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ś. p. fflicllal Labiliski. 

W dniu 22 października r. b. o godzinie 6-ej wieczorem zmarł na stano· 
wisku, w czasie posiedzenia Zarządu Związku Zawodowego Cukrowni b. Kró
lestwa Polskiego, ś. p. Michał Lubiński, jeden z najbardziej popularnych 
ludzi w świecie cukrowniczym. Odszedł niespodziewanie człowiek niezwykle 
drogi i dziwnie bliski, pozostawiając po sobie żal szczery i głęboki. 

Urodzony dnia 30 września 1857 roku w Suwałkach, ś. p. Michał Lu
biński uczęszczał do gimnazjun1 w Łomży a następnie do uniwersytetu 
w Warszawie. Po ukończeniu studjów, pod wpływem starszego brata swego, 
ś. p. Zygmunta, jednego z najwybitniejszych cukrowników polskich ówczes· 
nej doby, ś. p. Michał Lubiński poświęcił się cukrownictwu, w którem odtąd 
bez przerwy pracował na różnych stanowiskach aż do zgonu, w przeciągu 
przeszło lat czterdziestu pięciu. 

Pracę w cukrownictwie rozpoczął ś. p. Michał Lubiński w cukrowni 
„Młodzieszyn-Fabryczny" pod kierunkiem starszego brata, przytem praca ta 
przypadła na okres, w którym cukrownia w Młodzieszynie była jednym znaj· 
lepiej prowadzonych naszych warsztatów fabrycznych; to też nic dziwnego, 
że po zapoznaniu się praktycznem w Młodzieszynie ze wszystkiemi działa
mi techniki cukrowniczej zdobył ś. p. Michał Lubiński w stosunkowo krótkim 
czasie doskonałe przygotowanie do samodzielnej pracy w umiłowanym zawo
dzie i, chcąc wykazać uzdolnienie swoje, przeszedł na stanowisko wicedyrek
tora do cukrowni w Krasińcu. 

Owocna i wydatna musiała być ta praca ś. p. Michała Lubińskiego, bo 
oto gdy w roku 1895 zdecydowana została budowa cukrowni w Klemensowie, 
nie wahano się powierzyć tę budowę ś. p. Michałowi, który wzniósł i urzą-
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dził warsztat na owe czasy doskonały, po·· wybudowaniu zaś przetrwał na sta· 
nowisku dyrektora tej cukrowni do roku 1901, to jest do chwili, gdy po 
śmierci ś~ p. Zygmunta powołany został na stanowisko dyrektora do cukro
wni w Młodzieszynie. 

Obejmując dyrekcję cukrowni w Młodziesżynie, tej fabryki, gdzie na 
polu cokrowniczem stawiał pierwsze kroki swoje, nie przewidywał ś. p. Mi
chał Lubiński, że w krótkim stosunkowo czasie przypadnie Mu w udziale 
zająć stanowisko jeszcze bardziej zaszczytne i odpowiedzialne, mianowicie 
administratora tej cukrowni. Tak się jednakże stało .. Po śmierci ś. p. Maury
cego Wortmana został powołany ś. p. Michał Lubiński w roku 1910 nasta
nowisko administratora cukrowni „ Młodzieszyn" i „ Krasiniec", a więc tych 
fabryk, które znał doskonale, w których spędził najpiękniejsze lata swego 
pracowitego życia. 

Poza pracą, związaną z administracją fabryk, ś. p. Michał Lubiński przyj
mował niezmiernie wydatny udział we wszelkich poczynaniach i pracach, do
konywanych i przedsiębranych przez wybitnych przedstawicieli polskiego 
przemysłu cukrowniczego, do grona których od długich lat należał. Był 

członkiem Zarządu Związku Zawodowego Cukrowni b. Królestwa Polskiego 
od chwili powstania tego Związku, a przez kilka lat pozostawał na stanowi
sku wiceprezesa Związku, przyjmował wydatny udział w pracach Komisji, 
powołanej do rejestrowania ogromu strat, jakie polski przemysł i handel 
poniósł podczas wojny, w ciągu kilku lat zasiadał w Komitecie Giełdy War
szawskiej, a wszędzie był otaczany ogólnym szacunkiem i niezmiernie cenio
ny dla swego pogodne~o charakteru, jasnego ujn1owania spraw i trzeźwego, 
praktycznego, trafnego o nich sądu. 

W ostatnich latach powojennych, po zlikwidowaniu cukrowni w Mło
dzieszynie, zniszczonej podczas wojny, ś. p. Michał Lubiński pozostawał na 
stanowisku Prezesa Zarządu Cukrowni „Krasiniec" i Wiceprezesa Zarządu 
Cukrowni „Cielce", był członkiem Zarządu Tow. Akc. Cukrowni ,, Czersk" 
i „Michałów", doradcą i członkiem Komisji rewizyjnej cukrowni „Brześć

Kujawski", a pozatem był stale członkiem Zarządu Związku Cukrowni 
b. Królestwa Polskiego, Prezesem Delegacji Nasiennej tegoż Związku, przyj· 
mował wreszcie czynny udział w Radzie Naczelnej Polskiego Przemysłu Cu
kr~wniczego. 

Gruntowny znawca naszych stosunków cukrowniczych, zasłużony na 
polu rozwoju polskiego przemysłu cukrowniczego, światły i dzielny obywatel 
kraju, człowiek dużej kultury duchowej, kryształowego charakteru i wielkiego 
serca, pozostawił po sobie ś. p. Michał Lubiński wspomnienie jasne, żal 

szczery i głęboki. 

Cześć Jego pamięci! 
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NA WIDOWNI. 

Jeżeli zasadniczym ,celem ustawy z dnia 22 lipca r. b. o uregulowaniu 
obrotu cukrem na obszarze Rzeczypospolitej musiało być i .było w pierwszym
rzędzie równomierne rozłożenie· strat, wypływających z eksportu cukru, na 
wszys:tkie krajowe fabryki cukru, to postępujący. ustawicznie spadek cen cu-· 
kru na rynku światowym grozi spaczeniem tej zasady. W art. 12 ustawy do
zwolono bowiem cukrowniom zbywać na rynku krajowym, prócz normalnych 
ilości· na ten cel kontyngentowanych, także cukier poza kontyngentowy, więc 
te ilości, które między wierszami ustawy przeznaczono ·.w istocie -rzeczy na 
przymusowy eksport, za opłatą 75 zł.~ więc z opłatą nadwyżki 40 zł. ponad 
normalną wysokość podatku spożywczego. W czasie, kiedy ustawę opraco
wywano i redagowano, sytuacja na rynku światowym przedstawiała się jesz
cze tak, że wywóz cukru pozakontyngentowego zagranicę kalkulował się le-· 
piej, niż z.byt jego w kraju za opłatą nadwyżki akcyzy w kwocie (75-35). 
40 zł. Dziś zaś położenie pod tym względem zmieniło się, a przedewszyst-· 
kiem zmieniło się poważnie ~la cukrowni daleko w głębi kraju, więc daleko 
od portów gdańskiego i szczecińskiego położonych, zatem· ponoszących 
z tego tytułu dość znaczne opłaty transportowe za cukier wywożony. Słowem,, 
żeby jasno rzecz wypowiedzieć, zbyt cukru pozakontyngentowego jest dla 
wymienionych cukrowni korzystniejszy w kraju niż drogą eksportu zagranicę. 

Przejaw ten jest nieszczęśliwy, a milczące zezwolenie na wcielenie go 
w życie pyłoby w wysokim stopniu niezdrowem - w pierwszym· rzędzie dla 
ustawy samej i jej założeń, gdyż wypuszczanie w poważniejszych ilościach 
cukru pozakontyngentowego na rynek krajowy uszczupli jego pojemność 
dla cukrów, przedewszystkiem nań przeznaczonych, t. j. kontyngentowych, 
które przecież nawet drogą szczegółowych . rozliczeń w osobnem rozporzą
dzeniu ministerjalnem każdej cukrowni wyznaczono i przyznano. Że tolero
wanie takiego stanu rzeczy byłoby i w wysokim stopniu krzywdzące1u dla 
zrzeszonego cukrownictwa, wynika raz z wykazanego wyżej kurczenia rynku 
krajowego dla cukrów nań przeznaczonych, powtóre z bezpośredniej tego 
objawu konsekwencji, t. j. pozbawiania cukrowni zrzeszonych tych ilości 
wpływów gotówkowych, które w normalnym stanie rzeczy z prawidłowego 
zbytu cukrów kontyngentowych mieć winny. Zbieganie się takiego uszczu
plenia wpływów z początkiem i trwaniem okresu kampanijnego, więc erą naj
większego i najpilniejszego zapotrzebowania środków obrotowych przez cu
krownie, oraz z panującą dzisiaj depresją na rynku pieniężnym, byłoby 
w stanie krzywdę tę podwoić i potroić. Krzywda zaś dla pieniężnego ry.nku 
krajowego byłaby ta, że zagraniczne kredyty, pozaciągane przez wchodzące 
w grę fabryki, a normalnie spłacalne towarem, więc właśnie cukrem pozakon
tyngentowym, musiałyby być spłacane obcemi walutami, o które wyn1ienione 
cukrownie zubożyłyby zapasy tych walut w kraju się znajdujące i tak bardzo 
mu potrzebne. Niewątpliwie czynniki miarodajne, na skutek przedstawień 
zrzeszonego przemysłu cukrowniczego, ograniczą w wyjść mających przepi· 
sach wykonawczych do ustawy możliwości podobnego spaczenia głównych 
założeń ustawy. 

Osiągnięte świeżo na całej linji porozumienie poszczególnych ugrupo
wań przemysłu cukrowniczego na okres przyszłorocznej gospodarki da zrze· 
szonemu cukrownictwu tę silną podporę, którą - zwłaszcza w ciężkich cza
sach - stanowi jedność i spoiste działanie. Porozumienie to umożliwia 
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również stosowanie przy zbycie cukru w kraju równomiernych ulg i udogod
nień dla odbiorców cukru, które to ułatwienia cukrownictwo, acz samo w nader 
ciężkich warunkach, stosuje jednak wobec nabywców, w pełnem zrozumieniu 
ciężkiego położenia pośredniczącego handlu. Istnieje przytem nadzieja, że 
udogodnienhł te, udzielane pośrednikowi w zbycie cukru, przyczynią się po 
ważnie do rozpowszechniania cukru w kraju i tern samem do tak bardzo po
żądanego wzrostu konsumcji, który nietylko ulepszy ogólną sytuację i widoki 
na przyszłość cukrownictwa polskiego, ale równocześnie, przy wydatnych 
rozmiarach przyrostu, umożliwi powolne obniżanie krajowej ceny cukru. 

Poważną natomiast przeszkodę w tej dziedzinie stanowi dotychczasowe 
ustawodawstwo nasze w odniesieniu do fabrykacji i zbytu sacharyny, czyli 
t. zw. sztucznych substancyj słodkich. Mimo, że w prawie wszystkich cywili
zowanych krajach Europy i innych części świata sacharyna wręcz wyklęta 
jest drogą ustawodawczą z użytku, jako wyraźnie dla zdrowia szkodliwa, 
i mimo, że rozporządzenie Ministra Skarbu z d. 30 grudnia 1924 r. na oko 
z takiem stanowiskiem się solidaryzuje, uznając w zasadzie używanie sacha
ryny za dopuszczalne tylko do celów leczniczych i do badań naukowych, 
jednak to samo rozporządzenie stawia „na czas przejściowy" spożywaniu 
sacharyny w użytku domowym bardzo szeroki zakres. To też nie dziw, że 
wpływy skarbowe z tytułu sprzedaży sacharyny przekraczają niepomiernie 
preliminowane stąd dochody. Za pierwsze półrocze r. b. wpływy rzeczywiste 
dały 220% sum preliminowanych, za lipiec 246%, za sierpień przeszło 300%. 
Uderza w tych liczbach ich stopniowy wzrost, co na przyszłość budzi poważ
ne obawy. Rzec trzeba, że niezrozumiałem jest dopuszczanie do tak poważ
nego rozpowszechniania się produktu, notorycznie szkodliwego, ze szkodą 
dla artykułu, organizmowi ludzkiemu tak przydatnego jak cukier, oraz do 
rozbudowy przemysłu, który przecież w myśl powyżej cytowanej „ zasady", 
uznanej w rozporządzeniu ministerjalnem, na dalsze trwanie w takich roz
miarach nie ma racji bytu. Życzyćby więc należało, by w najbliższej przysz
łości ograniczono zbyt sacharyny rzeczywiście tylko do celów leczniczych 
i badań naukowych. 

W. 0.-S. 

C. RYTEL, 
inż. chemik i hodowca roślin. 

Znatzenie barwy liśei w selebji buraków eukrowyeb. 

Od czasu botanicznych prac znakomitego niemieckiego przyrodnika 
i genjalnego poety Goethego wiemy, że kwiaty roślin należy uważać jako 
zmodyfikowane i przystosowane do otoczenia liście i na zasadzie tych badań, 
potwierdzonych w nowszych czasach przez dociekania rosyjskich botaników, 
możemy naodwrót powiedzieć, że liście należy uważać jako zmodyfikowane 
organa kwiatowe. 

Fakty te pozwalają nam przypuszczać, że zarówno w organach kwiato
wych, jak i w liściach istnieją utajone jednakowe zaczątki (geny) barwności 
i tylko w miarę oddziaływania na nie takich, lub innych warunków odżywia
nia, rozwijają się w oznakę pewnej, stale określonej barwy (koloru). 
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Ponieważ w kwiatach spotykamy wszystkie barwy, ·odpowiadające kolo
rom tęczy, ich kombinacjom i· nieskończonej ilości mieszaninom tych barw, 
więc należy wnioskować, że i liście muszą zawierać utajone geny wszystkich 
tych barw i ich odcieni. 

Badania Baura, Corrensa i wielu innych botaników-biologów, zajmują· 
cych się wyjaśnieniem praw dziedzi~znóści ,11 roślin, co do kwiatów, a po czę
ści i· co do liści, wykazały, że za pomocą krzyżowania dwóch barw można 
wywołać przejawienie się geny barwności w zupełnie odmiennej oznace, no
wej innej barwy, · a doświadczenia te dały początek istnieniu licznej rzeszy 
roślin o kwiatach przepysznych, dotychczas nieznanych, nowych kolorów. 

Jednak jeżeli mówimy, lub myślimy o barwie· liści, to zwyczajnie, przed 
okiem naszej wyobraźni, staje obraz szmaragdowo-zielonej runi łąk i pól, 
obsianych zbożami lub burakami, lecz gdy nasze myśli przerzucimy do na· 
szych ogrodów warzywnych, to· na pewno, przed naszym duchowym wzrokiem· 
roztoczy się obraz przepysznych ciemno-czerwonych liści buraków ćwikło
wych, albo też bujnych żółtych, różowych, pomarańczowo-zielonych liści boć-· 
win lub złocistych sałat i pietruszek. 

Jeżeli myślą sięgniemy do naszych parków i ogrodów spacerowych, ob
sadzonych krzewami i drzewami ozdobnemi, to napewno przypomnimy sobie 
czerwono-krwiste liście buków, berberysów, leszczyny, brzozy i innych, rów
nież wywołamy obraz złocistych liści klonów, jaśminów, porzeczek i t. p. 
Jeżeli przywołamy pamięcią widziane rośliny, to przesuną się przed nami 
obrazy różnobarwnych liścL marmurkowanych, nakrapianych, kropkowanych, 
.złocisto lub srebrzysto obrzeżonych. 

Na naszych kwietnikach dywanowych dostrzeżemy jeszcze większą rozmai
tość barw liści roślin, tak zwanych dywanowych, jak: alternantery, koleusy, 
:perille i inne. 

Gdy w swej głowie zgrupujemy powyższe fakty, to nasze dotychczaso
we wyobrażenia o barwie liści zostaną znakomicie zmodyfikowane i roz~ze
rzone. 

Na naszych plantacjach buraków cukrowych zwykle obserwujemy liście 
zielone przeróżnych odcieni; białe, tak zwane albinosy, jeszcze do niedawna 
uważane za patalogiczny stan i liście żółte, złociste, również do niedawna 
uważane za chorobliwy stan rośliny. Daleko rzadziej niż te dwie ostatnie 
barwy spotykamy liście czerwone, uważane jako objaw zwyrodnienia. rasy. 

Moje badania jeszcze z czasów, gdy stale zajmowałem się hodowlą bu
raków cukrowych, pozwalają wypowiedzieć pewnik, że buraki cukrowe o li
ściach białych, srebrzystych (argentea), jąk również o liściach żółtych (aurea), 
i liściach czerwonych są rasami, dającemi się krzyżo\\;ać z rasami zielono
listnemi i przekazującemi dziedzicznie genę srebrzystości, złocistości i czer
woności liści. 

To, co powyżej powiedziałem o barwie liści, odnosi się w całości do ro
ślin naszej Europy, bo jeżeli zwrócimy się do krajów podzwrotniko
wych, to tam różnobarwność tych organów tak silnie występuje, że, niejedno
krotnie, barwy liści swą jaskrawością i świetnością współubiegają się o pal
mę pierwszeństwa z najpyszniejszemi kwiatami. 

Jeżeli będziemy uważnie obserwowali odmiennobarwne liście różnych 
roślin, to bardzo szybko spostrzeżemy, że zwykle niezielona oznaka, w danej 
okolicy i w jednostajnych warunkach bytu, rozwija się regularnie u wszyst
kich tam rosnących roślinnych osobników obserwowanego gatunku i odmia
ny, co pomimo woli naprowadza nas na myśl, że zjawisko to nie jest bynaj
mniej przypadkowem, lecz musi mieć głębsze znaczenie dla życia rośliny 
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i Jeżeli nawet w początku istnienia odmiany było przypadkowem, to jednak 
z biegiem czasu roślina z pobocznego zjawiska wytworzyła dla siebie poży
teczny, a nawet może konieczny i niezbędny czynnik życia swego i początko· 
wo przypadkowa oznaka stała się dziedzicznie przechodzącą z pokolenia 
· w pokolenie. 

Dawniejsi botanicy, a szczególniej Kerner von Marilann w czerwonej 
barwie liści widzieli ochronny środek rośliny, odstraszający trawożerne zwie
rzęta od tak zabarwionych iiści, lecz ścisłe doświadczenia profesora z Jenny„ 
dr. Stahla, nie potwierdziły tej hypotezy i obaliły ją zupełnie . 

. Badając fizyczne własności czerwonych liści zaobserwujemy, że takie· 
liście żyją jakby nakryte czerwonym woalem barwnika, że niekiedy ani jedno 
ziarno chlorofilu, to jest zieleni liści, inaczej nie może otrzymać promieni, 
świetlanych, niż po przejściu takowych przez tę czerwoną zasłonę, tak dalece,. 
że z ogólnej ilości światła, padającego na blaszkę liściową, prawie połowa 
takowego podlega pochłanianiu przez czerwony sok liścia, a pomimo tego, 
czerwonolistne rośliny, jak np. burak ćwikłowy, rosną i rozwijają się wybor
nie, gromadząc znakomite zapasy w swych korzeniach. 

Fakt ten każe się domyślać, że czerwonolistność bynajmniej nie prze~ 
szkadza takim roślinom do życia i nie zmniejsza siły absorbcyjnej ich liści„ 
co znowuż naf)rowadza nas na wn~osek, że promienie pochłonięte przez czer
wony sok liści nie są użytecznemi, albo też są mało znaczącemi przy głównej 
reakcji pochłaniania i rozkładania kwasu węglowego w chemicznem labora-
torju1n rośliny, którem są ziarna chlorofilu i rzeczywiście Engelman dowiódł 
doświadczalnie, że czerwony sok liści pochłania li tylko tę część promieni, 
widnia słonecznego, która jest dopełniającą do białej barwy. 

Wiadomo z badań fizyków i biologów, że z promieni tęczy zieleń ]iśc~ 
pochłania świetlane fale: czerwone, niebieskie i fijoletowe i zużywa je na do· 
konanie reakcji chemicznych, stanowiących jej funkcję życiową, a właśnie te· 
promienie całkowicie przechodzą przez wyżej wspomnianą zasłonę, złożoną 
z soku czerwonego. 

Fakt powyższy podsuwa nam pytanie: jakąż rolę w ekonomji żytia ro· 
śliny odgrywa czerwony sok liści? 

Kny twierdzi, że sok ten pod dzi.ałaniem promieni rozgrzewa się prędzej'. 
i silniej od tkanek zwykłych liści. Ze tak jest mogłem to stwierdzić na wy
prasowanym soku liści buraków ćwikłowych i buraków zielonolistnych. Sok 
czerwonych liści zawsze prędzej i mocniej rozgrzewał się i dłużej zatrzymywał, 
ciepłotę. -

Termoelektryczne doświadczenia wyżej wspomnianego dr. Stahla do
wiodły, że nawet pojedyńcze partje czerwono zabarwionych liści zawsze miały 
podwyższoną temperaturę i że ogrzewały się szybciej, niż pojedyńcze odcinki 
zupełnie zielone. Zjawisko to każdy z szanownych czytelników może z ła
twością sprawdzić zapomocą stopu jakiegokolwiek łatwo topliwego tłuszczu 
z woskiem, w którym to stopie wosk odgrywa rolę podwyższającą ciepłotę 
topliwości mieszaniny. Zwykle botanicy używają w tym celu oleju kakaowe
go. Jeżeli taką płynną mieszaniną pokryjemy spodnią stronę blaszki różno
barwnego liścia, to na odcinkach zabarwionych czerwono zastygła mieszanina 
tłuszczów, po oświetleniu liścia promieniami słońca, prędzej roztopi się niż. 
na zielonych odcinkach. 

Kerner von Marilann w swoim alpejskim ogrodzie, gdzie, przy chłodnem 
powietrzu, · istnieje silna insolacja słoneczna, przekonał się, że czerwone lub· 
czerwonawe liście· i łodygi przy takim stanie insolacji posiadają wyższą cie
płotę od zielonych części rośliny, co powoduje nietylko szybsze odprowadza--
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nie skrobi i cukrów z liści do zapasowych magazynów rośliny, ale jest rów
nież przyczyną żywszej i skuteczniejszej zamiany innych materyj i sił żywot
nych, tak, że widocznie w czerwonym barwniku roślina posiada dzielny 
środek, przyśpieszający i udoskonalający jej funkcje życiowe. -

Od czasu badań Sachsa wiem_y, że w czasie dni pochmurnych i nocy 
chłodnych wędrówka krochmalu i cukru z liści do korzeni jest powolniejsza 
i że -liść nie opróżnia się wtedy w dostatecznej mierze z pomienionych pro
duktów, przez co opóźnia się wzrost i rozwój rośliny. W takiem oświetleniu 
rzeczy zrozumiemy dlaczego wiosną i na jesieni młode organa roślin wytwa
rzają czerwony sok i barwią się na. czerwono. Młode kiełki wschodzących 
zbóż i buraków cukrowych są zwykle czerwonawe lub czerwone i dopiero· 
·w miarę powiększającej się ciepłoty powietrza zielenieją. 

Jeżeli się rozejrzymy wśród naszych krajowych roślin, posiadających 
·rożnobarwne liście, to przekonamy się, że rosną one na wilgotnych miejscach 
i tak: na powierzchni wód naszych pływają wspaniałe liście grzybieniu, po
pularnie zwanego lilją wodną (Nymphea alba L), jak również drobniusieńkie 
listeczki rzęsy (Lemna), u których ·spód blaszek liściowych jest czerwono za-
barwiony, również liście naszych błotnych storczyków (Orchis maculata 
i latifolia), rdestu (Polyganum persicaria) i innych błotniaków mają liście 
różnobarwne. Flora podzwrotnikowa, której okazy niejednokrotnie możemy 
podziwiać w szklarniach i cieplarniach naszych ogrodów botanicznych, a nie
kiedy i u ogrodników, sprzedających ozdobne rośliny, prezentują nam całą 
masę roślin z botanicznych rodzin Orchidee, Aracee, Marantacee, Piporacee, 
~Begoniacee, Melastomacee, Papiljonacee i innych, które swą prześliczną róż
nobarwnością liści wprawiają nas w zachwyt i wzbudzają podziw dla 
bogactwa kolorów, przeróżnych delikatnych ich odcieni i kombinacyj, a wszy
stkie te cudownie piękne rośliny w swych ojczyznach rosną w miejscowo· 
:ściach wilgotnych. przesyconych parami wodnemi, przyczem często dolne, 
najniższe ich liście, rosnące wśród ruchów i ustawicznego cienia innych, wy-
żej położonych liści, bywają różnob'arwne, podczas gdy górne liście są zielone. 

Zjawisko pomienione nie będzie nas dziwić gdy dowiemy się, że czer
wonobarwne liście rozgrzewając się silniej, posiadają wyższą wewnątrzną 
ciepłotę, która również podnosi temperaturę wewnętrznej pary wodnej, nada
jąc jej temsamem większą prężność od pary, nasycającej otaczające powie
trze, przez co liść rosnący w takiem otoczeniu staje się uzdolniony do wy
pacania spożytej wody, roślina zaś zdobywa dla siebie normalne warunki 
życia, których nie miałaby przy liściach czysto· zielonych. 

Raz jeden zdarzyło mi się obserwować na Ukrainie podobne zjawisko, 
a mianowicie zwiedzając różne plantacje buraków cukrowych spotkałem pole, 
które w łagodnym spadku spuszczało się ku wilgotnej łączce, pośrodku zala
nej wodą. Na łączce tej wśród zielonej trawy rosły tu i owdzie krzaki końskie
go szczawiu, których wydłużone, bujne liście miały przepyszną karmazyna· 
wo-purpurową barwę, zaś na drugim, suchym brzegu wszystkie osobniki 
pomienionego szczawiu miały liście zielone, znacznie krótsze. Wyprasowany 
sok jednych i drugich liści wykazał ciepłotę o 1,5° R wyższą na korzyść czer
wonych. 

Liście buraków cukrowych, pokrywających wspomniane pole. 
im bliżej łąki, tern więcej wykazywały czerwonych żyłek i barwa ich coraz 
bardziej przechodziła w czerwono· zieloną. 

W latach dżdżystych, gdy często powietrze bywa przesycone parami 
glodnemi, a burak cukrowy rozwija rozkoszne, wielkie liście, ocieniające 

· webę, na której rośnie, gdy pomiędzy temi liśćmi nieustannie panuje po-
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wietrze, nasycone .wodnemi parami, liście te stają się ciemno-zielonemi i mo 
żerny w nich skonstatować obecność znacznych ilości soku czerwonego. 
Otóż tak zabarwione liście, oprócz większego uzdolnienia do silniejszego 
rozgrzewania się, mają w wyższym stopniu rozwiniętą zdolność transpirowa-.. 
nia wchłoniętej wody, przez co roślina zyskuje intensywniejszy i szybszy 
transport cukru z liści do korzenia, a temsamem i n1ożność silniejszego· 
wzrostu całej rośliny. 

Jeżeli będziemy powierzchownie badali zabarwienie liści buraków cu
krowych tej lub owej plantacji, to początkowo wydawać się nam będzie, że 
na każdej plantacji liście są jednobarwne i co najwyżej dostrzeżemy, że na tej 
plantacji liście są ciemniej-zielone, a na tamtej są jaśniejsze, więcej żółte, 
lecz w miarę tego jak nasze oko przywyknie do patrzenia się na zieleń i na
uczy się widzieć, natenczas zaczniemy dostrzegać różnice w barwie liści róż
nych osobników, albowiem trzeba umieć patrzeć na pewne rzeczy tak, aby 
ogarniać najdrobniejsze szczegóły i widzieć je dokładnie. Nasze badania 
mogą ułatwić kawałki szkła kolorowego. 

Gdy już nauczymy się widzieć różnice gołem i uzbrojonem okiem, na
tenczas zaczniemy przeglądanie blaszek liściowych, patrząc na nie pod słońce. 
Taki przegląd liści buraków cukrowych wkrótce doprowadzi nas do stwier
dzenia tego faktu, że intensywność zabarwienia liści jest nadzwyczaj różno
rodna, z jednej strony od ciemno-zielonej aż do czysto-białej, a z drugiej 
strony do złocistej, przyczem istnieją zabarwienia nieczyste, to jest są liście 
nakrapiane silniejszą zielenią, białemi plamkami, kreskami, lub punkta
mi, jak również tak samo złocisto porysowane lub marmurkowane. Jeżeli 
ze~rane spostrzeżenia usystematyzujemy i rezultaty zarejestrujemy, według 
pewnej skali, to przekonamy się, że rezultaty te rozdzielą się na pewne klasy, 
które naprowadzą nas na wniosek, że zabarwienie liści buraków cukrowych· 
podlega prawom zmienności. 

Jeżeli porównamy pomiędzy sobą odciśnięte (wyprasowane) soki dwóch 
odmian buraka ekendorfskiego żółtego i ·czerwonego, to po 9dstaniu się ta· 
kowych przekonamy się, że ziarna chlorofilu osiądą na dno naczynia, a nad 
tą warstwą zieleni zauważymy w pierwszym wypadku sok żółty, a w drugim 
sok czerwony. Zapomocą rozpuszczenia chlorofilu w eterze możemy od
dzielić zieleń liści od innych soków liściowych. 

Badania naszego chemika-fizjologa Marchlewskiego wykazały, że istnie
je kilka związków chemicznych, noszących miano chlorofilu (zieleni liści), 
przypuszczać więc należy, że oznaka barwności liści buraka jest wywołana 
przejawieniem się kilku gen barwności. Rzecz prosta, że w ekonomji życia 
buraka każdy z tych barwników ma inną rolę do spełnienia. 

Powracając do barwy liści buraka cukrowego będziemy notowali rów
nocześnie barwę liści i cukrowość odpowiedniego korzenia, a wtedy dojdzie·· 
my do wniosku, że pomiędzy temi oznakami istnieje dosyć wyraźna korre· 
lacja, naturalnie w granicach zmienności o której nigdy nie należy zapominać 
gdy pracujemy z tak wysoce zmienną rośliną, jaką jest burak. 

To co powiedziałem o zmienności barwy liści buraka cukrowego odnosi 
się również do wszystkich innych roślin i dlatego stanowczo twierdzę, że· 
odmiany srebrzysto i złotolistne są właściwemi wszystkim gatunkom roślin 
i jeżeli do tej pory jeszcze nie są znane, to li tylko jedynie dlatego, że do· 
tychczas wcale nie zajmowano się temi zjawiskami, uważając je za niewazne. 

Jeżeli na te zjawiska będziemy się zapatrywali z punktu widzenia De 
Vrieza, l_ub Korzyńskiego, to musimy je uważać za mutanty, jeżeli zaś spoj
rzymy na nie z punktu widzenia rzeczy Darwina, to musimy je uważać jako· 
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·,,sports", ja jednak sądzę, ·że są to wyniki zmienności barwności liści, że za
, tern są to lewe lub prawe warjanty, czyli plus, lub minus warjanty. 

Gdy się zapytamy o ekonomiczne znaczenie dla życia rośliny liści ja
śniej zabarwionych lub czysto-białych, to najpierw powiem, że według moich 
,badań takie liście nagrzewają się znacznie wolniej i słabiej od liści lub ich 
odcinków zielonych, a jeszcze słabiej od czerwonych, a różnica ta na korzyść 
łiści-zielonych wynosi· od+ 0,4°R i więcej, zaś u innych roślin dochodzi do 
l ,2°R. Jednak trzeba dodać, że po pewnym czasie, przy jednostajnej operacji 
·słońca różnice te wyrównywują się zupełnie. . 

Rzec~ prosta, że takie liście nagrzewając się wolniej, również powolniej 
ochładzają się i dłużej utrzymują wewnętrzną ciepłotę, co przedłuża czas zu
żywany przez roślinę na przetransportowanie cukru nagromadzonego w blasz
ce liściowej. 

Fakt ten zdaje się objaśniać zjawisko, że w latach upalnych, w latach 
odznaczających się silną insolacją i chłodnemi nocami (co zwykle w parze 
chodzi), na plantacjach Podola i Węgier, to jest w stronach o wyso
kiej średniej ciepłocie perjodu wegetacyjnego, pojawia się znacznie większa 
ilość buraków pstrolistnych (aurea i argentea) niż w latach o słabej insolacji 
i niskiej średniej temperaturze perjodu wegetacyjnego. Również w takich 
latach zwykle liście buraków cukrowych są jaśniej zabarwione, co jest spo
wodowane przez mniejszą ilość mocno zielonego chlorofilu, na miejsce 
którego występuje jaśniej zabarwiony chlorofil i żółty barwnik. 

Na pomorskich plantacjach buraków cukrowych, gdzie panuje morski 
wilgotny klimat i insolacja słoneczna jest słabsza, znajdowałept bardzo rzad
ko albinosy i złotolistne buraki cukrowe. 

Ponieważ zmniejszenie ilości ziarn chlorofilu w liściach buraka cukro
wego powoduje zmniejszenie siły asymilacyjnej rośliny, przeto zjawiska po
wyżej opisane zdawałyby się być szkodliwemi dla życia rośliny, lecz jeżeli 
weźmiemy pod uwagę, że tak zabarwione i odpowiednio zbudowane liście 
przyczyniają się do silniejszej transpiracji, przez co następuje równowaga 
w odżywianiu osobnika, to zjawisko staje się dla nas zrozumiałem. Rośli· 
na bowiem poświęca jedną korzyść, aby zdobyć inną, ważniejszą. 

Jaśniejsze plamy na liściu i jaśniejsza barwa takowych zmniejszają ilość 
fal świetlnych, przenikających do wnętrza liścia, na skutek czego liść wolniej 
ogrzewa się ale zato i wolniej się ochładza i wewnątrz takiego liścia dłużej 
panuje podniesiona ciepłota dłużej mogą wytworzone produkty odpływać 
do korzeni, co wobec chłodnych nocy ma ogromne znaczenie dla życia ro
śliny. 

Zmienione warunki bytu zwykle zmieni~Ją przejaw widocznej oznaki 
barwności liścia. gdyż pewne geny zostają utajone, a na ich miejsce przejawiają 
się inne. Najlepiej możemy obserwować ten rodzaj zmienności, gdy po 
dłuższej suszy następuje okres deszczowy, lub odwrotnie. Nie pamiętam 
już w krórym roku po takiej zmianie pogody obserwowałem, że drzewa wy
tworzyły nowe bujne pędy pokryte na długości od 0,4 do 13, m liśćmi kar
minowo-purpurowemi (osina) lub żółtemi (dąb), niektóre zaś z nich na zie
lonych liściach upiększyły takowe środkowym brudno purpurowym pierście· 
niem (leszczyna), gdy jednak deszcze ustały i znów nastała upalna pogoda, 
barwne liście utraciły swą krasę i stały się zielonemi. 

Jeżeli pstrolistny burak cukrowy z wystawy słonecznej zostanie przesa
dzony w miejsce stale ocienione, to po pewnym czasie na miejsce za. 
nikłych srebrzystych lub złocistych liści pojawią się liście zielone i tak samo 
jeżeli po perjodzie deszczowym nastąpią piękne długotrwałe upalne dni, to 
powoli znikną ciemno-czerwono-zielone liście buraków cukrowych, a ich 
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miejsce zastąpią jasno żółto-zielone liście i tu więc jedne geny barwności 
zostały zastąpione przez inne, te utaiły się, a te przejawiły się w oznace· 
barwności. 

Zielonolistne, dolinowe rośliny, przesadzone na wyżyny alpejskie lub w mo
kre miejsca, albo wytworzą w liściach czerwony barwnik, albo nie zdołają 
takowego wytworzyć i w pierwszy1n przypadku będą rosły zdrowo i rozwiną 
się normalnie, a w drugim przypadku przestaną żyć w nowych warunkach. 
Tak samo czerwonolistne rośliny alpejskie, lu~ błotne, posadzone w dolinie, 
lub suchem miejscu, utają genę czerwoności i zatracą oznakę czerwonego ko
loru i staną się zielonemi. Tak więc jeszcze raz podkreślam, że zmienione 
·warunki bytu powodują utajenie się zaczątków (gen) barwności, lub przejaw 
i rozwój innych w widoczną oznakę barwy. 

Mógłbym już poprzestać na tern co powiedziałem, gdyż jak sądzę, jest 
to dostateczny materjał myślowy, na podstawie którego każdy selekcjonista 
buraków cukrowych potrafi wysnuć odpowiednie wnioski i, jeżeli zechce, po
trafi zapomocą doświadczeń polowych postawić roślinie szereg zapytań, na 
które otrzyma od niej konkretne odpowiedzi, jednak sprobują kolegom 
selekcjonistom podsunąć niektóre moje myśli, które być może zachęcą ich do 
przeprowadzenia pewnych doświadczeń, w celu wyjaśnienia jeszcze niedość 
jasnych kwestyj, których sam nie mam możności rozstrzygnąć w braku od-
powiedniego warsztatu pracy. 

Nasza Ojczyzna po odzyskaniu wolności odzyskała dawne tereny, po
datne pod uprawę buraków cukrowych, utraciliśmy natomiast bogate obszary 
na Podolu i w Kijowszczyźnie. Zmniejszyły się rejony o klimacie lądowo stepo-

· wym, a przybyły prowincje o klimacie morskim. Ogromna klimatyczna ró
żnica, która wymaga innych niż dawniej hodowlanych zabiegów, to też 
jeżeli nasze hodowle nasion w możliwie prędkim czasie nie potrafią zastoso
wać się do zmienionych warunków tycia, to zastąpią je w tym kierunku inni, 
ze szkodą dla nich samych i dla kraju. 

Jeżeli sobie uprzytomnimy, że z tak marnej rośliny, jaką jest burak nad-
. morski, hodowca swemi zabiegami potrafił wytworzyć tak cenną roślinę jak 
burak cukrowy, to. okaże się, że ten ostatni musi być w wysokim stopniu~ 
że tak powiem, plastyczny, gdyż hodowca potrafił tak go uformować jak mu to 
było potrzebne i mojem zdaniem fakt ten jest najlepszym dowodem, że cechy 
nabyte mogą być dziedzicznemi. 

Znany jest ró\vnież fakt, że burak cukrowy jest rośliną wysoce zmienną 
i zmienność ta ma bardzo szeroki rozmach, co jest powodem wielu kłopotów 
selekcjonistów, zapominających czasem o tern zjawisku. 

Jeżeli nieustannie będziemy mieli na oku powyższe fakty i uprzy-
tomnimy sobie że przynajmniej jedną z głównych przyczyn zmienności oznak 
buraka cukrowego jest dziedziczność, to stanie się dla nas jasnem, że fakty 
odnoszące się do barwności liści pod pewnemi warunkami mogą i powinny 
służyć selekcjoniście do jego celów. 

Ponieważ doświadczenia Mendla i innych biologów, zajmujących się 
badaniem· praw dziedziczności, niezbicie wykazały, że umiejętny hodowca, 
.zapomocą znanych sobie zabiegów może kombinować oznaki w potrzebny 
dla siebie sposób i może wytwarzać nowe odmiany roślin, któreby odpowia
dały innym, niż poprzednio, warunkom bytu, więc zasada ta odnosi się ró
wnież i do buraka cukrowego, chociaż roślina ta jest skazana na zapładnianie 
:pyłkiem innego osobnika. 
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Ponieważ to co mówił~m o roli czerwonego barwnika w liściach buraka 
cukrowego jest zupełnie słusznem, to np. dla województwa pomorskiego, w 
którem istnieją nasze fabryki cukru, należałoby wyhodować odmianę o liś· 
ciach bujnych barwy ciemnozielonej, prawie fioletowo-zielonej, co dowodziło
by, że w liściach tych obok licznych ziarn chlorofilów istnieje znaczna ilość 
barwnika czerwonego, a burak taki w wilgotnym pomorskim klimacie nape· 
wno -dałby większą masę korzenia, to jest byłby większy i, co ważniejsza, 
więcej cukrowym, niż każda inna odmiana. 

Może powiedziałby ktoś, że ponieważ burak cukrowy jest wysoce pla
styczną rośliną, więc łatwo potrafi się przystosować do zmienionych warun
ków otoczenia. Bez wątpienia tak, ale na przystosowanie się potrzebny jest 
czas, którego nowa rasa nie traciłaby bez potrzeby, lecz odrazu pracowała· 
by pożytecznie, a nadto powiem że obecnie istniejący burak cukrowy w ta
kich warunkach wytwarza bogato ulistwiony korzeń, lecz waga i cukrowość 
jego niezadawala nas zupełnie. 

Znowóż dla naszego Podola małopolskiego byłby potrzebny burak 
wytwarzający bujne liście jaśniejszego koloru zółto-zielone albo zielono-żółte, 
zabarwione ziarnami jasno-zielonego chlorofilu i żółtym sokiem i napewno 
burak o takich liściach okazałby się bardziej odpowiednim od innej 
odmiany. 

Zajmując się na Podolu hodowlą burakow cukrowych jeszcza w 1916 r. 
wyhodowałem z jednego buraka rodzinę, która odznaczała się liśćmi ciemno
czerwono-zielonemi. Miazga z tych liści odciśnięta w mocnej prasie dała sok, 
który zawierał znaczny odsetek soku czerwonego. We wszystkich organach 
osobników tej rodziny silnie występowała barwa czerwona. Na ogonkach 
1iści wzdłuż takowych przebiegały wąskie bardzo piękne paski czerwone. 
Blaszkę liściową przebiegały żyłki czerwone, idące po bokach nerwów 
liściowych. Łodygi nasienne były również paskowane, a na kwiatach odmien
na barwa występowała na płatkach i nitkach pręcikowych oraz na słupkach. 
Wszystkie buraki miały 11/ 2 kg wagi i były wysoko-cukrowe i odznaczały się 
wysoką wartością techniczną. Rodzinę tę miałem zamiar rozmnożyć, lecz 
w 1918 r. musiałem opuścić zajmowane stanowisko, które po mnie objął miej-
scowy chłop. dawniejszy mój pomocnik (dozorca stacji selekcyjnej) i zdaje się 
.że zatracił typ i granice rodziny, a potem i selekcyjna stacja została skaso
wana, gdyż rada robotnicza dała jej inne przeznaczenie. 

To wszystko. co powiedziałem o barwie liści i o znaczeniu tej oznaki 
przy selekcji buraków cukrowych, bynajmniej nie wyczerpuje tematu, gdy! 
są to raczej myśli rzucone na papier, które mają posłużyć selekcjoniście
hodowcy jako materjał myślowy i doświadczalny, oraz mają pobudzić Sza
nownych Kolegów do wypowiedzeni_a się. w ·tej kwestji i do ogłoszenia do
świadczeń, jakie niewątpliwie posiadają, obecnie bowiem nie posiadam 
warsztatu pracy i nie mam możności doprowadzenia do końca zaczętych ba
dań, , w ciągu zaś lat ostatnich mogły być poczynione takie odkrycia naukowe, 
które poruszoną przeze mnie sprawę całkowicie wyjaśniają. 

,vieś Buśnia, poczta Wartubie na Pomorzu. 
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Wystawa enkrownieza i obehód jubileuszu enkrownietwa niemieekiego 
w Magdeburgn. 1

) 

Tegoroczna wystawa cukrownicza w Magdeburgu urządzona była 
pod nazwą „cukier" przy okazji przypadającego na rok bieżący 75-lecia 
egzystencji Stowarzyszenia Przemysłu Cukrowniczego w Niemczech (Ve
rein der Deutschen Zuckerindustrie). Jubileusz 50-letni tego stowarzysze
nia obchodzony był uroczyście przed 25 laty również w Magdeburgu, jako 
w centrum cukrownictwa niemieckiego, które właśnie w Prowincji Saskiejp 
dzięki bogactwu gleby najwcześniej się rozwinęło i najbujniej zakwitło. 
Zapewne więc i w tym roku dla tych samych względów wybrano stary 
Magdeburg jako miejsce obchodu zjazdu i połączonej z nim wystawy. 
Sami inicjatorzy nazwali tę wystawę małą, gdyż ma ona być tylko wstę
pem do wystawy większej jaką się kiedyś w przyszłości przy lepszych 
czasach projektuje. 

Może właśnie z powodu tych skromnych zamierzeń sam przemysł 
cukrowniczy przyjął bardzo skromny, stanowczo za skromny udział w wy
stawie, którą zato bardzo obficie obesłał przemysł przetwórczy cukrowy 
i owocowy, a także przemysł mechaniczny, zaopatrujący powyższe przed
siębiorstwa w maszyny i aparaty. 

Wystawa urządzona została w pięknym parku nad stawem, na tak 
zwanym Czerwonym Rogu, prawie przy mieście, połączonym dobrą ko
munikacją tramwajową z miastem. 

Wszystkie eksponaty umieszczone były w trzech wielkich halach, 
oraz w małej ilości pod gołem niebem. Pawilonów specjalnych prawie 
że n.ie było. Jedynie kultura nasion buraczanych wystąpiła z własnym 
budynkiem. 

Udział Przemysłu Cukrowniczego był, jak się rzekło, niezwykle mały. 
Wprawdzie cukrownie niemieckie produkują po większej części jedynie 
cukier surowy, którego okazy nie mogłyby zainteresować ani szerszej pu
bliczności ani fachowców, jednakże można było się spodziewać, że pewna 
część fabryk, lepiej urządzonych, zaprezentuje swe instalacje bądź to w ry-
sunkach, bądź w fotografjach lub modelach. Należało przypuszczać, że 
kierownicy fabryk zechcą się pochwalić rezultatami w zakresie ulepszeń 
technicznych samej fabrykacji, oszczędności na opale i robociźnie, gdyż 
wystawa urządzona specjalnie dla jednego przemysłu powinna być do 
pewnego stopnia konkursem. Prawie każda fabryka ma przecież jakiś 
dział fabrykacji lepiej urządzony niż gdzie indziej, zasługujący na pokaza
nie go kolegom fachowcom. Wreszcie liczby statystyczne dotyczącę tak 
poszczególnych fabryk jak i całego przemysłu, któreby informowały: o ilo
ści zajętych robotników, o wielkości przerobu, o rezultatach gospodarki 
opałowej, cieplnej wogóle, wreszcie wysłodkowej i melasow.ej byłyby rze„ 
czą bardzo ciekawą dla fachowców, którzy na wystawę przyjechali. Nie
stety, nic z tego na wystawie :nie znaleźliśmy. Na około 300 fabryk cukrµ 
i rafineryj w Niemczech zaledwie 6 rafineryj i kilka cukrowni wzięło udział 
w wystawie przez wystawienie kolekcyj swoich produktów w różnych sta-
djach fabrykacji. · 

Honor cukrownictwa na wystawie ratował oczywiście Instytut Cu
krownictwa w Berlinie, który wystąpił z bardzo ciekawą wystawą swoich 

1) Referat wygłoszony na miesięcznem Zebraniu Związku Kierowników Cukro
wni w dniu 12 'października 1925 r. 
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prac i kolekcją środków pomocniczych, oraz przemysł mechaniczny, pra
cujący dla cukrownictwa, który swemi okazami sku~ecznie dopomógł do 
zapełnienia pierwszego pawilonu wystawy, właśnie przeznaczonego dla 
cukrownictwa. 

Spotkaliśmy w tym pawilonie dużo firm znanych w Polsce jeszcze 
z przed wojny. Ale był to przeważnie przemysł z samego Magdeburga 
oraz z pobliskiej Prowincji Saskiej. Poważniejszych firm z dalszych stron 
Niemiec na wystawie było niewiele. 

Powracając do szczegółowego przeglądu eksponatów, zatrzymać się 
przedewszystkiem musimy na Berlińskim Instytucie Przemysłu Cukrowni
czego, który wystąpił okazale i interesująco. Zaraz na wstępie do hali 
pierwszej rzuc·a się w oczy piękna dekoracja ze znanym z Berlina wielkim 
obrazem Klary Fischer: Achard u Fryderyka Wilhelma III oraz dworna 
biustami Acharda i Markgrafa. Wystawione przedmioty podzielone są 
według wydziałów instytutu, których jest trzy: analityczny, badań nauko-
wych, oraz wykładowy. · 

w dziale analitycznym wystawiono przyrządy i aparaty służące do 
wykonywania badań, najnowsze obok dawniejszych. Uwagę zwracały 
instrumenty i aparatura dla wykonywania głośnej od pewnego czasu me
tody Neubauer'a, jedynej, która dostarczyć może pewnych wniosków o za
wartości fosforu i potasu w roli w stosunku do potrzeb roślin na tejże roli 
uprawianych. Ciekawemi są również ulepszone aparaty T oedta, służące 
do szybkiego odznaczania popiołów w produktach cukrowych i syropach 
na zasadzie elektrycznego przewodnictwa roztworów. Jak wiadomo jeszcze 
przed kilku laty elektrochemik Lange wpadł na pomysł, aby zawartość po
piołów oznaczać zapomocą pomiarów przewodnictwa, lecz dopiero T oedt 
ulepszył aparaty, które obecnie znajdują coraz szersze zastosowanie w la
boratorjach cukrowniczych. Metodą tą oznacza się popioły dziesięć razy 
prędzej oraz z dokładnością trzy razy większą, niż przy dotychczasowym 
sposobie. Do aparatu nalewa się trochę płynu i na tak zwanym mostku 
mierniczym odczytuje się odrazu procentowe liczby popiołu. W dziale 
analitycznym przedstawiono również metodę do oznaczania względnej 
wartości surowego cukru I rzutu zapomocą próbnego wirowania i segre
gacji kryształu. Jak wiadomo, analizy dotychczasowe surowych cukrów 
nie zadawalały nabywców, skąd często wynikały dyferencje. Zapewne 
też nowa metoda wejdzie niedługo powszechnie w życie. Refraktometry 
różnych systemów oraz polarymetry stanowią już przejście do działu nau
kowego, w którym zwróciły naszą uwagę nowe aparatury do oznaczania 
stopnia koncentracji jonów wodorowych, z czego otrzymuje się obecnie 
pewniejsze dane do kontroli saturacji soków, niż dotychczasowa metoda 
oznaczania alkaliczności 1 ). 

Przechodzimy do urządzeń fabrycznych, wystawionych przez po
szczególne firmy. 

W zakresie buraczarni zasługuje na wzmiankę jedynie firma Jorning 
i Sauter, Magdeburg-Buckau, która wystawiła wielką płóczkę kułakową do 
buraków na przerób 20 OOO korcy oraz wielkie koło podnośne również na 
20000 dziennego przerobu. Obydwa przyrządy, imponujące swemi wy
miarami, nie dały jednakże nic nowego w samej konstrukcji. 

Dwie krajalnice z drobnemi ulepszeniami w zakresie zakładania noży 
i skrzynek wystawione zostały przez dwie firmy znane K. Putscha oraz 
Paaschena z Coethen. 

' 

') Patrz artykuł w tej spra,vie w ~ S5i86 Gaz. Cukr. z r. b. Redakcja. 
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W dziedzinie dyfuzji widzieliśmy dwa ciekawe.modele najnowszych 
instalacyj. Paaschen z-Coethen dał model znanej już u nasdyfuzji.,,Rapi~" 
W. Raabego, a Sudenburgska fabryka maszyn model aparatu dyfuz.yjnego 
systemu „Philip Fortstreiter". Obydwa te przyrządy były demonstrowane 
w ruchu, aby można było zrobić sobie względne porównanie. ,,Rapid" 
jest aparatem prostszym w konstrukcji i pod tym względem budzi większe 
za uf anie. ,,F ortstreiter" ma lepsze urząd~enie do ogrzewania krajanki, po
dobne do takiegoż w systemie „Steffena"· 

W dziale saturacji oraz błotniarek nic osobliwego nie zauważyliśmy. 
. W zakresie filtracji mechanicznej jedynie znana fabryka maszyn 

w Grevenbreuch wystawiła t. zw. ,,Katholfilter''. który posiada łatwe i do
kładne uszczelnienie oddzielnych elementów, zawieszonych na hakach. 
Dla odpływającego soku są dwie rynny do przekładania, z których pierw
sza odprowadza sok brudny jaki zwykle na początku przychodzi. 

Urządzenia wyparki nie były wcale wystawiane, nawet rysunków 
lub modeli nie zauważyliśmy. 

Hallska fabryka maszyn dała odłam ściany warnikowej, w której za
miast okienka umieszczono refraktometr Zeissa, przy pomocy którego go
towacz, nie biorąc próby cukrzycy, odczytać może zawartość wody w sy-
ropie międzykryształowym, czyli jego stopień przesycenia, co mu wskazuje 
dokładnie czas na zrobienie dociągu. 

A. Grantzdorfer z Magdeburga, wynalazca znanych elementów ogrze
walnych, przedstawił ciekawy model warnika, w którym gotowanie· odby
wać się ma _przy pomocy prądu elektrycznego. W arnik ten posiada rów
nież i parową powierzchnię ogrzewalną, gdyż prąd elektryczny, używany 
ma być tvlko w pewnych stadjach gotowania. Jednakże samo gotowanie 
może się również odbywać przy zamkniętym wentylu parowym. Urzą
dzenie tego warnika w środku jest jeszcze otoczone tajemnicą. Tyle 
mogliśmy się dowiedzieć, że do celów gotowania używa się tylko prądu 
zmiennego, że wewnątrz aparatu rozmieszczone są tylko anody i właśnie 
cała trudność polegać ma na ich właściwem rozmieszczeniu. Jak_o katoda 
służyć ma wewnętrzna ściana warnika, połączona z ziemią. W arnik ten 
ma dostarczyć idealnych warunków gotowania oraz oszczędności na opale. 

Najobfitszym na wystawie był dział wirówek. Wystawiono ich kilka
naście, a wiele z nich było w ruchu. Nie zauważyliśmy jednakże żadnych 
ulepszeń godnych zaznaczenia. Jedynie firma Heinego wystawiła centry
fugi bez łożysk kulkowych i zapewnia, że jej płaskie łożyska zapobiegają 
wahaniom wrzecion wirówkowych, które tak często zauważyć można 
przy wiszących wirówkach na łożyskach kulkowych. 

W dziale pomp wystawiła firma Borsiga trzy wielkie pompy do brud
nej wody. Firma „Weise & Soh:-ie" z Halli dała dwie pompy śrubowe 
„Myrja ~, jedną na 50, a drugą na 500 metrów sześciennych wydajności na 
godzinę. Oprócz tego dość dużo modeli innych pomp. 

Uwagę naszą zwróciła pompa do melasu firmy Gebr. Ritz & Schweitzer 
z Gmiind wolno chodząca, która czynna była na wystawie. Pompa praco
wała przy ssaniu równem ośmiu metrom słupa wody oraz przy dwóch 
atmosferach ciśnienia, robiąc około 60 obrotów na minutę. 

Znana firma Naher'a z Chemnitz wystawiła wielką ilość pomp rota· 
cyjnych. 

W dziedzinie kotłów parowych firma Babcok i Wilcox {Dampfkessel
werke, Oberhausen) wystawiła mechaniczny ruszt schodkowy oraz roz
pylacz węglowy, który jest przyrządem ciekawym ze względu na aktual-
ność palenia pyłem węglowym pod kotłami. · 

Sudenburgska fabryka maszyn.zademonstrowała kocioł parowy, któ
ry byłoby właściwszem nazwać „parotwornikiem mechanicznym". · Przy-
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rząd ten służy do wytwarzania pary ·o ciśnieniu około 1 OO atmosfer, a skła
da się z systemu rur obracających się, czyli t. zw. rotorów. Rotory te na
pełnione są parą i wodą, która wskutek siły odśrodkowej, jako ·cięższa. od 
pary, odrzucana jest stale do ścianek rury. Para zaś jako lżejsza zbiera 
się w środku rur i odprowadzana jest przez rurki mniejszej średnicy, umie~ 
szczone koncentrycznie w środku rotorów. . 

· Bardzo piękny i bogaty oddział w pierwszym pawilonie dała zri'ana 
firma „Gockwerke, Worms". Jest to jedyna może w Europie fabryka, 
która się wyspecjalizowała w urządzenia do ·mielenia, segregowania i od
kurzania kryształu i przedstawiła sporo swoich urządzeń i aparatów. 

Młynki do cukru przedstawione przez tę firmę, mają urządzenia za,;. 
bezpieczające od eksplozji pyłów cukrowych, mianowicie przy walcach 
założone są szyny, które odprowadzają zbierającą się na nich elektrycz
ność. Usuwa się w ten sposób możność wyładowania elektryczności i_za
pobiega niebezpiecznym wybuchom. 

W dziale gotowego cukru firma Grevenbreuch dała dużą wystawę 
prasek i rębaczek z urządzeniami do układania kostek w pakiety, jednak
że najciekawszą w tym dziale rzeczą była maszyna do. odważania i pako
wania kryształu w jednokilogramowe kartony, zbudowana przez firmę 
Hessera, Stuttgart-Cannstadt. Maszyna ta o wielce skomplikowanej kon
strukcji czynna była przez cały czas wystawy i wzbudzała ogólną sensację. 
Do maszyny przynoszono cukier w workach oraz papier kartonowy na 
pudełka i etykiety; a maszyna sama robiła na oczach publiczności pudełka, 
naklejała etykiety, odważała bardzo dokładnie partje jednokilogramowe 
kryształu i wyrzucała ·gotowe paczki z cukrem. W ciągu 7ł godzin maszy
na daje 1 O OOO paczek i kosztuje 30 OOO mkn. Czynna już jest w 7 rafi-
nerjach niemieckich. -

Filtracja kostna ora:,; węglowa były na wystawie reprezentowane. 
Fabryka Sangerhausen wystawiła próby noritu oraz kolekcję produktów 
cukrowych, odbarwionych zapomocą tego środka. 

Metalurgiczne Towarzystwo we Frankfurcie nad Menem przedstawi
ło na modelu filtra Katholowego odbarwianie zapomocą carboraffiny 
w praktyce. Któremu z tych środków należałoby oddać pierwszeństwo, 
nie łatwo jest przysądzić._ Carboraffina ma większą powierzchnię filtracyj
ną, norit zaś daje się regenerować i to jest jego zaletą. 

. W dziale suszenia wysłodków znana fabryka Biittnera w Uerdingen 
wystawiła modele swoich słynnych ulepszonych instalacyj do suszenia wy
słod·ków za pomocą gazów kominowych. Fabryka gwarantuje, że 60% całej 
ilości otrzymanych wysłodków można- przy pomocy ga7ÓW kominowych 

r wysuszyc. 
Prasy do wysłodków wystawiły firmy Weigelwerk A. G. Neusse

-_Neubad.,. oraz firma A. W. Makensen z Magdeburga, której prasy dają 
16 do 20% suchej substancji w wysłodkach. 

Firma O. Kunsch z Rassberg-Zeitz, wystawiła prasę do brykietowa-
. nia suszonych wysłodków bez użycia jakiegokolwiek środka lepiącego. 
Jak wiadomo, transportowanie wysłodków suszonych czy to luzem w wa
gonie, czy to w workach, jest bardzo kosztowne ze względu na wielką 
objętość, jaką ten stosunkowo lekki towar zajmuje. Prasowanie wysłod
ków .doprowadzające objętość do połowy lub więcej, ma więc przed ·sobą 
przyszłość, gdyz transport wysłodków w brykietach będzie tańszy i zbyt 
na nie łatwiejszy. _ _ 

w.-dziale magazynówa.nia i transportowania cukru firma Dinglinger 
-- z- Coethen wystawiła dwa przenośne elewatory do podnoszenia i układa-
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ni a worków w magazynach, bardzo lekkie, proste i niedrogie, a fa bryka 
Mohr & Federhaft wystawiła również takie maszyny oraz kran na wagonie 
o nośności 3! tonny i rozpiętości działania 1 Oł metra. 

Uprawa buraków i maszyny używane do tej uprawy były bardzo sła
bo reprezentowane na wystawie. 

Firma Borsiga wystawiła wielkie pługi parowe, a znana firma A. Wolff 
z Magdeburga nową kopaczkę do buraków cztero-rzędową z przyrządem 
do obrzynania buraków. 

Kopaczka ta, zabierając przy robocie cztery redliny, obrzyna naprzód 
-głowy i liście buraczane, następnie wyciąga buraki, otrząsa je z ziemi 
i układa po jednej stronie maszyny, a po drugiej liście. Maszyna wyko
puje około 7 hektarów d~iennie i zastępuje pracę około 120 ludzi. Kopacz
ka ta prowadzona jest na linach przez lokomobilę, podobnie jak zwykły 
pług parowy. ' 

Na wzmiankę zasługuje również urządzenie do płókania i siekania 
liści i głów buraczanych wystawione przez fabrykę „Alexanderwerk" 
Remscheid. Liście i głowy buraczane po przygotowaniu przez te maszy
ny dają się łatwo wysuszyć i stanowią doskonałą paszę. 

Na zakończenie należy jeszcze wspomnieć o Stacji Ochrony Roślin 
w Halli, która wystawiła ładne preparaty różnych chorób buraczanych 
oraz maszynkę „primus" Dreschera do suchego zaprawiania ziarna bura
czanego przed siewem (bejcowanie). 

Przemysł czekolady, kakao oraz przetworów cukru i owoców wy
'stąpił na wystawie daleko obficiej niż przemysł cukrowniczy. Przeszło 
70 firm fabrycznych oraz 30 fabryk, produkujący_ch urządzenia dla tego 
przemysłu, przyjęło udział w wystawie. Kilka firm poważniejszych zade
monstrowało na wystawie cały przebieg fabrykacji kakao, czekolady i cu
kierków. Było to bardzo interesujące nietylko dla szerszej publiczności, 
ale i dla fachowców tego przemysłu, którzy na wystawę w ogromnej ilości 
zjechali. Uwagę zwracały dokładnP. choć skomplikowane maszyny do 
zawijania i pakowania tabliczek czekolady oraz cukierków bez dotknięcia 
się ręki ludzkiej. 

Rozwój tego przemysłu ma dla cukrownictwa niemieckiego bardzo 
poważne znaczenie, jeżeli się weźmie pod .uwagę, .że już obecnie przeszło 
80000 tonn cukru zużywanego jest do fabrykacji czekolady i cukierków. 

Niemcy bowiem są największym konsumentem ziarna kakaowego 
w Europie, a drugim z rzędu na świecie (po Stanach Zjednoczonych A. P.). 
W roku 1924 przywieziono do Niemiec 88 OOO tonn ziarna kakaowego, 
które przerobione zostało w 300 fabrykach, zatrudniających 36000. robo
tników. 

Z firm reprezentowanych na wystawie należy wymienić firmę Haus
baldt z Magdeburga, która wspólnie z fabryką maszyn Lehmann' a dały na 
wystawie całkowity obraz fabrykacji czekolady od początku~ 

Fabryki konserw owocowych i kompotów były w małej ilości na wy
stawie. Zaznaczyć warto, że w Niemczech jest również około 300 takich 
zakładów przemy_słowych, które zużywają 20 OOO tonn cukru do swoich 
wyrobów. Razem więc przemysł słodki zużywa przeszło 100000 tonn cu· 
kru, czyli 8% całej krajowej konsumcji. · 

Jak już na wstępie wspomniałem, w tymsamym czasie w Magde
burgu odbywały się uroczystości jubileuszowe w połączeniu ze zjazdem 
cukrownictwa. W dniu 21 i 22 maja odbyły się posiedzenia oraz walne 
zgromadzenie Związku Techników Cukrownictwa, następnie 26 odbyły 
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:Się 2 ogólne zebrania sekcji cukrowni rafinujących oraz sekcji fa bryk wy
·rabiających tylko cukier surowy. Tegoż dnia wieczorem odbyło ·się pry
watne powitanie przybyłych gości w miejs_cowej operze, oraz galowe 
··przedstawienie opery Wagnera ,,$piewacy Norenberscy", dla przybył-ych 
na wystawę cukrowników. 

_Następnego dnia, w środę, · odbyła się główna uroczystość jubile
uszowa w Teatrze Centralnym. O godzinie 11-ej rano całą widownię wy
pełnili cukrownicy z rodzinami oraz zaproszeni goście. Pierwsze powitanie 
wykonała orkiestra uwerturą z Oberona. Na scenie pięknie ozdobionej 
kwiatami ustawiona była trybuna dla mówców, na którą pierwszy wszedł 
prezes Wydziatu Stowarzyszenia, rotmistrz v. Naehrich, aby w podniosłem 
przemówieniu powitać kolejno przybyłych przedstawicieli władz oraz 
delegatów zrzeszeń. Potem kolejno przemawiali przybyli goście, a więc 
przedstawiciele ministerjów (Rolnictwa, Przemysłu i Aprowizacji), nastę
pnie delegaci Izb Rolniczych i handlowych, uniwersytetu, giełdy -i innych. 
Tylko dwie zagraniczne organizacje cukrownicze wzięły oficjalny udział 
w uroczystości, a -mianowicie węgierska i austrjacka, których delegaci 
przemawiali na uroczystości. Po tych przemówieniach powitalnych, któ
rych było około 18 i które trwały całe dwie godziny, zabrał wreszcie głos 
dr. Preissler, aby wygłosić swoją przeszło godzinną okolicznościową 
mowę. Treścią jej była historja 75-letniej działalności Stowarzyszenia 
w związku z rozwojem cukrownictwa niemieckiego. Referat ten był może 
·najciekawszą rzeczą z całej uroczystości, lecz niestety czytany już był 
prawie przed pustą widownią, gdyż tak brać cukrownicza, jakoteż i inne 
-osoby nie wytrzymały długich przemówień i przeważnie opuściły salę te
atru przed końcem zebrania. 

Tegoż dnia o 5-ej po południu odbył się też uroczysty galowy obiad 
na 800 osób, na którym znów były przemówienia, trwające przeszło dwie 
godziny. Zazwyczaj takie uczty odbywają się na zakończenie zjazdów, tu 
jednak dopiero 28 maja odbyły się posiedzenia wydziałów oraz wycieczka 
do rafinerji w Tangermiinde, a 29-go dopiero walne zebranie Stowarzy
szenia oraz odczytanie przygotowanych na tę uroczystość referatów. 
Dr. E. Lippmann, uczczony godnością honorowego członka stowarzysze
nia z powodu ukończonych 50 lat pracy dla cukrownictwa niemieckiego, 
wygłosił odczyt p. t. historja buraka jako rośliny uprawnej, p. Kastl-dy
·rektor Związku Niemieckiego Przemysłu mówił o ogólnem położeniu go
·spodarczem, p. Albrecht, z Ministerjum Pracy, o ubezpieczeniu od nie-
szczęśliwych wypadków i o higjenie przemysłowej, inż. Limprecht z Ber-
1ina wygłosił odczyt o gospodarce energetycznej w cukrowni, wreszcie dr. 
Krebs o paleniu pod kotłami pyłem węglowym. Prawie wszystkie te re
·Jeraty były dość ciekawe i zasługują nato, by je podać w streszczeniu 

• • w naszeJ gazecie. 

Na zakończenie zauważyć należy, że JO-dniowy czas trwania wysta-
wy był stanowczo za krótki, tembardziej, że w tern były 3 dni świątecz

·,ne, w czasie których wystawa zwiedza11a bywa przez tłumy i o ogląda
niu przez fachowców nie może być mowy. Uroczystości zjazdowe, jubileu
·szowe oraz posiedzeniowe zajęły przeszło 4 dni czasu do piątku włącznie, 
tak że dla cukrowników, przybyłych na wystawę, pozostał właściwie tylko 
1 dzień na jej zwiedzanie, gdyż w sobotę ludzie się już rozjeżdżali, ze 
względu, że to była wilja Zielonych świątek, które każdy rad w domu 
!S:pędza. 
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Zagranica wogóle nie dopisała, z cudzoziemców zauważyliśmy trochę 
czechów i szwedów, którzy wszakże tylko w charakterze prywatnym przy
byli na wystawę. Z Polski było kilku dyrektorów niemców z Wielkopol· 
ski, jeden dyrektor polak, jeden inżynier z Warszawy i niżej podpisany. 

J. Godlewski. 

Analizy ultramaryny. 

Nawiązując do badań ultramaryny, podanych w Nr. 42 Gazety Cukro
wniczej z r. 1908 (str. 301 ), przeprowadzonych przez dr. L. Nowakowskie
go i J. Muszyńskiego w Centralnem Laboratorjum Cukrowniczem, dziś gdy 
warunki wytwórczości tak zasadniczo się zmieniły, należało zastanowić się, 
które z ultramaryn wyrabianych obecnie są odpowiednie do rafinerji i cu
krowni. W tym celu, po zwróceniu się do nas Związku Zachodnio-Pol
skiego Przemysłu Cukrowniczego w Poznaniu (pismo z dn. 18 sierpnia r. b. 
L. dz. 111/6198/25) zebraliśmy dane, gdzie i jakie gatunki ultramaryny wyra
bia się lub sprowadza. Według naszych informacyj firmami produkują
cemi, ew. handlującemi ultramaryną są: fabr. Setzer & Werner, w Warsza
wie, przedstawiciel Borman i Lubiński, Warszawa, ul. Ś-to Krzyska 30,
fabr. Sommer i Nower w Pruszkowie,- Paweł Mayzner-Warszawa, Ma
zowiecka 3, przedstawiciel niemieckiej fabryki Lewerkustt Koln. Firmy te 
nadesłały nam łącznie 8 prób, i te poddaliśmy badaniom. Metody badania 
zastosowaliśmy te same, które podał dr. L. Nowakowski we wspomnia
nym artykule. 

TABLICA A. 
I 

>, o o o I = 9t:, bD "O e ·- Ciężar Wił- o Q) 
I 

Q) :s o Q) I - ·- ~ c: ~=o o FIRM A Marka >, c:: o- Próba barwy 
~ ..... bD ~o o bD 

właśc. goć ~o .... ~ ~o • 
,~~ 

~ 

I -~ = .... z ·- :s Cl.) .... Cl.) ~ 

Setzer & Werner w 
1 Warszawie, przez Bor- FZF 2,317 0,64 0,55 0,0033 3,589 niebieska 

mana i Lubińskiego 

2 ZD 2,361 0,75 0,51 0,0076 3,545 sł. niebieska, odcień .. " fioletowo brudnawy 

3 
" " 

SAR 2,312 0,78 0,48 0,0113 3,372 niebieska ładna 

4 RT I 2,293 0,72 0,59 0,0108 3,456 niebieska, odcień 
" " fioletowy · 

5 Sommer & · Nower 19 2,816, 0,96 · 0,34 0,0248 3,003 słabsza niebieska. 
odcień fioletowy 

I 
6 20 2,392 1,16 0,73 0,0129 2,992 intensywnie nie-,, 

" bies ka 
--

7 
" 

,, 21 2,375 1,21 0,19 0,0119 3,436 niebieska 

Lewer-1 --

8 Paweł Mayzner kus S. 1 2,375 0,95 1,65 0,0576 3,870 ciemna, intensyw 
ny odcień fiolet. 444 E. 1 

I 
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TABLICA 8. 

Rezultaty stopnia miałkości. 

Po 1 godz. Po 2 godz. Po 3 godz. 
I 

Po 24 godz. 
I >, I ::S •>, ' ::s •>, I ::S '>, I ::S lntensy w n ość CU N ~;c CU N ~9'0 CU N ~9'0 CU N ~9'0 

N U ~u ~: Ny o.. co Nu o.. co .... (I) o: o...~ .... (I) o (I) .... ł) o (I) 
>, o.._ 

'<.J o o °"'- o a.._ 
'U O zabarwienia u u u 'U~ c: NAZWA FIRMY Marka '<.J ·- '<.J ·-

'U "U·~ '<.J -·- 'OO (I) ..u, o ..u, (I) 'OO o ..u, ..u, o ..u,·- 'OO o (I) o .... o b.() o .... o b.() o~ o b.() o (I) o b.() warstwy - ...::.:: (I) ~ (I) ~tn o ...::.:: (I) ~ (I) ~ (I) ~ (I) ..::.: (I) 
·~ o >a o.., o >, :> ...... o>, o ...... o>, o ...... 

środkowej U> N (I) (1)1 U> N U> (1)1 U> N fil QJI U> N (I) CU-
>,U ~·- >, u »·- >,U >,·- >,u >,-.... 
~~ ~.§ at~,~.§ ~e ~.§ ~8 ~.§ z 

.la. N N N 
-

I I 1 Setzer & Werner FZF 1 'l l '/2 21/, 2 3 6 4•/2 niebieskie 

I -- --·-· ---

2 ZD 1 1 . 1112 1 1 •12 1112 10 5 jasno nie-
" ~ bieskie . -

I c!emno nie-3 SAR 1 2 1 2 2 3•/2 4 4 ~ ,, bies kie 
- --- --- I 

4 
" " 

RT l/2 1112 2 3 2 3 9 5 niebieskie 
~ ------· ----·-· --· ---·-- ---

5. Sommer i Nower 19 1 I 3 4 311, 5 31/2 21 6 jasno nie-
' bleskie 

-

6 ,, 
" 

20 1;, ·2 1 2112 2 3 17 41/2 
" " 

- --- . ---·------ -·· 

7 
" " 

21 l/2 1 l 1/2 t •/2 2 1112 13 
I 

6 niebieskie 
! 

- -----
Lew er- ciemno nie-8 Paweł Mayzner kus S I /2 1 1 2 1 2112 7 5 bies kie ,444 E 

Jeżeli porównamy analizy zbadanych ultramaryn z analizami poda
nemi przez dr. L. Nowakowskiego, to dojdziemy do wniosku, że wszystkie 
-zbadane próby można uważać za nadające się do użytku w cukrowniach. 
Za najlepsze z pomiędzy nich można uważać pró.bki: f-ki Setzer i Werner. 
Markę S A R • można polecić ze względu na czystą niebieską barwę, do
~tateczną intensywność i wybitną miałkość, oraz f-ki Lewerkuss S. 444 E, 
bardzo dobrą co do intensywności i miałkości, lecz o odcieniu fiole
towym. 

Podając do wiadomości czytelników Gazety analizy ultramaryn, pro
simy o nadsyłanie dalszych próbek do analizy 1). 

Centralne Lab. Cukrownicze. 
Warszawa, J 6 października 1925 r. 

Inż. ]. Zaleski. 

1} Pan inżynier Br. Nowakowski zajmuje si~ obecnie badaniem praktycznej przy
datuości różnych gatunków ultramaryn do podfarbowania cukru i rezoltaty swych ba
dań ogłosi w swoim czasie ·drukiem w „Gazecie Cukrowniczej''. 
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Zestawienie liczb gospodarczych 1
) 

(za wrzesień rok 1925.ty). 

I. Bank Polski. 
Obieg biletów bankowych: 

10 IX 1925 r .. 
20.IX ., . 
31.IX 

" 

• 

Stopa procentowa na 30.IX.1925: 

• 

• 

12% od dyskonta weksli, 

. 417 804 610 zł. 
. 398074240 ,, 
: 396 529 325 ., 

14% od lombardu papierów procentowy·ch, 
10% od dyskonta 8% Biletów Skarbowych. 

nie 
Od dyskonta dewiz: w zaletności · od zagranicznej stopy dyskont9wej, 

wyżej niż 8%. 

II. Wartoś6 1-go grama czystego złota. 

Wartość ta jest obliczana na podstawie ceny czystego złota na giełdzie 
w New-Yorku i przeciętnego kursu dolara St. Zjedn. w postaci czeków na New-
York na giełdzie w Warszawie i codziennie ogłaszana przez Ministra Skarbu. 

1 wrześn. r. 1925 3 zł. 7 1, 7 4 gr. 16 wrześn. r. 1925 3 ,, 90,46 gr. 
2 

" ,, 3 ,, 78,83 ., 17 
" " 

3 ,, 90,80 „ 
3 ,, ,. 3 ., 76,51 ., 18 ,, 

" 
3 

" 
90,13 „ 

4 ,, 3 ., 7ó,18 ,, 19 ,, 
" 

3 ,, ~o, 13 ,, 
5 ,, '11 3 ,, 74,18 .. 20 ,, ,, 3 ,, 94,12 ,, 
6 ,, 3 ,, 71,85 ... 21 

" 
., 3 

" 
94,12 „ 

7 
" 

,, 3 ,, 71,85 ., 22 ., 3 97 ,44 „ ,. " 8 ,, ., 3 ,, 72,19 ,, 23 ,, 3 97,44 ,, ,, 
" 9 ,, •• 3 ,, 73,18 ., 24 ., ,, 3 ,, 97 ,44 „ 

10 
" •• 3 ,, 74,84 ,, 25 

" " 
3 ,, 97,44 ., 

11 
" " 

3 ... 77 ,50 26 3 ., 97 ,44 „ .. ,. .. 
12 

" ·~ 3 
" 

83,42 
~ 

27 
'' ... 3 .., 97 ,44 „ 

13 
" 

,, 3 
" 

93,12 .., 28 ,, ,, 3 ., 97,44 ,, 
14 

" 
,, 3 93,12 29 • 3 ., 97,44 " ,, ,, ,, ,, 

15 
" 

,, 3 91,79 ~o 
" 

3 97,44 „ ,, 
" " 

,, 

III. Ceny giełdowe zbóż. 
(cena za lą = lOOkg, w złotych) . 

Giełda Okres Pszenica 
. 

Jęczmień Owies Zyto 
Warszawa 14 --18/IX 25,38 17,79 21,09 17,63 
Poznań 14-19/IX 23,55 17 ,81 22,38 18,06 
Berlin 14-19/IX 29,tS3 22,69 30,99 25,04 
Paryż 14 -19/IX 35,39 28,01 27,00 
Liverpool • 14 --19/IX 89,62 27,~7 
Chicago . • 14 -19/IX 32,93 20,42 15,93 
Nowy York • 14-19/IX 35,75 

1
) Podał Wydział Statystyczny Związku Cukrowni b. Król. Polskiego. 
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IV. Kursy dewiz w Warszawie 1). 

1 funt 1 dolar 100 fr. 100 fr. 100 floren. 100 koron 
Przeciętnie tygodniowo czesko-szterling St.Zj.A.P. franc. · • holend. SZW8JC. 

31. VIII - 6/IX 27,4017 · 5,6390 26,4850 109,2067 227,8697 
7 --12/IX 27,9042 5,7542 27,0403 111,0750 231,8172 

- 14 -19/IX 28,6864 6,9008 27,8868 114,0708 237,8861 
21 -26/IX 29,0729 5,9800 28,3676 115,8096 240,7714 

I 
Parytet w złotych 25,2215 5,1826 100,00 100,00 208,3159 

V. Detaliczne- ceny cukru kryształu w Warszawie. 
(Ceny w złotych - za 1 kg. Wskaźnik: Rok 1914=100). 

słow. 

16,7159 
17,0675 
17,6208 
17,7800 

I 

I 
105,0136-

31.VIII-6.IX . . . . . . . . 1,14 (wskaźnik 14 7, 1) 
7 -13/IX . . . . 1,14 

14-20/IX . . . . . . 1,23 
" 21-27/IX . . 1,24 
" 

VI. Ceny hurtowe cukru kryształu w Polsce. 

168, 7) 
160,0) 

(Ceny w złotych za 1 kg loco cukrownia. 

31. VIII-6 .IX . . . . . . . . . 

Wskaźnik: Rok 1914 = 100) 

• 

7-13/IX . . . • 

14-20/IX . . . • 

21-27 /IX . . . • 

1,00 (wskaźnik137,0) 
1,00 
1,10 
1,10 

,, 
" 

150,7) 

VII. Koszty utrzymania w Warszawie (wskaźniki). 
Obliczenie Gł. U. St. na koniec katdego miesiąca. 
Wskaźnik: Rok 1914 = 100. 

Mi~siące 

Styczeń . 
Luty . 
Marzec • 

Kwiecień 

Maj . . 
Czerwiec 
Lipiec . 
Sierpień . . 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

• 

. • 

• 

• 

• 

• • • 

• • • • 

• 

• 

• • 

• • • 

• • • 

• 

Wrzesień • • • • • • • 

• 

• • 

• 

• 

• 

Rok 1925. 
Ogólne 

koszty utrzymania 

~ . 150,0 
. . 150,8 

151,3 
. 149,8 
. 147,2 

148,4 
. 151,6 
. 151,4 

. . 152,0 

1
) Obliczano cząściowo według kursu Giełdy Warszawskiej, cząściowo arbit,ra

żem na Nowy-York. 
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VIII. Koszty utrzymania według Komisji Warszau,skiej. 
porównąnie z poprzednim okresem w %-ach. 

-
I 

Okresy Koszty I Ogólne Żywność Odzież Opał 
! Mieszka-

W złotych 1) . koszty• nie utrzymania 

Sierpień 6,64 + 1,04 - 19 , +10,1 + 3,6 + 11,2 

Wrzesień 6,68 + 0,66 - 05 + 2,8 + 5,1 -, 

····-·-

Pozostałe 

I + 0,1 

+ 0,5 

Sprawozdania tygodniowe z rynków cukrowych 

Gdańsk, dn. 25 pa.ździernika 1925 r. 

Jeżeli w przeszłym tygodniu określiliśmy położenie na rynkach świato
wych cukru wyrazem „źle", to w ostatnim tygodniu nie można inaczej powie
dzieć, jak „fatalnie". 

W Nowym-Yorku notowania na termin grudniowy obniżyły się jeszcze 
-0 12 punktów i doszły do 1.96 centów za lp. W Londynie ceny spadły o całe· 
go szylinga. Przeciętna cena cukru surowego z Kuby za ostatnie 20-lecie ,vy
nosiła w Nowym-Yorku 3,96 centów, a przeciętna z przed wojny za ostatnie 
10 lat 2,66 centów. Jeżeli uwzględnimy przytem obecny spadek wartości centa 
w stosunku do jego siły kupczej, to wypadnie, te obecna cena cukru nie wynosi 
nawet połowy ceny przedwojennej, która przecież, jak wiemy, uchodziła po. 
wszechnie za dość niską. Z Nowego Yorku donoszą, że przyczyną ostatniego 
spadku jest gwałtowna podaż ze strony kubańskich posiadaczy o czem JUŻ do
nosiliśmy poprzednio, jak również dość mocne zaofiarowanie nowego cukru 
w Europie Pomyślne wiadomości o wzroście trzciny na Kubie jak również 
-zwiększona podaż z Jawy również źle wpływa na ceny. Zapasy w Portach na 
Kubie jak widać z liczb niżej podanych, zmniejszają się wolno, gdyż dowozy są . 
.Jeszcze znaczne. 

1925 
Przywieziono do wszystkich portów od 11.X do 

1 7 .X. 25 r. . . . 34 041 tonn 
przywieziono od 1.XII.24 r. do 17.X . . . . J. 806 054 r 

:załadowano na okręty od 11.X. do 17 .X.25 r. . 60 042 ,. 
,, ,, od 13.XII.24 do 17 .X.25 r. 4 276 252 r 

ogólne zapasy w portach na 17.X.25 r. . 536 507 ,, 
-0gólna produkcja . . . 5 l 25 97 O " 

1924 

11 959 tonn 
3 853 720 „ 

46 954 „ 
3 686 432 „ 

167 297 „ 
4 066 642 „ 

Na Jawie ceny rozwijały się dalej w kierunku zniżkowym. \Xl Soerabaji 
w d. 22 b. m. płacono za kryształ biały superior w to,varze gotowym: 8, 70 fl. 
a na późniejsze terminy ofiarowano po 8,25 fl. wszystko za pikul (60,5kg). 

W Gdańsku po śniegu i przymrozkach zrobiło się niezwykłe ciepło do
chodzące do 15°0. w cieniu, które zresztą sygnalizują z całej Zachodniej Europy. 
Ciepło takie jest obecnie niepożądane dla cukrowni, gdyż niewykopane buraki 
-0dnawiają s,ve liście kosztem cukru, a buraki w kopcach również przy nadmia
rze ciepła cukier tracą. 

1) Dzienny koszt ntrzymanią rodziny robotniczej złożonej z 4-cb osób. 
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Ceny cukru w ślad za cenami Londynu i Harnburga obnityły się mocno
.wobec braku wszelkiej chęci kupna. 

Za polski kryształ stary płacono z początku 12/6,. następnie 12/3 sh. lecz. 
i po tej cenie o nabywców było trudno. Kryształy gdańskie sprzedawano po
dobnie po 12/0 sh. a w końcu ofiarowano po 11/9 sh. wszystko za 50,8 kg f. o. b. 

Za suro"'Y cukier z przyszłej kampanji ·zapłacono z początku tygodnia. 
9/0 sh. w końcu 8/9 sh. rozumie się za I produkt basis 88° rend. za 50,8 kg f. o. b. 

Za surowy cukier z przyszłej kampa.nji zapłacono z początku· tygodnia 
9/0 sh. w końcu 8/9 sh. rozumie slę za I produkt basis 88° rend. za 50,8 kg 
franko "'agon Gdańsk. 

Melas - słabiej. Towar z surowni szacują tu obecnie na l 2,50 $ , a melas. 
z cukrowni bielących 11,50 $ za tonnę franko granica niemiecka w cysternach. 
kupującego na warunkach zwykłych. O dokonanych tranzakcjach nie doszły 
nas wiadomości. 

Wysłodki suszone bez zmiany. Usposobienie niewyraźne i tranzakcji nie· 
było. Wysłodki jasne kalkulują się tu od 22.-do 23,00 $ franko Gdańsk luzem, 
,v wagonie bez worka na wywóz do Ameryki. 

W Niemczech po zimnach i deszczach, które przeszkodziły robotom; 
,v polu, nastąpiło od połowy tygodnia ciepło dochodzące do 20°C. w cieniu 
które obecnie wobec nadmiaru wilgoci bynajmniej nie jest sprzyjające dla za-· 
wartości cukru w burakach. 

Rafinerje sprzedawały z początku tygodnia cukier biały po 16,00 mkn. 
a ,v końcu obniżyły cenę do 15,00 n1k. Cukrownie bielące trzymają jeszcze· 
cenę na poziomie 15,50 mkn. lecz zapewne będą musiały zejść również do po
ziomu 15,00 mkn_, co rozumieć należy za 50kg franko cukrownia bez worka .. 

Za cukier surowy I rzutu basis 88° rend. płacono w środku tygodnia 
w cukrowniach Brunświckich 11,70 i 11,65 mkn. za 50kg franko fabryka bez. 
,vorka. Obrotów II- gim produktem nie notowano w tym tygodniu. 

Ceny n1elasu obniżyły się w dalszym ciągu. Na giełdzie w Magdeburgu 
notowano cenę melasu na 2, 70 do 8,00 mkn , a w rzeczywistości pod koniec· 
tygodnia cena 1nelasu z surowni była zaledwie 2,80, a melasu z cukrowni bie
lących 2,60 mk~. za 50 kg franko cukrownia w cysternach kupuJącego za to
,var o pol. 47° telquel na zwykłych warunkach. 

Wysłodki suszone zwykłe notowano na giełdzie produktowej w Berlinie· 
w dniu wczorajszym 8,50 do 8,70 mkn. za 100kg franko cukrownia luzem 
w wagonie bez worka. 

W Czechoslou;acji nic ważniejszego w ubiegłym tygodniu nie zaszło. 
Deszcze spt-idły obficie i spowodowały chwilową przerwę w robotach polnych: 
lecz cukrownie pracują bez żadnej przerwy, mając spore zapasy buraków na 
m1eJscu. Ceny cukru białego spadły jak wszędzie, zresztą ceny Hamburskie· 
są zawsze dla Czech miarodajne. Ceny surowego cukru trzymały się jeszcze 
,v pierwszej połowie tygodnia na poziomie około 130 koron za 100 kg franko-
cukrownia. · 

W Hamburgu wczoraj t. j. dnia 23 b. m. noto,vano za czeski drobny 
kryształ na październik 12/7 1/ 2 sh., a na listopad/grudzień 12/33/, sh. za 50 k{I 
wagi brutto. Obniżka. w ciągu tygodnia wyniosła więc 71/ 2 pensa na bliższe, 
a 9 pensów na dalsze tf'rminy. Za kryształ Jawski nr. 25 płacono zaledwie· 
11/101/ 2 sh. za 50,8 kg c. i. f. 

W Londynie rafinerzy obniżyli ceny już od poniedziałku na 6 pensów, 
zaczem i kryształy zagraniczne spadły w cenie. Ostatnich notowań rynko"·ych 
z dnia wczorajszego jeszcze nie mamy, ale już 21 b. m. notowano ceny 6 do 71/z 
pensów niższe, a mianowicie: amerykański granulated na październik 18/9 sh_ 
c. i. f., holenderski, drobny na październik 13/6 sh., na listopad/grudzień 13/3 sh.,. 
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-f. o. b., czeski, drobny gotowy 13,6 sh., na listopad/grudzień 13,0 sh.; za polskie 
kryształy zwykłe 12/6 sh. f. o. b. Gdąńsk, za polski surowy I produktu basis 
88° rend. 9/0 sh. f. o. b. Gdańsk; za cukier surowy kubański o 96° pol. na li
stopad/ grudzień 9/9 sh. za 50,8 kg -c. i. f. W dniu 22 b. m. powyższe ceny kry
ształó,v obniżyły się jeszcze o 3 pensy. 

Londyn, przeciętne notowania rynku terminowego-w sh. za cwt. 

Październik Listopad Grudzień Styczeń 1926 r. 

19.X żąd. 12/1/2 12/71/2 12/93
/4 l~/3 

płac. 12/68/4 12/6 12/81
/ 4 12/111/, 

20.X ż. 12/63/4 12/81/4 12/101/, 13/3 
p. L~/6 12/71

/2 lt/9 13/-
21.X ż. 12/81

/ 4 12/9 12/93
/, 13/21/4 

p. 12/63/, 12/71
/2 12/9 13/-

22.X ż. 12/51 I' 12/6 12/81
/4 13/1 1

/2 

p. 12/41/2 12/41
/2 12/71/2 12/101/2 

23.X ż 12/11
/2 12/41/2 12/63

/ 4 13/-
p. 12/3 12/33/4 12/6 · 12/98/, 

24.X ż. 12/61
/ 4 12/51/4 12/68

/, 12/9 
p. 12/3 12/3 12/6 12/7112 

Marzec 1926 r. Maj 1926 r. Sierpień 1926 r. 

19.X żąd. 13/41
/2 13/81/ 4 14/1 1/2 

płacą 13/38 /4 13/71
/2 14/08/4 

20.X ż. 13/51/, 13/81/, 14/11/2 

p. 13/33/, 13/71/2 14/QS/4 

21.X ż. 13/41/2 13/9 
, 1 

14/1 /2 
p. 18/33 

/4 13/81/4 14/08/ 4 

22.X • 13/3 13/63
/4 14/-z. 

p. 13/21/4 13/6 13/11 1
/4 

23.X • 13/21/4 13/63
/ 4 13/111/, z. 

p. 13/03
/, 13/6 13/101/2 

24.X ż. 13/01/4 13/61 /4 13/101/2 
p. 13/- 18/41/2 . 13/93 /4 

wszyst.ko za cwt. loco skład w porcie za kryształ typu A z automatyczną pod-
wyżką 9 lub 18 pensów przy dostarczeniu typu B. 

i.Vowy-York, przeciętne notowania rynku terminowego za 1 funt w cent. 

19.X 
20.X 
21.X 
22.X 
23.X 

Grudzień Styczeń 1926 Marzec 1926 Maj 1926 

2,03 2,11 2,18 2,29 
2,03-2,04 2,11 2,20 2,31 
2,02 2,10 2,19 2,30 
1,97 2,03 2,15 2,25-2,26 
1,96 2,03 2,14 2,26 

.Po \Vyższe notowania należy rozumieć za cukier surowy 96° f. o. b. porty na Kul ie. 
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Ogólne kontrolowane zapasy w tonnach (w ·wartości cukru sur.} .. 
Kraje ·Dzień 1925 1924 1923 

Niemcy • • • 1.IX 81900 69200 157 500 
Czechosłowacja . l.X 35 500 6800 9 200 
Anglja . • • 1.X 295 100 148 8CO 257 200, 
Francja • • 1.X 50100 49000 41700 
Holandja • I.IX 36000 38700 18 500 
Belgja • • • 1.X 18 200 11200 15 300 

razem 516 800 323 700 499 400 
Stany Zjednoczone . 7.X 214 ooo 145 400 189 800 
Kuba Porty • 17.X 686 500 167 800 165 800 

„ Fabryki i w drodze . 3.X 268 100 148 700 104 600 
zapasy płynące • • loX . 191 ooo 119 ooo 106 ooo 

razem • 1726400 904 100 1065600 
W ubiegłyn1 tygodniu . 1807 400 984 900 1153 300 

J. Godlewski„ 

KORESPONDENCJE. 

Z wędrówki po cukrowniach. Zastanawiając się nad wyborem te-
matów, którychopracowaniem zająćby się winno Centralne Laboratorjum 
Cukrownicze w najbliższej przyszłości, doszedłem do przekonania, że te
maty te nie mogą być „akademickiemi", t. j. ważnemi dla cukrownictwa·. 
w ogóle, lecz muszą być istotnie ważne dla dzisiejszego polskiego cukro-. 
wnictwa, muszą niejako naturalnie wypływać z istotnych potrzeb i bolą
czek polskiego cukrownictwa, muszą uwzględniać realne warunki, w ja
kich pracuje polska technika cukrownicza.. Od takiego poglądu krok już 
ylko jeden pozostał mi do decyzji; nie rozpoczynać nowych większych 
prac, kontynuując tylko rozpoczęte już dawniej, póty póki nie zapoznam się 
jaknajdokładniej z całością naszego cukrownictwa w różnych jego prze
krojach, a przedewszystkiem w przekroju techniki cukrowniczej. Z tą 
myślą poświęcam kilka najbliższych miesięcy na zwiedzenie większej 
liczby cukrowni w czasie kampanji czyli w czasie, który do zamierzonych 
studjów najlepiej się nadaje. Mam nadzieję, że z tego ze"Cknięcia z surową 
rzeczywistością, wśród szczęku trybów fabrycznych, w podniecającej 
atmosferze buraczanych wyziewów, z fachowych pogawędek z technika
mi cukrowniczymi wyłonią się bardziej wartościowe tematy, niż te, które 
przy biurku czy stole laboratoryjnym powstaćby mogły. 

Wyjeżdżając na swoją wędrówkę obiecałem panu Redaktorowi 
drogiej sercu memu „Gazety Cukrowniczej", że w miarę możności będę 
Mu przysyłał „Korespondencje" z cukrowni, które mi się uda zwiedzić. 
,,Słówko się rzekło, kobyłka u płota", a więc zaczynam. 

Józefów, 16-17 października. Bliskość Józefowa od Warszawy,. 
wczesne rozpoczęcie w nim kampanji (około 8.X) oraz osobiste senty
menty popchnęły mnie do rozpoczęcia wędrówki od tej właśnie cukrowni .. 
Już przy wjeździe do fabryki ogarnia mnie stary z przed lat wielu „trans" 
kampanijny: kominy dymią, szczęk elewatora i głuchy szum maszyn, a na 
obszernem podwórzu fabrycznem na prawo i na lewo olbrzymie kupy. 
buraków i długi szereg wagonów, z których się one sypią. Zdaje mi się, 
że zaraz mam iść na swoją zmianę, tak jak mi to dziś jeszcze niekiedy się 
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-we śnie ukazuje. Józefów długą (a daj mu Boże, aby lekką) będzie miał 
w tym roku kampanję. Oczekuje zgórą 600000ą buraków, które przeważ
·nie z dalszych nieco stron do niego nadpłynąć mają: z Kutnowskiego (po 
nieczynnej Konstancji), z pod Kalisza, z pod Ciechanowa... Oznacza to 
dla fabryki, która przerabiać może na dobę do 5 OOO q kampanję do poło
wy lutego! Buraki nadchodzą w szybkiem tempie, po 1 OO i więcej wago
·nów w niektóre dni. Ładna pogoda sprzyja kopaniu. Buraki na oko przed-
stawiają się bardzo ładnie, są dobrze oczyszczone, jędrne, soczyste. Po
.laryzują znakomicie: 18-19% w buraku (gorąca dygestja wodna), to nie 
żart dla tego kto pamięta, jak przed 25 laty 15-16:t uważane było za do
brą cukrowość. A przecież każdy dalszy procent cukru, to rzec można 
-cukier prosto do worka, gdyż straty przerobowe od cukrowości prawie nie 
zależą. Ponieważ i wiele innych cukrowni ma podobnie wysoką polary
·zację, więc cieszy się dusza moja, zachmurza ją tylko troska, czy przy 
dłuższem przechowaniu buraków.o tak wysokiej cukrowości nie zajdą 
-duże straty cukru. Poprawę cokrowości buraków, która jeszcze w połowie 
września, zapowiadała się nieszczególnie, przypisać zapewne należy 
pięknej, słonecznej i suchej, a chłodnej pogodzie w drugiej połowie wrze
·śnia i pierwszym tygodniu października. W fabryce - przedewszystkiem 
pogawędka w Laboratorjum, które nawiasem mówiąc prezentuje się wca
le dobrze. Fa bryka posiada stałego chemika (zarazem wicedyrektora), 
·trzech chemików zmianowych na kampanję (jednego młodego inżyniera 
z Poli techn. Warszawskiej, drugiego - starego b. dyrektora jednej ze 
znanych cukrowni Ukraińskich) i odpowiedni komplet dziewcząt-labo
··rantek (które początkowo przyjąłem, ze względu na jedwabne bluzki, 
·ażurowe pończoszki etc., za studentki-praktykantki). Fabryka (surownia) 
--przedstawia się naogół, jako wcale dobry współczesny (z przed wojny) 
warsztat. Do stron ujemnych zaliczyć można brak. dostatecznej liczby 
spławiaków podwórzowych, słabą i wadliwą płóczkę kułakową (dawnego 

· niemieckiego typu), zbyt długą baterją dyfuzyjną ( 16 naczyń a 36 hl) z bo
··Cznem wyładowaniem, oraz rozplanowanie części fabryki w oddzielnych 
przyciasnych pomieszczeniach. Robota idzie zupełnie gładko i dobrze. 
Jedynie zbytnia drzewiastość niektórych partyj buraków sprawia kłopot 
tern większy, że fabryka posiada jedną tylko krajalnicę. Radzi sobie Jó
zefów przez użycie noży o 7 mm podziałce. 

Przypominam, że na ostatniem posiedzeniu Dyrektorów doradzano 
_jeszcze: noże palczaste; bardzo ostre (prawie jak brzytwa) ostrzenie noży; 
dodawanie do krajalnicy lodu I jeżeli jest) lub węgla drzewne'tó ( o ile nie jest 
zbyt drogi). Czystości soków znakomite: surowego 90-92, oczyszczonego 

·94 i wyżej; zabarwienie - słabe. Na oczyszczanie soku idzie około 2% 
wapna, z tych 0,25% do soku surowego w miernikach {z mieszadłami), 
1,5% na I saturację (oddzielnej defekacji fabryka nie posiada) i 0,25% na 

''Il saturację. Soki po saturacji nie są zagrzewane w kotłach. lecz tłoczone 
;Da zagrzewacze szybkoprądowe - i dalej na błotniarki. Błoto - suche, 
ziarniste, sypkie. Cedzenie mechaniczne - obfite: po I i II błotniarkach, 
po wygotowywaczu przed wyparką, po siarkowaniu (so.k· półgęsty), po 
··sodowaniu, wreszcie soku gęstego przed warnikiem. Kocioł do siarkowa-
· hia - oryginalny, rzadko stosowanego systemu Quarez'a. Powietrze do 
piecyka siarkowego nie jest tłoczone kompresorem jak zwykle, lecz ·wsy
sane przez działanie eżektorem, w którym cieczą czynną jest sam siarko-
· wany sok, napędzany przez pompę. Przy odpowiedniem zregulowanil!l 
urządzenie to działa podobno znośnie, posiada jednak tę poważną wadę, 
·że nie pozwala na ścisłe regulowanie alkaliczności po siarkowaniu. Sok 
·gęsty posiada 65-70° Bx., co jest tern godniejs'Ze u~agi, że fabryka po-
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siada wyparkę (IV działową z zero-działem) dość szczupło wymierzoną 
na swój przerób: około 800 m2 .na 5 OOO q czyli 160 m2 na 1 OOO q. Gotowanie 
kryształu, nawet grubego, z tak gęstego soku nie przedstawia trudności. 
Zresztą z pracy p. K. Dąbrowskiego wiemy już, że można gotować dobry 
cukier nawet z soku gęstego o 73-75° Bx. Cukrownia gotuje właściwie na. 
3 rzuty. Odcieki od cukrzycy I, zmieszane razem, o czyst. 84 85, goto
wane· są na produkt pośredni, a ~dciek od niego o czystości 74-76 na 
właściwy li rzut. Kryształ pośredni jest bielony i idzie bądź do kostkowni 
(razem z kryształem białym I), bądź powraca po sklarowaniu do soku gę
stęgo. Do gotowania pośredniego produktu usta~iono w tym roku warnik. 
Witkowicza, który znakomicie wywiązuje się ze swego zadania. Przy su·· 
rowni istnieje rafinerja wyrabiająca kostkę prasowaną dobrego gatunku .. 
Kotłownia posiada 5 kotłów Lancasherskich a I OO m2 każdy i jeden Bab-·· 
cok-Wilcox a 200 m2 (z ruchomemi rusztami) na I 2-14 atm. czyli razem.! 
700m2 na przerób 5000ą razem z rafinerją, czyli J40m 2 na 1 OOOą, a więc· 
bardzo wyciągniętą w .kotłowni robotę. Przy kotłach-ekonomajzery. Ko
tłownia znajduje się w tym roku pod kontrolą specjalnego technika, a choć 
brak samopiszącego analizatora i wodomiaru nie pozwala przeprowadzić 
całkowitej kontroli, to korzyści kontroli już się dają odczuć. ";ęgiel- gór
nośląski o cieple spalania 7 300-- 7 400 cal i 6-8% popiołu. 

Na zakończenie: data założenia Józefowa (przez braci Janaszów) 
r. 1865, gruntowna przebudowa w r. 1899 przez dzisiejszych właścicieli 
pp. Przeworskich. Po Józefowie jadę do swoich miejsc rodzinnych, do cu-
krowni Ciechanowa i Krasińca. K. Smoleński. 

Cukrownia „Nieledew" d. 21 października 1925 r. Kampanję rozpoczę
liśmy dn. 10-go b. m. Przerób idzie gładko. Jedynie częste pojawianie się bura
ków włóknistych hamuje od czasu do czasu bieg dyfuzji. Poza te1n soki i cukrzy
ce gotują się bez zarzutu. Polaryzacja buraków ostatniej doby 17, 1 bezpośrednio 
dygestją wodną na gorąco. 

E. Owidzki. 

Wiadomości urzędowe. 

Rozporządzenie 1\1:inistra Skarbu z dn. 6 października 1925 roku o sposo-
bie dokonania przerachowania zobowiązań~ tytułu pożyczek państwo,vych oraz. 
konwersji rzeczonych pożyczek. (D. Ust. R. P. M 105 poz. 736). 

Na mocy niniejszego rozporządzenią pierwotni nabywcy: asygnat, wy· 
puszczonych na podstawie dekretu Rady Regencyjnej z dn. 30 października 
1918 r. w sprawie wypuszczenia pożyczki państwowej, 5% obligacji długotermi. 
nowej we,vnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920, 5i obligacji krótkotermino
,vej wewnętrznej pożyczki państwowej z r. 1920 i świadectw ·tymczasowych na 
obligacje rzeczonych pożyczek, winni w terminie nie późniejszym niż 6 miesię
cy od dnia ogłoszenia niniejszego rozporzadzenia wnieść odnośne podanie do 
komisji rozpatrywania zgłoszeń o dodatkową konwersję pożyczek pąńst,vowych . 
z r. 1818-1920 przy Urzędzie Pożyczek Państwowych w Warszawie, o ile na
bywcy ci uprawnieni są w rozumieniu art. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 1925 r., 
ogłoszonej w Dz. Ust. R. P. ~ 90 poz. 629, do konwersji wyżej wspomnianych 
obligacyj, względnie świadectw tymczaso,vych, przerachowanych w zależności 
od daty nabycia, według skali art. 2 tejże ustawy. 
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Wiadomości bieżące. 

Data 

d. 3. X. Dobre 

rozpoczt:cia knmpunji. 

d. 14. X. Lublin 

" ,, 
6. X. Babino-Tomachowo 
6. X. Przeworsk 

„ 14. X. Opole-Lubelskie 
„ 14. X. Wożuczyn 

.,, 6. X. Szpanów 
,, 7. X. ~orzec 
.,, 8. X. Józefów 
„ 8. X. Zbiersk 
„ 9. X. Młynów 
.,, 1 O. X. Ciechanów 
-~ 10. X. Gosławice 
„ 1 O. X. Nieledew 
„ I O. X. To_mczyn 
„ 12. X. Chełmica 
„ 12. X. Model 
„ 14. X. Częstocice 
„ 14. X. Garbów 

„ 15. X. Cielce 
„ 15. X. Krasiniec 
„ 15. X. Milejów 
" 15. X. Włostów 
„ 17. X. Guzów 
„ 17. X. Łanięta 
„ 17. X. Ostrowy 
„ 17. X. Zakrzówek 
„ 18. X. Izabelin 
„ 18. X. Strzyżów 
„ 21. X. Brześć-Kujawski 
„ 21.X.Marja 
„ 22. X. Rejowiec 

Ogólne Zebrania. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów Sp. 
_Akc. Cukrowni „Młynów" odb~dzie si~ w dniu 7 listopada 1925 r. o godzinie 12-ej 
·w południe w lokalu biura Zarządu w Warszawie, przy ulicy Tr~backiej N2 15. 

KRONIKA ZAGRANICZNA. 

· Według danych referatu prasowego Rady Naczelnej Polskiego Przemysłu Cukrowniczego 

Francja. Dyrektor Laboratorjum Cukrowniczego p. Emil Saillard został 
:mianowany komandorem „Marite Agricole". 

Belg.ja. Doświadczenia przeprowadzone w dn. 28 września w Hasbengan 
·wykazały, iż cukrowość podniosła się do 16%, waga korzenia doszła do 632 gr, 
waga liści do 729 gr, waga cu·kru w buraku wynosiła 101,12 gr. W dn. 5 paź· 

.dziernika w okolicy Namur doświadczenia wykazały: waga korzenia ·708 gr, 
waga liści 586 gr, cukrowość 15,80%, waga cukru w buraku 111,86 gr (w r. ze
szłym 91,42 gr). 

Czechosłowacja. Do dn. 12 b. m. ruszyło 55 cukrowni i rafineryj. Stan 
:plantacyj w dalszym ciągu się polepszył. ,,Zeitschrift" podaje dane o roz
woju konsumcji wewnętrznej podczas ostatnich lat w Czechosłowacji: a więc 
.zapotrzebowanie rynku wewnętrznego wyniosło w r. 1920/21 - 818 331, 



- 669 -

w r. 1921/22 - 309 376, w r. 1922/23 - 351959, w r. 1923/24 - 861 754 
i wreszcie podczas ostatniej kam panji sęo 060. W zrost konsumcji przypadł 
w szczególności na miesiące letnie. 

Hiszpanja. W sferach cukrowniczycl1 tutejszych obliczają sprzęt bura· 
ków na 1 700 OOO tonn, produkcję na 200 OOO tonn w wartości białego kryształu. 

llolancłja. W organie związku fabrykantów cukru pojawiły się ciekawe 
dane o wydajności przeciętnej jednego hektara buraków podczas ostatnich lat. 
Mianowicie podczas kampanji 1922/23 1 hektar wydał 32 500 kg buraków. 
W r. 1923/24 wydajność znacznie spada do 25 500 kg z hektara, podczas kam
panji 1924i25 podnosi się znowu, dosięgając 32 800 kg z hektara. 

Rosja Sowiecka. Nowa kampanja rozpoczęła się już we wszystkich cu
krowniach. Ze szczególną pompą rozpoczęto przerób buraków w fabryce „Smi
ła", poprzednio należącej do hr. Bobryńskiego, fabryka ta winna przerobić 
462000 berkowców buraków, ~1)rodukcja jej ma dosięgnąć 700000 pudów cukru 
w warto.ści białego kryształu. O zainteresowaniu się kampanją cukrowniczą 
wyższych sfer sowieckich ś.wiadczy takt, iż prezes Naczelnej Rady Gospodarczej 
wysłał do cukrowni „Smiła" specjalną depeszę gratulacyjną w dzień rozpoczęcia 
kampanji. 

W numerze „Ekonomiczeskoj żyźni" z dnia 6 b. m. był zamieszczony mel
dunek ukraińskiego oddziału Sacharotrustu z dnia 3 b. m. Podług wymienio
nego meldunku na 2 października pracowały 62 fabryki, które już zdążyły wy
produkować przeszło pół miljona pudów cukru. ,,Ekonomiczeskaja żyźń" podaje 
pozatem przeciętną cukrowość buraków w poszczególnych cukrowniach, a więc: 
w Kamionce 16,4%, w Korninie 17 ,0%, w Nowo-Bykowie 15,6%. Przeciętnie 
cukrowość wynosiła+ 16%. 

Również ruszyły już rafinerje, których produkcja w r. b. ma dosięgnąć 
31843 OOO pudów, wobec czego kampanja potrwa w nich o 51 dni dłużej niż 
w r. z. Pierwsza rozpoczęła kampanję rafinerja \V Odesie. 

Au~trja. Wszystkie austrjackie fabryki już ruszyły. Przebieg kampanji 
jak dotąd jest zadawalający. Stan plantacyj ostatnio znacznie się poprawił, 
przekraczając normy zeszłoroczne. 

Grecja. Wyszło rozporządzenie, na mocy którego cukier może być impor· 
towany bez opłaty cła. o ile nie będzie on użyty do wyrobu konfitur, słodyczy, 
marmelady i t. d , przeznaczonych na eksport. · 

Szwecja. Trust cukrowniczy podniósł wewnętrzną cenę cukru o 4 oery 
·na kJJ ( 7 groszy). Kam pan ja już się we wszystkich fabrykach rozpoczęła. Stan 
plantacyj jest bardzo dobry, cukro,vość w burakach dosięgała 17 ,5% i 18%. Pro
dukcję rozpoczynającej się kampanji oblicza się na 180 OOO tonn. 

Spodziewana produkcja i konsumeja cukru w Europie. Ostatnio W. O. 
Licht ogłosił zestawienia, dotyczące rozpoczynającej się kampanji w Europie. 

Produkcja kampanji 1925/26 w wartości cukru surowego wyniesie: 

<lla Czechosłowacji . . • 

,, Niemiec. . • 
,, Francji . . . . . • 

,, Polski . • 
,, Belgji . • 

,, Holandji. . . 
,, Węgier . . . . . . 
,, Rosji . . . . 
~ pozostałych krajów Europy . 

• • 

• 

• 

• • 

• 

• 

• • 

• 

1 600 OOO tonn 
1680000 „ 

780 ooo „ 
530 ooo „ 
380000 " 
300 ooo ,, 
220 ooo „ 
950000 „ 

1065 ooo „ 
Razem . 7 605 OOO tonn 
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W porównaniu z kampanją ubiegłą różnica in plus wynosiłaby 430000 tonn„ 
a więc 6%. Licht liczy się z dalszem zwiększeniem się konsumcji w krajach eu
ropejskich, przede~szystkiem w Rosji, w Niemczech i w Polsce, wobec czego 
kontyngenty eksportowe europejskich producentów ulegną znikomej z·wyżce 
± 50 OOO tonn, wynosząc dla Czechosłowacji, Niemiec, Polski, Belgji i Węgier 
1890000 tonn, z których na Polskę przypada 27'"1 OOO tonn. 

Golodetz omawiając powyższe dane w swoim komunikacie z dnia ó paź
dziernika, uważa również, iż europejska nadp1·odukcja kampanji 1925/26 zła
twością znajdzie zbyt na rynkach. Golodetz nie obawia si~ zwiększenia, się 
produkcji w Rosji Sowieckiej, biorąc pod uwagę złe połączenia kolejowe pomię
dzy okręgami przemysłowemi Ukrainy i Południa, a prowincjami Północnemi„ 
jest on zdania, iż Rosja będzie jednakże musiała dla wymienionych prowincyji 
importować cukier zagraniczny, który wypadnie dla niej taniej od własnego 
wyrobu. · 

W związku ze ·znacznym spadkiem ceny cukru Golodetz liczy na duże 
zwiększenie się konsumcji w Rosji, w Polsce (21%) i w Niemczech (121/ 2 %). 

Z ruchu wydawniczego. 

Naukowa Organizacja Pracy. 1· Zjazd Polski 1924:. Warszawa 1925„ 
Cena zł. 9,00.-Nowa nauka organizacji, stawiająca sobie za cel między innemi 
podniesienie wydajności na wszystkich polach pracy, powinna w naszym naro
dzie znaleźć więcej adeptów, niż wśród tych narodów, które nas prze,vyższają 
pod względem ogólnego dobrobytu. Książka, o której mówimy, zawiera zobrazo
wanie tego, co na polu organizacji pracy zrobiono gdzieindziej i co nam przede
wszystkiem zrobić należy. 

Inż. William Kent. Badanie zal,ładn przemysłowego (przełożył inż. 
Adam Kucharzewski). Warszawa 1925. Cena zł. 3,80. - Niezmiernie intere
sująca praca Kent'a uczy, jak należy badać przedsiębiorstwo przemysłowe. 
Niepowodzenia, przypisywane zazwyczaj nieprzewidzianym okolicznościomr 
prawie zawsze wypływają z tego, że kierownictwo nie zdaje sobie dokładnej 
sprawy z zalet i braków przedsiębiorstwa. Dla. dokładnego zorjentowania się 
pod tym względem potrzeba przeprowadzić badania bar4zo ścisłe i sumienne, 
prLyczem . spostrzeżenia swoje należy opierać zawsze na faktach i pewnikach. 
Książka Kent'a, która w gruncie rzeczy uczy ścisłości i dokładności, po,vinna 
znaleźć się na bi.urkach kierowników naszych zakładów ~zemysłowych i może 
odegrać pewną dodatnią rolę ,v naszym niedomagającym przemyśle. 

Barrington Emerson. Dwanaście iasad wydajności. Tłumaczenie 
pod redakcJą prof. K. Adamieckiego. Warszawa 1925. Cena zł. 6,70. - Jest 
to słynne dzieło amerykańskiej literatury z dziedziny naukowej organizacji, 
w którem autor obok praktycznych względów wysuwa pierwiastek moralny, 
jako niezbędny ,varunek maksymalnej. wydajności pracy ludzkiej i jest z tego 
powodu jednym z pionjerów zasad harmonji duchowej w zastosowaniu do pracy 
wytwórczej. 'I1en w pewnym stopniu idealizm autora jest niezmiernie bliski 
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duchowym właściwościom polski~ i dlatego czytelnik polski znajdzie w oma
wianej ksiątce barwną lekturę, przemawiającą do jego narodowego przekonania. 

Dr. Ed. Claparede, Prof. Uniwersytetu Genewskiego. Poradnictwo 
zawodowe. Zadania i metody. Tłumaczyła Marja Sokalowa. Warszawa 1924. 
Cena ·zł. 1,00. - Zadanie i metody poradnictwa, o których autor mówi w swej 
pracy, są przedmiotem tak zajmującym, te ksiątkę czyta się z nie.-miernem za
interesowaniem. 

Notowania stacyj meteorologicznych. 

Cukrownia „ Dobre". 

Temperatura max. • • 
• min. 

•• średn. dzien . 
Suma opadu . . . . 
Dni z opadem 

Cukrownia „ Ostrowy". 

Temperatura max. • • 
• min. . 

,, średn. dzien. 
Suma opadu 
Dni z opadem 

Cukrownia .,,Nieledew". 

Temperatura max. 
• 

• • 

• • 

" 
min. . 

" 
średn. dzien. 

Suma opadu . • • • • 

Dni z opadem • 

Przebieg pogody 

od 11/X do 20/X 

+ 12,6° c. 
- 3,0° c . 
+ 3,3° c. 

19,7 mm 
9 

Przebieg pogody 

od 11/X do 20/X 

+ 10,0° O. 
--· 3,0° C . 
+ 5,7° c. 

42,0 mm 
8 

Przebieg pogody 

od 11/X do 20/X 

+ 10,8° c. 
·- 4, 7° c. 

+ 3,6° c. 
20,4mm 

6 

dnia 15.X śnieg 

w dniach 15, 16, 
1 7, 18 i 19. X. 

śnieg z deszczem 
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NADESŁANE. 

,, Kalendarz Gospodarski i Kółek Rolniczych". 

W końcu bieżącego miesiąca ukaże się w sprzedaży "Kalendarz Gospodar
ski", wydawnictwo Centralnego Tow. Rolniczego, Warszawa, Kopernika 30.-- -
Kalendarz ten, objętości około 500 stron druku, boga.to ilustrowany, poza wska
zówkami, niezbędnemi dla każdego gospodarza, zawiera 20 treściwych artyku
łów, omawiających najważniejsze zagadnienia ze wszystkich działów rolnict'\\·a. 
Podzielony jest na 5 działów, z których pierwszy zawiera Kalendarjum oraz 
obszerne przypomnienia gospodarskie na każdy miesiąc, a także czyste kartki 
do notatek. 

Treść działu II-go stanowią następujące artykuły: 1) Najważniejsze wy
darzenia w Polsce, 2) Przegląd rolniczy za rok 1924/25, 3), Jakiemi drogami 
możemy dojśó do nieśnych kur, 4) Zasady hodowli owiec, 5) Wybór repro
duktora i licencja ogierów, 6) Najczęściej spotykane błędy przy uprawie rolii 
7) Obornik, gnojówka, kompost, 8) Opłacalność i stosowanie nawozów pomoc· 
niczych, 9) Wybór odmian zboża do siewu, 10) Najważniejsze błędy przy 
uprawie zbóż, 11) Jak sobie radzić z letniem żywieniem bydła, 12) O korzy
ściach uprawy roślin motylkowych, 13) O płodozmianach, 14) Do czego trzeba 
dążyó w budownictwie wiejskiem, 15) Rozwój spółek meljoracyjnych, 16) Nie
co uwag o spółdzielczości rolniczej, 17) Lisków, 18) Szkoły rolnicze O. T. I{., 
19) Jak postępować ze starszemi dziećmi, 20) Sekcja Kół Gospodyń Wiejskich. 

III-ci dział zawiera obszerne wskazówki z tablicami po1nocniczemi i ry
sunkami z działów: budownictwa, leśnictwa, meljoracji, nawożenia, maszyno
znawstwa, chorób roślin, weterynarji, żywienia zwierząt, ogrodnictwa, pszczel
nictwa i wielu innych. 

Dział IV-ty stanowią tabele statystyczne w ilości 23, przedsta,viające 
obrazowo rozwój różnych dziedzih życia gospodarczego Polski, jak ró,vnież han
del polski produktami rolniczemi z zagranicą. 

Wreszcie dział V-ty zawiera wykazy szkół rolniczych i zawodowych, urzę
dów, instytucyj i jarmarków. 

Całokształt zagadnień rozważanych w Kalendarzu. obfitość niezbędnych 
wskazówek, miła i ozdobna szata, przemawiają za tern, że Kalendarz jako nie
zbędna książka podręczna powinien znaleźć się w domu każdego światłego rol
nika, niewątpliwie też cieszyć się będzie nie mniejszem uznaniem, niż w roku 
zeszłym, kiedy to znaczny nakład w niezwykle krótkim czasie został całko,vicie 
wyczerpany. Cena Kalendarza jest bardzo niska, wynosi tylko zł. 2,50 za 
egzemplarz. Zamówienia przyjmuje redakcja „Gazety Gospodarskiej" Warsza
wa, Kopernika 30, I-sze piętro. Zamawiać można również w Okr. T- wach 
Rolniczych. 
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