
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
OZASOPISMO, l!OSWIĘOONE SPRA WOM PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO I IIUTNIOZI~GO. 

M 15 (45). Dąbrowa, dnia l sierpnia 1905 r. Tom II. 

P osf<?py chemii hufnic?ej \\? r. 1904. 
(Dokoilczenie. p. :.\! 14. str. 311 ). 

Odllliana sposobu os!laczellia ntallganzt w że. 

lazie i stali zapomoca persiarcznllów. H. PROCTE 

SMITH. (Ohemical N'€ms, 1904, 90, 237). Podług 
danych autora postępuje się przy oznaczeniu w 
sposób następujący: w próbówkę o przekroju l 
cal i długości G cali od waż a się po 0,2 gr bada
nego materyału, w drugiej zaś takiej samej od
waża się tyleż stali normalnej, t. j. takiej, której 
zawartość manganu dokładnie znamy. Z biurety 
dodajemy 10 wz 3 kwasu azotowego (c. w. 1,2) do 
każdej próbówki i rozpuszczamy, ogrzewając na 
małym płomieniu. Gotuje się tak długo, aż ujdą 
brunatne pary tlenku azotu, potem dodaje 10 c1n3 

azotanu srebra (1,70 gr czystej soli w 1000 cm3 

wody) i okolo l gr stałego persulfamoniaku, któ
ry wrzucamy przy pomocy szpatelka do próbów
ki. Teraz ogrzewa się ł:agodnie nad płomieniem 
aż do zupeł:nego rozpuszczenia soli; n as tępnie 
zmywa się ze ścian nieco przyczepionej soli i 
wstawia próbówkę do zimnej wody. Gdy roz
ezyn różowy zupełnie ostygł, wlewa się go do 
czystej porcelanowej parownicy, próbówkę wy
mywa i miaruje rozczynem ar eninu sodowego 
(5 gr czystego As20 3 i 15 gr czystego N a2003 

rozpuszcza podczas wrzenia. w 250 cm3 wody i po 
oziębieniu rozcieńcza do 1000 cm3; z tego 40 wz3 

rozczynu rozcieńcza się do 1 /~ litra, którego to 
rozczynu l c11z3 odp0wiada O,lOfoMn). Miaruje się 
dotąd, dopóki jedna kropla rozczynu nie zamie
ni bladoróżowego rozczynu na bladozielony. Si
łę rozczynu arsenikalnego kontroluje się zapo
mocą stali normalnej. N p. stal, która zawierała 
0,45°/0 Mn, .wymagala 4,3 wz3 arsenikalnego rozczy
nu; dlatego 0,-±5 : 4,3=0,105. Ilość wt~ rozczynu 
arsenikalnego dla innej stali dała po pomnożeniu 
przez 0,105 zawartość procentową manganu w 
badanej stali. 

. Próba lta Jti!ziel. DoNALD 0LARK. (Engin. and 
Mm. ~ ourn., 1904, 77, 1004). W hucie Dapto 
(~melttng and Rafining 0!2. of Australia) badano 
lnlka metod, służących do oznaczenia niklu. N aj
szersz_e zasto~owanie znalazła w praktyce odmia
na mtaro\vama sposobem MooRA amoniakalnego 
r?zczynu niklu cyankiem potasowym. Tworzy 
stę przytern sól podwójna. Jako wskaźnik sluży 

przytern jodek srebra, który zostaje w rozczy
nie zawieszony. nie rozpuszcza się w amoniaku, i 
dopiero wobec nadmiaru cyanku potasowego zni
ka. Zupełna przezroczystość rozczynu świadczy 
o końcu reakcyi. Dla oznaczenia ilości cyanku 
potasowego, jakiej potrzeba było, aby rozczyn 
uczynić przezroczystym, dodaje się z innej biu
rety rozczynu srebra aż do wywołania pierwot
nego zmętnienia. Sposób upraszcza się, jeżeli do 
rozczynu cyanku potasowego dodamy nieco cyan
ku srebra, a rozczynem tym miarujemy roztwór 
niklowo- amoniakalny, zaprawiony jodkiem pota
sowym. Podczas miarawania rozczyn staje się 
coraz mętniejszy, aż cała ilość niklu zamienia się 
na cyanek niklowo-potasowy i wtedy rozczyn od
zyskuje pierwotną przezroczystość. Naprzód na
stawia się rozczyn cyanku potasowego na czystą 
sól niklową i azotan srebra. Sposób ten, stosowa
ny do rud Nowej Kaledonii, dal dobre rezultaty, 
jeżeli rudy nie zawierały dużo żelaza. Do ozna
czenia miedzi lub cynku w rozczynie amoniakal
nym metoda ta się nie nadaje. 

Próba 11n 1tikiel. ANDHEW M . .FAiłiLIE. (Eng. 
and Min. J ournal, 1904, 78, 5). W dopełnienie 
publikacyi DoNALDA 0LARKA, w której tenże po
wiada, że miarowanie cyankiem potasowym w 
obecności miedzi, cynku lub manganu nie da się 
zastosować, podaje autor sposób, używany w prak
tyce przy badaniu nowego srebra, który się zasa
dza właśnie na takiero miarowaniu. Fostępuje się 
mianowicie w sposób następujący: stop metaliczny 
rozpuszcza się w kwasie azotowym, roztwór za
prawia amoniakiem, zakwasza słabo kwasem siar
czanym, ogrzewa do 90° i dodaje 10 cm3 rozczy
nu kwasu siarkawego (H2S03) i 2 g1' siarkocyan
ku (NH4 0NS). Miedź opada jako siarltocyanek 
miedziowy; osad bialy. Osad ten należy odsączyć 
i zbadać w zwykły sposób zapomocą dowolnie 
obranego sposobu. Przesącz zaprawia się znowu 
amoniakiem, zakwasza następnie kwasem cytry
nowym, lepiej nawet kwasem mrówkowym, i 
wprowadza przez 10 minut siarkowodór do zim
nego rozczynu. Przytern opada siarczek cynko
wy, jako bialy osad, takowy odsącza się, przemy
wa, rozpuszcza w rozcieńczonym kwasie solnym 
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i oznacza cynk, jako fosforan. Przesącz należy wymyć gorącą wodą. Przesącz zakwasza się i 
uwolnić od. siarkow_odoru. przez g?towanie sąc7y puszcza przez reduktor cynkowy i miaruje roz
i po dodamu amomaku Jako też JOdku srebra, .1a- tworem nadmanganianu potasu. Jeżeli analiza 
ko wsk,aźnik, miaruje nikiel cyankiem potasowym. dotyczy ferromolibdenu, to rozpuszcza się tako-

5.'21_Vbka metoda 0'31zac.?Jenia calkowitej siarki w wego 4-5 gr w 180-200 cm3 wyżej wzmiaHko
żela::::ie ,gaponoca ulatniania. S. S. KNIGTH. (J ourn. wanej mieszaniny kwasów, wlewa rozczyn do od
Amer. Chem. Soc., 1904, 32, 84). Zważoną próbę powiedniej flaszki litrowej, rozcieńcza po oziębia
( okol o 2 gr) miesza się z l gr czystego (otrzyma- ni u do miarki, odmierza po 50 lub 100 cm 3 i pa
n ego przez redukcyę wodorem) żelaza, którego ruje aż do pojawienia się pary S03 , poczem po
zawartość siarki oznaczono dokładnie, w tyglu stępuje dalej, jak przy analizie stali molibdeno
porcelanowym i pokrywa mieszaninę jeszcze jed- wej. Jeżeli do analizy dany jest molibden me
nym gramem tegoż samego żelaza. N a to kła- taliczny, to rozpuszcza się go po dokladnem 
dzie się ma.ty sączek (używany w ilościowej ana- sproszkowaniu 2-3 gr w mieszaninie kwasów, do
lizie), pokrywa nakrywką i wystawia przez prze- daje stężonego kwasu solnego i jakiś czas ogrze
ciąg 10-ciu minut na najwyższy żar dmuchawki. wa. Rozczyn rozcieńcza wodą i sączy do litro
Pu częściowem oziębieniu wsypuje się zawartość wej kolby. Sączek po wymyciu należy spalić, po
tygla do aparatu, w którym działaniem kwasu piól zwilżyć kwasem azotowym w platynowym ty
solnego wywiązuje się gaz. Gaz ten łowi się w glu. a pozostalość przez słabe ogrzanie stopić z 
amoniakalnym rozczynie chlorku kadmowego i kwaśnym siarczanem potasowym. Stop razpusz
takowy miaruje następnie rozczynem jodu zna- cza się w gorącej wodzie i dodaje go do rozczy
nej mocy. l nu, znajdującego się w litrowej kolbie, oziębia i 

O ozllacze~tin molż~de1~~t w stali i w stopach, dop~owad~a w_odą do miarki. ~ tego rozc~ynu 
używallyclz do fabrykacyz te)ze. FREDERICK von DYKE wymąga s1ę p1petą do oznaczema po 50 cm 3 1 po
CRUSER i EDMUND H. MILLER. (J ourn. Amer. Chem. ' stępuje w dalszym ciągu, jak przy analizie molib
Soc., 1904, 26, 675). Po omówieniu kilku znanych ' denowej stali. Jeżeli w danym do analizy mate
sposobów, sprawdzonych doświadczalnie, autorzy ryale znajduje się wolfram, to materyal taki raz
zalecają następujący, wypracowany przez nich, puszcza się w mieszaninie kwasów, paruje do po
sposób oznaczania molibdenu w stali. l gr wiór- jawienia pary S03 , oziębia, dodaje 50 wz3 gorącej 
ków badanej stali rozpuszcza się w 80 cm 3 mie- wody i 5 gr kwasu winowego i ogrzewa do wrze
szaniny, 500 cm3 stężonego kwasu azotowego. nia. Sączy się do flaszki, połączonej z pompą 
150 cm3 stężonego kwasu siarczanego i 1500 cm3 ssącą, a pozostalość wymywa gorącą wodą. N a
wody w parownicy porcelanowej, dodając z po- stępnie pozostaiość zmywa się znowu do parow
czątku po małych ilościach rozpuszczalnika, gdyż nicy porcelanowej i powtarza operacyę traktowa
reakcya idzie gwałtownie. Po rozpuszczeniu od- nia mieszaniną kwasów z kwasem winowym. są
parowuje się ciecz do ukazania się pary bezwod- czy powtórnie zapomocą pompy ssącej i po wy
nika siarkowego (S03), ostudza, dodaje 50 cm3 go- myciu postępuje, jak opisano wyżej. 
rącej wody, gotuje, aby wydzielone zasadowe so- Jfiarowy sposób ozuaczenia wanadu i chromu 
le żelaza rozpuścić. Otrzymany roztwór wlewa l w rozczyllach. E. CoMPAGNE. (Bull. Soc. Chimique, 
się do flaszki (w której można wywołać ciśnienie) 1904, 3 ter., 31, 962). Autor przygotowuje trój
i dodaje 6 cm3 stężonego kwasu siarczanego. Roz-. 1 chlorek wanady lu i chlorek chromowy zapomocą 
czyn rozcieńcza się do objętości 200 cm 3 i prze- kilkakrotnego wyparowania chlorków z stężo
puszcza przezeń szybki prąd siarkowodoru do l nym kwasem solnym. Rozczyn ten pod działa
chwili, aż osad zbije się w większe grudki. Te- niem kwasu siarczanego zamienia się na siarczan 
raz zatyka się flaszkę korkiem i ogrzewa ją w chromowy i dwusiarczan wanadu. Ponieważ ten 
wodzie do 100°0 w przeciągu 1-2 godzin, ozię- ~ ostatni już w zwyklej temperaturze ulega utle
bia, wylewa zawartość flaszki do zlewki i wymy- nieniu, przeto autor miaruje go nadmanganianem 
wa flaszkę. Tak przyrządzony rozczyn wraz z potasu. Siarczan chromowy przez gotowanie z 
osadem przepuszcza się przez tygiel GooCHA, osad 1 nadmiarem nadmanganianu potasu zamienia się 
wymywa rozcieńczonym kwasem siarczanym (1:50), na kwas chromowy; ten ostatni redukuje się za
nasyconym siarkowodorem, następnie po przemy- pomocą oznaczonej ilości soli MooHRA w rozczy
ciu osad wraz z azbestem wyjmuje za pomocą pa- nie, którego miano na chrom jest oznaczone. Je
laczki szklannej, przenosi szybko do malej parow- żeli dany do analizy materyal zawiera dużo chro
nicy porcelanowej i wymywa tygiel GoocHA wodą. mu, to odważa się do analizy ilość mniejszą. 
Do parownicy nalewa się 10 cm3 stężonego kwasu Szybkie ozna.r;zellie azotu w stali i żelazie. 
siarczanego i paruje tak dlu~o, aż się zacznie HJALMAR BRAUNE. (Osterreichische Zeitschr. f. Berg 
bardzo obficie wydzielać para 1::103 , przyczem prze- und Hiittenwesen, 1904, 52, 491). Sposób ozua
puszcza się przez rozczyn prąd powietrza. Teraz czenia polega na zamianie, jakiej doznaje jodek 
oziębia się, dodaje 50 cm3 wody, potem amo- rtęciowo- potasowy, rozpuszczony w wodniku Ro
niaku w nadmiarze i odsącza azbest wraz z ma- tasowym pod działaniem soli amonowych. Sól 
lą zawartością wodzianu żelaza, poczem należy NEsSLERA działa w następujący sposób: 
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2KJHgJ 2+3 KOH+NH3=Hg20NH2J+ 
+5KJ+2H.LO. 

24 godzinach osad staje się żóity a ściany pr~
bówki powlekają się żółtemi kryształami podwÓJ
nego siarczanu tlenku miedziawego i sodowego 

Żelazo, zawierająee azot, rozpuszcza się w kwa- formuły 2(N a
2
0S

2
0

2
), 3(Cu

2
0S0

2
)+5H

2
0 soli z~ a-

sie solnym, tworzy się przytern salmiak, z którego n ej pod nazwą "soli LerJCa". Jeżeli siarczan mi e
amoniak wydala się zapomocą silnych zasad. Małą dzi zanieczyszczony jest siarczanem żelaza, to 
ilość azotu oznacza się następnie sposobem kolo- powstały osad składa się częściowo z żół:tego osa
rymetrycznym. W kolbie ERLENMEYERA o objętości du, który łatwo odróżnić od soli LENCA. T~n 
1500 cm3

, zaopatrzonej w lejek i rurę. odprowadza- żółty osad jest drugim produktem, który . s1ę 
jącą gazy, wlewa się 250 cm3 wody i 20 Cl17

3 roz- utworzył podczas reakcyi, i jest zasadowym siar
czynu wodzianu potasu (który wymaga do n asy- czynem żelazawym [(S0

3
)

3
Fe

3 
+ 8Fe

2
0

3 
+ 21~2~]. 

cenia równą objętość kwasu solnego c. w . 1,124) Daleko szybszy i pewniejszy środek odróżme.ma 
i destyluje. Równocześnie rozpuszcza się l gr żela- obu soli polega na tem, że do rozczynu soh siar
za. w 10 cm3 kwasu solnego, wolnego od azotu, czanu miedzi dodaje się nadmia~: po,dsiarczyn~ 
sączy, wlewa rozczyn do lejka i wpuszcza po sodowego. w którym rozpuszcza .s1ę sol LENCA 1 
kropli do wodzianu potasowego. Otrzymany de- otrzymuje rozczyn bezbarwny. Zelazocyanek po
stylat porównywuje się następnie z normalnym tasowy wywołuje natychmiastjasno-niebieski osad, 
rozczynem. Rozczynu NEssLERA bierze się 2 cm3

, jeżeli jest żelazo, jeżeli zaś takowego niema, to 
rozcieńcza do 10 cm3 i, silnie mieszając, dodaje powstały osa~ jest brunatno-bi~ły. Obecność cyn
do destylatu. Rozczyn przybiera barwę żółtą ku zdradza s1ę tern, że powstaJe serowaty osad. 
(za dodaniem stężonego rozczynu NEssLERA powsta- Jeżeli w rozczynie siarczanu miedzi niema nad
je brunatny kłaczkowaty osad). Porównanie to- miaru podsiarczynu sodowego, to po dodaniu 90°/

0 
nów odbywa się w kalibrowanej rurze 35 mm sze- alkoholu tworzy się bezpośrednio żółty osad, g~y 
rokiej, w której znajduje się destylat, w drugiej miedziowa . sól jest czysta, w przeciwnym razie, 
zaś pewna ilość cm3 normalnego rozczynu. Ten t. j. w obecności żelaza, tworzy się ciemno- żółty 
rozczyn rozcieńcza się wodą do połowy rury, a osad. .. 
następnie rozcieńcza ciemniejszy z obu rozczy- Oznaczenie siarki i tle1ttt w miedzi. (Oster. 
nów w dalszym ciągu aż do wyrównania zabar- Zeitschr. f. Berg-und Huttenwesen, 1904, 52, 569, 
wienia. Dopiero po upł'ywie 3-4 minut należy podług la Revue technique). Sposób zasadza się 
odczytać. Zawartość azotu w próbie jest ~b 11 , przy- na ogrzewaniu miedzi w prądzie wodoru. Uż~wa 

się w tym celu pieca do spalań, jak w orgamcz
czem a i b oznaczają objętości rozczynu w ru- nej elementarnej analizie. Do rury spalań wsu
rach, n ilość cm3 normalnego rozczynu. W sku- wa się porcelanową łódkę, zawierającą 10 gr zu
tek siły zabarwienia nie należy używać więcej, pełnie suchych wiórków miedzianych, przepro
jak 12 cm3 normalnego rozczynu. Ten ostatni wadza najrzód nad próbą metalu wodór bez pra
rozczyn zawiera 0,01 111gr N w l Clll

3
, do czego żenia, a następnie przez przeciąg godziny . prz.y 

należy 0,038147 gr salmiaku rozpuścić w l litrze równaczesnem prażeniu. Siarka i tlen spalaJą s1_ę 
wody. W celu przygotowania odczynnika NEs- na siarkowodór i wodę. Gazy przechodzą naJ
SLERA rozpuszcza się 50 gr jocllru potasowego w przód przez rurę. napełnioną nabromowanym kwa-
50 cm3 gorącej wody i dodaje, mieszając, stężone- sem solnym, w którym siarkowodór ulega utle
go rozczynu chlorku rtęciowego, przyczem two- l nieniu na kwas siarczany. Po żarzeniu pozosta
rzy się bezbarwny Nesslerowski K~HgJ2; nako- wia się aparat, aby wystygł w prądzie w_odo~u, 
niec powstaje osad HgJ2; używa ~nę 20-25 gr wyjmuje łódkę i waży pozostalą stróżkę tmedzia
chlorku rtęciowego, dodaje się rozczynu 150 gr ną. Różnica między wagą ostatnią a pierwszą 
KI_IO. w 300 gr wody i rozcieńcza do l litra, do- odpowiada sumie wydzielonej siarki i. tlenu. Z 
daJe Jeszcze 5 wz3 stężonego rozczynu chlorku 1 oznaczonego zapomocą BaCl

2 
kwasu siarczanego 

rtęciowego, wykłóca silnie, pozostawia kilka dni 1 oblicza się zawartość siarki, a z różnicy sumy 
i następnie zlewa czysty rozczyn. S+O i S wynika zawartość tleuu. 

Xowv odcsvnnik na żelazo w mźed::; i. CREUZEL. Jodometr_vcz ll_v sposób oz naczenia miedz i. AN-
(Repert. -Pharm., 1904, 3 ser., 16, 338). W celu DREW M. FAIRLI~. (Eng. and Mining Journ~l, 19~4, 
wykrycia żelaza w rozczynie siarczanu miedzi, 78, 788). Dla JOdometrycznego oznacz~ma. ~~e
mającego służyć w winnicach do niszczenia filo- dzi w celu osadzenia metalu ~żywa s1ę tiosiar~ 
ksery, rozpuszcza autor badany na żelazo siar- czanu sodowego, cynku lub ghnu. T~n ostatm 
czan miedzi w destylowanej wodzie w ten spo- metal jest szczególniej często w _użycm. Aut?r 
sób, że otrzymuje 1/ 10 norm. rozczynu i przyrzą- czyni rozmaite zarzuty, tyczące s1ę zastosowama 
dza tejże samej mocy rozczyn podsiarczynu so- glinu. Używa on cyanku a;monowego lub pot~
dowego. Teraz do próbówki nalewa równe ilości sowego. W celu sprawdzema metody r?zp~śCil 
o~u r?z~zynów i wyklóca silnie. Jeż~li siarcz~n on. naj~r~ód zważone ilości _żelaza i m1edz1 w 
m1edz1 .Jest czysty, to po upływie clwoch godzm miesza~Ime kw~su_ azotowego 1 soln~go. Ro~czyn 
powstaJe slabo zabarwiony jasno zielony osad; po zaprawił amomaklem do zasadoweJ reakcy1, za-
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kwasil kwasem siarczanym i osadził miedź jako sem siarczanym; inne gatunki rudy redukuj~ się 
tioeyanek miedziowy. Oddzielenie od żelaza bylo dopiero, gdy do rozczynu wlożymy kawałek pla
calkowite. Zał~czone w oryginalnej pracy rezul- tynowej blachy i pomagamy reakcyi, podgrzewa
taty analiz okazują zupełn~ zgodność z rezulta- jąc plyn. Obecność platyny ułatwia w następ
tami, otrzymaneroi zapomocą elektrolizy, oraz me- stwie roz}Juszczenie zredukowanej rudy cynowej 
tod.~ jodową w rudzie, koncentracie i kamieniu w kwasie solnym. N aj lepiej używać dv redukcyi 
miedzianym. Dla wykonania analizy potrzeba stężonego kwasu, bo wLedy ogrzewanie jest zby
następujących rozczynów: rozczynu tiosiarczanu teczne. Przez częste mieszanie powodujemy lep
sodowego, zawierającego 19,5 gr soli w l l., tio- sze zetknięcie się rudy z platyn~ i cynkiem. Po 
cyanku amonowego, zawierającego 100 gr w l l., l ukoiiczonej redukcyi rozpuszcza się pozostały 
50°/0 rozczynu jodku potasowego i rozczyn kroch- cynk i cynę w kwasie solnym, odsącza od nie
malu. \V celu ustalenia miana rozczynów roz- rozpuszczalnej pozostałości i tę ostatni~ poddaje 
puszcza się 0,20 gr miedzi w 5-ciu cm3 rozcień- jeszcze raz działaniu świeżego kwasu, cynku i 
czonego (1:1) kwasu azotowego, dodaje 50 cm3 platyny. Cyna w otrzymanym rozczynie chlorku 
wody, gotuje 5 do 10 minut, dodaje amoniaku w cynawego może być w dowolny sposób oznaczo
małym nadmiarze, zakwasza kwasem octowym i na. Zamiast rozpuszczać zredukowan~ cynę w 
ochladza. Teraz dodaje si9 G Cl/13 rozczynu jodku kwasie solnym, można także po oddaleniu cynku 
potasowego i miaruje rozczynem tiosiarczanu, aż dodać do rozczynu rozczyn chlorku żelazowego i 
brunatny rozczyn jodu stanie się ledwie widocz- oznaczyć zawartość cyny zapomocą miarowania. 
nym, dodaje 2-3 cm3 krochmalu i miaruje do Oz11aczellie cyuv w bielonych blachach. H. 
końca. W ten sposób otrzymuje się miano ruz- ~ AuGENOT. (Zeitschrift f. angew. Chemie, 1904, 17, 
czynu tiosiarczanu dla miedzi. Z rudy, koncen- 521). Autor otrzymał zadawalniaj~ce wyniki na
tratu lub kamienia miedzianego odważa się tyle, stępującym sposobem: blachę bieloną kraje się 
aby było 0,2 do 0,24% miedzi w rozczynie, do- na kawałki długości l on i waży ich 3-4 gr. 
syJ?uje do próby 2 gr chloranu potasowego, do- Odważoną ilość miesza się w małym żelaz
daJe 10 rm3 kwasu azotowego (1,42), nakrywa na- nym tyglu z podwójną dozą wagi nadtlenku sa
czynie i wytrz~sa krótki czas. Za pomocą ogrze- d owego, a zamkn~wszy tygiel, ogrzewa naj przód 
wania usuwa się chlor i tlenki azotu, oziębia slabo a następnie coraz silniej, aż nadtlenek sto
szybko i dodaje 10 cm3 kwasu solnego (1,2), na- pi się zupelnie. Ogrzewa się jeszcze 10 minut, 
stępnie gotuje 1-2 minut. Cala ilość siarki ule- aż cyna zniknie zupełnie z powierzchni blachy. 
ga. w ten srosób utlenieniu, miedź przechodzi do Gdy to nast~pilo, oziębia si9 tygiel i wstawia go 
rozczynu, pozostaje tylko biały piasek. Zazwy- do zlewki, nakrywszy takową szklem zegarka
czaj bez o~sączenia. rozcieńcza .roztwór 50 cm3

1 wem. ~astępnie 'Ypus~cza po ścianac~ zlewki 
wody, dodaJe amomaku w nadm1arze, zakwasza ostrożme 100 cm3 z1mneJ wody ale tak, ze zawar
słabo rozcieńczonym kwasam siarczanym, ogrze- tość tygla nie styka się z wodą, dopiero, gdy 
wa prawie do wrzenia, dodaje 10 wta rozczynu woda zostanie nalana, przewracamy tygiel. Z 
80 2 aż do zupełnego zredukowania żelaza, a na- chwilą, gdy ustalo syczenie, wyjmuje się tygiel i 
stępnie osadza się miedź 5-ma cm3 tiocyanku, są- wymywa go. Zawartość zlewki wraz z wodami 
czy i wymywa gorącą wodą. Reszty osadu. przy- wymywnemi przenosi się do kolbki 250 e1n3

, do
czepione do ścian naczynia, wymywa się kilkoma pełnia po wystygnięciu do miarki, miesza i odsą
kroplami kwasu azotowego, }Jrzenosi sączek z cza do suchej zlewki. Przesącz ten zawiera calą 
osadem do tego samego naczynia, dodaje 2 cm3 ilość cyny, jako cynian sodowy, podczas gdy tle
stężonego kwasu azotowego, rozpuszcza tiocyanek nek żelazawy, pochodzący częściowo z tygla a czę
i odpędza kwas azotowy zapomocą gotowania. ściowo z blachy żelaznej, pozostaje na sączku. 
Następnie dodaje się amoniaku, gotuje, zakwasza 200 cm 3 przesączu przenosi się do zlewki, dodaje 
kwasem azotowym, ochladza, dodaje 6 wz3 roz- rozcieńczonego kwasu siarczanego (1obj . H 2S04+ 
czynu jodku potasowego i miaruje, jak podano 2obj. H 20) do kwaśnej reakcyi, ogrzewa 5 minut 
wyżej. Należy jeszcze zauważyć, że przed do- do wrzenia, pozostawia osad cyny w spokoju aż 
daniem rozczynu 802 badana ciecz powinna być osiądzie, dekantuje na s~czek a wreszcie wymywa 
obojętna, że zbyt duże ilości octanu amonowego na sączku gorącą wodą, badając przes~cz na kwas 
przeszkadzają osadzaniu miedzi jodkiem potaso- siarczany. Po wysuszeniu i prażeniu waży się u
wym, i że, aby uniknąć strat, reszty tiocyanku tworzony 8n0 2, mnoży jego ciężar przez wspól
muszą być usunięte i z lejka. czynnik 1,25 i oblicza z iloczynu ilość cyny, za-

Przyc.<Jynek do analizy rud cyno?!vych. (En g. leżnie od ilości wziętej do analizy blachy. Je żeli 
and Min. J ournal, 1904, 77, 957). Zmudny spo- cyna, co się czasem zdarza, zawiera nieco ołowiu, 
sób rozłożenia kamienia cynowego zastępuje autor to sposób analizowania musi być nieco zmieniony. 
redukcyą zapomocą wywiązania wodoru in stat~t O zastosowa11iu palladu, nasyconego wodorem, 
nascendi. Kilka gatunków rud da się łatwo re- jako środka redukujqcego w analizie ilościowej. A. 
dukować, jeżeli je w stanie sproszkowanym zmie- C. CHAPMAN. (The Analyst., 1904, 20, 346). Pallad, 
szamy z cynkiem i oblejemy rozcieńczonym kwa- użyty do doświadczeń, miał ksztalt blachy, po-
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wierzchni 2 cale kw. i wagi około 8 gr. Kawa- ku topienia można uniknąć wypryskiwania próby. 
lek grubego drutu palladowego przytopiono jako Rezultaty, otrzymane z wykonanych 14-tu prób 
rączkę do wspomnianej blaszki, którą zgięto w topienia, poda~ą autorzy w tablicy. Dodatek · wę
ten sposób, że mogla być łatwo wprowadzona do gla zwalnia bieg topienia; dodatek glejty wywo
naczynia, przeznaczonego do badań. Fallad na- lał zbyt maJe wyniki co do ilości złota. Średnia 
sycano zawsze, jako ujemną elektrodę, w zwyk- zawartość złota wynosiła 4,694 uncye, srebra 4,178 
lym galwanicznym ogniwie, zawierającym roz- uneyi. Zawartości srebra mniej się ze sobą zga
cieńczony kwas siarczany. Skoro metal całkowi- dzaly. Nadmiar składał: się z 0,05 próbnej tonny 
cie był: naładowany wodorem, wymyto go i wpro- 1 pozostałości, zmieszanej z 35 gr próbnego ołowiu, 
wadzono natychmiast do badanego rozczynu, któ- · w 3-4 cali szerokiej parownicy, a mieszaninę tę 
ry następnie ogrzewano łagodnie. Doświadczenia l nakryto 30 gr ołowiu i 10-12 gr boraksu. Pró
wykazały, że przy elektrolitycznem ładowaniu , ba, powtórzona drogą mokrą, dała ten sam wynik 
pallad we wszystkich wypadkach zabierał 800 l co do złota (4,6948), ale zato mniej srebra, co 
do 1100-krotną objętość wodoru, ale chemiczne należy przypisać niezupełnemu osadzeniu bromku 
działanie tego ostatniego zależało, zdaje się, wię- srebra (podług sposobu WHITEHEAD). Sposób "mie
cej od fizycznej budowy powierzchni metalu, ani- szany" (FuLTONA i CRAWFORDA) dał w rezultacie 
żeli od ilości wodoru. Doświadczenia redukcyjne mniej złota i zbyt mało srebra. Dla próby tyglo
wykonano na związkach żelaza, chromu, rtęci, wej wzięto 0,05 próbnej tonny, 15 gr sody, 10 gr 
cyny, kwasu arsenowego, manganu, chloranu po- boraksu, 90 gr glejty i 2 gr gliny. Rezultaty 
tasowego, perchloranu potasowego, bromanów, jo- otrzymane byly co do złota niższe, niż w próbie 
danów, azotanu potasowego, żelazocyanku potaso- topienia, co się zaś tyczy srebra, rezultaty były 
wego, wanadu, molibdenu i ceru. Trzeba jednak o wiele niższe, do czego przyczynil się zbyt elu
przyznać, że redukcya zapomocą palladu nie zaw- ży dodatek ołowiu, albo też w pozo<>talościach 
sze i nie wszędzie da się zastosować, ale tam, było zbyt dużo miedzi. W każdym razie do
gdzie użyć się da, stanowi bardzo prost.y, wy- świadczenia wykazały, że próba topienia daje da
godny i dokładnie działający reduktor. leko lepsze rezultaty, niż wszystkie inne próby. 

O sposobie oznaczenia nzatvclz ilości rtęci. T. Dodatek małej ilości glejty działa bardzo dobrze 
W. RICHARDS i S. K. SrNGER. (Journ. Amer. Chem. przeciw wypryskiwaniu rudy, ale znajdowane ilo
Soc., 1004, 26, 300). Doświadczenia wykonano w ści srebra bywają za małe . 
ten sposób, że zawieszono drut miedziany (gru- O.s!laczenie zlota w rozcsy7lacli cyanow_vcli. A. 
bości ·;~mm), zwi11ięty w sprężynkę, do 15 cm3 PRISTER. (Eng. and Min. Journa], 1904, 77, 322). 
rozczynu, zawierającego rtęć. Powierzchnię me- Sposób, podany przez A. PRISTERA, polega na tern, 
taliczną wypolerowano dokładnie, wymyto alka- że roztwory cyanowe rozkłada się dodatkiem 
liami, kwasem i wodą. Druciana spiral dała lep- kwasu solnego, przyczem opadają żelazocyanek 
sze rezultaty, niż gaza, pleciona z drutu. Gdy cynku, miedzi oraz siarkocyanki. Cyanek zloto
rtęć osiadla na miedzi, wymyto spiral wodą i al- wo- potasowy niszczy się za pomocą kilku kropel 
koholem i 'vysuszono w eksykatorze nad chlor- rozczynu soli miedziowej: 
kiem. wa:~;mi~wym. Po .zważeniu tej za~algamo- · 2KAu(ON) +2Cu01=2Au0u(ON) +2KCL 
waneJ sp1rah prażono Ją słabo w prądzie wodo- 2 2 

ru i zważono powtórnie; strata na ciężarze dala Aby tę .reakcyę przyspieszyć, gotuje się roz-
ilość rtęci. Daleko lepiej oznacza się tym spo- czyn i dodaje równocześnie kilka. kropel siarczku 
sobem rtęć z roztworu azotanów, aniżeli siarcza- sodowego: 
nów, trzeba tylko zawsze unikać nadmiaru kwa- OuS04+Na~S+2HCl=CuS+2NaC1+Ha2S04 • 
su. Wyżej 350° ulatnia się przy ogrzewaniu rów
nocześn i e i miedź. Najlepiej jest używać dwóch 
sprężyn miedzianych; pierwszą pozostawia się w 
rozczynie w przeciągu 4-5 godzin, drugą go
dzin 20. Zaleca się używanie spirali ruchomych, 
obracających się w czasie osadzania. 

Podwójna sól zlotowo- miedziowa jest nie
rozpuszczalna w rozczynie kwaśnym i opada ra
zem z siarczkiem miedziowym i żelazocyankami. 
Odsączony osad rozpuszcza się znowu w cyanku 
potasowym i osadza złoto zapomocą pyłu cynko
wego: 

Au0u(CN)2+Zn=Au+Cu+Zn(C0)2• 
Oznaczenie ::Jlota w pozostalościach slzrzy/z cyn

lzowvch. W. RICHARDS i W. LoDGE. (Transact. Amer. 
Inst. o f. Min. En g. New-York, Meet., 1903). Auto Po przesączeniu traktuje się pozostalość kwa

solnym: 

Au+Ag+Cu+Zn+2H0l=Au+Ag+Cu+ 
+ZnCl2+H2• 

rzy sprawdzili dokładność prawie wszystkich spo- sem 
sob?w .. zalecanych w ostatnich czasach. Z prób 
top1ema wynika, że, by otTzymać równomierne re
zultaty,. mater~al musi być nadzwyczaj delikatnie 
rozdrobwny (s1to 200 oczek na 1nun kw.) że na 
1

/ 10 próbnej tonny potrzeba 3-10 gr boraksu, że 
Teraz odsącza się, rozpuszcza złoto, srebro i 

miedź w wodzie królewskiej i osadza chlorkiem 
cynawym (Sn012). Przebieg analizy jest nastę
pujący: 100 cm.3 rozczynu cyanowego (jeżeli za-

przy dosta~ecznie wysokiej temperaturze pieca 
muflowego 1 zamknięciu drzwi zaraz na począt-
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wiera mało złota, to 200 cm3) zakwasza się kwa
sem solnym, gotuje 2 minuty, dodaje nadmiaru 
rozczynu miedzi (CuS04+2N aCl) i nieco siarczku 
sodowego, gotuje 5 minut, pozostawia do odsta
nia i sączy, przyozem pozostałość stara się ile 
możności zatrzymać w zlewce. Pozo.stałość tę roz
puszm.a się w 20-30 cm3 rozczynu cyanku potaso
wego, sączy, dodaje 1-2 gr pyłu cynkowego do 
rozczynu i ogrzewa. W przeciągu 1/ 2 godziny 
osadza się cała ilość srebra, znowu sączy, roz
puszcza pozostały nadmiar cynku w kwasie sol
nym, pozostałe zaś metale: złoto, srebro, miedź 
rozpuszcza w 10 cm3 wody królewskiej, przelewa 
w rurę o objętości 20 cnt3 i ~~<aprawia chlorkiem 
cynawym. Rozczyn do porównywania przyrzą
dza się w następujący sposób: 10 cm3 gliceryny 
i 10 cm3 wodzianu potasu rozcieńcza się do 
180 cm3 wodą; z tego rozczynu wyciąga 15 cm3 i 
miesza je z 5-ma cm3 roztworu chlorku złota. 

Elektroliz a z tota. F. M. PERKINs i W. C. Paos
BLE. (Eng. and Min. Jom·n., 1904, 68, 553). Au-

torzy starali się znaleźć elektrolityczny sposób 
oznaczenia złota, któryby był dostatecznie do
kładny i szybszy w wykonaniu, aniżeli używa
ny dotychczas sposób rozkładu dwucyanków. Ba
dali oni rozczyny tiosiarczanu sodowego, cyanku 
potasowego, siarczku sodowego, tiocyanku pota
sowego i amonowego. Rozczyn tiosiarczanu oka
zał się nieużytecznym. N ajlep3ze rezultaty dał 
rozczyn tiocyanku amonowego. Zapomocą 0,2 A 
na l dcm kw. osadzono 0.05 do 0,08 gr złota w 
przeciągu 5-6 godzin; puszczając 0,4-0,5 A, osa
dzono złoto zupełnie w przeciągu 1 1/~-2 godzin. 
Obecność niewielkiej ilości persulfatu zmniejsza 
znacznie natężenie. Dalsze badania autorów do
tyczą znalezienia najlepszego sposobu oddalenia 
złota z elektrody platynowej. W oda chlorowa i 
bromowa działają zbyt powoli. Najlepiej działa 
2°/0-owy rozczyn cyanku potasowego, zaprawiony 
niewielką ilością wody utlenionej lub persulfatu; 
1-2 minut wystarcza, aby złoto oddalić. 

Henry!? TVdowiszewski. 

Gazy wybuchające w kopalniach w Calicyi. 
Wed!ug ostatniego wydanego drukiem spra

wozdania inspekcyi górniczych, starostwa górni
czego w Krakowie tudzież urzędu okręgowego 
górniczego w Krakowie, Jaśle, Drohobyczu i Sta
nisławowie, zdarzyły się wybuchy gazów w roku 
1901 tylko w kopalni Wielickiej tudzież w ko
palniach nafty. W kopalniach węgla kamien
nego i brunatnego nie był'o w roku sprawozdaw
czym żadnych wybuchów. Wybuch gazów w 
kopalni soli w Wieliczce spowodowany został 
niespodzianem zapaleniem się nagromadzonych w 
większej ilości tych gazów wybuchających, z 
którymi nie liczono się wcale i pokazywano 
często ich palność turystom, zwiedzającym po-
dziemia. · 

Doświadczenie dotychczasowe wykazywało, 
że wybuchające węglowodory znajdowały się 
przeważnie w pokładach I-ej grupy soli spiżowej, 
w których znajdują się drobne warstewki węgla 
i materyi bitumicznych. Praktykowanym było 
zwyczajem, że gazy te, które od dawien dawna 
uważano za nieszkodliwe, podpalano światłem ka
ganka, przykładając otwarty plomień do szczelin, 
z których się wjdobywały. W miejscach, gdzie 
gazy dłuższy czas występowały, zawieszano na 
stropie światło otwarte, tak zw. "wieczną lampę", 
dopóki gazy nie wypaliły się zupełnie. O ga
zach tych jest już obszerna wzmianka w dziele 
ADAMA ScHRi:iTERA, wydanem w roku 1564, a napi
sanero wierszem łacińskim pod tytuł' e m: "Sali-

narium Vieliciensium descriptio" *). ScHRi:iTER 
był bieglym w nauce chemii, więc opis gazu wy
buchającego, dokonany przez niego ze stanowis
ka fachowego, zasługuje na uwagę. ScHROTER tak 
pisze: "Gdybyś biegu wód naszych nie powściąg
nął, w kopalni wydrąży wkrótce fala groty w so
li kamiennej, wówczas tłusta materya z nich wy
pływa czasami, którą w polskim języku nazywa
Ją saletrą. Gdy górnicy zetkną z tą saletrą przy
padkiem płomień lampki górniczej, ta materya 
się wdziera. W pustych grotach plomień coraz 
dalej rozszer~a się i ugasa dopiero, gdy materyi 
nie stanie. Zar chwilowy saletry może sparzyć 
górnika i podobnie jak ogień nawet śmierć mu 
zgotować; muszą przeto górnicy z jej pobliża 
uciekać, przyozem każdy ze strachu patrzy okiem 
ku ziemi, w ten sposób ujdzie cało niebezpiecz
nym płomieniom, które ich wlasna siła pożre 
wreszcie zupełnie". 

ScHRi:iTER wyjaśnia dalej, iż "to nie jest sale t
tra, gdyż ta nigdy się w plomień albo światło 
nie wdziera, lecz wybucha natychmiast, gdy ją 
zetkniesz z płomieniem, przytern pryska na zie
mię i nie wznosi się w górę, również nigdy nie 
plonie jasnym -długim plomieniem". Mimo że 
Schri:iter uchodził w wieku XVI-ym za uczonego 
chemika i tak biegłego w swym fachu, że go 

*) Dziełko to pr<~;etłumaczył bardzo poprawnia na język pol
ski inż. górniczy Feliks Piestrak. 
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ALBERT ŁAsKI, wojewoda Sieradzki, uczynil swym 
towarzyszem podróży, z której jako uczony zda
wać musiał sprawozdania, niepodobna w ówczes
nej jego genezie gazów wybuchających w· Wie
liczce przyznać dzisiaj słuszności. 

ScHROTER bowiem twierdzi, że "materya ta 
jest naftą najsilniej palną i że zarazem jest solą 
z siarką złączoną". "Bo wszak tylko człowiek 
głupi albo ślepy nie uzna, mówi dalej ScHROTER, 
że siarka za wsze siarkę do się ściągnąć potrafi". 

Z tych wywodów SeRROTERA widać jednak, 
że gaz wybuchający musiał i dawniej również 
eksplodować z siłą gwaltowniejszą, kiedy mógl 
nawet "śmierć górnikowi zgotować". Z powodu 
jednak, że setki lat nie okazywal się nigdzie w 
znaczniejszej ilości, zaczęto go sobi8 lekceważyć 
i to wlaśnie spowodowało katastrofę. Ostatni 
wypadek, podczas którego trzech robotników 
doznało ciężkiego uszkodzenia ciała, zdarzył się 
wskutek tego, że jeden z robotników wszedł na 
rusztowanie, ażeby przytwierdzić kaganek przed 
przodkiem działa, wskutek czego zapaliły się ze
brane w górnych częściach komory gazy. Dla 
ochrony przed podobnymi wypadkami wydal 
urząd okręgowy górniczy osobne przepisy. W 
celu pouczenia organów dozorczych, do których 
należy badanie miejsca pracy górników, zaprowa
dzono w tamtejszej szkole górniczej naukę "o 
istocie gazów wybuchających, o zjawiskach ich 
plomienia i zastosowaniu do tego celu lampy bez
pieczeństwa". 

O gazach wybuchających, które miały miej
sce w kopalniach nafty, mówi sprawozdanie, że 
powodem ich było niedostateczne przewietrzanie 
chodników zapomocą wentylatorów ręcznych, któ-

re tylko w jednym kierunku prąd powietrza do
prowadzały . . 

Wybuchów bylo dwa: pierwszy słabszy w 
chodniku poszukiwawczym, skąd pracujący górni
cy bez doznania szwanku uciekli do szybu; drugi 
w chodniku głównym znacznie silniejszy, wsku
tek którego trzech robotników i jeden dozorca 
doznali ciężkiego uszkodzenia ciała, a jeden zo
stal lekko zraniony. Powodem silniejszego wybu
chu w chodniku głównym było nagromadzenie 
się w nim większej ilości gazu dlatego tylko, że 
przewietrzanie odbywało się jedynie w kierunku 
chodnika poszukiwawczego. 

Bezpośrednia przyczyna wybuchu nie zosta
ła docieczoną. Lampę bezpieczeństwa znaleziono 
na miejscu wybuchu nieuszkodzoną. Prawdopo
dobnie przed przodkiem chodnika poszukiwaw
czego musiał ktoś uderzyć kilofem o twardy 
kamień i w ten sposób wykrzesał iskrę, która 
spowodowała wybuch. Drugi wypadek zdarzył 
się wskutek silnej erupcyi ropy, przez co uszko
dzone zostały przewody lamp żarowych, które 
spowodowały tak silny wybuch gazu, że spłonę
la cala wieża wiertnicza. Kierujący wierceniem, 
który opuścił wieżę wiertniczą z powodu, że uczul 
silne nagromadzenie się gazów, spostrzegł coś w 
rodzaju błyskawic świetlnych, które od najwyż
szego bona, gdzie pracowali robotnicy, szly ku 
otworowi wiertniczemu. 

W interesie bezpieczeństwa należałoby zapro
wadzić takie izolatory dla przewodów elektrycz
nych, które nie tylko zdołają stawić dostateczny 
opór mechanicznym wpływom, ale zarazem nie 
dadzą się uszkodzić chemieznam działaniem ga-
zów i oleju skalnego. Z. K. 

. Dla robotnika jedynem . źr~dlem bytu je~t l ności zarobkowania stale (zup~łni_e lub _cztściowo) 
Jego zarobek, a przeto moznosć zarobkowama albo czasowo lub też powoduJą Jego sm1erć, co 
przedstawia dla niego kapitał, który daje mu znowu pozbawia bytu pozostalą po robotniku ro
środ!ll do życia. W razie niemożności zarobko- dzinę, można podzielić na dwie grupy: l) przy
wama skutkiem postradania zdolności do pracy czyny naturalne i 2) wypadki nieszczęśliwe. Sku
ro?otnik wpada w nędzę a w razie śmierci robo- tek, jaki każda z grup powyższych pociąga za 
tmka wpada w nędzę jego rodzina. Pornoc ze sobą, może być jednym z trzech następujących: 
s~rony społeczeństwa, w wielu państwach bardzo l) śmierć, 2) stała niezdolność do pracy (zupełna 
madostatecznie lub zupełnie nie urządzona, oka- lub częściowa), 3) czasowa niezdolność do pracy. 
zywaną bywa potrzebującym wówczas dopiero, Zależnie od przyczyn i skutków otrzymuje się 
gdy. n.ędza pozbawi .ich wsz~lkich zasobów,. mia- przet~ sześć nas~ępujących rodz.ajów pos.tradania 
nowicle os.zczędności, ~przętow domowych 1 na- środkow do życta przez robotmka lub Jego ro-
w:et ubrama. Zachodzi przeto potrzeba urządze- dzinę: . 
ma dla ro~otników stalej pomocy w tych wy- I. Smierć robotnika, spowodowana przez 
padkac~, ~1edy dla tych lub owych przyczyn przyczynę naturalną (choroba lub starość). 
pozbaw1em są oni możności zarobkowania. , II. Stała niezdolność do pracy (zupełna 

Przyczyny, które pozbawiają robotnika moż- l lub częściowa), spowodowana przez przyczynę na-
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turalną (choroba nieuleczalna, niedołęstwo lub 1 botników i do udziału w pracach komisyi powo
starość). lać przedstawicieli rady do handlu i przemysłu, 

III. Czasowa niezdolność do pracy, spowo- 1 rady do spraw górniczych, komitetów ha11dlu i 
dowana przez przyczynę naturalną (choroba prze- przemysłu, komitetów giełdowych, rad zjazdów 
mijająca). przemysłowców górniczych, wytwórców wyrobów 

IV. Śmierć robotnika, spowodowana przez metalurgicznych, przemysłowców naftowych, cu-
wypadek nieszczęśliwy. krowników i właścicieli młynów, towarzystw 

V. Stała niezdolność do pracy (zupełna lub ubezpieczeń wzajemnych od wypadków nieszczę
częściowa), spowodowana przez wypadek nieszczę- śliwych, i niektórych innych stowarzyszeń i osób, 
śliwy (kalectwo, które czyni robotnika niezdol- od których można by o czeki wać pożytecznych 
nym do pracy zupełnie albo w pewnym większym wiadomości i wyjaśnień. Wypracowane w wy
lub mniejszym stopniu zmniejsza jego zdoln ość dziale przemysłu "Główne podstawy projektu 
do pracy). prawa o państwowem ubezpieczeniu robotników", 

VI. Czasowa niezdolność do pracy, spowo- posiadają znaczenie tylko przygotowawczego szki
dowana przez wypadek nieszczęśliwy (niemożność cu i wniesione zostaną do komisyi dla ułatwie
zarobkowania podczas leczenia się z doznanego nia jej pracy. Podstawy powyższe brzmią. jak 
uszkodzenia). następuj e:*) 

W wielu krajach i gałęziach przemysłu część 
lub wszystkie przytoczone powyżej rodzaje po- l. Postanowienia ogólne. 
stradania środków do życia przez robotnika lub l. Państwowe ubezpieczenie robotników i 
jego rodzinę są w większym lub mniejszym sto- pracujących w fabrykach i kopalniach oraz człon
pniu zabezpieczone; w kosztach ubezpieczenia ro- ków ich rodzin obejmuje zabezpieczenie ich: 1) 
dzajów I-go, II-go i IIJ-go przyjmują udział ro- w razie chorób, 2) w razie wypadków nieszczę
botnicy, właściciele przedsiębiorstw a niejednokrot- śliwych przy pracy i 3) na wypadek starości 
nie i państwo; koszta ubezpieczenia rodzajów oraz w razie postradania zdolności do pracy lub 
IV-go, V-go i VI-go w większości krajów pokry- śmierci, nie wywołanych przez wypadki nieszczę-
wają właściciele przedsiębiorstw. śliwe przy pracy. 

W państwie Rosyjskiem sprawa zabezpiecze- 2. Kierownictwo ubezpieczeń państwowych 
nia bytu robotników przed · tawiała bardzo wiele zostaje włożone na zarząd główny, wyłaniający 
do życzenia. W poszczególnych gałęziach prze- się z ministerstwa skarbu zgodnie za specyalnym 
mysłu różnych okręgów państwa istniały dla ro- Najwyżej zatwierdzonym przepisem. 
botników różnego rodzaju kasy pomocy, szpital- 3. Do zarządu głównego należy: a) nadzór • 
ne, emerytalne i t. p., nie obejmowały one jed- ogólny nad ubezpieczeniem robotników przy 
nak całej ludności robotniczej w państwie i nie współudziale miejscowych władz inspekcyi fa
zabezpieczały wszystkich przytoczonych powyżej brycznej i górniczej oraz osób, specyalnie deie
rodzajów postradania ~rodków do życia przez ro- gowanych w razie potrzeby; b) kierowanie dzia
botnika lub przez jego rodzinę. Z chwilą wejścia blnością miejscowych organów ubezpieczenia 
w życie prawa z dnia 15 czerwca r. 1903 o od- zgodnie z przepisami prawa; c) ustanowienie try
szkodowan~u robotn~ków za wypadki nieszczęśli- bu i form rachunkowości ubezpieczeń robotni
we zalatwwną pomekąd została w pożądanym ków; d) zbieranie i opracowywanie danych sta
kierunku sprawa zabezpieczenia rodzajów IV-go, tystycznych o ubezpieczeniu robotników, i e) wy
V-go i VI-go, lecz stan zabezpieczenia innych pelnianie obowiązkow, wskazanych w następnych 
rodzajów pozostał w położeniu dotychczasowem. artykułach przepisów niniejszych. 
Na sprawę tę zwróconą została uwaga w ukazie 4) Przy zarządzie głównym ustanowioną 
N aj wyższym do senatu z dnia 25 grudnia r. 1904, jest rada, złożona z przedstawicieli odpowiednich 
gdzie w punkcie 4-ym zaleca się wprowadzenie l wydziałów, wyznaczanych przez władze odnośne, 
państwowego ubezpieczenia robotnikow. Najwy- oraz przedstawicieli właścicieli przedsiębiorstw 
żej zatwierdzona dnia 30 stycznia r. 1906 uchwa- przemysłowych, jak również osób ubezpieczonych, 
la komitetu ministrów w wykonaniu ukazu po- w celu roztrząsania i rozstrzygania ważniejszych 
wyższego z d. 25 grudnia r. 1904 postanowiła: spraw, podległych zarządowi głównemu. 
wypracowanie kwestyi państwowego ubezpiecze- 5. Przy zarządzie głównym ustanowioną 
nia robotników i o:ficyalistów w przedsiębior- jest sekcya sądowa dla rozpatrywania skarg na 
stwach przemysłowych ześrodkować w minister- wyroki sądów specyalnych do spraw ubezpiecze
stwie skarbu w oddziale przemysłu; utworzyć niowych (art. 51). 
przy tem ministerstwie pod przewodnictwem po
mocnika ministra skarbu, zarządzającego sprawa
mi handlu i przemysłu r. t. W. I. Timiraziewa 
komisyę, złożoną z przedstawicieli ministerstw i 
urz~dów w celu wypracowania głównych zasad 
proJektu prawa o państwowem ubezpieczeniu ro-

11. Ubezpieczenie na wypadek choroby. 
6. Przy każdem przedsiębiorstwie przemy

słowem, na które rozciąga się działanie przepi-

*l Wiestnik finanso w , promyszlennosti i torgowh, r. 1905, M U. 
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sów z dnia 15 czerwca r. 1903 o wynagrodzeniu 
robotników, poszkodowanych skutkiem wypadków 
nieszczęśliwych, mającero więcej niż 50 robotni
ków, urządzoną winna być kasa pomocy. . 

7. Za zgodą przedsiębiorcow i robotników 
może być urządzona jedna kasa pomocy dla kil
ku sąsiednich przedsiębiorstw z liczby wyszcze
gólnionych w art. 6. 

8. Dla mniejszych przedsiębiorstw (art. 6) 
urządzane są kasy pomocy wspólne dla kilku 
przedsiębiorstw lub pewnych okręgów. Przedsię
biorstwa o niewielkiej liczbie robotników i znaj
dujące się przytern w znacznej odległości od in
nych przemysłowych przedsiębiorstw mogą być 
przez zarząd glówny zwalniane od urządzania kas 
pomocy. 

9. Obowiązkowymi uczestnikami kas pomo
cy są wszyscy robotnicy, zatrudnieni w wytwór
czości przedsiębiorstwa, nawet gdy roboty te by
ly oddane osobie trzeciej, oraz te osoby, zatrud
nione w przedsiębiorstwie, których wynagrodze
nie nie przenosi 1500 rub. rocznie. Ci robotnicy, 
którzy nie są obowiązani do brania udziału w 
kasach, mogą brać w nich udział z własnej woli, 
i w takim razie ich wklady na ogólnej zasadzie 
włączone są do obrachunku przy określeniu wkła
du właściciela przedsiębiorstwa (art. 14). 

10. Środki kasy pomocy składają się z ka
pitału obrotowego, zapasowego i powstalego z 
kar. 

11. Kapitał obrotowy tworzy się z wkła
dów uczestników kasy i właściciela przedsiębior
stwa (art. 14), z dochodów od będącej w kasie 
gotowizny i wpływów nadzwyczajnych. 

12. Kapitał zapasowy powstaje z tego ka
pitału, jaki w przedsiębiorstwie do dnia otworze
nia kasy utworzyły kary (art. 152 ust. przem.), i 
w razie potrzeby uzupełnia się on przez potrące
nia od wkładów uczestników kasy i właściciela 
przedsiębiorstwa w stosunku nie wyżej ponad 10 ~ 
tych wkładów, nadwyżki rocznych obrotów kasy 
oraz kary za niewpłacenie w odpowiednim termi
nie przypadająt:ych wkładów (art. 15); kapitał za
pasowy nie powinien przenosić sumy przecięt
nych dwuletnich wydatków kasy; jeżeli w dniu 
otwarcia kasy kapitał karny przenosi oznaczoną 
sumę, to nadwyżka zalicza się do kapitału. prze
widzianego w art. 13. 

13. Kapitał karny powstaje z kar, nakłada
nych na robotników przez właściciela przedsię
?iorstwa (art. 143 i nast. ust. przem.), i używany 
Jest wyłącznie na cele, wyszczególnione wart. 18. 

14. Wysokość wldadów uczestników kasy 
określana jest nie mniej niż na przeciąg roku 
przez zebranie ogólne. kasy (art. 22) i nie powin
na być mniejszą niż l% i większą niż 3% sumy 
zarobku (płacy akordowej, pensyi, udziału w zys
kach i t. p., jak również i wynagrodzenia w na
turze). Wklad właściciela nie może być mniej
szy od sumy wkładów wszystkich uczestników. 

15. Wkłady uczestników' kasy zatrzymywa
ne są przy wypłacie zarobku i pensyi i składane 
do kasy przez właściciela przedsiębiorstwa w 
przeciągu trzech dni od dnia zatrzymania razem 
z przypadającą od niego sumą. Pieniądze, nie 
wpłacone w tym terminie, są egzekwowane trybem 
egzekucyi niedoborów skarbowych, pn:yczem 
właściciel przedsiębiorstwa oplaca karę w wyso
kości l% miesięcznie od sumy niewpłaconej, li
cząc część miesiąca za cały. 

16. Bieżące wydatki kasy są uskuteczniane 
z kapitału obrotowego. Kapitał zapasowy wy
datkowany bywa tylko w tych wypadkach, jeże
li suma rocznych wpływów do kapitału obroto
wego nie wystarczy na natychmiastową wypłatę 
wydawanych przez kasę Zdpomóg (art. 17). Jeże
li i kapitał zapasowy będzie wyczerpany, to właś
ciciel przedsiębiorstwa obowiązany jest pożyczyć 
kasie niezbędne sumy; pożyczka ta bez dolicze
nia procentów podlega zwrotowi z wpływów ka
sy w roku następnym. 

17. Kasa pomocy wydaje uczestnikom swo
im zapomogi: 1) na wypadek ehoroby codzien
nie w wysokości od 1

/ 2 do 2
/ 3 zarobku dziennego, 

nie dluźej wszakże, niż przez przeciąg czasu, 
określony w ustawie kasy (art. 19) i nie mniej
szy, niż 3 miesiące; 2) robotnicom w razie poło
gu w wysokości 4 do 6-ciotygodniowego zarob
ku; 3) na pogrzeb zmarłego uczestnika kasy w 
wysokości od 20 do 50-krotnej placy dziennej. 

18. Kasa pomocy może na rachunek kapi
tału, określonego w art. 13, ponosić wydatki na 
leczenie członków rodzin uczestników kasy i da
wać zapomogi: podczas choroby tych członków 
rodzin, na ich pogrzeby, żonom robotników w ra
z~e połogu i uczes~niko~ kas,r w razie zniszcze
ma lub uszkodzema maJątku ICh przez pożar, po
wódź i t. p., jak również i na inne ich potrzeby. 

. 19. Wysokość zapomóg i czas, przez jaki 
maJą być wydawane, ustanawia ogólne zebranie 
kasy, przyczem co do zapomóg, obowiązujących 
dla kasy, winny być zachowane normy, wskazane 
w art. 17. 

20. Obowiązek wydawania w przeciągu 
pierwszych 6 tygodni zapomóg robotnikom i 
pracownikom chorym, jeżeli choroba wynikła 
przy okolicznościach. pociągających obowiązek 
właściciela przedsiębiorstwa do wynagrodzenia 
zgodnie z przepisami z dnia 15 czerwca r. 1903 
(art. 6) i zwrotu przez przeciąg tego czasu wy
datków na leczenie (art. 10 przepisów), jak rów
nież obowiązek wydawania zapomóg na pogrzeby 
robotników i pracowników, zmarłych przy takich 
samych okolicznościach (art. 11 przepisów), prze
staje obciążać właściciela przedsiębiorstwa, przy 
którem urządzoną została kasa pomocy, i prze
chodzi do obowiązków rzeczonej kasy. 

21. Sprawami kasy pomocy kieruje ogólne 
zebranie i zarząd. 

22. Ogólne zebranie składa się z pelnomoc-
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ników, wybranych przez uczestników kasy w licz- 1 spełniania czynności w razie pociągnięcia ich do 
bie, określonej przez ustawę kasy (art. 29), nie 1 odpowiedzialności i oskarżenia w przestępstwach, 
większej wszakże, niż 100. Jeżeli kasa powstała związanych z czynnościami kasowemi, jak rów
dla kilku naraz przedsiębiorstw, to każde z nich nież usuwać członków zarządu za nieprzedstawie
powinno mieć w zebraniu ogólnem przynajmniej nie w oznaczonym przez ustawę (art. 29) termi
jednego pełnomocnika. Oprócz pełnomocników nie rocznego sprawozdania kasy lub odmowę 
mogą być wybierani zastępcy w liczbie, określo- przedstawienia urz?dnikom inspekcyi fabrycznej 
nej przez ustawę kasy. i górniczej dowodow kasowych. 

23. Zarząd kasy składa się z parzystej licz- 28. Zarząd sporządza po skończonym roku 
by członków, określonej przez ustawę kasy, nie szczegółowe sprawozdanie z działalności kasy. 
mniejszej jednak niż 6; nie więcej niż polowa tej Sprawozdanie to ma być wniesione na zebranie 
liczby wyznaczana jest przez właściciela przed- ogólne i po zatwierdzeniu przez nie przedstawio
siębiorstwa na termin trzyletni, resztę na takiż ne glówneniu zarządowi ubezpieczenia państwo
przeciąg czasu wybiera ogólne zebranie kasy. W wego. 
kasach, wspólnych dla kilku przedsiębiorstw, 29. Szczególowe ustawy pojedynczych kas 
czlonkowie zarządu ze strony właścicieli wyzna- sporządzają właściciele przedsiębiorstw lub osoby, 
czani są za porozumieniem przedsiębiorców. przez nich upoważnione, z udziałem co najmniej 
Członkowie zarządu wybierają z pomiędzy siebie trzech pełnomocników osób, mających brać udział 
przewodniczącego w zarządzie i jego pomocnika. w kasie, i przedstawiają do zatwierdzenia starsze
Oprócz członków zarządu wybierani i wyznacza· mu inspektorowi fabrycznemu lub inżynierowi 
ni są w równej liczbie ich zastępcy. okręgowemu, którzy w razie wątpliwości zwraca-

24. Na pelnornocników mogą być wybiera- ją się po wskazówki du miejscowych komisyi do 
ne osoby plci mę kiej (a tam, O'dzie w składzie spraw fabrycznych i górniczo-hutniczych. 
robotników ' przeważają osoby plci żeńskiej, rów- 30. Jako wzór przy sporządzaniu ustaw kas 
nież i one) nie młodsze od 25 lat z posród pomocy wydaną zostanie i ogłoszoną przez enat 
uczestników kasy. Wybierani i wyznaczani człon- rządzący ustawa normalna takich kas, rozwijają
kcwie zarządu powinni ponadto umieć czytać i ca postanowienia art. 9-28. Ustawa ta będzie w 
pisać i nie być karanymi sądownie . razie potrzeby uzupełniana lub zmieniana przez 

N a zebraniu ogólnem przewodniczy zarzą- zarząd gł:ówny ubezpieczeń państwowych. 
dzający (zawiadujący) przedsiębiorstwem lub upo- 31. Przy przedsiębiorstwach, które nie wy
ważniona przez niego osoba, a w kasie, wspólnej pelnią wymagań art. 29 w terminie, oznaczonym 
dla kilku przedsiębiorstw, osoba, wyznaczona za przez zarząd główny, kasy urządzane są na pod
porozumieniem właścicieli. Zebranie ogólne uwa- stawie ustawy normalnej (art. 30) i powolane do 
żane jest za prawomocne przy obecności co naj- działania rozporządzeniem miejscowej komisyi do 
mniej polowy pełnomocników. W razie. gdyby spraw fabrycznych i górniczo-hutniczych. 
na zebranie stawiła się mniejsza liczba, wyznacza 32. Zamknięcie kasy pomocy nastąpić mo
się nowy termin zebrania, które staje się prawo- że tylko w razie ustania działalności przedsiębior
mocnem bez względu na liczbę przybyłych pel- stwa, przy którem kasa istnieje, lub przejścia je
nomocników. Zebranie ogólne decyduje zwyczajną go do kategoryi przedsiębiorstw, nie podległych 
większością głosów obecnych osób. Przy jedna- działaniu przepisów z dnia 15 czerwca r. 1903. 
kowej liczbie głosów przeważa glos przewodni- Warunki i porządek likwidacyi kasy określa w 
czącego. W kwestyach, dotyczących uzupelnie- takim wypadku miejscowa komisya do spraw fa
nia lub zmiany ustawy (art. 29) jak również w brycznych i górniczo-hutniczych. 
kwestyach poląnzenia kilku kas w jedną lub do- 33. Przy fabrykach, zakładach i kopalniach, 
łączenia do istniejącej kasy nowych przedsię- należących do skarbu, winny istnieć kasy, wyda
biorstw, konieczną jest większość 2/ 3 głosów obec- jące robotnikom i urzędnikom wsparcia nie mniej
nych na zebraniu pełnomocników. l sze od tych, jakie obowiązują kasy pomocy przy 

26. Zakres działalności zebrania ogólnego przedsiębiorstwach prywatnych. 
i zarządu oraz porządek czynności ostatniego 
określa ustawa kasy (art. 29). Na uchwały zarzą
du co do wydawania zapomóg mogą być poda
wane skargi do zebrania ogólnego, którego decy
zye w tym względzie są ostateczne. 

27. Zebranie ogólne i członkowie inspekcyi 
fabrycznej i górniczej mają prawo pociągać do 
odpowiedzialności sądowej za nieprawidłowe speł
nianie czynności zarząd kasy pomocy lub poszcze
gólnych jego członków. Miejscowa komisya do 
spraw fabrycznych i górniczo-hutniczych ma pra
wo usuwać na czas jakiś członków zarządu od 

III. Ubezpieczenie od wypadków 
nieszczęśliwych. 

34. Obowiązkowe ubezpieczenie od wypad
ków nieszczęśliwych i chorób zawodowych obejmuje 
wszystkich tych robotnikótv i pracujących w fa
brykach, zakladach i kopalniach, którzy na za
sadzie przepisów z dnia 15 czerwca r. 1903 i po
stanowień dopełniających mają prawo do wyna
grodzenia od właściciela przedsiębiorstwa. 

35. Ubezpieczeni w odpowiednich wypad-
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kach korzystają: a) z oznaczonych w art. 6 i 10 ca r. 1903, zarząd ma prawo zapraszać lekarza 
przepisów z dnia 15 czerwca r . 1903 zap.omóg i stosownie do własnego wybor"u. 
zwrotu wydatków na leczenie, począwszy od 7-go 42. Starania o zapomogi (art. 35 p. a) , po
tygodnia, do odzyskania zdolności do pra~y lub ~ząwszy od 7-go tygodnia, czynione być mogą 
u~nania utraty jej_ za sta~ą i b) emerytur, ustano- ~ l)rzez poszkodow~n~ch lub przez. kasy pomocy 
wwnych przez tez przeprsy. przy tych przedsJębwrstwacb, gdzre poszkodowa-

36. Dla dokonania ubezpieczenia właściciele ni pr~cow~li; starania te J?rzedstawiane są pelno
przedsiębiorstw muszą się ł'ączyć w towarzystwa moc~nkowr h;b zarządowi towarzystwa. Wyd~
ubezpieczeń wedł'ug określonych okręgów lub ro- wame zapomog na r~chu~ek towarzystwa moze 
dzajów przemysłu w danych okręgach, odpowied- byt1 poruczane ~dpowrednnn k?-som pomocy. 
nio do bliższych wskazówek zarządu głównego. 43. ~t~rama o. ]Jrzyzname emerytury (art. 

37. Przedsiębiorstwa, bardzo oddalone od 39 p. b) _ wmren czymć sam poszkodowany u _pel
innych przedsiębiorstw przemysłowych, mogą n?rnocmka _lub u zarząd_u towarzystwa_ bez_p~sred
być przez główny zarząd państwowych ubezpie- mo albo tez za pośredmctwem odpowredmeJ ka~ 
czeń zwalniane od udziału w towarzystwach u bez- sy pomocy. . . . . . . . . . er 
pieczeń. Takie przedsiębiorstwa czasowo podle- 4":1:. \V razre Jezeh starama o zapomo;"ę l~b 
gają w kwestyi wynagrodzeń za wypadki nie- eme:y~urę ze strony p~szkodo_,~ane~o w przeerą
szczęśliwe i choroby zawodowe przepisom z dnia g~ I o u od >~ypadku m_eszczęshwego. rozpoc~ęte 
15 czerwca r . 1903 wraz z późniejszeroi uzupeł- me będą, ~arząd . towa_rzys~w~ obo•~rązany Jest 
nieniami, przyczem w razie upadłości wydawanie sam . rozpatrz~ć sprawę r_ w r~zre potrzeby wyzna-
emerytury robotnikom zabezpieczone jest stoww- czyć zapomo"'ę lub e:ner;vtmę. . . . 
nie do podanych poniżej przepisów. 45. Po rozpatiZemu okohcznoścr sprawy 

. · . , . . zarząd towarzystwa ogłasza poszkodowanemu tym-
38. Towarzys~w? u~ezpreczen korzy ta _z czasowe swoje postanowienie na piśmie. Poszko-

:pr~w os~ by _pr~wneJ l moze . n~bywać na . sWOJe dowany ma prawo przed upływem 2 tygodni po 
rn:rę maJątki n_reruc~om~. Nreruchomość me po- otrzymaniu zawiadomienia złożyć zarządowi swo
wmna ,P_ochłam~ć ":"ręceJ po _nad określoną c~ęść ją opozycyę, i w takim wypadku zarząd rozpo
wszystKrch kap~taiow towarzystwa, ustanowroną znaje sprawę powtórnie, o ile można w obecności 
przez zarzą~ giowny.. . . . . . poszkodowanego, poezero w przeciągu miesiąca 

39. Ro':'nocześn~e z zawradomremem poliCyr od daty podania opozycyi wydaje decyzyę w 
o. ~ypadku ~reszczęśhwym na zas. art. 20 ~rze- sprawie i zawiadamia poszkodowanego. Jeżeli 
prsow . z . dma 15 czerw?a r. 1903 zarządzaJący na tymczasowe postaJ1owienie nie będzie wniesioną 
przedsrębr_or:stwem, w kto~en;r zaszedł_ w;vpad~k, przez poszkodowanego opozycya lub na decyzyę 
lub ;vłaścrcrel tego przedsrębrorstwa wmm zawr~- skarga do miejscowego sądu do spraw ubezpie
domrć zar~ąd towar~ystwa (a;t. !l) _a następme czeniowych (art. 46 i 51) w przeciągu miesiąca 
przed~taw1ć mu kop1e protokołu _r swradect_wa le- od daty . otrzymania zawiadomienia, to sprawa 
karsk~e~o, wskazan:ych w art. 21 1. 24 powyzszych uważana Jest za rozstrzygniętą ostatecznie. 
p:~·ze.rnsow, w_ przecrągu trzech dm od dost~rcze- 46. Spory pomiędzy poszkodowanymi i to
ma rch wzmiankowanym os?bo_m. W ustawre to- warzystwami ubezpieczeń o wynagrodzenie po
warzystwa mogą być przewrdzrane ~pecyalne_ k~- szkodowanego zgodnie z przepisami z dnia 15 
ry na rzecz kasy towarzystwa za mewypelmeme czerwca r. 1803 rozstrzygane są przez specyalne 
tych wymagań; ka:y te będą nakładane p1·zez sądy do spraw ubezpieczeniowych. S:prawy te 
zarząd w wysokoścr do 100 rub. są wyjęte z pod kornpetencyi sądów ogolnych. 

40. Po otrzymaniu zawiadomienia o wypad- 47. W specyalnym sądzie do spraw ubez-
ku nieszczęśliwym ('trt. 39) zarząd towarzystwa pieczeniowych przewodniczy członek miejscowe
przystępuje wespół z zarządzającym lub właści- go sądu okręgowego, wyznaczony na określony 
cielem przedsiębiorstwa, w którem wypadek miał przeciąg czasu przez tenże sąd. Sądy specyalne 
miejsce, do zbierania niezbędnych wiadomości, do spraw ubezpieczeniowych składają w równej 
korzystając z tych samych, co i wymienione o o- liczbie przedstawiciele właścicieli przedsiębiorstw 
by, praw na zasadzie odpowiednich art. przepi- i ubezpieczonych. Na posiedzeniach sądu może 
sów z dnia 15 czerwca r. 1903. być obem1y inspektor fabryczny lub inżynier 

41. W celu zbadania wypadku nieszczęśli- okręgowy, który bywa zawiadamiany. o dniach 
wego na miejscu zarząd towarzystwa może wysłać posiedzeń i sprawach, wyznaczonych do razpo
swoich pełnomocników; zarządzający lub właści- znawania, i ma prawo stawiać swoje wnioski o 
ciel przedsiębiorstwa, w którern wypadek mial sprawach rozpatrywanych, nie biorąc wszakże 
miejsce, winni okazywać pełnomocnikom zarządu udziału w ich rozstrzyganiu. Nie przybycie osób 
wszechstronną pomoc. wymienionych nie wstrzymuje czynności sądu. 

W celu lekarskiego zbadania ofiar wypadku, 48. Liczbę, porządek i termin wyborów 
jak również ponownego ich badania w razach, przedstawicieli właścicieli przedsiębiorstw i osób 
przewidzianych przez przepisy z dnia 15 czerw- ubezpieczonych do sądów specyalnych do spraw 
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ubezpieczeniowych j_ak również okręgi tych są- kapitału emerytalnego, a jeżeli ten nie wystarczy, 
dów określa zarząd glówny ubezpieczeń państwo- z bieżących wpływów kasy towarzystwa (art. 53) 
wych. i zapasowego kapitału (art. 58); jeżeli i te sumy 

49. Strony obowiązane są dostarczyć spe- nie wystarczą, zwiększenie kapitału emerytalnego 
cyalnemu do spraw ubezpieczeniowych sądowi ma być dokonane zapomocą podwyższenia opłat 
na jego żądanie wszelkich dowodów, dokumen- ubezpieczeniowych na rok następny. 
tów i wiadomości, jakie mogą przyczynić się do 58. Nadwyżka wpływów kasy towarzystwa 
rozstrzygnięcia sprawy i jakie będą w ich rozpo- ponad sumę poniesionych w przeciągu roku obra
rządzeniu, jak również pozwalać na oględziny na chunkowego wydatków i odliczeń na kapitał 
miejscu. Wrazie uchylania się od tych obowiąz- emerytalny zaliczana jest do kapitału zapasawe
ków sąd rozporządza środkami, ustanowionymi w go, przeznaczonego na uzupełnienie środków to
tym względzie przez prawo dla sądów ogólnych. towarzystwa, gdyby te okazały się niewystarczają-

50. Postanowienia specyalnego sądu do cymi. Odliczenia na kapitał zapasowy Llstają z 
spraw ubezpieczeniowych w kwestyi wydawania chwilą, kiedy dojdzie on do wysokości, określo
zapomóg i zwrotu wydatków na leczenie (art. 6, nej przez ustawę towarzystwa, poczem nadwyżka 
10 i 11 przepisów z dnia 15 czerwca r. 1903) nie wpływów kasy towarzystwa zwiększa środki ogól-
podlegają apelacyi. ne towarzystwa (art. 53 p. f). 

51. Na wyroki specyalnego sądu do spraw 59. Jeżeli wpływy towarzystwa nifl wystar-
ubezpieczeniowych w kwestyi wyznaczania eme- czą na pokrycie niezbędnych w danym roku wy
rytur mogą być podawane tylko skargi kasacyjne datków, to różnica ma być pokryta przez odpo
do głównego zarządu ubezpieczeń państwowych. wiednie zwiększenie wysokości opłat ubezpiecza-

52. Wyroki specyalnych sądów do spraw niowych na rok następny. 
ubezpieczeniowych mogą podlegać na zasadzie 60. Sposób lokaty i przechowywania fundu-
decyzyi tych sądów egzekucyi tymczasowej. szów towarzystwa określa jego ustawa. 

53. Fundusze towarzystw ubezpieczeń pow- 61. Sumę ogólną opłat ubezpieczeniowych 
stają: a) z wpisowego; b) z opłat ubezpieczenia- (art. 53 p. b) określa zarząd i zatwierdza ogólne 
wych; -::) z kar. ustanowionych na rzecz kasy to- zebranie członków towarzystwa na każdy rok 
warzystwa; d) z procentów od kapitałów towa- obrachunkowy w ten sposób, ażeby suma ta wes
rzystwa; e) z dochodów od nieruchomości i f) z pól z innymi dochodami tow.arzystwa (art. 53 p. p. 
wplywów nadzwyczajnych. c-f) mogła pokryć wszelkie przewidywane na 

54. Sumy (art. 53), wpływające do kasy to- dany rok odliczenia na kapitał emerytalny (art. 
warzystwa, w przeciągu roku (art. 53) używane 5-1, p. a, art. 55-57) i inne wydatki (art. 54 p. b 
są: a) na utworzenie kapitału emerytalnego (art. i c), jak również w wypadkach odpowiednich i 
55); b) na jednorazowe wypłaty poszkodowanym niedobory roku poprzedniego (art. 59). 
robotnikom, pracownikom oraz członkom ich ro- Uwaga. N a pierwszy rok czynności towa
dzin i c) na pokrycie kosztów zarządu i innych rzystwa ogólną sumę opłat ubezpieczeniowych 
wydatków na prowadzenie spraw towarzystwa. określa zebranie ogóine w przybliżeniu na zasa-

55. Karital emerytalny sluży do zabezpie- dzie posiadanych danych statystycznych. 
czenia prawicifowego wydawania emerytur i pow- l 62. Zebranie ogólne dzieli na kategorye, 
staje przez coroczne zaliczanie do niego sum, stosownie do stopnia niebezpieczeństwa możliwo
równych wartości przvznanych w ciągu rokn ści wypadku nieszczęśliwego, wszystkie odrębne 
emerytur. Wysokość tych sum określana jest na rodzaje przemysłu w przedsiębiorstwach, należą
zasadzie specyalnych tablic, wydawanych przez cych do danego towarzystwa, przyczem musi być 
zarząd główny i przeglądanych przynaimniej co wzięty pod uwagę stopień doskonalości urządzeń 
10 lat. Kapital emerytalny winien odpowiadać i prowadzenia robót w pojedynczych przedsię
stale co do istotnej swej wartości w danym cza- biorstwach . Podział ten winien być zatwierdzo
sie spółczesnej wysokości zobowiązań towarzy- ny przez zarząd główny i sprawdzany przynaj
stwa co do wyplaty emerytur; wysokość tych zo- mniej co 5 lat. Wysokość opłat ubezpieczonio-
bowiązań corocznie winna być sprawdzaną. wych określana jest osobno dla każdej kategoryi. 

56. W razie jeżeli kapitał emerytalny prze- 63. Wyliczona na podstawach, wskazanych 
niesie wysokość, określoną w art. 55, nadwyżka, w art. 61, suma ogólna opłat ubezpieczeniowych 
jaka okaże się po upływie roku obrachunkowego, dzieli się pomiędzy wszystkich członków towa
przenosi się do zapasowego kapitału emerytalne- rzystwa zależnie od kategoryi robót, wchodzą
go, dopóki ten nie dojdzie do wysokości, okre- cych wsklad przedsiębiorstwa każdego stowarzy
ślonej przez ustawę towarzystwa, poczem przeno- szonego (art. 62), i sumy zarobku (placy akordo
si się na rachunek środków ogólnych towarzy- wej, pensyi, udziału w zyskach i t. p. oraz wy
stwa (art. 53 p. f). nagrodzenia w naturze) osób ubezpieczonych. 

57. Braki w kapitale emerytalnym do wy- Przytern zarobek osób, otrzymujących mniej, niż 
sokości, oznaczonej w art. 55, wyrównywane są wynosi przeciętna płaca wyrobnika w danej miej
po upływie roku obrachunkowego z zapasowego scowości (art. 18 przepisów z dnia 15 czerwca r. 
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1903), może być przez ogólne zebranie przyjęty nych przez zebranie ogólne, które również wy
w wysokości tej placy. Przypadająca od każde- biera ich zastępców. Z prawa być wybranymi 
go czlonka oplata ubezpieczeniowa wyraża się w na czlonków zarządu i ich zastępców korzystają 
odsetkach zarobku ubezpieczonych w danem wszyscy członkowie towarzystwa, poddani rosyj
przedsiębiorstwie osób. scy plci męskiej, pełnoletni i nie karani sądow-

64. Zarządzający lub właściciel przedsię- nie. Zarząd wybiera z pomiędzy siebie prezesa 
bi01·stwa winni w terminie, przewidzianym przez zarządu i jego zastępcę. Liczba członków zarzą
ustawę, dostarczyć zarządowi towarzystwa try- d u i ich zastępców jak również termin i tryb 
bero, ustanowionym przez zarząd, wiadomości o wyborów oraz ustąpienia tak tych osób jako i 
wszystkich robotnikach i pracownikach, zatrud- prezesa zarządu oraz jego zastępcy określone są 
nionych w danem przedsiębiorstwie i podlegtych w ustawie towarzystwa. 
działaniu przepisów z dnia 15 czerwca r. 1903, 72. Skargi czlonków towarzystwa na zarząd 
oraz o ich zarobkach (płacy akordowej, pensyi, składane są temuż w terminie, oznaczonym w 
udziale w zyskach i t. p. oraz wynagrodzeniu w ustawie towarzystwa. Jeżeli zarząd nie uzna za 
naturze). możliwe sam spełnić żądanie skarżącego, winien 

65. Zarząd towarzystwa ma prawo spraw- jest on wnieść skargę. wraz ze swajem objaśnieniem 
dzać wymienione w artykule powyższym (64) wia- rl.o rozpatrzenia na najbliższe zebranie ogólne. 
domości na zasadzie dokumentów oryginalnych. 73. 'rryb czynności zarządu towarzystwa i 
Ogólne zebranie ma !Jrawo nakładać za dostarcze- jego odzialów jak również zakres ich praw i oho
nie faJ:szywych wiadomości kary, nie przenoszą- wiązków określa ustawa towarzystwa i uzupelnia
ce w dwójnasób wziętej różnicy pomiędzy isLot- , jące ją instrukcye, wydane przez ogólne zebranie 
nie przypadającą od czlonka opłatą ubezpiecze- członków towarzystwa. 
niową a tą, ja .ką była wyliczona na zasadzie dostar- 74. Zebrania ogólne dzielą się na zwyczaj-
czonych wiadomości. ne i nadzwyczajne. Termin zwoływania dorocz-

66. W razie niedoatarczenia wymienionych nych ogólnych zebrań zwyczajnych określa usta
w art. 64 wiadomości, zarząd towarzystwa okre- wa. Zebrania nadzwyczajne zwołuje zarząd: a) 
śla wysokość opłat ubezpieczeniowych, przypada- w razie uznania potrzeby; b) na żądanie członków 
jących od członków, na zasadzie posiadanych towarzystwa, mających razem co najmniej 20 gło
przez siebie wiadomości. Zebranie ogólne ma sów (art. 80 i 81), i c) na żądanie głównego za
pr·awo ustanawiać za niedostarczenie tych wiado- rządu ubezpieczeń państwowych. Zebranie nad
mości kary w wysokości do 300 rubli, nakładane zwyczajne winno być zwołane najdalej w prze
przez zarząd na korzyść towarzystwa. ciągu miesiąca od daty wyrażenia odpowiednie-

67. Opłaty ubezpieczeniowe członkowie wno- go żądani.a. 
szą do kasy towarzystwa w terminach, określa- · 75. Zebranie ogólne jest prawomocne, jeżeli 
nych przez ustawę. Zebranie ogólne ma prawo l przybyli czlonkowie posiadają przynajmniej jed
usta~awiania na rzecz kasy za uchybienie tego i ną piątą część gło~ów wszystk_ich. członków to
termmu wyznaczanych przez zarząd kar w wyso- 1 warzystwa (art. 80 1 81) za wyJątkiem tego wy
kości jednego procentu miesięcznie od sumy, nie- . padku, kiedy zebranie ma rozstrzygać kwest:ye, 
wplaconej w terminie, licząc część miesiąca za l wyszczególnione w art. 76. Dla decydowania tych 
cały. 'l kwestyi konieczną jest obecność członków, po-

68. Nie zapłacone w terminie oplaty egze- siadających przynajmniej 2
/ 3 ogólnej liczby glo

kwowane będą za zawiadomieniem zarządu trybem, sów (art. 80 i 81). Jeżeli zebranie nie dojdzie do 
przepisanym dla egzekucyi bezspornych skarbo- skutku: z powodu nieprzybycia członków, posia
wych i administracyjnych należności. dającfCh dostateczną liczbę głosów, wyznacza się 
. . 69. W razie sprzedaniajakiegokolwiek przed- powtórne ~ebranie. ogóln~, które staje s_ię prawo
s1ębwrstwa, wchodzącego w skład towarzystwa, mocnem mezależme od hczby głosów, Jaką będą 
wierzytelności towarzystwa, ciążące na poprzed- posiadali przybyli członkowie. 
nim właścicielu, przechodzą na nowonabywcę 76. Sprawy na zebraniu ogólnem rozstrzy
p~zedsiębiorstw:a·. W .r~zie za;mknięcia przeds~ę- gane s~ zwyczaj_ną :viększością. glosów obec~y~h 
bwrstwa właśCICiel w1men wmeść do kasy, o 1le członkow, z wyJątkiem kwesty1: a) uzupełmema 
tego zajdzie potrzeba, wymienione w art. 57 i 59 i zmiany ustawy i b) podziału robót w przedsię
oplaty dodatkowe. Należności towarzystwa w biorstwach na kategorye stosownie do ryzyka za
razie egzekucyi korzystają z tych samych przy- wadowego (art. 62). Postanowienia w tym wzglę
wilejów, z jakich pretensye, oparte na przepisach dzie będą ważne tylko przy większości 2

/ 3 glosów 
z dnia 15 czerwca r. 1903 na mocy Najwyżej za- obecnych członków. Jeżeli taka większość w kwa
twierdzonego zdania rady państwa (dz. XI i XII). styi, wymienionej w p. b, nie będzie osiągnięta, 

70. Sprawami towarzystwa zarządza: a) za- winno być zwołane ponowne zebranie, które hę
rząd i w razie potrzeby jego oddziały i b} zebra- dzie decydowaJ:o zwyczajną większością głosów. 
nie ogólne czlonków. 

71. Zarząd składa się z członków, wybiera- (n. N.). Kazimierz Srokowski. 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w kwietniu r. 1905. 
Wydobywanie galmanu. W kwietniu· r. 1905 wytwórczość galmanu byla następująca: -

Rok 1904 Rok 1905 W r. ' 1905 wydobyto więcej C+) 
albo mniej C-), niż w r . 1904 - l 

Nazwa kopalni l Od pocza,~ ku l Od pocza,tku Od początku roku 
Kwiecień l roku do Kwiecień r oku do Kwiecień do 30 kwietnia 30 kwietnia 30 kwietnia 

p u d ó w pudów l % pudów l % 

Bolesław 79824 314649 7fl254 323 744 - 9 570 - !2 + 9 095 + 3 
Józef . rso 504 s8z 390 172 gzo 758 472 + 22 416 + 15 + 176o82 + 30 
Ulisses 220674 go8 335 2!2071 l 058 342 - 86o3 - 4 + 1)000] + 17 

l 

Razem l 451 ooz l 1 8os 374 l 455 245 l zqo 558 l + 4 243 1 + 1 l+ 335 r84 1 + 19 

Podlug gatunków wytwórczość galmanu hyla następująca: gruby 149813 pudów i drobny 305432 
pudów. 

Wytwórczość galmanu z błyszczem ołowiu byla następująca: 

Nazwa kopalni 

olesław B 
J 
u 

ózef. 
lisses 

Rok 1904 

-
Od pocza,tku 

Kwiecień roku do 
30 kwietnia 

---
p u 

34624 119 )18 
- -

4186 17199 

Rok 1905 

l Od pocza,tku 
Kwiecień roku do 

l 30 kwietnia 

d ó w 

27 ISO 117150 
- -
832 4030 

-W r. 1905 wydobyto więcej C+) 
albo mniej (-), niż w r. 1904 

Kwiecień 
Od początku roku 
do 30 kwietni a 

l % l Ql pudów pudów 
Jl) 

- 7474 - 22 - 2 368 1 - 2 
- - - -

- 3 354 - 8o - 13 16g -77 

Razem l 38810 l 136717 l 27982 l 121 18o l - 10828 j- 28 1 - 15 537 1- 11 

Dnia 30 kwietnia pozostalość wydobytego zarobili 23399 rubli. Przeciętny zarobek jedne
galmanu na kopalniach wynosiła 120290± pudy, go robotnika wynosił na dniówkę 99 kop. Wy
galmanu z błyszczem ołowiu 150920 pudów. padków nieszczęśliwych z robotnikami bylo: 8, 

W kwietniu r. 1905 w 3 czynnych kopal- zakończonych częściową niezdolnością do pracy, 
niach galmanu przeciętna liczba robotników wy- i 7, zakończonych wyzdrowieniem zupelnem. 
nosila 1068. Robotnicy odrobili 23479 dniówek i 

Płukanie galmanu. W kwietniu r. 1905 wytwórczość galmanu pfukanego była następująca: 

Nazwa płuczki 

lesławska Bo 
Olk 
Me 

uska . 
chaniczna 

Razem . 

Rok 1904 

Od p ocza,tku 
Kwiecień roku do 

30 kwietnia 

p u 

88054 350 354 
- 15 000 

1306g6 522g8g 

Rok 1905 

Od pocza,tku 
Kwiecień roku do 

30 kwietnia 

d ó w 

86834 364 720 
- -
- 74 500 

-
W r. 1905 otrzymano więcej C+) 

albo mniej (-), niż w r. 1904 

Kwiecień 
Od początku roku 
do 30 kwietnia 

pudów l % pudów l % 

- l 220 - l + 14 366 + 4 
-- - - TS 000 - 100 

- 1306g6 - 100 - 44848g - 86 
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Wytwórczość blyszczu ołowiu była następująca: 

Nazwa pluczki 

olesławska B 
o 
M 

lkuska . 
echaniczna 

Rok 1904 

Od początku 
Kwiecień roku do 

30 kwietnia. 

p u 

--1554 l 15 345 
-

l 
-

1)0 2 soo 

Rok 1905 

-l l Od początku 
Kwiecieli roku do 

30 kwietnia 

. ---
d ó w 

l ]ÓO 
l 888g l 

- l -
- l 100 

-W r. 1905 otrzymano więcej C+) 
albo mniej (-), niż w r . 1904 

Kwiecień 
Od początku roku 
do 30 kwietnia 

- pudów l % pudów l % 

- 2794 - 6r - 6456 - 42 
- - - -

- 150 - IOO - 2400 - g6 

Razem l 4 704 l 17 845 l 1 ]00 l 8 g8g l - 2 944 1 - 63 1 - 8 856 l - 50 

Dnia 30 kwietnia r. 1905 pozostalość galma- zatrudnionych robotników wynosiła 97. Aobotni
nu płukanego na płuczkach wynosiła 773 731 pu- cy odrobili 2130 dniówek i zarobili 1476 rubli. 
dów, błyszczu olowiu 555 pudów. Przeciętny zarobek jednego robotnika na dniówkę 

W kwietniu r. 1905 w 1 czynnej ptuczce wynosil 69 kop. Wypadków nieszczęśliwych z 
galmanu i błyszczu ołowiu przeciętna liczba robotnikami nie bylo. 

Wytapianie cynku. W kwietniu r. 1905 wytwórczość cynku była następująca: 

Nazwa huty 

aulina p 
K 
B 

onstanty 
ędzin 

Rok 1904 

-
Kwiecień 

Od początku 
roku do 

30 kwietnia 

p u 

23 582,50 

l 
go 503 

l l 753 49 374 
16 197 l 68104 

l 

Rok 1905 

l 
. . ' Od początku 

K WleCleń l roku do 
30 kwietnia 

d ó w 

l) 782,50 41 558,25 
10410 28 531 
13 523 38 673 

W r. 1905 wytopiono cynku więcei 
(+) albo mniej (-),niż w r. 1904 

Kwiecień 
Od początku roku 
do 30 kwietnia 

pudów l Ofo pudów l % 

- 78oo - 33 -48 944,75 - 54 
- l 343 - 11 -20843 - 42 
- 2674 - 17 - 2943 1 - 43 

Razem l 51532,50 1 207981 l 39715,50 l 108762,25 1- rr817 l - 23 1 -gg2r8,751 - 48 

Wytwórczość pyłku cynkowego była następująca: 

Nazwa huty 

aulina . p 
·K 
B 

onstanty 
ędzin 

' 

Rok 1904 

l l Od początku 
Kwiecień roku do 

30 kwietnia 

p u 

l 001,40 l 7771?4°" 
43° 1 98s 

427 20!0 

Rok 1905 

l Od początku 
Kwiecień l roku do 

30 kwietnia 

d ó w 

2 ]00,25 l 3 623,40 
287 

l 
824 

213 1 o8o 

-W r.1905 otrzymano pylku więcej 
(+) albo mniej (-),niż w r. 1904 

Kwiecień 
Od początku roku 
do 30 kwietnia 

pudów l % pudów l Q l 
Al 

+ r 6g8,8s l +16o - 4148 - 53 
- '143 l - . 33 - r r61 - s8 
- 214 l - so - 93° - 46 

. Razem l I 918~40 1 l l ]66,40 l 3 200,25 l 5 527,40 l -l 341,85 1 - 70 1- 6 239 l - 53 

Dma 30 kwietnia r. 1905 pozostalość wy- dniówek i zarobili 24 201 rubli. Przeciętny zarobek 
topionego cynku w hutach wynosiła 25476,03 pu- jednego robotnika wynosil na dniówkę 1 rub. 22 
dów, pyłku cynkowego 4300,4 pudów. kop. Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami 

W kwietniu r. 1905 w 3 czynnych hutach bylo 7, zakończonych wyzdrowieniem zupelnem. 
cynkowych przeciętna liczba zatrudnionych ro-
botników wynosiła 662. Robotnicy odrobili 19856 R. K. 
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WYKAZ ILOŚCI WĘGLA , 

wysłanego drogami żelaznami z kopalń zagłębia Dąbrowskiego w czerwcu r . 1905. -Rok 1904 __ l - Rok 1905 W r. 1905 wyslano węgla wię-
--- -- -- eei ( +) albo mniej (- ), niż 

w Y s Ł A N o w l~ G J, A w roku 1904 
-

l Nazwa W mi'='sia,.ou Od pocza.tku roku W miesia.cu Od pocza.tku roku 
do 30 czerwca ozer,vcu czerwcu do 30 czerwca 

kopalni 

Droga talazna 
Warszawsko- Władańska 

iwka N 
M 
M 
H 
p 

ortimer . 
ilowice . 
rabia .J:tenard 
ary~ 

a.zimier7. i Feliks K 
s 
c 
F 
J 
A 
M 
M 
.R 
G 
An 
J 
F 
A 
H 
T 
Al 
G 
N 
K 

at urn 
zeladź 

lora . 
a n 
n toni 
ikoła.j i F'ranoiszek . 
a tylda 
eden . 
rodziec 11 

drzej Il i Tadeusz II 
akób. 
lotz Rudolf 
ndrzej I. 
eleua 
adeusz l . 

wina 
rodziec 1 
ierada 
atarzyn"' i Ludwika. 

.J:tazem. 

Droga żelazna 
lwanurodzko-o,b 

N iwka 
M ortimer 
Hr abia .J:tenard 
Pa ry~ 
K azimie1•z 
.Re den 
An drzej I . 
H elena 
M atylda 
Jakob. 
Tadeusz 
Franciszek 

rowsta 

-
~-~." ~ 

·o 

l ~~j "" o 
~ .... o 

~<l'" 

2 150 90 
1 305 54 
2481 103 
2 080 87 
l 681 i O 
1 567 65 
2 6~6 109 
2 447 102 
l 292 f>4 

314 13 
505 u 

42 2 
11 o 
1 o 

378 16 
77 3 
15 l 

252 11 
28 l 
37 2 
11 o 
:16 l 

- -
199 8 
84 4 

1 19 619 817 

J 716 72 
389 16 

1 040 43 
913 38 

1 051 44 
191 

l 
8 

97 4 
16 1 

-

l 
-

78 3 
-

l 
-

- -

• ~-<1." " " :0 ~·~ ~ :0 
"" "" o "''""_g o 
~ .... ., 1t ~~ ... 

w A G o N 

13 768 96 l 770 
11118 78 l 389 
16 002 112 l 687 
14 789 103 2 U33 
11 ;)45 81 l 350 
13 100 92 1 451 
19 081 133 2 290 
16 464 115 2 313 
80H 56 1311 
l 56G 11 214 
3 090 n 314 

248 2 50 
73 o 5 
4-J, o 62 

l 893 13 :!73 
1 017 7 4 

112 1 62 
l 269 9 192 

231 2 10 
281 2 -
45 o -

152 l 33 
- - 6 

l 541 11 247 
667 5 102 

1 136104 l 952 1 17 268 

l 
8 870 62 1 071 
G 691 19 296 
8 549 60 1 037 
6 745 47 806 
6 692 47 950 

659 5 56 
507 3 53 
96 1 -
11 l o -

622 4 8 

1 ~ l o -
o -

ltazem · l 5 491 J 229 l 35 461 l 248 l 4 277 

W ogóle 1 25110 j1 046 1 171565 j 1200 1 21545 

-- - --- W miesią.ou w· okresie czasu 

l 
l 
l 

l 

~~~ ~·§ ." od początku roku 
~ 

d!'" c.> ·o ~·~g 
czer,vcu do 30 czerwca 

~-il_g '"' o "''"",o .... o 1t .... 0 
~<~"' ~<l" 

-- -- - -
wagonów j ó w wagonów % o 

,{) 

80 7 888 55 - 380 - 18 - 5 880 - 43 
61! 7 253 51 + 84 + 6 - 3 865 - :!5 
77 8 965 63 - 794 - 32 - 7 037 - 44 
93 lO :.!47 n - n - :.! - 4542 - 30 
61 7 390 5G - :ł31 - 20 - 4 155 - 36 
66 8 333 59 - 116 - 7 - 4 767 - 36 

104 17 057 120 - 336 - 13 - 2 024 - 11 
105 10 970 77 - li!4 - 5 - 5 494 - 33 
60 6 :!66 45 + 19 + 1 - 1646 - 21 
lO l 35 lO - 100 - 32 - 204 - 13 
14 l 576 11 - Hll - 38 - l 514 - 4!1 
2 :.!89 2 + 8 + 19 + 41 + 17 
o 17 o - 6 - ń5 - 56 - 76 
3 336 3 + 61 + 6100 + 292 + 64 

6t2 17 l 667 12 - f> -
() 32 o - 73 -
3 452 3 + 47 + 
9 ~81 7 - 60 -
o 97 1 - 18 -

- - - - a7 -
- - - - 11 -

2 131 1 - 3 -
o 103 1 + 6 + 11 1 768 12 + 48 
5 690 5 18 + 

785 l 93 \.166 662 
,_ 

2351 1-

49 4400 31 - 645 -
13 1 616 11 - 91! -
47 4196 ·3o - 3 -
37 3 -!76 24 - 107 -
43 6 011 42 - 101 -

3 256 l 2 - 135 -
2 215 2 - 44 -

- - - -
__:6 1 = - - - -

o 4!) o - 70 -
- -

l 
-

l - - - -

194 l 20 215 J 142 1- l U4 l -

979 l 114 181 l 804 1- 3 f>65 1-

l - 226 -
95 - 985 - 97 

313 + 340 + 04 
24 - 288 - 324 
64 - 134 - 58 

100 - 281 - 100 
100 - 45 - 100 

8 - 21 - 14 
- t 

11)3 + -24 227 15 
21 23 + 3 

12 1-42138 - 31 

41 - 4470 - 50 
24 - l 075 - 40 
o - 4353 - 51 

12 - 3 269 - 48 
16 - 681 - lO 
71 - -!03 - 48 
49 - G92 - 58 

100 - 96 - 100 
- - l1 - 100 

90 - 577 1 - 93 
100 - - 17 l -- - 2 - 100 

22 1-15 246 1 - 43 

u 1- 57 3841 - aa 

W czerwcu roku 1905 przypadało do podzia-j20059 wagonów. Z liczby tej kopalnie odwolaly 
lu pomiędz;r kopalnie zaglębia Dąbrow~kiego p~ 

1

3006 -w:ag., nie przyjęly z powodu bezrobocia ?65 
913 wagonow dr. żel. Warszawsko-WiedeńskleJ wag.,wmny byly przeto otrzymać 16488 wagonow. 
na dzień roboczy, co czyni na caly miesiąc Droga żelazna podstawiła 16816 wagonów czyli 764: 
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wagony na dzień roboczy, a przeto o 328 wago-~ browskiej. Kopalnie wysłały tą drogą 1538 wa
nów, czyli 2°/0 ;vięcej, niż kop~lnie winny b-J:lY gonów, czyli 70 wagon~w na dzień ~obo_czy: a prze
otrzymać. Oprocz tego droga zelazna podstawiła 

1 

to o 772 wagony, czy h o 101 Ofo w. 1ęceJ, mż przy
kopalniom ponad normę 039 wagonów austryac- paclato z podziału. 
kich. W czerwcu roku 1905 kopalnie wysłały do 

W czerwcu roku 1905 przypadało do po- / Warszawy 3 291 wagonów węgla, czyli 150 wagonów 
działu pomiędzy kopalnie zaglębia Dąbrowskiego / na dzień roboczy; mniej, niż w czerwcu r. 1904 
po 290 wagonów dr. żel. Iwangrodzko- Dąbrow- o 190 wagonów, czyli o 5%. W okresie czasu od 
skiej na dzień roboczy, co czyni na caly miesiąc l stycznia do 30 czerwca r. 1905 kopalnie wysła-
6193 wagony. Z liczby tej kopalnie od wolały , ły do Warszawy 19 372 wagony węgla, czyli 136 
l 084 wagony, nie przy.ię:ł:y z powodu bezrobocia wagonów na dzień roboczy; mniej niż w tym sa-
160 wag., winny były przeto otrzymać ±9:1:9 wa- l mym okresie czasu r . 190± o 7 373 wagony, czyli 
gonów. Droga żelazna podstawiła ± 299 wagonów, o 28%. W czerwcu r. 1905 kopalnie wysłały do 
czyli 195 wagonów na dzień roboczy, a przeto o Łodzi 2277 wagonów węgla, czyli 103 wagony 
650 wagonów mniej, niż kopalnie winny były na dzień roboczy; mniej niż w czerwcu r. 1904 o 
otrzymać. 132:1: wagony, czyli o 37% . W okresie czasu 

W czerwcu roku . 1905 przypaclato do po- od l stycznia do 30 czerwca r. 1905 kopalnie wy
działu pomiędzy kopalnie za~lębia Dąbrowskiego s{aty do Łodzi 19 266 wagonów węgla, czyli 136 
po 35 wagonów na dzień roboczy, czyli 766 wa- wagonów na dzień roboczy; mniej, niż w tym sa
gonów na cały miesiąc do przeł:aclowania wę~la mym okresie czasu r. 1904, o 8 36:1: wagony, czy
w Gołonogu z wagonów dr. żel. Warszawsko- Wie- li o 30%. 
d.eńskiej do wagonów dr. żeL Iwangrodzko-Dą- N. K. 

J>rzegfąa fiteratury górniczo,.,fiutniczej. 
Treść art91{ułów, z awart9ch w ważniejsz9ch czasopismac h górnicz o=hutnicz 9ch . 

Oliickauf (1905) NQ 22. a) Le Bell i Boli- , NQ 24. a) F. Peters. Elelztrometalurgia w r. 
mann. Elelztryczne urzad;enia do przmos;:enia sitv 190./ (c. d.). Postępy w kierunku wytwarzania 
i oświetlenia w !zapalni • Dnhlbusclt. Opis jednej z drogą elektrotermiczną lub elektrolityczną chro
największych instalacyi elektrycznych w Westfal- l mu, otowiu, glinu, tantalu, tytanu, rzadkich me
skim okręgu węglowym. b) Sprawo.zdanie zwią.'J- 1 tali, niklu i miedzi. b) Dom mieszkalny dla nie
ku wtaścicieli !wpal/z okregu Dortmwuł .za. Y. !90+. żoJtatyclt robotni!zów kopalni Dahlbusch. Gmach, 

NQ 23. a) F. Peters. Rlelltro ·netalurgia w r. 1 zbudowany z uwzględnieniem postępów bud.ow-
1904 (pocz.). Postępy w dziedzinie wyt-warzania nictwa i hygieny, posiada pomieszczenie na 200 
surowca i stali drogą elektrotermiczną. b) Ur.;q- osób. .Koszt cał~owitego dziennego utrzymania 
d;enie, .zapobieg-ajq. r;e twoneniu się lodu w szybie robotmka wynos1 l m. 20 f. c) . A. Kandelaki. 
powietrznym. Wszystkie dotąd stosowane środki, J Rudv ma1tganowe na Krwłmzie. Op1s stanu prze
zapobiegające tworzeniu się lodu, jak np. kosze mystu manganowego na Kaukazie. d) Statystyka 
żelazne z płonącymi węglami, rury, ogrzewane ·wypadków nieszczęśliwych ·w przemyśle górniczym 
parą, lub też bezpośrednie ogrzewanie parą po- o!zręgu Dortmund w latach 1903 i 190-1 
wietrza, wchodzącego do szybu, nie dają dobrych l NQ 25. a) Randebrock. Opis kopalni Zollem 
wyników, a nie !ciedy nawet użycie t.ych środków l II. b) J/. Bamberger i F. Bock. Pneumatogen, 
grozi niebezpieczeństwem. W kopalni Dahlbusch nowy system przyrządów, umożliwiających od
zastosowano z dobrym skutkiem urządzenie do dychanie w gazach duszących. Nowy system po
ogrzewania powietrza. Powietrze przed wejściem lega na podtrzymywaniu oddychania nie z3:po
do. szybu przepływa pi"zez komorę, w której znaj- mocą gotowego znajdującego się pod w:ysoklem 
duJ~ się szereg rur, ogrżewanych wytworami spa- ciśnie1_1iem tlenu, le~z zal?omocą odc~ynmka,_ wy
l~ma za pomocą odpowi~dn.io urz~dzone~o pale- dzielaJącego tlen. w 1lośc1, potrze_bneJ _za kazdym 
mska, poczem wchodz1 hcznymt kana!amt do razem dla orgamzmu. Odczynmkamt, r_egeneru
szybu. Powietrze z powierzchni o temperaturze jącymi powietrze, służą związki, zawieraJące du~ 
-13~ po przejściu przez ogrzewacz i szyb posia- żo tlenu, jak .nl?. nadtlenki. so~u, p~tasu, bar~ 1 
da Jeszcze na podszybiu temperaturę +3°. c) t. p.; pochlamaJą one :vydz1elaJące s1_ę z organ~z
Spraworodanie zarzadu Westfalskiego syndykatu we- mu dwutlenek węgla 1 wodę, natom1ast wydzle
głowego z a r. 1904. - ' lają pewną ilość tlenu. Najodpowiedniejszym od-
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czynnikiem okazał się nadtlenek sodu i potasu 
N aK03, stosowany w postaci porowa.tych ziarn 
możliwie jednakowej wielkości. Artykuł zawie
ra opis przyrządów, których budowę oparto na 
powyższych zasadach, oraz szczegółowe sprawoz
danie z badań, dokonanych nad tymi przyrząda
mi. c) F. Peters. Elektrometalurgia w roku 1904 
(dok.). Wytwarzanie metali szlachetnycl1, cynku 
i cyny. 

Stahl und Eisen (1905) NQ 12. a) F. Wilst 
·i P. TVolff. Zachowanie się siarkz~ zawartej w kok
sie, podczas procesu -wielkopiecowego (dok.). Wyni
ki badań uprawniają do wniosku, że siarka, za
warta w koksie, ulatnia się, zanim zdąży dostać 
się przed formy, i wraz z gazami unosi się w gór
ną część pieca, gdzie zostaje przyjęta w skład 
naboju i tą drogą dostaje się przed formy. Przy 
800° siarka zostaje pochłonięta przez tlenki żela
za, powyżej 800° przez wapno. b) O. Simmers- l 
bach. Wyrób stali z surowca plywzego (pocz.). Cha- ' 
rakterystyka ważniejszych nowych sposobów 
wytwarzania stali i porównanie ich ze sposobem 
Thomasa. Autor dzieli te sposoby na dwie gru
py: do pierwszej zalicza te, które podlegają świe
żeniu płynnego surowca bezpośrednio tlenem 
wdmuchiwanego wiatru, a więc sposoby Duplex, 
Daelena i Pscholki, Kernohana; do drugiej gru
py zali<1za autor sposoby, oparte na utlenianiu 
pośredniem, a mianowicie: rudowanie, Monella, 
Bertrand Thiela, Talbota i Surzyckiego. c) F. 
Collischon. Elelztryczny 'Wyciqg giclztowy. d) Fr. W. 
Lilhrmamz. Ulepszenia w wielkim piecu. Autor 
daje opis przyrządu, umożliwiającego zasypywa
nie materyalów do pieca warstwą równomierną. 
Drugie ulepszenie polega na zmianie otworu for 
my i dyszy z okrągłych na owalne. Zmieniając 
położenie dyszy, można skutkiem tego w miarę 
potrzeby zmieniać wielkość jej otworu i regulo
wać przypływ powietrza. e) Żużel wielkopiecow)· 
i cement portlandzki. Próby, wykonane w labara
toryurn prof. H. Segera i E. Cramera w Berlinie, 
potwierdzają dawniej zauważone zjawisko, że do
mieszka do cementu roialko roztartego żużla w 
ilości 25°/0 podnosi własności mechaniczne cemen
tu. nie tylko twardniejącego skutkiem tego na 
powietrzu ale i w wodzie. f) L. Treulzeit. O środ
kach, mających na celu 'Wytwarzanie ścislych i 7.~Jol
nych od napięć odlewów stalowych (pocz.). Autor 
podaje wskazówki zaehowania ostrożności przy 
formowaniu mniej lub więcej złożonych przed
miotów, jak walców kalibrowanych, walów i t. p. 
g) liftplyw temperatury na wlasności odltwów ze 
stali i żelaza (dok.). Badania potwierdziły, że 
temperatura topienia, odpowiednia dla danego 
stopu, nie jest stalą. lecz zależną między inneroi 
od wagi i ksztaltu danego przedmiotu. Brak do
brych sposobów mierzenia wysokich temperatur 
zmusza do kierowania się w tej sprawie głównie 
doświadczeniem. h) Drogi żelazne na kuli ziem
skiej. Dane za okres czasu od r. 1899 do r. 1903. 

NQ 13. a) A. Desgraz. Postępy w budowie 
pieców gazowych, używanych w hutach żelaznych 
(pocz.). Autor mówi głównie o piecach do ogrze
wania bloków, rygli lub blach w walcowniach. 
b) F. Zimmermann. Badania doś1.viadczalne nad 
1'eakcyami, zachodzqcemi w wielkim piecu. Badania 
mialy na celu wyjaśnienie przyczyn i przebiegu 
reakcyi rozlrladu tlenku węgla na węgiel i dwu
tlenek. Rozklad tlenku węgla warunkuje się 
obecnością metali, nie zaś tlenków metali; · głów
nie działają w ten sposób kobalt, nilciel i żelazo. 
c) K. Musiol. Postępy w technice 1.vyrobu naczy1z z 
blachy żelazllej o kształtach 1.vygiętych. Opis daw
niej i obecnie praktykowanych sposobów nada
wania naczyniom z blachy kształtów wypukłych. 
d) O. Simrnersbach. Wvrób stali z surowca plyu
nego (dok.). e) Porównanie sposobów oznac:aenia 
węgla i fosforu w stali. Komisya, złożona z wy
bitnych analityków, zajęta badaniem przyczyn 
niezgodności wyników skutkiem stosowania róż
nych sposobów do oznaczenia węgla i fosforu w 
stali, oglosila pierwsze sprawozdanie z dokona
nych badań. Sposoby Steada i Saernstroma do 
oznaczenia . węgla dają zgodne i najwyższe wyni
ki; tym ostatnim sposobem najdokładniej daje si~ 
oznaczyć węgiel w surowcu. Co się tyczy ozna
czenia fosforu, to za najdok~adniejsze uznano spo
soby Eggertza i Steada. f) L. Treuheit. O środ
lcach, majqcych na celu wytwarzanie ścislych i wol
nych od napięć odlewów stalowych (dok.). Wyrób 
przedmiotów, których przeznaczeniem j~st wy
trzymywanie wysokiego ciśnienia hydraulicznego. 
Wyrób przedmiotów dla elektrotechniki. g) W 
sprawie dodawania mauganu do llopulaka lub pall
wi odlewniczej. Dodawaniem ferromanganu do 
panwi odlewniczej można siarkę, zawartą w su
rowcu, usunąć o tyle, że większa jej część zgro
madzi się wraz z manganem na górnej powierzch
ni odlewu. Dodawanie ferromanganu do kopula
ka nie jest korzystne z tego względu, że więk
sza część manganu utlenia się, a oprócz tego
działa on niszcząco na ściany kopulaka. Z tych 
względów w kopulaku najodpowiedmej przeta
piać surowiec ze znaczną zawartością manganu. 

Zeitschrift des Oberschlesischen Berg-und 
Hiittenmannischen Vereins (1905). Kwiecień. 
Zeszyt nie zawiera artykułów treści technicznej. 

Maj. a) Heidepn·em. Kotlowllia doświadczat
na Górnoślqslziego towarzystwa górniczo- hutniczego. 
W celu systematycznego zbadania własności wę
gli górnośląskich na podstawie prób praktycznych 
Górnośląskie towarzystwo górniczo-hutnicze po
leciło towarzystwu kotłowemu dokonanie szeregu 
prób na odparowanie. Między inneroi chodzi o 
wyjaśnienie, jakie gatunlci węgla górnośląskiego 
mogą znaleźć zastosowanie w marynarce wojen
nej i handlowej. Autor daje opis specyalnie w 
tym celu zbudowanej kotłowni na terenie huty 
Marta, należącej do Katowickiego towarzystwa. 
zakładów górniczych i hutniczych. 
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Revue de metallurgie (1905) N2 7. a) H. 
Braune. Wpryw azotu ua wlasuości żelaza i stali. 
Wyniki badań, dokonanych przez autora nad 
wpływem azotu na kruchość żelaza i stali. W 
tym celu autor poddal kilka prób najlepszej sta
li działaniu azotu przy temperaturze 800° a na
stępnie badał ich własności mechaniczne i budo
wę wewnętrzną. Wyniki badań utwierdzHy auto
ra w tern przekonaniu, że obecność azotu w że
lazie wywiera ogromny wplyw, zmniejszając wy
trzymałość i wydłużenie. Zapomocą mikroskopu 
można stwierdzić w stali takiej obecność charak
terystycznych szczelin. b) H. Le Chatelier. Uwa
gi z .Powodu pracy p. Bramze' a o 'wplywie azotu 
na stal. Przyznając, że badania Braune'a nad 
wpływem azotu na żelazo mogą posiadać doniosłe 
znaczenie, autor wyraża przekonanie, że dla osta
tecznego zdecydowania tej ważnej sprawy nie
wątpliwie będą dokonane wszechstronne i szcze
gółowe badania, dla których impulsem będzie po
wyższa praca. e) A. Brustlein. TV jaki sposób 
stal chromowa stala się artykulem prz emyslowym. 
Wpływ chromu na własności stali dawno już zaj
mował uwagę metalurgów, lecz praktyczne roz
wiązanie sprawy wytwarzania stali chromowej 
nastąpiło dopiero około r. 1874, gdy z powodze
niem zaczęto wyrabiać ferrochrom początkowo 
przez Brustleina w zwykłym piecu martenowskim 

Kronika 
Spożycie surowca w Rosyi. 

1. Wytwórczość surowca 
2. Przywóz: a) surowiec 

b) żelazo i stal 
c) dodatek 331

/ 3 % w celu wyra-
żenia żelaza i ~tali w surowcu 

Razem przywóz 
Wytwórczość + przywóz 

3. Wywóz: a) surowiec 
b) żelazo i stal 
c) dodatek 331

/ 3 % • 

Razem wywóz 
Spożycie (1+2-3) 
Spożycie na l 

dach) 
mieszkańca (w pu-

Zjazdy ogólne przedstawicieli przemysłu. 
W marcu i kwietniu r. b. na odbytych w Mo
skwie i w Petersburgu naradach przedstawicieli 

a następnie w zwykłym kopulaku, jak to ma 
miejsce w stalowni marynarki francuskiej w Saint
Ohamond. Próby zastosowania stali chromowej 
do wyrobu palników, armat i stali narzędziowej, 
nie dały wyników pomyślnych, doskonale nato
miast wyniki osiągnięto, stosując ją do wyrobu 
blach o wysokiej wytrzymałości oraz pocisków 
armatnich . . W ostatnich czasach kilka fabryk 
francuskich i angielskich zajmuje się wyrobem 
stali chromowo- niklowej, służącej doskonałym 
materyalem do budowy samochodów. d) J Le
carme. O kruchości mięk!Jiej stali cementowej. Ar
tykuł zawiera wyniki badań, na podstawie któ
rych autor przyszedł do wniosku, że kruchość 
stali cementowej nie pochodzi skutkiem żarzenia, 
towarzyszącego cementacyi. Pod wpływem ce
mentacyi powstają zmiany chemiczne, sięgające 
do wnętrza i wytwarzające metal jednolity w ca
łej masie. Hartowaniem i obróbką na gorąco 
można w części usunąć kruchość metalu, nie po
zbawiając go pożądanej twardości. e) H. Le Cha
telier. Technika metalografii mikroskopowej. Syste
matyczny opis postępowania przy pracach meta
lograficznych. Artykuł będzie zamieszczony w 
Pn1eglqdzie Górniczo - Hutniczym w obszarnem 
streszczeniu. f, E. J1eyer. Wielkie silniki gazowe. 
Przekład artykułu, zamieszczonego w Stahl uud 
Eisen (r. 1905, str. 67 i 13~) . W. K. 

bie~ąca. 
r. 1899 r. 1900 r. 1901 r. 1902 r. 1903 

T Y s I Ę o Y p u D o w 
165 325 169 848 175 031 159 055 150 955 

8347 3157 1851 1114 830 
35527 19 808 16486 14172 14350 

11509 6 603 5495 4724 4783 

55383 29 568 23832 20010 19 963 
220 708 199 416 198 863 179 065 170 918 

52 73 952 3 357 35 
454 519 544 642 285 
151 173 181 214 95 

657 765 1677 4 213 415 
220 051 198 651 197 186 174 852 170 503 

1,65 1,47 1,44 1,26 1,21 

przemysłu w państwie Rosyjskiero uznane ~ostało 
za potrzebne pewnego rodzaju zjednoczenie spraw 
przemysłowych na wzór istniejących w Europie 
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zachodniej i?. b handlowych i przemysłowych; po- 1903-im o 3197 400 t, gdy w roku 1903-im wzra
stanowiunem zostało zwoływanie zjazdów ogól- sła w porównaniu z rokiem 1902-im o 1353500 t; 
nych przedstawicieli przemysłu w państwie Ro- wytwórczość nafty stale w ostatnich latach wzra
syjskiem oraz utworzenie stałego biura ll'jazdów. sta. Ameryka i Rosy a dały w r. 1904-ym 25600000 t 
Program i cele zjazdów mają być n n stępujące: z ogólnej ilości 28577 900 t; pozostałe 2 977 000 t 
1) Opracowywanie, rozpatrywanie i wy]d)nywanie przypada na pozostałe kraje. Wytwórczość r:afty 
następujących zadań życia przemysło'' ego: po- w Ameryce powiększyła się w r. 1904-ym o 40% 
lepszenie pracy fabrycznej, zjednoczenie przemy- w_ porównaniu . z r. 1902-~m i o 200fo w porówna
siu podlug okręgów i gałęzi, traktaty handlowe, mu z r. 1903-Im; natomiast Jł,osya w przeciągu 
taryfy celne i kolejowe, podatki, kredyt, tworze- trzech lat ubiegłych stoi ciągle na jednym po
nie towarzystw akcyjnych, o bron a własności prze- ziomie. Z 3197 400 t powi9kszenia wytwórczości 
myslowej, otwieranie zakładów przemysłowych w r . 1904-ym przypada 2443000 t na Amerykę a 
i t. p. 2) Rozpatrywanie państwowych projektów zaledwie 754400 t na pozostale kraje. W krajach 
prawodawczych, uHadanie wniosków co do tych tych największy wzrost wytwórczości wykazują 
projektów i wspólna obrona tych wniosków w Indye, gdzie wytwórczość w przeciągu dwóch 
instytucyach państwowych. 3) Uświadamianie Jat u biegłych podwoiła się, następnie idą Suma
wzajemne w sprawach ogólnego znaczenia, o pro· tra, Jawa i Borneo oraz GaJicya. 
jektach J?ań~two~ych, o wypa~kach nadz~yczaj - Stosunek procentowy poszczególnych kra-
nych w zycm p1zemysłowem 1 t. p. 4) U1zeczy- JOW wypada następujący: 
wistnienie samodzielne środków praktycznych, 
mających na celu przeciwdziałanie lub usuwanie l 
objawów, _ szkodliwych dla _Przemysłu. 5) Repre- Ameryka. 
zentowame przemysłu w mstytucyach państwo- Ro · 
wych, administracyjnych i społecznych w celu sya · · . . 
wypowiedzenia jego potrzeb i obrony interesów. Ind~e Holendeiskie · 
Opracowany został projekt prawa o zjazdach, Gahcy~ · 
który składa się z następujących działów: 1) ce- Rurnuma · 
le i prawa zjazdów (zjednoczenie przemysłowe, . Indye . 
uświadamianie w sprawach przemys-łowych, sto- l Japonia 
sunki z władzami państwowemi. w sprawach prze- Niemcy 
mysJowych, urządzanie wystaw, stacyi doświad- p t ł' k. · 

r . 1902 r. 1903 r. 1904 
Ofo 

48,25 
43,50 

3,17 
2,24 
1,11 
0,87 
0,64 
0,20 
0,02 

51,76 
38,73 
3,40 
2,67 
1,42 
1,29 
0,49 
0,23 
0,03 

% 
52,50 
37,12 
3,50 
2,90 
1.74 
1,42 l 0,82 

l h l b t . . k'~ . 1 ł' ozos a e IaJe cza nyc , a ora oryow, muzeow, sz 01. 1 wy< a- . • . 
dów dla robotnikc'>w, zbieranie statysty ki prze- 1 , N aJwyzszy stosunek przypa~a na Amerykę, 
myslowej, wydawanie czasopism i dziel przemy- ktora dop1~ro o~ _roku 190~-go zaJęła pod. wz_glę
slowych); 2) skład zjazdów (przedstawicieli in- de~. wyy~orczosCI _nafty pierwsze na kuh. ziem
stytucyi przemysłowych, a przeto: komitetów giel- skleJ mieJsce, nalezące . przedtem do Rosy1. N a 
dowych, komitetów handlu i przemysłu, zjazdów Rosyę przypadało bowiem: w r. 1900-51,49%, w 
przemysłowców górniczych, zjazdów cukrowni- r. 190!-51,380fo, na Amerykę: w r. 1900-42,~1%, 
ków i młynarzy, związków właścicieli papierni i w _r. 1901-~2,2?%· Tym sposobem w przeciąg~ 
browarów i t. p.); 2) zarządzanie sprawami zjaz- ub1egłyc!1 p1ęc~u lat stosune~ p~ocen~o~y Ro_s:y1 
dów (wybierana przez zjazdy rada); 4) zwoly- w wy~worczośc1 nafty na ln~h ziemslneJ zmmeJ
wanie i prace zjazdów; 5) środki zjazdów (opła- szył s1ę o 14,37% a Ameryki wzrosl o 10,090fo. 
ty na rzecz zjazdów). S. Bilans towarzystwa Francusko-Rosyjskiego. 

Wytwórczość nafty na kuli ziemskiej. W N 18-ym z r. 1905 czasopisma TViestnil< (inan-
. 

9 
sow, promyszle11nosti i torgowli ogłoszony został 

1. 190"' r. 1903 r. 1904 bila11S Francusko-Rosyjskiego towarzystwa górni-

Ameryka. 
Rosya . 

'J:' 0 N" N" czego za r. 1904. Towarzystwo w roku sprawoz-
10980000 12557000 15000000 dawczym miało następujące wpływy: ze sprzeda
lO 950 000 10 320 000 lO 600 000 ży wytworów 1841891 rub., od towarzystwa ubez-

pieczeń za pożar w kopalni Reden 21816 rub., z Sumatra, Ja w a. i 
Borneo . 732000 830000 1000000 dzierżawy domów i ziemi. 3 624 rub., procenty od 

kaucyi, złożonej w departamencie górniczym, 2 546 
rub.; wydatki wynosiły: płaca robotników oraz 
pensye pracujących w kopalniach i hutach 697 983 
rub., pensya dyrektora i pracujących w zarządzie 
66 737 rub., utrzymanie kopalń i hut, ubezpieczenie 
od ognia oraz reparacya majątku nierucho1nego i 
ruchomego 75 284 rub., kupno i 'przewóz materya
łów 373 736, podatki i świadectwa przemysłowe 
10 966 rub., wynagrodzenie rady zarządzającej i 

Galicya . 576 000 713 800 827100 
Rumunia . 310 000 38± 300 496 800 
Indye . 209000 325400 404000 
Pozostale kraje 207 000 250000 250000 

--~--------------------~~~ 
Razem . 24 027 000 25 380 500 28 577 900 

Wytwórczość nafty na kuli ziemskiej w r. 
1904-ym powiększyła się w porównaniu z rokiem 

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



J'-12 15 .. PRZEGLĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 341 

utrzymanie biura rady 21 963 rub .. wsparcia pracu- 1 

jącym 7 649 rub., ofiary na cele dobroczynne 1940 
rub., pomoc lekarska dla robotników i ich rodzin, 
odszkodowania za wypadki nieszczęśliwe i dni cho
roby oraz wsparcia na pogrzeby 45 907 rub., wy
datki biurowe, pocztowe, stemplowe, koszta sądowe 
i rejentalne 21032 rub., czynsz dzierżawny z ko
palń i hut 50000 rub., oplata dzierżawna ou wy
topionego cynku 90771 rub., oplata dzierżawna od 
wydobytego węgla 17 637 rub., op~ata procentów 
41590 rub. Towarzystwo osiągnęło w roku spra
wozdawczym 346682 rub. zysku, który postano- 1 
wiano podzielić jak następuje: na powiększenie 
kapitału zapasowego 17 334 rub., na umorzenie 
wartości budynków, maszyn i urządzeń 29± 28cł 
rub., pozostale 35 064 rub. postanowiono zaliczyć 
do zysków roku następnego. Stan czynny bilan
su sklada się z następujących pozycyi: nadania i 
roboty górnicze, budynki, maszyny i urządzenia, 
otrzymane od poprzednich dzierżawców, l 750 000 
rub., nowe roboty, budynki, maszyny i urządze
nie 1781314 rub., gotówka w kasie 6925 rub., ra
chunki w bankach 91879 rub., kaucye 56036 rub., 
dlużnicy 386924 rub., materyaly i wyroby 274549 
rub.; stan bierny: kapitał akcyjny 2 250 000 rub., 
kapitał zapasowy 45516 rub., kapital umorzen ia 
907 607 rub., wierzyciele 799 822 rub., zysk 346 682 
rub. S. 

Przywóz blachy żelaznej i stalowej z za
granicy do Rosyi. 

p r z e z k o m o r Y 

morza. zachodniej 
z Fin- l Razem 

Rok B a l- granicy la,do-
morza 

tyckiego w ej 
Czarnego landyi 

1 

pozostałe 

T Y s I Ę c Y p u D o w 

1887 473 

l 
270 203 

l 
q l 218 l 178 

!888 ;o6 337 375 6 153 '377 
1889 )84 

l 
545 )Ol 

l 
5 230 1 865 

I8go 595 67 I )27 6 176 I 975 
18g1 397 357 378 15 q o I 287 
1892 348 449 I92 z- 162 I 176 ) 

I893 754 912 316 23 l 2) 1 2 2)6 
!894 I 995 I 6o6 88-1 20 515 5020 
1895 2 3~4 2646 925 22 l 389 6~16 
I8g6 286o 3624 I 8so 37 587 8958 
I8g7 3943 3 I6o 2 504 

l 
I8 716 lO 341 

18g8 3631 3 219 22)8 30 75° 9888 
18gg 3 596 2191 l 915 8 625 8 335 
1900 l I 54 930 736 t8 366 3204 
1901 l 322 700 832 17 366 3237 
1902 931 632 782 14 358 2717 
190~ 783 485 741 9 274 2292 
1904 926 279 541 '7 220 r 983 

Przywóz żelaza 
nicy do Rosyi. 

p r z e z 

' 

morza l zachodniej 
H.ok Bal- granicy la,do-

tyokiego wej 

T Y s l Ę 

I884 l 330 l 176 
1885 789 I 135 
r886 1483 I 268 
r8S7 l 016 -;oo 
1888 997 l 0)2 
1889 l )l 3 l 171 
r8go l 612 l 428 
1891 991 l I 10 

1892 696 g67 
1893 l 203 l 552 
r89~ 2826 4083 
1895 3 130 4 400 
18g6 4 318 4479 
1897 6077 4468 
18g8 5 74 1 4 ;62 
r8gg 4 344 3 r;o 
rgoo I 336 I 267 
1901 l 12) l 0)4 
1ga2 804 46g 
1903 sg6 282 
1904 6sr 2I5 

stali oraz szyn z zagra-

k o m o r Y 

mo1•za z Fin- Razem 
Czarnego landyi 

pozostałe 

o Y p u D ó w 

622 l 2)1 21 4 400 
559 l 184 92 3 759 
002 519 7' 3943 
409 502 113 2740 
374 391 r6r 2975 
7°9 420 343 4156 
547 479 345 -1 411 
332 485 168 3o86 
J4I 538 124 2400 
~27 s63 162 3807 
959 625 665 9158 

l 038 597 804 9g6g 
l 210 629 1092 II 728 
r 348 458 l 185 13 536 
l 664 495 I 129 13 591 
1639 475 7go I0418 

55 1 292 317 3 763 
289 2)0 219 2937 
!83 146 I70 I 772 
143 ro6 199 l 326 
140 145 233 q84 

Oznaczanie manganu w stali, surowcu i 
rudach. ANDREW A . B LAIR proponuje nową mo
dy:fikacyę metody ScHNEIDRA oznaczenia manganu. 

S t a l. Rozpuścić l gr stali w 50 wt 3 HN 0 3 
(1,135), po ostygnięciu dodać 0,5 gr bizmutanu so
du, ogrzać, dodawać stopniowo kwasu siarkowe
go, r oztworu soli MaHRA lub tiosiarczanu a.ż do 
chwili, gdy płyn wyklaruje się ; następn ie ogrze
wać aż do zupełnego wydzielenia brunatnych dy
mów azotowych. Ochlodzić do 15°0, dodać zno
wu w nadmiarze bizmutanu sodu, mieszać w cią
gu kilku minut, dolać rozcieńczonego kwasu azo
towego (30 gr w l l), osad przefiltrować przez az
best i IJrzemywać rozcieńczonym kwasem azoto
wym. Otrzymany :filtrat zawierać będzie mangan 
pod postaci ą kwasu nadmanganowego. D o :filtra
t u dodać odpowiednią ilo ść r oztwor u soli MoHRA 
i nadmiar zmianować nadmanganianem p otasu . 

S u ro w i e c. Rozpuścić l gr surowca w 
25 cm3 HN0 3 (1,135), przefiltrować i otr zymany 
osad przemywać 30 cm3 rozcieńczonego HN03 • 

D alszy bieg analizy, j ak popr zednio. 
Rud y że l az n e z z a w a r t o ś cią Mn <2%. 

l gr ru dy ogrzewać w tyglu platynowym z 4 cm3 

K . s tęż . H 2S04 , 10 cm H 20 i 10--20 cm3 k wasu fluoro-
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wodorowego aż do wydzielenia dymów H 2S04 ; jeżeli po prażeniu w atmosferze wodoru rudę 
następnie rozpuścić w 25 cm3 HN03 i spłukać kwa- traktować będziemy kwasem solnym. Wydzielo
sero azotowym do kolbki. W razie znacznej ilo- ną siarkę HARTWIGSSON przepuszcza przez roztwór 
ści części nierozpuszczalnych płyn przefiltrować octanu kadmu i mianuje jodem. 1 do 5 gr rudy 
i pozostalość na filtrze stopić z siarcza11em kwa- w łódeczce porcelanowej należy umieścić w ru
śnym potasu. Następnie stop rozpuścić w wodzie, rze do spaleń, przeż którą przepuszczamy wo
do roztworu dodać ~wasu HN0 2 i plyu połączyć dór, poprzednio oczyszczony zapomocą ługu lub 
z filtratem poprzedmm. Dalszy ciąg analizy jak octanu ołowiu. Rura połączona jest z dwiema 
wyżej. kolbami ERLENMEYERA; w każdej z nich znajduje 

W rudach z większą zawartością Mn bierze- się 30-40 cm3 roztworu octanu kadmu (25gr octa
my do analizy mniejszą ilość substancyi. Ferro- nu kadmu, 200 cm3 kwasu octowego i 800 cm3 wo
mangany analizujemy tak samo, jak stal. Meto- dy). Wypędzamy powietrze z rury, przepuszcza
da ta może być zastosowana do analizy stali chro- 1 my wodór i ogrzewamy rurę do czerwoności w 
mowej; w stali wolframowej i w stopach żelaza przeciągu 3

/ 4-1 godziny. Następnie ochładzamy 
z wolframem ten ostatni trzeba wydzielić pod w atmosferze wodoru i zawartość łódeczki prze
postacią kwasu wolframowego. l nosimy do kolby CARLUsA, którą łączymy również 

Według BLAIRY metoda powyższa oznacze- z poprz~dniemi kolbami ERLENMEYERA. Wypędza
nia Mn w materyałach z zawartością do 2o;

0 
Mn 1 my powietrze za.pomocą dwutlenku :-v-ęgla, _ nala

należy do naj dokładniejszych. (Chemik Polski> warny 150 cm
3 kwasu solnego (l: 2) 1 gotuJemy. 

Następnie zlewamy zawartości obu kolb ERLEN-
Bjlans to\~rarzystwa Flora. W M 22-im z MEYERA. dodajemy w nadmiarze roztworu jodu 

r. 190.J czasopisma TViest11ill .finansow> promysz- (3.97 gr J i 10 do 15 gr KJ w litrze); z siarczku 
lennosti i tor go w li ogłoszony został bilans to w a- kadmu za pomocą kwasu solnego (10-20 cm3) wy
rzystwa kopttlń węgla Flora za rok 1904. W cizielamy siarkowodór i po dodaniu krochmalu 
roku. sprawozdawczym towarzystwo miało na- ~ mianujemy tiosiarczanem (7,77 gr N a2S20 3 w 
stępuJąCe wpływy: ze sprzedaży węgla 929080 litrze) aż do odbarwienia (l Clll3 roztworu jodu 
rub., procenty od kapitałów 9911 rub., różne odpowiada l cm3 tiosiarczanu-0.0005 gr S. Ozna
wplywy l 288 rub.; wydatki wynosiły: eksploata- czenie trwa 2 godziny. Rezultaty zgodne są z 
cya kopalni 740883 rub., administracya 48715 rezultatami, otrzymanymi zapomocą chlorku ba-
rub., podatki 5089 rub., różnica kursu papierów ru. (Chemik Polski). 

procentowych 175 rub., prowizye bankowe 1102 
rub. Zysk czysty wynosił 134315 rub., które po- Biłans towarzystwa Warszawskiego. W 
stanowiono podzielić, jak następuje: na opłacenie J\2 24-ym z r. 1905 czasopisma TViestnik finansow, 
podatku procentowego 3 685 rub., na powiększa- promys::::lennosti i torgowli ogłoszony został bilans 
nie kapitału amortyzacyjnego 58951 rub., na dy- ~ Warszawskiego towarzystwa kopalń węgla i za
widendę od akcyi 53 625 rub. (5%), na wynagro- kł~dów hutniczych za rok 1904. Towai'zystwo 
dzenie członków rady zarządzającej 1805 rub.. os1ągnęło w roku sprawozdawczym z eksploata
na gra~y:fikacye dla pracuj~cych 903 rub., pozo~ cyi wę~la 4486~7 r!lbli_ ~ysku,. a włącznie_ z pro
stale lb 345 rub. postanowiono zaliczyć do zy- centam l od kap1tałow 1 mnym1 wpływami 519 029 
sków roku następ11ego, co włącznie z pozosta!o- rub. Z zysku tego potrącono: amortyzacya 144351 
ścią zysków z r. 1903-go uczyni 48869 rub. Stan rub., strata na pogłębianiu szybu Juliusz 73062 
czynny bilansu składa się z następujących pozy- rub., strata na kursie papierów procentowych 
cy_i: w~rto_ść kopalń 63098G rub., budynki 86094 1G53? ::ub._; pozostałe 285079 rub. posta?owiono 
ruD., z1em1a 11850 rub., maszyny i urządzenia podz1ehć, Jak następuJe: na wynagrodzeme czlon-
173 727 rub., majątek ruchomy 35880 rub. ma- ków rady zarządzającej i innych osób 31113 rub., 
teryały 19120 rub. , materyaly spożywcze' 1482 na kapitał pomocy dla robotników i pracujących 
rub., zapas węgla ~353 rub., gotówka w knf;ie i 1 6079 rub., na urz~dzenie Bzkoł:y górni?zej 303~ 
sumy w bankach 2o8099 rub .. dłużnicy 273927 rub., na polepszeme bytu pracuJących 1 robotm
rub., dopłaty do akcyi 427500 rub., papiery pro- ków 5000 ru?., na różne cel~ dobroczynne 5000 
centowe 21250 rub., kaucye 33661 rub.; stan bier- rub., na dyw1dendę od akcy1 225000 ru~. (160fo); 
ny: kapitał akcyjny 1500000 rub., kapitał amor- l pozostałe 9848 rub. postanowiono zaliczyć dozy
tyzacyjny 49860 rub., kapita! zapasowy 7 793 rub., sków roku następnego. Stan czynny bilansu skia
wierzyciele 85598 rub., kaucye 34622 rub., sumy l da się z następujących lJozycyi: nieruchomości i 
przechodnie 33228 rub., zysk 165838 rub. S. kopalnie 3921760 rub., ruchomości i materyaly 

211907 rub., dłużnicy i banki 1941323 rub., go-
Oznaczenie siarki w rudach żelaznych. 1 tówka w kasie 22256 rub., depozyty 754465 rub.; 

Przez prażenie rudy żelaznej w atmosferze wo- stan bierny: kapitał akcyjny 1500000 rub., kapi
daru część siarki wydziela się pod postacią siar- taJ amortyzacyjny 3010262 rub., kapitał zapaso
l~owodoru; HARTWIGSSON spostrzegł, że pozostałą wy 500 000 rub., wierzyciele 801905 rub., depo-
Siarkę również można wydzielić jako siarkowodór, 1 zyty 764465 rub., zysk 285079 rub. S. 

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



x~ 15. 343 PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
----------------------------------~-------------------------------------------------

Wytwórczość żelaza stali w ważniejszych krąjach. 

l 
l 

Stany 
1!. o s y a Zjednoczone 

Rok Ameryki pół- Anglia Niemcy l Francya Belgia Szwecya razem Raz e m 
nocnej z Finlandyą 

T Y s l Ę c Y p u D o w 

1886 248697 

l 
2468o6 172 312 l 74 48I 38674 

l 
I9215 l 41 I25 

l 
84I 310 

I887 3489~h 33°4&5 2051..13 l 77 I65 46 543 22 387 l 40g89 I 07I 6g4 
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l 
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I891 416874 314 882 240824 89792 45 20I 32 o86 57 s85 I 197 244 
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249Ó94 l 92275 soooo 24053 6s 547 l 232729 
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I8g6 6ooo6o 262678 3 '~ I 257 121 329 66658 26754 97709 1 so6 445 
I8g7 552 IÓ4 36o6o6 38' 446 

l 
128754 66874 27736 l I0840 l 628 420 

I8g8 6o6 93 1 355 ooo 409 300 I3Ó940 45 958 28 327 I31 234 l 7I3 6go 
!899 68oooo 368ooo 451 000 l 144900 68ooo 28000 137914 I 8778I4 
lgoD 631670 375 950 443 525 l II2 I lO 6r 830 29 390 159 854 I 8!4 329 
lgDl 835 3ÓO 364020 437990 

l 
105 38o 59g6o 264go I66 265 I 9g646s 

18g2 

l 
926730 3Ó5 630 

l 
474970 I13 38o 

l 
69210 28 soo 

l 
I51 100 2 129 520 

I893 950000 37 1 03° 537 330 n68oo 83ogo 306!0 165 723 2 254 583 
K. 

Bilans towarzystwa walcowni żelaza Mi- 70 780 rub., kapitał zapasowy 50 847 rub., fun
lowice. W ;,'\2 26-ym z r. 1905 czasopisma TViestnik dusz rozporządzalny 191 079 rub., niepodniesiona 
jillansow, promyszlemzosti i targawii ogłoszony zo- dywidenda 716 rub., fundusz na ubezpieczenie 
stal bilaus towarz.ystwa walcowni żelaza Milo- robotników od wypadków nieszczęśliwych 30 705 
wice. Towarzystwo osiągnęlo w roku sprawoz- rub., zysk 207 723 rub. S. 
dawczym 165 843 rub. zysku ze sprzedaży wyro- Bilans towarzystwa Puszkin. W M 22-im 
bów i 23 999 rub. z procentów od kapitałów; z z r. 1905 czasopisma Wiestilile .finansow, promvsz
zysku tego potrącono: strata na kursie papierów l lemzosti i torgowli ogl?szony .został bilans towa
procentowych 1953 rub., amortyzacya 19 429 rub., rzystwa huty żelazneJ Puszkm za rok 190±. W 
cele dobroczynbe 2617 rub.; pozostaje 165143 roku sprawozdawczym towarzystwo miało nastę
rub. czystego zysku a włącznie z zyskiem, pozo- pujące wpływy: zysk ze sprzedaży wyrobów 
stałym z roku poprzedniego, 207 723 rub., które 63 556 rub., procenty od kapitałów 8 099 rub., 
postanowiono podzielić jak następuje: na powięk- z dzierżawy mieszkań 2 926 rub.; wydatki wyno
szenie kapitału zapasowego 8257 rub., na tantye- siły: koszta handlowe 12285 rub., komisowe 10859 
my kontraktowe 8257 rub., na dywidendę od ak- rub., frachty 3444 rub., podatki 2863 rub. Zysk 
cyi 120 930 rub. (100fo), na wynagrodzenie rady czysty wynosił 46130 rub., które postanowiono 
nadzorczej 8817 rub., na korzyść kasy dla pracu- podzielić jak następuje: na umorzenie wartości 
jących 2462rub.; pozostale 59000rub. postanowio- budynków (30fo) i maszyn (50fo) 15923 rub., na 
no zaliczyć do zysków roku następnego. Stan powiększenie funduszu rezerwowego 2257 rub., 
czynny bilansu składa się z następuJących pozy- na opla~enie podatku procentowego 876 rub., na 
cyi: nieruchomości 338257 rub., maszyny 149 084 dywidendę od akcyi 22500 rub. (30fo); pozostale 
rub., ruchomości 3 946 rub., ziemia 22 750 rub., 3 574 rub. postanowiono zaliczyć do zysków roku 
zapasy wyrobów 89533 rub., zapasy materyalów następnego. Stan czynny bilansu składa się z 
160448 rub., dłużnicy 731812 rub., gotówka w następujących pozycyi: nieruchomości 177 345 
kasie i rachunki w bankach 355 559 rub., papie- rub., maszyny i urządzenia 220155 rub., różne 
ry procentowe 117 500 rub., weksle 131570 rub., przedmioty i części zapasowe 16 315 rub., nowe 
poręczenia wekslowe 70780 rub., hypoteki 3500 budynki 10422 rub., surowiec OS 868 rub., bloki 
r~b.; stan bierny: kapitał akcyjny 1252000 rub., 90188 rub., węgiel kamienny 2 672 rub .. materya
Wierzyciele · 368889 rub., poręczenia wekslowe ly 29191 rub., żelazo handlowe 35061 rub ., dłuż-

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



3±4 :.?RZEGLĄD GORNICZO -HUTNICZY 1905 

nicy 197 375 rub., banki 102 77H rub., gotówka w 
kasie 7 844 rub., weksle 49 768 rub., papiery pro
centowe 2973 rub., kaucye 6926 rub., depozyty 
33 750 rub.; stan bierny: kapitał zakładowy 750 000 
rub., kapitał rezerwowy 38871 rub., kapitał amor
tyzacyjny 153716 rub., depozyty 33750 rub., nie
podniesiona dywidenda 165 rub., zysk czysty 
~1Wrub. ~ 

członków rady zarządzającej, 400 rul>. na podat
ki, 8000 rub. (2 ?o) na dywidendę od akcyi; po
zostałe 241 rub. postanowiono zaliczyć do zysków 
roku następnego. Stan czynny bilansu towarzy
stwa składa się z następujących pozycyi: majątek 
nieruchomy 182321 rub., majątek ruchomy G619 
rub., wytwory 101429 rub .. materyał:y 1979 rub., 
kaucye 22500 rub., gotówka 855 rub., dłużnicy 
144474 rub.; stan bierny: kapitał zakładowy 

Warszawskie towarzystwo ubezpieczenia 400000 rub., kapitał zapasowy 3363 rub., długi 
wzajemnego od wypadków nieszczęśliwych. hypoteczne 1680 rab., fundusz amortyzacyjny 
Dnia 16 grudnia r. 1904 minister spraw we.- 11105 rub., wierzyciele, 5374 rub., kaucye 22500 
wnętrznych zatwierdził ustawę Warszaw kiego rub., zysk 16155 rub. S. 
towarzystwa ubezpieczenia wzajemnego od wy-
padków nieszczęśliwyeh z zakresem działalności Ilość węgla kamiennego, sprzedanego 
na cale Królestwo Polskic. Po wejściu w życie przez kopalnie zagłębia Dąbrowskiego drogom 
nowego prawa z dnia 15 czerwca r. 1903 od od- żelaznym. 
szkodowaniu robotników akcyjne towarzystwa Rok Miesiąc Centnarów me-

b · · d 1< 1< trycznych u ezp1eczeń mepomiernie po niosq stopy op1.at 1904 Styczeń G67 143 
ubezpieczeniowych, co w wielu wypadkach skła-~ Luty 810 034 
ni a właścicieli przedsiębiorstw przemysłowych " Marzec 786 794 
do nieubezpieczania się . . Takie nieubezpieczanie " K'viecjeń 779 669 
się przedstawia jednak zbyt wielkie ryzyko dla " Maj 776075 
mniejszych przedsiębiorstw i dlatego podziewać " Czerwiec 764 686 
się należy, że nowozałożone towarzystwo, jako " Lipiec 678 G84 
oparte na wzajemności, a przeto nie dążące do Sierpień 597 860 
zysków, mające jedynie tylko koszta administra- Wrzesień 493 218 
eyjne, korzystające z przy\vileju niepłacenia po- " Październik 455 909 
datku przemysłowego i ponoszące jedynie rze- " Listopad 394872 
czywiste ryzyko, powinno mieć widolri powadze- " Grudzień 519 083 
nia i rozwoju, dowodem czego sfużyć może dzia- uio5 Styczeń 458 361 
laluości istniejących dawniej tego rodzaju towa- Luty 20 703 
rzystw w Rydze, Iwanowo-W ozniesiensku i Ode- " Marzec 15145-
sie, które przy opłatach ubezpieczeniowych niż- " b R. 
szych od towarzystw akcyjnych dawały poważne l' R w 
zyski czyli ściśle mówiąc zwroty. Towarzystwo Pokłady węgla w oko tcy zeszowa. 
rozpoczęło już swoją działaino, ć; adres zarządu okolicy Rzeszowa odkryto, jak donosi Glos Rze
Warszawa, Wróbla .\2 10. szowsld, bogate pokłady węgla. Zawiązalo się już 

towarzystwo akcyjne zagraniczne celem eksploa-
Powierzchnia obszarów węglowych na kuli tacyi. Pokłady węgla znajdować się mają na ca

ziemskiej wynosi: Chiny 232500 mil kwadrato- lym obszarze między Jaslem, Rzeszowem i Tar
wych, Stany Zjednoczone 200000 m. kw., Kana- nowem na głębokości 600-1000 111. Węgiel jest 
da 65000 m. kw., Indye 35000 m. kw., Rosya podobny do karwińskiego i znajduje się w war
Europejska 20000 m. kw., Anglia i Irlandya stwach znacznej grubości. Tak podobno orzekli 
12000 m. kw., Hiszpania 5500 m. kw., Japonia niemieccy geologowie, którzy w tajemnicy od 
5000 m. kw., Ii'rancya 2500 m. kw., Austrya 1800 dłuższego czasu badali teren. W ciągu 6 miesię
m. kw., iemey 1700 m. kw., Belgia 500 m. kw., cy mają rozpocząć się wiercenia w Bęclzimyślu, 
pozostale kraje 18500 m. kw., razem 600000 m. Dąbrówce i Trzcianie. Z. K. 

kw. Bilans towarzystwa Częstochowskiego. W l V(ywóz żelB;za i stali z Rosyi za granicę 
~r, "3 ' · Trr· '/, fi p (w tys1acMh pudow). " '~ ~ -1m czasopisma JeSflll ~ . mansow, ronzyss- · 
lemzosti i torgowli ogłoszony został bilans towa-

1 

Rok 
rzystwa Częstochowskiego przemysłowo-górnicze- 1888 
go za rok 1904. T owarzystwo w roku sprawoz- l 1880 
dawczym przyniosło 16155 rub. czystego zysku, 1890 
który postanowiono podzielić, jak następuje: 757 1891 
rub. na powiększenie kapitału zapasowego, 6000 l 1892 
rub. na amortyzacyę, 757 rub. na wynagrodzenie 1893 
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W drukarni ' t. Swięckiego w Dąbrowie. -Wydawca Stanisław Ciechanowski. Redaktor Mieczysław Grabiński. 
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