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Spostrzeżenia nad trwałością roztworów podchlorynu sodowego.
Przez E. Krasuskiego.

Mechanizm reakcyj, zachodzących podczas rozkładu chlorku sodu zapo-
mocą prądu elektrycznego, nie znalazł dotąd zadawalającego wyjaśnienia.
Wiemy tylko to, że sprawa ta nie jest bynajmniej prosta, lecz przeciwnie, że
wchodzą tu w grę procesy dość złożone.

Mając w niniejszem na widoku rozkład chlorku sodu do celów bielenia
tkanin, a więc otrzymywanie podchlorynu sodowego, nazywać będę wszystkie
inne, jednocześnie zachodzące procesy — drugorzędnemi. Przewaga jednych
lub drugich, jak wiadomo, stanowi o wydajności otrzymywanych „płynów bie-
lących", a co za tem idzie i o mniej lub więcej ekonomicznem wyzyskaniu
prądu.

Technika ostatnich czasów w kierunku otrzymywania płynów bielących
wszelkiemi siłami dąży do dogodnych sposobów ich otrzymywania i to o mo-
żliwie dużej zawartości chloni czynnego. Tak, nowsze patenty w zakresie
przyrządów specyalnych (elektrolizorów) ponad wszystko stawiają obfitą za-
wartość chloru czynnego, dochodzącą do 30 g tego pierwiastku w 1 I płynu
bielącego (pat. niem. Schuckerta ,M> 141 372 i 141 724). Mając w ostatnich
czasach sposobność dokładnego poznania jednego z takich przyrządów, jak
również na podstawie czynionych przeze mnie w tym kierunku doświadczeń,
śmiem twierdzić, że otrzymywane tym sposobem płyny nie są bynajmniej pod
względem zawartości chloru ekonomiczniejsze, ponieważ daleko łatwiej i prę-
dzej podlegają rozkładowi i straty z tego powodu są bardzo duże. Miałem
sposobność zauważyć między innemi, że płyn taki, zawierający 17,2 g chloru
czynnego w 1 £, już po 18-tu godzinach wykazał tylko 3,8 g chloru czynnego;
w innym znów przypadku płyn, o zawartości 22,4 // chloru czynnego w 1 1,
po 5-ciu dniach zawierał zaledwie 0,35 #. Przytem nadmienić muszę, że w obu-
dwu przypadkach płyny znajdowały się w miejscu bardzo mało oświetlonem
i temperatura otoczenia nie przenosiła 25° O.

Wobec utartego mniemania, jakoby tego rodzaju płyny były trwalsze od
roztworów podchlorynu wapnia i że podobnie szybki rozkład takichże roztwo-
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rów o mniejszej zawartości chloru czynnego, nie był dotąd obserwowa-
ny, wydało mi się niezmiernie zajmującem bliższe zn jecie się tem zjawiskiem.
W tym celu poddałem szereg płynów o różnej zawartości chloru czynnego
w l l dłuższej Njbserwacyi. 5 o jednakowej pojemności butelek napełniono
roztworami, otrzymanemi w jednych i tych samych warunkach zapomocą te-
go samego przyrządu; zawierały one w l l :

1,87; 9,05 13,54; 21,11; 25,3 g chloru.
Butelki te napełnione były tak, że powietrza ponad płynem nie było zu-

pełnie. Roztwory te mianowano następnie kwasem arsenawym po 5-eiu, 15-tn,
24-ch i 40-tu godzinach. Rezultaty były następujące:

roztwory zawierały chloru czynnego w 1 1:
po 0 godzinach 1,87 9,05 13,54 21,11 25,3
„ 5-ciu „ 1,87 8,99 13,40 17,30 18,60
„ 15-tu „ 1,85 8,68 13,28 14,71 7,90
„ 24-ch „ 1,85 8,65 12,95 2,21 5,69
„ 40-tu „ 1,84 8,62 12,91 1,70 2,17

Widzimy z tego, że istotnie szybkość rozkładu podchlorynu wzrasta
wraz ze stężeniem roztworów, a właściwie wraz z wzrastającą ilością chlo-
ru czynnego.

Upowszechnione mniemanie, że wogóle roztwory elektrolityczne podchlo-
rynów są bardzo trwałe, nie jest bynajmniej błędne, stosuje się jednakże wy-
łącznie do roztworów o względnie małej zawartości chloru czynnego, a grani-
ca znajduje się tu mniej więcej około zawartości 130 chloru czynnego w litrze.

Podczas samej elektrolizy zawartość chloru czynnego wzrasta
po 0 godz 0 g chloru czynnego w litrze

74 r, 1,238 0 „

„ 17* „ 9 > 6 3 2 #
. 27* „ 10,904,9 „
n 3 1/, 11,386^
„ 47 2 » 12,482.9 „
„ 67, „ 13,299,/ „
„ 67 2 „ 13,416^ „
„ 77 2 „ 13,492 0 „
„ 87 2 „ 13,5210

Jednocześnie obserwować można, że i zużycie energii elektrycznej zwięk-
sza się i to w stosunku coraz większym z wzrastającą koncentracyą; tak, że
kiedy wydajność prądu w stosunku do ilości wytwarzanego podchlorynu na
początku elektrolizy wynosi około 90$, już wobec koncentracyi 12,48 g chloru
w l Z spada do 45^, a zatem o 50*. Wszystkie te fakty przemawiają za tem,
że po osiągnięciu pewnej zawartości chloru, a zatem pewnej ilości wytworzo-
nego podchlorynu (około 13 0 w 1 1), procesy drugorzędne zaczynają wywie-
rać wpływ niepośledni; działają one bardzo ujemnie tak na chemiczną stronę



Nr 46 GHEMIK POLSKI. 903

i wydajność samego procesu, jak również pochłaniają ogromne ilości energii
elektrycznej.

To, co przed chwilą, było przytoczone, odnosi się do samej elektrolizy,
a więc do czasu, kiedy działa energia elektryczna. Lecz niedość na tem.
Wpływ koncentracyi ma duże znaczenie, jak widzimy z wyżej przytoczonych
faktów, nie tylko podczas samego rozkładu, lecz również w znacznym stopniu
odczuwać się daje w nieobecności energii elektrycznej.

Procesy drugorzędne w elektrolizie są, jak wiem}':
1) tworzenie się chloranu;
2) reakcya powrotna (redukcya podchlorynu na chlorek sodu);
3) rozkład elektrolityczny produktów, powstających na katodzie (NaOH);
4) takiż rozkład produktów, powstających na anodzie.
Pod nieobecność prądu jednakże 2 ostatnie procesy zachodzić nie mogą.

Pozostają zatem dwa pierwsze, t. j . tworzenie się chloranu i redukcya na chlo-
rek sodu, reakcye, które przypuszczalnie mogą następować i w nieobecności
enei-gii elektrycznej. Aby się przekonać, czy tworzenie się chloranów poza
elektrolizą i w jakim stopniu może mieć miejsce, zrobiono w tym kierunku
szereg analiz z płynami o różnej zawartości chloru czynnego w 1 1.

Oznaczenie chloranu obok podchlorynu dokonywane było w taki spo-
sób, że chloran wraz z podchlorynem oznaczano zapomocą siarczanu żelaza
i nadmanganianu potasu, w drugiej zaś porcyi sam podchloryn kwasem arse-
nawym. Z różnicy obu oznaczeń obliczano ilość chloranu.

We wszystkich przypadkach chloran sodu znajdował się w roztworach
tych już zaraz po elektrolizie i ilości jego później nie powiększyły się w znacz-
nym stopniu, podczas gdy ilości chloru czynnego zmniejszały się bardzo
znacznie.

Z tego wynika, że tworzenie się chloranów w większych ilościach poza
elektrolizą, na koszt podchlorynów, nie ma miejsca i tem w żadnym razie tłu-
maczyć nie można małej trwałości roztworów z dużą zawartością chloru
czynnego.

Pozostaje więc przypuszczenie, że ma tu miejsce jedynie reakcya po-
wrotna, t. j . rozkład podchlorynu na chlorek sodu. Zaprzeczyć w żaden spo-
sób się nie daje, że reakcya ta jest bardzo energiczna w roztworach o dużej
zawartości podchlorynów, podczas gdy w roztworach o mniejszej zawartości
prawie że zupełnie zauważyć jej nie można. Tak np., roztwory o zawartości
chloru czynnego w i ł :

6,18; 7,72; 8,85; 9,34 ^
po 24 godzinach zawierały:

5,97; 7,71; 8,73; 9,21 g.
Co jest właściwym powodem tej reakcyi, w skutkach praktycznych bar-

dzo niepożądanej, trudno na razie orzec. Twierdzić tylko stanowczo można,
że wobec tego, co wyżej przytoczono, otrzymywanie na drodze elektrolitycz-
nej „płynów bielących" z zawartością chloru czynnego większą nad 12—13 g
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w 1 I stanowczo nie jest dogodne i ekonomiczne, gdyż roztwory te ulegają,
bardzo szybko rozkładowi, nawet gdy świeżo w ten sposób przygotowany
roztwór rozcieńczymy wodą.

Łódź. Laboratoryum Tow. Akc. L. Gfrohmanna.

Postanowienia Związku Niemieckiego do badania materyałów technicznych, dotyczące
analizy smarów mineralnych.

A) Badania główne.
I) Przejrzystość.

1) Przejrzystość oleju oznaczamy w ten sposób, że kilka kropel badanego ole-
ju opuszczamy na płytkę szklaną i z utworzonej cienkiej warstwy oleju sądzimj'
o stopniu przejrzystości.

II) Ciężar właściwy.
2) Ciężar właściwy oleju daje możność klasyfikacyi olejów mineralnych wiado-

mego pochodzenia, jako też służj'ć może do oznaczeń porównawczych. W badaniach
smarów należy zawsze wykonywać oznaczenie ciężaru właściwego.

3) Ustanowienie granic ciężaru właściwego oleju do poszczególnych celów nie
daje się uskutecznić. Jedynie w razie zapotrzebowania olejów znanego pochodzenia
powinny one posiadać ciężar właściwy, odpowiedni do wymaganej nomenklatury.
Ścisłości nie należy jednakże wymagać.

4) Oznaczenie ciężaru właściwego uskutecznia się stosownie do jakości i ilości
materyału, jak również stosownie do wymaganej dokładności (przy pomocy sprawdzo-
nego areometru, piknometru, ważki Mohra, areoinetru dla małych ilości oleju, sposobu
alkoholowego).

5) Oznaczenie powyższe należy uskuteczniać w temperaturze -{- 15°, w odnie-
sieniu do wody o -)- 4°.
Konsystencya w zwykłej temperaturze olejów cylindrowych i podobnych

do nich.
6) Do celów technicznych oznaczenie konsystencyi oleju wykonywa się w dwu

probówkach, o średnicy 15 mm. Do każdej z nich wlewa się po 30 mm oleju.
W pierwszej oznacza się konsystencję oleju w stanie nieogrzanym. Probówkę tą
umieszcza się w kąpieli wodnej na przeciąg 1 godziny, doprowadza olej do tempera-
tury zwykłej i przez obrócenie do góry dnem oznacza się konstystencyę. Druga pró-
ba służy do oznaczenia konsystencyi po zagrzaniu oleju. Oznaczenie to wykonywa
się podobnie jak pierwsze, z tą różnicą, że wlany do probówki olej, wstawia się na
przeciąg 10 minutowy do gotującej się wody.

7) W sprawach celnych należy używać sposobu przepisanego przez władze
celne. Dotychczas używany sposób ten jest następujący: Naczynie szklane, o śre-
dnicy 40 mm i wysokości GO mm, napełnia się olejem do wysokości 30 mm. Jeżeli
olej, pozostawiony w spoczynku na przeciąg 1 godziny, nie zmieni swej powierzchni
w ciągu 2 minut od chwili przewrócenia probówki dnem do góry, wtedy należy go
nazywać smarem stałym, w przeciwnjTn zaś razie—olejem płynnym.

8) Również i w tych oznaczeniach poleca się wykonywać dwie próby: jedne
w stanie pierwotn3'm, drugą po ogrzaniu oleju w gotującej się wodzie.

Smarność.
9) Nazwę „s.marność" „wiskozyjność" i inne liczne wyrażenia dla określenia

tej własności oleju należy zachować.
10) Używanie przyrządu Englera do oznaczeń smarności należy zachować.
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11) Uproszczenie w oznaczeniu smarności oleju, aby liczyć wypływ nie 200 cm3

oleju, lecz tylko 50 lub 100 cm3, dozwolone jest tylko dla olejów gęstych; dla rzad-
kich dopuszcza się tylko do oznaczeń kontrolujących. W braku dostatecznej ilości
oleju oznaczenie smarności można wykonać z mniejszą ilością oleju i rezultaty przeli-
czyć na wypływ 200 cm3 oleju. Należy jednakże w świadectwie podać ilość oleju,
użytą do oznaczenia.

12) Oznaczenie smarności uskuteczniać się winno w temperaturze + 20°
i 50° C. dla olejów maszynowych i smarów kolejowych; oznaczenia zaś smarności ole-
jów cylindrowych wykonywa się w temperaturach 100°, 150° i 180° C.

13) W celu uwolnienia się od zanieczyszczeń mechanicznych smar należy przed
oznaczeniem przecedzić przez 1/2 mm sito. Gęste smary winno się słabo ogrzać.

14) 0 znalezionych pozostałościach na sicie należy uczynić w świadectwie od-
powiednią uwagę. We wszjrstkich oznaczeniach smarności powinno się przed i po
dokonanem oznaczeniu zwracać uwagę, czy w rurce wypływowej nie pozostały jakie
zanieczyszczenia (zwłaszcza nitki).

15) Oleje, zawierające w sobie wodę, należy odwodnić przez wstrząśnienie
z chlorkiem wapnia i cedzenie przez suchy filtr lub też przez ostrożne ogrzanie do 110°.
Z odwodnionym w ten sposób smarem wykonać oznaczenia kontrolujące.

Zachowanie się płynnych olejów w zimnie.
16) Oznaczanie punktu zamarzania olejów zależne jest od wymagań odbiorców.
17) Przyrządy do oznaczeń punktu zamarzania należy zachować też same.
18) W oznaczaniu punktu zamarzania sposobem porównawczym co do płynności

smaru powinno się zachować następujące warunki: przekrój rurki U wynosić ma 6 mm,
ciśnienie wodne — 50 mm, działanie ciśnienia trwać winno 1 minutę, minimalne podnie-
sienie się smaru w krótszej rurce wynosić powinno 10 mm.

19) Przygotowanie próby: W celu uwzględnienia wpływu temperatury na
zmianę punktu zamarzania smaru, należy wykonywać oznaczenie powyższe nie tylko
w stanie pierwotnym, lecz i po 10-minutowem ogrzaniu smaru do mniej więcej 50° O.

20) Po każdej przygotowawczej próbie olej winien pozostawać w rurce U w cią-
gu lj., godziny w wodzie o 20° C., potem dopiero można wykonywać dalsze ozna-
czenia.

21) Wszystkie przygotowawcze próby należy wykonywać w rurce U.
22) Zanieczyszczenia mechaniczne, jak również oleje wodniste oczyszczać na-

leży sposobem, podanym w punktach 13 i 15.
23) Wspomniane w punkcie 19 próby przygotowawcze należy o ile możności

wykonywać w rurce o szerokości 5 mm i o długości 30 mm.
24) Kalibrowanie rurki U powinno być uskutecznione przez charlottenburski

lub badeński zakłady do badań mechaniczno-technicznych.
Punkt zapłonienia.

25) Ustanowienie minimalnych granic punktu zapłonienia olejów kolejowych,
maszynowych, cylindrowych i innych jest pożądane ze względu na niebezpieczeństwo
ognia, na stwierdzenie identyczności oleju oraz na to, że z punktem zapłonienia zwią-
zano są zasadnicze własności oleju.

26) Dla otrzymania dokładnych wyników do oznaczeń punktu zapłonienia na-
leży używać przyrządu Penskyego i Martensa.

27) W świadectwie winno się podawać, jaki przyrząd był użyty do oznacze-
nia punktu zapłonienia.

VII) Badania chemiczne.
a) Kwasy wolne.

28) Dotychczasowy sposób oznaczania kwasów wolnych w olejach należy za-
trzymać. Kwasy mineralne oznacza się w wyciągu wodnym ze 100 g oleju. Kwasy



906 CHEMIK POLSKI. Nr 46

organiczne oznacza się w olejach jasnych przez mianowanie 10 cm oleju, rozpuszczo-
nego w alkoholu z eterem, 1 / 1 0 n. ługiem wodnym lub alkoholowym. W badaniach ole-
jów ciemnych powinno się wyciąg alkoholem absolutnym z 10 cm3 oleju mianować
ługiem.

29) Kwasowość obliczać się ma, jak dotychczas, w postaci bezwodnika siarko-
wego. Jednakowoż poleca się również znaleziony rezultat podawać, jako „liczbę
kwasowości".

b) Rozpuszczalność w benzynie i benzolu.
30) Oznaczanie rozpuszczalności olejów jasnych w benzynie i benzolu jest zby-

teczne. Jedynie jeżeli oleje te są mętne, wtedy oznaczanie to jest konieczne.
31) Ciemne oleje powinny się rozpuszczać całkowicie.
32) W celu oznaczenia zawartości asfaltu należy oznaczać rozpuszczalność

w czystym eterze naftowym. Uenzyna winna posiadać ciężar właściwy 0.69—0,71
w -f- 15°, punkt zaś wrzenia 65—95°. Oznaczenie to uskuteczniać się ma w ten
sposób, że do 1 części badanego oleju dodaje się 40 części benzyny. Po 24 godzin-
nem staniu w ciemni obserwuje się, czy nie utworzył się jaki osad. Dla oznacze-
nia należy 5 g oleju traktować w sposób, jak w oznaczaniu jakościowem.

33) Oleje nie powinny zawierać nierozpuszczalnych ciał bitumicznych: Obec-
ność tych ciał może bj'ć stwierdzona przez oznaczanie zawartości asfaltu w filtro-
wanym i niefiltrowanym oleju.

34) Dopuszczona ilość asfaltu zależna jest od celu, do którego przeznaczony
jest olej.

c) Oznaczanie olejom tłuszczowych.
35) Olej tłuszczowy jakościowo oznacza się przez !/4-godzinne ogrzewanie

3 —4 cm3 badanego oleju w kąpieli parafinowej do 240° 0., z kawałkiem suchego
wodzianu sodu. Obecność oleju tłuszczowego powoduje pianę mydlaną lub ścinanie się
oleju, lub też obadwa zjawiska razem. Piana mydlana, utworzona na powierzchni
olejów cylindrowych, jest niezawodną wskazówką obecności oleju tłuszczowego.

36) Ilościowo oleje tłuszczowe oznacza się zapomocą zmydlenia (liczba zmydle-
nia) lub też wagowo sposobem Spitza i Honiga.

d) Wykrywanie oleju żywicznego.
37) Obecność oleju żywicznego oznacza się w ten sposób, że 5 cm3 oleju tra-

ktuje się kwasem siarczanym o ciężarze właściwym 1,62 i silnie wstrząsa. Jeżeli po
oddzieleniu się dwu warstw dolna warstwa zabarwiona będzie na żółto lub brunatno,
nie zaś na czerwono, coby dowodziło obecności oleju żywicznego, to olej jest
wolny od substancyj żywicznych. W razie zabarwienia się oleju na czerwono lub też
na kolor niezdecydowany, olej należy badać ilościowo (zapomocą ekstrakcyi Storcha,
polaryzacyi i t. d.). Wysoki ciężar właśc. oleju żywicznego (0,970 w 15°) i zupełna
rozpuszczalność jego w alkoholu absolutnym, pozwalają łatwo poznać obecność jego
w oleju mineralnym.

e) Oznaczanie wody.
38) Zawartość wody oznacza się ilościowo tylko w tych olejach, w których

próba jakościowa wykazała dużą zawartość wilgoci. W olejach, które w przy-
rządzie Penskyego wykazują punkt zapłonienia poniżej 240° C, zawartość wody ozna-
cza się w ten sposób, że 10—15 g oleju ogrzewamy na kąpieli wodnej do zaniku pie-
nienia się oleju. Z różnic wagowych oblicza się zawartość wody.

f) Alkalia i sole.
39) Alkalia i sole oznaczamy w wodnym wyciągu (28) oleju.

g) Próba ługowa.
40) Próba ługowa wykazuje obecność soli kwasu naftenowego, rozpuszczonych
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w oleju. Oznaczenie uskutecznia się w ten sposób, że 1 część oleju miesza się z 1 czę-
ścią ługu sodowego o gęstości 3° Be. Mieszaninę wstrząsa się dokładnie. Jeżeli-
by na warstwie, oddzielającej ługi i olej, nie utworzyła się emulsya, to soli tych niema.

B) Badania nznpełniające.
I) Punkt zapalności.

41) Oznaczanie punktu zapalności w olejach obok punktu zapłonienia jest zby-
teczne. Jedynie w razie znalezienia bardzo nizkiego punktu zapłonienia, lub też w ra-
zie specjalnej kwestyi, dotyczącej bezpieczeństwa ogniowego, oznaczenie to powinno
się uskuteczniać

42) Oznaczanie punktu zapalności dokonywa się w tyglu porcelanowym 4 cm
wysokim i 4 cm szerokim, na płaskiej kąpieli piaskowej. Tygiel powinien do połowy
być zanurzony w piasku. Ogrzewanie tygla ma trwać bez przerwy i co minuta tem-
peratura winna wzrastać o 4°, a w wyjątkowych tylko przypadkach dopuszcza się
wzrost temperatury o 6°.

II) Próba na destylacyę.
43) Próbę na destylacyę wykonywa się w tych razach, kiedy wskutek znale-

zionego zbyt nizkiego punktu zapłonienia podejrzewa się obecność lotnj'ch palnych
olejów, których poznanie jest wymagane.

44) Próbę na destylacyę należy stosować w badaniach celnĵ ch, służących do
klasyfikowania badanego materyału.

45) Próbę na destylacyę wykonywa się w kolbie szklanej Englera, zawierają-
cej 100 cm1 badanego oleju i połączonej z chłodnicą metalową (Verhandlungen des
\ereins fur Gewerbefleiss, 1887). Ogrzewanie olejów nie powinno posuwać się ponad
temp. 320° C.

46) W sprawach celnych przepisany jest przyrząd specyalny (Centralblatt fiir
das Deutsche Eeich, 1898, 279).

III) Oznaczanie iloici ciał dających się odparować.
47) Oznaczanie ciał dających się odparować podczas ogrzewania w otwartych

naczyniach (tyglu porcelanowym) jest tylko wyjątkowo koniecznem, przeważnie dla
olejów, używanych do smarowania maszyn o Wysokiem ciśnieniu.

48) Oznaczanie wykonywa się w tyglu, 4 cm wysokim i 4 cm szerokim, zanu-
rzonym do połowy w piasku. Ogrzewanie trwa od 20 do 30 minut. Wymagane są
dwa oznaczenia, z których średnia jest liczbą ostateczną.

IV) Zawartość parafiny.
49) Oznaczanie parafiny w olejach mineralnych jest zbyteczne. Jedynie

w razach szczególnych, np. dla stwierdzenia pochodzenia oleju, w analizach spornych
i t. d. oznaczanie to uskutecznia się sposobem alkoholo-eterowym według Holdego.

Powyższe postanowienia, przyjęte w 1900 roku na zebraniu Niemieckiego zwią-
zku w Kudesheim, wymagały ze względu na nowe doświadczenia laboratoryjne oraz
na nowe wymagania przemysłu pewnych zmian i uzupełnień. Zmiany te są nastę-
pujące:

a) Do A IV p. 12. Smarność olejów maszynowych i używanych przez drogi
żelazne badać należy w temperaturze -f- 20° i 50° C. Oznaczenie smarności olejów
cylindrowych uskuteczniać się powinno w temp. 50° i 100° C, w wyjątkowych zaś
tylko razach w temperaturach wyższych.

b) Do A VII p. 29. Kwasy wolne należy wyrażać nie jako bezwodnik siar-
kowy, lecz pod postacią „liczby kwasowości".

c) Do A VII p. 30—34. Ciała nierozpuszczalne w benzynie i alkoholu z ete-
rem winno się definiować nie jako asfalt lub smołę asfaltową, lecz jako ^ciała bitu-
miczne".
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Co do rozpuszczalności olejów mineralnych w benzynie (p. 32) poleca się usilnie
dokładne wypracowanie granic dla ciężaru właściwego benzyny, używanej do oznacza-
nia ciał bitumicznych. Przyjęto postanowienie, aby polecić odpowiedzialnej firmie
przygotowanie w większej ilości benz\ny o ciężarze właśc. 0,625 — 0,700, możliwie
wolnej od nienasyconych węglowodorów, i zaopatrzenie laboratoryów powyższym od-
czynnikiem.

W uzupełnieniu punktów 30 — 34 przyjęto następujące wnioski: Oznaczanie
ciał bitumicznych zapomocą alkoholu z eterem służy tylko jako oznaczenie porównawcze.
Otrzymane trzy rezultaty nie mogą się różnić więcej niż 0,5£. W kwestyi używania
alkoholu amylowego zamiast alkoholu z eterem należy wstrz\7mać się aż do ukończenia
dalszych doświadczeń.

d) Do A VII p. 35. Do oznaczenia olejów tłuszczowych oprócz ługu sodo-
wego można używać także sodu metalicznego.

e) Do A VII p.37. W kwestyi oznaczenia oleju żywicznego oprócz próby z kwa-
sem siarczanym o cięż. wł. 1,62 (zabarwienie czerwone) należy robić koniecznie próbę
z bezwodnikiem octowym i kwasem siarczanym o cięż. wł. 1,53. Fiołkowe zabarwie-
nie stwierdza niewątpliwie obecność żywicy.

f) Do A. VII p. 39. Sole naftenowe oznacza się w wyciągu wodnym, jak
wskazano w punkcie 28 i przez zwykłe spopielenie oleju.

(O: d. n.). L. N.

Dział patentowy.
PATENTY ROSSYJSKIE

Opracowane przez J. Bieleckiego i K. Jablczyńskiego.

Wyrób sadzy.

Niezwykle oryginalny jest patent niniejszy, dotyczący wyrobu sadzy. Oto
płomień spalających się ciekłych lub stałych węglowodorów lub t. p. materyalów sty-
ka się z wodą i oddaje jej cząstki węgla, które następnie oddziela się wprost przez
odliltrowanie.

Kys. 1. Rys. 2. Kys. 3.

Do celu powyższego można albo skierowywać płomyczki na strumień wody.
spływającej z a1 do a3 (rys. 1), albo też przepuszczać deszcz wodny przez płomień
(rys. 2), albo przesuwać tuż ponad płonryczkami wilgotny pas, spłukiwany następnie
w wodzie (rys. 3), albo wreszcie dotykać obracającemi się wraz z rurą v płomyczka-
mi powierzchni wody.

(Pat. ross. 8989, 23/VII-02—31/Y-04. D. J. Ogilvy w Stan. Zjedn.).
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Rozdzielacz do dwutlenku węgla w procesie saturacyjnym.
W naczyniu a do saturacyi mieści się pochyła rura e z szczelinami i ?, przez

które dopływający rurą c dwutlenek węgla wchodzi do płynu saturowanego. Aby

szczeliny się nie zatykały, wewnątrz rury e mieści się oś kwadratowa /, z nasadzone-
mi nożami k, wchodzącemi w szczeliny i i; wystarcza co pewien czas poruszyć w pra-
wo i lewo rączką ?, aby oczyścić szczeliny.

(Pat. ross. 8811, 3/IX-02—30/IV-04. F. W. Richter w Holandyi).
Odpędzanie cynku I innych metali w piecu elektrycznym.

Rudę cynkową zmieloną miesza się ze zmielonym również węglem, rudą żelazną
(jeżeli ruda cynkowa nie była przepalona), z wapniakiem i t. p.; mieszaninę wsypuje
przez otwór ,9 do pieca elektrycznego, gdzie ciepło promieniujące z łuku volty pomię-
dzy elektrodami 2,2 stapia ją i zamienia w pary zarówno wydzielony cynk, jak i ołów,

Rys. 1. Rys. 2.

srebro, złoto, zawarte w rudzie. Pary tych metali odchodzą przez 8 do kondensatora,
a przez 7 wypuszczany bywa żużel.

Rudy cynkowe ołowionośne, dotychczas, według wynalazcy, mało przerabiane
i nie mające prawie wartości, z korzyścią dają się przerabiać w powyższym piecu
elektrycznym.

(Pat. ross. 8967, 25/X-02— 31/V-04. Trollbattans Elektr. Kraft. actienbolag
w Sztokholmie).
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Retorta do suchej destylacyi drzewa
i innych materyałów.

Aby usunąć ucisk warstw wierzch-
nich, ciężkich na węgiel w warst-
wach dolnych, przez co tworzy się
dużo miału, wynalazca Popów zgina
retortę po lini parabolicznej, jak to
widać z załączonego rysunku. Prze-
cięcie retorty ma postać prostokąta
wydłużonego, odpowiednio do dłu-
gości wrzucanych polan drzewnych.

(Pat. ross. 8975, 30/XI-02 —
31/V-04. W. Popów w Nikolsku).

Wyrób brykietów,

Miał węglowy ogrzewamy naj-
pierw do temp. 100 — 500°, zależ-
nie od gatunku węgla, aby usunąć
wilgoć, związki siarkowe a w antra-
cytach zniszczyć własność jego roz-
pryskiwania się w ogniu. Na 100 czę-
ści wagowych podobnie wyprawio-
nego miału bierzemjr 7—12 cz. ce-
mentu portlandzkiego i po zmiesza-
niu zarabiamy wodą (dla przyspie-
szenia twardnienia do wody doda-
wać można nieco sody); w chwili
wiązania cementu, do masy dolewa-
my olejów mineralnych, np. odpad-
ków i prasujemy. Brykiety nie rozsy-
pują się w ogniu i co do ciepłodaj-
ności dorównywają najlepszym ga-
tunkom węgla

(Pat. ross. 9002 21/ITI-02 —
31/V-04. L. Juzbaszew w Pe-
tersburgu).

Sposób fabrykacyi żelatyny.
Przemytą skórę kraje się na kawałki i umieszcza w wirówce, zamykanej hermetycz-

nie i wytrzymałej na ciśnienie. Podczas niezbyt szybkiego biegu wirówki wprowadza
się do niej gorącą wodę lub parę pod ciśnieniem; woda rozpuszcza żelatynę. Roztwór
przesącza się szybko przez warstwę skór i wychodzi z wirówki w postaci zupełnie
czystego płynu. Otrzymuje się produkt lepszy i wydajność większą, niż w zwykłym spo-
sobie gotowania.

(Pat. ross. 9005 7/XII-02-31/V-04. W. Cormack i J. Lowson w Szkocyi).
Wyrób brykietów, płytek i t. p. z trocin, torfu i wogóle materyatu, zawierającego celulozę.

Materyał surowy zwilża się rozcieńczonym kwasem, jako to: solnym, azotowym,
siarkawym lub siarczan3'm i ogrzewa, w obracających się bębnach, zapomocą pary
do 105°—145° C. Po 30 — 60 minutach materyał wyjmuje się, przemywa, suszy
i prasuje bez jakiegokolwiek dodatku materyału wiążącego. Wyprasowane w ten
sposób przedmioty zdatne są do wielu celów.

(Pat. ross. 9015 29/IY-03—31/Y-04 A. Classen w Akwizgranie).
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Wyrób brykietów z torfu, trocin i innych podobnych materyałów.

Do gorącej mieszaniny z torfu zmielonego, trocin i nafty surowej, oczyszczonej
lub też odpadków naftowych dolewa się najpierw roztworu mydła sodowego żywicz-
nego, a następnie mleka wapiennego lub soli wapniowej albo też jakiej innej. " Two-
rzy się gęsta masa, z której woda odparowuje prawie całkowicie i która z łatwością
daje się prasować na brykiety. Zawartość nafty waha się w granicach od 5—GO„.
Mydło wapniowe zamienia naftę na masę twardą, nietopliwą, skutkiem czego brykiety
nie rozlewają się w piecu

(Pat. ross. 9019 8/Y-03 -31/V-04. S. Adrot w Paryżu).
Wyrób bezwodnika siarkowego i kwasu siarczanego na drodze kontaktowej.

Sposób polega na zastosowaniu wypałków pirytowych, zawierających siarczan
żelazowy; wypałki pełnią czynność katalizatora; wsypuje się je do górnego otworu obra-
cającego się cylindra, gdy otworem dolnym wchodzą gazy z pieców pirytowych. Gazów
nie potrzeba ani czyścić ani suszĵ ć.

(Pat. ross. 8819 18/11-02 — 30/1V-04 Fabryka farb dawn. Meister, Lucius
i Brilning. p. Chemik Polski tom III, str. 424).

Przegląd literatury chemicznej.
Mały przyrząd laboratoryjny do destylacyi z parą wodną.

Destylowanie z parą wodną jest bardzo częstą operacyą laboratoryjną, lecz
jednocześnie bardzo kłopotli-
wą, zwłaszcza, jeżeli się ma na
raz wykonać kilka podobnych
destylacyj. Pozzi-Escot wyna-
lazł wielce praktyczny przyrzą-
dzik, jak to świadczy załączo-
ny obok rysunek. Wymiary
przyrządu mogą być rozmaite;
Pozzi-Escot podaje następują-
ce: średnica epruwetki desty-
lacyjnej AB — 14 do 18 mm,
wysokość jej — 300 mm.
W wydęciu B mieści się z łat-
wością 20 — 30 cm3 płynu.
Kolba S j e s t zwykłą, litrową.
Przyrządzik powyższy oddał
już wynalazcy wieloliczne usłu-
gi; zwłaszcza można się nim
posługiwać w oznaczaniu kwa-
sów lotnych w winie lub tym
podobnych produktów fermen-
tacyjnych.

Jeżeli idzie o destylacyę nie z parą wodną, lecz z jakąś inną. to i w tym
razie przyrząd wartości swej praktycznej nie traci.

(Pozzi-Escot. Buli. de la soc. chim. de Paris, 31—32, str. 932). K. J.
Szybkie oznaczanie kwasu borowego w boraksie.

Kwas borowy w obecności gliceryny reaguje kwaśno na fenoloftaleinę,, wskutek
czego może być mianowany roztworem alkaliów (por. Chemik Polski t. I. str. 50). .Ta-

B
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cobi znalazł, że roztwór boraksu w obecności gliceryny również reaguje kwaśno na
fenoloftaleinę i koniec mianowania alkaliami przypada na chwilę tworzenia się meta-
boranu, stosownie do równania: Na2B4O7 -j- 2NaOH =: 2Na.,B2O4 -f- H2O.

Rozpuszcza się więc 2 — 4 g boraksu w wodzie, dodaje nadmiaru gliceryny
i kilka kropel roztworu fenoloftaleiny, a następnie mianuje roztworem 1 j.t n. KOH,
od użytej ilości ługu potażowego trzeba odjąć tę ilość, jaka zostaje użyta do nasyce-
nia kwasowości dodanej gliceryny.

(K. Jacobi. J. Am. Ohim. Soc. 26, 91).

Nowy udoskonalony przyrząd przenośny do wytwarzania gazów.

Znany wszystkim przyrząd Kippa do wydzielania gazów posiada dwie więk-
sze wady: 1) skutkiem wadliwego krążenia roztworu wydzielanie gazu ustaje znacz-
nie wcześniej, przed zużyciem kwasu; 2) do każdorazo-
wego nowego napełnienia roztworem przyrząd musi być
poprzednio opróżniony. Te wady powodowały cały sze-
reg zmian i budowę nowĵ ch przyrządów, jednak, po-
mimo licznych prób, celu dotychczas nie osiągnięto.

Herbert Mc. Coy proponuje w tym celu przy-
rząd, przez siebie udoskonalony; składa się on, jak
i przyrząd Kippa, z trzech głównych części. Dolna,
zawierająca ciało stałe, posiada objętość około 2 I i za-
opatrzona jest w trzj' otworj1: A, zamykany korkiem
gumowym z rurką szklaną i kranikiem, służy do od-'
prowadzania wydzielonego gazu; otwór S posiada takiż
korek i rurkę i służ}' do odprowadzania zużytych pły-
nów; w trzecim otworze mieści się szyjka kuli szkla-
nej z rurką c, dość szeroką. Przez otworek u góry
rurki C płyn ścieka do części dolnej, gdzie następuje
natychmiastowe wytwarzanie gazu. Jeżeli zamknienry
kranik rurki A, to gaz przez rurkę C dostaje się do
części środkowej i wypiera stąd płyn do części górnej.
Przyrząd ten służy do wytwarzania dwutlenku węgla, wodoru, siarkowodoru i t. d.;
prócz innych zalet posiada jeszcze i tę, że wj'twarza prąd gazu o stałej jednakowej
sile.

(Fi. Mc. Coy, Ber. d. d. chem. Ges., 1904. str. 2534). K. Kow.

Metody oznaczania szklą wodnego sodowego.

Nie zostało dotychczas należycie rostrzygnięte pytanie zasadnicze, czy szkło
wodne może zawierać wolny Na2O lub raczej NaHO, czy też jest to już z samej natu-
ry szkła niemożliwe.

Ze względu, że w szkle wodnem na 1 cząsteczkę Na2O wypada 3 lub nawet
więcej SiO2, niektórzy utrzymują, że wobec tak znacznej ilości kwasu o wolnym
NaOH mowy być nie może. Zważywszy jednak, że znane są roztwory, w których ga-
laretowata krzemionka istnieje obok wolnego ługu sodowego, i tylko specyalne wa-
runki zagęszczenia, lub temperatury zmuszają oba te czynniki do połączenia się, twier-
dzą inni, że prz3'najmniej teoretycznie istnieje możliwość znajdowania się wolnego
NaOH w szkle wodnem. Badania d-ra P. Herrmanna zdają się tę możliwość potwier-
dzać. Zrozumiemy jednak łatwo, że analiza wykazująca tylko ilości Na2O i SiO2 nie
da nam o ilości wolnego NaOH żadnego wyobrażenia, stosunek bowiem Na2O do SiO2

w szkłach wodnych jest bardzo zmienny; wnioskować więc z nadmiaru Na 20 o wol-
nym NaOH nie można.
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Wspomniany dr. P. Herrmann') podaje metody oznaczenia wolnego NaOH.
1) Szkło wodne strąca solą, kuchenną i alkoholem, w przesączu zaś oznacza NaOH

mianowaniem, używając fenoloftaleiny jako wskaźnika.
Szkło wodne można wprawdzie strącić samym alkoholem lub samą solą, w pierw-

szym przypadku jednak otrzymuje się roztwór tak gęsty, że prawie do filtrowania nie
zdatny, w drugim strącenie nie jest dokładne. Herrmann zaleca przeprowadzenie re-
akoyi, strącając naprzód roztworem soli, przyczem największa część szkła opada, a na-
stępnie, bez filtrowania alkoholem.

Przykłady:
a) do 10-ciu g szkła wodnego dodano 100 cm3 nasyconego roztworu NaCl:

wreszcie dopełniono alkoholem do 200 cm3, 100 cm3 filtratu mianowano; wynik,
0,252 Na,0;

b) do 10-ciu g szkła wodnego dodano 100 cm3 wody, następnie 20 cni nasyco-
nego roztworu NaCl, wreszcie dopełniono alkoholem do 250 cm3, 100 cm filtratu
mianowano; wynik: 0,254<g Na2O.

Z przykładu b) widać, że nawet w rozcieńczoirych roztworach i wobec małego
nadmiaru NaCl strącenie jest dokładne, mimo to jednak Herrmann radzi brać roztwoT

ry zgęszczone i znaczny nadmiar NaCl.
2) Dawna zarzucona metoda strącania szkła zapomocą BaCl2 była przedmiotem

ściślejszych badań Herrmanna i Schwabego, prz37czem zostało wykazane, że rozcień-
czenie, temperatura, i nadmiar odczynnika, bardzo znacznie wpływają na wynik. Ozna-
czenia Herrmanna wahały się pod wpływem wyżej wymienionych warunków między
0,19 a 0,90'£ Na20, Schwabego zaś między 0,72 a 2,1$ Na2O.

Wahania te powoduje rozpuszczalność krzemianu baru. Metoda w mowie bę-
dąca daje dokładne wyniki tylko po uwzględnieniu następujących ostrożności:

1) strącanie odbywać się powinno na zimno;
2) koncentracya roztworów ma być znaczna — i
3) nadmiar BaCl2 duży.
W myśl podanych ostrożności strącać się winno w sposób następujący: do 10 g

szkła wodnego rozcieńczonego 100 cni3 wodj- dodawać, lejąc cienkim strumieniem,
ora/ ciągle mieszając lub wstrząsając, conajmniej 10 y BaL'l3, rozpuszczonego w 100
cni* wody; mieszaninę tę dopełnić do 250 cm3, mocno wstrząsać i natychmiast filtro-
wać przez suchy sączek; po odrzuceniu pierwszych 20 do 30 cni filtratu dalsze 100 cm
tegoż mianować zapomocą */,„ n. kwasu w obec fenoloftaleiny. Ilość zużytych cm3

pomnożona przez 0,0775 da procent Na2O, przez 0,1 zaś NaHO.
Oznaczenie wolnego Na30 w szkle wodnem jest ważne na skutek jego zastoso-

wania w przemyśle mydlarskim. L.

0 pochłanianiu gazów przez węgiel drzewny w nizkiej temperaturze.

Już w 1874 roku sir James Dewar, pracując wraz z prof. Taitem nad osiągnię-
ciem możliwie doskonałej próżni, posiłkował się węglem drzewnym do usuwania osta-
tnich resztek gazu. Zaznaczyć trzeba, że węgiel z drzew ścisłych, a zwłaszcza węgiel
z orzecha kokosowego ma szczególną zdolność wchłaniającą. W3'żarzon3r w próżni
i przeniesiony do naczynia, np. z parą bromu o ciśnieniu zwykłem, wytwarzał pró-
żnię tak wielką, że wyładowania elektryczne dawały w niej szerokie smugi świetlne.

Im niższa jest temperatura, tem absorpcya gazów przez węgiel wzrasta; z tego to
powodu Dewar wykonał szereg doświadczeń w temperaturze powietrza ciekłego. Ma-
łą kulkę szklaną, zaopatrzona w rurkę z kranikiem, napełniał węglem z orzecha koko-
sowego, następnie węgiel wyżarzał po złączeniu kulki z pompą pneumatyczną, poczem
oziębiał go w powietrzu ciekłem i wreszcie łączył kulkę z gazometrem. Oto rezultaty:

') Por. Ohem. Ztg. M 75 i 76.
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Objętość gazu, pochłoniętego przez 1 cm3 Ilość wydzielonego
węgla z orzecha kokosowego przez"grani ciepła

w temp. 0° C. w temp. — 185° C~
wodór . . . . . . 4 cm3 135 cm3 9,3 ciepł..
azot 15 „ ' 155 „ 25,5 „
tlen 18 „ 230 „ 34 „
argon 12 „ 175 „ 25 „
hel 2 „ • 15 „ 2 „
mieszanina piorunująca . 12 J ; 150 „ 17 „
mieszaniny z CO i tlenu 30 „ 195 „ 34,5 „
tlenek węgla . . . . 21 „ 190 „ 27,5 „

Jak widać z tablicy, temperatura wywiera wpływ ogromny. Wyjątkowe stano-
wisko helu zniknie prawdopodobnie, skoro temperaturę jeszcze bardziej się obniży.

Uwagę również zwracają na siebie duże ilości ciepła, wytwarzające się pocTczas
absorpcyi gazu. Że tu nie zachodzi żadna reakcya, dowodnie przekonał się Dewar na
mieszaninie piorunującej i na mieszaninie CO z tlenem. Dewar wypowiada nadzieję,
że własność niejednakowego pochłaniania gazów przez węgiel mieć będzie duże zna-
czenie praktyczne w kierunku wydzielania gazów. Dewar zrobił doświadczenie na-
stępujące: 50 g węgla kokosowego, wyżarzonego w próżni, oziębił do—185° C. i po-
łączył następnie ze zbiornikiem suchego powietrza. • W przeciągu pierwszych 10 mi-
nut węgiel zdążył wchłonąć 5—6 I gazu. W ciągu następnej !/ 2 godziny tlen wypy-
chał z węgla azot, sam się na jego miejsce sadowiąc, jest bowiem od azotu łatwiej po-
chłaniany. Po nagłem ogrzaniu węgla do 15° C. wydzieliło się raptownie 5,7 I gazu
0 zawartości 56$ tlenu (w zwykłem powietrzu 23$). Jeżeli natomiast temperaturę
podnoszono zwolna, to w pierwszym litrze wydzielał się gaz o zawartości 18,5$ tlenu,
w drugim zawartość ta zwiększała się do 30,6$, w trzecim do 53$, w czwartym do 72$,
w piątym do 79$ i w szóstym do 84$. Powtarzając kilkakrotnie tę same operacyę,
możemy przeprowadzić zupełne rozdzielenie gazów z ich mieszanin.

(I. Dewar. Ann. chimie et phys., wrzesień 1904). K. J.

Utlenianie amoniaku na azotyny i azotany.

Według spostrzeżenia Schonbeina amoniak w obecności miedzi utleniany jest
szybko i łatwo przez powietrze atmosferyczne. Z obserwacyi tej skorzystali Traube
1 Biltz, lecz posiłkowali się tlenem, wydzielanym elektrolitycznie, a jako przenośni-
ka tlenu użyli tlenku miedzi; mianowicie w przestrzeni anodowej, oddzielonej prze-
poną, umieszczali silnie zalkalizowany roztwór wodzianu miedziowego w amoniaku.
Po puszczeniu prądu tlen prawie wcale się nie wydzielał i szedł całkowicie na utlenia-
nie amoniaku. Wodzian miedziowy okazał się znakomitym katalizatorem. Jakkol-
wiek wydajność prądu dosięgała 90£ i więcej, autorowie wstrzymują się na razie od
orzeczenia, czy metoda ich mieć będzie jakiekolwiek znaczenie praktyczne.

(W. Traube i A. Biltz. Ber. d. d. Ch. Ges. 37, str. 3130). K. J.

Ozon w ilościowem oznaczaniu manganu.

Janasch i Gottschalk w notatce tymczasowej ogłaszają, że ozonizowany tlen,
przepuszczany przez roztwór siarczanu amono-manganowego w obecności kwasu octo-
wego, strąca ilościowo dwutlenek manganu. Plj-n po odsączeniu od MQO 2 absolutnie
pozbawiony był manganu. Autorowie obiecują metodę tę szczegółowo opracować
i rozszerzyć ją na inne metale.

(Janasch i Gottschalk. Ber. d. deut. Cheui. Ges. 37, str. 3111). K. J.
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W sprawach, naszyci^.

Koło przemysłowców fabrycznych.

Pod hasłem samoobrony przemysłu tutejszego zawiązało się przy Sekcyi tech-
nicznej Tow. pop. przem i handlu Koło przemysłowców fabrycznych. Takiem kołem
miało być zapewne samo Towarzystwo pop. przem. i handlu w chwili, kiedy się orga-
nizowało. Czy potrzeby ówczesne były innego rodzaju, czy też zbyt mało odczuwano
korzyści ze wspólnej działalności przemysłowców w szerszym zakresie, dość, że pier-
wotny cel Towarzystwa poszedł w zapomnienie. Niejednokrotnie później wychodziła na
wierzch sprawa solidarnej akcyi, zwłaszcza w przemyśle drobniejszym, o który nie
troszczyli się wielcy nasi przemysłowcy. Co prawda istniał i istnieje komitet giełdo-
wy, z celem ogniskowania potrzeb wszystkich działów naszego przemj'słu i zadość-
czynienia im; że komitet giełdowy nie zawsze mógł podołać zadaniu, nie jego w tem
wina. Tu trzeba organizacyi w szerokim zakresie ze współudziałem czynnym wszyst-
kich przedstawicieli przemysłu, rozpoczynając od najdrobniejszych, a tych braknie
w komitecie giełdowym.

Zagranicą podobne związki przemysłowe obficie są rozpowszechnione; instykt
solidarności i obrona interesów zmusiły zarówno Anglików, jak i Niemców do zawią-
zywania instytucyj podobnych; mają one wpływ bardzo znaczny na postanowienia
rządowe Dzięki tym właśnie organizacyom wspólnym ochrona celna, taryfowa lub po-
datkowa zastosowana jest zawsze do potrzeb rzeczywistych kraju, a nie do celów je-
dynie fiskalnych. Tym organizacyom zawdzięcza przemysł niemiecki surowe środki
przeciw konkurencyi niedozwolonej, jak podrabianie firm, fałszerstwo produktów i t. p.
przez co położył tamę rozwielmożnieniu się oszustów, złodziei przemysłowych i t. p.

U nas prawie żadnych wspólnych crganizacyj niema w kraju; każdy idzie w po-
jedynkę, samopas. Pracować dla dobra ogólnego, a choćby tylko dla podniesienia tej
gałęzi przemysłu, z którą się jest związanym—uważane jest za naiwność, bośmy się
jeszcze nie przemogli, nie pozbyli się wielce niekulturalnego sposobu widzenia, że po-
dobna praca mogłaby „też" przynieść korzyści firmie konkurencyjnej. Błędny ten
punkt widzenia dawno już jest wyrzucony z obiegu przez kulturalne narody Europy,
Azyi i Ameryki.

Oto teraz tworzy się u nas koło przemysłowców do obrony i popierania najży-
wotniejszych interesów przemysłu krajowego, oraz do przedsięwzięcia wszelkich środ-
ków, zmierzających ku wzmocnieniu i rozwojowi sił wytwórczych w kraju. Zakres
działalności koła, czytamy w ustawie koła, określi sama praktyka życiowa i interes
chwili; w szczególności wszakże kompetencyi koła podlegają sprawy celne, przewozo-
we, podatkowe, taryfowe, statystyki przemysłowej i inspekcyi fabrycznej; dla skutecz-
nego osiągnięcia zamierzonych celów zarząd koła zorganizować ma biuro z płatnych
funkcyonaryuszów. Nie będzie to więc instytucya oparta jedynie na bezinteresownej
pracy kilku członków, których dobra wola rozstrzygałaby o losach instytucyi. Gdy nas
niedawno temu zaskoezj'ło prawo o odszkodowaniu robotników, znaleźliśmy się w nie-
małym kłopocie. Pomimo ujawnionych wad w tem prawie, nic nie mogliśmy zdziałać
na jego poprawienie. W Petersburgu pracują dwie komisye nad uzupełnieniem i po-
prawieniem tego prawa; zwróciły się one do Tow. pop. przem. i h. z propozycyą współ-
udziału. Naturalnie współudział przyrzeczono; wszystkie sekcye wybrały delegatów
honorowych, no i ani razu zebranie ich nie doszło do skutku. Prawo zostanie zmie-
nione, usankcyonowane, a my pozostaniemy bezradni, opieszali i ziewający. I tak
w wielu innych sprawach.
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Organizacya jest siłą,—mówimy często w zapale lecz bez ufności w treść zdania.
Niechże koło przemysłowców będzie tą organizacyą, która zaprzeczy zarzutom, czynio-
nym nam; niechże stanie się punktem oparcia do polepszenia i do uregulowania warun-
ków przemysłowych u nas.

Przemysł chemiczny Królestwa Polskiego w roku 1903.
(Dok.).

S z k 1 a r s t w o. W Kr. Polskiem istnieje 10 większych hut szklanych z pro-
dukcyą około 3 000 000 rb., prócz tego wyliczyćby można było dużą ilość hut drob-
niejszych, wyrabiających szyby lub gorszego gatunku butelki. Szkła stołowego idzie
z zagranicy: z Francyi, Austryi i Niemiec około za 1/2 miliona rubli. Natomiast fa-
bryki szkła zwierciadlanego podniosły znacznie produkcyę w latach ostatnich i wy-
parły wyrób głównie belgijski. Szkła optyczne dotąd szły prawie wyłącznie z Francyi,
ostatnio jednak Austrya podjęła walkę skuteczną na rynku tutejszym.

W y r o b y c e r a m i c z n e . Produkcya w Kr. Polskim choć olbrzymia co do
ilości, ogranicza się jednak na gatunkach gorszych. Odnosi się to do wyrobów fajan-
sowych i majolikowych, gdyż porcelany z powodu braku materyału surowego zupełnie
prawie w Kr. Polskiem się nie wyrabia.

Konsul zwraca szczególną uwagę na Warszawę jako na dobry rynek zbytu dla
towarów szklanych, fajansowych i porcelanowych. Natomiast co do wyrobów terako-
towych przestrzega, że rynek tutejszy przeładowany jest wytworem miejscowym, dzię-
ki ogromnemu postępowi w tym kierunku fabryk w Kr. Polskiem.

F a b r y k a c j a c e m e n t u . Szybki wzrost tej gałęzi przemysłu w 1899 r.,
jako też spekulacya budowlana, spowodowały, że cementownie powstawały jedna po
drugiej, tak, że wkrótce produkcya stała się dwa razy większą od zużjrcia. Utworzony
w 1900 roku syndykat nie odpowiedział nadziejom i dał nawet ujemne rezultaty, skut-
kiem bowiem zwiększenia ceny zapotrzebowanie się jeszcze bardziej zmniejszyło.

Dla większych znów fabryk, które już się zamortyzowały i które mogły się za-
dowolić niższemi niż inne cenami, syndykat okazał się nie na rękę. Z tego też powo-
du został rozwiązany. Nastąpił raptowny spadek cen z 3,50 na 3,20, a nawet 2,90 rb.
za beczkę loco Warszawa. Niektóre młodsze firmy ofiarowały nawet ceny ze stratą,
lecz mimo to nabywców nie znalazły.

Dopiero z wiosną roku 1903 zauważyć się dało pewne ożywienie w handlu,
choć ceny pozostały bardzo nizkie. Stopniowo sytuacya się polepszała i w końcu r. 1903
zarówno ceny, jak i zapotrzebowanie znacznie wzrosły, co dawało nadzieje jeszcze
Iepsz3'ch w przyszłości stosunków.

Produkcya fabryk cementu w 1899 r. dosięgała 1 300000 beczek, w r. 1902
spadła do 500000 (najniższa) i w 1903 znów się podniosła nieco ponad 800000 beczek.

Wwóz cementu z zagranicy do Kr. Polskiego nietylko ustał zupełnie, lecz nawet
nasi producenci wysyłali swój towar do Niemiec. Temu stanowi położyła wreszcie ko-
niec umowa między fabrykami, według której cement z Niemiec do nas, ani od nas
do Niemiec nie ma być odtąd przewożony.

Największa wytwórczość 10-iu cementowni w Król. Polskiem obliczona jest
na 2 mil. beczek (w Cesarstwie istnieje 38 cementowni z wytwórczością największą
8 500000 beczek).

G a r b a r s t w o należy w Polsce obok przemysłu metalurgicznego i manufaktu-
rowego do najdawniejszych i bardzo rozwiniętych działów przemysłu; ze względu je-
dnak na wyrób, dużo pozostawia do życzenia i dopiero od niedawna widać tu pewien
postęp.
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Główniejsze fabryki ogniskują się w guberniach warszawskiej i radomskiej, na-
stępnie kaliskiej, kieleckiej i suwalskiej; niektóre z nich pochodzą z początków zeszłe-
go stulecia, a jedna nawet z połowy XVIII wieku.

Głównym produktem garbarni tutejszych jest skóra na obuwie, a zwłaszcza skó-
ra podeszwiana. Do wyrobu tej ostatniej służą częściowo skóry bydła stepowego
z Cesarstwa, głównie jednak przerabiane są skóry wołowe, t. z w. „rios" z Ameryki
południowej, dużo też idzie skór niemieckich.

Skóry końskie garbowane są według systemu hamburskiego i stąd wzięły swą
nazwę; skóra hamburska jest specyalnością tutejszego rjaiku i przedmiotem wywozu
do głębi Rossyi.

Skóra chromowa dotąd bardzo niewielki miała odbyt w kraju. Próby początko-
we były nieudatne i przysporzyły dużo strat fabr3rkantom. Dopiero kiedy przed 4—5
laty jeden z tutejszych przemysłowców założył racyona/nie prowadzoną garbarnię chro-
mową i zrobił na niej majątek, inne fabryki zaczęły iść tym śladem. Obecna produk-
cya miejscowa jeszcze nie pokrywa zapotrzebowania, które szybko wzrasta. Przywóz
tego gatunku skór z zagranicy odrazu stał się znacznym; głównym dostawcą były
Niemcy (prowincye reńskie), następnie Francya, a w mniejszym już stopniu Stany
Zjednoczone i Austrya.

Skóry lakierowanej Królestwo Polskie nie wyrabia wenie, choć zapotrzebowa-
nie jej wciąż wzrasta. Wyłącznym prawie dostawcą są Niemcy, a zwłaszcza kilka fa-
bryk nad Renem, w którj'ch rękach zmonopolizowany jest nieomal cały import tutejszy.

Również skóry na pasy wyrabiane są w ilości, niepokrywającej zapotrzebowa-
nia. To samo da się powiedzieć o skórkach na rękawiczki; białoskórnictwo bowiem
powstało dopiero w ósmym dziesiątku lat. Oprócz 6 większych firm, reszta są to
drobne warsztaty; całkowita produkeya białoskórni dosięga jakichś 400 000 rb.

Ogólnie biorąc, położenie garbarni tutejszych w ostatnich latach staje się coraz
to gorsze. Częściowo spowodowane to zostało przez założenie nowych garbarni w Ce
sarstwie: głównie zaś podziałał ogólny kryzys a w końcu 1908 r. niepewność sy-
tuacyi na Wschodzie i wstrzymanie na skutek tego wysyłek. Jednocześnie przywóz
z zagranicy skór gotowych zmniejszył się znacznie.

P r z e m y s ł c h e m i c z n y w ściślejszem tego słowa znaczeniu. Bogactwo
pokładów węgla i rudy, niewyczerpane źródła nafty, mnogość kopalni soli i wreszcie
niezmierzone lasy w państwie rossyjskiem, zdawałoby się, stwarzają przemysłowi che-
micznemu bardzo dogodną podstawę bytu. Mimo to przemysł chemiczny rozwija się
bardzo wolno, choć ani nie brak specjalistów, ani też ludzi przedsiębiorczych. Główną
przyczyną jest wysoko rozwinięty przemysł chemiczny w Niemczech, który czyni nie-
możliwą konkurencyę fabrykom miejscowym i wszelkiemi sposobami stara się im
zaszkodzić.

Przemysł chemiczny w Polsce w ostatnich latach rozwinął się jednak dość po-
kaźnie. W r. 1870 było tylko 24 fabryk, z produkcyą roczną wartości 300 000 rb.;
w r. 1897 liczba fabryk wzrosła do 50, a wartość wytworów do 800000 rb.; w 190.4
roku pracowało 60 fabryk o ogólnej produkcyi 1 500 000 rb.

Królestwo Polskie wyrabia rocznie około 800000 pudów kwasu siarczanego,
czyli średnio 10$ całej wytwórczości w Państwie (8750000 pudów). Kwas siarczanj'
produkowany bj'wa przeważnie z pirytu, przywożonego z zagranicy. Tylko dwie fa-
bryki w Państwie pracują według metody kontaktowej; jedna z nich jest w Warsza-
wie, druga w Petersburgu; w czasach ostatnich w rządowej fabryce prochu w Ochcie
urządzono fabrykę kwasu siarczanego sposobem kontaktowym; produkeya jej przezna-
czona jest tylko na potrzeby rządowe. W\rwóz kwasu siarczanego z Królestwa wgłąb
Państwa jest nieznaczny i wynosi zaledwie 25 000 pudów rocznie.

Zapotrzebowanie na kwas azotowy i solny do celów technicznych jest małe
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i pokrywa się przez wyrób fabryk tutejszych; jedynie czyste chemicznie kwasy spro-
wadzane są z Niemiec.

Chlorek i soda wyrabiane są elektrolitycznie w trzech fabrykach, z których jedna
„Elektryczność", założona w 1897 r., wyprodukowała w 1900 roku 153000 pudów
chlorku i 75000 wódziami sodu. Zapotrzebowanie na te produkty jest większe, niż
produkcya miejscowa i z tego powodu dużą. ich ilość wwozi się z zagranicy; w ostat-
nich czasach z powodu podniesienia cła (na chlorek do 1,15 rb. i na NaOH do 82,5 k.
za pud) wwóz nieco się zmniejszył.

Kwas karbolowy fabrykowany jest jedynie w postaci surowej. Gazownia war-
szawska przerabiała przed kilku laty surowy karbol na krystaliczny, lecz z powodu
konkurencyi zagranicznej nie mogła wyjść na swoje i zaprzestała roboty. Czysty kwas
karbolowy sprowadzany jest głównie z Niemiec, a w małej ilości z Anglii.

Esencyę octową w Królestwie Polskiem produkują trzy fabryki na sumę
350000 rb. Potrzebny do tej fabrykacyi octan wapnia częściowo wyrabia się na miej-
scu, przeważnie jednak sprowadza się z zagranicy.

Alkohol metylowy prawie wyłącznie wyrabiany jest w kraju; dopiero w cza-
sach ostatnich pojawił się także towar zagraniczny.

Kwasu winnego Królestwo Polskie wytwarza na sumę 150000 rb.
Farby anilinowe. Gałąź tę przemysłu chemicznego reprezentuje kilka fabryk,

w których praca ogranicza się do bardzo prostego przerobu półfabrykatów, przywożo-
nych z zagranicy. Fabryki tutejsze sprowadzają z zagranicy naftol i jego sulfokwasy,
anilinę, tolidynę, ksylidynę, benzydynę. nitrozwiązki aminów i fenoli. Całkowita pro-
dukcya wyraża się sumą 1620000 rb.

Farby mineralne wyrabiane są w Królestwie Polskiem w siedmiu fabrykach
z produkcya roczną 450000 rb., z czego na ultramarynę przypada 150000 rb.

Preparaty chemiczno-farmaceutyczne w„vrabiała jedna tylko większa fabryka za
ogólną sumę 100 000 rb. Przywóz natomiast z zagranicy dosięga 600000 rb. Watę
hygroskopijną wytwarzała jedna tylko fabryka, która jednak nie pokrywa zapotrze-
bowania i duże ilości waty opatrunkowej rok rocznie idą z Czech do Kr. Polskiego.

Nawozy sztuczne. Zapotrzebowanie ich było w 1903 r. mniejsze, niż w 1902 r.
z powodu nieurodzaju i powodzi, które obniżyły zdolność ziemian do kupna nawozów
sztucznych. kSpotrzebowy wany w Królestwie Polskiem superfosfat jest całkowicie po-
chodzenia miejscowego, gdyż cło nie pozwala na wwóz tego towaru. Tylko nadgra-
niczne okręgi Cesarstwa sprowadzają superfosfat z zagranicy. Na Litwę i do prowin-
cyj bałtyckich idą duże ilości superfosfatu zagranicznego. Wwóz w 1903 r. równał
się 1 500000 pudów, w 1902 r. 2 mil. pudów. Przemysł superfosfatowy nie jest wca-
le w stanie kwitnącym, ponieważ fabryki z powodu słabego zapotrzebowania nie mo-
gą wyzyskać całej swej produkcyjności.

Smary maszynowe stałe, następnie smary do pasów i wazelinę robią fabryki tu-
tejsze w ilości wystarczającej; tylko wazelinę aptekarską i lanolinę sprowadza Kró-
lestwo z zagranicy. Degrasu w dalszym ciągu dostarcza zagranica, szczególniej Ho-
landya i Niemcy.

Niestety w sprawozdaniu p. Ugrona brak jest często wykazów szczegółowych,
co zresztą wobec braku u nas wszelkich danych statystycznych i niepomiernej trudno-
ści w ich zebraniu wytłumaczyć się daje.

Wiadomości bieżące.
Sekcya chemiczna. W sobotę dn. 19 lis- Na porządek dzienny wniesione będą

topada odbędzie się posiedzenie Sekcyi następujące sprawy bieżące: powstanie
chemicznej. Przemawiać będzie K. Jabł- koła przemysłowców fabrycznych oraz or-
czyński na temat „Mechanika reakcyi. ganizacya biura pośrednictwa i wyszukiwa-
Prawo działania mas". nia pracy.
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Zjazd producentów bawełny odbył się
w końcu zeszłego miesiąca w Agdaszu
w gub. elizabetpolskiej; osada Agdasz jest
jednem z ognisk handlu bawełną. W zje-
ździe uczestniczyły firmy łódzkie: Poznań-
ski, Sc.heibler oraz łódzki komitet giełdo-
wy. Postanowiono w zasadzie podnieść
hodowlę bawełny na Kaukazie przez za-
stosowanie szeregu środków zaradczych,
jak przez uregulowanie rzek, urządzenie
zbiorników wody, otworzenie szkół zawo-
dowych, założenie pól doświadczalnych,
urządzonych wzorowo, a nadewszystko
przez ułatwienie w przejeździe robotników
miejscowych i perskich, brak bowiem rąk
roboczych jest jednym z głównych hamul-
ców rozwoju; zwracano także uwagę na
ułatwienie kredytu, sprzedaż nasion wybo-
rowych i t. p. Obliczono, że po oddaniu
odpowiednich gruntów pod hodowlę ba-
wełny zbiór jej roczny wzrosnąć mógłby
do 2600000 pudów.

Z przemysłu żelaznego. Towarzystwo za-
kładów ostrowieckich ukończyło budowę
drugiego pieca Martenowskiego o typie
najnowszym Koszt budowy przewyższa
60000 rb. Towarzystwo ma zamiar grun-
townie przebudować pozostałe w fabryce
9 pieców Martenowskich dawnego typu.

Wywóz przędzy bawełnianej z Łodzi do
Anglii, według zdania fabrykantów łódz-
kich, może się opłacić, a to ze względu na
zwrot cła za materyał surowy; w razie naj-
gorszym fabrykantom zwrócą się kos/.ty
wyrobu przędzy, co już będzie zyskiem
niemałym, wydobyty bowiem zostanie ka-
pitał obrotowy, zagwożdżony dotąd w to-
warze,

Węgiel kamienny w Królestwie Polskiem.
„Torg.-Prom. Gaz." w takiem oto świetle
przedstawia obraz działalności naszych
kopalń węgla. W ostatnich trzech latach,
pisze gazeta, kopalnie w zagłębiu dąbrów -
skiem sztucznie podtrzymywały wysoką
cenę węgla. Na rynek nie wypuszczano
całkowitej ilości wydobytego węgla, lecz
tylko część jego, nieodpowładającą wcale
zapotrzebowaniu. Resztę zsypywano na
kupy, gdzie miliony pudów, pod wpływem
czynników atmosferycznych, stopniowo
ulegały rozkruszeniu, tracąc całkowitą swą
wartość. Pomimo takiej gospodarki, towa-
rzystwa węglowe wypłacają pokaźne dy-
widendy, dochodzące nieraz do 40%.

Podobna polityka kopalń węgla nie by-
ła na rękę fabrykom, które nieraz w se-
zonie musiały zatrzymywać roboty z po-
wodu braku paliwa.

Nie bacząc na trudne warunki ekono-
miczne, w jakich się znalazł przemysł Kr.
Polskiego w czasach ostatnich, dąbrow-
skie kopalnie węgla naznaczyły, jak
zwykle za lat dawnych, dość •wysokie ce-
ny również na r. 1904/5. Oferta ich je-

dnak została przez większych fabrykantów
odrzucona; ci ostatni zwrócili się do ko-
palń na Śląsku Górnym, które, zniżywszy
odpowiednio ceny, podjęły się bardzo po-
kaźnych dostaw rocznych, bzczególnie ener-
gicznie wystąpił w tym kierunku okręg
łódzki, dokąd w ostatnich latach masami
już szedł węgiel śląski. Wskutek tego
faktu oraz wskutek przewidywania, że
obecny zastój przemysłowy zmniejszy za-
potrzebowanie węgla, kopalnie dąbrowskie
zniżyły znacznie cenę i zaczęły kręcić się
około wyszukania nowych rynków zbytu,
zwracając się do zarządów wielu państwo-
wych dróg żelaznych z propozycyą dosta-
wy węgla.

O ile obecnie już sądzić można, w roku
przyszłym oczekiwany jest zastój w prze-
myśle węglowym. We wszystkiem musi
być miara, a w szczególności w podnosze-
niu cen. Żądza wysokich zysków w razie
zbyt forsownej zwyżki zamienić się może
w straty. Polityka kopalń dąbrowskich,
oczywiście, potwierdzi jeszcze raz tę re-
gułę i na nieszczęście przyczyni się tylko
do pogorszenia stanu ekonomicznego, któ-
ry i bez tego w Kr. Polskiem jest bardzo
zły.

Huta „Skarżysko". Komitet Ministrów
zezwolił towarzystwu akcyjnemu „Skarży-
sko* na zmniejszenie kapitału zakładowe-
go z 750000 rb. do 450000 rb., przez obni-
żenie nominalnej wartości akcyi pojedyn-
czej z 600 rb. do 360 rb. Różnica ma
pójść na pokrycie strat do wysokości
281172 rb., a reszta 18827 rb. na zapłace-
nie części długów towarzystwa.

Tow. ross.-amerykanskle wyrobów gumo-
wych uzyskało prawo zwiększenia kapitału
zakładowego z 6000000 rb. na 6500000 rb.

Fabryka firanek i koronek M. S. Feinkin-
da zmniejsza kapitał zakładowy z 2 mil. rb.
na 1200000 rb. Różnica 800000 rb. słu-
żyć ma do uregulowania części długu,
wynoszącego obecnie 1285256 rb.

Przyrząd elektryczny do wyszukiwania
żył kruszcowych. Niedawno temu czaso-
pismo nasze donosiło, o próbach nad wy-
szukiwaniem rud w głębi ziemi. Zmiany
w falach elektrycznych, wysyłanych
w głąb ziemi i wracających z powrotem,
dawały znać o istnieniu żył kruszczowych.
Próby praktyczne, dokonane w Anglii,
przez „Electrical ore Finding Comp." mia-
ły wynik wielce dodatni; mianowicie to-
warzystwo "Barrow Hematite Steel Comp."
zapragnęło zbadać teren hematytowy pod
Furnestem. Kiedy w miejscu wskazanem
przez przyrząd zaczęto kopać, natrafiono
na pokład hematytowy na głębokości
88 stóp.

Eksperci przysięgli. Ministeryum skarbu
zamierza wprowadzić instytucyę ekspertów
przysięgłych do oceny towarów, a to ce-
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lem walki z fałszerstwami produktów su-
rowych i fabrykatów. Instytucye te skła-
dać się mają z członków knpiectwa i prze-
mysłu. Przewodniczącego wybierać będzie
ministeryum skarbu. Mają one mieć pra-
wo nakładania kar w wysokości 100 rb.
Aby zaś wyrok ich opierał się na danych
faktycznych, urządzane będą przy nich spe-
cyalne laboratorya probiercze, w których
podlegać mają próbom zarówno surowe
materyały, jak i produkty gotowe.

Dochody fabryk. Cukrownia i rafinerya
steblewska w kampanii 1903/4 r. dała do-
chodu 61444 rb.; dywidenda 6%. Kap.
akc. 400000 rb.

Cukrownia czeczelnicka w gub. podol-
skiej w tejże kampanii przyniosła docho-
du 113360 rb. Dywidenda 10& Kap. za-
kładowy 600000 rb.

Cukrownia i rafinerya „Ruda Czernia-
w y " w gub. grodzieńskiej w 1901 r. stra-
ciła 10912 rb, w 1902 r. zyskała 48589 rb.,
a w 1903 r. widnieje tylko suma 97 rb.,
jako czysty dochód. Dywidendy przez te
trzy lata nie udzielano. Kap. akc. 800000 rb.

Cukrownia Wielko-bobrycka w gub.
charkowskiej zamknęła kampanię 1903/4 r.,
dochodem 26164 rb. Dywidenda &%. Kap.
akcyjny 300 rb.

Cukrownia i rafinerya „Błagodatyriska"
w gub. kurskiej w kampanii 1903/4 r.,
straciła 1407 rb. Kap. zakł. 650000 rb.

Cukrownia „Małowiskowska" w gub.
chersońskiej w 1903/4 r. dała dochodu
71422 rb. Dywidenda 6%. Kapitał zakła-
dowy 800000 rb.

Cukrownia Młodzieszyn-fabryczny w gub.
warszawskiej w 1903/4 r przyniosła do-
chodu 138360 rb. Dywidenda b%; na amor-
tyzację przeznaczono 58 031 rb. Kapitał
zakł. 750000 rb., amortyz. 320270 rb.

Cukrownia „Pawło-Olgińska" w gub.
charkowskiej dala w 1903/4 r. dochodu
20332 rb. Dywidenda 0%. Kapitał akc.
1500000 rb.

Cukrownia „Rżewsko-Pawłowska w gub.
kurskiej; w 1903/4 r. dochód jej równał
się 76115 rb.; dywidenda 8°„'. Kap. akc.
750000 rb-

Cukrownia i rafinerya „Druga iwarikow-
ska" w gub. kijowskiej miała w 1903/4 r.

(5 rok oper.) dochodu 141644 rb, które
prawie w całości poszły na zapłacenie pro-
centów i na kap. amortyz. Dywidenda 0%.
Kap. zakł 500000 rb.

Cukrownia i raflnerya „Sablino-znamień-
skoje" w gub. chersońskiej straciła w 1903/4
roku (9 rok oper.) 8032 rb. Kapitał akc.
1000000 rb.

Cukrownia i rafinerya „Zbiersk" w gub.
kaliskiej dała w 1903/4 dochodu 100779 rb.
Dywidenda 10'/$. Kap. zakł. 810000 rb.

Cukrownia „Światopełk" w gub. kijow-
skiej osiągnęła w 1903/4 r. (4 rok oper.)
dochodu 164128 rb. Dywidenda 21,95£.
Kap. zakł. 500000 rb., amortyz. 12786 rb.

Cukrownia „Jartuszkowska" w gub. po-
dolskiej zamknęła w 1903/4 r. rachunki
swe dochodem 126450 rb. Dywidenda 25%.
Kap. zakł. 450000 rb., amortyz. 925211 rb.,
zapasowy 484163 rb.

Gazownia w Odesie osiągnęła w 1903/4 r.
(36 rok operac.) 152692 rb. zysku. Dywi-
denda 10,85*, kap. akc. 995819 rb.

Administracya towarzystwa „Ragozin
i S-ka", ogłasza sprawozdanie z obrotów za
1903/4 rok. Czystego zysku otrzymano
19032 rb. Kap. zakładowy towarzystwa
3500000 rb.

Tow. rossyjsko-belgijskie wyrobu prepa-
ratu „Fayier" i innych produktów che-
micznych w 1903 r. straciło 34911 rb. Kap.
zakł. 375000 rb.

Rafinerya spirytusu w Petersburgu mia-
ła w 1903/4 r. dochodu 130918 rb. Dy-
widenda 10& Kap. akc. 1000000 rb.

Fabryka żelatyny i kleju p. f. „Żelaty-
na" w Petersburgu straciła w 1903 rokn
32026 rb. Kapitał akcyjny 600000 rb.,
zmniejszony zostanie na skutek uchwały
zebrania ogólnego do 300000 rb.

Tow. ross.-włoskie wyrobu materya-
łów włóknistych w Warszawie. Dochód
towarzystwa w 1903/4 r. (6 rok oper.) rów-
nał się 128888 rb. Dywidenda b%. Kap.
akcyjny 900000 rb . amort. 302748 rb.

Fabryka sukna „Leonhardt, Welker
i Gibbardt" pod Łodzią dała w 1903/4 r.
(5 rok oper.) dochodu 225175 rb. Dywi-
denda 9%. Kap. akc. 2 mil. rb., amortyza-
cyjny 487005 rb.
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