest burgu do przemysłu metalurgicznego w Belgji. 
skutkiem zajęcia okręgu przemysłowego Lotaryngji T. P. 
o wiele większy, aniżeli przed wojną. W roku Gospodarka węglowa we Francji w roku 
1923-im przywóz ten nie odpowiada jednak w zu- 1923-im*). Wydobycie ogólne węgla we Francji 
pełności rzeczywistemu zapotrzebowaniu przemysłu w roku 1923-im wzrosło w stosunku do r. 1922-go 
metalurgicznego we Francji i Lotaryngji. Należ} o 6 600 OOO tono czyli o 20'~, co zawdzięczać należy 
przeto spodziewać się dalszego wzrostu przywozu. odbudowie kopalń we Francji północnej. Jeszcze 
Przywóz węgla i koksu do Francji w roku 1923-im lepiej uwydatnia się to przy wytwórczości koksu, 
był następujący (w tonnach): gdyż koksu wytworzono w r. 1923-im prawie o 

19 13 1922 1923 1 000000 tonn więcej, aniżeli w roku 1922-im, czvli 
blisko o 95%. Wydobycie węgla i wytwórczość kok-

26 2(;9 86:'> su we Francji w roku 1923-im były następujące 
Węgiel kamienny 

i brunatny. 
z tego z: 

Anglii. 
Niemiec I 
zagłębia Saary I 
Belgii . 
Holandii . 
Stanów Zjednocz. 
Koks . 

z tego z: 
Angłj i . 

Niemiec l 
Zagłębia Saary J 
Belgii . 
Holandii . 
Stanów Zje dnocz. 

18 710 93=> 

11 2!'J7 228 

3 490 !'>76 

3 669 395 

274 7-!7 

li ()3 

3 07G 038 

\) 989 

2 392 597 

;,47 228 

11 1 81 -1-

6 37 

22 334 126 

12 098 927 17 9:'>4 !'J97 

3 737 60:> 1 478 :>27 

3 :;:H 22! 3 182 273 

2 378 697 2 1 7!~ 099 

:)6.J, Ot6 721 J05 

23255 670fl23 

f> 14018:l 3 628 393 

70169 384 101 

2 07:1460 
4 303 324 

ll6 431 

497 6.)0 41l7 839 

:H!l 3!9 

169 358 

W zestawieniu powyższem szczególną uwagę 
zwraca wielki p rzywóz węgla i koksu z Anglji oraz 
wzrost przywozu ze Stanów Zjednoczonych. Nato
miast zauważyć należy, że przywóz z Belgji zmniej
szył się, co jest następstwem gospodarczego przy-

1
) Gazeta g6r111cza, r. 1924, Nr. 11. 

2) .\fo11tc111i1>ilsc/1e R 1111dsclta11, r . 1924, Nr. 7. 

{w tonnach): 

Miesiąc 
Węgiel kamienny 

Koks Brykie ty 
i brunatny 

Styczeń 3 147 6Sl 131 39! 292 880 I 

Luty 2 478 :)84 121 682 224 97-l 

Marzec 3012 11() U 928f> 262 316 

Kwiecień 2 999 617 156 03:> 214 :142 

Ma) :1 129317 161 9!:3 213 471 

Czerwiec 3 :32!'J 776 161 132 2!'>-l 7!18 

Lipiec :} 214 81-! 178 .J,27 24.'> 61l6 

Sierpień. ;3 ,IQ:) 02 180860 26:1111-1, 

Wrzesień 3 :121 297 181 li!B 26-1- 787 

Październik :~ 081:1 S!l8 190 223 297 201 

Listopad :l 506 037 182 974 2:'>9 ·ffl 

Grudzień :l :146 690 189 532 263'3:H· 

]923 :is !1 i1i 81 ~> 1 985 7:35 3 o:rn 763 

1922 ?.l ll40 S!fl l 030 7:)!'J 2 80-1-4!)0 

Wydobycie węgla kamiennego· w departamen
cie Nord i Pas de Calais rozwijało się w roku 
1923-iin w sposób następujący {w tonnach) : 

*) Montcmistisclu Rund::. cluw , r. 1924, Nr. 7. 
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642 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY. 1924 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Miesiąc Węgiel ka mienny Koks 

Styczeń I 566 224 77 62:-:ł 

Luty I 401183'? 7q Il ± 

Marzec 1 738 567 97 826 

Kwiecień 1578009 10 1 !'117 

Maj ] 61 8 415 l0ł740 

Czerwiec l 785 7fi5 108 149 

Lipiec I 723 850 118 61l0 

Sierpień . 1 8f>!'l298 12f> 232 

Wrzesień I 7980 lfl 12f> 238 

Październik 2 024 097 rn1 126 

Listopad. 1965871 1211217 

Grudzień l 834 015 133 364 

razem 1923 20835 li67 1 :131 406 

1922 15 379 1161 !"J42 250 T. P. 

j States Geological Survey w r. 1923 wydobyto rudy 
(z wyjątkiem zawierającej więcej niż 5,5'.łi Mn) 
około 71138600 tonn (wr. 1922-im 47882583tonn). 
Przeciętna cena sprzedażna wyniosła 3,47 dol. za 

I tonnę wielką wobec 3, 12 dol. w r. 1922. W okrę
gach poszczególnych wydobycie wyniosło: 

I 1923 1922 

Jezioro Górne 
cena przeciętna 

Stany południowe w tern 

60 936 ooo t 40 436 355 
3,68- 3.33 

Birmingham i Chattanooga 7 653 500 t 5 61 O 188 
cena przeciętna 2, 1 7- 1, 7 4 

Stany północne (New Jer-
sey, New York, Pennsylvania) I 861 300 t 1336625 

cena przeciętna 2,82- 2,33 
Stany zachodnie . 687 800 t 499 4 15 

cena przeciętna ? ? 

Wydobycie rudy żelaznej w Stanach Zjedno
czonych A . P . w r . 1923. Według danych United 

71 138 600 47 882 583 [ 
w. K. 

Wytwórczość surówki w Austrji w roku 1923-im1). 

Liczba pieców wielkich wogóle 
z tego w ruchu : 

na koksie 
węglu drzewnym 

Razem 
Przetopiono rudy tonn: 

krajowej 
zagraniczne) . 

Razem 
Spalono w tonnach : 

koksu 
węgla drzewnego 

Wytworzono tonn : 
surowca zwierciadlistego . 

odlewniczego 

Razem 
Wywieziono tonn : 

Kwartał I 

10 

2 (3) 

207 :121 

207 221 

68 :'3.'>8 

!Il f> 

71 212 

2479 

73 691 

Kwartał li 

10 

:~ (4) 

2-1-0 715 

240 71!'> 

83006 

806 

88 134 

5 253 

9'3 387 

Kwartał lll 

!O 

:~ 

272 ±79 

2n .,1111 

fl9376 

1 98S 

95182 

5 103 

no 28:i 

surowca zwierciadlistego . 12 003 4 462 990 

odlewniczego 295 145 490 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Razem 12 298 ł 607 9 470 

Liczba robotników . 612 7f>7 793 

Zarobek przeciętny za 8 go-
dzin pracy . 47 500 K 56000 K 61500 K 

Kwartał IV 

10 

201 3114 

260 

201 6f>4 

731:H 
I :,:,:~ 

75 !'17!l 

l :3fJ4 

76 73;3 

H98 
630 

f) 128 

718 

57 ooo K 

Ogółem 
1923 1922 

922 06!l 959 13:'"> 

:323 /.! !'101 902 

.'> 262 I 538-

329 907 318 060 

14189 f) 112 

34.J. 096 323172 

29 9f>3 40 3112 

11 560 636 

31 !)]3 ·11 028 

T. P. 

Wypadki nieszczęśliwe w górnictwie w Arne- 234 górników. W liczbie tej m1esc1 się 68 ofiar z 
ryce2). Biuro górnicze wydało sprawozdanie za mie- I Johnson lity i z Shanktown. Te dwie wielkie ka
siąc styczeń r. 1924-go, z którego wynika, że w tastrofy podwyższyły li czbę ofiar wypadków nie
styczniu znalazło śmierć na kopalniach w Ameryce szczęśliwych ponad cyfrę zeszłoroczną. Podczas 

I) A.fom a11isllsche R 1111dsclw11, r 1924. Nr. 7 
") (,a zew Gór11ic1w, r. 1924, Nr. 14. 

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




