
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
UZAISO.PlSMO. POtlWIĘOONE SPRA WOM PRZE..MYS:t_JU GÓRNH'~EGO I HU'l'NlOZEGO. 

M 16 (46). Dąbrowa, dnia 15 sierpnia 1905 r. Tom II. 

R O Z P O H Z Ą D Z E N l A R Z Ą D O W E. 

Najwyzszy ukaz imien ny. O utworzeniu komi tetu 
do spraw ziemiańs k ich i o przemianowaniu ministerstwa 
ro lnictwa i dóbr państwa na zarząd główny roln ictwa. 

okrc;gowy sam zwraca się do właściciela 11adania, 
wyznaczając mu na dostarczenie odezwy termin 
nie cUuż~zy od miesiąca. W razie niezgodzenia 
się wlaściciela nadania lub niedostarczenia przez 

Rozkazujemy: · d · · · · l 
V. Przemianować ministerstwo rolnictwa i mego 0 ezwy w termnne mżymer 0 cręgowy 

obowiązany jest dokonać na. miejscu zbadania w 
dóbr państwa n_a zarz_ąd główny rolnictwa na za- celu przekon::t.nia sic;, czy roboty w nowowyjecl-
adach następ?Jących. . . . . nywanem nadaniu nie zaszkodzą jego robotom 

l) Od~z1ehć z_e sl~ł~du _tego mm~steiStwa 1 lub nie przyczynią mu strat. 
o~lda? w zaw1ady~::"~n_e munstmstwa s~mr_bu wszyst- Uwag:t. Wymienione w § niniejszym za
kle . mstytuc:ye gouncze . ~ po.zostawiemem. no":o- świadczenia mierniczy obowiązany jest wydać 
tworzące_mu ~1ę zar~ądo:Vl ~ł?w1_1emu obow_1ą_zl~~\:' l przemysłowąowi górniczemu w przeciągu dwóch 
d?konama _urz~dzem~. :1er:nan~l~ego l~dnosC1 ~or- miesięcy, licząc od dnia otrzymania od tego ostat
mczo-hutJ~I czeJ: (Z bi~I ,.praW: 1 !,;>zpOlządzeń rzą- niego prośby o wydanie rzeczonych świadectw. 
du, r. 190o, dz1ał I, ~~ t2, art. ot5). Wydatki mierniczego na wyjazd w celu obejrze-

0 zmianie §§ 24 i 30 instrukcy i o zastosowaniu nia wyjednywanego nadania, o ile obejrzenie ta
art. 335- 415 ustawy górniczej o prywatnym przemy - kie okaże się potr zebne, pokrywane są przez 
śle górniczym w Królestwie Polskiem. P o zrobieniu przemysłowca górniczego. 
zmian i uzupełn ień w §§ 24 i 30 instrukcyi o za- § 30. Po zatwierdzeniu proszącemu prawa 
stowaniu art. 336- 415 ustawy górniczej o pry- na otrzymanie nadania górniczego zachodni za
watnym przemyśle górniczym w Królestwie Pol- rząd gómiczy zawiadamia o tern inżyniera okrę
skiem minister rolnictwa i dóbr państwa na zasa- gowego, który notuje to w księdze wyjednywa
dzie art. 349 ustawy górniczej wyd. r. 1893 przed- nych nadań, komunikuje proszącemu i ogłasza w 
stawił dnia 8 marca r. 1905 do senatu rządzącego miejscowym dzienniku gubernialnym. 
w celu ogłoszenia tekst rzeczonych §§ w nowej l Oznaczen ie w naturze zapomocą znaków 
następującej redakcyi: ustanawianych granic dozwol9nej na otrzymanie 

§ 24. Seżeli przemyslowiec górniczy na za- nadania przestrzeni wykonywa się z polecenia 
sadzie art. 364 pragnie otrzymać nadanie w celu inżyniera okręgowego przez mierniczego, który 
eksploatacyi jednego z cial kopalnych, wyliczo- w obecności właściciela nadania lub jego pelno
nycli w art. 336, odkrytego w obrębie nadania mocnika oraz dwóch biegłych powinien spisać o 
górniczego, udzielonego już innej osobie na eks- tem protokół trybem, wskazanym w § 13-ym. 
ploata~yę inn~go ciala, kopalnego, i je_żeli p~ze~ 1 Niestawieni~ się w oz~ac~onym termin_ie przy 
podamero prosby oduosneJ przemyslowiec gorm- · wykonywamu przez m1ermczego nadama prze
czy upewnił się o zgodzie właściciela nadania strzeni w naturze przemysłowca górniczego lub 
już istniejącego na udzielenie mu takiego nada- l jego pełnomocnika oraz osób, wymienionych w 
nia, to do swojego podania na nadanie wyjedny- art . 372 ustawy górniczej, nie wstrzymuje wymie
wanego zł'oża powinien oprócz dowodów, wska- nionych czynności mierniczego. Mierniczy do
zanych w §§ 20, 21, 22, przedstawić również za- starcza rzeczony protokół inżynierowi okręgowe
świadczenie pisemne o nastąpionej zgodzie, po- mu, który układa projekt aktu nadawczego na 
świadczone trybem przepisanym. Do próśb o na- władanie przestrzenią i pomieszcza w nim szcze
danie przestrzeni dołącza się oprócz papierów i gólowy opis granic nadania tak, jak są one zapi
dokumentów, wymienionych w art. 361 ustawy sane w sporządzonym przez mierniczego protokó
gór_niczej, również świadectwo miern iczego, czy le; rzeczony projekt inżynier okręgowy przecista
wyJednywana przestrzeń nakrywa się lub nie przez wia razem z poprawionym planem zachodniemu 
~nne. zatwierdzone lub wyjednywane nadania i zarządowi górniczemu do zatwierdzenia. 
Jeżeh t ak, to przez jakie. W razie nieprzedsta- Zatwierdzony przez zachodni zarząd górni
wienia wymien ionego powyżej zaświadczenia o czy akt nadawczy razem z zatwierdzonym przez 
zgodzie właściciela istniejącego nadania inżynier tenże zarząd planem i rejestrem pomiarowym na-
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dania górniczego przesyłają się inżynierowi okrę
gowemu w dwóch ~gzempl~r~ach, _z którJ:Ch ory
ginały dla wydama wlaśc1melow1 nadama a ko
pie dla przechowania w aktach inżyniera okręgo
wego. Niezwłocznie po otrzymaniu rzeczonego 
aktu z zachodniego zarządu górniczego inżyn ier 
okręgowy robi właściwą wzmiankę w księdze na
dań i wydaje właścicielowi nadania osobiście lub 
przesyła mu ]Jrzez policyę oryginalny egzemplarz 
aktu nadawczego z dołączonym do niego planem 
i rejestrem pomiarowym. 

Uwaga. Wydatki na wykonanie nadan ia 
przestrzen_i w na~m·ze określają ~ię ~o dług taksy 
dla miennczych 1 zwracane są m1ermczemu przez 
przemysłowca górniczego. 

(Zbiór praw i rozporządzeń rządu, r . 1905, 
dział I, M 111, art. 992). 

O zatwierdzeniu tablic , określających wartość rent, 
płaconych poszkodowanym skutkiem nieszczęśliwych wy
padków robotnikom i oficyalistom oraz członkom ich ro 
dzin w przedsiębiorstwach przemysłu fabrycznego , gór
nic7.ego i hutniczego na zasadzie przepisów z dnia 2 
czerwca r. 1903 o wynagrodzeniu rzeczonych osób.*) 

W dziale VIII-ym N aj wyżej zatwierdzonej 
dnia 2 czerwca r. 1903 opin ii rady państwa o wy
nagrodzeniu poszkodowanych skutkiem n ieszczę
śliwych wypadków robotników i o:ficyalistów or az 
członków ich rodzin w przedsiębi orstwach pr ze
mysłu fabrycznego, górniczego i h u tn iczego 
(Z biór praw, M 81, art. 912) nadanem zostało mi
nistrowi spraw wewnętrznych po porozumieniu 
się z ministrami skarbu, rolnictwa i dóbr państwa 
i sprawiedliwości między innemi prawo zatwier 
dzenia przepisów kapitalizowania r ent dl a towa
rzystw ubezpieczeń i instytucyi, przyjmujących 
na siebie zobowiązan ia pieniężne właścicieli przed
siębiorstw, przewidziane w N aj wyżej zatwierdzo
nych dnia 2 czerwca 1:. 1903 p rzepisach o wyna
grodzeniu poszkodowanych skutkiem nieszczęśli 
wych wypadków robotJ1ików i oficyalistów or az 
czlonków ich rodzin w rzeczo nych przedsiębior
stwach. 

N a zasadzie przytoczonego powyżej minister
stwo spraw wewnętrznych po porozumieniu się z 
odnośnemi władzami uznało za konieczne: 

l) zatwierdzić tablice, określające wartość l 
rent, płaconych na zasadzie wymienionych pr zepi
sów z dnia 2 czerwca r . 1903 poszkodowanym 
oraz członkom ich rodzin, i 

2) zalecić rzeczone tablice działającym w 
Rosyi towarzystwom ubezpieczeń i instytucyom, 
przyjmującym na siebie zobowiązania pien iężne 
w1aścicieli przedsiębiorstw, przewidziane przez 
wymienione powyżej przepisy, do stosowania się 
przy obliczaniu rezer w rent, płaconych poszk o
dowanym oraz członkom ich rodzin . 

Minister spraw wewnętrznych zakomunik o-

*) Przegla,d Górniczo-H u tniczy, r. 1903, MM 2 i 3, str. 25 i 49. 

wal o tern dnia 4 maja r. 1905 senatowi rządzą
cemu w celu ogłoszen ia. 

Dnia 28 kwietnia r. 1905. N a oryginale na
pisano: "Zatwierdzam". Podpisal: za ministra 
spraw wewnętrz11ych naczelnik zarządu głównego 
do spraw gospodarstwa miejscowego S. GERBEL. 

T A B L l C E, 
określające wartość rent, płaconych poszko
dowanym skutkiem nieszczęśliwych wypadków 
robotnikom i oficyalistom oraz członkom ich 
rodzin w przedsiębiorstwach przemysłu fa
brycznego, górniczego i hutniczego na zasa
dzie Najwyżej zatwierdzonych dnia 2 czerwca 
r. 1903 przepisów o wynagrodzeniu rzeczonych 

osób (Zbiór praw, r. 1903, dz. I, NQ 81). 

T A BLI CA .N2 l. 

Wartość rent, płaconych w wysokości 1 rubla rocznie 
poszkodowanej osobie dorosłej (art. 7 przepisów z dnia 

2 czerwca r. 1903). 

17 
!8 
I9 
20 
2I 
22 

23 
24 
2j 

26 

27 
28 

29 
30 
3I 
32 

33 
34 
35 
16 

Terażniejsze odpowiadające wymienio
nemu w popr zedniej ru bryce wiekowi 
wartości rent dożywotnich natychmia
stowych , placonych w wysokośei l r u
bla r ocznie w wymienionych poniżej 
terminach w r ównych r atach na począt
ku każdego ter minu (pr aenumer ando) : 

I8,72 
I8,s7 
18,43 
18,29 
I8,14 
18,oo 
I7,8S 
I7,71 
17,55 
I7,39 
17,23 
I]?i)5 
I6,87 
16,68 
I6,49 
I6,28 
I 6~0j' 
IS,86 
I s,64 
15,41 

R 

18,47 
18,32 
18,I8 
I8,o4 
I7,8g 
17,75 
I7,6o 
I7,46 
17,30 
I7, I4 
16,g8 
16,8o 
r6,62 
!6,43 
I6,24 
I6,o3 
I 5,82 
,s,6 r 
15,39 
I s, 16 

u 

I8,38 
I8,24 
I8,IO 

I7·95 
I7,8 ' l 
17,67 

18,34 
l 

I8,20 

I8,o6 l 
17,91 

17,77 
17,62 
17,48 
17,33 

17,52 

17,37 
17,22 
I7{;6 
16,8g 
16,72 
16,54 
r6,15 
I6, IS 
IS,95 
IS,74 
I5,52 
15,31 
IS,o8 

l 
i7'18 
17,02 
16,85 
I6,68 
16,5o 
16,3I 
16,1 I 
IS,91 
IS,?O 
I5,48 
IS,26 
15,04 

I8,3o 18,26 
I8, I6 I8, r2 
18,oi 17,97 
17,87 I7,83 
17,73 17,69 
I7,58 l I7,54 
I7,44 17,40 
I7,29 I7,25 
17, '4 I7,CXJ 
I6,98 I6,94 
I6,81 16,77 
I6,64 I6,6o 
16,46 I6,41 
!6,27 I6,22 
I6,0j' r6,o3 
15,87 IS,82 
15,66 I5,6I 
15,04 I 5,40 
15,22 1 5~ 1 8 

rs,oo 14,g6 

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



:\12 16. 

37 15,1 9 14,94 14,8) 

38 IĄ~g6 14,71 14,62 

39 14,72 IĄ,47 14,39 
40 14,48 14,23 14,15 
41 14,24 13?99 13,91 
42 14~00 i 3,75 13,66 

43 13,75 13,50 13,42 

44 13,50 13,25 13,17 

45 13,24 12,99 12,91 
46 12,99 12,74 12,65 

47 12,72 12,47 12,39 
48 12,46 12,21 12,12 

49 r2,18 l 1,93 11,85 
50 II ,91 11,66 I l '57 
51 11~62 11,37 11,29 
52 11,34 l I,og 11,00 

53 1 1,os w,8o 10.72 

54 w,]6 10,5 l 10?43 
)5 1°,47 10,22 10,14 
s6 10,18 9?93 9:85 
57 g,go g,6s 9?57 
58 9,63 9,38 9?3° 
59 9,36 g,r i 9•o3 
6o g, w 8,85 8m 
6! 8,85 8,6o 8,s ~ 

62 8,6o 8,35 8,27 
63 8,36 8,11 8,o3 
64 8,13 7,88 7?79 
6s 7,90 7,6s 7,56 
66 7?67 7,42 7?34 
0 7?45 7,2o 7?12 
68 7?23 6,g8 6,go 
6g 7?01 6,]6 6,68 
70 6,79 6,54 6,46 
71 6,57 6,32 6,24 
72 6,35 6,w 6,o2 

73 6,'4 s,8g 5,81 

74 5?94 s,6g s,6o 
75 5,75 5,50 5?41 

76 5,57 5,32 5,24 
77 5,42 5?17 s,og 
78 5,29 s,o4 4,g6 
79 5,t8 4?93 4,85 
8o 5,o8 4,83 4?75 
81 . 5,00 4?75 4,0 
82 4,92 4,0 4?59 
83 4,8s 4,6o 4,52 
84 4,78 4,53 4,45 
8s 4?77 4,52 4?-14 
86 4,67 4?42 4,34 
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14,81 
I4,s8 
1 4~35 

77 14,73 

l 54 I4,50 
,3o ~4,26 

14,11 ,O] 14,02 
13,87 ~82 13?78 
13,62 ,s8 13,54 
I 3?37 
13,12 

33 13,.29 

l ,oS 13,04 
12,87 
12,61 

8) I2,79 l 
,57 12,53 

12,35 31 l 12,26 
r2,o8 04 l 12.00 
l l ,8! 77 l l ,72 
l I ,53 49 l 1,45 
II ~25 21 II ,17 
w,g6 92 w,88' 
10,67 63 w,s9 
10,38 
w, w 
g,81 

l 

34 

l 
10,30 

os w,o1 

77 9?73 
9,53 
9,25 
8,gg 
8m 
8,47 
8,23 

l 49 g,4' 
21 9•17 

l 

8,go 94 
68 8,64 

l 
8,39 43 

18 8,q 

7?99 
7,]5 

7?52 

7?3° 
7,o8 
6,86 
6,64 
6,42 
6,2o 

94 l 7?90 
7h /l 

l 48 7,44 
26 l l 

7?22 
04 6,gg 
82 

l 
6,78 

6o 6,s6 
38 6,34 

l 16 6,1 I 
5?g8 94 5,90 l 
s,]6 72 l s,68 
5,56 52 s,48 
5?37 
5?20 
s,os 

33 5?29 
!6 

l 
5,12 

Ol 4,9Ó 
4?92 88 4,84 
4?81 
4?71 
4,62 

]6 l 4?72 
67 4,63 

l 58 4?54 
4,55 
4?47 

SI 

l 
•1?46 

43 4?39 
4?41 36 4,32 
4?40 35 4,31 

4~29 5 4 21 

87 4,61 4,36 

l 
4,28 4,24 4,19 4 

88 4,55 4,30 4,22 4,I8 4? 14 4 
8g --1,48 4,23 4~I4 4,10 4,o6 4 
go 4,38 4,13 4,0) Ą,oo 3,g6 

l 3 
9I 4,24 3,99 3,90 3,86 3,82 3 
92 4,04 3?79 3?71 3h 3,63 3 
93 3?79 3,54 

l 
3,46 3,42 l 3?37 3 

94 3,48 3,23 3· 15 3,10 3,o6 3 
95 3? I l z,86 , 2,78 2?74 2,]0 'l 

g6 2,78 2,53 2,45 2,4I 2,36 2 

97 2,30 z,os I,97 1,93 

l 
I,8g l 

g8 1,73 I,48 1,40 1?35 1,31 l 

99 1,oo o,75 o,67 

l 
o,63 o,s8 o 

l l 
TABLICA N~ 2. 

Wartości rent, płaconych w wysokości 1 rubla ro cznie 
sów). poszkodowanemu młodzieńcowi (drt. 7 i 9 przepi 

~ 
>::: 
!>l 
>, 
!>l 
'-< • 
;:l.., cd ....., 

.,_., ;:l 
cD cD 
~ M 

•O 
~ cd 
~ .... 

<6 
-~ »o ..g !>l 

UJ ~ o >::: 

~ 
cD ..... 
~ 

lj 

I6 

15 
16 

Teraźniejsze odpowiadające wymienion 
nemu w poprzedniej rubryce wieko 
wartości: a) renty czasowej, płacon 
poszkodowanemu w wysokości 1 rub 

e-
W l 

rocznie na~vchmiastowo do czasu dojśc 

eJ 
la 
i a 
o
eJ 

przez niego do wieku robotnika dor 
słego (17 lat) w wymienionych poniż 
terminach w równych ratach na pocz 
ku każdego terminu (praenumerand 

ąt
o). 

R - l Półrocz- 1 Co 4 mie-l Kwartal- ICo 2 mie- IM.ies 
oczn1e nie siące nie siące l ięcz

nie 

R u b l i 
l l 

l ~,95 I ?93 1,92 1,92 l 1,92 l 

1,oo o,gg o,g8 o,g8 o~g8 l o 
l l l 

b) renty dożywotniej, mającej być pl a
coną poszkodowanemu w wysokości l 

e-
17 
ch 

rubla rocznie od dnia dojścia przez ni 
go do wieku robotnika doroslego ( 
lat) w wymienionych poniżej termina 
w równych ratach na początku każd 

go terminu (praenumerando). 
e-

R - l Półrocz- 1 Co 4 mie-1 Kwartal-l Co 2 mie-,Mies ocznie nie siące nie siące ni 
ięcz
e 

R u b l i 

l 

17,05 16,83 !6,75 16,71 l !6,67 16 

17,86 17,62 17?54 17,50 17,46 17 
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TA B L I C A N 3. TA B L I C A N 4. 

War·tości rent, pła~;onych w wysokości 1 ru!Jia rocznie Wartości rent, płaconych w wysokości 1 rubla rocznie 

wdowi e poszkodowanego lu b jego krewnemu w pr·oste j 

linii wstępnej (p .p. a i c art. 12 przepisów). 

poszkodowanemu nieletniemu (art. 7 i 9 przepisów) . 

12 

12 

12 

Teraźniejsze odpowiadające wymienio
nemu w pop'rzedniej rubryce wiekowi 
wartości: a) ren ty czasowej , płaconęj 
poszkodowanemu w wysokości l rubla 
rocznie natychmiastowo do cz asu dojścia 
przez niego do wieku mJodzieńca (15 
lat) w wymienionych poniżej terminach 
w równych ratach 11a początku każde-

go terminu (prae,lumerando). 

l 
Półr~cz-

.H.ocznie n 1e 

R 

Co .4 mie-l Kwartal-l Co ~ mie- ll\{iesięcz· 
stą.ce n1 e SH\Ce nle 

u 

2,82 
r ,92 
o,g8 

b l 

2,8o 
l ,g, 
o,rj3 

b) renty czasowej, mającej być płaconą 
poszkodowanemu w wysokości l rubla 
rocznie od dnia dojścia przez niego do 
wieku młodzieńca (15 lat) do c.sasu doj
ścia przez niego do wieku robotnika do
rosłego (17 lat) w wymienionych poni
żej terminach na początku każdego ter-

minu (praenumerando). 

~ ·l Teraźniejsze odpowiadające wymienioa 2 nemu w poprzedniej rubryce wiekowi 
r-o $::1 wartości rent dożywotnich natychmia-

1 1 
·~ ~ stowych, płaconych w wysokości l ru

I :B .,$ bla rocznie w wymienionych poniżej 
l ~~ ~ terminach w równych ratach na. pacząt

E ~ ku każdego termilłu (praenumerando). 
~ cd' 

o ~ 
~ s:: 
Q) !>l 

~ 

17 l 
18 

19 
20 
2I 
22 

23 
24 
25 
26 

1 Półr?cz- Co .4 mie- Kwartal- l Co 2 mie-
1
K.wa:rtal-

R ocznie j n1e ! s1ące 
1 

n1e BlStce n1 e 

R 

!8,77 
18,62 
r8,47 

·[ r8,32 

u 

J8,6g 
I8 54 
l8,39 
r8,23 
I8,o8 

b l "i 

18,6o 
18,45 
18,30 
18~1 5 
18,oo 
17,85 
I7,6g 
17,53 
17,?.7 
17,20 

H.ocznie l Pó~ocz·l Co ~mie-l Kwa:rtal- 1 Co ~ mie_I Mie~ięcz-
nte Slf\Ce n1e stą.ce n1e 

27 
28 

29 
30 
3I 
32 

33 
34 
35 
36 

rg,o2 
I8,88 
r8,72 
18,57 
18,4I 
18.26 
18,1I 

17,95 
17,]9 
'7,62 
17,45 
I7,26 
17,07 
16,88 

r8,r6 
r8,oi 

'7,86 
17,70 
17,54 
17,37 
'7'20 
17,01 
I6,82 
16,63 
I6,42 
16,21 

17,93 
17,77 
'7,62 
I7,45 
17,29 
17,11 
r6,93 
I6,74 
rfi,s4 
r6,34 
16,13 

I8,6s 
r8,49 
r8,34 
18,rg 
18,o4 

'7,8g 
17,73 
I7,57 
l7,4I 
17,2 5 
17,0 7 
16,8g 
16,70 
16,;o 
r6,3o 
I6,o8 

171°3 
16,8s 
16,66 
16,46 
16,25 
16,o4 
rs,82 
'5,6o 
I5,37 
15,14 

l4l90 
14,66 l 

18,56 
18,41 
18,26 
r8, :r 
17,96 
17,8o 
I7,6S 
17,49 
17,33 
I7,r6 
r6,gg 
I6,8I 
I6,62 
16,42 
r6,2r 
16,oo 
r;,78 
15,;6 
15,33 
15' TO 

I4,86 
r4,62 

R u b l i 

· I,66 \1 

I ,74 
I ,83 l 

c) renty dożywotniej, mającej być pła
coną poszkodowanemu w wysokości l 
rubla rocznie od dnia dojścia przez nie
go do wieku robotnika dorosłego (17 
lat) w wymienionych pon iżej terminach 
w równych ratach na początku każdego 

terminu (praenumerando). 

Rocz . l Pó~ocz- \ Co ~mie-l Kwa.rtal- 1 Co ~mie-l Mies~ęcz-
rue n1e s1ą.ce nte su~ce n1e 

R u 

I4,s8 l 
r;,28 
I6,oo l 

b l 

14,52 
15,21 
I5,92 

37 
38 
39 
40 
4I 
42 

43 
44 
45 
46 

47 
48 

49 

!6,67 
!6,46 
r6,24 
r6,o2 
15,79 
15,56 
rs,32 
I5,o8 
14,84 
'4,59 
14,34 
'4,og 
13,83 
13157 
I3,3I 
13,05 
12,78 
12,50 
I2,22 l 

15,99 
15,77 
15,34 
I),3I 
15,07 
14,83 
q,sg 
14,34 
q,og 
13,84 
13,58 
13~32 

'3,o6 
12,8o 
12,53 

15191 

15,68 

'5,43 
I 5,22 
14,99 
14,75 
14,50 

'4'26 
J4~0I 

13,75 
13,50 
13,24 
12,98 
12,71 
I2,44 
12,17 
I l ,8g 

's,87 
rs,64 
rs,4 1 

I 5,I8 

'4,94 
14,70 
!4,46 
14,21 
I3,g6 
I 3,71 
13,46 
I3,20 
12,94 
12,0 
I2,40 
12,13 
11,85 

I4,42 
14,17 
13,92 

!3,67 
I3,42 
'3,60 
l2,go 
12,63 
12,36 
12,og 
11,81 

'4'38 14,,, 
14,38 
13,63 
I3,37 
13,12 
!2,85 
I2,59 
12,32 
12,04 
1 I,]ti 
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11,94 
II ,fi) 

11,36 
11,07 
10,77 
10,48 
10~19 

9,90 
9,6':1 
9,36 
q, tO 

8,84 
8,59 
8,35 
8,12 
7,8g 

7h 
7,45 
7,23 
7,01 
6,79 
6,57 
6,36 
6,15 

5,94 
5,76 
s,59 
5,44 
5,31 
5?20 
s,n 
5?0 3 
4,g6 
4,8g 
4,82 
4,8~ 

-1,72 
4,66 
4,61 
4,54 
4,44 
4?30 
4,12 
3,86 
3,55 
3,18 
2,78 
2,30 
1?73 
1,00 

11,6g 
11,40 
l I l l 1 
10,82 
10,52 
10,23 

9,94 
9,65 
9,38 
9,11 
8,85 
8,s9 
8,34 
8,10 

7h 
7,64 

7·42 

7,2o 
7,g8 
6,76 
6,54 
6,32 
6,11 

5,90 
s.6g 
5,51 
5,':14 
5,19 
s,o6 
4,95 
4,86 
4,78 
4,7 1 

4,6-J 
4,57 
4,57 
4,47 
4,41 
4,36 
4,29 
4, 19 
4,05 
3,87 
3,61 
3,30 
2,93 
2~53 

2,05 
1,48 
0 ,75 

li ,61 
11 ,32 
II,03 

10,73 
10,44 
!0,14 
9,86 

9,57 
9,29 
9,02 
8,]6 
8,51 
8,26 
8,o2 

7~79 

7,56 
7·33 
7, Ił 
6,go 
6,68 
6,46 
6,24 
6,o2 

5,81 

5,61 
5,42 
5,25 
5,10 
4,g8 
4,87 
7,78 
4,70 
4,62 

4,55 
4,49 
4,48 
4,38 
4,33 

1,28 
4,21 
4,ll 
3,97 
3,78 
3,53 
3,21 
2,84 
2,45 
1,97 
1,40 
o~&; 

11,56 
II ,28 
w,g8 
1o,6g 
10,40 
w, w 
g,81 

9,53 
9'25 
8,g8 
8,72 
8,47 
8,22 

7,g8 
7,74 
7,52 

7'29 
7,07 
6,85 
6,64 
6,42 
6,20 
5,g8 

5?77 
5,57 
5,38 
),21 
s,o6 
4,94 
4,83 
4,74 
4,65 
4,58 
4,5 1 

4,45 
4,-14 
4,34 
4,29 
4,23 
4,16 

4,07 
3,93 
3,74 
3,49 
3?17 
2,8o 
2,41 
1,93 
1,35 
o,63 

II ,52 
11,23 
l 1,94 
w,6s 
10· 35 
w,o6 

9?77 
9,49 
9,21 
8,94 
8,68 
8,42 
8,18 

7,94 
7,7o 
7?47 
7?25 
7?0 3 
6,81 
6,6o 
6,38 
6,16 

5,94 
5m 
5,53 
s,34 
),17 
5,02 

4?90 
4?79 
4,6g 
4,61 
4,54 
4,47 
4,40 
4,40 
4,30 
4,25 
4? 19 
4,12 
4,03 
3,89 
3,70 
3,45 
3, 13 
2,76 
2,36 
I,8g 
1,31 

o, 58 

li ,48 
11.19 
11?90 
w,61 

10,31 
w,o2 

9,73 
9?45 
9?17 
8,go 
8,64 
8,38 
8,14 
7,r:p 
7,66 

7•43 
7,21 
6,gg 
6,77 
6,55 
6,34 
6,12 
5,go 
s,69 
5?48 
5,3° 
5, 13 
4:g8 
4:85 
4,74 
4,65 
4l57 
4,5o 
4,43 
4,36 
4,36 
4,26 
4,20 
4, 15 
4,o8 
3,99 
3,85 
3,66 
3•4° 
3,09 
2,]2 

2,32 
1,85 
1,27 
o, 54 

T A B L I O A M 5. 

Wartości rent. płaconych w wysokości 1 rubla rocznie 
dziecku, bratu lub siostrze osoby poszkodowanej (p.p . b 

i d art. 1_2 przepisów). 

>-. 
!" ~ ..... ~ 
p.~ 

• ......, <J) 
<J) ;... 

I:E ~ l 
,.!<; <O 

~ . "' p.., o 
..0 t;l 

'l'eraźniejsze odpowiadające wymienio
nemu w poprzedniej rubryce wiekowi 
wartości renty natychmiastowej, placo
uej czasowo w wysokości l rubla rocz
nie do dojścia do 15 lat wieku w wy
mienionych poniżej terminach w rów
nych ratach na początku każdego r,er-

minu (praenumerando) . 
~ <O' o ~ --.-1 --------,1~---;-1 ----;-1----
~ ~ . l Póh·ocz- Co 4 mie -

1 
Kwartał- ; Co l! mi e- Miesięcz- , 

.;::; N Rocznte nie sią.ce 
1 

nie ! siące l nie 

~ R u b l i 
---~-----;-----;------·~------~-----1 

6,44 l o 
I 

2 

3 
4 

8,40 l 
8,71 
8,62· 

8,33 
7,9 1 

7,38 
6,77 
6.og 

5,35 i' 
4,57 
3,74 

2,87 l 
l ,g6 
1,oo 1 

6,25 
8,25 
8,57 
B,so 
8,21 
7,8! 

7,3° 
6,6g 
o,o2 l 

5,29 
4,51 

3,7° l 

2,84 l 

l ,93 l 

o,gg 

6,r9 
8,zo 
8,53 
8,46 
8,18 

7,78 
7,27 
6.66 
s,gg 
5,27 
4,5° 
3,68 
2,83 
1,93 
o,gg 

6,r6 
8,18 
8,51 
8,44 
8,16 

7,76 
7,25 
6,65 1 

s,g8 
5,26 1 

4,49 l 
3li8 
2,82 
1,92 
o,g8 l 

6, r 2· 6,CX) 
8,r; 8,12 
8,48 8,46 
8,42 8,-Jo 
8,14 8,12 

7,74 7?73 
7,24 l 
6,64 l 

7,22 
6,62 

5197 l ;,g6 
l 5,24 5,25 

4,48 

3h l ::~ 
2,82 2,81 
r192 1,92 
o.g8 o,g8 

(Zbiór praw i rozporządzeń rządu, r. 1905, 
dzial I, M 111, art. 993) . 

O zatwierdzeniu § 39 i dodatku do niego przepi
sów prowadzenia robót górniczych ze względu na ich 
bezpieczeństwo. 

Minister skarbu przedstawił dnia 25 maja 
r. 1905 do senatu rządzącego w celu ogłoszenia 
następującej treści § 39 i uwagę do niego prze
pisów prowadzenia robót górniczych ze względu 
na ich bezpieczeństwo: 

§ 39. "W ciągu calego czasu prowadzenia 
robót w kopalniach (szczególniej w kopalniach 
węgla kamiennego) zawiadowcy powinni czuwać 
nad stanem i własnościami powietrza kopalniane
go; w razie stwierdzenia obecności szkodliwych 
dla oddychania gazów wybuchowych należy nie
zwłocznie zarządzić wydalenie robotników z ta
kich miejsc i przedsiębrać stosowne środki dla 
wzmocnienia wentylacyi powietrza kopalnianego 
szczególnie przy przodkach." 

Uwaga. " W każdej kopalni (również w ko-
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P.alni złota, eks_ploatowanej zapomocą robót pod- / lampach elektrycznych (z przenośnem źródłem 
Ziemnych) powmna być utworzona partya ratun- światła), jeżeli rzeczona kopalnia znajduje się w 
kowa z robotników, wprawionych do pracy wśród pobliżu (nie dalej jak o 11

/ 2 wiorsty w razie ist
gazów szkodliwych dla oddychania. Liczba two- nieiJia połączenia telefonicznego pomiędzy obie
rzących partyę robotników powinna wynosić 4% ma kopalniami i nie dalej jak o l wiorstę w ra
największej liczby zatrudnionych wewnątrz ko- zie braku takowego) dużej kopalni, posiadającej 
palni podczas jednej zmiany robotników, lecz w partyę ratunkową o składzie normalnym (wska
każdym nie mniej jak (j ludzi. przyczem na każ- zanym powyżej). 
dych trzech należących do partyi robotników po- W celu rozpatrywania wszelkich spraw, do
winno być po dwa respiratory możliwie doskona- tyczących tworzenia party i ratunkowych, miej
lej budowy i po dwie lampy elektryczne z prze- scowy dozór górniczy może zwoływać narady 
nośnem źródłem światła. ~ J zawiadowców miejscowych kopalń lub osób, wska-

" eżeli liczba robotników partyi ratunkowej zanych przez nich z liczby zawiadujących dzia
nie będzie wielokrotną trzech, to ułamek, otrzy- lem górniczo-technicznym w kopalniach." 
many vrzy określaniu potrzebnej dla partyi licz-
by lamp i respiratorów, przyjmuje się za jed- Komunikując o tern senatowi rządzącemu, 
ność. minister skarbu dodał, że wymaganie powyższe 

"N a kopalni, zatrudniającej więcej niż 50 powinno być wprowadzone w czyn po upływie 6 
ludzi. liczba robotników, składających partyę. mi~i~ęcy . od dnia ogłoszenia go do wiadomości 
może być obniżoną z pozwolenia miejscowego pu IczneJ. 
mzyniera okręgowego i na jego odpowiedzialność (Zbiór praw i ~·ozporządzeń rządu . z dnia 
do 3 ludzi przy dwóch respiratorach i dwóch ' 8/21 lipca r. 1905, dział I, M 120, art. 1081). 

(Ci&g dalszy, p. :Nl 15, str. 3'.!7). 

77. Zebranie ogólne ma prawo w celu unik- 1 prawa udziału w zebraniu korzysta tylko jedna 
ni.ęcia. wypadków nieszczęśliwych wydawać obo- z nich, przez nie wybrana. Osoby prawne biorą 
wiązuJące członków postanowienia o środkach za- udział w zebraniu za pośrednictwem _prawnych 
pobiegania wypadkom przy robocie, nie sprzeci- swoich przedstawicieli. Prawo udziału w ogól
wiające się istniejącemu prawu i przepisom, wy- nem zebrauiu może być przelane na zasadzie ple
danym przez rząd w ustanowionym porządku, jak nipotencyi tylko na członka towarzystwa lub oso
również ustanawiać na rzecz kasy towarzystwa bę zarządzającą przedsiębiorstwem stowarzyszo
za niewykonanie tych postanowień nakładane nego. 
przez zarząd kary, nie przewyższające 300 rubli. 80. Z prawa glosu na zebraniu ogólnem ko
Postanowienia te winny być zatwierdzone przez rzystają wszyscy ci członkowie towarzystwa, któ
glówny zarząd. Zarząd towarzystwa mocen jest rzy ubezpieczyli od wypadków nieszczęśliwych 
za pośrednictwem swoich pelnornocników śledzić przynajmniej trzydziestu robotników i pracowni
za spełnianiem tych postanowień obowiązujących. ków; ubezpieczenie ponadto każdych dwustu no-

78. Zebranie ogólne członków towarzystwa wych robotników i pracowników daje prawo 
może ustanawiać przepisy o wydawaniu przez to- członkowi towarzystwa na jeden głos dodatkowy. 
warzJ:'stw~ nagró,d. za rat?wanie ginąc,rch od W.Y- ~ikt ani os~biście. an~ na zasad.zi? ple~ipotencyi 
padkaw meszczęshwych 1 za wynalazki, zapob1e- me może m1eć w1ęceJ ponad p1ęc glosow, przy
gające takim wypadkom, jak również urządzać czem jedna osoba nie może przyjąć więcej niż 
zakłady, mające na celu przywracanie zdolności dwie plenipotencye. 
do pracy osobom, ubezpieczonym w towarzystwie. . . 81. Ozłonko~ie tow.arzys~w.a, l~~órzy w prze~-

79. Każdy członek towarzystwa ma prawo s1ęb10rstwach swo1ch maJą mmeJ mz 30 robotni
osobiście lub przez pełnomocnika swego być ków i pracowników, mogą łączyć się z sobą w 
obecnym na zebraniu ogólnem i brać udział w celu otrzymania prawa na jeden glos, oddając go 
rozpatrywaniu przedstawionych zebraniu kwestyi; zapomocą plenipotencyi jednemu z członków to
v; decyzyach wszakże ogólnego zebrania biorą warzystwa. Na zasadzie takich plenipotencyi 
udział tylko ci członkowie towarzystwa, którzy członek towarzystwa nie może posiadać więcej 
posiadają prawo głosu (art. 80 i 81.). Zamiast niż jeden głos. 
osób, będących pod opieką lub kuratelą, uczestni- 82. Za początek roku czynnościowego uwa
czą w zebraniu ich opiekunowie lub kuratorowie. żany jest dzień l stycznia. Po skończonym roku 
Jeżeli przedsiębiorstwo należy do kilku osób, z zarząd sporządza dokładne sprawozdanie z czyn-
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n ości towarzystwa w danym roku. Sprawozdanie l nięciu towarzystwa jego prawa i obowiązki prze
po rozpatrzeniu przez komisyę rewizyjną (a.rt.. chodzą na skarb państwa. *) 
So) wraz z jej protokółem, oraz po zatwierdzeniu 
przez zebranie ogólne ogłaszane jest do wiado- IV. O kasie państwowej zabezpieczenia ro
mości powszechnej i przedstawiane głównemu za- botników na starość . i niezdolność do pracy 
rządowi ubezpieczeń państwowych. oraz na wypadek śmierci. 

83. W celu sprawdzenia rocznego sprawoz- 91. Uczestnikami kasy są o bo wiązkowo 
dania towarzystwa zebranie ogólne wybiera na wszyscy ci robotnicy i pracownicy w przedsię
zasadach, wskazanych w ustawie towarzystwa, biorstwach przemysłowych, którzy podlegają obo
komisyę rewizyjną z pomiędzy członków towa- wiązkowemu ubezpieczeniu od wypadków nie
~·zystwa, nie będących członkami zarządu ani ich szczęśliwyph. 
zastępcami. l 92. Srodki kasy powstają: l) z wkladów 

8±. Główny zarząd ubezpieczeń państwo- l uczestników kasy w wys?kośc.i 3% otrzymywa
wych ma prawo dokonywać rewizyi spraw towa- n:&? zarobl~u _lub penSJ:li 2) z wkl3:dów wlaś?i
rzystwa za pośrednictwem miejscowych inspekta· c1ell ~rzeds~ęb10rstw,. rownych sum1e wkladow 
rów fabrycznych i inżynierów okręgowych oraz robotrnków 1 pracowmków; 3) z wkladów, pobie
przez osoby, specyalnie w t.ym celu delegowane. ranych przy zaliczeniu _robotników i pracowni
Do udziału w takich rewizyach zapraszani są ~ców do kasy w wy.s~kośc1 50 kop. od u czestnika 
członkowie komisyi rewizyjnej. 1 50 kop. od wlaśClClela na każdego uczestnika; 

s- u d . l . f b . . . . ' 4) z nadzwyczajnych wpływów i ofiar; 5) z zys-
. 0 · rz: [ 1bspe_c<j;'1 a {yczn~J 1 ~o~mczeJ ków od kapitału kasy, lokowanego w papierach 

maJą P.r~wo . Y h 0 ecmd e~ g .ysu ec~ UJ~Cefo 

1 

procentowych stosownie do bliższych wskazówek 
na pos~e zen~c z;rzf• u 1 ogo 1•1 eg~ ze ;:amf o- udzielanych przez ministra skarbu na skutek 
w:arztys wa. darzą_ g ownly . moze awac po ece- przedstawieli gł'ównego zarządn ubezpieczeń pań-
ma ym urzę om 1 specya me wyznaczonym oso- t l 
bom wzięcia udziału w rewizyach spraw towa- l s wocyc .

1
: t . l śl .. 

rzystwa, dokonywanych przez komisyę rewizyjna, k b zęsc gko towkizny.d ot u~ ?na prdzez lr_n.Imstra 
l d · · l · · 1 s ar u na s u e prze s aw1en zarzą u g1ownego, 

oraz przeg ą ama Jego csląg. może być ulokowana w nieruchomości. 
86. Ustawy towarzyst~ oprac~w;ywuj?: .s~- ~ Uwag~r. Na żąda?ie uczestni~a kasy wyma-

me towarzystwa na po~stawie przep1sow mmeJ- gany. od mego przy p1erwszem z:>.hczeniu wkład 
szych; ustawy te zatwierdzane są przez główny 150 kop. może być rozłożony na równe raty, pła
zarząd ubezpieczeń państwowych i ogł'aszane do cone w przeciągu 5 miesięcy. 
wiadomości powszechnej przez senat rządzący. 93. WHady uczestników są zatrzymywane 

87. Jeżeli towarzystwo samo nie opracuje z ich zarobku lub pensyi J?r~y. wyplac~e ~ skia
ustawy lub jeżeli ustawa, opracowana przez nie, l dane do kasy pr~ez właściC:eh p~·zeds1ę~wrstw 
nie może być ze względu na treść swoją zatwier- razer?- z wkładami, przypadaJącymi od mch,. w 
dzona, a towarzystwo nie zgadza się na dokona- termmach, określonych _przez ustawę kasy. Nie
nie wymaganych przez zarząd główny zmian, w zapłacone w tych termmac_h sumy s~ _egzekwo-
takim razie ustawę nadaje zarzad główny wane trybem egzekwowama zaleglosc1 skarbo-

. . . . ·. ·. wych, przyczem właściciele przedsiębiorstw pod-
88. Jezeh me nast~~I :vybor ustanowionych l egają karze na rzecz kasy w wysokości l% roie

władz towarz~stwa lub J_eze_h oso?y wybr_ane ~ę- sięcznie od niewpłaconej w tei·minie sumy, licząc 
dą u~hyl~ł'y się od sp~lmama swoich obow1ązkow, 

1 
część miesiąca za cały. 

obowiązki te wypelmane będą n_a rachunek to- 94. Kasa posiada "kapitał zapasowy", na 
warzystwa _przez osoby, umyśl:~ne w tym celu który skladają się pozostające w rozporządzeniu 
upelnor.:10cmone przez zarząd głowny. ministerstwa skarbu i ministerstwa rolnictwa i 
. 89. Likwidacya towarzystwa ubezpieczeń, dóbr pań~t:va kapitały k~rne z cale~o pań~twa 
Jego podział lub przylączenie w calości albo ora~ IstmeJące w rozmaitych wydz1ałach mne 
częściowo do innego towarzystwa mogą nastąpić 

1

. kap_1taly, przeznaczone na potrz~by k~asy robo
tylko za pozwoleniem i według wskazówek glow- czeJ. Kapitał zapasowy uzupelmany Jest przez 
nego zarządu ubezpieczeń państwowych. wpływy, przeznaczone prawnie na utworzenie 

90 T t b · , · b d l wymienionych kapitałów, przez wpływy z art. 
t . · o;v~zyb w~ uk ~zpiec~ta me }! ące :v 104 i 106, ofiary i wpływy nadzwyczajne (art. 92, 

s ame wype: m· ? _0:VIąz ow, na a anyc . na me b. 4) oraz zyski od gotowizny. W razie potrze-
przez przep1sy mmeJsze, mogą być zamkmęte na Y ka ·t '~' te · t '~' · f d · 

d 
· t · · d '~' • T p1 a1. n Jes uzupe1.many z un uszow 

zasa zie pos anowiema zarzą u g1.ownego. e 1 ska ·bu 
przedsiębiorstwa przemysłowe, które wchodziły w __ 

1 
_ • __ 

sklad zamkniętego towarzystwa, przyfączane są *) Dla Królestwa Folskiego ustawa towarzystwa wzajemnego 

d 
. zatwierdzona, została 16 grudnia r. 1904 (zbiór pr. i rozp. rza,du , 

o Innych towarzystw po porozumieniu W tym r. 1905, M 6. art. 22), a działalność tego towarzystwa rozpoczęła się 
wz.2:lędzie z 0.2:Ólnem1· ich zebraniami. p 0 zamk- 10 lutego r. 1905. Zasoby warszawskiego towarzystwa na 1 maja r. 

~ ~ 1905 sięgaj a, sumy ol2 611 rubli. 
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95. Każdy uczestnik kasy ma w jej księ- 1 cy wdowca dożywotnio w wysokości, odpowiada
gach otwarty rachunek osobisty, na który wpi- l jącej wiekowi wdowy lub wdowca i polowie su
sują się: a) wszystkie uskutecznione przez niego my, pozostającej na rachunku osobistym zmarłego; 
trzyprocentowe wklady (art. 92 p. l); b) równe 2) dla dzieci jego płci obojej: prawych, 
wkładom uczestnika sumy z wkladów właścicieli uprawnionych, adoptowanych i przyznanych przez 
przedsiębiorstw (art. 92. p. 2), i c) corocznie od- uczestnika a zrodzonych po za małżeństwem jak 
liczane na rzecz uczestnika zyski i inne wpływy również wychowanków i przyjętych podrzutków 
kasy (art. 96.). (prawo st. art. 570, uwaga) - do 15 roku życia, 

96. Zyski od gotowizny, jakie wplynęly w dla każdego w wysokości, odpowiadającej jego 
przeciągu roku, oraz wpływy z p. 3 art. 92 po wiekowi, i za, życia jednego z rodziców czwartej 
odtrąceniu wydatków danego roku na prowadze- części sumy, pozostającej na rachunku osobistym 
nie kasy i odliczeń na kapitał emerytalny (art. zmarłego, a dla zupełnych sierot-trzech ósmych 
114) dzielone są po upływie roku pomiędzy oso- tej sumy; 
biste rachunki uczestników proporcyonalnie do 3) dla krewnych zmarłego w prostej linii 
sum, znajdujących się na nich. Do osobistego wstępnej dożywotnio dla każdego w wysokości, 
rachunku uczestnika dołączane są wkłady dobro-. odpowiadającej jego wiekowi i czwartej części 
wolne, jakie Olł sam lub ktokolwiek dla niego sumy, zapisanej na rachunku osobistym zmarłe-
zechce złożyć do kasy. go. 

97. Przy wychodzeniu uczestnika z kasy z i 4) dla braci i sióstr, sierot zupełnych, do 
powodu porzucenia przezeń pracy lub zajęcia w 15 roku życia dla każdego w wysokości, odpo
przedsiębiorstwie, obowiązkowo do niej należą- wiadającej wiekowi i czwartej części sumy, zapi
cem, lub w razie wystąpienia z liczby osób, obo- sanej na rachunku osobistym zmarłego. 
wiązanych brać udział w kasie, suma, będąca na Osoby, wymienione w p.p. 3 i 4 jak również 
jego rachunku osobistym, pozostaje w kasie, jako dzieci, zroązone po za małżeństwem, po śmierci 
należąca do niego, dopóki nie nastąpią okolicz- ojca otrzymują emerytury tylko w razie, jeżeli 
ności, przewidziane w art. 98- 102. Do sumy byly utrzymywane przez zmarłego. 
tej doliczane są corocznie procenty w wysokości, 103. Dzieci, wychowańcy i przyjęte pod
jaką przynoszą wkłady w państwowych kasach rzutki (art. 102 p. 2) w razie śmierci obojga ro
oszczędności, w każdym razie nie więcej ponad dziców, jeżeli oboje byli uczestnikami kasy, 
te, jakie są doliczane do wkładów rzeczywistych otrzymują sumę tego, co przypada im po każdym 
uczestników. Były uczestnik kasy może powięk- z rodziców. 
szać swoją sumę przez nowe wkłady. W razie 104. Jeżeli wysokość ogólna części sumy 
ponownego wstąpienia byłego uczestnika do ka- osobistego rachunku zmarłego, z których mają 
sy wymieniona suma korzysta znowu z dochodów być na zasadzie art. 102 wyznaczone emerytury, 
kasy zgodnie z art. 96. przeniesie jednostkę, to osoby, wymienione w p.p. 

98. Uczestnik kasy ma prawo otrzymać z l i 2 art. 102, mają pierwszeństwo na zaspokoje
niej wypłaty: l) po dojściu do 55 lat życia - w nie w całości, a krewni, wymienieni w p.p. 3 i 4 
każdej chwili na żądanie i 2) przed upływem te- tegoż artykułu, otrzymują emerytury tylko w 
go czasu w razie utraty raz na zawsze nie mniej stosunku do reszty sumy rachunku osobistego 
niż 2

/ 3 zdolności do pracy. z ·podziałem jej między nimi na równe części. 
Utratę zdolności do pracy na zasadzie oglę- Jeżeli wymienioną powyżej granicę przeniesie 

dzin lekarskich stwierdza miejscowy sąd do spraw suma części, z których wyliczone są tylko eme
ubezpieczeniowych. rytury dla osób, wymienionych w p.p. l i 2 art. 

99. Uczestnik kasy może na żądanie korzy- 102, to części te są odpowiednio zmniejszane. 
stać z prawa na wypłatę z kasy przed dojściem Jeżeli ogólna wysokość tych części nie wyrówna 
do wieku, oznaczonego w p. l art. 98, ale nie calej sumy osobistego rachunku, to pozostalość 
wcześniej, niż po dojściu do lat 50 i bez prawa przechodzi do kapitału zapasowego (art. 94). 
na ustanowioną w art. 107 dopłatę. 1 Zmiany w składzie rodziny zmarłego z wyjąt-

100. Dla robotników górniczych ustanowio- l kiem nastąpienia urodzin prawych jego dzieci 
ne w art. 98 i 99 terminy zmniejszają się w sto- 1 nie służą za podstawę do zmiany wysokośc~ wy
sunku 5 miesięcy za każdy rok pracy pod ziemią. 1 znaczonych już członkom rodziny emerytur. 

101. W wypadkach, wskazanych w art. 105. W skazane w art. 101 i 102 emerytury 
98- 100, uczestnikowi wyznaczana jest z kasy wyliczane są na zasadzie tablic, wydawanych 
emerytura dożywotnia, odpowiadająca jego wie- przez główny zarząd ubezpieczeń państwowych 
kowi i wysokości rachunku osobistego. (art. 55). 

102. W razie śmierci uczestnika kasy, któ- 106. Jeżeli po śmierci uczestnika nie pozo-
ry jeszcze nie korzystal z. wypłat, wyznaczane są l stalo członków .rodziny, wskazanych w art. 102, 
z kasy emerytury: suma jego rachunku osobistego przechodzi na 

l) dla wdowy lub będącego z powodu l rzecz kasy. W razie jeżeli uczestnik otrzymd. 
niezdolności do pracy na utrzymaniu robotni- emeryturę od jakiejkolwiek kasy ubezpieczeń od 
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wypadków nieszczęśliwych, z jego rachunku sum, wskazanych w art. 107 i 108 i nie mogących 
osobistego przechodzi na rzecz kasy ubezpiecze- być powiększoneroi do tej wysokości drogą do
nia, przy otrzymaniu od pie1·wszej kasy całkowi- płaty, pełnoletni uczestnicy i pełnoletni członka
tej emerytury-polowa, a przy otrzymaniu części wie rodzin zmarłych uczestników na żądanie 
całkowitej emerytury odpowiednia część polowy. otrzymują kapitały, pozostające na ich rachunkach 
Wymienione sumy przechodzą na rachunek ka- osobistych, i w ten sposób wszelkie stosunki po-
pitalu zapasoweę?;o (art. 94). . między nimi a kasą są zakończone. 

107. Jeżeh emerytura, przypadaJąca uczest- 113. Prawo na otrzymanie wypłat z kasy 
nikowi kasy, który nie korzystał jesz0ze z -wy- nie może być odstępowane osobie trzeciej, sp·ze
plat i występuje z kasy z powodu starości (art. 98 dawane i nie może być na nie zwrócona jakakol
P· 1), nie wynosi .36 rubli rocznie, a czas jego wiek egzekucya. 
udziału w kasie wynosi przynajmniej 300 miesię- 114. Przy wyznaczaniu emerytur odpowia
cy, to powyższa emerytura zwięk-sza się do wy- dające im kapitały z rachunków osolJistych, a 
mienionej wysokości z rachunku kapitału zapaso- l przy dopłatach z art. 107 i 108 odpowiednie su
wego (art. 94). . . l my z kapitału zapasowet?o przechodz.ą r~a kapitał 

108. J eżeh emerytura, przypadaJąea uczest- l emerytalny kasy, do ktorego z wym1emonych w 
nikowi kasy, który nie korzystal jeszcze z wy- art. 96 zysków i wpływów kasy doliczane są co 
płat i utracił całkowicie zdolność do pracy, nie rocznie procenty po 4%. Rachunek kapitału 
otrzymawszy przytem emerytury z jakiejkolwiek emerytalnego sprawdzany jest corocznie, przyczem 
kasy ubezpieczenia od wypadków nieszczęśliwych, nadwyżka jego sumy ponad tę, jaka jest potrzeb
nie wynosi 24 rubli rocznie, a czas jego udziału na na pokrycie kapitału, odpowiadającego wypła
w kasie wynosi przynajmniej 60 miesięcy, w tej canym emeryturom, przechodzi ua zapasowy ka
liczbie przynajmniej pól roku (a w zakładach pital emerytalny, dopóki ten nie dojdzie do wy
przemysłowych, gdzie praca trwa zwykle tylko sokości, określonej przez zarząd g1ówny, poezero 
określoną część roku, przynajmniej połowę tego przechodzi do ogólnych dochodów kasy; brak zaś 
czasu) bezpośrednio przed wystąpieniem uczestni- odpowiedniej do wskazanego celu sumy ogólnej 
ka z kasy, to rzeczona emerytura zwiększa się do kapitału wraz z zapasowym kapitałem emerytal
wymienionej wysokości na rachunek kapitału za- nym, jakiby się mógł okazać przy sprawdzeniu, 
pasowego (art. 94). niezwłocznie winien być uzupełniony z dochodów 

109. Jeżeli pobierająca emeryturę wdowa i wpływów, wyszczególnionych w art. 96. 
{art. 102 p. l) wychodzi zamąż, to jej dożywotnia 115. Ogólne zarządzanie sprawami i kapita
emerytura zastąpiona będzie przez jednorazową łami kasy, określenie wysokości procentów, doli
wypłatę, równającą się potrójnej wysokości do- czanych corocznie do sum rachunków osobistych 
rocznych wypłat. uczestników, i zezwolenie na dopłaty do emery-

110. Jeżeli otrzymujący emeryturę poddan;y tur z art. 107 i 108, należy do głównego zarządu 
zagraniczny wyjeżdża z granic Rosyi, przypada- ubezpieczeń państwowych. Prowadzenie rachun
jąca mu emerytura zastąpiona będzie przez jedno- ków osobistych uczestników, wydawanie im na 
raz0wą wypłatę, równającą się potrójnej wysoko- żądanie informacyi o stanie ieh rachunków oso
ści corocznych wypJat, jeżeli do terminu, na jaki bisty('h, wyznaczenie emerytur i innych wypłat 
wyznaczona została emerytura, pozostaje trzy lub kasowych (oprócz doJ:.llaty z art. 107 i 108), jak 
więcej lat; jeżeli zaś do rzeczonego terminu po- również przyjmowanie wpływów do kasy bezpo
zostaje mniej niż trzy lata, to jednorazowo wy- średnio lub przez inne kasy skarbowe, dozór za 
placana jest suma emerytury, przypadająca za praw~dło.wością ;vpływów i rozporządzeni~ C! egze
cały pozostał'y czas. kucy1 medoborow, włożone są na mieJscowe 

111. Prawo na otrzymywanie emerytury organy zarządu głównego. 
jest zawieszone: a) na czas aresztowania emeryta 116. Na wymienionych powyżej zasadach 
na skutek wyroku sądu dłużej niż na miesiąc i minister skarbu po porozumieniu się z odpowied
na czas osa~zeni_a w więzieniu lub zaldad~ie po- nimi wydziałami wypracuje szczegółową ustawę 
prawczym; Jeżell emeryt ma krewnych, mieszka- kasy. 
jących w Rosyi, którzy w razie jego śmierci 117. Robotnicy i pracownicy fabryk i przed
mieliby prawo do emerytury, to otrzymują oni siębiorstw skarbowych biorą udział w państwowej 
jego emeryturę w wysokości, odpowiadającej te- kasie ubezpieczenia na zasadach, ustanowionych 
mu prawu, i b) na czas, kiedy emeryt poddany dla tychże osób w przedsiębiorstwach prywat-
rosyjski pozostaje za granicą i nie zawiadamia nych. · 
instytucyi, od której otrzymuje emeryturę. o 118. Istniejące przy przedsiębiorstwach skar
miejscu swego pobytu; zarząd główny mocen jest bowych i prywatnych kasy, mające na celu za
ustanawiać przepisy o takiero zawiadamianiu i o bezpieczeuie robotników i pracowników na wy
osobistem przedsta\yianiu się emeryta od czasu do padek starości i utracenia zdolności do pracy 
czasu konsulowi rosyjskiemu. oraz śmierci mogą zgodnie z wolą członków a 

112. Zamiast emerytur, nie wynoszących jeżeli w powstawaniu środków kasy biorą udział: 
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właściciele przedsiębiorstw, to i z~L zgodą tych 
ostatnich: l) prowadzić dalej swoje czynności, co 
nie twhyla obowiązku tych osób należAnia do 
państwowej kasy ubezpieczenia, lub 2) połączyć 
się z kasą państwową, oddając jej swoich emery
tów wraz z kapitałami, zabezpieczającymi wypła
tę emerytur, a członków czynnych wraz z okre
śloneroi sumami rachunków osobistych, lub wtesz
cie 3) likwidować na zasadzie przepisów, ustano
wionych przez odpowiednie urzędy specyalnie 
dla każdego wypadku. 

liczbie robotników jest tak oddalone od innych, 
że nie może ono ani otworzyć samodzielnej kasy 
pomocy, ani połączyć się z innem; podług pro
jektu takie przedsiębiorstwa mogą być przez za
rząd główny ubezpieczeń państwowych zwolnio
ne od urządzenia kas pomocy. 

W celu okazywani:1 bieżącej pomocy robot
nikom podczas choroby i w innych nieszczęściach 
niema potrzeby zbierania kapitałów, które zabez
pie~zylyby okazywanie pomocy w przyszłości, 
lecz konieczne są do tego tylko środki bieżące i 
niewielki zapas funduszów na wypadek nieprze-

' widzianego powiększenia się wydatków (skutkiem 
epidemii, wielkiego pożaru, który zniszczyłby 
mienie większej liczby robotników, i t. p.); dla te-

Przytoczony powyżej projekt państwowego go też podlug projektu kapitał zapasowy kas, 
ubezpieczenia robotników obejmuje przeto wszyst- zabezpieczających na wypadek choroby, nie po
kie rodzaj e postradania środków do życia przez winien przenosić sumy przeciętnych dwuletnich 
robotnika lub jego rodzinę, a mianowicie: lj wydatków kasy. 
śmierć robotnika, spowodowaną przez przyczynę Główny cel kas pomocy stanowi wydawanie 
naturalną, 2) stalą niezdolność do pracy, spowodo- wsparć chorym robotnikom; nie można jednak 
waną przez przyczynę naturalną, 3) czasową nie- nie mieć na względzie robotnic brzemiennych, 
zdolność do pracy, spowodowaną przez przyczy- które, jakkolwiek mogą czuć się zdrowemi, lecz 
nę naturalną, 4) śmierć robotnika, spowodowaną l praca do ostatniej chwili przed połogiem lub zbyt 
przez wypadek nieszczęśliwy, 5) stalą niezdolność wczesne stawienie się ich do pracy po połogu, 
do pracy, spowodowaną przez wypadek nieszczę-

1 
może być w następstwie powodem wielu chorób. 

śliwy, i 6) czasową niezdolność do pracy, spowo- Projekt przewiduje w tym wypadku wsparcie w 
dowaną przez wypadek nieszczęśliwy. Wlaścicie- ~ wysokości 4 - 6 tygodniowego zq,robku, lecz 
le przedsiębiorstw przyjmują udział w kosztach wsparcia t.e nie osiągną pożądanego skutku, o ile 
ubezpieczenia wszystkich przytoczonych powyżej l w prawie nie będzie ustanowiony określony ter
rodzajów, robotnicy w kosztach ubezpieczenia 1 min po połogu, w przeciągu którego robotnica 
l-go, 2-go i 3-go rodzajów; w kosztach ubezpie- nie może być przyjętą do roboty, oraz termin 
czenia l-go i 2-go rodzajów projektowaną jest l przed połogiem, niestawienie się w przeciągu któ
również w razie potrzeby pomoc pań.stwa. *) rego robotnicy do pracy nie dawałoby przemy-

Ubezpieczenie na wypadek choroby oddaw- słowcowi prawa zerwania umowy najmu. W tym 
na wprowadzone zostało nie tylko w Europie za- celu w ustawie przemysłowej projektuje się wpro
chodniej, przeważnie w Niemczech (Krankenkas- wadzenie następującego artykułu: "robotnice nie 
sen), lecz po <"\zęści i w Rosyi w skarbowych za- mogą bye przyjmowane przed upływem 6 tygod
kladach górniczych, gdzie ubezpieczenie to połą- ni od dnia połogu; niestawienie się robotnic brze
ozone zostało z ubezpieczeniem na starość i nie- miennych w przeciągu 7 dni przed połogiem nie 
zdolność do pracy, oraz w kopalniach i hutach może służyć powodem zerwania umowy najmu." 
w zagłębiu Dąbrowskiem, gdzie od wielu lat ist- Oprócz wsparć, wydawanie których leży na 
nieją kasy pomocy, szpitalne i t. p.**) Kasy tego obowiązku kasy, może ona w miarę możności 
rodzaju, celem których jest okazanie robotnikom okazywać pomoc i w innych wypadkach nadzwy
pomocy podczas choroby, na pogrzebyoraz w razie czajnych, w których okazanie robotnikowi porno
innego jakiego nieszczęścia, powinny być otwie- cy okaże się potrzebnem. 
ran e przy poszczególnych przedsiębiorstwach, Określenie wysokości wsparć w pewnych 
ażeby miał'y one możność okazania potrzebnej ustanowionych granicach odnośnie do wsparć oho
pomocy szybko i celowo. Takie mianowicie urzą- wiązkowych pozostawione jest do uznania uczest
dzenie kas proponuje si~t w projektowanem ubez- ników kasy. 
pieczeniu na wypadek choroby. Ponieważ kasy nie mają ·obowiązku wyda-

Nie przedstawia żadnych trudności urządze- wania wsparć długoterminowy:::h (emerytur), prze
nie oddzielnych kas pomocy na wypadek choro- to całe zarządzanie sprawami kas może być ze
by w wielkich przedsiębiorstwach; mniejsze przed- środkowane w rękach wł'adz miejscowych, t. j. 
siębiorstwa mogą łączyć się i otwierać jedną zebrań ogólnych i zarządów. Dla dogodności 
wspólną kasę pomocy. Mogą być jednak wypad- rozpatrywania spraw w zebraniach ogólnych 
ki, gdy drobne przedsiębiorstwo o niewielkiej przyjmują w nich udział' nie wszyscy uczestnicy 

*l Wiestnik finansow, )?romyszlennosti i torgowli, r.1905, X!l5. 
. **) Rozwój działalnośo1 kas pomocy dla robotników w zagłę-

biU Da,brow•kiem będ•.ie stanowił przedmiot odilzielnego artykułu. 

kasy, lecz wybrani przez nich pelnornocnicy w 
liczbie nie większej ponad pewną określoną normę. 

W prowadzenie o bo wiązkowego ubezpieczenia. 
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na wypadek choroby usuwa jedną poważną nie- i hutniczych w Królestwie Polskiem, opłaty wła
dagodność przepisów z dnia 15 czerwca r . 1903 1 ścicieli przedsiębiorstw na rzecz kas powinny wy
o odszkodowaniu robotników za wypadki nie- nosić przynajruniej tyle, ile wynoszą opłaty re
szczęśliwe. _M,ianowicie, podlug: brzmien~a rzeP._z~- l botników (1-3%. zarobku). w. tern przypuszczeniu, 
nych przepisow wynagrodzema za naJdrobmeJ- . że koszta leczema robotmkow wraz z utrzyma
sze . nawet krótkotrwale (po kilka niejednokrotnie l niem szpitali pokrywane są ze środków kasy. Po
dni) uszkodzenia zrównane są z długoterminowe- dlug projektu ustawy dla kas pomocy, otwiera
mi wsparciami i dożywetniemi rentami; we wszyst- nych w tych samych przedsiębiorstwach, przed
kich wypadkach sposób i wysokość odszkodowa- l stawionego w r. J903 przez ministerstwo rolnic
nia określane są na mocy umów dobrowolnych, twa i dóbr państwa do rady państwa, koszta le
zawieranych w postaci piśmiennej i zaświadcza- czenia robotników miały obciążać nie kasy, lecz 
nych przez inspekcyę fabryczną lub górniczą, co właścicieli przedsiębiorstw, a za to opiaty tych 
przysparzało wiele pracy urzędom rzeczonej in- ostatnich miał'y wynosić 1

/ 3 oplat robotników (1-
spekcyi, a jed!lak musiało być spełniane ze wzglę- ~· 3% zarobku). Podlug projektu ustawy kasy szpi
clu na określone w prawie termina odnośnie do ta.lnej przemysłowców naftowych w Baku, przed
biegu przedawnienia pod względem wnoszenia stawionego w r. 1904 do rady państ\va przez mi
przez poszkodowanych pretensyi o odszkodowa- nisterstwo rolnictwa i dóbr państwa, opłaty wla
nia. Właściciel przedsiębiorstwa, posiadający ka- ścicieli mialy wynosić 1

/ 2 oplat robotników ('/ 2-3% 
sę ubezpieczenia na wypadek choroby, jakkol- zarobku). Jeżeli przyjąć, że opł"aty właścicieli 
wiek kasa ta w zasadzie ubezpiecza tylko od na rzecz kasy ubezpieczenia będą wynosiły tyle, 
chorób, powstałych skutkiem przyczyn natural- ile placą robotnicy, jak to mianowicie przewi
nych, zwolniony jest od obowiązku wypł"acania dziane jest w nowym projekeie ubezpieczenia 
wsparć robotnikom, poszkodowanym skutkiem państwowego, sądzić należy, że pokryje to te ze
wypadków nieszczęśliwych, w przeciągu pewnego bowiązania kasy, "które powinny ciążyć na wla
określonego czasu (sześciu pierwszych tygodni), ścicielu przedsiębiorstwa. Właściciele kopalń i 
zwrotu przez przeciąg tegoż czasu wydatków na hut w zagłębiu Dąbrowskiem opłacają ciotych
leczenie oraz wydawania zapomóg na pogrzeby; czas na rzecz kas pomocy dla robotników tyle, 
wszystkie te obowiązki włożone zostały na kasy. ile wynoszą dokonywane tym ostatnim potrące
To włożenie na kasy obowiązku wypłacania ro- nia, i oprócz tego właściciele ponoszą ze swoich 
botnikom wsparć podczas chorób, powstałych środków koszta pomocy, pogrzebów i leczenia ro
skutkiem wypadków nieszczęśliwych, musiało z botników. poszkodowanych skutkiem wypadków 
konieczności wywołać ustanowienie wsparć na nieszczęśliwych; podług nowego projektu ubez
czas choroby, powstalej skutkiem przyczyn natu- pieczenia państwowego właściciele kopalń i hut 
ralnych, w wysokości nie mniejszej od tej, jaka w zagłębiu Dąb1·owskiem z tytułu tych dwóch 
określoną jest w prawie o odszkodowaniu robotni- rodzajów ubezpieczenia (choroba, powstała skut
ków za wypadki nieszczęśliwe. Dotychczas istnia- kiem przyczyn naturalnych, i eboroba z wypad
la pod tym względem wielka niesprawiedliwość. ku nieszczęśliwego) będą ponosili przeto mniejsze 
Mianowicie, w myśl prawa o odszkodowaniu za koszta, niż dotychczas. 
wypadki nieszczęśliwe robotnik, chociażby nie- Za różne wykroczenia robotników mogą być 
wielkiego nawet doznal uszkodzenia lub skale- na mocy ustawy przemysłowej nald"adane na nich 
czenia, otrzymuje podczas najkrótszego nawet kary; z kar tych tworzy się oddzielny kapitał, ~ 
czas_u leczenia się wsparcie w wysokości połowy którego :z;a każdorazowem pozwoleniem inspekcyi 
sw_oJego zarobku. Tenże robotnik, jeżeli zacho- górniczeJ może być okazywaną pomoc yotrzebu
ruJe skutkiem przyczyny naturalnej, nie ma pra- jącym tego robotnikom. To okazywame po!lloc~ 
wa do żadnego wsparcia podczas leczenia się w l ma tę niedogodność, że chcąc wydać robotmkow1 
ciężkiej i długotrwałej chorobie, a w tych przed- ~ drobne nawet wsparcie, należy każdorazowo wy
siębiorstwach, gdzie istnieją kasy pomocy dla ro- jednywać pozwolenie inspekcyi; w zagłębiu_ Dą~ 
botników,. np. w kopalniach i hutach w zagłębiu browskiem takie okazywanie pomo_cy tem więceJ 
Dąbrowsklem, otrzymuje bardzo niewielkie wspar- : jest zbytecznam, że w każdem więks~em _przed
cie (mniej więcej około 30 kop. dziennie). l siębiorstwie istnieją tu dla teg?ż celu mne _mst:y~ 

yYlożenie na kasę obowiązku leczenia i wy- 1 tucye, posiadające o wiele . więk~z~ środki, mz 
dawama przez pewien czas wsparć robotnikom, 1 fundusze. powstałe z kar, mianow1c1e )~asy porno
chorym skutkiem wypadków nieszczęśliwych. cy. Przelewanie na mocy nowego proJektu fun
który_ ~o obowiązek na mocy prawa ciąży na duszów, powstałych z kar. na 1:zecz kasy ubez
właśmmelu przedsiębiorstwa, powoduje koniecz- pieczenia na wypadek choroby Jest myślą bardzo 
n ość. po~iększenia ,udziału przemysłowca w two- udatną. . , . . 
rz~mu się funduszow kasy. Podług zatwierdza- Ze wzgl~d~ n~ w1elce roznorodne warunkl, 
neJ w r. 1895 przez ministra rolnictwa i dóbr w jakich znaJdUJe się przem_ys~ na _calym o_bs~a
pań~twa ustawy normalnej dla kas szpitalnych, rze tak wielkiego pań~twa, Jaklem J~st RosyJskie, 
otwieranych w przedsiębiorstwach górniczych i byłoby wielce krępuJącem wydame w drodze 
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prawodawczej jednakowej dla wszystkich przed
siębiorstw przemysłowych w ca.lem państwie usta
wy kas ubezpieczenia na wypadek choroby. Ma
jąca. być wydaną ustawa normal~a takich k~s 
będzie tylko wzorem, podfug ktorego zależme 
od potrzeb i warunków miejscowych będą mogły 
być opracowywane i przedstawiane do zatwier
dzenia ustawy kas poszczególnych. Jedynie w 
tych wypadkach, jeżeli jaki zakład nie opracuje 
i nie przedstawi do zatwierdzenia w terminie 
oznaczonym ustawy kasy, komisya gubernialna 
do spraw fabrycznych i górniczo-hutniczych na
rzuca mu ustawę normalną. 

Ubezpieczenie na wypadek choroby powin
no być powszechne, a przeto podfug nowego 
projektu w przedsiębiorstwach, należących do 
skarbu, winny również być otwierane kasy, da
jące robotnikom i urzędnikom wsparcia nie mniej
sze od tych, jakie obowiązują kasy w przedsię
biorstwach prywatnych. 

N o wy projekt u bezpieczenia na wypadeic / 

choroby nie przewiduje jednego źródla dochodu, 
które mogloby zasilać fundusze kasy, mianowicie 
nieodebrane przez robotników zarobki, które np. 
w kopalniach węgla mogą corocznie stanowić pe
wien dochód. W kopalniach i hutach zagłębia 
Dąbrowskiego zarobki robotników za dany mie
siąc obliczają się ściśle w pierwszej polowie na
stępnego miesiąca i wyplata zarobku ma miejsce 
po dokonaniu tego obliczenia, t. j mniej więcej 
około 15-go następnego miesiąca. Robotnik nie
jednokrotnie w ciągu lub w końcu miesiąca, t. j. 
przed dokonaniem ścisłego obliczenia zarobku, 
opuszcza pracę na zawsze i wyjeżdża w odlegle 
str0ny. Jeżeli robotnik taki płatny jest na 
dniówkę lub od sztuki w ten sposób, że wykona
na przez niego praca w każdym czasie może być 
przyjętą, ścisłe obliczenie jego zarobku w chwili 
opuszczania przez niego pracy nie przedstawia 
żadnych trudności. 

(n. N.). Kazimier.~ Srokowslzi. 

Memoryał Koła przemysłowców Królestwa Polskiego. 
Powolani do udziału w pracach komisyi, l dobnie okaże się też najważniejszem źródłem po

mającej na celu uporządkowanie sprawy robotni- datków miej kich i ziemskich. 
czej, przedstawiciele przemysłowców Królestwa Działalność instytucyi samorządnych może 
Folskiego złożyli ministrowi skarbu memoryal, oddać ogromne usługi w sprawie oświaty i pod
w którym, wyłuszczywszy w krótkości zapatry- nieo;ienia mas robotniczych. Ale i przed wpro
wania swoje na kilka najważniejszych stron kwe- wadzeniem samorządu już teraz możnaby sprawę 
styi robotniczej znaczenia ogólnego, główny na- ~ bardzo posunąć naprzód, gdyby zmieniono nie
cisk polożyli na rozpatrzenie środków, jakie na- które przepisy, tyczące się szkól i innych insty
leży i można niezwłocznie zastosować w kraju tucyi, zakładanych wyłącznie środkami samego 
naszym, aby w przyszłości nadać możliwie lagod- przemysłu. 
ny przebieg kryzysom robotniczym, podobnym Wskutek specyalnych warunków, w jakich 
do tego, który obecnie nami wstrząsa. Oto w kraj nasz znajduje się, szkoły początkowe przy 
streszczeniu wywody memoryalu: fabrykach i zaJdadach przemysłowych Królestwa 

Pr;;~emyslowcy Królestwa sądzą, iż oprócz pozbawione są prawie zupelnie możności rozwoju 
zarządzeń prawnych konieczna jest ciągła praca normalnego. Oprócz nieznanego dzieciom języka 
instytucyi spolecznych w kierunku p o d n o s z e- wykladowego i wykładu religii w języku nie oj
n i a oś w i a ty i rozwoju d u c h o w e g o , czystym, przyczyn niedomagania wszystkich szkól 
l u d n oś c i. W pracy tej ku l t u r a l n ej przemy- naszych, specyalnie szkol om fabrycznym u trud
siowcy wezmą żywy udzial, starając się zaspo- niają działanie przepisy o sposobie zakładania i 
koić potrzeby klasy robotniczej; pierwszym jed- prowadzenia szkól początkowych przy fabrykach 
nak i koniecznym warunkiem tej pracy jest wol- i zaklada.ch przemysłowych. Zarządy fabr:yk w 
ność społeczna i samorząd, ale nie taki, jaki naszym kraju wogóle, jako takie, pozwolema na 
obecnie ma Cesarstwo, bo ten nie odpowiada po- utrzymanie szkól nie dostają. Prawo obchodzi 
trzebom przemysłu; ustawa jego bowiem ułożona się w ten sposób, że zarządy zawierają z osoba~i, 
byla w siódmym dziesiątku lat ubieglego stule- mającemi odnośne pozwolenie, umowy o otwarCie 
cia, kiedy przemysł jeszcze prawie nie egzysto- szkoły pod firmą tych ostatnich. Szkoła więc 
wal, a więc i nie byl brany pod 11wagę; tymcza- taka o tyle tylko może być uważana za fabrycz
sem obecnie przemysł w Królestwie, zwłaszcza w ną, o ile ją fabryka utrzymuje. Dający zaś firmę 
gub. Piotrkowskiej i Warszawskiej, a częściowo nauczyciel może wprost nie puszczać do szkoly 
Kaliskiej i Radoms_kiej, zajmując naczelne miej- osoby, upełnomocnionej przez f~brykę_ d? kont~,o~ 
sce w gospodarstwie narodowem tak pod wzglę- li. Nawet wtedy, gdy nauczyCiel naJwidoczmeJ 
dem sumy obrotów rocznych, jak i wogóle pod się nie nadaje, usunięcie jego w większości wy
względem znaczenia ekonomicznego, prawdopo- padków równaloby się czasowemu zamknięciu 
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szkoly, to zaś uniemożliwia wszelki postęp i udo- glyby otwierać przy tych zakładach szkoly po
;skonalanie szkoly. Prawo kontroli ma jedynie czątkowe dla dzieci robotników bez specyalnego 
inspekcya fabryczna, która bardzo często wzglę- za każdym razem pozwolenia, jedynie pod warun
dy właściwie pedagogiczne odsuwa na plan ostat- kiem zawiadomienia o tern odnośnej wladzy. 
ni i wogóle szkoły fabryczne traktuje z wielką 2) Pozwolenie na wyklad w tych szkołach 
surowością. Tak np. wbrew przykładowi szkól w języku ojczystym dzieci. 
gminnych, inspekcya zabrania prowadzenia przy 3) Pozostawienie wyboru nauczycieli i wy
fabrykach egzystujących już czas jakiś szkól chowawców zarządom zakladów przemysłowych 
wspólnych dla cl.tlopców i dziewcząt, przez co z pośród osób, mających dyplom nauczycielski 
zmusza do urządzania dwóch szkółek lub do usu- państwowy. · 
wania jednej płci od nauki. 4) Pozwolenie zarządom zakładów przemy-

Drugą bardzo poważną trudność w dziabniu slowych na otwieranie dla doroslycl1 robotników 
szkól fabrycznych stanowi niewzruszona jedno- kursów wieczornych, których program nie powi
stajoość ich programu i wogóle typu. W szkole nien podlegać żadnym ograniczeniom oprócz ogól
wykładać można tylko to, co wchodzi do zatwier- nych, zabezpieczających porządek państwowy i 
dzonego dla wszystkich w kraju szkól początko- społeczny. 
wych programu. Tymczasem bardzoby był'o ko- 5) Pozwolenie zakł'adom przemysłowym na 
rzystne wprowadzenie dla dzieci robotników ry- otwieranie dla r o b o t n i k ów b i b l i o t e k i 
sunków technicznych i innych niektórych przed- czy t e l n i, w których mogłyby znajdować się 
miotów specyalnych. Niejedna fabryka na te wszystkie gazety i książki, dozwolone prawami 
baruzo pożyteczne doda.tki chętnieby poniosła ogólnemi. 
koszta. Wszystkie wyżej wymienione braki szkól 

Dalej, jeżeliby zarządy fabryk uie były tak fabrycznych . są tak widoczne, że inspekcya fa
skrępowane, to mogłyby przy szkolach swych bryczna zdaje sobie z tego prawdopodobnie spra
urządzać z bardzo wielu względów pożądane kur- wę, nie dojrzała jednak wypływającego z ciem
sy wieczorne dla dorosłych.*) Kursy te przyno- noty masy robotniczej poważnego niebezpieczeń
silyby duży i różnostronny pożytek: jeżeliby po- stwa społecznego, ani go też dostatecznie jasno 
trwały czas jakiś, to nie maloby współdziałały nie przedstawiła władzy centralnej. Przyczyną 
przy złagodzeniu kryzysu robotniczego, na sta- tego jest bez wątpienia nieznajomość warunków 
wianie bowiem przez robotników żądań nie do tutejszyeh przez członków inspekcyi, co znów 
spełnienia niema innego środka jak oświata. jest w związku z tem, że ci ostatni nie pochodzą 
Oprócz kursów wieczornych dla dorosłych ko- z ludności miejscowej, ani nie znają jej języka. 
nieczne są biblioteki i czytelnie dla robotników: Dla tego zdaje się, że wprowadzenie do inspek
przynosilyby one korzyść jednak tylko w takim cyi fabrycznej i górniczej żywiołu miejscowego 
razie, jeżeliby przy wyborze książek i dzienników mogłoby do pewnego stopnia polepszyć położenie 
można się bylo kierować tylko pożythem czyta- i stworzyć ściślejszy związek między inspekcyą 
jącego i jeżeliby w niell mogły znajdować się a życiem przemysłowem. 
wszystkie wydawnictwu, dozwolone przez ustawę Wogóle dużo przepisów, regulujących życie 
ogólną. Tymczasem do czytelni dla robotników przemysłowe kraju, dopomina się gruntownego 
dostać się mogą jedynie takie wydawnictwa, któ- przejrzenia. Dojść wskazać np. na obecność po
re oprócz cenzury ogólnej zatwierdziła jeszcze i licyi wewnątrz fabryk i innych zakładach prze
cenzura pecyalna, bardzo surowa i działająca mysłowych; środek ten zupełnie nie osiąga celu, 
nie tak, jak cenzura powinna działać, t. j. biernie drażni tylko napróżne robotników. I prawdopo
- lecz czynnie. Zamiast z katalogu, projekto- dobnie nie jest to jedyna rzecz, którąby należało 
wanego przez zarząd fabryki, wykreślać to, co zmienić: niestety, poprawienie przepisów jest 
cenzura może uważać za s~kodliwe, komitet spe - nadzwyczaj trudne wobec zupełnej nieznajomości 
cyalny ulożyl dla czytelni ludowych staly kata- życia rzeczywistego przez władzę fabryczną. 
log, którego rozszerzenie przez najniewinniejsze Oprócz tego komisye miejskie i gubernialne do 
nawet wydawnictwa jest bardzo trudne, pomimo, l spraw fai:>rycznych i górniczo-hutniczych, mające 
iż c~y;ti on ?ardz_o malo zadość potrzebom czy-

1 

wediug p~awa ':'ładzę rozwi.ązy~an_ia wielu spraw: 
telmkow. NIC dz1wnego, że zarządy fabryk w ważnych 1 termmowych, zb1eraJą s1ę nadzwyczaJ 
takich warunkach niechętnie zajmują się oświatą, rzadko i składają się przeważnie z urzędników, 
że szkoly fabryczne funkcyonują źle, a ludność l a w mniejszości tylko z wyznaczon:ych z góry 
fabryczna pogrążona jest w ciemnocie. przedstawicieli przemysłu. Bylobs: w1ęc pożą~a-

Dla usunięcia takiego smutnego stanu rze- 1 nem dla nadania komisyom tym w1ększego żyCia, 
czy koniecznem jest: powagi i zdolności do czynu wprowadzenie do 

1) Ogłoszenie prawa, na zasadzie którego nich wybieralnych przedstawicieli przemysłu w 
zarządy wszelkich zakładów przemysłowych mo- ilości, równej ilości urzędników, i danie pierw

szym pewnej inicyatywy co do zwoływania posie-
*l Przegla,d Górniczo-Hutniczy, r. 1905, .M Hl, str. 200. dzeń oraz F.tawiania spraw na porządku dziennym. 
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Co prawda, :i.ycie przemysłowe płynie tak szero- zakladem i sferami przemyslowemi. Tylko przy 
kiem korytem, że nawet przetworzone komisye takim związku i ciąglej łączności możliwe jest 
obecne nie wystarczą; dopiero odpowiedziećby wzmocnienie sil 11auczycielskich zakładu przez 
mogly zadaniu projektowane przez ministerstwo zapraszanie na docentów prywatnych i kierowni
iz.by handlowo-przemysłowe, o ileby min.ły szero- ków zajęć praktycznych działaczy miejscowych 
k1e atrybucye. oraz celowe urządzenie wykladów i zajęć prak-

Wre.sz~ie przemyslo~vcy Królestwa zwracają l tycznych t~k; żeby uwzględ_nion.e J;>yl): specyfl:lne 
uwagę m1msterstwa na mektóre kwestyo charak- potrzeby mieJscowe. Do os1ągmęc1a Jednak Jest 
teru praktycznego i przemysłowego, dotyczące to ty~ko przy warun~u powolania do wykładów 
p~lit~ch~iki Warszawski~j._ Nie ulega wątpliwo- P?lshch tec~ników 1 ucz~ny_c~ i przy ~aprosze
ści, ze mstytut ten powm1en slużyć celom prze- j mu do rady mstytutu :v:rbttmeJszych osob z po
mysłu, a spełnienie tego zadania możliwe jest śród przemysŁowców mieJscowych. 
tylko przy silnym organicznym związku między l (Przeglqd Technicz ny) . 

Watpliwości w stosowaniu prawa o odpowiedzialności pracoda w c~ w za wypadki nieszcz~śliwe z robotnikami *) 

Departament Górniczy zażądał bezpośrednio 
lub za pośrednictwem zarządów górniczych od in
żynierów okręgowych wiadomości, jakie podług 
ich zdania zmiany i uzupełnienia naJeżaloby wpro
wadzić w przepisach z dnia 15 czerwca r. 1903 o 
wynagrodzeniu poszkodowanych skutkiem nie
szczęśliwych wypadków robotników i oficyali
stów oraz członków ich rodzin w przedsiębior
stwach przemysłu fabrycznego, górniczego i hut
niczego. **) 

Inżynierowie okręgowi w zagłębiu Dąbrow
skiero zaproponowali wprowadzenie następujących 
zmian i uzupełnień: 

Art. 2. Właściciel przedsiębiorstwa tylko 
wtedy zwolniony będzie od obowiązku odszkodo
wania robotników i członków ich rodzin, jeżeli 
dowiedzie, że przyczyną wypadku nieszczęśliwe
go byla zla rozmyślna wola robotnika albo jego 
wyjątkowa nieostrożność, nieusprawiedliwiona 
warunkami pracy. 

N ależaloby ustalić dokladniej i wyraźniej 
znaczenie tego artykułu, mianowicie wyrażenia 
"wyjątkowa nieostrożność, nieusprawiedliwiona 
warunkami pracy", ażeby ustmąć tym sposobem 
dowolne i zależne od osobistego poglądu Huma
czenie tego wyrażenia. 

Art. 6. Zapomogi wyznaczają się od Jnia 
wypadku nieszczęśliw ego po dzień przywrócenia 
zdolności do pracy lub stwierdzenia niezdolności 
stałej - w wysokości polowy rzeczywistego za
robku poszkodowanego. 

Artykuł niniejszy należałoby uzupełnić: a) 
wyjaśnieniem, czy wsparcie należy wypłacać i za 
dni świąteczne, czy tylko za dni powszednie; b) 
wskazaniem sposobu obliczenia dziennego zarobku 
poszkodowanego, t. j. za jaki czas przed wypad
kiem nieszczęśliwym należy przyjmować w ra
chunku zarobek poszkodowanego. 

•) Przegla,d Górniczo-Hutniczy, r . 1905, M 2, str. 43. 
** ) Przegla,d Górniczo-Jiutniczy, r.1903, ,y, 2, str. 25, M 3, s tr. 49. 

Należałoby wydawać poszkodowanym wspar
cia za cały czas jego choroby, nie wylączając dni 
świątecznych, *) i dla wyprowadzenia zarobku 
dziennego przyjmować przeciętny zarobek po
szkodowanego za l miesiąc przed wypadkiem nie
szczęśliwym. 

Art. 7. Renty wyznaczają się w wypad
kach stalej utraty zdolności do pracy: w wypad
kach zupelnej - w wysokości 2

/ 3 rocznego za
robku poszkodowanego, a przy niezupełnej - w 
rozmiarach zmniejszonych, określonych stopniem 
utraty w poszkodowanym zdolności do pracy. 

Artykuł niniejszy należałoby uzupełnić wy
jaśnieniem, czy w razie śmierci emeryta jego 
renta przechodzi następnie na rodzinę i jeżeli tak, 
to w jakiej wysokości. 

Art. 12. Renty członkom rodziny wyplaca 
się w stosunku następującym do rocznego zarobku 
zmarłego robotnika: a) wdowie w wysokości jednej 
trzeciej dożywotnio; b) dzieciom bez różnicy plci 
prawym, uprawnionym, usynowionym i poza mał
żeństwem zrodzonym jako też wychowańcom do 
ukończenia 15 lat życia każdemu w wysokości: 
jednej szóstej przy życiu jednego z rodziców a 
jednej czwartej w wypadku zupelnego sieroctwa; 
c) krewnym w prostej linii wstępnej dożywotnio 
w wysokości jednej szóstej każdemu i d) braciom 
i siostrom zupełnym ~ierotom do ukończenia 15 
lat życia każdemu po jednej s2óstej. Osobom, 
wymienionym w punkLach c i d, jak również 

• ) Zapatrywanie to nie Jest słuszne (Przegla,d Górniczo-Hut
niczy, r. 1905, M 2, str. 44--45); oprócz wielu inuych powodów, które 
przecnvko t emu z apatrywaniu przemawiBjf\, miałoby ono swojem 
następstwem t a kie anomalie, że robot"ik, który był przez pewien 
czas chory skutkiem wypadku nieszczęśliwego , otrzymałby czasami 
za czas choroby więcej, niż gdyby przez ten czas pracował, gdy pra
wo zasadniczo przyznaje choremu robotnikowi tylko połowę zarobku. 
Np. robotnik, zarabiaja,cy l rubla dziennie, którego spotkał wypadek 
w wielki czwartek, wyzdrowiał w następny wtore k i poszedł do pra
cy w środę ; w myśl powyższego zapatrywania powimenby on otrzy
mać za czas choroby 3 ruble wsparcia; ~~:dyby przez ten czas praco
wał, (li cz[\c. że od wielkhgo pia,tku kopalnie SI\ nieczynne) zarobiłby 
tylko 2 ruble . 
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dziecio~, zrodzonym poza .ma~żeństwem, po śmier- 1 ?'Jeżeli suma rent, przypadaj_ących tylko os<;> bom," 
ci ich OJCa renty wypłacaJą s1ę w tym tylko wy- 1 t. d. do punk~u, .1 uzupelmć u~tęp ~sta~m arty~ 
padku, jeżeli osieroceni znajdowali się na utrzy- l kulu 15 wyjaśmemem: ż~ w raz1e śm1e1:Cl !llat~r 
maniu zmarłego. wdowy przyzna~e dz1ecrvm renty obh~zaJą ~1ę 

Artykuł niniejszy należałoby uzupełnić uwa- ponownie zgodme z punktem b art. 12, Jako sle-
.gą, co należy rozumieć pod wyrazem "utrzyma- rotom .. "') . . . . 
nie", czy zupełne utrzymywanie, czy też tylko Alt. 28 .. Do sp?1ządzama rzeczonych świa
pewnego rodzaju pomoc w mniejszym lub więk- dectw lekarskJCh ~azda ze str?n. ~a prawo pow~
szym stopniu. ły~vać lekarza powiatowego, miejsinego albo poh-

N ależalo.by również ust~lić ~godnie z prak- cyJne_~J' art kule niniejszym n ależaloby wyjaśnić, 
tyką prawa, ze odszkodo~a~ue. w1nno by_ć wypła~ cz lekarzarui tymi mogą być tylko lekarze tego 
ca.ne. l w tym wypadku, Jez~h pozostali. krewm o;,iatu, miasta lub cyrkułu, w obrębie którego 
mleh p:a\F n~ to utr~ymame .lub mog~1 kw n~- ~najduje się przedsiębiorstwo, czy też świadectwa 
s~ępstWlebklCZJk nad me W m.lai:ę pOW_Ię] SZ!)ma takie moga sporządzać lekarze innych powiatÓW, 
się zaro u posz o owa n ego 1 Jego w1e c u. . t . ·

1 
.., , 

. . m1as 1 cyr tU10W. 
. Art .. 15 .. Suma rent, przypadaJących wsz_yst- Odnośnie do wyboru lekarzy byłoby pożą-

klm wym1en1ony~ w a~·t. 12 ?zlonkom ro~~~~y danem pozostawić poszkodowanym zupełną swo
~marlego robotmka, me ~O\~mna prze,noslC 2/a bodę. W razie znacznej niezgodności w świa
Jego za~·obku roczne&o. Jezeh suma ogolna rent dectwach różnych lekarzy byłoby pożądanem da
przewyzsza .tę gramcę, t? osoby, oznaczone w nie możności zapraszania trzeciego lekarza w 
p~nktach a 1 b a~·t. 12, 'fl:aH pra_wo _Przedewsz.yst- charakterze arbitra. 
krem . na call~ow_rte. zadosćuczymeme: natom1a~t w lwńcu, . co w prawie wcale nie zostało 
krewm .. wymiemem. w punktach c 1 rł_ art. ,L,, przewidziane, należałoby wyjaśnić możność otrzy
otrzymnJą .resztę, o .11~ takowa pozostame, '; ro_w- mania przez robotnika prac:r w tym sa~ym za
nych częściach. J ezeh sur:ra . rent, przypctdaJą- kładzie przemyslowyru w raz1e postraclama przez 
cy?h tylko osobom, wym1emonym w p~n~tach nie<l'o skutkiem wypadku nieszczęśliwego w pew
a. 1 b art. 1~, prze~racza wskazaną P?wyzeJ gra- ny~ większym lub mniejszym stopniu zdolności 
mcę, w ta~~~ ra~Ie rent.y te podlegaJ~ stosun~o- do pracy i otrzymania odszkodowania. Koniecz
werun zmmeJsze~Iu .. Zm1ana w skladz1e .~·o~zmy ność takiego wyjaśnienia wypływa z tego, że 
z~arlego z WYJą~kl~m ~YJ?adl~u . przYJ.SCia ~~a niektóre P'rzedsiębiorstwa przy wszelkim stopniu 
św1at pr~wych dz~ecr po ::>m1erc~ ?JCa me sluzy zmniejszenia się zdolności do pracy nie przyjmu
~a. powod do zm~an w wysokosc1 przyznanych ją robotników, którzy otrzymali przewidziane w 
JUZ cztonkom r.o~z~ny zmar~ego rent. ~ , . . prawie odszkodowan.ie za wyp~d~lc St~wia.t~ 

Artykut nuueJszy nalezaloby wyJasmć w te1 robotnika w po!ożeme bez wyJśCia, pomewaz 1 
częś~i, gdzie jest mowa: "Je.żeli suma rent, przy- inne przedsięb~orstwa, , po.ddając n<;>~oprzyjmo_w~
padaJących tylko osobom," 1 t. d. do punktu. Ko- nych robotnikaw rewiZJI lekarskieJ, odmawiaJą 
nieczność takiego wyjaś.nien~a wyplywa z te~o, przyjęcia takich robotnikó.w, którz:y: gdzieindziej 
że w praktyce stosowame s1ę do tego przepisu doznali szwanku na zdrow111 skutlnem wypadku 
wywaluje uiekonsekwencye, jeżeli mieć na wzglę- nieszczęśliwego; otrzymane natomiast przez robot
cizie końcowy ustęp niniejszego artykułu, miano- nika za drobne uszkodzenie niewielkie wynagro
wicie: "Zmiana w sk1'adzie rodziny zmarłego" dzenie wystarcza mu na krótki czas podczas po-
i t. d. Jeżeli wziąć dla l)rzykładu dwie wdowy, szukiwania nowej pracy. **) S. 
mające prawo do rent równej wysokości,. lecz ' 

· d · · · d k l' b d · · ( d *) Propozycya_po:wyższa nie jest udatna. Praktyo,zni~j ispra-posla U..JąCe nleJe Od. ową lCZ ę .zleCI n p: J6 na wiedliwiej byłoby zm 1~mćus~ęp końcowy art. 15 na następuJący: .w 
d WOJ. e, druga sześcioro), to w raz1e stopniowego razie zmiany w składz1e rodzmy zmarłego renty, przn;>ada.Ja,ce wdo-

~ ·wom t dzieciom prn.wym, obliczają się na nowo." Wowczas nie bę~ 
wymierania dzieci drugiej wdowy będzie od po- dzie wypadku takiej niekonsekwencyi, jak np. w przytoczonym przy-

. d ' · · l · · t d kładzio o dwóch wdowach. Wle lllO zmnieJSZa a Się l ren a W OWJ wraz Z **) Przepisy 0 odszkodowaniu robotników _(art. 4) u'!ażają za 

PQZOStałemi przy życiu dziećmi; gdy drugiej WdO- nieważne WSMlkie umowy, zawarte prz~d wypadk~em, a sk~er'!wane 
d b d · ku Ofi;raniczeniu prawa do wynagrodzo':na albo. do Jego rozmtarow. _z wie pozostanie przy życiu czworo zieci, ę Zle drup;Iej strony podług przeplSOW dlaklerowama Slłl p~zy określaniU 

Ona Otl·zymywa''a mn1·eJ· SZ" r·en tę, niż pierwsza, zmniejszenia się lub utraty zdolnośc? d!' pracy .skutkiem uszko~ze:ft 1 
"% ciała, spowodowanych przez wypadkt ntesz!'zęśhw~ (Przeg.ląd Gor:m-

J. akkol wiek ta OStatnia będzie miała tylko d WOj 6 czo-Hutniczy, r. 19().!, .\} 30, str. 781), przy OKreślam u stopma zmnteJ· 
azeni" się zdolności do pracy ta .ostatnia przed :WYPRdkiAm nleszczędzieci; jeszcze wybitniej ujawni się ta niekon- śliwym uważa się zawsze za rowną JOO, choClażby poszkodowany 

k d d · · d · przedtem nie był zupełnie zdolny do pracy. Prze".'-ysłow1ec, przyJ· se wencya, g Y rugleJ w OWle umrze czworo mując robotnika nie zupełnie zdolnego do _pracy, me ma prawa WIIHO,Ó 
dzieci i pozostanie J. eJ' tylko d w o,]· e, t. J .. tyle, ile od niego odnośn~j deklaracyi i zmuszony J~.st uw~żaó go Jako .zupeł

nie zdolnego; w te m tkwi przyczyna kom eczneJ ost~ożnośc1 przy 
ma pierwsza wdowa. przyjmowaniu robot?-ików, którz_y ulegli wypa,dkom, l przytoczone 

powyżej dwa wyja,tki z obowląz,UJO,Cych prMplSO"!' _należał? by . odpo.-
Byloby przeto pożądanem odrzucić ustęp: wiednio zmienić w kierunku WiększeJ słusznoś~l l sprawJedhw?ŚCl. 

Np.: robotnik, który postradał oba .oczy, otrzym~Je odszkodowame ~ 
stosunku 1000/o; inn;y: robotnik, ktory P.ostradał Jedno oko a następnte 
po przyjęciu ponowme do pracy drug1e, otrzyma odszkodowame w 

*) Zapatrywanie to nie ma żadnej oodstawy ani prawnej ani stosunku 35+H>0=1350fo. Sprawiedliwość wymagałaby, żeby drugi ro-
życiowej. botnik otrzymał w takim razie odszkodowanie w stosunku 100-35=65•fo . 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w maju r. 1905. 
Wydobywanie galmanu. W maju r. 1905 wytwórczość galmanu była następująca: 

Rok 1904 Rok 1905 

l 
Nazwa kopalni Od pocza.tlw l Od J•Ocza.tku 

Maj roku do Maj 10ku do 
31 maja Hl maja 

p u d ó w 

Bolesław 85 863 400 )12 86 595 410 339 
Józef . 133 548 715 938 216216 974 688 
Ulisses zog662 111 7997 215 001 l 273 343 

Razem l 429073 l 2 234 447 l 5'7 812 l 2 6s8 370 

P odlug gatunków wytwórczość galmanu była następująca: 
-pudów. 

-
W r . i905 wydobyto więcej C+) 

albo mniej (-), niż w r. 1904 

Maj 
Od początku roku 

do 31 maja 

pudów l % pudów l % 

+ 732 + l + 9827 + 2 

+ 82668 + 62 + 258750 + 36 
+ 5 339 + 3 + l 55 346 + 14 

l + 88 739 1 + 21 l+ 423 923 1 + 19 

gruby 170934 pudy i drobny 346878 

Wytwórczość galmanu z błyszczem ołowi u była następująca: 

Nazwa kopalni 

olesław B 
J 
u 

ózef. 
lisses 

Rok 1904 

Maj 
Od pocza.tku 

roku do 
31 maja 

---
p u 

36 344 '55 862 
·-- -

2 '97 19 396 

Rok 1905 

Od pocza.tku 
Maj roku do 

31 maja 

d ó w 

29 353 146 503 
- -
923 4953 

-W r. 1905 wydobyto więcej (+) 
~o mniej (-), niż w r. 1904 

Od początku roku 
Maj do 31 maj a. 

l % l O! pudów pudów 
Al 

l 
- 6991 - 19 - 9 359 - 6 

- - - -
- l 274 - s s - 14443 - 75 

Razem l 38541 l 175258 l 302]6 l 151456 l - 8265 1- 21 1- 238o2 1- '4 

Dnia 31-go maja pozostalość wydobytego zarobili 26 463 rubli . Przeciętny zarobek jedne
galmanu na kopalniach wynosiła 1272340 pudów, go robotnika wynosił na dniówkę 99 kop. Wy
galmanu z błyszczem ołowiu 151843 pudy. padków nieszczęśliwych z robotnikami było : 1, 

W maju r. 1905 w 3-ch czynnych kopal- zakończony zupełną niezdolnością do pracy, 11, . 
niach galmanu przeciętna liczba robotników wy- zakończonych częściową niezdolnością do pracy, 
nosiła 1032. Robotnicy odrobili 26848 dniówek i 1 i 10, zakończonych wyzdrowieniem zupelnem. 

Płukanie galmanu. W maju r . 1905 wytwórczość galmanu płukanego była następująca: 

Nazwa płuczki 

lesławska Bo 
Olk 
Me 

uska . 
chaniczna 

Rok 1904 

Od pocza.tku 
Maj roku do 

31 maja 

p u 

84 113 434 467 
- 15 000 

122956 l 645 945 

Razem . l 207o6g l 1095 412 

Rok 1905 

l 
Od pocza.tku 

Maj roku do 
31 maja 

d ó w 

102907 
l 

467627 
- -

2186so 293 ISO 

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

Od początku roku 
Maj do 31 maja 

pudów l % pudów l % 

+ J8??~ 1 + 22 + 33 100 + 8 
- - '5 000 - 100 

+ 956941 + 78 - 352795 - 55 
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Wytwórczość błyszczu olowiu była następująca: 

Nazwa płuczki 

olesławska B 
o 
M 

lkuska . 
echaniczna 

Rok 1904 

Maj 
Od początku 

roku do 
31 maja 

p u 

l 20o00 .. p rs 

l - -
!50 j 26so 

Rok 1905 

-
Od pocz9,tku 

Maj roku do 
31 maja. 

--d ó w 

2882 i 
l 

l! 771 
- -
- l IOO 

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

Od początku roku 
Maj do 31 maja 

pudów l % pudów l ~ 

- I 833 - 39 - 8 28g - 41 
- - - -

- ISO - 100 - 2 550 - g6 

Razem . l 4865 l 22710 l 2882 l II 87I l - r g83 1- 41 1- 10839 1- 48 

Dnia 31-go maja r. 1905 pozostalość galma- zatrudnionych robotników wynosiła 210. R obotni
nu płukanego na płuczkach wynosiła 815707 pu- cy odrobili 5462 dniówki i zarobili 3257 rubli. 
dów, błyszczu olowiu 1187 pudów. Przeciętny zarobek jednego robotnika na dniówkę 

W maju r . 1905 w 2 czynnych pinezkach wynosil 60 kop. Wypadków nieszczęśliwych z 
galmanu i błyszczu ołowiu przeciętna liczba robotnikami nie bylo. 

Wytapianie cynku. W maju r: 1905 wytwórczość cynku była następuj ąca: 

Nazwa huty 

aulina p 
K 
B 

onstanty 
ędzin 

Rok 1904 

-
Maj 

Od pocz9,tku 
roku do 
31 maja 

p u 

25 636,75 1!6 139,75 
!2 003 6r 377 
I7 337 8s 44I 

l 

Rok 1905 

Maj l Od początku roku do 
31 maj a 

d ó w 

23 963,5 6s 52rm 
lO 575 39 ro6 
I7488 56 I6I 

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

Maj 
Od początku r oku 

do 31 maja 

pudów l o/o - pudów l % 

- I 03,2) - 7 -50 6r8 - 44 
- I 428 - I2 -22 27I - 36 

+ ISI + I -29280 - 34 

Razem l 54 976,75 1 262 957,75 l 52 o26,s l I6o 788,75 1- 2 950,251 - s l- 102 r6g l - 39 

Wytwórczość pyłku cynkowego była następująca: 

Rok 1904 Rok 1905 W r . 1905 otrzymano pyłku więcej 

Nazwa huty 

aulina . p 
K 
B 

onstanty 
ędzin 

-
Maj 

p 

l , 8os,6 
396 

l SIO 

Od początku 
roku do Maj 
31 maja 

u d ó 

9 577 3 236,os l 
2 38! 275 ' 

2 )20 549 

(+) albo mniej (-),niż w r. 1904 

Od pocz9,tku Od początku rok 
roku do Maj do 31 maja ' 31 maja 

u 

w pudów l % pudów l % 
l 

+ 28 6 859,45 +l 430,45 79 - 2 717,55 -
I 099 

+ I~~ l 
- 31 - I 282 - 54 

I 6zg + 8 - 8gr - 35 
l 

Razem l 2 7I '~6 \ '4 478 l 4 o6o,os l 9 587,45 ·l· +I 348,45 / + so l- 4 8go,ssl - 35 

Dnia 31-go maja r. 1905 J?Ozostatość wy- dniówki i zarobili 27 807 rubli. rzeciętny zaroDek 
topionego cynku w hutach wynos1la 24 756,28 pu- jednego robotnika wynosi! na dniówkę l rub. 32 
dów, pyłku cynkowego 4050,8 pudów. kop. Wypadków nieszczęśliwyóh z robotnikami 

W maju r. 1905 w 3-ch czynnych hutach było 2, zakończone wyzdrowieniem zupełnem. 
cynk owych przeciętna liczba zatrudnionych ro- 1' 

botników wynosila 808. Robotnicy odrobili 20993 R. K. 
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Przemysł węglowy w Królestwie Polskiem w maju r. 1905. 

Węgiel kamienny. W maju r. 1900 wytwórczość węgla kamiennego w Królestwie Polskiem 
byla następująca: 

-
Rok 1904 Rok 1905 

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

" l p l ~odS ,.!< 

Od początku Nazwa Wlaściciel lub -ł"O~ 

-~ ó\"00·~ 
·~ :.-c·~ 

kopalni dzierżawca ~ 
g] a 

~ g] s Maj roku 
P.o,... P<o.., do 31 maja 'ds..ro l -o'<<O 
o o 

centnarów metrycznych ctr.metr. l % ctr. metr. \ % 

Niwka .l Tow. Sosnowieckie. 

f 
620683 262! 534 482 7031 1 375 842 -l37~ -l 245 6g2 47 - 22 -Barbara 

" " Mortirner 138 165 l 68g748 414Ó35 ' l 246441 + 2?6470 + 20 - 443 307 - 26 
" " Milowice 31g 53° 1 62g 324 307 470 8gl 535 - !2o00 - 4 - 73778g - 45 " " Hr. Renard. Hr. Renard 466 123 2 644864 so6 4641 r 446 307 + 4034 1 + g -, 1g8557 - 45 " Andrzej II . 21070 II7g40 26g45 ' ggo6o + 5 875 + 28 - 1888o - l! 
" " " 

..j21 !00: l 477 400 Kazimierz Warszawskie 348 400 l 8g3 !00 + 72700 + 21 - 4'5700 - 22 
" r ooo l-Feliks. g2 500 544 soo gr 500 ~04 6oo l - 23ggoo - 44 " " l -

Paryż. . 
" 

Franc.-Wł'oskie . ł 364 s83 2 !OJ 327 421 g221 1 373 546 + 57 33g + t6 - 726781 - 35 Koszelew 
" " " Saturn 
~ Saturn 399 15° 21 3354 1 490 776l 1 g83 o6s + g1 626 + 23 - 1504]6 - 7 

Czeladź 
" 

Czeladzkie 374 84! l 835 54' 372 83gl l 152 oo6 2 002 - l - 683 535 - 37 
Flora . 

" 
Flora 

J 224 015 671 500 

}+ Franciszek . 187 379 g7' 156 ~ 7999
1 

31 422 
44635

1 
+ 24 - 268 234 - 2g " " l Mikolaj · . 

" " " Jan Spadk. hr. Walewskiego 42 755 191 2!7 58 g88 2!0628 + 16233 + 38 + 1g4 11 + lO 
Grodziec I. St. Ciechanowski 31027 156783 2g 365 121 584 - l 002 - 5 - 35204 - 22 
Grodziec II. Tow. Grodzieckie . 66846 274 813 66 558/ 247014 - 288 - o - 27799 - TO 
Antoni Dz. Schon i Lamprecht 57003 3478go 6s wg 213 205 + 7500 1 + 13 - '34685 - 3g 
Red en Tow. Franc.-Rosyjskie 101867 436 368 105 sg6 32g 712 + 3729 + 4 - ro66s6 - 24 
Tadeusz II. 

" " " 27610 150 415 26 22j 96 38o - l 385 - 5 - 54 035 - 36 
Staszyc 

" " " 8130 63 527 7865 29 308 - 26s l - 3 - 342Tg - 54 
Helena . Dzierż. M. Żolędziowski. !0436 6o 173 - - - 10436 - !00 - 6o 173 -100 
Andrzej I . 

" 
J. Wrzosek 20544 l l l 524 9 792 36 344 - !0752 - 52 - 75 180 - 67 

Al wina 
" 

W. Szyszkin . 4gl8 23878 9681 18093 + 4763 + g7 - 5785 - 24 
FlOtz Rudolf 

" 
W . Kondaki. 2733° !51 220 21 150 88675 - 6180 - 23 - 62 545 -41 

Matylda. 
" 

P. Woyde. 2 333 !0468 l l 14 2872 ·- l 2lg - 52 - '3 sg6 - 83 
Tadeusz I . 

" " 2gO.j 16 7g8 - - - 2904 - 100 - 167g8 - 100 
Jakób. K. Plodowski 85o61 

l 
6 31g28 38 . " '7232 r6 1621 53 133 - l 070 - - -

Wańczyków 
" 

A. Zieliński 2 18g 6264 - l 4877 - 2 18g - 100 - l 387- 22 

Razem: . 3 756 143 20 273 g79 4 185 g73 13 504 54g + 42g 825 + l! - 6 ]6g 430 - 33 -
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Podlug gatunków wytwórczość węgla w 
maju r. 1905 była następująca: gatunki grube 
2049 244 ctr. metr. (48,96%), gatunki średnie 
776801 ctr. metr. (18,560Jo) i gatunki drobne 
1359 928 ctr. metr. (32,480fo). 

Dnia 31-go maja pozostałość wydobytego 
węgla na kopalniach wynosiła: gatunki grube 
338433 ctr. metr., gatunki średnie 173489 ctr. metr. 
i gatunki drobne 299767 ctr. metr. 

Rozchód węgla . w maju r. 1905 by! nastę
pujący (w ctr. metr.): 

Użyto na własne Sprzedano Razem 
potrzeby kopalń 

Gatunki grube 2o 762 1883125 1909 887 
średnie 51424 636 068 687 492 
drobne 287 341 l 033 644 l 320 985 " 

" Razem: 365 527 3 552 837 3 918 364 
Rozchód węgla na własne potrzeby kopalń 

składał się z następujących pozycyi (w ctr. metr): 

Rodzaj rozchodu l Gatunki l Gatunki l Gatunki l 
grube średnie drobne Hazem 

Opał dla pracuja,cych, l l 
opalanie domów zbor- l l 
;!f!"ia~y~~bu~o~v~ń. ~o- 22 875 49 399 l 3 162 8s 436 

279 541 
l 

w~g~l~~e .k~tł~'~ ~ar.o- 3 7331 2 02)1 273 7831 

Skreślono węgiel, któ- I ,
4 

"961 
ry stracił wartość . J l :> l sso l 

Razem 26 762: S I 4241 287 34 I l 365 527 

Rozchód węgla sprzedanego składał się z 
następujących pozycyi (w ctr. metr.): 

l 
Gatunki l Ga tunki l Gatunki l 

Rodzaj sprzedaży grube średnie drobne Razem 

Sprzedaż na. kopalniach 74 0371 45 200
1 

123 8I7 l43 o6o 
la:r~ł~a. . ~o~a.~i. ż.e- l 8o3 8g8 s8g 502 i 902 627 3 2g6 027 

Wysyłka. droga, \V o dna, 5 r gol 1 300 7 2001 13 750 

Razem: l I 883 1251 636 0681 l 033 64413 552 837 

Drogom żelaznym kopalnie sprzedały 889 849 
ctr. metr. węgla grubego. 

Wysyłka węgla drogami żelazneroi podług 
kierunków była następująca (w ctr. metr.): 

W Królestwi" Polskiem 

Za Białystok . 

Brześć 

Kowal 

" gra.nicę . 

Hazem: 

Gatunki l Gatunki l Gatunki l 
grube średnie drobne Ha.zem 

I 6928321 

4Ó741 
5 756 

63 2231 
37413 

896 334 3 r3o o8I 

l Ó74 6 350 

369 6 125 

3 3g81 69 573 
8so 83 898 

W maju roku 1905 w 28 kopalniach wę
gla kamiennego przeciętna liczba zatrudnionych 
robotników wynosiła 18724. Robotnicy odrobili 
486 835 dniówek i zarobili 632 604 ruble. Przecięt
ny zarobek jednego robotnika na dniówkę wynosił 
l rb. 30 kop. Wypadków nieszczęśliwych z ro
botnikami bylo: 8, zakończonych śmiercią, 22, za
kończone częściową niezdolnością do prae;y, i 
422, zakończone wyzdrowieniem zupelnem. 
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364 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 1905 

Dnia 31-go maja r. 1905 pozostalość wydobyte
go węgla na kopalniach wynosila 10337 ctr. metr. 

Rozchód węgla w maju r. 1905 wynosi! 
544G1 ctr. metr. i skladal się z następujących 
pozycyi: l) użyto na wlasne potrzeb~- kopalń 
3 579 ctr. metr., 2) sprzedano 50 872 ctr. metr. 
Rozchód węgla, użytego na własne potrzeby ko
palń, składa! się z następujących pozycyi: 1) 
opal dla pracujących, opalanie domów zbornych 
i zabudowań kopalnianych 1089 ctr. metr., 2) 
opalanie kotlów parowych 2490 ctr. metr. 

Sprzedaż węgla skladaJ'a się z następujących 

pozycyi: 1) sprzedaż na kopalniach 5 801 ctr. 
metr., 2) wysylka drogami żelazneroi 45071 ctr~ 
metr. Wszystek węgiel, wysłany drogami żelaz
nami, pozostal w Królestwie Polskiem. 

W maju r. 1905 w 3-ch kopalniach węgla bru
natnego przeciętna liczba zatrudnionych robotni
ków wynosila 320. Robotnicy odrobili 8333 dnió
wki i zarobili 5619 rubli. Przeciętny zarobek 
jednego robotnika wynosił na dniówkę 67 kop. 
Wypadków nieszczęśliwych z robotnikami byl 
1, zakończony wyzdrowieniem zupelnem. 

R. K. 

Rosyjski handel zewnętrzny 
wytworami przemysłu górniczego i hutniczego w styczniu r. 1905-go. 

N a z wy wytworów 

Wywóz z Rosyi za granicę. 
Sól kuchenna 
Fosforyty mielone 
Fosforyty w kawalkach. 
Zużle metalurgiczne 
Węgiel kamienny i koks 
Torf 
Ruda żelazna 
Ruda manganowa 
Galman 
Różne inne rudy i zlamki metali 
Surowiec w gęsiach i zlamkach 
Zelazo różnych gatunków 
Stal różnych gatunków 
Platyna 
Rtęć 

Ropa naftowa 
Nafta 
Odpadki naftowe 
Wyroby z surowca 
Wyro by z żelaza 
Wyro by ze stali 
Zlot o 
Srebro 

Przywóz z zagranicy do Rosyi. 

Sól kuchenna 
Żużle Thomasa mielone . 
Kamień litograficzny 

(pudów) 

(pudów) 
(pudów) 

Rok 1904 

Styczeń 
Od początku 
rokn do 31 

stycznta 

TYSIĘOY 

12 

2 

5 
2 

5 

29 
3 
4 

I6 

3 
T go 
452 

8 

TJO 
3o86 

12 

T 

2 

5 
2 

6,6 

29 
3 
4 

Rok 1905 

Styczeń 
Od pocze,tku 

roku do 31 
stycznia 

P U D Ó W 

lO 

2I 

4 
I 

20 

66ss 

7 

lO 

2I 

4" 
I 

20 

66ss 

7 
I 

3 

6I 
8 
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Wę giel kamienny 
przez komory morza Bałtyckiego 

" " 
zachodniej granicy 

" " 
morza Czarnego .. pozostale komory 

" 

Ko ks 
przez komory morza Balt.yckiego 

" " . zachodniej granicy 

" 
pozostałe komory 

rka nieczyszczona Sia 
Sia 
A n 
A n 
Ru 
Su 

w bryłach 
rka oczyszczona i kwiat siarczany 
tymon surowy 
tym on metaliczny 
dy metaliczne 
rowiec z wy ldy 

przez komory morza Bałtyckiego 

" " 
zachodniej granicy 

z Finlandyi 
przez pozostałe komory 

lądowej 

lądowej 

lądowej 

8u rowiec specyalny (manganowy i inny) 
przez komory morza Bałtyckiego 

" " 
zachodniej granicy lądowej 

pozostale komory 

Że lazo i stal sztabowe i wszelkie handlowe 

S z 
B l 

przez komory morza Bałtyckiego 

" " 
zachodniej granicy 

" " 
morza Czarnego 

z Finlandyi 
przez pozostale komory 

yny żelazne i stalowe 
acha żelazna i stalowa 

przez komory morza Bałtyckiego 

" " 
zachodniej granicy 

" " 
morza Czarnego 

" 
komorę w Moskwie 

z Finlandyi 
przez pozostałe komory 

'edź 

lądowej 

lądowej 

.. 

In 
M l 
G l 
Ni 
Cy 
Rt 
Ol 

l 
f 

w wiór ach, sztabach, prętach i blach ach 
ki e l 
na w płytach, prętach i złamkach 
ęć 

ów w płytach i złamkach 

l 
l 782 

l 2834 
236 

l 456 
Razem - "08 .1 ::> 

-

2218 
l 

I3 l 

Razem 2 231 
: 81 

2 
-

2 l 12 

l 
3 l 2 

-
- l 

Razem 5 

I 
2 

-
Razem 3 

22 

39 
r6 
5 

I6 
Razem g8 

2 

74 
23 
37 
5 
3 

!2 
R azem I 54 

Il9 
10,2 
w, I 
20 

-

99 

365 

l 782 2010 2010 
2834 2637 2637 

236 235 l 235 
456 148 l 148 

5 ... o8 - ) 5 030 5 030 

- 4 4 
2 218 I 9j'O l 970 

13 5 5 
2231 l 979 I 979 

8I 4 4 
2 3 3 

-- I l 

2 II II 
12 - -

3 - -
2 - --

- -1 4 
- [ I 

5 5 5 

[ I I 
2 4 4 

- 3 '-\ 

3 8 8 

22 20 20 
39 6 6 
16 6 6 
5 II II 

!6 12 I2 

g8 55 55 
4 - -

74 73 73 
23 18 I8 

37 5 5 
5 2 2 

3 - -
12 15 IS 

154 Il3 l 13 
Il9 11 5 115 

10,2 I ,1 I'I 
w,r 4 4 
20 !8 18 

- - -
99 148 148 
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nk w płytach i złamkach oraz pyłek Cy 
Bl 
B l 
Pl 
Od 
Od 
Dr 
M 

cynkowy 
acha cynkowa, nie pokryta metalami 
acha cynkowa, pokryta metalami . 
atyna w sztabach, drucie i blachach 
lewy z surowca nieobrobione 
lewy z surowca obrobione 

·ut żelazny i stalowy 
aszyny z surowca, żelaza i stali oraz ich części 

przez komory morza Baltyckiego 

" " 
zachodniej grani0y lądowej 

" " 
morza Czarnego 

" " 
Rosyi środkowej 

" 
pozostale komory 

N arzęozia i lo komo bile rolnicze 
przez komory morza Bałtyckiego 

" " 
zachodniej granicy lądowej 

" " 
morza Czarnego 

" " 
Rosy i środkowej 

" 
pozostaJe komory 

l l 
-

l I 
4 

II 
,g 

6g 
146 
22 
25 
46 

Razem 3o8 

32 
71 
I3 
6 

.. p 

Razem 1 

l 

-

l 

4 
·Ir 

18 

69 
q6 
22 
25 
46 

3o8 

32 
7I 
I3 
6 

42 

:X: o r e s p o n. d e n c y e. 

I 
-
--

3 
4 

l I 

61 

l II7 
r6 

l 
20 
15 

229 l 
l 

47 
l 

2 

22 

73 

1905 

l 

-
-

3 
4 

II 

6J 

"7 
16 
20 
I5 

229 

l 

47 
l 

2 
22 

73 
K. S. 

W M 13-ym Prz eglqdu Górniczo-Hutuiczego nie ogólne tylko na wykształceniu specyalnem 
p. KAZIMIERZ SRoKowaKI podal niezmiernie ważny opierać się może. Sąd swój opieram na histo
materyal faktyczny, dotyczący nauczania górni- ryczny.m rozwoju wiedzy i wspóJ:czesnej kultury. 
ków i hutników w zagłębiu Dąbrowskiem. Calą erę chrześcijańską możemy podzielić 

Nie godzę się z p. SRoKowsKJM tylko z jego na dwa okresy: okres pierwszy obejmuje czas 
końcowym wnioskiem. Prawo uczenia się i pra- orl. narodzenia Chrystusa do roku 1775, t. j. do 
wo nauczania innych są to prawa przyrodzone i chwili odkrycia przez SeRELLEGO i PRESTLEYA tle
z prawa tego bez ograniczeń żadnych korzysta nu, okres drugi od owej pamiętnej chwili do na
każde zwierzę, a zatem oczekiwanie na różne po- szych czasów. 
zwolenia staje się zbyteczne. Do szerokiej orga- Co do ilości czasu okresy te różnią się ogrom
nizacyi nauki wśród mas górniczych należy przy- nie, ale co do osiągnięty~h przez ludzkość rezul
stąpić niezwłocznie. Jak to ma być zrobione, tatów, to drugi króciutki okres nieskończenie 
wskazywać nie potrzebuję; talent organizacyjny przewyższa pierwszy. Cechą zasadniczą drugiego 
już się ujawnił w artykule p. S!wKowsKIEGo, a do- okresu kultury jest blizkie poznanie materyi, jej 
świadczenie wskaże dalsze drogi. Pozwolę sobie własności, charakteru reagowania jej na siły ze
zatrzymać się nieco na podanym przez p. SRo- wnętrzne. Dopiero gdy poznano własności mate
KOWaKiEGO programie kursu wyższego i na uwa- ryi, stanęła ona w całej swej I?elni do usług 
dze, jaką raczył zaopatrzyć streszczenie mojego twórczego umysłu ludzkiego. N aJ wcześniej ludz
artykulu. kość poznała własności materyi, jako ciała budul-

P. SRoKowsKI staje w obronie wykształcenia cowego, i dla tego też zabytki sztuki architekto
ogólnego i przy wyliczaniu przedmiotów wykla- nicznej są to nieomal jedyne realne ślady twór
dów na czele stawia przedmioty ogólno kształcące. czości czasów zamierzchłych. My słusznie sza-

Szczerze wyznaję, że tak zwanego "wykształ- n ujemy pracę twórczą umysłu naszych prapra
cenia ogólnego" boję się jak ognia; nie widzę w dziadów i doszukujemy się u nich ździebeł wiedzy 
niem ani moralnych, ani materyalnych korzyści. l i względnych prawd współczesnych, ale przyznać 
Wykształcenie ogólne powinno być dopełnieniem musimy, że owe źdźbła, owe prawdy, to raczej 
wykształcenia specyalnego i istotnie wykształce- gra wyrazów, niż formuły uzasadnione. 
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Gdy zachodzi mowa o tak zwanem wykształ- leży w możliwie szerokim zakresie zarządzić wy
ceniu ogólnem, to świadomie lub bezwiednie w ktady matematyki, chemii i :fizyki . 
.zakres programu wiedzy ogólno kształcącej wldu- Posunąłbym sprawę jeszcze nieco dalej. Wy
czamy to, co dotyczy wzajemnych polityczno- kłady przytoczonych powyżej nauk powinny być 
ekonomicznych lub towarzyskich st0sunków ludz- prowadzone nie tylko eksperymentalnie, ale sami 
kiuh i nie.iako zapominamy, że stosunki te ksztal- robotnicy- uczniowie powinniby bezpośrednio, 
tują się w zależności od naszej pracy realnej. doświadczalnie studyować te gałęzie wiedzy. Je
Odważam się twierdzić, że rozdźwięk, jaki burzy żeli na taki projekt zechcecie spojrzeć przez 
ciągle życie ludzkie, ma za swe istotne źródło tę pryzmat szkół współczesnych, urządzonych ze 
właśnie okoliczność, że formy życia współczesne- ~ wspaniałością pałaców, to oczywiście eksperymen
go nie są zastosowane do współczesnej wiedzy talne studyowanie chemii i fizyki przez górników 
materyalnej, a mocą tradycyi i bezwładnością i hutników staje się chimerą. Szkoła jednakże 
chcą to życie nakłonić do formuł, zbudowanych nie wymaga pałacu. Zbudujcie zwykłą szopę, 
na przesłankach fatszywych. zdatną do użytku tylko w ciągu lata, poshwcie 

Używając wyrazu wiedza materyalna, nie w szopie kilka stołów i kupcie najprostszych 
mam bynajmniej na myśli :filozofii materyalistycz- przyrządów i materyałów za 300 rubli. Po kilku 
n.ej i do sfery_ duc?-owych wierzeń ludzkich nie latach _przy wspólnej pracy ~au_cz.ycieli ~ uczniów
sięgam, omaw1am Jednakże ten wyraz, żeby sła- robotmków taka szopa zam1em s1ę na 1stotne la
bych wiedzą nie trwożyć. \~iedza materyalna boratoryum chemiczne, na istotllą pracownię :fi
to, jak powiedziałem już wyżej, znajomość wła- zyczną. 
sności materyi w najszerszem tego wyobrażenia Nie w takim, ale w podobnym zarysie wi
znaczeniu, znajomość ci1arakteru reagowania ma- l działem stwarzanie wspaniałych rzeczy. W mu
teryi na działanie sił. Pytam, czy daje taką zeum przemysłu i rolnictwa w Warszawie znaj
wiedzę szkoła współczesna. Stanowczo muszę duje się zbiór· sztucznych kryształów, wychowa
odpowiedzieć, że nie. Taka przecząca odpowiedź nych przez p. ZATORSKIEGO. Niezmiernie trudną 
stosuje się nie tylko do naszej szkoły, ale nawet i zmudną krystalizacyę przeprowadza p. ZATOR
i do wzorowej szkoły :finlandzkiej. Przed kilku SKI u siebie w pokoju na oknie, nie ucieka się on 
tygodniami poświęciłem trochę czasu na obznaj- do żadnych skomplikowanych urządzeń labora
mienie się bezpośrednie ze szkołami :finlandzkie- toryjnych. W pracy jego główną rolę odgrywa 
mi. Zewnętrznie są one urządzone wspaniale, cia- subtelna znajomość rzeczy i staranność, o jaką 
lo nauczycielskie mają znakomicie przygotowane, łatwo zawsze w chętnym uczniu. Nie obszerność 
atmosfera duchowa nie pozostawia nic do życze- środków, ale moc ducha, umiejętność korzystania 
nia, a jednakże są to szkoły ze względu na swój z każdego drobiazgu wyrokuje o rezultacie. 
program scholastyczne. Wiedzy realnej dają one ! Za szeroko jednakże rozpisałem się i czas 
malo i z taką uwagą moją zgodzili ię profeso- l już zakończyć swe wyjaśnienia . Pragnąłbym, aże· 
rowie HoMEN, SEDERHOr.M, BoNsDORF, uprzejmi prze- l by w zagłębiu Dąbrowskiem, gdzie nauczanie gór
wodnicy moi przy zwiedzaniu szkół. · l ników i hutników ładnie zostało zapoczątkowane, 

Podstawą naszej współczesnej wiedzy mate- ~ wzięto rozbrat ze scholastyką a postawiono je na 
ryalnej są trzy jej działy: matematyka, chemia i gruncie wiedzy materyalnej. Tylko na takim 
:fizyka. I dziecko od chwili swego narodzenia, gruncie przyjmie się bujnie i to wykształcenie 
od ch wili zaczątków uświadomienia z nich wla- ogólne, które każdy zdobywa sam sobie, korzy
śnie drogą prostego doświadczenia czerpie swą stając z literatury czy to książkowej, czy dzien-
Ei~rwotną wiedzę. ~a gruncie fal~~ó~ ~aczyna nikarskiej. Leo11ard jacze'wslei. 
oprzyć swe myśh, b~dować sWOJ .swiat we- Ciechocinek, dnia 21 lipca r. 1905. 

wnętrzny. Gruntowny 1 dość szczegołowy , wy-
kład matematyki, fizyki i chemii powinien być 0 d p 0 w i e d ź. 
podstawą wszelkiego nauczania. Czysta to scho-
lastyka, na niczem nieoparte twierdzenie, że W przytoczonym przezemnie programie kur
zrozumienie prawd matematycznych, zjawisk :fi- su wyższego dla robotników do przedmiotów 
zycznych i chemicznych jest niedostępne dla ogólno kształcących zaliczam takie, jak :fizykę, 
umysłu młodocianego. Zjawiska ciepła lub elek- chemię, kosmografię, mineralogię, geologię, geo
tryczności, reakcye chemiczne, to sfera znacznie gra:fię; p. JACZF:WSKI :fizykę i chemię a zapewne 
dostępniejsza dla umysłu dziecięcego, niż prawi- i pozostałe wymienione przezemnie przedroio
dla gramatyczne, niż nawet opowiadania histo- ty zalicza do wiedzy materyalnej. Nie przy
ryczne. puszczam również, żeby p. JAGZEWSKI zaliczał 

:w-ychodząc z takiego rozumienia rzeczy, l do scholastyki obznajmianie robotników z prze
obstaJę przy zdaniu, że dla górników i hutni- pisami prawnymi oraz z obchodzącymi ich 
kó':'~ a 1 wogóle dla pracowników wszelkich ga- sprawami doby bieżącej. Stąd powstało niepo
łęzl przemysłu przedewszystkiem należy w wy- rozumienie, którego faktycznie niema, ponieważ 
kładach uwzględnić ową wiedzę materyalną. N a- l najzupełniej zgadzam się z przytoczonymi w 
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liście powy~szym poglądami p. J ACZEWSKIEGO z stwie Rosyjskiem przez władzę prześladowane i 
wyjątkiem t ego, że bez wyjednania pozwolenia l naraża.l'oby na odpowiedzialność i wykładających 
na urządzanie wykładów dla robotników niepo- i zarządy kopalń i hut, które dałyby pomieszcze
dobna if")h rozpoczynać; byłoby to bowiem nau- nie dla wykładów. 
czanie tajne, które jak dotychczas jest w pań- Kazimier ; Sroleowski . 

Kronika bie~ąca. 
Bilans towarzystwa Saturn. W J\2 28-ym · botnicy samowolnie zaczęli skracać długość dnia 

czasopisma Wiestnile finansow, promyszlen11osti i roboczego do 8 godzin; robotnicy, płatni za wy
torgowli z r. b. ogloszony został bilans towarzy- konaną pracę (akordowo), w większości wypadków 
stwa przemysłowo -górniczego Saturn za rok 1904

/ 5 zarobią mniej, niż przy lO-godzinnym dniu robo
(za czas od l kwietnia r. 1904 do 31 marca r. czym; większe dla zarząCłów kO]Jalń ma znaczenie 
1905). Towarzystwo w okresie sprawozdawczym skrócenie dnia roboczego przez robotników, piat
przyniosło 615 729 rub. czystego zysku a włącznie nych na dniówkę, ponieważ przynosi to oczywi
z zyskiem, pozostał'ym z roku poprzedniego - sty uszczerbek dla właścicieli kopalń. Sprawa ta 
623 630 rub., które postanowiono podzielić jak na- była przedmiotem obrad w Piotrkowskiej komisyi 
stęp~je: na powiększenie kapitału zapasowego do spraw fabrycznych i górniczo-hutniczych. Ko-
30 486 rub., na powiększenie kapitalu amortyza- misy a n znała, że robotnicy, skracając sobie samo
cyjnego J9G 417 rub., na wynagrodzenie rady za- wolnie dlugoś.ć dnia roboczego, zrywają sami 
rządzającej, członków komisyi rewizyjnej i na umowę najmu, a przeto właściciele kopalń ma
gratyfikacyę dla pracujących 37 541 rub., na po- ją prawo płacić im tylko za tę liczbę godzin, ja
większenie środków specyalnych 5 000 rub., na dy- ką robotnicy pracowali, a oprócz tego mają pra
widenclę od akcyi 300 000 rub. (G~), pozostale wo nakładania kar na każdego robotnika, który 
l 918 rub. postanowiono zaliczyć do zysków roku opuszcza pracę wcześniej, niż powinien. 
następnego. Stan czynny bilansu składa się z Brak wagonów dróg źelaznych szeroko
następujących pozycyi: nadania górnicze 3 294 610 torowych. Przemysł górniczy i hutniczy Kró
rub., majątki, lasy, budynki i maszyny 3 475 789 lestwa Folskiego odczuwa obecnie wielki brak 
rub., gotówka w kasie i sumy w bankach 565 9G7 wagonów dróg żelaznych szerokotorowych (Nad
rub., rapiery procentowe 1858 671 rub., weksle wiślańskich). 
41 874 rub., kaucye 19 150 rub., dłużnicy 44G 630 ·--- Kopalnie węgla w zagłębiu Dąbrowskiero 
rub., magazyny 126 093 l'Ub., depozyty 2~0 000 otrzymują zaledwie trzecią część przypadającej 
rub., roboty przygot?wawcze w . W OJkowiCach im z. podziału liczby wagonów i nie mają moż-
129 811 rub., ra?hunkl przechoclme 40 931 rub:; ności zadość uczynić wszystkim zamówieniom i 
stan bierny: kapitał akc~'Jny 5 000 000 rub., obh- umowom, zawartym na dostawę węgla w ~ierun
gacye 2 433 500 rub., obl~gacye wylos?wane 14 000 ku dróg żelaznych szerokotorowych; grozi to ko
rub., kapitały zapasowy 1 amortyzacyJny l 632.815 niecznem zmniejszeniem wytwórczości węgla i 
ru b., wierzyciele 201680 rub., kupony od obhga- uwolnieniem pewnej liczby robotników. 
cy i 58 128 rub., kaucye 19 750 rub., pozostałość Huty żelazne w Królestwie Polskiem doda
środków specyalnych 16 023 rub., depozyty 240 000 ją do nabojów wielkopiecowych pewną część ru
rub., zysk 623 ()30 rub. dy krzyworoskiej; z powodu braku wagonów do 

Samowolne zmniejszenie liczby godzin Królestwa Folskiego przychodzi z Rosyi polud
pracy przez robotników niektórych kopalń w niowej zaledwie trzecia część potrzebnej dla bie
zagłębiu Dąbrowskiem . Na mocy prawa o dłu- gu wielkich pieców rudy żelaznej, a p011ieważ 
gości i podziale czasu dnia roboczego w z.ak,ładach jeszcze w .P~erw.cu r. b. ln~t.y miejsc?we ni.e. otrzy
przemysłowych *) czas pracy dla robotmkow. za- mały całeJ Ilości potrzebneJ 1m rudy zelazneJ krz:y-
trudnionych w dzień, nie może przewyższać 111

/ 2 woroskiej, przeto zapasy wyczerpały się; zmnieJ
aodzin na dobę, a w soboty i wigilie świąt- 10 szenie dowozu rudy wywoJa niezawodnie koniecz
godzin; czas pracy dla robotników, zatrudnionych ność wstrzymania biegu pewnej liczby wielkich 
w nocy, nie może przenosić 10 godzin na dobę. pieców, co ze względu na małe zapasy surowca 
Kopalnie zagłębia Dąbrowskiego nie skorz:y-sta~y spowoduje zmniejszenie wytwórczości żelaza i 
w calości z określonej przez prawo dlugośc1 dma stali i konieczność pozbawienia pracy znaczneJ 
roboczego i wprowadziły lO-godzinny dzień ro- liczby robotnikó\V. 
boczy tak dla dziennej jako i dla nocnej zmiany. Starania przemysłowców u różnych władz, 
W końcu lipca r. b. w niektórych kopalniach ro- mające na celu powiększenie liczby wagonów, nie 

--- 8 odnoszą ża.dnego skutku. *) Zhlór pra'v i rozporządzeń rządu, r. 1897, ,-..; 62. art. 77 . ~ 
--------------------------

,ll03BOJICHO !JeH3JpOIO, 2 UBfJCTa 1905 r . 

W drukarni St. S więckiego w Dąbrowie. -Wydawca Stan istaw Ciec hanowski. Redaktor M iecz y sław Gra b iń s ~ 
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