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Przewidywane w r, 1903 zamó
wienia dla skarbowych dróg 

żelaznych w Rosji,
Na rok 1903 przewidywana jest 

następująca ilość zamówień dla 
skarbowych dróg żelaznych w 
państwie Rosyjskiem:

Szyn kolejowych 19,000,000 pu
dów, wagonów towarowych i oso
bowych 22,000 sztuk, lokomotyw 
2,000 sztuk.

Dla oznaczenia stałej ceny na 
te przedmioty na następne trzech- 
lecie (r. 1903, 1904 i 1905) ustano
wioną została specjalna komisja pod 
przewodnictwem p. Wice-Ministra 
Skarbu radcy tajnego Kowalew
skiego, która wkrótce ma rozpo
cząć swe prace.

Należy przypomnieć, że w roku 
1889, na skutek przedstawienia p. 
Ministrowi Skarbu przez prezesa 
Biura doradczego fabrykantów że
laza w Petersburgu o konieczno
ści utworzenia komisji ze współ
udziałem przedstawicieli przemysłu 
żelaznego i fabryk lokomotyw i 
wagonów dla wypracowania cen 
normalnych na szyny, lokomotywy, 
tabor i inne przybory kolejowe i 
dla podziału zamówień na nie po
między fabrykami stosownie do 
ich zdolności wytwórczej utworzo

ną została przy Ministerium Ko
munikacji pod przewodnictwem 
Wice-Ministra tegoż Minister]um je
nerała Petrowa specjalna komisja 
dla uregulowania cen na szyny i 
tabor kolejowy na trzechlecie 1900, 
1901 i 1902 lata. Komisja po wie
lu długich debatach wypracowała 
ceny minimalne, po których fabry
ki mogłyby wykonywać zamówie
nia dla dróg żelaznych skarbo
wych.

Cały zebrany przez komisję 
materjał oddany został do rozpa
trzenia i decyzji specjalnej Rady, 
utworzonej pod przewodnictwem 
członka Rady Państwa sekretarza 
stanu Solskiego. Rada ta ustanowi
ła następujące ceny na szyny i tabor 
kolejowy na trzechlecie 1900—1902:

1) Na fabrykach południa Rosji 
na szyny kolejowe wszelkiego ty
pu cięższe od 15 funtów na stopę 
bieżącą—1 r. 25 k. za pud.

2) Na wagony towarowe kryte 
typu normalnego o sile nośnej 750 
pudów bez hamulca—1,150 rubli za 
wagon.

3) Co się tyczy lokomotyw, to 
Rada uznała, że dotychczasową 
cenę 31,750 rubli za towarową lo
komotywę ośmiokołową typu nor
malnego z tendrem można zosta
wić bez zmiany, należy jednak u- 
stanowić ją dla lokomotywy i dla 
tendra oddzielnie, mianowicie: na
znaczyć cenę za tonę rzeczywistej 
wagi towarowej lokomotywy ośmio- 
kołowej typu normalnego 569 rubli 
i za tonę tendra wszelkiego typu 
367 rubli.

ar.
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Wywóz węgla 
dąbrowskiego

do Galicji.
lii r. 1902-im ujawnił się na kopalniach 
W zagłębia dąbrowskiego tak dotkliwy 
™ ™ brak zbytu węgla, że kopalnie zmu

szone były ograniczyć swoją wytwórczość; 
pomimo to na kopalniach gromadzą się co
raz to większe zapasy niesprzedanego węgla, 
szczególnie gatunków drobnych. Zjawisko 
to zniewoliło kopalnie do szukania nowych 
rynków zbytu dla węgla dąbrowskiego; z 
rynków tych zwróciła uwagę przemysłow
ców węglowych zagłębia dąbrowskiego prze- 
dewszystkiem Galicja, która używa węgla 
miejscowego z okolic Jaworza, węgla mo
rawskiego oraz śląskiego. W Austrji nie po
biera się żadnego cła od przywożonego z 
zagranicy węgla.

Rada Zjazdu przemysłowców górniczych 
Królestwa Polskiego podjęła starania o uzy
skanie pewnych ulg w wywozie węgla do 
Galicji i starania te odniosły skutek pożą
dany.

Warunki wysyłki węgla dąbrowskiego 
do Galicji przedstawiają się, jak następuje:

Węgiel może być wysyłany w wagonach 
drogi żelaznej warszawsko - wiedeńskiej bez 
konieczności przeładowywania go do wago
nów zagranicznych.

Koszt przewozu węgla wynosi (za wagon 
10 000 kilogramów=100 centnarów metrycz
nych = 610 pudów):

1) Do Lwowa. Z Sosnowca przez Pru
sy 9 marek i 96 koron; z Granicy 11%,20 
koron.

2) Do Krakowa. Z Sosnowca przez Pru
sy 9 marek i 33 korony; z Granicy 30,20 
koron.
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Koszta wywozowe (załatwienie formalno
ści na komorze i ekspedycja) wynoszą:

a) Rb. 1,20 od wagonu (10 000 klgr.), 
o ile węgiel nadchodziłby po jednym wago
nie na frachcie.

b) Rb. 1.00 od wagonu przy dwóch wa
gonach na jednym frachcie.

c) Rb. 0.80 od wagonu przy trzech i 
więcej wagonach na jednym frachcie.

Koszta stacyjne od węgla, wysyłanego 
ze stacji pogranicznych (Sosnowiec i Grani
ca), wynoszą 0,2 kop. od puda, z innych 
stacji 0,4 kop. od puda; przeładowanie (cho
ciażby nawet nie miało ono miejsca) wyno
si 0,33 kop. od puda (Zbiór taryf JŃi 1212, 
str. 50, 53). Na skutek przytoczonych po
wyżej starań Rady Zjazdu komitet taryfo
wy na posiedzeniu z dnia 22 kwietnia r. 
1902 zatwierdził wprowadzenie w wywozie 
węgła do Austrji takiej ulgi, że koszta sta
cyjne wynosić mają ze wszystkich stacji 
0,2 kop. od puda, a opłata za przeładowa
nie (o ile faktycznie nie ma ono miejsca) 
znosi się. Ulgi te wprowadzone zostały od 
21 czerwca r. 1902 (Zbiór taryf N: 1366, 
zawiadomienie J6 7288).

Koszta przewozu węgla (bez kosztów 
stacyjnych) z większych kopalń zagłębia 
dąbrowskiego do stacji pogranicznych wyno
szą (Zbiór taryf 1191, str. 6):
Od kopalni do Sosnowca do Granicy 

kopiejek od puda
Hrabia Renard 0,17 0,83
Milowice 0,17 0,92
Czeladź 0,17 0,92
Niwka 0,17 0,94
Saturn 0,19 0,97
Paryż 0,31 0,61
Jan 0,31 0,61
Mortimer 0,36 0,67
Feliks 0,72 0,28
Kazimierz 0,78 0,33

Wynika z powyższego, że najlepsze szan
se korzystnego wysyłania węgla do Galicji 
mają kopalnie Feliks i Kazimierz.

Zbyt węgla dąbrowskiego w Galicji spo
tyka jednak silne współzawodnictwo w wę
glu śląskim i to tern trudniejsze, że węgiel 
ten przewozi się podług specjalnych ta
ryf zniżonych, z których węgiel dąbrowski 
korzystać nie może.

ar.

KRONIKA

BIEŻĄCA.

Sosnowiec.
(—) Z to w. dobroczynności.
Dowiadujemy się, że sekcja rozdawni

ctwa odzieży biednym chrześcijanom w dn. 
17 b. m., t. j. w środę w lokalu resursy 
miejscowej o godz. 8 i pół wieczór rozpo
czyna szycie.

(—) Nieporządki.
Ktoś z pasażerów, jadących drugą klasą 

w poniedziałek 8 1). m., rozlał jakiś tłusly 
płyn na siedzenie, skutkiem czego p-ni Meller, 
żona nauczyciela ż Sosnowca, nie wiedząc 
o niczem, usiadłszy, splamiła sobie całą no
wą suknię. Szkoda, ze pasażer ten nie u- 
wiadomił o tern konduktora, bowiem odpo
wiedzialność jego byłaby żadna, a służba 
kolejowa, wiedząc o tern, nie omieszkałaby 
coś zaradzić, aby pasażerowie nie byli na
rażeni na zniszczenie ubrania.

(—) Z teatru.
W niedzielę d. 14 września odbędzie 

się rozpoczęcie sezonu zimowego. Po połud
niu odegraną zostanie doskonała lcrotochwi- 
la «Jarmark małżeński» oraz «Łobzowia- 
nie», obrazek dramatyczny ze śpiewami i tańca
mi Wł. Anczyca, wieczorem premjera «Dra
goni», krotochwila z francuskiego, grana z 
nieustannem powodzeniem na scenie war
szawskiej.

We wtorek premjera, ltomedja Wincen
tego Juljusza Wdowinowskiego, cenionego 
autora «Takich więcej», p. t. «Szambelani». 
Szuuka ta cieszyła się powodzeniem na 
scenach galicyjskich, w Warszawie graną 
była przez towarzystwo Leśniewskiego. W 
sztukach tych przedstawi się cały personel ko- 
medjowy nowozorganizowany—p-ie: Borkow
ska (śpiewaczka), Kościukówna (bohaterka),
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I Michalska (naiwno-liryczna), pierwsze ucze- 
nice szkoły dramatycznej—Modzelewska i Ra
wicz, Pedowska i Janicz (charakterystyczne), 
z dawniejszych panna Mar ja Fertner, 
ulubienica publiczności. — Panowie: Halicki, 
Szymborski, Nynkowski, Wiśniewski, Jar- 
szewski (amant), Orlik, Prorezba (baryton), 
Zawadzki (tenor), Jerzyński i Stalski.

Chór względnie dosyć liczny—10 kobiet 
i 8 mężczyzn. Operetka zacznie być czyn
ną w ciągu dwóch tygodni;—reżyserję pro
wadzić będzie H. Halicki;—batutę dzierżyć 
będzie F. Stingl.

Przy tern dyrekcja teatru zawiadamia Sz. 
Publiczność, że przedstawienia rozpoczynać 
się będą punktualnie o oznaczonej godzinie 
i kończyć przed odejściem ostatniego po- 
ciągu.

Sielce.
(—) Koncert.
W sobotę 6-go b. m. w sali Resursy 

będzińskiej w Sielcacli odbył się koncert a- 
matorski o dość urozmaiconym programie, 
na pierwszą część którego złożyły się utwory 
Moniuszki, a więc: Uwertura z Halki, wy
konana przez orkiestrę, Pieśń Myśliwska, 
duet z Halki, Mazur z Halki i na bis 
Humoreska (Niejeden nam prawi.... ), od
śpiewane przez chór amatorski męski, — w 
drugiej części koncertu usłyszeliśmy: Damę 
pikową — fortepian na 4 ręce, Ptaszynę — solo 
tenor na tle chóru. Góry Norweskie— chór, 
Romans Bacha — kwartet smyczkowy, Virgo 
Mai ja—orkiestra i Pije Kuba — chór.

Orkiestrą i chórem dyrygował p. Ko
strzewa, który od niedawna rozpoczął na
ukę z amatorami i objął kierownictwo chóru 
i orkiestry. Trzeba przyznać, że, jak na 
pierwszy popis, wykonanie powyższych u- 
tworów było zupełnie poprawno. Nie mówię 
tu o solistach, bo ci, jako muzycy rutyno
wani i pewni siebie, nie potrzebowali na
kładu pracy dyrygenta, a co do reszty, to 
orkiestra wykazała dużo karności, a chór 
śpiewał czysto i rytmicznie. Jak na kilku
miesięczne istnienie chóru i orkiestry kon
cert sobotni dał dobre świadectwo umiejęt
nej i gorliwej pracy nauczyciela i amatorów. 
Zwróciłbym jednak uwagę, że repertuar tego 
koncertu nie był odpowiedni na pierwszy 
popis: np. «Mazur» jest stanowczo za trudny 
wobec szybkiego tempa i dlatego wyszedł, 
jakby zamazany, a co do «Gór Norweskich», 
to te wymagają potężnych basów, a w chórze 
ich brak.

Na koncercie oprócz biorących czynny 
udział, było do 90-ciu osób, z których więk-

Na widnokręgu.
jesteśmy w przededniu otwarcia sezonu 

v I zimowego w miejscowym teatrze, w po- 
czuciu więc doniosłego wpływu, jaki 
teatr wywierać może i powinien na 

widzów i słuchaczy, do uwag, wypowiedzia
nych na szpaltach «Kurjera» w kwestji 
podniesienia kultury teatru sosnowieckiego, 
dziś dorzucamy kilka spostrzeżeń.

Oprócz stojącego istotnie na wyżynach 
czystej sztuki kierownictwa artystycznego, 
oprócz inteligentnej, obmyślanej w szczegó
łach reżyserji, pozostaje jeszcze umiejętne 
ułożenie repertuaru. Należy raz na zawsze,

zdaniem naszem, zerwać ze zwyczajem chwy
tania ogranych i cieszących się sezonowcm 
powodzeniem w ogródkach warszawskich 
«bomb», «melodramatów ulicznych» i «tra- 
gedji podwórkowych», utwory te bowiem, pi
sane przez wyrobników pióra na obstałunek, 
gwoli przyciągnięcia tłumów, nie posiadają 
żadnej wartości literackiej. Nie można rów
nież «rozbawiać» tłumów podlcasaną muzą, 
łatać sztuki kankanem, lub «charaktery
stycznym gawotem»; następnie należy mie
rzyć siłami zamiary i sumiennie obliczać, 
czy dana aktorka lub aktor jest wstanie 
opanować powierzoną rolę, wnikać, czy od
twarzany typ lub postać jest rozumianą przez 
grającego zgodnie z intencjami autora, jed- 
nem słowem, ułożyć i opracować własny re
pertuar, ściśle zastosowany do artystyczne
go uzdolnienia «dramatycznej» drużyny. 
Dotąd wystawiano na -scenie teatru sosno
wieckiego zazwyczaj albo sztuki, w których 
pierwszorzędne «gwiazdy» warszawskie, roz
taczając «perły» swojego talentu, jednocześ-

nie jaskrawo ujawniały wszystkie braki i us
terki gry otoczenia, lub też darzono widzów 
sztukami «lekkiej» muzy francuskiej, przyswo- 
jonemi dla scen polskich przez fachowych 
przerabiaczy, przeważnie aktorów. Niejedno
krotnie mieliśmy sposobność podziwiania 
oryginalnych urozmaiceń toczącej się akcji 
scenicznej. Po scenie najdramatyczniejszej 
przed budką suflera zjawia się pan od ku
pletów, nieraz przebrany za markiza, i smutne 
wrażenia, przed chwilą odniesione, zaciera 
bądź odśpiewaniem .«Małgorzatki», bądź «oko
licznościowych» kawałków: «0 Jasiu i Kasi», 
«o cykliście i psie» i t. d.

Nakoniec reżyserja teatru sosnowieckie
go powinna uważniej kwalifikować sztuki 
na przedstawienia popularne, (popołudniowe 
w dni świąteczne) i nie wystawiać «byle- 
czego» z tej jedynie racji, że na przedsta
wieniach tych widownia bywa zawsze za
pełniona «niewybredną publicznością».

Zakomunikowano nam drobny na pozór, 
niemniej wysoce charakterystyczny fakt.
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szość tańczyła po koncercie do rana. Przy 
sposobności redakcja zwraca się z uprzejmą 
prośbą do urządzających podobne koncerty, 
aby wcześniej przysyłali jej, jeżeli nie za
proszenie, lub bilet, to przynajmniej program 
zabawy. Przez wzmiankę w piśmie o mają
cych się odbyć koncertach, ostatnie zyskały
by większe • poparcie moralne i materjalne 
ogółu, zamieszkującego poza Sielcami, a 
redakcja, delegując na koncert swego współ
pracownika, miałaby możność podzielić się 
wrażeniami z czytelnikami, zaznajamiać ich 
z postępami tak sympatycznej pracy amato
rów i zachęcać do przyjmowania czynnego 
udziału w uprawianiu muzyki i śpiewu.

el.

Czeladź.
Zbrodniczy zamach, czy nieobliczony w 

skutkach figiel? Spokojna zwykle osada 
Czeladź w ubiegłą sobotę była widownią 
tragicznego wypadku, który spowodował 
śmierć paru osób.

Od naocznego świadka otrzymujemy o- 
pis, który tutaj dosłownie podajemy.

«Około godziny 4-ej nad ranem silny 
huk, a następnie brzęk tłuczonych szyb obudził 
nas wszystkich; przestraszeni w parę mi
nut wybiegliśmy na ulicę i tutaj spotkałem 
sąsiada, który urywanemi ze strachu sło
wami objaśnił mię, iż w domu Jakubowi
czów «coś się stało». Gdy przybiegliśmy 
na miejsce, oczom naszym przedstawił się 
straszny widok: część muruw ścianie, przy
legającej do parterowego okna, zupełnie 
wyrwana, a ze środka mieszkania wydoby
wały się jęki, połączone z płaczem dziecię
cym i okrzykami rozpaczy. Mieszkanie to, 
jak wiedzieliśmy, zajmował starozakonny 
Mandeibaum z żoną i dwojgiem dzieci. Te
raz w zrujnowanym doszczętnie pokoiku ko
nała Baj la Mandełbaumowa, mając roztrza
skaną czaszkę przez wybuch naboju dynami
towego, podłożonego przez zbrodniczą rękę 
na parapecie okna. Gdy w chwil parę przy
byli dwaj wezwani lekarze, pomoc ich oka
zała się bezskuteczną i nieszczęśliwa w 
strasznych męczarniach zakończyła życie.

Cudem prawie ocaleli dwoje dzieci i mąż 
Mandelbaumowej, którzy spali w tym samym 
pokoju i ich to okrzyki przestrachu i rozpa
czy słyszeliśmy obecnie. Spora ilość ro
botników i mieszkańców osady okrążyła dom 
Jakubowiczów i opowiadano sobie różne 
wieści oraz komentowano wypadek». Tyle

Oto w jednem z biur budowlanych, istnie
jących w zagłębiu, przyjęty jest zwyczaj 
przyjmowania techników na próbę.

«Ależ, kochany panie, mówi na wstępie 
do kandydata, zgłaszającego się po pracę, 
kierownik biura, ma pan dobre informacje, 
wakuje u nas miejsce i to dobre miejsce. 
Rozumie pan jednak, że nim się ostatecznie 
umówimy, pragnąłbym wiedzieć, czy się pan 
należycie będzie mógł wywiązać z przy
jętych obowiązków. Otrzymałem kilkanaście 
ofert, jeżeli wszakże zgodzi się pan na dwa 
miesiące próby, z chęcią oddam mu pierw
szeństwo.»

Kandydat przystaje na proponowany 
warunek. Po upływie dni kilku pan szef 
przynosi kilkanaście drobnem pismem zapi
sanych karteczek. «Oto z tych notatek, mó
wi uprzejmie, sporządzi pan planik tej to 
fabryczki i ułoży kosztorysik. Niech się 
pan nie śpieszy, robota to nieterminowa, 
musi jednak być wykończoną ładnie i do
kładnie».

Po miesiącu mozolnej pracy technik 
«planik» wręczył panu szefowi, otrzymując 
w podzięce serdeczny uścisk dłoni i maleń-

od świadka. Na drugi dzień po wybuchu 
zmarła skutkiem silnego przestrachu współ
właścicielka domu Jakubowiczowa, która 
już od jakiegoś czasu była cierpiącą, a wy
buch przyśpieszył jej śmierć. .Na miejsce 
wypadku zjechały niezwłocznie władze sądo
we i policyjne, a z przeprowadzonego pier
wiastkowego śledztwa podejrzenie padło na 
trzech robotników, których polecono osa
dzić w areszcie. Żona niejakiego Gabrysia, 
który był posądzony o ukrywanie złoczyńców 
dostała pomieszania zmysłów. Tu chyba 
będzie na miejscu rzucić pytanie, czy nie 
byłoby możebnem wynaleźć jaki sposób, by 
rozdawane górnikom naboje dynamitowe 
dla rozsadzania pokładów węglowych nie 
dostawały się w dalsze ręce. Często prze
cież słyszymy huk wystrzałów dynamitowych, 
które dawane są tak sobie na wiwat, lub z 
figlów, a nawet w powyższym wypadku krą
żą wersję, iż nabój podłożony był z figlów.

Będzin.
(—) Obłąkana.
W nocy z d. 6 na 7 b. m. przywiezio

no do będzińskiego szpitala chorą żonę ro
botnika z kop. «Flora» Nowaczkową, która 
w przystępie obłędu wyskoczyła oknem, ra
niąc się dotkliwie stłuczoną szybą w gło
wę.

Chorej tej szpital nasz nie przyjął na tej 
zasadzie, że niema oddziału dla chorych u- 
mysłowych. Komunikując ten fakt, z obo
wiązku dziennikarskiego zamieszczamy małą 
uwagę pod adresem Zarządu kop. «Flora».

Dlaczego Zarząd kop. «Flora», przysyła
jąc chorą z Gołonoga do Będzina z ode
rwanym płatem skóry na głowie, nie pole
cił takowej opatrzyć na miejscu, lecz bro
czącą we , Krwi odstawił do szpitala? Czy 
tak być powinno? Wszak przy kopalni musi 
się znajdować infirmerja ze stałym felcze
rem, którego obowiązkiem było wpierw chorą 
opatrzyć, a później wysłać.

(—) Skasowanie cmentarzyka.
Dozór kościelny parafji będzińskiej ma 

zamiar cmentarzyk, okalający kościół, zniwe
lować i wyłożyć płytami z betonu.

(—) Nominacja.
Lekarz weterynarji p. Franciszek Jow- 

szic mianowany został weterynarzem po
wiatu będzińskiego. -

ki drobiazg: projelccik oficynki. Technik w 
ciągu następnych dwóch tygodni wybudował 
na papierze wprawdzie dwupiętrową oficynę, 
a kiedy pan szef począł podziwiać sumien
ność i zdolność nowego pracownika, technik 
z nieśmiałością poprosił o zaliczkę: «zadłu
żyłem się, proszę pana, przez ten miesiąc na 
kilkanaście rubli, chciałbym więc spłacić te 
długi»... «Ależ dobrze, kochany panie, szko
da jednak, że mi pan nie mówił o tern przed 
kilku dniami; wczoraj miałem większe wy
płaty i dziś, ciągnął pan kierownik biura, 
przeszukując kieszenie ubrania, mogę słu
żyć tylko dziesięciorublówką; tak za trzy 
tygodnie, miesiąc będę w możności uregu
lować zupełnie należność pana.»

Przeszedł miesiąc, technik, nie mogąc pomi
mo natarczywych nalegań doczekać się obieca
nego «uregulowania», rzucił zajęcie w biu
rze budo wianem, unosząc przy pożegnaniu 
solenne zapewnienie ex-pryncypała, że po 
otrzymaniu przez tegoż «większej» sumy, 
należne wynagrodzenie co do grosza wypła
cone zostanie. Technik znów poszukuje po
sady i składa niezliczoną ilość ofert, nad 
planami zaś «fabryczek» i «oficynek» pracu-

(—) Nabożeństwo dla uczącej się mło
dzieży.

We wtorek o godz. 9 z rana odbyła się 
w miejscowym kościele solenna wotywa, 
którą odprawił prefekt szkół miejscowych 
ks. Plenkiewicz na intencję szczęśliwego 
rozpoczęcia nauk.

Na nabożeństwie, oprócz uczniów szkoły 
handlowej i uczenie pensji żeńskiej, widzie
liśmy wszystkich nauczycieli z dyrektorem 
p. Brajlowskim oraz nauczycielki pensji z 
przełożoną p. Krzymowską.

Uniformy uczniów i zielone mundurki u- 
czenic bardzo miłe sprawiały wrażenie.

(—) Plac pod budowę.
Magistrat m. Będzina poszukuje placu 

pod budowę własnego gmachu, w którym 
będzie się mieściło biuro.

Dotychczas za najodpowiedniejszy uzna
no plac Zmigroda, gdzie mieści się budy
nek cyrku.

Pożądane byłoby, budując magistrat, pomy
śleć jednocześnie o pomieszczeniu szkół w bu
dynku własnym, dotychczas bowiem mieszczą 
się w wynajętych lokalach, którym brak 
wielu rzeczy, niezbędnych przy szkole.

Grodziec.
(—) Opuszczenie stanowiska.

Ks. Jan Termin, proboszcz parafji Gro
dziec, skutkiem podeszłego wieku, zrezygno
wał z zajmowanego stanowiska.

Ks. Termin. otrzymywać będzie dożywo
cie w sumie rb. 300 rocznie, mieszkanie 
opał i światło od właścicieli dóbr gro- 
dzieckich W-nych Ciechanowskich. Odpo
wiednią deklarację p. Ciechanowska złożyła 
u ks. prałata Dobrzańskiego, dziekana 
dekanatu będzińskiego.

Pp. Ciechanowscy proszą biskupa Ku
lińskiego o naznaczenie na probostwo gro- 
dzieckie ks. Czaplę, dotychczasowego probo
szcza Niegowonic, majętności pp. Ciecha
nowskich. (Ks. Jan Termin ur. 1828 r., 
święcenia kapłańskie otrzymał w r. 1860, 
proboszczem Grodźca był od r. 1890. Przyp. 
red).

Dąbrowa.
(—) Ze szkoły sztygarów.
Dowiadujemy się, iż w szkole sztygarów 

mają być następujące zmiany; zaprowa
dza się etat dla inspektora z pośród nau
czycieli z dodatkową pensją 900 rub. i mie-

je nowy kandydat na posadę stałą. Wiemy 
również o propozycji, otrzymanej od wła
ściciela solidnej firmy przez kilku pracow
ników handlowych, pozostania na zajmowa
nych posadach z wynagrodzeniem, obniżonem 
«wskutek ciężkich czasów» o kilkanaście ru
bli miesięcznie.

Jakie środki przedsięwziąć należy, żeby 
skutecznie zwalczać przejawiający się w tej 
formie wyzysk? nasuwa się pod pióro pyta
nie. Zdaniem naszem, liczni pracownicy 
handlowi i przemysłowi w zagłębiu powin
ni zawiązać towarzystwo na i,rzór istnieją
cego w Warszawie i powołać do życia biu
ro pośrednictwa w dostarczaniu pracy. Biuro ta
kie mogłoby przyjmować zgłoszenia pracodaw
ców, dostarczać odpowiednio uzdolnionych pra
cowników i czuwać nad wypełnieniem warun
ków umowy tak przez jedną, jak i drugą 
stronę.

TADEUSZ BEUNA.
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szkaniem, również otwiera się etat dla 
drugiego pomocnika gospodarza klasy z 
pensją 720 rut), i mieszkaniem od szkoły. A- 
sygnują się sumy: 360 rut), rocznie di a fel
czera z dodaniem mieszkania, 600 rub. dla 
zarządzającego częścią gospodarczą i 120 
rub. dla gospodyni. Dodatek 50 rub. otrzy
mują nauczyciele religji obu wyznań; o 120 
rub. zwiększa się pensja pomocnika gospo
darza klasy z dodaniem mieszkania, jak 
również taki dodatek do pensji otrzymuje 
sekretarz, na zaopatrzenie apteki i wyna
grodzenie dodatkowe dla lekarza 400 rub. 
pisarzowi i na wydatki kancelaryjne 120 
rub. rocznie, na zapomogi więcej o 500 rub;, 
utrzymanie budynków i wydatki gospodarcze 
o 5.460 rub. i na nieprzewidziane wydatki 
o 60 rub. rocznie. Za całkowite utrzymanie 
w internacie uczniowie płacić będą 150 rub. 
rocznie. Na powyżej wymienione wydatki 
będzie asygnowane od 1 stycznia 1903 r. 
po 9.580 rub. rocznie, oprócz tego po 1.070 rub. 
dla niezamożnych uczniów na ubranie i 
stołowanie. Jednorazowy wydatek w tym 
roku na umeblowanie i urządzenie, interna
tu av wysokości 6.314 rub. jak również i 
inne wydatki będą pokryte z pozostałych 
sum wykazu Departamentu Górniczego na 
roK bieżący.

Ogólna
(—) Jubileusz techników.

Krakowskie Towarzystwo techniczne 
obchodziło w niedzielę d. 7 b. m. dwu- 
dziestopięciolecie swojego istnienia.

Towarzystwo techniczne powstało w Kra
kowie w r. 1877 wśród bardzo ciężkich 
dla techników naszych warunków. Wówczas 
panował w budownictwie zastój zupełny 
prawie, pracę techników ceniono bardzo 
nizko, a prace publiczne rozdawano nie 
drogą konkursów, lecz osobistych stosunków 
i protekcji. Wśród takich stosunków powo
łało grono ruchliwych techników do życia 
«Krakowskie Towarzystwo techniczne», któ
rego zadaniem było zacieśniać węzły kole
żeństwa, pracować nad urządzaniem facho
wych wykładów i odczytów i nad polepsze
niem istniejących stosunków.

Pierwsze zgromadzenie Towarzystwa od
było się w r. 1877 w Krakowie. Przewo
dniczącym został wybrany Dr. Paweł Brze
ziński, dyrektor instytutu technicznego; za
stępcą -— p. Matula, starszy inżynier budowni
ctwa rządowego; sekretarzem architekt 
Henryk Lindquist, profesor instytutu techni- 
czno-przemysłowego; podskarbim p. Adam 
Poznański, budowniczy; bibliotekarzem inży
nier rządowy Józef Braunseis. Do człon
ków założycieli należeli wszyscy wybitni 
technicy. Do seniorów, którzy przez całe 
dwudziestopięcioiecie w Towarzystwie pra
cowali i dotąd w niem są czynni, zaliczają 
się panowie Karol Knaus, Stanisław Krzy
żanowski i Jan Matula.

Młode Towarzystwo rozwinęło odrazu 
żywą działalność: zajęło się opracowaniem 
norm wynagrodzenia za prace techników, 
postanowiło opracować i wydać podręcznik 
techniczny, zastanawiało się nad potrzebą 
polskiego słownika technicznego, wydelego
wało komisję do badania zabytków archeo
logicznych i zabezpieczenia ich od zniszcze
nia, opracowało podręcznik dla zestawienia 
kosztorysów i urządziło dalsze nawet wy
cieczki fachowe.

Niedzielne uroczystości dwudziesto- 
pięcioiecia rozpoczęły się o godzinie 1 O-ej 

rano nabożeństwem w kościele świętej Anny. 
Następnie odbyło się posiedzenie człon
ków Towarzystwa w auli «Collegium

Novum». Posiedzenie zagaił prezes prof. 
Gustaw Steingraber. Powitał obecnych i 
wręczył członkom założycielom Towarzy
stwa dyplomy honorowe.

Po przemówieniach kilku z członków 
i delegatów stowarzyszeń techników z Wie
dnia, Warszawy, Łodzi i zagłębia naszego 
zabrał głos p. Franke, radca ze Lwowa, i 
wręczył Towarzystwu imieniem lwowskiego 
Tow. politechnicznego wspaniały dar jubi
leuszowy.

Po posiedzeniu udali się zebrani na 
otwarcie jubileuszowej wystawy technicznej 
w gmachu «Collegium Novum» i zwiedzili 
ją gremjalnie.

Nad wieczorem zebrali się uczestnicy 
uroczystości jubileuszowych w sali hotelu 
Saskiego na bankiet, w którym uczestni
czyło około 200 osób.

Następny dzień spędzili uczestnicy uro
czystości na wycieczce do Trzebini i na 
przedstawieniu w teatrze, gdzie odegrano 
sztukę, M Szukiewicza «Dwa światy» napi
saną specjalnie na uczczenie obchodu jubi
leuszowego.

Zawiercie, 9 września.

Spieszę podzielić się z czytelnikami wiado
mością, że w Zawierciu została zatwierdzoną 
przez odpowiedniewładze rejentura, więc teraz 
tylko wyczekujemy naznaczenia rejenta, który 
był u nas bardzo potrzebny, gdyż uwolni
my się od ponoszenia strat i wydatków na 
jeżdżenie do Żarek dla dopełnienia. czynno
ści rejentalnyck i miasto nasze ożywi się 
pod względem przemysłowym, bo można 
będzie osięgnąć łatwiejszy kredyt.

Druga również dobra wiadomość jest ta, 
że z początkiem 1903 r. ma stale u nas 
mieszkać sędzia śledczy, więc i pod tym 
względem będzie wielka dogodność dla Za
wiercia, bo unikniemy jeżdżenia do Często
chowy.

Jak prawie wszędzie, tak i u nas w Za
wierciu, z początkiem roku szkolnego we 
wszystkich szkółkach brak' miejsca, chociaż 
dzieci, chcących korzystać z nauki, jest bar
dzo dużo, i tak: Szkoła fabryki Towarzystwa 
Akcyjnego «Zawiercie», pomimo, że urządzi-i 
ła filję szkoły w domu Miucha, pod którą 
zajęto duże cztery sale, prawie połowy dzie
ci pracowników fabrycznych nie przyjęła, z 
powodu braku pomieszczenia. Normalnie li
czy się na jedną salę 50 dzieci, wpakowa
no po 60 dzieciaków w jednej sali, jednak 
bardzo dużo musiało odejść z płaczem do 
domu; Towarzystwo Akcyjne nosiło się z 
zamiarem wybudowania gmachu specjalnie 
dla szkoły, lecz, z powodu zastoju fabrycz
nego, zamiaru swego w czyn nie wprowa
dziło i kwestja budowania szkoły poszła w 
odwłokę.

Taki sam los spotkał i szpital, który 
obecnie mieści się w bardzo ciasnym budynku 
i nie odpowiada swemu przeznaczeniu. Szko
ła Towarzystwa Akcyjnego «Szklarnia» 
również ma bardzo szczupłe pomieszczenie 
i dzieci mieszczą się jak śledzie w beczce; 
myślano coś i o tern, lecz wszystko zostało 
po dawnemu. Jedna tylko szkoła, tak zwa
na «Kolejowa», ma duże i obszerne pomiesz-
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czenie, lecz i tu, jak wszędzie, jest «ale», 
albowiem Zarząd kolei warszawsko-wiedeń- 
skiej wziął na oszczędność i rozesłał do u- 
trzymujących cyrkułarz, że norma dzieci 
pracowników kolejowych nie może być więk
szą nad 50 i to połowę, to jest 1 r. 50 k. 
płaci lcolej, a drugą połowę rodzice dziecia
ków na miesiąc, to jeżeli weźmiemy biedne
go zwrotniczego lub dróżnika, pobierającego 
miesięcznie 15 rubli pensji, i jeżeli on bę
dzie posyłał do szkoły dwoje lub troje dzie
ci, to pytanie z czego on się wyżywi ze 
swoją rodziną1!' Dawniej kolej płaciła 3 r. 
miesięcznie od dzieciaka i żadnego ograni
czenia co do ilości dzieci nie było.

Dziwne u nas dzieją się rzeczy w spół
ce spożywczej «Zawiercie», otóż po ogólnym 
zebraniu w dniu 30 sierpnia r, b. Zarząd 
tejże spółki razem z komisją rewizyjną 
zamianował kasjerem kasy głównej jednego 
z panów, nie należących ani do Zarządu, ani 
do komisji rewizyjnej, co się sprzeciwia 
ustawie, gdyż wszystkie czynności w spółce 
Zarząd obowiązany rozdzielać tylko pomię
dzy sobą.

Prawda, że syn nowomianowanego ka
sjera znajduje się w Zarządzie, lecz to jesz
cze nie daje upoważnienia mianować kasje
rem człowieka już niemłodego i schoża- 
łego, tembardziej, że czynność kasjera po
trzebuje dużo pracy, jest przytem uciążliwą, 
gdyż obrót roczny wynosi przeszło sto tysię
cy rubli.

Bkonzak.

Częstochowa, 7 września.
W dniu 7 września r. b. odbyła się w 

mieście naszem od kilku wieków nie obcho
dzona uroczystość, mianowicie założenie i 
poświęcenie kamienia węgielnego pod nowo- 
budujący się kościół parafjalny pod wezwa
niem S-tej Rodziny, położony przy ul. Kra
kowskiej.

Ze względu na to, że w tej uroczysto
ści przyjmowało udział .około 20,000 wier
nych, zgromadzonych z całego kraju w 
mieście naszem, z powodu odpustu Jasno- 
Górskiego, i że wznoszona świątynia po wy
budowaniu będzie największą z dotychczas 
istniejących w kraju, uważam, że opis ni
niejszy zainteresuje Waszych czytelników' i 
przeto pozwalam sobie podać go Wam choć 
w krótkich słowach.

W pośród wznoszących się ponad ziemię 
nowych murów kościoła, w Presbiterjum na 
miejscu przyszłego wielkiego ołtarza wznie
siony został wspaniały namiot, w którym 
J. E. ks. Biskup kal.-kuj. Kossowski w 

i asystencji licznego duchowieństwa odprawił 
związane z uroczystością modlitwy, poczem 
wmurował i poświęcił kamień węgielny i 
obszedł w uroczystej procesji cały kościół, 
święcąc już dokonaną robotę. Następnie 
J. E. przemówił z kazalnicy do zebranych, 
przedstawiając w krótkości 20-letnią historję 
starań o pozwolenie wzniesienia świątyni, 
przyczem wyróżnił zasługi cichego, lecz 
nader zasłużonego sprawie, miejscowego 
księdza Baranowicza, na którego barkach 
spoczywały głównie starania o zapoczątko
waniu świątyni.

Mowę swą J. E. zakończył zachętą wier
nych do ofiarności na zapoczęte dzieło, 
której wznoszona świątynia będzie bardzo 
wiele wymagała, gdyż, nie posiadając ani 
zapisów specjalnych, ani żadnych stałych 
i obowiązkowych dochodów, wyłącznie tylko 
na tej drodze będzie mogła być doprowa
dzona do końca.

Po błogosławieństwie pasterskiem, u- 
dzielonem wszystkim zebranym, J. E. wy.
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słuchał mszy ś-tej, celebrowanej przez lcs. 
prałata Lorentowicza, i kazania, pięknie 
wypowiedzianego przez ks. kanonika Puchacza 
z Kłobucka.

W namiocie uroczystości asystowało 
liczne grono duchowieństwa, władze miejsco
we w osobie pp. naczelnika powiatu i 
prezydenta miasta, członkowie komitetu bu
dowy, autor projektu kościoła, budowniczy 
Wojciechowski z Warszawy, prowadzący 
roboty budowlane inż. Telakowski i Uszyń- 
ski z Sosnowca i przedniejsi obywatele 
miasta, poza namiotem zaś tysiące wier
nych, zapełniające szczelnie wnętrza murów 
i sąsiedni plac.

Po skończonej uroczystości miejscowy 
proboszcz ks. prałat Waberslti podejmował 
J. Ekscelencję ks. Biskupa, wszystkich ma
jących udział przy budowie i licznych gości 
w obszernych pokojach starożytnej plebanji 
miejscowej, przyczem w czasie obiadu J. E. 
podniósł powtórnie zasługi ks. Baranowicza, 
wyraził zadowolenie, że obecne prowadze
nie budowy świątyni spoczywa w rękach 
ks. prałata Waberskiego, który przy odna
wianiu katedry włocławskiej i przebudo
wie kościoła w Kowalu "wykazał wielką 
energję i gruntowną znajomość budowni
ctwa kościelnego.

Znając z chlubnej opinji tak projekto
dawcę kościoła, jak i kierowników budowla
nych, mamy nadzieję, że podjęte przez nich 
dzieło będzie traktowane z odpowiednią su
miennością i znajomością rzeczy, wzniesione 
bowiem w samem sercu kraju, stanowić bę
dzie niespożyte świadectwo ich działalno
ści.

Główne. wymiary kościoła są następu
jące: długość 320 st. poi., szerokość w tran- 
sepcie 170, wysokość wież 300 st., styl 
gotycki, kosztorys przybliżony 500,000 rb.

Na zakończenie dodam, że roboty zosta
ły rozpoczęte na wiosnę r. b., a obecnie są 
wymurowane fundamenty i cokół kościoła, 
wzniesiony nad ziemię na 8 stóp. poi., 
wyłożony zewnątrz ciosowym granitem 
miejscowym. Ściany zewnętrzne będą wy
kładane cegłą licową z fabryki br. Billewicz 
w Dąbrowie, ozdoby kamienne zostaną wy
konane z piaskowca szydłowieckiego.

A. F.

Informacje. -£•£ -Jjf

Dnia 9 (22) września r. b. odbędzie się 
w magistracie m. Będzina licytacja na dzier
żawę w 1903 r. 43 miejsc do handlu, poło
żonych na starym i nowym rynku.

Dnia 10 (23) września w biurze będziń
skiego powiatu odbędzie się licytacja na 3-ch- 
letnią konserwację ulic i placów miejskich 
w Będzinie od sumy 1240 rb. kop. 20 in 
minus. Vadium w kwocie rb. 125 złożyć 
należy, w kasie powiatowej i kwit przedsta
wić przy deklaracji opieczętowanej.

Godzina 12, południe.

<Ü=S)
Niemieckie taryfy protekcyjne
na przewóz wytworów przemy
słu górniczego i hutniczego,
F-ywykłe taryfy kolejowe na przewóz
f towarów na drogach żelaznych w 

Niemczech dzielą się na dwie grupy, 
zależnie od tego, czy towar wypełnia 

cały wagon, lub nie. Jeżeli towar nie wy
pełnia całego wagonu, wówczas koszt prze
wozu podług zwykłej taryfy wynosi do 50 
kilometrów odległości po 11 fenigów od 
tonokilometra ('j12 kop. od puda i wiorsty); 
koszt ten obniża się do 10 fenigów, 
jeżeli odległość wynosi 50 — 200 kilo
metrów, następnie do 500 kilometrów 
odległości obniża się na każde 100 kilo
metrów o 1 fenig, poczem przy odległości 
ponad 500 kilometrów koszt przewozu wy
nosi 6 fenigów od tonokilometra (’j21 kop. 
od puda i wiorsty). Oprócz tego towar po
nosi koszta stacyjne, które wynoszą 10 fe
nigów ża 100 kilogramów towaru za całą 
odległość poniżej 10 kilometrów; na odle
głości 10—100 kilometrów dodaje się po 
1 fenig u od 100 kilogramów towaru za każ
de 10 kilometrów odległości; ponad 100 
kilometrów odległości koszta stacyjne wy
noszą po 20 fenigów za każde 100 kilogra
mów towaru niezależnie od odległości. 
Jeżeli towar wypełnia cały wagon (10 ton.), 
wówczas koszt przewozu wynosi przy wszel
kich odległościach po 6 fenigów od tonoki
lometra ('I,, kop. od puda i wiorsty); koszta 
stacyjne wynoszą po 8 fenigów za 100 ki
logramów towaru przy odległości niżej 10 
kilometrów i po 12 fenigów przy odległości 
ponad 10 kilometrów.

Za przewóz towarów w pociągach po
śpiesznych opłaca się podwójny koszt prze
wozu i podwójne koszta stacyjne, oprócz to
warów, prędko psujących się, które opłaca
ją zwykło koszta.

Przytoczone powyżej koszta przewozu opłaca
ją te towary, odnośnie do których niema taryf 
specjalnych i protekcyjnych. Podług taryf 
zwykłych przewozi się w Niemczech 20 joroc. 
tonokilometrów całego przewozu towarów 
drogami żeiaznemi, podług taryf specjalnych 
17 proc., podług taryf protekcyjnych 63 proc.

Podług taryf specjalnych przewozi się w 
Niemczech w pełnych ładunkach wagonów 
wiele towarów (cukier, produkty rolne, ma- 
terjały budowlane, wytwory przemysłu che
micznego, metalowego i innych gałęzi, oraz 
towary, wysyłane zagranicę). Taryfy spec
jalne dzielą się na 3 grupy i koszta prze
wozu wynoszą za tonokiloinetr: dla 1-ej grupy
4.5 feniga(':29 kop. od puda i wiorsty), dla 2-ej
3.5 feniga ('/S7 kop. od puda i wiorsty), 
dla 3-ej 2,6 feniga ('|50 kop. od puda' i 
wiorsty), w 3-ej grupie koszt przewozu na 
odległości ponad 100 kilometrów wynosi 
po 2,2 fenigi za tonokiloinetr ('|69 kop. od 
puda i wiorsty), koszta stacyjne podług ta
ryf specjalnych wynoszą: 6 fenigów za każde 
100 kilogramów towaru na odległości do 50 
kilometrów, 9 fenigów na odległości od 50

do 100 kilometrów i 12 fenigów na odle
głości ponad 100 kilometrów.

Taryfy protekcyjne stosują się albo do 
całego kraju,albo do poszczególnych dzielnic; 
stosowane są one również wówczas, kiedy 
znaczne partje danego towaru przewożone 
są w pewnych porach roku, albo też usta
nawiają się na przewóz pewnej ilości towa
ru w przeciągu całego roku. Taryfy pro
tekcyjne podzielić można na kilka grup, za
leżnie od celu, w jakim są one ustanowio
ne.

Pierwszą grupę stanowią taryfy kolejo
we, wprowadzone, jako premja w tym celu, 
aby pewne okręgi mogły z powodzeniem 
współzawodniczyć z towarami zagranicznymi 
wewnątrz kraju. Np. węgiel kamienny i 
brykiety przewożą się z Westfalji do Ham
burga i innych portów na rzece Wezer po 
1,25 feniga za tonokiloinetr ('|l(,0 kop. od 
puda i wiorsty) i opłacają 6 fenigów kosz
tów stacyjnych w tym celu, żeby węgiel 
niemiecki mógł współzawodniczyć w tych 
miejscach z węglem angielskim. Węgiel 
kamienny na potrzeby floty, przewożony ze 
Śląska do Gdańska, opłaca taryfę 1,34—j—6 
(pierwsza cyfra oznacza koszt przewozu w 
fenigach za tonokiloinetr, druga — koszta 
stacyjne w fenigach od 100 kilogramów za całą 
odległość), przewożony do Prus wschodnich 
i zachodnich, oraz Pomorza opłaca 1,46—j—6.

Drugą grupę stanowią taryfy kolejowe, 
wprowadzane,jako premja wywozowe. W ce
lu popierania wywozu niemieckiego w 
r. 1900 wprowadzoną była tak zwana taryfa 
lewantyjska, podług której, oprócz zmniej
szenia kosztów przewozu morzem, wprowa
dzone zostały zniżki taryfowe na drogach 
żelaznych, zmieniające się w stosunku od
wrotnym do odległości stacji wysyłających 
od Hamburga; taryfa ta stosowaną była 
do towarów, wysyłanych do Aten, Salo
nik, Konstantynopola, Smirny i niektórych 
portów Rumunji. W następstwie taryfa ta 
objęła wszystkie porty na północ do Odessy 
i na południe do Aleksandrji. W końcu 
r. 1893 znalazła zastosowanie protekcyjna 
taryfa kolejowa na przewóz wyrobów żelaz
nych i stalowych, wysyłanych z Niemiec do 
kolonji niemieckich i zagranicę; były to 
właściwie trzy różne taryfy ze znacznemi 
ulgami, mające na celu pomyślność współ
zawodnictwa niemieckiego z wyrobami an
gielskimi.

W następstwie w r. 1897 wprowadzone 
zostały jeszcze różne ulgi w przewozie nie
mieckich wyrobów żelaznych i stalowych. 
W r. 1895 wprowadzone były zniżone taryfy 
kolejowe w- tym samym stosunku, jak tary
fa lewantyjska, na przewóz towarów, wy
syłanych do portów wschodnio-afrykańskich. 
W r. 1899 wprowadzone zostały zniżone ta
ryfy kolejowe na przewóz przyborów kolejo
wych, wysyłanych z portów niemieckich do 
Azji Wschodniej. Taryfa ta w roku na
stępnym uległa dalszemu obniżeniu i rozsze
rzeniu. Wiele starań było podjęte w celu 
utrzymania wywozu do Rumunji przyborów 
kolejowych i tramwajowych, oraz lokomotyw, i 
od lokomotyw, wysyłanych na własnych kołach, 
koszt przewozu od osi i kilometra równał się 
najniższemu kosztowi przewozu towarów za 
tonokiloinetr. Węgiel brunatny, przewożony 
do Katowic i innych stacji pogranicznych 
w kierunku ku Rumunji, korzysta z taryfy 
protekcyjnej 1,5-fO (j67 lcop." od puda "i 
wiorsty bez pobierania kosztów stacyjnych). 
Surowiec przewozi się ze Śląska do Austrji 
podług taryfy 1,7—(-3 z Westfalji i okręgu 
Nassau do Austrji podług taryfy l,7-j-6.

Do trzeciej grupy taryf protekcyjnych 
w Niemczech należą taryfy, ustanawiane w 
celu współzawodniczenia z przewozami zagra
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nicznymi. Położenie geograficzne Niemiec 
jest takie, że koleje niemieckie, odnośnie do 
przyciągania towarów, muszą niejednokrotnie 
współzawodniczyć z kolejami zagranicznemi, 
otaczającemi państwo z trzech stron, oraz 
z przewozami morzem z czwartej strony.

W celu przyciągnięcia towarów na ko
leje niemieckie wprowadzone zostały takie 
taryfy protekcyjne, dzięki którym korzystniej 
jest przewozić towary po drogach żelaznych 
niemieckich. Np. nafta, idąca transito z 
Rumunji, opłaca taryfę 2,2—f-0 zamiast 
6,04-0.

Czwartą grupę taryf protekcyjnych przed
stawiają taryfy, mające na celu popieranie 
niektórych szczególnie ważnych gałęzi prze
mysłu. W celu popierania przemysłu bu
dowy okrętów ustanowioną została taryfa 
protekcyjna na przewóz kolejami żelaza i 
stali, idącego na budowę okrętów od miejsc 
zbytu do doków okrętowych. Zamiast sto
sowania w danym razie taryf specjalnych 
1 i 2 grupy, towary te opłacają 2,2—j—12 i 
1,44-6 na odległości do 400 kilometrów i 
l,2-j-6 na odległości ponad 400 kilometrów.

Do piątej grupy taryf protekcyjnych na
leżą taryfy na przewóz materjałów opało
wych. W r. 1897 stan finansowy kraju 
był o tyle zadawalający, że postanowiono

skorzystać z tej chwili w celu wprowadzenia 
zniżonych taryf kolejowych na przewóz ma- 
terjałów opałowych w przypuszczeniu, że 
przez to zwiększy się spożycie i wytwór
czość tych materjałów. W r. 1900 zapo
trzebowanie materjałów opałowych było tak 
wielkie, że dla poparcia interesu spo
żywców taryfa zniżona zastosowaną została 
i do materjałów opałowych zagranicznych; 
termin tej ostatniej taryfy upływa w paź
dzierniku r. 1902.

Wreszcie do szóstej grupy taryf pro
tekcyjnych należą taryfy, ustanawiane w ce
lu przyniesienia ulgi podczas różnych klęsk, 
jak nieurodzaje, powodzie it. p. W r. 1901 
urodzaj w Niemczech był tak lichy, że obni
żone zostały taryfy kolejowe na przewóz 
zboża na dalsze odległości.

Poniżej przytoczone są ważniejsze tary
fy kolejowe na przewóz wytworów przemyśla 
górniczego i hutniczego. Zauważyć trzeba, 
że większość taryf ma na celu popieranie 
przemysłu niemieckiego', a niektóre mają 
jeszcze za zadanie postawienie różnych 
okręgów przemysłowych państwa w jednako
wo pomyślnych warunkach do walki ze 
współzawodnictwem zagranicznem. Do tych 
ostatnich należy np. taryfa protekcyjna na 
przewóz węgla z Westfalji do Szwecji.

Rodzaj towaru

1. Węgiel kamienny, koks 
brykiety

2. Węgiel kamienny
3. Wszelkie materjały opałowe

i Ze Śląska Górnego do PrusWschod- 
nich i Zachodnich oraz Pomorza 
Ze Śląs. D. do Berlina i przedmieść 
Przywożone do Niemiec wodą

4. Żelazo i stal okrętowe
5. Inne gatunki żelaza i stali 

do budowy okrętów
6. Żelazo i stal okrętowe

7. Inne gatunki żelaza i stali 
do budowy okrętów

8. Przybory kolejowe i lokomo
tywy

9 Pewne gatunki blachy żelaz
nej, stalowej i miedzianej

10. Wszelkie gatunki żelaza, stali 
i przyborów kolejowych

11. Drut żelazny, stalowy imię 
dziany na kable oceanowe

Kierunek

Taryfa protekcyjna w 
fenigach za tonokilo- 
metr oraz koszta sta
cyjne w fenigach za 

100 kilogramów

Od zakładów do doków 
Od zakładów do doków

Dla doków krajowych

Dla doków krajowych

Na wywóz do Azji Wschodniej 
przez porty niemieckie 
Na wywóz na wschód od Ade- 
nu
Na wywóz na wschód od Ade- 
nu

Do portów niemieckich

1,46+6

1,96+7
2,2+7 do 350 kilom.,
dalej 1,4+1
2,2+12
1,4+6 do 400 kilo 
dalej 1,2+6 
2,8+12 Odl00do200 
kilom., dalej,jak Al 5 
2,2+12 od 100 do 200 
kilom., dalej, jak X 5 
1,4+6 do 400 kilom., 
dalej 1,2+6

2,2+12
1,4+6 do 430 kilom., 
dalej 1,2+6

od 3,5+12 do 2,8+12

Widzimy z powyższego, że niemieckie 
drogi żelazne śledzą za potrzebami prze
mysłu krajowego i starają się wszelkimi 
zależnymi od nich środkami podtrzymywać 
siłę współzawodniczą przemysłu miejscowe
go w walce z zagranicznym lak na rynkach 
wewnętrznych, jako też i na zagranicznych.

A. K

i
ROZMAITOŚCI.

Pociąg przyszłości.
Pośpieszny pociąg osobowy już w nieda

lekiej przyszłości zewnętrzną postacią znacz
nie się będzie różnił od dotychczasowych.

Począwszy od lokomotywy cały pociąg osło
nięty będzie rodzajem pokrowca z blachy 
stalowej, skutkiem czego podobny będzie do 
żelaznego węża, poruszającego się z szyb
kością 130 do 150 kilometrów na godzinę. 
Od lokomotywy prowadzi rura do końca po
ciągu, odprowadzająca dym, który obecnie 
tak często dokucza podróżnym. Lokomoty
wy dla takich pociągów dla próby mają 
już w przyszłym roku być używane na 
wojskowej kolei w Prusach. Przy obecnym 
składzie naszych pociągów każdy wagon dla 
powietrza przedstawia znaczną płaszczyznę 
do wywierania ciśnienia, technicy więc ob
myślili pokrowiec z blachy, celem zmniej
szenia płaszczyzn, wystawionych na ciśnie
nie powietrza podczas ruchu. Pokrowiec 
przed maszyną będzie oczywiście miał kształt 
dzióba, ażeby tern łatwiej mógł pruć po
wietrze.

Ponieważ przy tak znacznej szybkości 
nawet szprychy kół powodują opór powietrza,

wszystkie więc koła pokryte zostaną tarcza
mi z blachy. Nowe maszyny parowe dla 
pociągów pośpiesznych posiadają sześć osi, 
a licznemi nadzwyczaj pomysłowemi ulepsze
niami technicznemi świadczą jak najpochleb
niej o nowożytnej technice maszynowej.

Nowa maszyna rozporządza olbrzymim 
kotłem o powierzchni ogrzewalnej, wynoszą
cej 260 metrów kwadratowych, a więc pra
wie o 120 metrów więcej, niż u maszyn, 
obecnie używanych. Tender tak będzie u- 
rządzony, ażeby kocioł mógł nabierać wodę 
podczas jazdy. W ten sposób moźnaby 
zmniejszyć zapas wody, a tern samem także 
tak zwany martwy ciężar.

Kłopot z więźniem.
W Owensboro w Ameryce aresztowano 

panią Jane Woolsey, za sprzedawanie fał
szowanych wódek. Skoro chciano stawić ją 
przed trybunałem sądowym, okazało się, że 
schody, prowadzące do sali sądowej, są za 
wązlcie, ponieważ pani Woolsey waży 438 
funtów. Nie mogąc oskarżonej dostawić do 
sądu, komisarz stanowy telegrafował do 
Wasliingtonu, prosząc o pozwolenie odbycia 
sesji sądowej pod golem niebem, ponieważ 
o wprowadzeniu p-ni Woolsey do sądu i mowy 
być nie może.

Dotychczas nie otrzymano jeszcze odpo
wiedzi z Wasliingtonu.

Wybuchy na Antylach.
Polecono administracji wyspy Gwadelupy 

poczynić przygotowania dla przyjęcia 160,000 
mieszkańców Martyniki, gdyż wyspa ta ma 
być wyludniona, a to ze względu na nie
ustające wybuchy wulkanu Mont, Pelóe.

Wybuch wulkanu na wyspie Św. Wincen
tego d. 3 b. m. zniszczył zupełnie planta
cje w północnej części wyspy. A ponieważ 
wzmagał się stopniowo, mieszkańcy zagro
żonych miejscowości zdołali uciec; dzięki 
temu nikt z ludzi nie zginął. Niektóre 
miasta wyludniły się zupełnie.

Anglicy projektują przewiezienie ludno
ści do Gujany. Nad wyspami unoszą się 
olbrzymie chmury, przesycone popiołami, a 
upał panuje duszący nie do zniesienia.

Ä# tfj ftfe ftfo *%* ftfo «.?,
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Brak wagonów węglowych na 
drogach żelaznych, obsługujących 
dąbrowskie zagłębie węglowe, i 
nieregularne dostarczanie ich ko
palniom jest to sprawa, o której 
wiele mówiono na wszystkich zjaz
dach przemysłowców górniczych 
Królestwa Polskiego i na co od- 
dawna ciągle uskarżano się. Skar
gi te dotyczyły głównie drogi że
laznej warszawsko-wiedeńskiej, ja
ko głównej ar terj i wywozu węgla 
z zagłębia dąbrowskiego do waż
niejszych rynków (Warszawa, 
Łódź i inne).
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Największy brak wagonów na 
drodze żelaznej warszawsko-wie
deńskiej miał miejsce w ostatnich 
trzech miesiącach r. 1897; spowo
dowało to w części pamiętną dla 
wszystkich zwyżkę cen węgla w 
Warszawie i Łodzi i zniewoliło 
drogę żelazną do obmyślenia środ
ków, mających na celu uporządko
wanie dostarczania kopalniom wa
gonów węglowych.

Na 5-ym zjeździe przemysłow
ców górniczych Królestwa Polskie
go (w grudniu r. 1899) pierwszy 
raz obeszło się bez skarg z tego 
powodu na drogę żelazną war- 
szawsko-wiedeńską. Powodem te
go było to, że rzeczona droga że
lazna znacznie powiększyła swój 
tabor i uporządkowała dostarcza
nie kopalniom potrzebnych wago
nów. Uporządkowanie to polegało 
na opracowaniu przepisów o pod
stawianiu wagonów węglowych 
przez drogę żelazną warszawsko- 
wiedeńską na kopalnie zagłębia 
dąbrowskiego. Przepisy te, uło
żone przez drogę żelazną po poro
zumieniu się z przedstawicielami 
kopalń węgla i zatwierdzone na
stępnie przez Ministerjum Komu
nikacji, wprowadzone zostały od 
1 października r. 1898.

Podług przepisów tych Zarząd 
drogi żelaznej, po porozumieniu 
się z Radą Zjazdu przemysłowców 
górniczych Królestwa Polskiego, 
ustanawia maximum liczby wago
nów, jaka w przeciągu pewnego 
okresu czasu (zwykle w przeciągu 
nadchodzącego półrocza zimowego 
i letniego) powinna być przecięt
nie na dzień roboczy podstawia
ną na wszystkie kopalnie za
głębia dąbrowskiego. Podział o- 
gólnej liczby wagonów pomiędzy " 
poszczególne kopalnie uskutecznia 
Rada Zjazdu z zachowaniem wa
runków następujących:

1) Ogólna liczba wagonów dla 
wszystkich kopalń nie powinna 
przenosić oznaczonego powyżej 
maximum.

2) Liczba wagonów, podstawia
nych przez oddzielne stacje, nie 
powinna przenosić cyfr następują
cych:

Przez stację Strzemieszyce 150 
wagonów. Dąbrowa 250 wagonów, 
Gzićhów 130 wagonów i Sosno
wiec 470 wagonów dziennie.

Z wprowadzeniem przepisów o 
podstawianiu wagonów ustało co
dzienne zapotrzebowywanie wago
nów węglowych przez kopalnie od 
stacji i stacje winny podstawiać 
na poszczególne kopalnie liczbę 
wagonów, wykazaną w uskutecz
nionym przez Radę Zjazdu podzia
le.

Ponieważ może zachodzić czę
sto potrzeba zmiany podziału wa
gonów, Rada Zjazdu ma prawo 
uskuteczniać to, lecz tylko tygod
niowo (od poniedziałku) i pod tym 
warunkiem, żeby zmieniony na dany 
tydzień podział wagonów zakomu
nikowany był naczelnikowi ruchu 
drogi żelaznej nie później, jak w 
piątek poprzedniego tygodnia. W 
razie nieotrzymania w danym ty
godniu takiego zawiadomienia, 
obowiązuje podział z poprzednie
go tygodnia.

Jeżeli kopalnia nie jest w-mo
żności naładować danego dnia ca
łej liczby wagonów, przypadającej 
jej z podziału, może część wago
nów odwołać i o odwołaniu ta- 
kiem winna zawiadomić piśmiennie 
na 24 godziny przedtem zawiadow
cę stacji miejscowej i Radę Zjaz
du. Jeżeli odwołanie takie prze
widuje się na czas dłuższy po
nad 3 dni, wówczas Rada Zjazdu 
winna zbywającą liczbę wagonów 
podzielić pomiędzy pozostałe ko
palnie z zawiadomieniem o tern 
naczelnika ruchu. Droga żelazna 
nie ma obowiązku podstawienia 
następnie wagonów, które kopal
nia odwołała.

Kopalnie, otrzymujące wagony 
z tej samej stacji, mianowicie: w 
Dąbrowie kopalnie Mortimer, Flo
ra, Paryż, Jan i Mikołaj; w Sos
nowcu kopalnie Niwka, Milowice, 
Saturn i Czeladź i w Strzemieszy
cach kopalnie Kazimierz i Feliks 
mają prawo wzajemnie ustępować 
sobie wagony węglowe z zawiado
mieniem o tein piśmiennie na 24 
godziny zawiadowcę stacji.

Jeżeli droga żelazna kiedykol
wiek nie podstawi na daną ko- 
alnię całej przypadającej z po- 
ziału liczby wagonów, wówczas 

brakująca liczba winna być pod
stawioną dodatkowo w dni na
stępne z tern, żeby w okresie ty
godniowym wypadło przeciętnie 
tyle wagonów, ile przypadało z po
działu. Dodatkowe podstawienie 
wagonów może mieć miejsce z 
zachowaniem warunków następu
jących: a) zawiadowca stacji wi
nien o mającem mieć miejsce do- 
datkowem podstawieniu zawiado
mić odnośną kopalnię na 6 godzin 
przed dostawieniem; b) dodatkowa 
liczba wagonów nie może przeno
sić 10% przypadającej z podziału; 
c) dodatkowe podstawienie może 
mieć miejsce tylko za zgodą danej 
kopalni.

W niedziele i dni świąteczne 
droga żelazna nie obowiązana jest 
podstawiać wagonów na kopalnie 
z wyjątkiem podstawienia dodat
kowego, za zgodą kopalni.

Powiększenie przez drogę że
lazną warszawsko-wiedeńską tabo
ru wagonów węglowych i wpro
wadzenie od 1 października r. 1898 
powyższych przepisów spowodowa
ło to, że kopalnie zagłębia dąbrow
skiego od tego czasu nie odczuwały 
wogóle braku wagonów; przepisy 
te wyzwoliły również kopalnie z 
pod zależności zawiadowców stacji, 
którzy przedtem dzielili wagony po
między poszczególne kopalnie naj
zupełniej podług swego uznania i 
woli. Wprowadzenie przepisów po
wyższych utrudniło zarazem prak
tykowaną na wysoką skalę kra
dzież węgla z nadań górniczych i 
wagonów, a właściwie uniemożli
wiło wysyłkę kradzionego węgla, 
ponieważ stacje nie mają prawa 
podstawiać wagonów pod węgiel 
nikomu, jak tylko wzkazanym przez 
Radę Zjazdu w podziale kopalniom. 
Ponieważ zawiadowcom stacji z 
początku trudno było pogodzić się 
z tym rygorem, naczelnik ruchu 
drogi żelaznej warszawsko-wiedeń- 
skiej okólnikami zmuszony był 
przypominać im o powyższym rygo
rze i grozić surowemi karami za 
niestosowanie się do niego.

Droga żelazna iwangrodzko-dą- 
browska w zasadzie przyjęła po
wyższe przepisy, lecz nie stosuje 
ich z tą ścisłością, z jaką czyni to 
droga żelazna warszawsko-wiedeń
ska.

JlS-l$S1rSVJISSV
/OFIARY.

Zebrane przy prefer an sie w Sielen w dn. 
6 września rb. 4 złożono w Redakcji na 
wpis dla niezamożnego ucznia szkoły re
alnej.

Dla uczczenia pamięci zmarłego w d. 3 
b. m. ś. p. Antoniego Mii llera, długoletnie
go pracownika w Towarzystwie francusko- 
włoskiem, urzędnicy tegoż Towarzystwa ^zło
żyli oprócz wieńca rubli 31 na budowę' ko
ścioła w Dąbrowie Górniczej.

ROZWIĄZANIE
Zadania, umieszczonego w N» 36.
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Niwa Polska
Tygodnik niezależny społeczno-literacki, z kierunkiem wybitnie antysemickim, katolic
kim, wypowiada przekonania swoje otwarcie, mając na względzie- jedynie dobro naszego

społeczeństwa.
Cena w Warszawie bez dodatków miesięcznych: w Państwie Rosyjskiem: 

rocznie . . . rb. 6 -
półrocznie . . ,, 3 -
kwartalnie . . .,1 50

rocznie . . . rb. 4
półrocznie . . .,2 —
kwartalnie . . „1 —

Za dodatki tak w Warszawie, jak w eałem Państwie Rosyjskiem dopłaca się kop. 50
kwartalnie.

Adres redakcji i administracji:
________"W-AZEl S ELEKTORALNA 8.

OÖ o V O O O V V V V V V V V

Letni rozkład jazdy pociągów,
(OD DNIA 19 MAJA E. B.)

Warszawsko-Wiedeńska.
Z SOSNOWCA—DO SOSNOWCA

j odchodzi przychodzi

Kurj. 2 klasy
do Warszawy 

M 2. 11—10*
z Warszawy 

JNs 1. 6—20
Usob. 3 „ „ 16. 5-55* 19. 9-15
Posp. 3 ,, „ 6. 8—50 „ 5. 9-25*
Poczt. 3 „ „ 10. 12-55 „ & 2—25
Osób. 3 „ „ 18. 2—55 „ 15. 5—45
Osób. 3 „ 20. 11—35* ,, 17. 8—30*
T.-Os. 314 klasa „ 56. 8—15* „ 55. 1—10

Osób. 3 klasy
do Ząbkowic 

JA 72. 8—20
z Ząbkowic

M 71. 8—25
Osób. 3 „ „ 74. 12-15 73. 11-05
Osób. 3 „ „ 76. 4—10 „ 75. 3-05
Osób. 3 „ „ 78-a 12—00* „ 77. 6—25*

Osób. 3 klasy
do Piotrkowa 

JA 38. 7-00*
z Piotrkowa

JA 37. 11—45*
Iwangrodzko-Dąbrowsa.

Osób. 3 klasy 8-30 1—42
Osób. 3 „ 4—37 9—23*

2 a g r a n i c z n a.

CD

do Katowic 
6—47
9—49

z Katowic 
6—10
7—30

& 11—37 11—15
O 3—40 2—17

-O 7—42* 6—17*
o 11—00 9—43*
co do Szopienic z Szopienic
o 8-05 6-29

4—04
10—44*

12—19
7—30*

Cyfry, oznaczone gwiazdkami, oznaczają czas od 
godziny 6-ej wieczór do 5 minut 59 rano.

UWAGA. Na stacji „Stary Będzin“ zatrzymują 
się li tylko pociągi, oznaczone J&Ne 16, 18, 38, 72, 
74, 76, 78-a, 15, 37, 71, 73, 75 i 77.

paszport, wydany z gminy 
^0**M*1 Kamińsk na rok jeden, 
Józef Wojciechowski 17 lat.

Sind-'l ui sm maszJn i kotłów pa- 
Vö Łn W CS rowycli, lokomobil, 

młocarń i innych maszyn rolniczych.
---------  Budowa turbin ---------
Urządzenia kompletne wszelkich fabryk.
----------  Instalacje elektryczne. ----------

Osoby, mogące wskazać nabywców lub 
potrzebujących urządzeń powyższych, raczą 
nadsyłać swe adresy do Redakcji Kur jera 
Sosnowieckiego. Okazicielowi kwitu J6 32. 
Prowizja zapewnia się.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦»

We wszystkich księgarniach sprzedają 
się dzieła pedagogiczne Reussnera do bardzo 
prędkiej i najłatwiejszej nauki Języków ob
cych bez nauczyciela z objaśnieniem wymo
wy i z kluczem, pod tyt.:

SM»0V1CZEK
Polsko-Francuski kurs I-szy kop. 1.20 — 

kurs Il-gi kop. 3.20.—
Gramatyka polsko-francuska kop. 1.20 
Polsko-Ruski kurs I-y kop. 1.40, kurs 

Il-gi kop. 1.80.
Skład u autora, Warszawa, Złota Jfe 6.

Oleje i Smary...
--------------  POLECA: --------------

H. Goldman & Cje
w WARSZAWIE.

Karolkowa 4, róg Kolejowej (dom własny). 
Telefon JV» 1087.

Rok szkolny I902|3
Księgarnia K. Rowińskiej

w SOSNOWCU
zaopatrzoną została we wszystkie podręczniki, u- 
żywane w szkole realnej, Aleksandrowskiej i pensji 
żeńskiej pani Goldsztein, podług wskazówek łas
kawie udzielonych przez pp. Dyrektorów i Przeło
żoną. Księgarnia posiada również na składzie i 
inne podręczniki, używane w szkołach początko
wych. Kajety, ołówki i stalówki krajowe, torni
stry, obsadki, cyrkle i inne artykuły szkolne w 
wielkim wyborze.

-------------- KANCELARJA ---------------

Bronisława Mayzla
Adwokata Przysięgłego w WARSZAWIE,

rSlwLt Asekuracyjnych,
przeniesiona została na ul. Królewską 29-a.
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(UJ WARSZAWSKIE LABORATORY CHEMICZNEI
poleca jako najlepsze mydło toaletowe

Nlydlo Tatrzańskie
kawałek 15 kop., wyższe gatunki 25 i 45 kop.

— Sprzedaż wszędzie» =====
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Redaktor i wydawca Dr Włodzimierz Talko. Ross. IJens. r. Bapinaaa, 31 Aarycra 1902 r. Druk. St. Swięcki, Dąbrowa


