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'wielbłądziej, ,skóry, troki i t. p. Pakunki, tektury, płyty usze.zeł· 
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Wszelkie artykuły techniczne i chemiczne 
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ODDZIAŁ WARSZAWSKI 

DOMU HANDLOWEGO 

• '' .. 

ALEJA JEROZOLIMSKA Nr 39, 
TELEFON Nr. 219,-,90. 

Wyłączne zastępstwo na b. Królestwo Polskie Akcyjnej 

Spółki „ Schodnica " Rafinerji produktów naftowych 

w Dziedzicach. 

Sprzedaż hurtowa i detaliczna wszelkich rafinowanych 

smarów lub destylatów a także i ubocznych produktów. 

Dostawa terminowa po uzyskaniu zezwoleń przewozo,-, 

wyc:h. Polecamy ze składu w Warszawie i w Lodzi 

różne oleje maszynowe i cylindrowe, wrzecionowy, wase„ 

liny, smary do wozów i T ovotta. 

POSZUKIWANI RUCHLIWI AGENCI. 
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TOWARZYSTWO PRZEMYSŁOWO - HANDLOWE 

,,MERIDIAN" 
Selekcja. nasion buraków cukrowych oraz selekcja, zbóż. 

Właściciele: Oskar· S~bański, 
J ózei Szuman, 

~ Kijów -Warszawa, Senatorska 36. Telefon 127. ~ 

I 

Aparaty, ~biorniki, mieszadła, . podnośniki i t. p. 
dla celów · cukrowniczych dostarcza 

Krajowa Spółka Techniczno- Handlowa 
(Sp. z ogr. odp.) 

Warszawa, ul. Jasna 2, tel. 80-39. 
Przedstawicielstwa pierwszorzędnych fabryk krajowych. 

Kosztorysy na żądanie. 2-1 
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POSADA 

chemik a ze znajomością rysunków 
I technicznych 

natychmiast do objęcia. 

I Oferty z dokladnem podaniem curriculum I 
vitae dotychrzasowej praktyki i referencji I 

należy podawać do · 
Dyrekcji Fabryki i Rafinerji Cukru Tow. 

Akc. w Chodorowie. 
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Obwieszczenie. 
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MINISTERSTWO SKARBU 
zaprasza do podpisywania, uchwalonych przez Sejm Ustawodawczy dn. 27 /li r. b. 

DWOCH POZYCZEK PANSTWO\YY ff 
a) Długoterminowej i b) . Krótkoterminowej 

. . 

na warunkach następujących: 

Pożyczka długoterminowa będzie spłacona w prze
ciE\gu 45 lat od daty wypu szczenia przez wylosowanie jej obligacji. 

Pożyczka krótkoterminowa będzie spłacona 
w przecif\gu lat pięciu. · 

Stopa procentowa obydwu pożyczek wynosi 5 od sta. 
Przy wprowadzeniu przyszłej waluty polskiej pożyczka dłu

goterminowa będzie przerachowana po kursie o 10% wyższym od 
kursu, ustalonego dla znaków obiegowych. . 

Kupony obydwu pożyczek są wolne od podatków od kapitałów 
i rentowych, można nimi płacić podatki państwowe. 

Obligacje pożyczek i kupony do nich będą 
przyjmowane narówni z gotówką przez państwowe urzędy przy 
zapłacie za ziemię, inwentarz i urządzenia, dostarczone prze~ nie 
przy przeprowadzaniu parcelacji i innych reform rolnych. 

Obligacje obydwu pożyczek mają wszelkie prawa 
papierów pupilarnych, będą przyjmowane w pełnej wartości nomi
nalnej, ' jako wadja przy· licytacjach, kaucje akcyzowe i celne, 
kaucje przy zawieraniu kontraktów ze skarbem, kaucje, składane 
do depozytów wszelkich instytucji rządowych w wypadkach, gdy 

' 



prawo przewiduje składanie kaucji pieniężnych, oraz będą przyj
. mowane bez opłaty na przechowanie prz_ez Polską Krajową Kasę 
Pożyczkową i Pocztową Kasę Oszczędności. 

Procenty od pożyczki długoterminowej są płatne na podsta
wie zwrotu kuponów dnia 1 kwietnia i 1 października każdego ro
ku, od pożyczki krótkoterminowej - w dniach 1 stycznia i 1 lipca 
każdego rpku. 

Obligacje obydwu pożyczek będą przyjmo• 
wane przez Po~ską Krajową Kasę Pożyczkową i _jej O(ldziały 
do lombardowania, 

i) Pożyczki będą udzielane do wysokości 80% nominalnej 
wartości. 

2) Po.życzki te są oprocentowane na 51/ 2 rocznie. 

Przy wprowadzeniu zamierzonej pożyczki przymusowej obli
gacje pożyczki krótkoterminowej będą przyjmowane na równi 
z gotówką po kursie nominalnym (sto za sto), pożyczka zaś długo
terminowa będzie zaliczona do pełnej wysokości przy rozkładzie 
zamierzonej pożyczki przymusowej rentowej. · 

Obligacje obydwu pożyczek wypuszcza się w odcinkach po: 
100,· 500, 10·00, 5000 i 10000 marek polskich. 

Subskrypcje przyjmują wszystkie oddziały Polskiej Krajo
wej Kasy Pożyczkow·ej, Pocztowa Kasa Oszczędności i Urzędy 
Pocztowe, Kasy Skarbowe i Urzędy Podatkowe, Banki Prywatne, 
Kasy i Instytucje, upoważnione przez Ministerstwo Skarbu. 

Do czasu wydrukowania obligacji obydwu pożyczek będą 
wydawane świadectwa imienne, które będzie można przenosić na 
inne .osoby za zawiadomieo.iem instytucji, która je wydała. Świa
dectwom tym przysługują wszystkie prawa, przyznane obligacjom. 

Asygnaty Polskiej Pożyczki Państwowej z roku 1918, sub
skrybowanej w złocie, będą przyjmowane na wpłaty nowych poży
czek według kursu, ustanowionego przez Ustawę Sejrno":ą ·z dnia 
24 n1arca przez przyznanie i-m kursu uprzywilejowanego w cztero
krotnej wysokości wartości nominalnej. 

Ministerstwo Skarbu, wyposażając Pożyczki Państwowe 

w różne prawa i przywileje, z których nie korzystają inne papiery 
procentowe. starając się warunki tych pożyczek zrobić jaknajbar
dziej korzystnymi dla podpisujących, dołoży wszelkich sił, aby 
zarówno subskryp~je pożyczek, jak i ich spłatę i wypłacanie pro
centów uczynić jaknajbardziej .łatwemi i dogodnemi _dla wszystkich. 
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Stanisław Jakowicki· i Jan Douglas 
Dom Techniczno - Handlowy 

w Warszawie, 
u]. Trębac ~~a 1. Telefon 232-40 . 

Na składzie posiada ; 
Pasy skórzane, angielskie. Pa•y chromowe, angie\skie, do wi
rówek .. Pasy wielbłądzie, angielskie. Pasy „Balata", angielskie. 

Sita miedziane sztancowane, angielskie, do wirówek.- Pil--niki angielskie. - Narzędzia ślusarskie. - Piły. - Gwintow-
nice.-Bory. - Świdry. - Lańcuchy o elewatorów. - Ultra

maryna. - Szmergel w proszku, na płótnie i papierze. 

Wyłączne przedstawicielstwa na Polskę1 
Humber Ltd. Coventry. - Automobile, motocykle, motory. 
George .Gradock & Co., Wakefield. - Liny stalo„e. 

. Samuel Osborn & Co., Ltd. - Sheffield:-- Stal instrumentowa, 
pilniki. piły, narzędzia ślusarskie, odlewy stalowe. 

N. Greening & Sons Ltd., -- Warrington.- Sita metalówe sztan
cowane i tkane . 

The British Machine Knives Co., Ltd. - Sheffield.- Noże dyfu
zyjne i pilniki, łańcuc~y do elewatorów . 

Katalogi na żądanie . 
5-2 

Poszukujemy reprezentacji Cukrowni w Małopolsce 
„Kompas·" Polskie Biuro Międzynarodowego Handlu 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Kraków, ul. Smoleńsk 1. 16. Telefon 24:-53. 
Adres telegraficzny: ,,Kompas" · Kraków. 

KRAJOWA WYTWÓRNIA PRZYRZĄDÓW l APARATÓW 
, DLA CELÓW TECHNICZNYCH I NAUKOWYCH . 

5--3 

. SZYMAŃSKI, NOWOLECKI; KUROWSKI i S·-ka 
(SPÓŁK:A Z OGRANICZONĄ ODPOWiEDZIALNOŚCIĄ). 

WARSZAWA, POLNA 70. TE~. 157-34. 
Wykonywa aparaty .dla fizyki i chemji , urządzenia laboratoryjne oraz posiada na 
składzie różne termometry, rury wodowskazqwe, oliwiarki, wszelkiego . rodzaju 
przyrządy oraz naczynia szklane, wchodzące w zakresy: chemiczny, fizyczny, 
apteczny i przemysłowy. Przyjmuje roboty szlifierskie i precezyjno-mechaniczne. 

'4-3 ~ 
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GAZETA CUKROWNICZA 
TYGODNIK POŚWIĘCONY SPRAWOM PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO 

I POKREWNEJ GAŁĘZI ROLNICTWA. 

TR Eś Ć: 

Inż. Tadeusz Śliwiński: Na nowe tory, str. 256-.Inż. K. Łubkowski: Wartość ogrzewalna 
naszych torfów krajówych (dok), str. 260. - Z czasopiśmiennictwa obcego, str. 265. - Wia
domości bieżące, str. 267. - Kronika zagraniczna, str. 269. - Nekrologja, str. 270-Biuletyn 

meteorologiczny, str. 271. 

Inż. TADEUSZ ŚLIWIŃSKI. 

N a n.ovve tory. 

Przemysł cukrowniczy w b. Kongresówce stanął wobec zagadnienia być 
albo nie być. Spadek produkcji do 1/ 5 przedwojennej mówi zbyt wymownie, 
aby wszechstronnie nie roztrząsać przyczyn. Tło do tych przyczyn ujęte jest 
w uchwale Koła Cukrowników przy Stow. Techników, która jednocześnie 
stwierdza najważniejsze braki dzisiejszej organizacji przemysłu. 

Jedną jednak z najważniejszych przyczyn obecnego stanu cukrownictwa 
jest brak przystosowania się przemysłu cukrowniczego do gospodarczych, 
społecznych i technicznych warunków, w jakich znalazł się przemysł rolny 
w.ogóle. Utyskiwanie na złe czasy, staranie o zmianę stosunków społecznych 
w bardzo małym stopniu wpłynąć może na rozwój przemysłu, na zmiany 
w kierunku polepszenia stosunków. Natomiast przystosowanie do warunków 
jedynie może podnieść przemysł do należytego poziomu, do odpowiedniej 
skali wytwórczości. Obecna skala wytwórczości, o ile trwać będzie jeszcze lat 
parę, zrujnuje cały szereg fabryk, postawi poszczególne cukrownie w położe
niu blizkiem bankructwa, wytworzy się bowiem obawa przed wszelkimi wydat
kami na udoskonalenie fabrykacji, przez co koszta produkcji ciągle się będą 

zwiększać, a sama organizacja fabryk upadać. Skutki więc z braku przystoso
wania nie dadzą na siebie · długo czekać. Bo to przystosowanie co do środkó\v 
jakimi można rozporządzać ma decydujące znaczenie dla wszelkiej produkcji 
przemysłow.ej. Przemysł powstaje wszędzie tam, gdzie są odpowiednie czyn
niki, odpowiednie środki, a jeśli niektórych środków brak, to stara się je za
stąpić przez środki dostarczane z poza najbliższego rejonu działania. 

Główne podstawy przemysłu cukrowniczego są dla następujące: odpo
wiednia gleba, zbyt, kapitały skłonne do lokaty w ·przemyśle, ręce do pracy, nale
żyta komunikacja. Glebę odpowiednią mamy, produkcja 1912/ 13 r ., wynosząca 
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z górą 15 miljon. pudów jest wymownym tego dowodem. Zbyt, o to troszczyć się 
nie trzeba, wszyscy w kraju odczuwają brak cukru, prócz tego na rynku między
narodowyQJ cuki_er stanowi pożądany artykuł koµipensacyjny. W tymże roku 
1912/13 nadwyżka produkcji ponad spożyciem w b. Kongresówce wyniosło 
przeszło 9 miljonów pudów, a to obecnie, przy naszym, ujętym z ogólnopań
stwowego punktu widzenia, braku surowców - dałoby znaczne korzyści 

w handlu międzynarodowym i wpłynęłoby na wartość naszej marki zagranicą. 
Przejdźmy teraz do kapitału, tych też w kraju nie brakuje, znaczna część ka
pitału wędruje do kieszeni rolników, tych obecnie najważniejszych produ
centów. Dla cukrowni nie jest ważnym sam tylko fakt posiadania kapitału, 
większe daleko znaczenie ma pochodzenie kapitału. Kapitał, jeśli tylko bę
dzie miał na celu bezpośrednie zyski fabryki, zawsze będzie dla dostawców 
buraków czynnikiem obcym, czynnikiem postronnym, na który plantator pra
cować musi bez względu czy kapitał jest krajowego czy zagranicznego pocho
dzenia. Kapitał. natomiast stworzony przez samych plantatorów będzie niczym 
innym jak tylko współczynnikiem działającym w myśl interesów własnych 
rolnictwa, w myśl podniesienia kultury roli, kapitał taki będzie regulatorem 
dla rolników, pozwoli im bowiem na wypadek iłych plonów reasekurować się 
w przemyśle. O ten kapitał, pochodz_ący z kalety plantatorów, winny się wszel
kie cukrownie starać. Dziś stoimy, jak to się mówi, wobec przewartościowania 
wszelkich wartości, wartość ocalałych fabryk znacznie wzrosła nietylko wsku
tek· spadku waluty, ale i wobec konjunktur na rynku, wobec braku czynnych 
warsztatów pracy wogóle. Cukr9wnie jednak stoją wobec braku funduszów; 
raz po raz w gazetach codziennych czytamy ogło~zenia o powiększeniu kapi
tału zakład.owego. Uzyskanie z najbliższego bezpośrednio zainteresowanego 
źródła-. jest dla cukrowni rzeczą najniezbędniejszą, a za przykład niech służy 
porównanie produkcji za kampanję ubiegłą; najwyższą produkcję nietylko 
absolutną ale i wyrażoną w odsetkach w stosunku do przedwojennej, a mia
nowicie 72 %, w.ykazuje cukrownia Dobre, dzięki temu, że jest ona przeważ~ · 

nie oparta na kapitale plantatorów i to pJantatorów drobnych. Niezrozumie
nie · tego, opór i niechęć zdemokratyzowania przemysłu, może poza nawias 
postawić poszczególne fabryki. 

Na brak rąk roboczych też narzekać nie · możemy. Ludności wiejskiej 
w stosunku do obszaru naszych pól mamy bodaj najwięcej w Europie, stały 

więc przypływ tej ludności do najbliższego jej przemys.łu, a więc przemysłu 
rolnego możemy uważać za zapewniony. Nasuwa się tylko jedna uwaga -
robotnik poza . kam pan ją winien znajdywać stałe żajęcie w cukrowni, albo 
przy cukrowni. Zwyczaj ten w korzenił się j~ż bardzo dawno . i zmienić go nie 
wszędzie można - ale robotnika można spożytkować. I pod jym względem 
sprawa pozyskania plantatorów jako akcjonarjuszy. może mieć pewne znacze
nie, bo drobny plantator może być jednocześnie pracownikiem w cukrowni, 
a oprócz tego jeśli okoliczni plantatorzy będą współwłaścicielami fabryki, to 
warsztaty . fabryczne, po odpowiednim rozszerzeniu, obsługiwać mogą mecha
niczne potrzęby plantatorów, co, wobec dzisiejszych przeróżnych zrzeszeń, do~ 
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tyczących zmechanizowania rolnictwa. mieć może decydujący wpływ na przy· 
należność plantatorów jako akcjonarjuszy. 

Rozszerzone w~rsztaty fabryczne mogą zatrudnić znaczną liczbę robotni
ków, potrzebnych cukrowni w czasie kampanji, a utrzymywanych obecnie 
w części przez cukrownie bez należytego poza kampanją zatrudnienia. War
sztaty mechaniczne cukrowni oprócz remontu maszyn· rolnych powinny być 
jeszcze zastosowane do większej lub mniejszej produkcji nietylko dla rejonu 
cukrowni, ale i dla potrzeb ogólnokraj9wych. Olbr.zymi popyt na wszelkie 

, wyroby potrzebne. ·do odbudowy ·_ mógłby stworzyć w warsztatach cukrowni 
niewielkie wytwórnie. Obrona Państwa i zaopatrzenie armji też wymaga in
tensywnej działalności ze strony wszelkich zorganizowanych warsztatów pra„ 
cy. ·w czasie ·wojny na Ukrainie i Podolu warsztaty fabryk cukru wyrabiały 
dla armji rosyjskiej najrozmaitsze przedmioty, jak bagnety, kuchnie po
lowe, wozy taborowe i t. p. Prócz tego warsztat cukrowni jako fabryki che
micznej w całości lub częściowo służyć może do wyrobu pewnych artykułów, 
o czem obszerniej pisałem w M 40- 48 Gazety Cukrowniczej roku 1919. 

Zatrudnienie kampanijnych pracowników poza kampanją prócz bezpo
średniego zysku dla fabryki i samych pracowników, miałoby duże znaczenie 
ze względu na to, że te przeróżne dodatki , jako to: mieszkanie, opał, utrzyma· 

· nie krów i_ t. p., które łożą się na karb kosztów produkcji cukru, wskutek 
utrzymywania stałych posesjonatów - dałyby się rozłożyć na dodatkowy wy
rób· I ub produkcję, którą przy odrobinie chęci i inicjatywy nie tak trudno by
łoby stworzyć. Polityka, mająca na celu zatrud.nienie, to najlepsza droga do 
dobrobytu ro~otnika, do ró.wnowagi społecznej~ 

Przechodzę teraz do ostatniej sprawy- komunikacji. Wskutek braku 
. koni, _ oraz drożyzny utrzymania, koszta dowozu końmi niepomiernie wzrosły. 
Ceny· btJraków z poszczególnych plantacji zależne są w daleko większym 
stopniu ud przewozu, aniżeli to miało miejsce przed wojną. 'Wskutek tego, że 
promień działania cukrowni zmniejszył się znacznie, należy wnioskować, iż 

cukrownia, nie mająca żadnych środków dowozowych i wskutek złego naogół 
stanu szos może operować średnio w promieniu 8 kilometrów, a wyniesie to 
przy maksymalnej ilości 4 % użytej roli pod buraki zaledwie 1600 morgów. · ' 
Mając w należytej ilości kolejki dojazdowe konne, fabryka może zwiększyć 
promień działania dwukrotnie, t. j. do 16 kilometrów, wskutek czego obszar 
plantacji może wzrosnąć czterokrotnie, czyli do 6400 morgów. 

Przy kolej kach motorowycłr . promień działania może wzrosnąć conaj
mniej czterokrotnie, dajmy na to ,do 32 kilometrów; wówczas obszar planta-, 

cji przy 4 % użytej roli wzrośnie 16-krotnie, czyli do 22 800 morgów~ Tylko 
więc fabryka, zmierzająca do motorowej trakcji pretendować może do znacznego 

· zwiększenia produkcji. Porównanie przerobu za kampanję z poszczególnych 
fa bryk tak przed wojną jak,i.za kam panję u biegłą jest wymownym tego dowodem; 
fabryki, które posiadają najwyższą produkcję są te właśnie, które mają kolejki, 
pozostałę fabryki narażone są na wegetację. Można przypuszczać, że cu- , 
ktownio.m uda się uzyskać pewną l_iczbę kolejek dojazdowy.eh .zezdobyczywo- . 
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jennej, wśród której z.najduje się parę tysięcy kilometrów szyn, odpowie
dnich dla kolejek ~ojazdowych. Jednak wraz ze zrozumieniem potrzeb 
komunikacji dowozowej dla fabryk ·cukru wzrośnie zapotrzebowanie na ko
lejki i z, roku na rok będzie się zwiększać. Zrzeszone cukrownie winny 
wyszukać odpowiednią fabrykę mechaniczn.ą, których u nas nie brak, 
a któraby te potrzeby cukrownictwa stale obsługiwała. Akcja w kie
runku rozwoju komunikacji w promieniu -działania cukrowni stać się 

też może magnesem przyciągającym do kooperacji plantatorów z fabrykami 
cukru. Udogodnienie . komunikacji podj~zdowej nie w mniejszym stopniu 
interesuje plantatąrów, którzy są jednocześnie konsumentami wysłodków 
i m_elasu, a którzy także potrzebują udogodnień dla swoich dostaw ko
lejowych. 

Przystosowanie się do współczesnych warunków życia, wysunięcie jako 
podstawowej zasady kooperacji czyli współdziałania plantatorów z egzystu
jącymi fabrykami stworzyc może pomyślne warunki dla rozwoju przemysłu 
cukrowniczego. 

Wszystkie cukrownie, które ·"'ypuszczają _ nowe akcje, wyłączyć powinny 
z przywilejów nabycia dotychczasowych posiadaczy akcji, a starać się o no
wych akcjonarjuszy plantatorów. 

Int. K. ŁUBKOWSKI. 

Wartość ogrzewalna naszych torf ów krajowych. 
(Dok.). 

Dla zda1:1ia sobie sprawy o . wartości surowego materjału opałowego za
wartego w naszych torfowiskach krajowych, posłużyć mogą liczne analizy 
i_ oznaczenia kalorrmetryczne, zebrane w ostatnich kilkunastu latach podczas 
sz·czegółowego badania torfowisk dla celów _przemysłowych. 

Wyniki tych oznaczeń zestawione w tablicy N2 I, dokonane były swego 
czasu w pracowni "techniczno-chemicznej dla badań torfowisk, torfu i innych_ 
materjałów opało.wych" inż. K. Łubkowskiego, a częścią w roku ubiegłym . 

w pracowni Państwowego Instytutu Torfowego. W tejże tablicy pomieszczono 
również, w celach porównawczych, przeciętne analizy drzewa, węgli brunat
nych i kamiennych. 

Wykazane w tablicy przy poszczególnych pozycjach składy ogólne tor
fów i ich, wartości (:ieplne, oznaczają przeciętne z -całych powierzchni bada
nych torfowisk o obszarach od l<ilkunastu do kilkuset hektarów. 

Dla otrzymania przeciętnej z torfowisk o obszarach kilkuset ha, przy 
pokładach zupełnie nie zamulonych, utworzonych względnie z jednego rodzaju 
roślinności, brano 1-ą próbę na 10 .ha, lub na~et na 20 ha. Z podobnych· 
torfowisk, lecz o mniejszych powierzchniach 1-ą próbę ·na 1 ha_. Największą 

liczbę prób brano z torfowisk mniej lub wi~cej zamulonych, lub z takich, gdzie 
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zamulenia te występowały w niektórych miejscach gniazdami. Przy takich 
warstwach brano nawet po 10 prób na 1 ha. Było to koniecznem z tego 
względu, że tylko w ten sposób można ściśle oznaczyć na planie granice, 
gdzie zalegają pokłady torfu, przydatnego .do przerobu na opał. 

Koszta połączone z pobraniem większej liczby prób do analizy są mało 
znaczne, wobec usunięcia obawy, ryzyka i strat, jakie wyniknąćby musiały 
przy eksploatacji materjału, posiadającego bardzo niską wartość, lub zgoła 
na opał nieprzydatnego. Próby wydobywane przy pomocy świdra przedsta-
wiały przeciętną z całej grubości pokładu, t. j., mierząc już po odrzuceniu 
darni i zmurszałej wierzchnicy, do warstwy zanieczyszczonej nad podłożem 
o wysokości 0,2 m. W każdej próbie oznaczono % zawartości popiołu, a ze 
wszystkich wyników w ten sposób otrzymanych, wyprowadzono przeciętną 
dla całego obszaru badanego torfowiska. 

W celu oznaczenia wartości cieplnej torfu przez ·.spal.enie w kalorymetrze 
przygotowano również przeciętną próbę utworzoną • ze wszystkich wziętych 
z danego torfowiska dla oznaczeni~ zawartości popiołu„ 

Wyniki analiz otrzymane dla każdego zbadanego terenu pomieszczone są 
w tablicy M I w porządku następującyn1: skład ogólny torfów w stanie bez
wodnym i średnio na powietrzu wysuszonym o 25..% wody; wartości cieplne 
części palnych torfów; wartości ogrzewalne, czyli ciepłodajności użytkowe 

torfów o 25 % wody i odpowiednie teoretyczne odparowalności. 

Opisanie więcej szczegółowe sposobu postępowania przy braniu prób 
podczas badań torfowisk i · przygotowaniu z nich przeciętnych do analizy do„ 
statecznie wyjaśnia, że wyniki pomieszczone w tablicy M J, przedstawiają 

wartość opałową poszczególnych torfów najwięcej do rzeczywistości zbli
żoną. Równocześnie na tej podstawie można prawie stanowczo twierdzić, 
że przy prawidłowej eksploatacji torfu, wartość jego ogrzewalna odpowiadać 
będzie ściśle składowi ogólnemu i wartości cieplnej surowej masy torfowej, 
z której został przerobiony. 

O wartości opałowej surowego materjału, nagromadzonego w naszych 
torfowiskach krajowych, dają dostateczne pojęcie tak liczby pomieszczone 
w tablicy M I, jak również i objaśnienia powyżej przytoczone. 

Obecnie dla porównania należy zdać sobie sprawę, jaką rzeczywiście 
wartość opałową posiadają torfy wyrabiane w kopalniach krajowych przez 
właścicieli lub przedsiębiorców, tak w postaci torfu wyrzynanego ręcznie, jak 
i przerabianego na maszynach-prasach. 

Sprawa ta była dosyć trudna do rozstrzygnięcia, gdyż analizy kilku nad
syłanych próbnych cegiełek, zazwyczaj umyślnie wybieranych i lepiej wysu
szonych, nie mogły stanowić podstawy do wydania opinji o wartości opałowej 
całej partji gotowego materjału; wymagana bowiem w tym razie ścisłość, 

któraby stwierdziła rzeczywisty stan rzeczy, zależała głównie na umiejęt
nem wz1ęc1u odpowiedniej liczby próbnych cegiełek i utworzeniu z nich 
przeciętnej. 
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Odpowiedn.ia -sposobność zdarzyła się ·dopiero w rok·u 1917-ym, kiedy 
Zarząd m_. stoł. · Warszawy wobec braku węgla na -potrzeby ogrzewania tak 
licznych instytucji miejskich, · zamierza-ł zakupić m·ożliwie największe iloścr 
opału torf owego. 

Na skutek ogłoszonej podówczas konkurencji, zgłosiła się znaczna ·liczba 
producentów, którzy zaofiarowali gotowy torf magazynowany na miejscu wszo~ 
pach, lub złożony na torfowiskach w sążńiach lub półsążniach partjami od 100 

' 
do 1000 tonn i powyżej. 

· Ponieważ analizy z· dostarczonych . kilku ·prób torfu przez odnośnych 
producentów, z powodów powyżej wymienionych, nie mogły być · uznane 
za -miarodajne dla całych zaofiarowanych partji, więc ówczesny kierownik 
Inspekcji Opałowej przy Magistracie m. Warszawy uznał za konieczne zwie
dzić osobiście wszystkie poszczególne torfowiska, dla obejrzenia na miejscu 
gotowego materjału i pobrania prób w odpowiedni sposób i w wymaganej 
liczbie. 

Próbne cegiełki nie były specjalnie upatrywane, lecz brane przygodnie 
ze znacznej„ liczby półsążni ustaw-ionych na torfowisku, jak również z szop, 
składów i wagonów, lecz zawsze z różnych mjejsc i bez wyboru. Każda z ce
giełek zaraz na miejscu po ułożeniu na płask, została mniej więcej po środku 
przewiercona, · na całą jej grubość. Do tego celu służyły świdry korbowe
o 25 mm średnicy specjal_nej budowy. Ot~zy~any po przewier_ceniu proszek 
zsypywano bezzwłocznie do szklanych słojów ze szczelnie doszlifowanym kor-
kiem o pojemności 1 litra. Poczem zawartość słoja po szybkim i dokładnem, 

przemieszaniu przesłano ·do pracowni chemicznej dla dokonania analizy 1). 
Z większych partji torfu od 500 do 1000 tonn brano od 200 do 300 prób-

nych cegiełek, z mniejszych zaś około 100, a po kilkanaście sztuk cegieł · 

z każdego wagonu. Liczba przewierconych cegiełek dla utworzenia przecięt
nej próby nie jest zbyt znaczną, jeżeli się weźmie pod uwagę: różny stopień~ 

ich wysuszenia w różnych porach Iata i jesieni; następnie tak często ,napoty
kane zanieczyszczenia pokładów występujące w tych miejscach, gdzie tylko~ 
pojawiają się źródła zawierające dwuwęgląny wapnia, oraz namulenia, spowo- . 
dowane wylewami rzek, strumieni i t. p. 

Przygotowanie przeciętnej próby w ten sposób zwłaszcza przy użyciu. 

_ kilku świdrów trwa stosunkowo krótko, · gdyż dla przewiercenia jednej cegły 
potrzeba od 1-2 minut czasu. 

Wyniki analiz z przeciętnych prób, utworzonych z cegiełek prawidłowo 
i w odpowiedniej liczbie pobranych, mogą dopiero odpowiadać rzeczywisto
ści, i wykazać przeciętną zawartość wo·dy i popiołu oraz wartość ogrzewalną . 

danej partji torfu. 

1
) O wybieraniu i przygotowaniu przeciętnych prób torfu do analizy. Odbitka z Che-

mika Polskiego r. 1912. Inż. K. Łubkowski. Księgarn. E. Wende i S-ka : 
Die Entnahme von Durchschnittsproben und deren Vorbereitung znr Analyse. Mittei-· 

lungen des Vereins zur Forderung der Moorkultur in Deutschen Reich ~ahrgang 1912 N2 11 i: 18. 
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. Odpowiednie analizy wykonane były przeważnie .w laboratorjµm .przy In~ 
spekcJi Oazowej Miejskiej. 

Nądmi.enić tu należy, że otrzymany proszek z przewiercenic1 . próbnych 
cegiełek po środku świdrem o 25 mm średnicy, zawiera, ja~ badania wyka~ 
z~ł:Y, około 2,~· 0/ 0 woc).y więcej, aniżeli proszek, utworzony:·· ~e zmielen.ia ca
ły~-h cegiełek. . Odpowiedn.ie popraw:ki w W:ynikach analiz były -wprow~dzone. 

Wyniki po~zczególnych analiz pomieszczone są w tablicy M II, z których dad.zą 

się wyprowadzić na~tępujące wnioski: 

Poz. I i 13. Torf z m. Łyszkowice, ·wyrzynany, dobrze wysuszony przy 
18,46% wody posiada, wartość ogrzewalną 3840 ciepł., zatem bardzo wysoką, 
podczas gdy torfzZagania, również wyrzynany, złożony w · półsążniach w sta~ 
nie niedosuszonym z zawartością wody- .49,21 % i 50,31 %, przy takiej samej 
w przybliżeniu wartości · ogrzewalnej części palnych 5286 i 5330 ciepł., po
siada wartość ogrzewalną zaledwie 2096 i 2023 cie.pł., _zatem jako paliwo nie 
może być zużytkowany. 

Poz. 3 i 4. Wyniki analiz torfu opałowego z Drewnicy, w stanie dobrze 
i niedostatecznie wysuszonym, są również bardzo pouczające. Pomimo wyso
kiej w nich zawartości popiołu, . materjał ten dobrze wysuszony przy 12,24 % 
do 19,96 %. wody posiadał wartość ogrzewalną 2808 do 3088 ciepł. i jako taki 
mógł być jeszcze na opał zużytkowany, podczas gdy te .same torfy niedosu
szone; przy 28,20 t do 55,02 % wody posiadają wartość ogrzewalną od 2497 
do 1130 ciepł. i do celów opałowych zupełnie się nie nadają. 

Poz .. ·6, 7, 8, 9 i 10. Torfy niedosuszone, przy zawartości wody_od31,50% 
do 33,86 %, są . możliwe do użycia, ponieważ ich wartości ogrzewalne dochodzą 
do 3000 ciepł. To samo odnosi się do torfów z Rudy Talubskiei, które, po
mimo: bardzo .znacznego O 

/ 0 wilgoci, lecz nieznacznej . zawartości popiołu, po
siadają jeązcze \Yartość ogrzewalną od 2892 do 3503 ciepł. 

, Poz. 13 i 14. : Torfy. te, zawierające 49,21 % do .56,36% wody, jako opał 
nie posiadają wart.ości, ponieważ ich ciepłodajność użytkowa wynosi zaledwie 
od J 66.4 do 2096 ciepł. . 

Poz. 12. ·Zwraca się . tu uwagę na niedosuszony torf maszynowy, do 
któreg9 w czasie przerobu dodawano pęwien °/0 miału węglowego, w stosunku 
około 10%, do surowej ma~y torfowej. _ Torf ten przy 42,85% wody i 10,50% 
popiołu· posiada jeszcze . wartość ogrzewalną 2820 ciepł.;. gdyby jednak był wy
suszony ~o średniej zawartości wody 25%, wówczas wartość jego ogrzewalna 
wynosiłaby 3873 ciepł. 

Dla ścisłości zaznaczyć jeszcze . należy, że kilka kopalni torfu, z których 
dostarczone próby z~radzały większą zawartość wody, nie zwiedzono. Po
większyłoby to prawdopodobnie liczbę powyżej przytoczonych. przykładów, 
stwierdzających jak znaczny wpływ na wartość opałową torfów ma stopień ich 

. . 
wysus?en1a. 

Z rozpatrzenia wyników analiz torfów pomieszczonych w tablicy M II 
widocznem jest, że większość naszych krajowych ·producentów torfu sprawy 
tej należycie nie docenia i dostarcza ·przeważnie materjału niedostatecznie wy-
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suszonego. Główną przyczyną .tego, jest przyjęty system płacy robotników 
od objętości gotowego produktu, a pośrednio, zbyt duża forma wyrabianycb 
cegiełek, nieodpowiednie, pozbawione przewiewu powietrza miejsce · do su
szenia i brak dozoru fachowego. 

Straty jakie z tego powodu ponosi ogół, ewentualnie Państwo, -są bardzo 
znaczne, co wykazać można w ścisłych zestawieniach liczbowych na przykła„ 
dzie następującym; 

Dla wyliczenia przyjmuje się 1 ), że torf, zawierający w stanie bezwod
qym 1 O% popiołu, wysuszony do zawartości wody 20 %, posiada wartość 

ogrzewalną 3732 ciepl. 
z teoretyczną odparowalnością . 5,86 kg wody. 

Tenże sam .torf w stanie niedosuszonym przy 33 % wody posiada war
tość ogrzewalną 3072 ·Ciepl., 
co odpowiada teoretycznej odparowalności . . 4,75 kg wody. 

Przy spalaniu tych -torfów pod kotłami parowerni, jako procen_t wyzy
skanego ciepła dla torfu lepiej wysuszonego przyjąć 1nożna najmniej 60 % 

. ' 
czyli że 1 kg takiego torfu wytworzy w praktyce 5,86X0,6==3,52 kg pary. Przy 
spalaniu w tymże samym palenisku torfu niedos~szonego, wyzyskać można 
najwyżej 45 % zawartego w nim ciepła, skąd 1 kg torfu dostarczy 4,75 X 
X0,45=2,14 kg pary. 

Dla osiągnięcia więc jednakowego efektu cieplnego przy ogrzewaniu 
kotłów parowych, pieców i t. p., potrzeba spalić torfu niedosuszonego o 33 % 

wody w stosunku do torfu dobrze wysuszonego o 20 % wody ~'~!-1,65 , 
. . 

ra?y więceJ. 

Jeżeli teraz weźmie się pod uwagę, stosunkowo zwiększającą się już 

obecnie produkcję · torfu opałowego na wszystkich kopalniach krajowych, 
z których większość dostarcza materjał niedosuszony, to łatwo zdać sobie 
sprawę, jak poważną pociąga to za sobą stratę, nietylko jak w danym wy
padku w stosunku 60 % w surowej masie torfowej. a tern samem i w zmniej
szeniu powierzchni torfowisk, lecz także w zwiększonych w tym samym sto
sunku kosztach przerobu i przewozu torfu. Należy tu jeszcze uwzględnić 

i zwiększone koszta robocizny przy spalaniu torfów niedosuszonych w róż
nych urządzeniach przemysłowych, ponieważ wobec zbyt uciążliwej w tym 
razie pracy, każdy palacz musi mieć dodanego pomocnika, skąd 1 kg wypro
dukowanej pary rnoże kosztować dwa razy więcej niżby należało. 

W zakończeniu, opierając się na wynikach pomieszczonych w tablicy 
J\JQ I i II i wyjaśnieniach powyżej przytoczonych, przyjść należy do wniosku, 
że znaczna liczba naszych torfowisk krajowych zawiera materjał nadający się 
do wyrobu bardzo dobrego opału, którego wartość obniża się skutkiem nie
przestrzegania warunków prawidłowej eksploatacji i nienależytego dosuszania 

1) ,,Wpływ kontroli chemicznej na racjonalne zużytkowanie torfu jako paliwa". Inż. 

K. Łubkowskiego r. 1907. Księgarnia E. Wendego. 
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gotowego produktu. Na sprawę tę winna być zwrócona szczególna· uwaga, 
zwłaszcza przy tak znacznem· obecnie zapotrzebowaniu na materjały opałowe. 
Ogólne zainteresowanie się kół miarodajnych tym działem rolnego przemysłu 
i śledzenie za jego rozwojem, przy równoczesnem stosowaniu się do prawi
dłowych ulepszonych sposobów postępowania, zapewni krajowi możność do
starczenia znacznych ilości materjału opałowego, który współzawodniczyć 

' 
może skutecznie z daleko droższym opał.em drzewnym i węglowym. . Należy 
tu jeszcze nadmienić, że torf dobrze wysuszony i odpowiednio trwały, mógłby 
być stosowany do opalania lokomotyw na kolejkach poqjazdowych. Wpły

nęłoby to niezawodnie na powiększenie tanich środków komuuikacji, a tem
samem i na rozwój różnych działów przemysłu, zwłaszcza w tych okolicach, 
gdzie dostawa węgla bardzo jest utrudniona, a więc zbyt kosztowna. 

Dla osiągnięcia jednak zamierzonego celu, t. j. wytwarzania torfu opało
wego o możliwie wysokiej wartości cieplnej, niezbędnem jest, aby eksploata
cja torfowisk była prowadzona według z góry nakreślonego planu, opartego 
na podstawie szczegółowych badań, przy stosowaniu takich urządzeń n1as_zy
nowych i systemu roboty, przy którym otrzymać będzie można materjał mo
żliwie trwały i dobrze wysuszony. 

:Z czasopiśmiennictwa obcego. 

O wywiązywaniu się kwasu węglowego w zagęszczonym soku z buraków 
pastewnych,-przyczynek do t. zw. fermentacji pienistej„ Dr. H. Claassen -
Ztschr. d. V. d. D. Zucker Ind. 1918- 105. Prowadząc w początkach 1918 r. przerób 
wielkich mas ( 40 OOO centn.) buraków pastewnych dla miast :nadreńskich, dr. H. Claassen 
miał sposobność zaobserwować szereg najrozmaitszych wypadków pienienia się za
gęszczonych syropów. Suszenie ·odbywało się nie wprost, lecz według sposobu zaleca
nego już· poprzednio przez autora (D. Z. Ind. 191 7 - 507 ), pozwalającego na b. zna
cznie, bo 2-u a nawet 3-krotnie szybszą pracę. 

Krajankę buraczaną podgrzewano w jej własnym soku do temp. 40° - 50°, po
czem prasowano. Odciśnięty sok, po od włóknieniu w łapaczu miazgi systemu Babrow
skiego (bez uprzedniej saturacji - by nie tracić w·artościowych składników pożyw

nych) stężano, początkowo do 40° - 50° Bllg' a na wyparce, następnie parą w warni
ku pod zmniejszonem ciśnieniem (550 mm) do -- 80° - 81 ° Bllg'a. Temperatura koń
cowa wynosiła 82° - 84°, czas trwania operacji- 8 do 10-ciu godzin. Zagęszczony 
sok zlewano do zbiornika, przyczem zazwyczaj dwa :następujące po sobie wary były 
zlewane do jednego zbiornika. J akkohviek soki takie podczas gotowania pieniły się 
nieco więcej niż soki saturowane, stężanie samo nie nastręczało szczególnych trudności. 

Buraki pastewne, użyte do przerobu, zawierały 10,6 ?, suchej substancji, 4, 7 % 
c. polaryz. i 0,04 % kwasów ( wyrażonych v,;- % wapna), częściowo były zmarznięte 
i w różnym stopniu nadgniłe. Skład soku w pierwszem. i końcowem stadjum przerobu 
był następujący: 
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Bllg Polary z. i Kwasowość Czystość 

I pozorna 
- ----- - -- - --

' 

l 
Sok odciśni~ty . 6,7 2,7 0,235% 40 O 

' 
Syrop. 80,5 15,8 1,640 19,5 

Zagęszczone soki, po zlaniu do zbiorników, poczynały ciemnieć i pienić się, 
przyczem zjawiska te występowały w różnym czasie i w najrozmaitszy1n stopniu, mimo 
pozornie tych samych warunków. Początkowo, po zlaniu pierwszego waru, syrop był 
jasny, wydzielanie C02 zupełnie słabe, gdy jednak po 12-u godzinach wpuszczano do 
zbiornika war nast~pny, w jednych przypadkach nast~powało b .. silne wywia.zywa~ie 
się gazów, w innych-znacznie słabsze i pojawiające się dopiero po pewnym czasie. 

Opierając się na poglądach Lafara, próbujących ,ivyjaśnić analogiczne zjawiska 
notowane w swoim czasie przez Millard'a, dr. Ulaassen przypnszcza również, że wy
dzielanie si~ kwasu węglowego jest tutaj wynikiem reakcji, jaka zachodzić musi po
między amidami wzgl. kwasami aminowemi a cukrern przemienionym (w syropach 
kwaśnych zawartość jego może dochodzić do 40 % ogólnej ilości cukrów). 

Na rozmaity przebieg reakcji w pierwszym rzędzie wpływ wywierać mogą ilość 
i rodzaj zaw·artych w soku produktów przemiany białka, tern bardziej że buraki pa
stewne, użyte do przerobu, częściowo i w różnyrn stopniu ulegały procesowi gnicia; 
poszczególne wary mogły więc mieć pod tym względe1n skład niejednakowy. Łąezenie 
się aminokwasów z cukrem przemienionym częściowo zachodzić może już podczas go
towania; częściowo proces ten odbywa się dalej po zlaniu masy do zbiornika. Amidy 
łatwo reagujące (jak np. glutamina) w sprzyjających warunkach (kwasowość, tempe
ratura) przechodzą już podczas gotowania "' odpowiedni kwas aminowy; inne, reagu
jące wolniej (zwłaszcza w ośrodku słabo kwaśnem), jak np. asparagina w głównej masie 
w tych warunkach pozostają niezmienione,-_ syrop po zlaniu więc b. słabo się pieni; 
reakcja przemiany amidu w kw. amidowy odbywa się jednak w dalszym ciągu i do
piero, gdy ciał tych nagromadzi się ilość dostateczna, zachodzi po\\~olne lecz trwałe 
wydzielanie się gazu póki odpowiednia temperatura przemianę tę umo~liwia. 

Tłumaczenie to dla tych przypadków słuszne, nie daje się jednak całkowicie za
stosować do zjawisk podobnych, powstających w syropach przerabianych w cukrow
niach. Przypuszczenia Kraisy'ego, że mamy tu do czynienia z początkowem nasyca
niem się płynu kwasem węglowym, który następnie gwałtown_ie zaczyna się wydzielać 
pod wpływem bodźca jakim może· być rozpoczynająca się krystalizacja, nie mogą 
wytłumaczyć podobnych · zjawisk zachodzących w syropach, nie podlegaj~cych kry
stalizacji. 

Zarówno zatem te fakty jak i spostrzeżenia poprzednio robione (D. Zuckerind. 
1888-327), z których wynikało, że przedewszystkiem te syropy są skłonne do wy
dzielania 002, które przed zagęszczaniem były wytrząsane z powietrzem, skłaniają 
d-ra Claassena raczej do twierdzenia, że drugim czynnikiem warunkującym reakcje 
prowadzące do wydzielania się 002 jest obecność w płynie reagującym · tlenu, pocho
dz1cego z nasycania się soku powietrzem w rozmaitych stadjacb przerobu fabrycznego. 

Zgodnie zatem z przypuszczeniami Lafara, t. zw. pienienie się syropów zawsze 
lub w większości przynajmniej ·przypadków da si~ sprowadzić do reakcji pomiędzy 
kwasami aminowemi, a produktami przemiany sacharozy. Koniecznym warunkiem 
tutaj, zwłaszcza jeżeli chodzi o soki z które~i ma · się doczynienia w cukrowniach, 
jest obecnośc w roztworze tlenu. Obecność, wzgl. tworzenie si~ kryształów widoczne
go wpływu nie wywiera, natomiast powstawanie, rodzaj oraz czas trwania zjawisk 
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pienienia się zależy od rodzaju, własności, oraz od ilości amidów i kw. amidowych za
wartych w soku, jak również od ilości i rodzaju ciał powstałych z odbudowy cukru. 

Zjawiska obserwowane przez autora przy przerobie buraków pastewnych dowo
dzą, że i przy stosowanym obecnie cz~sto w cukrowniach sposobie przerobu soku na 
syropy, używane do smarowania chleba, mogą wystąpić zjawiska pienienia się syro
pów spuszczonych do wielkich zbiorników, wskazaną więc jest ostrożność przy na-
pełnianiu zbiorników. B. M. 

Wiadomości bieżące. 

W sprawie deputatów cukrowych dla robotników cukrowni. * ~1:inister
j um Aprowizacji pismem z dnia 17 kwietnia 1920 roku M III j AMS j 26 421 10 666 
zakomunikowało Związkowi Cukrowni Królestwa Polskiego, że deputaty cukrowe 
przyznało dla praco\vników i robotników stałych~ t. j. takich, którzy pobierają depu
taty mieszkaniowe, opałowe, kartoflowe i inne ale nie pracownikom, którzy codzien
nie pracują w cukrowni, lecz za stałych nie moga, być uważani, jako powyższych depu
tatów nie otrzymujący. 

Sezonowi robotnicy otrzymują dodatek 2 kg. cukru miesięcznie tylko podczas 
kam panj i cukrowniczej. 

Z tych racji dla robotników, zajętych przy budowie kolejki Ministerjum cukru 
nie przydziela. 

I 

Robotnicy, którzy w myśl pisma Ministerju1n M III I AMS ! 3488 nie są upraw
nieni do otrzymywania deputatów cukrowych na równi ze stałymi praco\vnikami, mo
gą być na zasadzie rozporza,dzenia w sprawie dodatkowej aprowizacji robotniczej 
z dnia 8/X 1919 r. (Monitor Polski M 225 z dnia 17 /X 1919 r.) przedstawiani do 
powiatowej Komisji Kwalifikacyj oej, w celu otrzymania dla n~cb przydziału za pośred
nictwem Starostwa w wysokości 600 gratnów cukru miesi~cznie na robotnika. 

Nowe ceny cukru. * Na mocy uch,vały Komitetu Ekonomicznego Ministrów 
z dnia 21 kwietnia 1920 r., Ministerjum Skarbu reskryptern z dnia 23 kwietnia 1920 r. 
M 40537 J 27 78 j 20 zawiadomiło Związek Cukrowni Królestwa Polskiego, iż poczy
nając od dnia 1 maja r. b . cena cukru białego nierafinowanego ustanowiona została 
na 1500 Mk., zaś cukru żółtego i surowego na 1320 Mk. brutto wraz z opakowaniem 
za każde 1 OO kg. 

Wobec powyższego od dnia 1 maja r. b. ~wiązek Cukrowni Królestwa Polskiego 
wydawać będzie dyspozycje już z nową ceną; cukrowniom jednak już od dnia 1 maja 
rano nie wolno wydawać cukru na dyspozycje wydane przed dniem 1 maja r. b. ina
czej niż za pobraniem dodatkowej dopłaty: od cukru białego i nierafinowanego po 
Mk. 510, od cukru żółtego i surowego po mk. 440 za 100 kg. 

Równocześnie podwyższyło Ministerjum Skarbu dotychczasowe prowizje sprze
dażne o 40 mk. na 100 kg. cukru, z wyjątkiem cukru przeznaczonego dla wojska 
i instytucji otrzymujących cukier poza kontygentem, dla których dotychczasowe normy 
prowizji pozostają i nadal bez zmiany. 

Od cukru dla plantatorów i na deputaty nie przyznaje si~ żadnych prowizji. 

Przypuszczalny obszar plantacji buraków cukrowych na obszarze Rze
czypospoli1ej Polskiej. * Na podstawie otrzymanych do dnia 20 kwietnia 1920 r. 
wiadomości od poszczególnych, mających być w kampanji 1920/21 roku czynnemi, 
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cukrowni, przypuszczalny obszar plantacji buraków cukrowych w roku bieżącym . 
wynosi: 

w b. Królestwie Polskiem 66000 
, 

• morgo w 
w b. Dzielnicy Pruskiej . • 230000 ,, 
w b. Dzielnicy Austrjackiej . 2500 

" Razem 298 500 morgów 

Są to dane przypuszczalne, proces bowiem kontraktowania plantacji nie został 
jeszcze wszędzie do tego czasu zakończony. 

W sprawie cen na buraki zabierał głos w Sejmie poseł wielkopolski 
Ir. Trzciński, który specjalnie występował w interesie plantatorów w b. dzielnicy 
pruskiej i wniósł do proponowanych uchwał następujące poprawki: 

Wysoki Sejmie. Dochodzą nas posłuchy, że w Ekonomicznym Komitecie Mini
sterjalnym chće się utrzymać jeszcze nadal kordon przy zapłacie za buraki także 
i w przyszłym roku. Dlatego też myślę, że będzie słusznem, gdy w uchwale dzisiej
szej. zaznaczymy, że to rozporządzenie obowiązywać ma dla całego państwa. I dlatego 
wnoszę ja.ko pierwszą poprawkę, by po słowach: ,, wzywa się Rząd, aby natychmiast 
wydał rozporządzenie", dodać słowa: ,,całego państwa". 

Dalej, w rezolucji pierwszej proponuję, · ażeby oznaczyć cenę, poniżej której Rzł\d 
nie może płacić za buraki. Zupełnie zgadzam się, ażeby Sejm nie naznaczał ceny, 
jednakte zdaje mi się, że dobrze będzie, jeśli się oznaczy granicę, poniżej której nie 
powinie~ Rząd zejść w naznaczeniu ceny za buraki cukrowe. Jako najniższą cenę 
uważam powinno być 60 marek za 100 kg. Dlatego poprawka w rezolucji pierwszej 
brzmiałaby: ,,jednakże nie niżej 60 marek za ] OO kg buraków cukrowych". 

· Do drugiej rezolucji pozwoliłem sobie wnieść poprawkę: ,, producenci winni do
stawać odpowiednią premję w cukrze". Zdaje mi się, że jednyną rzeczą, któraby 
mogła. rolników zachęcić do plantacji buraków w wysokiej mierze, jest dostarczenie 
jakiejkolwiek premji w cukrze. Wiemy, że ten cukier jest na wsi szczególniej bar
dzo potrzebny i że to może zachęcić do szerszej plantacji. W ostatnich czasach jest 
ogromne zniechęcenie do plantacji · buraków. Ja sam znałem rolników mniejszych 
i wi.ększych, którzy po tegorocznym zamarzniąciu i odstawieniu większej ilości bura
ków chcą zaprzestać plantacji buraków i musimy liczyć się z tern, że .tych buraków 
zamiast więcej będzie się plantować coraz mniej. 

Jeśli chcemy ich zachęcić do uprawy buraków, to możemy się przyczynić do te
go jedynie wtedy, jeśli im przyrzekniemy choćby najmniejszą jakąś premję w cukrze. 
Jestem za tern, ażeby tę premję tak ustosunkować, aby wielcy plantatorzy nie dostali 
w stosunku tak dużo cukru, jakiby im musiał przypaść w stosunku do odstawionych 
buraków, aby tu naznaczyć jakąś granicę. Wogóle ile ta premja ma wynosić, nie 
chciałbym dziś rozstrz5rgać i myślę, że to trzeba pozostawić odpowiedniemu Ministerjum. 

Jako czwartą rezolucję wnoszę: ,,Za rok 1919/20 winien wypłacić Rząd cukro
wniom wyznaczoną cenę za cukier w ten sposób, aby mogły do 15 kwietnia wy.płacić 
producentom wyznaczoną cenę za buraki". Sytuacja jest taka, że dajmy na to w Po
znańskiem niektórzy plantatorzy buraków dostali dotychczas 4 marki za podwójny 
centnar buraków, gdy wyznaczona jest cena 13 marek. Ponieważ właśnie na wiosnę 
rolnicy mają duże nakłady, słusznem byłoby, aby wypłacano im do 15 kwietnia cał
kowicie naznaczoną cerię. Cukrownie nie wypłacają tej ceny dlatego, że im Rząd nie 
odebrał cukru. Zapewne, że rząd nie potrzebuje odebrać tego cukru natychmiast, 
gdyż tak, czy tak cukier ten należy jedynie do Rządu. Ale może Rząd dać cukrowniom 
odpowiednie zaliczki i w ten sposób cukrownie będą mogły wypłacić zaraz przynaj-
mniej tę cenę podstawową. · 

Prosz~, ażeby Wysoki Sejm zechciał powyższe popra\vki przyjłłć, 
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Podwyższenie ceny węgla górnośląskiego. Państwowy u rząd· węglowy 
zawiadamia, że kopalnie Zagłębia Górnośląskiego podwyższ_yły cenę węgla i koksu. 
od 1 kwietnia r. b., wobec czego podane ceny w ogłoszeniu z dnia 31 marca r. b. 
niniejszym unieważnia się, natomiast od dnia 1-go kwietnia r. b. ceny awansowe ustala 
się aż do od wołania następująco: węgiel górnośląki mk. 800 za tonnę i koks górno
śląski mk. 1250 za tonnę loco stacja pograniczna, a ostateczne obliczenie nastąpi 
po ustaleniu kursu marek niemieckich. 

W związku z powyższe1n Państwowy Ur~ąd Węglowy uprasza swych odbiorców 
o rychłe poczynienie wpłat dodatkowych, stosownie do · wysokości zmienionych cen, 
dla uniknięcia zwłoki w dostawie. 

Trudności w sprawie nabywania saletry. Organizacje rolnicze handlowe 
przeds_ięwzięły akcję, mającą na celu sprowadzanie do Polski saletry i superfosfatów. 
Wprawdzie okazało się, że z superfosfatów na kampanię wiosenną wypadnie skwito
wać, natomiaśt saletra doszła szczęśliwie do Gdańska. Tu jednak zaczęły się trudności. 

Dostawa saletry pomyślana była nie ,v formie tranzakcji za gotówkę, lecz za
miennej za ziemiopłody. Gotówką miały być pokryte jedynie koszta transportu do . 
Gdańska w kwocie mk. 8 na 100 kg towaru. Tymczasem bez mal.a w przeddzień 
ostatecznego terminu dostawy, Kooperacja rolna w Warszawie, która administrować 
miała całością tranzakcji, zażądała kaucji w wysokości mk. 300 od centnara, płat

nych przed. wysłaniem saletry z Gdańska. 
Zaledwie usunięte zostały trudności na tym tle powstające, z których najdo

tkliwszą fatalna i zgoła niepotrzebna zwłoka w transportach, wystąpiła Kooperacja 
rolna z nowymi żądaniami, ponownie uzależniając transporty od przyjęcia :zmienionych 
warunków. 

Zmiany te polegają na podwyższeniu stawki zamiennej ziemiopłodów za saletrę~ 
na podniesieniu opłaty przewozowej z mk. 8 na mk. 15, na podwyższeniu odpowie
dzialności rolnika na wypadek niedostarczenia płodów zamiennych z mk. 800 na 2000, 
za ctn. saletry, wreszcie na zakazie przyjmowania wzamian za saletrę ziemniaków, 
prócz tych wypadków, kiedy dostawca może sam przerobić je na krochmal lub mączkę. 
Zachodzi więc konieczność ponownego porozumienia się co do produktów, co ponow-
nie najfatalniej sprawę przeciągnie. . 

Nie zapoznając bynajmniej trudności, jakie napotkać musiała w prac.r Koopera
cja rolna, tern nie mniej stwierdzić należy, iż dwukrotne występowanie jej z dodat
kowymi żądaniami doprowadzi w rezultacie do uniemożliwienia naszym rolnikom ko
rzystania z saletry i narazi nasze gospodarstwa na najsmutniejsze konsekwencje na tle 
koniecznych zmian w preliminowanych uprawach. 

KRONIKA ZAGRANICZNA. 
Zaopatrzenie cukrownictwa czesko-słowackiego w nawozy sztuczne. * 

Sprawa zaopatrzenia w roku bieżącym 1920 plantacji buraczanych w odpowiednie 
ilości nawozów sztucznych ujęła w swe ręce Czesko-Słowacka Komisja Cukrowa, która 
zakupiła za granicą 14 OOO tonn saletry chilijskiej oraz dysponuje 5 OOO tonn super
fosfatu, wyprodukowanego z krajowego materjału surowego i 6 800 tonn superfosfatu, 
wyprodukowanego z fosfatu zakupionego za granicą. Ogółem więc dysponuje Komi
sja Cukrowa w Pradze 1190 wagonami 18 % superfosfatu oraz 1 400 wagonami saletry 
chil.jskiej. . · 

Przydział, znajdujących się w dyspozycji Komisji Cukro·wej czesko-słowackiej, 
nawozów sztucznych dla poszczególnych cukrowni, odbywa się według norm riast~
pujących: 1) przydzielone każdej cukrowni ilości nawozów · sztucznych muszą być 
rozdane wszystkin1 plantatorom danej cukrowni, o ile tego zażl\dają, w stosunku 
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do wielkości zdeklarowanych plantacji, cukrownia może zatrzymać dla siebie tylko 
takie ilości nawozów sztucznych, jakie są niezbędn6 dla jej własnego gospodarstwa 
rolnego. 2) Cena na razie ustanowiona będzie w wysokości przypuszczalnej i wynie· 
s-ie dla 18 % superfosfatu 180 koron czeskich za 100 kg loco czesko-słowacka fabryka 
nawozów sztucznych. Ponieważ cena superfosfatu produkcji krajowej będzie nieco 
niższa, przeto pra"vdopodbnie i cena przeciętna całkowitych ilości nawozów fosfato
wych będzie nieco niższa. 3) Cena saletry chilijskiej wyniesie od 480 do 500 koron 
czeskich za 100 kg · łącznie z workiem loco stacja graniczna czesko-słowacka. 

Pierwszy transport saletry chilijskiej nadszedł do Hamburga w drugiej połowie 
miesiąca lutego roku bieżącego i pośpiesznie przeniesiony został drogą wodną (Łabą) 
do granicy czeskiej tak, że w pierwszych dniach kwietnia poczęto przydzielać pierwsze 
racje saletry poszczególnym cukrowniom. Z powodu dotkliwego braku węgla, praw
dopodobnie, fabryki krajowe czeskie nie będą mogły wyprodukować całej iiości su
perfosfatów i z tego względu, miast superfosfatu cukrownie otrzymają mączkę kostną, 
oczywista, po niższej cenie od nawozów superfosfatowych. 

Superfosfaty i saletra przydzielane b~dą poszczególnym cukrowniom według 
klucza, opartego na ilości buraków, opłaconych przez cukrownie w kampanji 19118/19 
roku, a mianowicie na 340 centnarów metrycznych opłaconych w tej kampanji b\lra
ków cukrowych przypadnie 1 centnar metryczny saletry oraz na 400 centnarów me
trycznych opłaconych buraków - 1 centnar metryczny superfosfatu. W razie, jeżeli 
jakaś cukrownia zrzeknie się swej racji nawozowej, wówczas przypadające nań ilości 
podzielone zostają pomiędzy te cukrownie, które zakontraktowały w roku bieżącym 
większe, aniżeli \,V roku 1918/19, obszary platacyjne. 

·----· -------

Ne krolc>gj a. 

A n t o n i M a r k i e w i c z. 
(Wspomnienie pośmiertne). 

Dnia 15 grudnia roku ubiegłego zmarł w Warszawie ś. p. Antoni Markiewicz 
b. dyrektor i administrator cukrowni firmy Charytonienko, inżynier-technolog. 

Zmarły urodził się w Cekanowie, ziemi Piotrkowskiej w r. 1855, gimnazjum 
ukończył w Piotrkowie, studja wyższe odbył na wydziale chemiczno-technicznym 
Wyższej ( cesarskiej) szkoły technicznej w Moskwie, która, ukończył w r. 1880 i od 
tego czasu aż do roku 1911 pracował stale w przemyśle cukrowniczym w gubernji 
Charkowskiej. Początkowo pracował jako chernik w Suprunowce, następnie jako wicedy
rektor w Kujanowce; gdy fabryka ta uległa klęsce pożaru, przechodzi na stanowisko 
dyrektora do Slawgorodu, skąd przez znanego przemysłowca Iwana Charytonienkę 
(założyciela firmy) na dyrektora cukrowni Nataljówki został powołany i od tego czasu, 
t.j.odr.1890, pozostaje stałym współpracownikiem tej firmy. Gdy Charytonienko nabył 
od T-wa ak<.>yjnego cukrownię Ugrojedy, stanowisko dyrektora powierza on ś. p. Markie
wiczowi, który w krótkim czasie wyrabia tej fabryce opinję najlepszej z posród dzie
sięciu cukrowni, do firmy należących. Z cukrowni tej syn założyciela firmy-Paweł 
Charytonienko powołuje ś. p. Markiewicza do Sum do zarządu wszystkiemi cukro
wniami, gdzie na stanowisku administratora ś. p. Markiewicz pozostawał do r. 1911. 

Zmarły był jednym z tych pracowników przemysłu, którzy torowali drogę licz
nym zastępom polaków, zmuszonych szukać kawałka chleba w przemyśle rosyjskim. 
Jako zwierzchnik wyrnagający od podwładnych, nie mniej wymagającym był od siebie 
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1 sam .mógł służyć przykłade~ · gorliwego i sumiennego spełniania podjętych ohowiąz· 
ków. W czasie remontu, do pracy wychodził pierwszy i opuszczał ją ostatni; podczas· 
kaIPpanji można go byłq zas.tać w fabryce o każdej pąrze dnia i nocy; w razie uchyle
nia przebiegu fabrykacji od trybu normalnego, nie wychodził z fabryki, dopóki na to· .. 
ry 'normalne roboty nie wyprowadził. To też pod dyrekcją ś. p. Markiewicza cukrow,!; 
nia Ugrojedy .pracowała w czasie kampanji prawdziwie jak zegarek. Nadzwyczaj. 
oszczędny, był jednak wielkim zwolennikiem utrzymywania . fabryki we wzorowym 
porządku i czystości, czem w swoim czasie cukrownie Nataljowka i Ugrojedy wyróż
niały się wsród fabryk okolicznych i dopiero znacznie później niektóre sąsiednie 
cukrownie pod tym względem poczęły je naśladować. 

Od pod władnych ś. p. .Markiewicz wymagał nie tylko formalnie dokładnego 
spełnienia obowiązków, ale również świadomego dostosowywania swej pracy do potr~eb 
całokształtu fabryki; każdego zmianowego (zarówno starszego jak i młodszego) ro~ 
rocznie przed kampanją egzaminował ze znajomości komunikacji i szczegółów aparatu
ry. fabrycznej; od chemika wymagał orjentowania się w charakterze p_rzebiegu robó~ 
kampanijnych; chemik u ś. p. Markiewicza był całkowicie odpowiedzialny za wypadki 
(w owych czasach nie rzadkie) dostawania się cukru_ do kotłów parowych. 

To też piszący te słowa, jako były chemik w U grojedacb, śmiało twierdzić 
może, że praca pod kierunkiem ś. p. Markiewicza, dla początkującego technika była 
szkołą dobrą. · 

Nic więc dziwnego, że przemysłowcy rosyjscy mieli zaufanie nie tylko do. sa
mego ś. p. Markiewicza, ale i _do wszystkich jego współpracownik~w, a poniewa~ 
Markiewicz otaczał się polakami i cieszył się zaufaniem nie tylko s~o~ch szefów, .ale 
i innych przemysłowców, więc zawdzi~czając ś. p. Markiewiczowi nie jeden polak 
znalazł pole do pracy w cukrowniach zadnieprzańskich. 

Pracując zdaleka od ziemi ojczystej, ś. p. Markiewicz nie zrywał z nią stosun· 
ków i kilka razy co roku przyjeżd~ał do kraju na urlop; ·wreszcie, trawiony tęsknotą 
do kraju, pomimo najserdeczniejszych stosunków z właścicielami firmy, opuszcza zaj- · 
mowane wybitne sta.nowisko i pr~enosi się na stałe do Warsza.wy skąd jeszcze nie
jednokrotnie bywał wzywany dla porady technicznej do cukrowni Ohary_tonienków. 

Cześć Jego Pamięci! 
Prof. Cz. &rabowski. 

BIULETYN ME'l'EOROLOGICZNY. 

O przebiegu pogody w miesiącu marcu ·1920 roku. 

· W ciągu marca 1920 r. panowała w Polsce naogół ciepła i dość sucha _pogoda: , . . . 
Srednie temperatury miesięczne w znacznym stopniu przewyższały normalną ( odchyle-
nia wynoszą np. dla: Poznania -f-4°,1, Wądołek Borowych +s0 ,3, Wilna +a0,5, 
Tarnowa +2°,1, Zakopanego +a0,6, Cieszyna· +s0 ,7, Lwowa +2°,4). Te nad
wyżki temperatur są naogół większe od odpowiednich nadwyżek w dwu pop.rzednich 
miesiącach tak, że z trzech pierwszych mie~ięcy r. b. ( wszystkich nadmiernie ciepłych) , 
marzec był stosunkowo najcieplejszym, przyczem na znacznych obszarach ~raju nad-
wyżka · wzrastała statecznie od stycznia do marca. · 

Temperatura w marcu nie wzrastała stopniowo, jakby należało oczekiwać ~w tym 
miesiącu. Druga dziesięciodniówka była nie1nal wszędzie stosunkowo _ najm~ięj ciępłą. 
Zaś najcieplej w Polsce było podczas · pierwszej dziesięciodniówki (wyjątki stanowią_: 
Krynica, Gołębiew, Wądołki Borowe, Poznań, Brześć Kujawski, gdzie najcieplejszą 
była trzecia dziesięciodniówka). . _ 

Usłonecznienie w ciągu omawianego miesiąca było dla Warszawy, podobnie 
jak w marcu, wyższe od przeciętnego z lat pifttnastu. 
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Poniżej przytoczona · tabela podaje dla niektórych stacyj temperatury .średnie, 
:najwyższe i najniższe. -

· Nazwa stacji Temp. średn. Max. (dnia) Min. (dnia) 

Wilno . . . . 2,5 
Poznań . 6,6 
Chojnice . 4,1 
Brześć Kujawski (włocł.) 5,2 
Łódź (St. Centr. K. E. Ł.). 4,9 
Warszawa (T. N. W.) . 5,0 
Wądołki Borowe (łomż.) 3,6 
Gołębiew . 4, 7 
Piastów 4, 7 
Puławy (lubelsk.) 4,0 
Sobieszyn (garw.) 3,9 
Sandomierz . 5,0 
Olkusz (Gimnazjum) . 4,8 
Kraków (Obserwatorjum) 6,3 
Tarnów. 5,3 
Żywiec . 5,5 
Zakopane 2, 7 

13,0 (31) 8,7 {10) 
21,5 (7) 3,5 (11) 
16,5 (7) 4,6 (11) 
19,4 (7) 4,6 (11) 
18,5 ('1) 4,5 (10) 
17,3 (7) 3,0 (11 i 15) 
16,5 (7) 6,1 (11) 
18,4 (7) . 4, 7 (10) 
18,3 (7) 2,6 (11) 
17 ,6 (7) 3,6 (15) 
16,5 (6) 3,5 (15) 
17,7 (7) 3,0 (15) 
19,3 (7) 3,1? (10) 
19,2 (5 i 7) 2,4 (10) 
15,9 (7) 3,2 (10) 
20 4 (7) 3,9 (10) 

' 18,0 (7) 7 (J , (15) 
' 

Cieszyn. . . . § 13 6,5 1) 

Czernichów 8 ·~ A 5,7 14,8 (31) 1,0 (10 i 11) 
Szczawnica. :§ ] ~ 4,2 15,0 (8) 3,9 (25) 
Wieliczka . • S ~ ~ 6,2 18,9 (6) 1,6 (10) 
Lwów (Politechn.) , ·8 ~ .a 4,0 17,8 (7) 4,3 (15) 
Przemyśl . . 8 j ~ 3,2 19,8 (8) 5,0 (15) 
Krynica.' . J ·H ~ +) 1,5 8,0 (18) 3,7 (3) 
Nowy Targ . s ~ 2,4 11,6 (8) 3,0 (2) 

Rozkład opadów w marcu 1920 r., naogół suchym, odznaczał się tern, że najwi~
cej ich spadło na zachodnich obszarach Polski (Wielkopolska, okolice Kalisza, Łodzi). 
Mniejsze ilości opadów wykazuje środkowa część Polski. Najsuchszemi wreszcie były 
obszary wschodnie na prawym brzegu Wisły położone (wzdłuż Wieprza i Bugu). 
We wschodniej Małopolsce było opadów nieco więcej ( teren częściowo górzysty). 
Również stosunkowo obfite opady zdarzały się w Karpatach Zachodnich. · 

Co do rozkładu opadów w czasie, to najbardziej w nie obfitowała druga dzie- · 
si~ciodniówka., najmniej ciepła, z wyjątkiem I:1iektórych miejscowości na południu 
i południo-wschodzie (Krynica, Przemyśl), gdzie największe ilości opadów spadły 
podczas trzeciej 'dekady. Najsuchszą była na północy trzecia, a na południu-pierw
sza dekada. 

·. Ilość dni z opadem większym od 0,0 mm pozostawała w granicach: 21 (Łódź) 
i 7 (Wądołki Borowe). Śnieg padał w marcu naogół parę razy zaledwie, niektóre 
tylko miejscowości (przeważnie górskie) wykazują znaczniejszą ilość dni z opadem 
śniegowym (Zakopane 9, Szczawnica 7, Czernichów 7, Lwów 7). Podobnie Szata 
śnieżna utrzymywała się dłużej jedynie w górach (Zakopane 16 dni, Szczawnica 14, 
Krynica 14, Nowy Targ 12). W Wilnie dni z szatą śnieżn~ było wszystkiego 6, 
w Poznaniu 4, w Wądołkach Borowych 3. 

. Tu i owdzie zanotowano już pierwsze burze lub błyskawice (Bartne 8-go,_ San-
domierz 8-go, Częstocice 19·go). Państwowy Instytut Meteorologiczny. 

1) Z powodu danych niekompletnych wartoś.ć zredukowana według danych dla Żywca. 

Za Wydawcę i Redaktora odpowiedzialnego Dr. Józef Frejlich. 
Druk Straszewiczów, d. Rubieszewskiego i \Vrotnowskiego w Warszawie, ul. Czackiego 3,'5. 



Pow·szechne 
. . 

Tow nr zys two 
Elektryczne 

WARSZAWA, 

Krakowskie Przedmieście Ng 16/18 
Adres dla depesz: ,,ALGEM". 

TELEFONY: 
Dyrekcja . . . . . . . N2~2 31 . 09 i 35. 60 
Wydział handlowy i biuro sprzedaży _ . ~~ 31. 29 
Wydział techniczny i biuro instalacyjne „ 29 . 44 
Wydział odsprzedaży . . . . . . . . ,, 61. 60 

Wszelkie instalacje el,ktryczne. Wielki skład materjałów. 

Za Wydawcę i Redaktora odpowiedzialnego Dr. Józ~f Frejlich. 
Druk Straszewiczów (daw. Rubieszewski i Wrotnowski), w Warszawie. ul. Czackiego 3/5. 
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