
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPJ:::i.MO. POSWJ !~<'ONE SPRA WOM PRZEMYSŁU G()RNlCZEGO lllU'l'NLOZI~GO. 

M 17 (47). Dąbrowa, dnia l września 1905 r . Tom II. 

( Dokończenie, p. ;\; 16, str 350). 

Niemożel.mem jest jednak ścisłe obliczenie wypadków robotników i oficyalisLów oraz człon
w każdej chwili zarobku robntnika, pracującego ków ich rodzin w przedsiębiorstwach ])rzemyslu 
akordowo w kopalni węgla, gdzie w danym fabrycznego, górniczego i hutniczego. Prawo to 
przodku lub filarze pracuje kilku górników, któ- wprowadziło zasadę pokrywania kosztów wyna
rzy płatni są za wydobytą wspólnie ilość węgla grodzenia z tego tytułu wyłącznie przez właści
oraz przebitą wspólnie długość chodnika po po- ciela przedsiębiorstwa. 
trąceniu z tego ogólnego zarobku kosztu zu- Utrzymując przy zamia11ie odpowiedzialno
żytych materyułów wybuchowych. Przy opusz- ści osobisLej pracodawców na ubezpieczenie obo
czaniu przez takiego robotnika pracy przed do- wiązkowe robotników od wypadków nieszczęśli
konaniem Reislego obliczenia zarobków jego pła- wych w mocy powyższe postanowienia obowiązu
ca obli~za się w przybliżeniu i niejednokrotnie jącego prawa, przy uHadaniu projektu o ubez
ostateczne obliczenie ścisłe wykazuje, że robot- pieczeniu uznane zostało za konieczne uzupełnić 
nikowi takiemu pozostaje jeszcze clo wypłaty poniekąd prawo z dnia 15 czerwca r. 1903.*) 
pewna zwykle niewielka suma. Z tych niewiel- Przedewszystkiem w myśl przytoczonego po
kich sum w kopalniach o wielkiej liczbie robot- wyżej prawa właściciel przedsiębiorstwa zwalnia 
ników mogą tworzyć się poważne sumy, które się od obowiązku odszkodowania robotników oraz 
powinny być po upływie pewnej liczby lat (np. członków ich rodzin, jeżeli dowiedzie, że przy
czterech) przelewane do kasy ubezpieczenia na czyną wypadku nieszczęśliwego była zła rozmy
wypadek choroby. Zarządy kopalń w zagłębiu ślna wola robotnika albo jego wyjątkowa nie
Dąbrowskiefil przy opracowywaniu ustaw k as po- 1 ostrożność, nie usprawiedliwiona warunkami pra
winny i to źródło dochodu wprowadzić. cy. Uznanem zostało za konieczne usunięcie 

Pomimo, iż istniejące obecnie w zagłębiu ,, wyjątkowej nieostroż~o~ci". poszkodowanego, ja
Dąbrowskiem kasy pomocy dla robotników wy- ko przy?zyny, p~zbawlaJąCe~ fśO p1:awa do wyna
płacają podczas choroby niewielkie stosunkowo grodzema .. Co s1ę tyczy złeJ woh poszkodowa
wsparcia, zdarzają się jednak z tego tytułu czę- n~go, to ~1e moż,e tu być ~1owy o wyna~;roclze
ste nadużycia, szczególniej podczas okresu pracy mu robotmka, ktory um:yśl~n~ sk~leczył ~1ę, lec,z 
w polach i ogrodach. Robotnik, któremu wypa- l zostało uzna!1e, że w raz1e sm1erc1 robot:nka, kt~
da jaka praca w domu, polu lub ogrodzie, nie- ry ro~myślme spowod?'~ał wypadek me~zez.ęśh
jednokrotnie udaje chorobę w celu otrzymania ' wy, ~ue należy l?oz)Jaw1ac pom_o~y członkow Jego 
podczas tej pracy niewielkiego nawet wsparcia. l r?d,zmy. , podobme pktoma mieJSCe podług :pr~e
Przewidziane w nowym projekcie wysokie sto- p1sow z r. 1901 o ~merytur~ch ~la. robotmkow 
sunkowo wsparcie podczas choroby C/

2
- 2j 3 za- skarbowych kopalń 1 zaldadow g?rmczych. 

robku dziennego) powiększy zapewne liczbę na- . Inne po~ądane podlug z_clama. autorów pro
elużyć z tego tytuł'u. Na zarządach kas i leka- Jektu o obow1ązkowem ubezp1.ec~emu od wypa?
rzach powinien ciążyć obowiązek pilnowania, ków nieszczęśliwych uzupełmeme prawa z dma 
żeby wsparcia otrzymywali tylko prawdziwie cho- 15 czerwca r. 1903 powinno dotyczyć wynagro
rzy robotnicy. clzenia robotników, którzy stali si9 niezdolnymi 

Ubezpieczenie od wypadków nieszczęśliwych 
przewidziane jest w państwie Rosyjskiem na mo
cy prawa z dnia 15 czerwca r. 1903 o wynagro
dzeniu poszkodowanych skutkiem nieszczęśliwych 

do pracy lub zmarli skutkiem chorób zawodo
wych. Sprawa ta był'a szczegół'owo r?zpatl:ywa
ną przez radę państwa przy rozt.rząsamu proJektu 

*) To uzupełnieme "in·awa z dnia 15 c2erwca r. 1~3 powinno być 
mo~liwie obszernie ze zwroceniem u'vag1 na ·wszystkie bez '\V~Jątku 
wa,tpliwości, jakie ujawniła dotychczasowtt praktyka stosowama po
wyższego prawa. 
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prawa, wydanego dnia 15 czerwca r. 1903; wów
czas przyta0zano, że "istnieje cały szereg fabry
kacyi, w których niebezpieczeństwo doznania 
uszkodzeń mechanicznych jest bardzo małe lecz 
w których praca doprowadza do przed wczesnego 
zrujnowania organizmu, utraty zdrowia i skróce
nia życia. Tu należą n p. fa bry kacye. połączone 
z zast.oso,waniem. fosforu, rtęc~, ołowiu i innych 
preparatow, pomeważ wywołuJą one powolne za
trucie organizmu w przeciągu dłuższego lub krót
szego czasu". Rada państwa uznała wówczas, że 
.jeżeliby rozpatrywany p,rojekt prawa był oparty 
na zasadzie ubezpieczenia obowiązkowego, wów
czas należałoby włączyć do prawa i eboroby za
wodowe, lecz ponieważ projekt rzeczony mial za 
podstawę odpowiedzialność osobistą pracodawców, 
włączenie takie było niemożebue." Projektowa· 
ne ubezpieczenie obowiązkowe od wypadków nie
szczęśliwych ma obejmować również i choroby 
zawodowe. Zarząd główny ubezpieczenia pal.
stwowego będzie wydawal listy chorób zawodo
wych oraz fabrykacyi, które choroby te wywo
łują, ze wskazaniem przyczyn ol'az warunków, 
w których choroby robotników winny być uzna
ne jako zawodowe. 

Następnie przepisy z dnia 15 czerwca r. 1903 
ustanawiają dla poszkodow;:tnych emeryturę w wy
sokości 2

/ 3 jego zarobku; wysokość ta, wystarcza
jąca wogóle, jest jednak podług zdania autorów 
projektu o państwowam ubezpieczeniu niedosta
teczną, jeżeli poszkodowany nie może obchodzić 
się bez cudzej pomocy, i w takich razach nale
żałoby podnieść ją do 100%. 

Przepisy powyższe nie przewidują również 
wypadku, kiedy pozostały po zmarłym robotniku 
nieletni członek jego rodziny jest skutkiem wad 
fizycznych na zawsze niezdolny do pracy. Prze
pisy z r. 1904 o wynagrodzeniu poszkodowanych 
w zakładach artyleryi wprowadziły w takich 
wypadkach emerytury dożywotnie, co podług 
zdania autorów projektu o ubezpieczeniu pań
stwowam należałoby wprowadzić i do prawa z 
dnia 15 czerwca r. 1903. 

Jeszcze jeden rzadki stosunkowo wypadek, 
nie przewidziany w prawie z dnia 15 czerwca r. 
1903, może mieć miejsce, mianowicie pozostały 
po śmierci robotnicy wdowiec mógł skutkiem 
niezdolności do pracy być za jej życia przez nią 
utrzymywany; przępisy z r. 1901 o emeryturach 
dla robotników skarbowych kopalń i zakładów 
górniczych wprowadziły w takich razach emery
turę dla wdowca i podług zdania autorów pro
jektu o ubezpieczeniu państwowam należałoby i 
w prawie z dnia 15 czerwca r. 1903 wprowadzić 
odnośne pod tym względem uzupełnienie. 

Praktyka stosowania prawa z dnia 15 czerw
ca r. 1903 ujawniła, że właściciele przedsię
biorstw bardzo niechętnie przyjmują do pracy ro
botników, którzy ulegli wypadkom nieszczęśli
wym i stali się w części niezdolnymi do pracy, 

chociażby ta niezdolność do pracy nie przeszka
dzała im w takich czynnościach, które chcą pel
nić. Przyczyna, wywo!ująca taki niepożądany 
dla robotników objaw, tkwi w obawie przemy
słowców, że w razie nowego wypadku nieszczę
śliwego muszą oni wynagrodzić robotnika i za tę 
część niezdolności do pracy, której robotnik przed
tem doznał i za którą otrzymał już odszkodowa
nie. Obawa ta jest słuszną, po~ieważ, podług 
art. 16-go prawa roczne utrzymame poszkodowa
nego nie powinno być niższe od iloczynu prze
ciętnej płacy dziennej wyrobnika. N ależaloby 
podług zdania autorów projektu prawa o pań
stwowam ubezpieczeniu uzupełnić art. 16 prawa 
w ten sposób, żeby podobnie, jak ma to miejsce 
w prawie niemieckiero o ubezpieczeniu od wy
padków nieszczęśliwych, przy wyprowadzaniu 
wysokości emerytury dla osób, które przed wy
padkiem nieszczęśliwym były już w części nie
zdolne do pracy, ZH. podstawę do obliczenia przyj
mowaną była taka c.,;ęść płacy wyrobnika, jaka 
odpowiadała jego zdolności do pracy przed wy
padkiem. 

Zamiana emerytur na odszkodowania jedno
razowe podług prawa z dnia 15 czerwca r. 1903 
zależy wyłącznie tylko od życzenia stron; od
szkodowanie wynosi w danym razie lO-krotną 
roczną rentę pvszkodowanego. Na zamianę taką 
i robotnicy i przemysłowcy chętnie przystają; jest 
onajednak w wielu razach szkodliwą dla robotnika, 
który niejednokrotnie straci w ten lub ów spo
sób otrzymane odszkodowanie i staje się żebra
kiem. Takie postradanie otrzymanej sumy ma 
źródlem swojem nie tylko złe sldanności (np. pi
jaństwo), lecz również ryzykowne przedsiębior
stwa, rozpoczynane przy pomocy otrzymanego 
odszkodowania bez znajomości rzeczy, pożyczki, 
które w następstwie trudno odebrać, jak również 
małe uświadomienie robotnika co do wartości 
otrzymanej jednorazowo sumy, jakiej przedtem 
nie był on nigdy w posiadaniu. Renty w razie 
upadłości przedsiębiorstwa nie mają innego za
bezpieczenia oprócz prawa pierwszeństwa i dla 
tego prawo ułatwia zamianę rent na <?dszkodo· 
wania jednorazowe; z wprowadzeniem Jednak u
bezpieczenia obowiązkowego renty będą miały 
odpowiednie zabezpieczenie i dla tego należałoby 
zamianę ich utrudnić, pozostawiając możność ta
kiej zamiany tylko dla rent drobnych, przypada
jących osobom pełnoletnim, i krępując taką za
mianę wielu warunkami na wzór przepisów z r. 
1904 o wynagrodzeniu poszkod<?wanych w zaJda
dach artyleryi oraz po częśCI za przykładem 
prawa niemieckiego. Odszkodowanie jednorazowe 
w stosunku lO-krotnej rocznej renty nie ma żad
nej podstawy i należałoby dokonywać je w za
leżności od wieku emeryta podług tablic, ułożo
nych na podstawie techniki ubezpieczeniowej.*) 

*) Tablice takie zostały opracowane i zatwierdzone (Przegla,d 
Górniczo-Hutniczy, r. 1905, X. 16, str. 346-349). 
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Przy tlchwalaniu przepisów z dnia 15 czerw
ca r. 1903 rada państwa uznala, że minister skar
bu przy zawieraniu traktatów z państwami, o:fia
rującemi handlowi i żegludze rosyjskiej najbar
dziej ulgowe warunki przywozu, przewozu i żeg
lugi, ma prawo przedsięwzięcia środków, rozcią
gających na poddanych tych państw, pracujących 
w charakterze robotników lub o:ficyalistów w 
przedsiębiorstwach przemysłowych, czynnych w 
Rosyi, przepisów o odszkodowaniu za wypadki 
nieszczęśliwe z następującemi zmianami: l) z wy
nagrodzenia korzystają tylko ci członkowie zmar
,tego robotnika lub oficyalisty (poddanego obcego), 
którzy w chwili wypadku nieszczęśliwego znaj
dowali się w Rosyi, i 2) w razie wyja:?.du obcego 
poddanego jako też wymienionych w artykule 
poprzednim członków rodziny jego z granic Ro
syi przyJjadającą im rentę 7.amienia się na wy· 
platę jednorazową, odpowiadającą potrójnej ren
cie rocznej, jeżeli do terminu, do którego renta 
należy się lub jest wyznaczona, pozostaje trzy 
lata lub więcej; jeżeli zaś do powyższego terminu 
pozostaje mniej, niż trzy lata, to wypłaca się 
jednorazowo renta za cały czas, pozostający do 
terminu. N a zasadzie powyższego postanowienia 
rady państwa przepisy z dnia 15 czerwca r. 1903 
nie dotyczą pracujących w Rosyi tych państw, z 
któremi nie zostały zawarte traktaty handlowe, 
co wielce jest niedogodne w okręgu naftowym w 
okolicach Baku, gdzie pracuje wielu poddanych 
perskich. Pmwo niemieckie nie stawia tak os
trych wymagań odnośnie do poddanych zagra
nicznych i należałoby podł'ug zdania autorów 
prawa o ubezpieczeniu państwowem wprowadzić 
i w Rosyi odnośne ulgi. 

W proponowanych powyżej przez autorów 
p1·ojektu prawa o państwowem ubezpieczeniu ro
botników w Rosyi uzupełnieniach przepisów z 
dnia 15 czerwca r. 1903 uderzają dwa zasadnicze 
braki: l) uzupełnienia te nie obejmują wszystkich 
wątpliwości, jakie nasunęła dotychczasowa prak
tyka życiowa stosowania, przepisów powyższych,*) 
i 2) uzupełnienia te grzeszą brakiem sprawiedli
wości, są one lJowiem jednostronne w kierunku 
korzyści dla robotników i nie starają się obronić 
pracodawców od wielu nadużyć ze strony robot-
ników. · 

Przechodząc do rodzajów zabezpieczenia by
tu robotników oraz ich rodzin, pozbawionych 
środków do życia skutkiem wypadków nieszczę
śliwych, należy przedewszystkiem zaznaczyć, że 
rodzajów takich istnieje dwa: l) obowiązek pra
codawców wynagradzania poszkodowanych skut
kiem wyp~dków nieszczęśliwych (Anglia, Fran
c.ya, SzwaJcarya, Dania, Hiszpania i od 14 stycz
m.a r .. 1904 Rosya), co wywołuje osobistą odpo
wiedzialność pracodawcy wynagradzania za wy-

*) Przegl,!\d Górniczo-Hutnir.zy, r. 1904, ~! 29, str. 780, .~; 30, 
str. 803, r. 1905, M 2, str. 43, M 16, str. 358. 

l 
padlei nieszczęśliwe; 2) urządzenie na koszt pra
c~dawców obowiązkowego ub:zpiec_zania ro.bot.ni
kow od następstw wypadkow meszczęśhwych 
(Niemcy, Austrya, Finlandya i Włochy), co prze-
nosi tę odpowiedzialność na instytucyę, w której 
robotnicy zostali ubezpie·czeni. Rodzaj drugi ma 
dwie odmiany: l) obowiązkowe ubezpieczanie ro
botników (Finlandya i Wlochy), pozostawiając 
do uznania pracodawców wybór sposobu ubezpie
czenia, i 2) otwieranie towarzystw wzajemnych z 
obowiązkowem należeniem do nich wszystkich 
przedsiębiorstw (Niemcy i Austrya). 

Ubezpieczenie obowiązkowe przedstawia i 
dla pracodawców i dla robotników więcej korzy
ści. niż odpowiedzialność osobista pracodawców, 
ponieważ: l) odszkodowania za wypadki nieszczę
śliwe obciążają mniej więcej jednakowo wszyst
kich właścicieli przedsiębiorstw, 2) zmniejsza się 
liczba dochodzeń sądowych, a jeżeli przychodzi 
do nich, to pozwanym jest nie pracodawca lecz 
instytucya, w której robotnicy są ubezpieczeni, 
usuvva się przeto powód :lo zatargów osobistych 
pomiędzy pracodawcą a robotnikiem, 3) istnieje 
większa rękojmia otrzymania przez robotnika od
szkodowania, jako niezależnego od stanu finanso
wego poszczególnych przedsiębiorstw. Nie we 
wszystkich jednak krajach istnieją warunki, po
zwalające na wprowadzenie ubezpieczenia obo
wiązkowego i takie ubezpieczenie nie od razu mo
że być wprowadzone; ustanowienie w Rosyi od 
14 stycznia r. 1904 odpowiedzialności pracodaw
ców uważane było jako wstęp do wprowadzenia 
ubezpieczenia obowiązkowego. Tak było w Niem
czech, gdzie z początku w r. 1871 wprowadzoną 
był:a odpowiedzialność za wypadki nieszczęśliwe 
z robotnikami a następnie dopiero ubezpieczenie 
obowiązkowe; we Francyi, Anglii i Danii uznano 
również za niemożliwe wprowadzenie ubezpiecze-

i 
nia obowiązkowego. Podobnie i w Rosyi nowe 
prawo,_ które wprowa~zone. zostało w życie od 14 
styczma r. 1904, choCiaż me bylo ono nazwane 
c.sasowe111, jednakże za takie uznać je wypadalo, 
ponieważ miało ono za przykładem prawodaw
stwa glównie niemieckiego służyć jako przejście 
do obowiązkowego ubezpieczenia robotników od 
wypadków nieszczęśliwych. N a takie przejście 
pozostawiono wówczas 5 lat czasu w celu wyjaś
nienia norm, na zasadzie których takie ubezpie
czenie mogł'oby mieć miejsce; uważano jednak w 
r. 1903, że prawdopodobnie czasu tego będzie 
jeszcze za mało dla ustanowienia danych faktycz
nych, których wprost z Niemiec zastosować nie 
można wobec odmiennych warunków wytwórczo
ści oraz poziomu oświaty wśród robotników. Wy
padki zewnętrzne i wewnętrzne ostatniej doby 
zmusiły jednak Rosyę już w r. 1905 zająć się tą 
sprawą, nie bacząc na brak odpowiednich danych; 
zresztą państwo w danym wypadku ponosi bar
dzo małe ryzyko i cały projekt, który nosi na
zwę "państwowego ubezpieczenia robotników" 
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właściwiej byłoby nazwać "obowiązkowem ubez- 1 dobro państwowe jest jego dobrem i że, vracując 
pieczeniem robotników", cały bowiem udział pań- dla dobra ogólnego, pracuje on i dla siebie; oby
stwa w ubezpieczeniu ogranicza się wyłącznie na watel państwa Rosyjskiego tego przekonania nie 
krępującej niejednokrotnie bieg spraw kontroli i ma, ponieważ za niego mogą pracować i myśleć 
tylko w ubezpieczeniu stalej niezdolności do pra- tylko funkcyonaryt1sz~ rządu. Oprócz tego w 
cy oraz śmierci, spowodowanych przez przyczyny państwach ościennych dzięki wolności słowa, ze
naturalne, przewiduje się uzupełnianie w razie brań i nauczania wszelkie potrzebne wiadomości 
potrzeby kapitału zapasowego z funduszów skar- i inicyatywa szeroko mogą być rozpowszechniane 
bu. Spodziewać się jednak należy, że i w ubez- pośród wszys-tkich warstw ludności, co w Rosyi 
pieczeniu od wypadków nieszczęśliwych pańsLwo, dotychczas miejsca mieć nie może. 
biorąc na siebie zadanie urządzenia i kierowania tą l Odmiana druga (otwieranie towarzystw wza
sprawą! przyjmuje poniekąd na siebie obowiązek . jemnych z obowiązkowem należeniem do nich 
okazam~ pomocy, gdyby. niepomyślne war.unki l wszystkich ~rzedsiębio~·stw) da{a tak dodatni~ re
ekonomiCzne przemysłu me były w możności za- zultaty w Niemczech, ze w myśl nowego proJek
?ezpieczyć odpowiednio przyjętych zobowiązań, 

1 
tu postanowiono zastosować ją i w Rosyi. Nie WE;zę

Jak to zresztą wyrazil komitet ministrów. Po- 1 dzie jednak w Rosyi odmiana ta może być łatwo 
moc ta dotyczyć może jedynie zobowiązań dlu- wprowadzoną. Nie trudno wprowadzić ją w ta
goterminowych, gdzie pomimo najskrupulatniej- kich ogniskach przemysłowych, jak okręgi Fe
szych obliczeń może okazać się z powodu braku tersburski, Moskiewski, Odeski, Kijowski, War
potrzebnych danych statystycznych brak fundu- szawski, Łódzki, Dąbrowsko-Sosnowiecki, Ryski, 
szów, potrzebnych na pokrycie wszystkich zoho- Iwanowo-W ozniesienski, Uralski, południowo-Ro
wiązań, związai,J.ych z zabezpieczeniem bytu ro- syjski, Kaukaski i inne. W wielu jednak innych 
botników. miejscowościach mogą ujawnić się wielkie prze-

Wracając do rozpatrzenia odmian obowiązko- l szkody (np. żnaczne odległości pomiędzy przeci
wego ubezpieczenia robotników od następstw wy- siębiorstwami), które nie pozwolą na otwieranie 
p3:dków .nieszczęśliwych, zaznaczyć należy, że od- l towarzystw wzajemnych; projekt przewiduje, że 
m1ana p1erwsza (ubezpieczenie robotników z po- takie przedsiębiorstwa mogą być przez zarząd 
zostawieniem .do uz~an~a ln:ac?dawców w.ybo. ~·u 

1 

gló:vny ubezpieczeń państwowycl~ zw_alnian~ od 
sposobu ubezp1eczema) IstmeJe JUŻ w Rosy1, nua- udz1alu w towarzystwach ubezp1eczen wzaJem
nowicie wielu pracodawców ubezpiecza swoich . nych; takie przedsiębiorstwa podlegają czasowo 
robotników w prywatnych towarzy. twach akcyj- pod względem wynagrodzeń za wypadki nieszczę
nych oraz w kilku towarzystw::"ch wzajemnych. , śliwe i choroby zawodowe przepisom z dnia 15 
Ubezpieczenie w towarzystwach akcyjnych nie 

1 

czerwca r. 1903 z wprowadzoną do przepisów 
o~i~gnęlo należyte.go roz~oju i nie ~ało zad~ wal- tych , za .adą odpo:vied.zialności o~obistej praco
maJących rezultatow, pomeważ w w1ększośm wy- dawcow 1 z odpow1edmem zabezp1eczemem wy
padków ajenci towarzystw, nie zainteresowani płaty odszkodowań w razie upadłości przedsię
ani w szybkiem załatwianiu spraw, dotyczących biorstw. 
wynagrodzenia poszkodowanych, ani w utrzyma- Udatną myślą w nowym projekcie jest wy
niu dobrych stosunków z robotnikami danego jęcie spraw, dotyczących sporów o odszkodowa
zakladu, dążą tylko do zmniejszenia wysokości nie robotników za wypadki nieszczęśliwe, z pod 
odszkodowania i pomimo wyraźnych wymagań kompetencyi sądów ogólnych i utworzenie w tym 
prawa aiejednokrotnie osiągają celu przez prze- celu dla pierwszej instancyi specyalnych sądów 
wiekanie sprawy. Towarzystwa wzaJemne rów- do spraw ubezpieczeniowych; instancyę drugą i 
nież zainteresowane są w zmniejszeniu sumy od- to w charakterze tylko kasacyjnym będzie sta
szkodowania, ponieważ zainteresowani są w tern nowil zarząd glówny ubezpieczeń państwo
właściciele przedsiębiorstw, lecz jednocześnie to- wych. 
warzystwa te dbają o utrzymanie dobrych sto- Pod względem sposobu zbierania śrorrków 
sunków z robotnikami; należałoby przeto dążyć przez towarzystwa wzajemne, ubezpieczające ro
do utrzymania ubezpieczenia prywatnego wyłącz- l botników od wypadków nieszczęśliwych, prakty
nie tylko w towarzystwach wzajemnych. Jeżeli ka ubezpieczeniowa zna trzy sposoby. 
jednak od czasu otwarcia w r. 1898 w Rydze Sposób pierwszy polega na pobieraniu od 
pierwszego w Rosyi towarzystwa ubezpieczeń właścicieli przedsiębiorstw określonych z góry w 
wzajemnych ten rodzaj ubezpieczenia nie rozwi- procentach od sumy zarobku robotników opłat, 
nąl się w sposób odpowiedni, należy przypisać odpowiadających stopniowi niebezpieczeństwa da
to panującyiQ. w Rosyi warunkom wewnętrznym, nego przedsiębiorstwa i obliczonych w ten s:p<?
w których każda instytucya społeczna z góry sób, żeby opłaty te pokrywały wartość teraźmeJ
skazaną jest na zamarcie, oraz braku rozwoju szą rent, które podług teoryi prawdopodobieństwa 
idei samopomocy, ponieważ idea taka zawsze by- będą przyznane poszkodowanym. Sposób ten 
la wielce krępowaną. W innych państwach każ- stosowany bywa we wszystkich prywatnych to
dy obywatel jest głęboko przekonany, że ogólne l warzystwach ubezpieczeń; został on również 
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przyjęty w prawie austryackiem o ubezpieczeniu 1 nie jest ona pokryta przez dokonane opłaty, dzie
ocl wypadków nieszczęśliwych. Jeżeli opłaty nie li się pomiędzy członków towarzystwa. Obowią
mają być zbyt wygórowane, to dla zastosowania zek corocznego przytem sprawdzania zebranego 
tego sposobLl potrzeone są takie szczegółowe i ±nnduszu emerytalnego przez obliczenie wartości 
dokładne dane statystyczne o poszkodowanych teraźniejszej rent wszyst.kich emerytów zależnie 
skutkiem wypadków nieszczęśliwych i o składzie od ich wieku w chwili dokonywania tego spraw
ich rodzin z wymie11ieniem wieku, stopnia postra- l dzenia i porównania otrzymanej sumy z wysoko
dania zdolności do pracy i t. p., jakich obecnie ścią posiadanego funduszu emerytalnego zabez
Rosya nie posiada; takie dane mogą być zeLrane piecza zupeYnie istnienie kasy i daje możność 
dopiero po upływie długiego szeregu lat, w prze- sprawiedliwego zlikwidowania ,iflj w każdej chwi
ciągu których wszystkie wypadki nieszczęśliwe li. Konieczne przytem coroczne wahanie wyso
b~'dą dostatecznie dokładnie i ściśle notowane i kośei opiat w granicar.h, zależnych od zmniejsze
grupowane. W Austryi zastosowanie tego spo- nia się lub powiększenia. liczby wypadków niesz
sobu dalo rezultaty ujemne: opłaty, które podług częśliwych, nie przedstawia szczególnych niedo
teoryi powinny nie ulegać wahanior:-1, wypadalo godności, ponieważ uczestnikami towarzystw nbez
często podnosić; oprócz t.ego nagromaclzily się piecze11 wzajemnych są właściciele przedsiębiorstw 
niedobory, zagrażające istnieniu kasy nbezpie- przemysłowych. Ten ·posóL przyjęty został w 
czenia. projektowanem dla Rosyi ubezpieczeniu wzajem-

Sposób drugi polega na corocznym podziale nem od wypadków nieszczę~liwych i w celu 
pomiędzy członków to warzy .3twa ubezpieczenia zmniejszenia tych wahań w opłatach ustanowio
wzajemnego zależnie od stopnia niebezpieczeństwa no. że nadwyżka, jaka okaże się vrzy carocznem 
poszc:r.ególnych przedsiębiorstw poniesionych fak- sprawdzaniu wysokości kapitału emerytalnego, 
tycznie w danym roku wydatków na koszta ad- nie przenosi ?i~ zaraz do dochodów kasy, zmniej
ministracyi oraz wypłatę wsparć i rent bez za- szająe przez to opłaty w roku następnym, lecz 
bezpieczania wypłaty i.ych ostatnich w przyszło- zalicza się do zapasowego kapitalu emerytalnego 
ści przez odpowiedni kapitał. Przy tym sposobie , dotąd, d0póki nie dosięgnie on pewnej wysokości; 
opłaty muszą corocznie wzrastać z powodu eo- brak natomiast, jaki przy powyższem sprawdza
rocznego przybywania nowych emerytów do po- niu okazałby się, pokrywa się przedewszystkiem 
przednich dotąd, dopóki to przybywanie nie bę- z tegoż kapitału, następnie z bieżących wpływów 
dzie zrównoważone przez wymieranie emerytów. l kasy towarzystwa i jej kapitału zapasowego i w 
Niemcy. wprowadzając u siebie ten sposób, doda- ostateczności dopiero przez podniesienie opłat w 
ły do niego w celu zmniejszenia okresu wzrasta- roku następnym. 
nia opłat zbieranie pewnego dowolnie określone- Projekt nie obejmuje ubezpieczenia robotni
go kapitału zapa. owego, którego wysokość była ków, pracujących w przedsiębiorstwach, należą
powiększona przy rewizyi w r . 1900 prawa o u- cych do skarbu, ponieważ pod względem odszko
bezpieczeniu. P?m~jając nawet uied.ogodność. te- 1 ~owania za w~padki nieszczęśli:ve państ.wo .nale
go sposobu, wymkaJącą ze wzrastama opłat., Jest zy uważać za mstytucyę zupelme odpow1edz1alną; 
on nieracyanalny pod tym względem, że powo- koniecznem jest tylko, żeby robotnicy, pracujący 
duje w danej chwili ponoszenie kosztów, dotyczą- w przedsiębiorstwach, należących do skarbu, otrzy
cych przeszłości, co szczególniej niesprawiedli- mywali odszkodowanie w wysokości nie mniej
wero je t dla przedsiębiorstw nowopowstających, szej od tej, z jakiej podług prawa korzystają re
których ta przeszłość wcale nie powinna doty- botnicy, pracujący w przedsiębiorstwach prywat
czyć; sposób ten przewiduje oprócz tego długo- nych. 
trwale istnienie danych galęzi przemysłu, co nie Projekt ubezpieczenia od wypadków niesz-
zawsze można uważać za niewątpliwe. częśliwych zobowiązuje właścicieli przedsiębiorstw 

Sposób trzeci, nie po~iadający wad obu po- do łączenia się w towarzystwa wzajemne według 
przednich i stosowany już w l'iektórych pań- określonych okręgów lu L gaJ'ęzi przemysłu w da
s~wach zagranicznych (Luksemburg, Belgia, ubez- nych okręgach odpowiednio do bliższych wska
pleczenie robotników przedsiębiorstw budowla- zówek zarządu g-łównego ubezpieczenia państwo
nych '~ Niemczech). polega na corocznym podzia- wego. Jedna z gałęzi przemysłu w Królestwie 
le P?m1ędzy członków towarzystwa ubezpieczenia Polskiem, mianowicie przemysł górniczy i hutni
wzaJemnego zależnie od stopnia niebezpieczeństwa czy, w r. 1903 postanowił utworzyć towarzystwo 
poszc~ególnych przedsiębiorstw kosztów aclmini- ~ ubezpieczenia wzajemnego od wypadków niesz
str_ac.Y: 1 :vsparć z dodaniem do tego wartości te- częśli wy ch z robotnikami. Postanowienie to za
raz~IeJs.zeJ. przyznanych rent. W pierwszym ro- padło na zwołanym w końcu kwietnia r. 1903 
ku 1stmema ubezpieczenia oplata podług tego zjeździe Vl-ym przemysłowców górniczych Kró
sposob?- 1~oże być określoną tylko w przybliżeniu; lestwa Polskiego. W celu wykonani~ tego po
po. upływie roku oblicza się zależnie od wieku stanowienia wybrana w tym celu na ZJeździe po
kazdego em.eryta wartość teraźniejsza jego renty wyższym komisya powolała do. pracy odnośnych 
podlug t.abhc> odnośnych i suma powyższa, o ile specyalistów i zadęla się opracowaniem projektu 
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ustawy towarzystwa i dokonaniem potrzebnych 
obliczeń przewidywanych kosztów takiego ubez
pieczenia. Prace te zostały wyko11ane, lecz spta
wa nie posunęła się dalej głównie z powodu bra
ku dostatecznych danych statystycznych, na któ
rych można byłoby oprzeć obliczenia, dokonywa
ne w polowie roku 1904-go, t. j. zaledwie w kilka 
miesięcy po wprowadzeniu w życie prawa z dnia 
15 czerwca r. 1903. 

W obliczeniach przyjęte zostały następujące 
dane: 

1) Podział danej grupy ubezpieczonych, 
których zarobki wynoszą pewną określoną sumę, 
podług wie"ku członków grupy i pod!ug wysoko
ści ich zarobków oparty został na materyale sta
tystycznym, tyczącym się górników górno-śląs
kich. 

2) Stan cywilny członków grupy i skład 
oraz wiek ich rodzin przyjęty został zgodnie ze 
statystyką dróg żelaznych w państwie Rosyjskiem; 
nadmienić wypada, że na drogach żelaznych, 
gdzie pracę uważać należy za więcej stalą, stan 
cywilny przeważa w kierunku większej liczby 
żonatych, niż w kopalniach i hutach. 

3) Prawdopodobieństwa postradania zdolno
ści do pracy i śmierci skutkiem wypadków niesz
częśliwych przy pracy zaczerpnięte zostały ze 
statystyki górniczej górnośląskiej. 

Z powodu braku danych o podziale ubez
pieczonych na grupy wiekowe w danej klasie 
zarobkowej wypadło poprzestać na przypuszczeniu, 
że dany podział jest niezależny od wysokości za
robków i przyjęto w obliczeniach równe dla 
wszyst"kich zarobki. 

5) Ponieważ statystyka górnośląska nie wy
odrębnia częściowej i zupełnej niezdolności do 
pracy, przeto przyjęto wszystkich inwalidów za 
zupełnie niezdolnych do pracy, mających prawo 
do całkowitej renty (2/3 zarobku rocznego). 

6) Co do rodzin, pozostałych po żonatych, 
przyjęto, że będzie ona mia1a prawo do całkowi
tej renty, przewidzianej w prawie dla rodzin. 

7) Odnośnie do wszystkich kawalerów przy
jęto, że pozostała po nim rodzina by1a przez 
zmarłego utrzymywana i że rodzina ta będzie 
miała prawo do połowy renty, przewidzianej w 
prawie dla rodzin. 

8) Wszystkie renty spadkowe oparto wy
łącznie na życiu wdowy, jakkolwiek renty sie
roce i renty rodziny wstępnej, · jako ludzi star
szych, są wogóle tańsze od rent, przypadających 
wdowom. 

9) Dane o wsparciach za czasową niezdol
ność do pracy zaczerpnięte zostały ze statysty ki 
ubezpieczenia od wypadków nieszczęśliwych ro
botników górniczych i hutniczych kilku przed
siębiorstw w Królestwie Polskiem w prywatnych 
akcyjnych towarzystwach za r. 1900-1902. 

Ponieważ prawo przewiduje zamianę rent na 
odszkodowania jednorazowe zapomocą wypłaty 

lO-krotnej renty rocznej, przeto wyprowadzono 
również koszta, jakie pociągnęloby za sobą nowe 
prawo wówczas, gdyby wszystkie renty zostały 
w ten sposób zamienione, t. j. zastąpiono współ
czynniki kapitalizacyi większe od 10 przez współ
czynnik 10. 

Oparte na powyższych zasadach obliczenia 
dały dla kopalń węgla następującą wysokość pre~ 
mii rocznej (bez kosztów administracyi) od 1000 
rubli robocizny za wszystkie zobowiązania, wy
pływające z prawa z dnia 15 czerwca r. 1903 
(oprócz zwrotu kosztów leczenia): 

W razie zaroia
W razie pła.· ny wszystkich 

cenie. rent rent na odAzko-

Renty inwalidów 
Renty rodzin, pozostałych 

38,61 

po robotnikach żonatych . 25,01 
Renty rodzin, pozostałych 

po robotnikach kawalerach 4 37 
Koszta pogrzebów . . . o:3o 
W sparcia podczas czaso-

dowa.nia jodno
razo,ve 

26,84 

15,07 

2·,50 
0,30 

wej niezdolności do pracy 7,61 7,61 
Razem 75,90 52,35 

Wyprowadzone powyżej premie odnoszą się 
do kopalń węgla; dla hut premie powinny wy
paść taniej. W Niemczech stosunek kopalń do 
hut waha się pod tym względem w granicach od 
7,58: 4,01 do 32,23: 10,20 *); we Francyi w grani
cach od 4,43: 2,16 do 7,09: 2,81 **). Można było
by przyjąć przeto dla hut premię o polowę niż
szą, niż dla kopalń węgla. 

Inne obliczenie, w którem przyjęto dla rent 
i kosztów pogrzebów te same, co powyżej cyfry 
(z tern, że renty nie są zamieniane na odszkodo
wania jednorazowe), a dla czasowej niezdolności 
do pracy i kosztów leczenia rzeczywiste wydat
ki, poniesione przt3z kopalnie i huty w Królestwie 
Folskiero w przeciągu pierwszych trzech miesię
cy r. 1904 (w obliczeniu kosztów leczenia przy
jęto, że wszyscy robotnifly, którzy ulegli wypad
kom nieszczęśliwym, leczą się w szpitalu i koszt 
leczenia wynosi l rubla dziennie), dalo następu
jącą premię roczną (bez kosztów administracyi) 
od 1000 rubli robocizny: 

Wypadki śmierci . . . 
" stalej niezdol-

ności do pracy . . 
Wypadki czasowej nie

zdolności do pracy 
Koszta pogrz~bów 

" leczen1a . 
Razem 

Dla kopalń 
węgla 

29,38 

38,61 

5,72 
0,30 
9,73 

83,74 

Dla zakładów 
ż~laznych 

14,69 

19,31 

5,66 
0,15 
9,63 

49.44 

*} Ha.rtman. Da.s Gefarentarifwesen de Unfallver.sicheru.ng 
des Deutschen Reichs. 1900. 

••) M. Bellom. De la responsabilite en matiere d'accidenta 
du travail. 190\l. 
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Jednocześnie prywatne akcyjne towarzystwa całkowitej odpowiedzialności podług prawa z dnia 
ubezpieczeń opracowały nowe taryfy premii, ma- 15 czerwca r. 1905 (od 1000 rubli robocizny): 
jące odpowiadać wymaganiom prawa z dnia 15 Premia 

czerwca r. 1903; premie te wynoszą za wszystkie Klasa rubli 

zobowiązania powyższego prawa (od 1000 rubli ~ 29,33 
robocizny rocznej): 

7 
35,18 
42,90 

Kopalnie węgla 183,40 8 53 18 
Walcownie żelaza ( ' 

• Wielkie piece \ 
112

,
80 1~ ~t~ 

Jeżeli potrącić z tych premii 20% na kosz- 11 107,63 
ta administracyi, jak to w rzeczywistości rzeczo- 12 137,55 
ne koszta wynoszą w prywatnych akcyjnych to- Od premii powyższych towarzystwo udziela 
warzystwach ubezpieczeń, to i tak pozostaną pre- l rabaty (od 5 w do 20 a:), zależne od wysokości ro-
mie netto: 4> Al 

1 bocizny roc~ne,j. . . . 
dla kopalń węgla 152,83 Kopalme 1 huty w Krolestw1e Polslnem wy-
" hut żelaznych . H4,00 l płacają robotnikom rocznie przeszło 10 milionów 

W a.żniejszem jest otwarcie w początkach r. rubli; ,iest to tak wysoka suma, że daje ona moż· 
1905 dzia.lalności Warszawskiego towarzystwa u- ność otwarcia i prowadzenia samodzielnego to
bezpieczenia wzajemnego od wypadków nieszczę- l warzystwa ubezpieczenia wzajemnego od wypad
śliwych. Taryfy rzeczonego towarzy twa są nie- ków nieszczęśliwych. Gdyby jednak właściciele 
co niższe od taryf pry_watnych towarzystw akcyj- kopah1 i hut uznali za niedogodne otwieranie ta
nych; oparte są one, Jak Lo zresztą zwykle ma kiego towarzystwa, mogliby oni na warunkach 
miejsce, na podziale przedsiębiorstw na klasy za- specyalnyeh, nie opartych na przytoczonych po
leżnie od stopnia niebezpieczeńst.wa czyli t. zw. wyżej taryfach, utworzyć w Warszawskiem to
ryzyka zawodowego. Przemysł górniczy i hut· warzystwie oddzielną grupę górniczo- hutniczą, 
niczy zaliczony jest do klas następujących: ponosząc wszelkie ryzyko i koszta, dotyczące 

Klasa wyłącznie tylko tej grupy; Warszawskie towarzy-
Bieli cynkowej fabryki .> stwo mu i w ta.kim razie przystosować swoją 
Blachy walcownie . . . 7 ustawę do wymagań mającego wejść w życie pra-
Cynku walcownie i huty 6 wa. Obecnie przemysłowcy górniczy i hutniczy 
Drutu walcownie . . . . . 10 w Królestwie Folskiero sami ponoszą koszta od-
Kopalnie rudy żelaznej bez szybów 10 szkodowania robotników za wypadki nieszczęśli-

z szybami 10 we, t. j. ubezpieczeni są u siebie, z chwilą jed-
: ru"d inny~h . 10 nak wprowadzenia w życie projektu prawa o u-

Piece wielkie (hutnicze) . 10 bezpieczeniu obowiązkowem muszą oni wybrać je-
Rur walcownie 8 den z podanych powyżej sposobów, i dziś czas 
Stali odlewnie . . 8 już robić pod tym względem 0dpowiednie przy-
Stali lanej odlewnie . 7 gotowania. 
Węgla brunatnego kopalnie bez szybów 8 

" " " z szybami . 12 
" kamiennego kopalnie bez szybów 

" " z szybami . 
Żel;za odlewnie . . . . . . . . . . 
Żelaza lano-kutego odlewnie bez zastoso-

8 
11 
10 

wania wind . . . . . . . G 
Żelaza lano-kutego odlewnie z zastosowa-

niem wind . . . . . . . . 7 
Żelaza to karnie . 5 
Żelaza walcownie 10 

Podział powyższy przedstawia hardzo wiele 
braków i _niedokładności i koniecznem byloby 
opraco~ame dla przemysŁu górniczego i hutni
czego _mnego _pod~iału na klasy, więcej racyonal
nego_ 1 odpowiadaJącego istotnemu stopniowi nie
bezpieczeństwa. 

Ustano~vione. przez . Warszawskie towarzy
s~wo u~e~p1eczema wzaJemnego od wypadków 
~1~szczęshwych p~·e1nie dla przytoczonych powy
zeJ klas wynoszą rocznie za przyjęcie na siebie 

l 
-

Ubezpieczenie państwowe na starość i niezdol
ność do pracy skutkiem przyczyn naturalnych ist-· 
niej e obecnie tylko w Niemczech i obejmuje wszyst-
kich robotników; ubezpieczenie to nie zabezpie
cza jeszcze w odpowiedni sposób rodzin, pozosta
łych po zmarłych robotnikach; konieczność roz
szerzenia ubezpieczenia i na rodziny głęboko w 
Niemczech jest odczuwaną i spodziewać się nale
ży, że w niedlugim czasie będzie to dokonane. 

W innych państwach europejskich istnieją 
dotychczas tylko prawa poszczególne o u bezpie
czeniu na wypadek starości i niezdolności do pra
cy robotników pewnych gałęzi przemysłu (robot
ników górniczych w Austryi, Francyi, Belgii, pra
cowników kolejowych w Szwajcaryi i t. p.), pró
by ubezpieczenia starców i inwalidów (np. w Bel
gii) i t. d. 

Zasada ubezpieczenia niemieckiego polega 
na tern, że określone tygodniowe oplaty robotni-
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ków, zależne od wysokości ich zarobków, i był'oLy dla roboLników niezrozunuałem i wywo
optaty właścicieli przedsiębiorstw, równe oplatom lywał'ob,Y. niezadowolenia z ich strony. Niemożeb
robotników, o ile są one dokonywane w przecią- nem byłoby natomiast, jak to powyżej było do
gu pewnego określonego w prawie czasu (5 lat wiedzione, dokonanie takiego obliczenia, żeby 
dla inwalidów, 30 Lat dla starców) i nie dozna- ten wzrost opłat nie miał' miejsca, t. j. żeby i 
wał'y dłuższej ponad określoną w prawie przerwy opł'aty i wysokość emerytury był'a stalą. 
(w przeciągu każdych 2 lat powinno być dokona- Pozostaje przeto zasada druga, t. j. ustano
n e nie mniej jak 20 opiat tygodniowych), dają wienie stałych oplat i uzależnienie od tych 
prawo z chwilą osiągnięcia 70 lat wieku lub opłat wysokości emerytur. Przy tej zasadzie 
wcześniej w razie postradania zdolności do pracy oplaLy ustanawiają się w postaci pewnego o
(t. j. o ile robotnik nie może zapracować 1/ 3 po- kreślonego procentu od zarobku każdego u
przedniego zarobku) do emerytury w wysokości, czestnika i zapisują się na jego rachunek 
określonej w prawie. W razie śmierci ubezpie- l osobisty; gdy natomiast nastąpi zjawisko, dające 
czonego pozostała po nim rodzina otrzymuje uczestnikowi prawo do oLrzymania emerytury 
zwrot wszystkich dokonanych przez niego samego (starość lub niezdolność do pracy), otrzymuje on 
oplat (bez procentów). ją w wysokości, zależnej od wieku i sumy ogól-

W Rosyi ubezpieczenie na zasadach po wyż- n ej wraz z procen tarni, jaka na jego rachunku 
szych wszystkich wogóle robotników był'oby nie- została zapisaną. Zasada ta przyjętą została obe0-
możebne z powodu niewielkiej stosunkowo liczby nie we Francyi podług prawa z r. 1894 dla ro
ludności czysto fabrycznej; wielu robotników w botników górniczych i na niej opiera się również 
Rosyi rrzechodzi często z przemysłu do rolnic- projekt powszechnego ubezpieczenia robotników 
twa cudzego lub własnego i odwrotnie oraz nie na starość i niezdolność do pracy, opracowany 
pracuje stale w przeciągu całego roku w prze-

1 

przez wybraną z grona francuskiej izby posel
myśle, lecz tylko w pewnych porach roku. Ubez- skiej komisyę· i wniesiony do izby w końcu r. 
pieczenie w Rosyi robotników poclł'ug zasady 1904:. Zasada ta ma naj więcej trwałą podstawę 
niemieckiej miałoby następstwem to, że więk- nauko~vą, daje największą gwarancyę pewności 
szość robotników z powodu niezachowania wyma- zadośćuczynienia przez kasę emerytalną wszyst
gań prawa co do długości czasu i przerw traciła- kim swoim zobowiązaniom i przedstawia możność 
by prawo do eroeryLury i opłaty ich sziyby nako- sprawiedliwego zlikwidowania kasy w każdej 
rzyść tej niewielkiej stosunkowo liczby robotni- chwili dowolnej. Nie jest ona jednak bez wad. 
ników, która pracuje stale w przemyśle. Oprócz 

1 
Przedewszystkiem uczestnik kasy w chwili nastą

tego przyjęte w prawie niemieckiem określenie pienia zjawiska, dającego mu prawo do otrzyma
z góry (na okres lO-letni) i wysokości oplat i nia emerytury, może mieć na swoim rachunku 
wysokości emerytur wymaga dla istnienia kasy tak niewiellcCJ: sumę, że daje ona mu możność 
emerytalnej posiadania takich doldadny0h danych otrzymania bardzo malej emerytury, nie będącej 
sbtystycznycb. na których opierają się oblicze- w stanie wystarczyć na najskromniejsze nawet 
nia, jakich Rosya bezwarunkowo nie posiada. utrzymauie; w celu zmniejszenia tej wady w pro-

Wobec powyższego w Rosyi należało uciec jekcie państwowego ubezpieczenia w Rosyi prze
się do jednej z dwóch następujących zasad: l) widziane zostały pewne dopłaty do osobistych 
określić w prawie wysokość emerytur i przysto- rachunków uczestników na wzór powolanego po
sować opł'aty do zobowiązań kasy emerytalnej, wyżej projektu francuskiego. Następnie uczostnik 
albo 2) ustanowić stałe oplaty i uzależnić od tych l kasy nie wie w danej chwili, jakiej wysokości 
opla-L wysokość emerytur. Nie mogł'o tu być otrzyma emeryturę w razie dojścia do pewnego 
mowy o takich istniejących jeszcze w Rosyi wieku lub stania się w danym wieku niezdolnym 
przeżytkach, nie mających żadnej podstawy nau- l do pracy, ponieważ ze względu na zmienny zaro
kowej, jak uzależnienie wysokości emerytur od bek a stał'y procent oplaty od zarobku niemożeb
ostatniego zarobku uczestnika kasy lub od jego l nem jest przewidzieć, jaka w danej chwili przy
rangi w chwili otrzymywania emerytury (ta szlej będzie figurowala suma na rachunku bieżącym 
ost~tnia dziwacz~a. zasa~a ,zasto~o~aną został'a w uczestn~ka; kasa emery?alna p~·a.cownik~w ~rogi 
kas1e emerytalneJ mżymerow gormczych). żelazneJ Warszawsko-W1edeńskleJ na teJ rolano-

Zasada pierwsza projektowaną jest w ubez- wicie zasadzie jest urządzona i, pomimo iż poziom 
pieczeniu od wypadkow ni~szczęśliwych i nie umysłowy rzeczonych pracowników jest o wiele 
przedstawia ona tam szczególnych niedogodności. wyższy od poziomu robotników, pracujących w 
Ponieważ jednak w ubezpieczeniu na starość i zakładach przemysłowych, jednak wada ta stała 
niezdolność do pracy skutkiem przyczyn natural- się w ostatnich czasach powodem niezadowolenia 
nych przyjmują udział i robotnicy, przeto zwięk- i zarządzone w tym względzie glosowanie po
szanie się w przeciągu pewnego dosyć długiego wszechne z nielicznymi stosunkowo wyjątkami 
czasu opł'at z powodu przybywania nowych eme- oświadczyło się przeciwko kasie tego typu. 
rytów i konieczności przystosowywania oplat do Wreszcie w kasie tego rodzaju zatraca się piękna 
zwiększających się zobowiązań kasy emerytalnej idea pomocy wzajemnej, polegającej na tem, 
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że ten, kogo nie spotka nieszczęście stania ię ' Żródlem dochodów na dokonywanie wspom
przedwcześnie niezdolnym do pracy, musi pono- niany<.:h powyżej doplat do ORol>istych rachunków 
sić koszta okazywania ponJO('.Y tym swoim bliź- uczestników kas powinien być oddzielny nieza
nim, którzy nieszczęściu temu ulegli, a· w razie leżny od środków ogólnych kas kapitał zapasowy, 
śmierci bliźniego musi on ponosić koszta u trzy- przeznaczony wy łącznie tylko na ten cel. N a 
mania jego rodziny; za ada, o której mowa, jest rzecz kapitalu zapasowego pnwiuien być przede
to prawie zwykl'a J<af;a oszczędności z tą ró~nicą, wszy tkiem zaliczOIIY ogólnopaństwowy kapital 
że uczestnik kasy wogóle nie ma prawa odebrać karny, przeznaczony podług prawa na okazywa
oszczędzonej sumy, lecz musi w razie starości lub nie potnocy chorym i skaleczonym robotnikom i 
niezdolności do pracy kupić sobie za nią rentę w powstal'y z kar, nakładanych przez sądy lub leo
wysokości. odpowiadnjącej jego wiekow·i i zaosz- misye gubernialne do spraw fabrycznych i gór
czędzonej sumie. Za ada ta przyjętą została w niczo-llutniczych na zawiadujących przed iębior
projekcie państwowego ubezpieczenia robotników stwami Ltbrycznemi za 11iezachowywanie przepi
na staro~ć i niezdolność do pracy w Rosyi. sów faln·ycznych. Kapitał rzeczony, znajdujący 

Podlug tego projektu glówne źródło doclto- . ię w rozporządzeniu mini:<terstwa karbn. wynosi 
dów kasy emerytalnej będą stallOwiły opłaty obecnie ł3o000 rubli. w rozporządzeniu minister
ucze .tników i wl:=tśeicieli przedsiębiorstw. Równa stwa rolnidwa i dóbr pat'lstwa-3G 000 rubli; po
wysokość obu tych oplat. u ·tanowioną zoslała na l nieważ sumy te zebrały się w przeciągu ubie
wzór praw a niemieckiego, proJektu praw n fran- gł'ych 10 lat, przeto źródlo io i w przyszłości 
cuskiego z r. 190± i kilkn istniejących w Rosyi będzie clawalo pow:-~żne na rzecz kasy emerytalnej 
kas z podobnym celem (np. kas stowarzyszeń gór- wpływy. Oprócz tego różne władze posiadają 
niczych w skarbowych zakładach górniczyc.:h). zapew11e rozmaite fundusze specyalne, przezna
Wysokość opiat, wynosząca w projekcie francus- <.:Zune lll~ potrzeby ldasy roboczej; do takich na
kim wogóle ± 00 , podług ustaw sLowarzyszeń gór- Jeży np. znajdujący się w rozporządzeniu władz 
niczych ±-6 °0 , usLanowioną zo tal a. w p1·ojekcie górni -., zych fundu:>z stowarzyszeń górniuzych, z 
na 6°/0 (3° '0 od uczestników i B0 

0 od właścicieli którego moglaby pozostać pewna suma po zaspo
przed iębiorstw) z tego względu, że wobec niewy- kojeniu potrzeb poszczególnych stowarzyszeń, 
sokiego stosunkowo w Rosyi przeciętnego zarob- 1 oraz kapitał na okazywanie pomocy sierotom i 
ku robotników 4°10 byloby niewystarczające dla skaleczonym robotnikom, zebrany w swoim czasie 
odpowiedniego zabezpieczenia uczestników kasy. z ofiar wytwórców złota w okręo·u Garobłago
Niezależnie od stałych opł(tt miesięcznycll uczest- l dackim, który to lmpit~ł dotychczas pozostał nie
ników kas i wlaścicieli przeclsięl>iorstw projektu- naruszony. Do tegoż kapitału zapasowego po
je się ustanowienie wpisowego również w równej winny być zaliczane również różne ofiary, czy
dla obu stron wysokości po 50 kop., które na żą- Jtione na rzecz kasy, wpływy uadzwyczajne oraz 
danie uczestnika może być zapłacone w równych sumy z osobistyclt rachunków uczestników lub 
ratach w przeciągu 3 miesięcy; ustanowienie wpi- częś<.:i tych sum we wskazanych poniżej wypad
sowego ma na celu dostarczenie kasie środków kach. 1'rudno obecnie określić, jaką sumę w chwi
na koszta. administracyi w pierwszym roku jej li otwarcia kasy emerytalnej wynie ie ów kapitał 
istnienia i dlatego wplywy z wpisowego nie zali- zapasowy; jeżeliby jednak okazał się on niewy
czają się do o o bistych racbun ków uezestników, starcznjąc.:ym dla zadośćuczynienia swoim zada
lecz do funduszów og·ólnych. Ponieważ c01·ocz- niom, dopelnienie lJraku powinno podjąć pai1stwo. 
ne wpływy kas będą wynosi]y poważne sumy 1 Udział paóstwa w koszLach ubezpiecze11ia robot
(60 10 od zarobku 2 milionów robolników w pau- ników na starość i niezdolność do pracy jest zu
stwie Rosyjskiem przy przecis'tnym zarobku 250 pelnie naturalny, ponieważ, pomijając już inne 
rubli rocznie wyniosą 30 milionów rubli) , przeto względy, ubezpieczenie to jest zabezpieczeniem 
projektuje się, że sposób lokowania funduszów w paitstwa od nadmiaru żebraków; w Niemczech 
papierach procentowych wskazuje 111inister skar- udział pal'1stwa w tego rodzaju ubezpieczeniujest 
bu na skutek przedstawietl. zarządu głównego zna<.:zny i wynosi 50 marek 11a każdą emeryturę 
ubezpiP-czeń pań 'twowych. 'rn byloby jednak bieżącą, wypłacaną z kasy emerytalnej. 
pożądanem ustanowienie rygoru, żeby kapitały Jak wyżej byJo przytoczone, w projektowa
kasy emerytalnej, które z czasem dosięgną ol- nem ubezpieczeniu przyjęto zasadę prowadzenia 
brzymiej wysokości, nie służyły dla państwa, ja- ~ osobistych rachunków uczestników kasy. Byłoby 
ko kasa pożyczkowa. Cz~·ść kapitałów kasy mo- ryzykawnem dla kasy określa11ie z góry wyso
że być ulokowana w nieruchomościach, które kości procentu od sum, znajdujących się na ra
rozumie się powinny dawać dochód; kasa mogla- chunkach powyższych, o ile procent ten bylby 
by np .. budować domy na wynajmowanie emery- za wysoki, lub byłoby z krzywdą dla uczestni_ 
tom 1meszkań, na urządzenie platnych lecznic i ków, jeżeliby procent ten byl za maly; najlepieJ 
uzdrowisk dla robotników (oplatę uiszczałyby tu przeto zaliczać procent rzeczony w wysokości 
to.warz_ystwa u~ezpiec~eń wzajemnych od wypad- odpowiadającej wpływom i wydatkom kasy w da: 
kow meszczęśhwych) 1 t. p. nym roku. 
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Ważne i zasadnicze pytanie przedstawia korzystać z prawa na wypłatę i co kol wiek wcze
kwestya, co robić z rachunkami bieżącymi takich śniej (mianowicie po dojściu do 50 lat wieku ze 
uczestników kasy, którzy przestali być nimi przed zmniejszeniem tego wieku w stosunku 5 miesię
uastąpieniem zjawisk, dających im_ prawo do eme- cy za każdy rok prae,y pod ziemią), lecz z wa
rytm·y. W nowym projekcie przyjęto, że :mmy runkiem zrzeczenia się do1>łat, o których wspom
z tych rachunków są własnością osobistą uczest- niauo powyżej 1 podobnie jak przewidziane to w 
ników, nie można jednak wydawać ich w takich naj11owszym projekcie fnmcus]fim z r. 190-±. 
razach w calości lub w części bylym uczestni- PodJug projektu rosyjskiego niezdolność do 
kom, ponieważ wówczas ka a nie był:aby w moż- pracy wówczas daje prawo do otrzymania eme
ności spełnienia swojego głównego zadania, L. j. ' rytut·y, jeżeli, podobnie jaJe ustanowiono w pra
zabezpieczenia starości, niezdol,1ości do pracy i wie niemieckiem i francnskiem, robotnik stracił: 
śmierci; wiele rachunków bieżących trzeba było- możność pracowania w stosunku 2/ 3 czyli jeżeli 
by bowiem zamknąć nie tylko z powodu przej- nie może zarobić 1

/ 3 poprzedniego swojego za
ścia robotnika z przemysłu do rolnictwa, na kt<)- robku. 
re ubezpieczenie jeszcze nie rozciąga się, lef'z PoJnbnie jak to przewidziane w ubezpie
niejednokrotnie z powodu umyślnego opuszczenia czeniu od wypadków nieszczęśliwych i w kasie 
na pewien czas pracy w celu odebrania nagro- emerytalnej należy unika 1 zamia11Y emerytur na 
madzonych oszczędności. \V nowym projekcie 1 wyptaty jednorazowe. Emerytura uczestnika po
pytanie to rozstrzygnięte zost,a.lo w ten sposób, win mt odpowia.dać zgodnie z :zasadami techuiki 
że w takich razach suma z rachunku bieżącego, ubezpieczeniowej nagromadzonemu na rachunku 
powiększana corocznie przez doliczanie procen- , bieżącym kapitatowi oraz jego wiekoowi w chwili 
tów, pozostaje w kasie dotąd, dopóki nie nastąpi , przyznawania mu emerytury. Tablice, lużące 
zjawisko, które daje uczestnikowi lub jego rodzi- dla określania na powyższych zasadach wy okości 
nie prawo do otrzymania emerytury, t. j. starość, 1 emerytur, oparte na statystyce śmiertelności, po
niezdolnoś<\ do pracy albo śmier<:. Przy Lakiem winny l>yć opracowywane przez zarząd główny 
założeniu, przyjętem np. w prawie austryackiem ubezpieczel't pa!tsiwowych i rewidowane co pe
o kasach robotników górniczych (Bruderladen), l wien określony czas. 
uczestnik nie tylko nie traci nie z tego, co obo- Emerytury czlonk6w rodziny uczestników 
wiązieowo odłożył ze swojego zarobku i co do- kasy, obliczane na tych samych jak powyżej za
pł:acil właściciel przedsiębiorstwa do oszczędza- l sadn,ch, odpowiadają odszkodowaniom rodziny po
nej przez robotnika sumy, lecz w odpowiednim dlug pmwa z dnia 15 czerwca r. 1903. Podług 
czasie suma ta wraz z proeeutat'ui idzie na jego rzeczonego prawa, jeżeli liczba pozostalych po 
kgrzy~ć; w razie powrotn do pracy w przedsi9- śmierci uczestnika członków jego rodziny jest 
biorstwie, na które rozciąga się prawo o ubezpie- niewielka, np. jeżeli zostanie wdowa i jedno lub 
czeniu, robotnik w dalszym ciągu powiększa dwoje dzieci, wówcztts suma emerytur nie elasię
swoje o zczędności. 1 ga wysokości emerytury zmarłego; w tych razach 

Zjawisk~, dające prawo uczestnikowi kasy ra,e~u.nek _bieżący uc~~stni~a. ka~y nie ~ę~zie wy: 
do otrzymama emerytury, wskazane są w założe- czerpany 1 pozostaJo~c zah?zct >nę d? k,tpitalu za 
niu pl'ojekbowanego ubezpieczenia: jest to dojście pasow~go: . Do teg;oz kap,Italu zahcz::n~ są ra
do pewnego wieku czyli starość oraz wcześniej- ch?-l.~k~ b~ezące talnc!l_zr~arl,Ych ucze~~mkow0~asy, sze postradanie zdolności do pracy. kto~Z) me pozostaw1h roclz1_n. . Op1oc.z te0 o do 

kap1talu zapasowego będą rowmeż zaliczane czę-
Pod względem określenia wieku, dającego ści rachunków bieżących tych uczestników kasy, 

prawo do otrzymania emerytury, prawo niemiec- którym, jako poszkodowanym skutkiem >vypad
kie ustanowiło 70 lat, wywaluje to jednak nieza- ków nieszczęśliwych, przyznawane są renty z to
dowalenie; w Rosyi ta norma wieku nie może warzystwa uhezpieczeń. Nieslusznem byłoby w 
być przyjętą ze względu na niższą przeciętną razie przyznani<L poszkodowanemu przez towarzy
dł:ugość życia ludności (szczególnie roboczej), niż stwo ubezpieczeń pełnej emerytury przelewanie 
w państwach zachodnio-europejskich. We Fran- całej sumy rachunku bieżącego uczestnika kasy 
cyi podł:ug prawa z r. 188:1: dla robotników gór- do kapitału zapasowego; próba taka zrobiona by
niczych ustanowioną została norma 55 lat, a naj- ł:a w wydanem w r. 1881 prawie o kasach stawa
nowszy projekt francuski prawa ogólnego, utrzy- rzyszeń górniczych w skarbowych zakładach gór
mując tę samą co powyżej normę tylko dla ro- niczych, gdzie było ustanowione, że jeżeli robot
botników górniczych, wprowadza normę ogólną uik utrzyma emeryturę od skarbu, jako poszko-
60 lat. W nowym projekcie rosyjskim wprawa- dawany skutkiem wypadku nieszczęśliwego, to 
dzoną została norma 55 lat a dla robotników gór- jednocześnie pozbawiony jest emerytury z kasy 
niczych norma powyższa zmniejsza się w stosun- stowarzyszenia, jako ubezpieczającej niezdolność 
ku 5 miesięcy za każdy rok pracy pod ziemią, do pracy skutkiem przyczyn naturalnych. Wy
co daje np. po upływie 24 lat pracy pod ziemią l wolało to niezadowolenie pośród robotników na 
normę 45 lat. Uczestnik kasy może na żądanie tej zasadzie, że emerytura od skarbu powinna 
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wlaśeiwie zastępować tylko tę część emerytury 36 rubli rocznie dopiero przy takim zarobku 
ze stowarzyszenia, która odpowiada oplatom skar- rocznym. który jest o wiele niższy od przecięlne
bu do stowarzyszenia, t. j. połowie, a nie i tę go (2;)0 rubli). Co si9 tyczy dopłat do emerytur dla 
część, która odpowiada oplatom robotnika wraz niezdolnych do pracy, to ze względu na zupełny 
z nagromadzonymi procentami; pozb~twienie eme- brak danych staty. tyeznych, które dałyby moż
rytury, odpowiadające tej drugiej części, roboLni- ność obliczenia prawdopodobieństwa stania się 
cy uważali ,iako niestuszne zatrzymywanie fun- niezdolnym do pracy po nplywie pewnej liczby 
duszów, stanowiących ich własność osobistą. Pra.- lat praey a ]Jrzytem nie skutkiem wypadku nie
wo o kasach sto warzyszeń górniczych w skarbo- szczęśliwego podczas pracy (gdzie dopłaty nie 
wych zakładach górniczych zmienione zostało w mają miejsca), przewidywanej wysokości tych 
tym kierunku, jak żądali tego robotnicy. Jeżeli dopłat niepodobna obliczyć. Nadmienić tylko 
przeto otrzymanie z towarzystwa ubezpiecze:l1 należy, że z dopłat tych mniej będą korzysta~·y 
pełnej renty zwaluia na korzyść kapitału zapaso- te okręgi pai1stwa, gdzie przeciętne zarobki ro
wego polowę racbun ku osobistego uczef'tnika. lm- botników są wyższe, a przeto przedewszystkiem 
sy, to zależne od stopnia niezdolności do pracy Królestwo Polskie. W ogóle ze wzglęrlu na niz
otrzymanie części rzeczonej renty ]_)Owinno zwal- kie 11ormy emerytur, które ma:ją prawo do do
niać takqż sLosunkowo część tej polowy. płat (3 ruble i 2 ruble miesi<;wznie) można mieć 

Konieczne podług projektowanego sposobu wrażenie, że dopłaLy te nie powinny wynieść 
ubezpieczenia doplat.y do przypadających z kasy l zbyt wiele. 
emerytur, jeżeli są one zbyt małe, powinny być Postanow.ienia, dotyczące zamiany emerytur 
określane z wielką ostrożnością, ab.v nie narażać na odszkodowanie jednorazowe dla wdów, wycho
kasy na zbyt wielkie wydatki. Podl ug projektu dzących za mąż, oraz dla cudzoziemców wypro
prawa francuskiego z r. 190± doplaLa do emery- wadzających się za granic~·, jak również okolicz
tury na staro~ć dokonywa się do wysokości 360 ności, które pozbawiają prawa do dalszego otrzy
franków rocznie, jeżeli emeryt był uczestnikiem mywania emerytury, odpowiadają warunkom, 
kasy w przeciągu 30 lat. W Ro. yi norma ta ustanowionym w ubezpieczeniu od wypadków 
może być obniżona ze względu na tańsze utrzy- nieszczęśliwych. 
manie po wsiach; w projekcie rosyjskim emerytu- Jeżeli emerytowi nie wypadnie z obliczeuia 
ra nn sta.rośe jest. zagwarantowaną w wysokości 1 emerytura, wystarczająca mu na najskromniejsze 
36 rubli rocznie, lecz ze. względu na niższy, niż utrzymanie (podług projektu 3 ruble miesięcznie 
w projekcie francuskim, wiek, dający prawo do dla sLarców i 2 ruble miesięcznie dla niezdolnych 
oLrzymania emerytury, konieczny okres czasu na- do pracy), wówczas emeryt lub czfonek jego rodziny 
leżenia do kasy musiał być obniżony do 2:) lat, ma, prawo w razie życzenia otrzymać kapitał, od
co dogodniej jest wyrazić w miesiącach (300 mie- powirLdający emeryturze, podobnie jak w ubez
sięcy) ze względu na nieuniknione przerwy w pieczeniu od wypadków nieszczę~liwych można 
oplaLach do kasy. Emerytura niezdolnych do l nizl<ie renty zamieniać na odszkodowania jedno
pracy pocllug projektu francuskiego dopełnia się razowe. 
do 2~0 frank~w 1~oczni~ p~d warunkiem nczesLni- l P~·zedsiębiorstwa skarbo.we powinny równi~ż 
czema w kas1e me mmeJ Jak 2 lata. Pod1ug pro- należee do kasy emerytalneJ na zas~clach ogol
jektu rosyjskiego norma pierwsza wynosi 24 ru- l nych, żeby dać możność należenia do kasy tym 
ble rocznie; norma druga ze względu na, obawę robotnikom, którzy przenoszą się z przedsiębiorstw 
ponoszenia przez s btrb zbyt wielkich wydatków ; karbowych do prywatnych i odwrotnie. 
podniesioną zosta.Ja w porównaniu z projektem Co się tyczy istniejących już w przedsiębior
irancuskim do 5 lat (GO miesięcy) a przytem ty l- stwach skarbowych i pryw2.tr.ych kas, mających na 
ko pod warunkiem całkowitego rozbawienia celu wyłącznie lub w części za zadrmie ubezpiecze
zdolności do pracy a nie po ~/3 • ,iak to ma. miej- nie robotników na starość i ni&zdolność do pracy 
sce w emeryturach bez dopłat. \V razie niezdol- oraz ich rodzin w razie śmierci uczestnika kasy, 
noś<'i do pracy koniecznem jest >vymaganie, że- to uczestnicy tych kas i właściciele przedsię
by uczestniczenie w kasie miało miejsce miano- biorstw powiuni mieć możność albo utrzymania 
wicie w ostatnim roku przed wyjściem do 11aclal tych kas przy jednoczesnym udziale i w 
emeryLL1ry; w przeciwnym bowiem razie robotni- państ\vowej kasie emerytalnej, albo przyłączenia 
cy, którzy uczestniczyli w kasie w przeciągu 5 ich do tej ostatniej na zasadach odpowiednich, 
la~, uchylaliby się od dalszego należenia. do niej, t. j. wkupienia do eiej uczestnikĆow poprzedniej 
Wiedząc, że mają już zagwarantowane 2± ruble kasy, albo wreszcie zlikwidowania kas na zasa
emerytury roc~<mej. dach, ustanowionych oddzielnie dla każdego wy-

Jaką sumę wyniosą doplaty powyższe, nie- padku l)Oszczególnego. vVogóle zaznaczyć nale
może~nem _jest obecnie przewidzie6. Nie ulega ży, że wprowadzenie kasy emerytalnej napotka 
wątphwośc1, że dopłaty do emerytur na starość na wielkie trudności i wywoła niezadowolenie 
wyniosą niezbyt wiele, ponieważ po 25 latach l pośród robotników, którym trudno będzie wytłu
pracy emerytura uczestnika kasy nie dosięgnie maczyć, że wszyscy oni wchodzą do nowej kasy 
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z prawam1 O (zero) i że ilekolwiek lat przedtem mające pewną poćlstawę i dyskredytujące kredyt 
pracowali, w danej chwili pod względem praw państwowy wycieczki prasy zagranicznej. Miano
muszą być zrównani z tymi, którzy dopiero roz- wicie wprowadzenie w roku bieżącym ubezpie
poczynają pracę w przemyśle. Wyjątek pod tym czeń życiowych za pośrednictwem państwowych 
względem mogą shnowi6 przedsiębi01·st.wa górnj- kas oszczędllości wytłumaczone zostało nie jako dą
cze i ln1.tnicze zagłębia Dąbrowskiego, w których żenie państwa do uprzystępnienia i rozwoju po
od lat wielu istnieją kasy pomocy dla robotników, śród ludności idei zabe:1,pieczania swoieh rodzin, 
i to nie ws:1,ystkie, lecz tylko takie, w których lecz w celu ześrodkowania w swoich rękach zllacz
kapitaly kas przenoszą ciążące na kasach zobo- nych kapitałów, z których w ciężkich chwilach 
wiązania cf:ługoterminowe; wolne kapitaly tych państwo mogloby czerpać tytulem pożyczki po
kas mogłyby być podzielone pomiędzy ich uczest- trzebne na bieżące wydatki fundusze. Wiele już 
ników w stosunku do liczby lat pracy i zarobku l wrzawy narobiły w społeczeństwie rosyjskiero 
i przelane do projektowanej państwowej kasy wieści, że z funduszów państwowych kas oszczęd
emerytalnej. W innych natomiast przcdsiębior- ności zaczerpnięte zostało przez p. Bezobrazowa 
stwaclt dla wszystkich robotników z chwilą otwar- 10 milio11Ów rubli na przedsiębiorstwa leśne nad 
cia kasy emerytalnej liczyć się musi ich rozpo· rzeką Jalu; w Królestwie Polskiem na pomoc ro
czynanie pracy w przemyśle; dzisiejsze pokolellie dzinom, pozostałym po powolanych do armii żol
robotniJców · będzie w porównaniu z przyszlem nierzach zapasowych, zaciągniętą została pożycz
pokrzywdzone, lecz w tych samych warunkach ka z funduszów ogniowych ubezpieczeń wzajem
znajdowały się i poprzednie pokolenia; projekto- nych, która to pożyczka w następstwie ma być 
wana kasa emerytalna jest właściwie kasą dla przez ludność zwróconą; i zagranicą, mianowicie 
przyszłych pokoleń robotników i z tą myślą dzi- w Danii, wiele protestów wywołała wiadomość, 
siejsi robotnicy powinni pogodzić się, mając na że ministerstwo wojny ma zamiar pożyczyć od 
względzie, że nareszcie tak doniosla dla nich iustyLucyi ubezpieczeń państwowych 30 milioRÓw 
sprawa będzie pomyślnie załatwioną. koron na potrzeby uzbrojenia. Wszelkie ubezpie-

~ sposobie zarządzania sprawami projekto- czenie a szczególniej oparte na zobowiązaniach 
waneJ kasy emerytalnej uderza wielka niewłaści- długoterminowych ma tę cechę, że gromadzić 
w ość. W e wszystkich kraj ach i społeczeństwach musi olbrzymie stosunkowo kapitały, zabezpiecza
cywilizowanych od ćlawna przyjęto za zasadę, że jące zobowiązania powyższe. Jak powyżej bylo 
zarządzanie funduszami i kontrola nad nimi na- przytoczone można przewidywać, że projektowa
leży do tych, którzy fundusze powyższe skladają; na w Rosyi państwowa kasa em.erytalna będzie 
nawet fundusze państwowe, jako powstałe ze s kła- miała 30 milionów rubli rocznego wpływu; w 
danych przez ludność podatków, kontrolowane są pierwszych httach istnienia wydatki kasy będą 
w powyższych krajach przez tęż ludnoś6 w oso- stosunkowo bardzo małe a przeto kapitał kasy 
bach wybieranych przez nią przedstawicieli. Fun- będzie stale wzrasta!. dotąd, dopóki nie ustali się 
dusze projektowanej kasy emerytalnej będą skła- pewnego rodzaju równowaga pomiędzy przybywa
dały się z opłat robotników i opłat właścicieli jącymi i wymierającymi emerytami; dalsze po
przedsiębiorstw; wielce problematyczne zasilanie wolniejsze już lecz stale wzrastanie kapitału kasy 
przez skarb w razie potrzeby kapitału za1Jasowego emerytalnej będzie zależne od rozwoju przemysłu 
na wspomniane powyżej doplaty do emerytur, czyli zwiększenia się liczby uczestników, którzy 
zdaje się, nie może iść nawet w porównmJie z będą skladali do kasy swoje oszczędności. 
powyższeroi dwoma źródłami wpływów, tern wię- Przytoczone powyżej obawy nie mogą mieć 
cej, iż bardzo być może, że zasilanie to może nie podstawy, jeżeli zarządzanie sprawami kasy eroe
okazać się potrzebnem. Tymczasem podług pro- rytalnej, na olbrzymie fundusze której będą skła
jektu ogólne zarządzanie sprawami kasy należeć dali się właściciele przedsiębiorstw oraz robotni
ma do państwowej instytucyi biurokratycznej, cy, słusznie będzie należało do tych, którzy frrn
mianowicie zarządu głównego ubezpieczeń pań- dusze te składają. Jedyny udział w zarządzaniu 
stwowych, a prowaclze11ie rachunków osobistych sprawami kasy, do jakiego ze względu na swe 
uczestników, wydawanie im informacyi o stanie problematyczne zasilanie przez skarb kapitału za
ich rachunków osobistych, wyznaczanie emery- pasowego oraz opiekę władzy ]Jaństwowej mogło
tur, przyjmowanie wpływów, dozór nad prawi- by państwo rościć pewną pretensyę, móglby po
dlowością wpływów i t. d. włożone są na organy legać na tern, żeby cale zarządzanie sprawami 
miejscowe tegoż zarządu głównego ubezpieczeń kasy oraz kontrola należały do instytucyi w skh
państwowych. Cale przeto zarządzanie fundu- dzie: 1/ 3 mianowanych przez państwo urzędników, 
szami, skladanemi przez właścicieli przedsiębiorstw 1,13 wybieranych przez właścicieli przedsiębiorstw 
i robotników, oraz cala kontrola spoczywa w rę- przedstawicieli i 1/ 3 wybieranych przez robotni
kach jednej biurokratycznej instytucyi państwo- ków delegatów. Ten sposób zarządzania powi
wej, co jest wielce niesprawiedli wem i narazić ni en mieć zastosowanie tak odnośnie do organów 
może państwu, jak to zresztą mialo już miejsce z miejscowych jako i do centralnego; oddzielne or
tytulu innego przedsięwzięcia państwowego, na gany kontrolujące również w podobny sposób 

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



M 17. 

o o 
5,00 4,00 
5,25 4,20 
5,50 4,40 
5.75 4,60 
o.OO 4,80 
6,25 5,00 
6,75 5,40 
7,25 5,80 
7,75 6,20 
8,25 6,60 
8,75 7,00 
P,50 7,60 

10,25 8,20 
11,00 8.80 
11.75 9,40 
12;:-o 10,00 
13,50 10,80 
14,50 11,60 
15,50 12,40 
16,50 13,20 
17,50 14,00 
18,75 15,00 
20.00 16,00 
2(25 17,00 
22,50 18,00 
23,75 19,00 
25,25 20,20 
26,75 21,40 
28,25 22.60 
29,75 23,80 
31,25 25,00 

PRZEGLĄD GÓRNICZO -HUTNICZY 381 

o 
3,00 
3,15 
3,30 
3,45 
3,60 
3,75 
4,05 
4,35 
4,65 
4.!15 
5,25 
5,70 
6,15 
(),60 
7,05 
7,50 
8,10 

,70 
9,30 
9,90 

10,50 
11,25 
12,00 
12,75 
13.50 
14,25 
15,15 
16,05 
16,95 
17,85 
18,75 

W ogóle zaznaczyć nnJeży, że. projekto~a_ne 
prawo o vaństwowem ubezpiecz~nm robotmkow 
w Rosyi z otwarciem trzech ma,HC;YC~l być tuz~
dzonymi rodzajów ubezpieczeń obe.Jnue w.szystkle 
wypadki, które pozbawi~ mog.ą robotmka oraz 
jego rodzinę bytu., i jeżeh do medawna Rosya w 
szeregu państw cywilizowaJJych dalekie pod tym 

*) A. B. Danielewicz. Po<lstawy matematyczne ubezpieczeń 
życiowych. Str. XXUI. 

**) Rachunek przypadaja,c_4j_ emerytury dokonany zos~ał na 
zasadzie zatwierdzonych przez m1rustra skarbu t&bhc, określaJących 
wartość rent (Przegląd Górniczo-Hutniczy, r. 1905, X. 16, str. 346-347. 
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względem zn,imowala miejsce, to, mając na wzglę
dzie wprowadzone już od 1 1 /~ przeszlo roku l?ra
wo o odpowiedzialności pracodawców za wypadki 

1 

nieszczęśliwe z robotnikami, z chwilą wprowa
dzenia w życie nowego projektu w calym 
jego zakresie zajmie ona od razu pierwsze 

1 

miejsce. Godną jednak wielkiego zastanowienia 1 

i rozwagi rzeczą oraz przedmiotem szczegół n we
go i wszechstronnego rozważania powinno być, 1 

czy i.aki skok gwał+.owuy jest w Rosyi możliwy, 
czy młody stosunkowo przemyst rosyjski, zmu
szony walczye na wszystkich prawie wewnętrz
nych nawet rynkach ze współ'zawodnictwem prze
mysln zagranicznego, będzie w możności ponieść 
te nowe ciężary i czy ciężary te nic powstrzy
mają jego dalszego rozwoju lub nawet nie pod
kopią jego dotyC'hczasowego istnienia. 

Krr:::inzier.s· Sro!.:ows!d. 

Posf~py mefalurgii \V roku 1904-ym. 
szanych rud Broken- Hill (zawierających błyszcz 
olowiu, blendę, granat, kwarc) z zawartością 
30,14°/0 Zn, w przeciągu 12 godzi11 przechodzi 
przez oddzielacz 1:)4 t materyału. Otrzymują 
tam Gl ,4° 'o b l e u cly cynko w ej, za wierającej 42,51° f 0 
Zn, ~0° i 0 granatu z 11,96°/0 Zn, 16,(5°10 błyszczu 
olawianego (i kwarcu) z 12,1+0

'0 Zn i '2°/0 pyłu, 
zawierającego 2-l-,70°/0 Zn. Otrzymuje się zatP-m 
z blendy 8:1-,2°/0 Zn, z granatu 7,7°/0 , z kwarcu 
6,5% a z pyłu l,G0

/ 0 • Kwarc ocl bJyszczu ołowia
nego oddziela się drogą mokrą. 

O magnelyc.::nelll .~arfowaniu ruri porllug ·vste-
1/llt lVetl!erill'a. H. OsTWALD. (Berg und hiitt.en
mannische Zeitung, 1904, 63, 105). Sortowanie 
rud stabomagnetycznych umożebni] wynalazek 
WETHERILL'A, który zastosowal pola magnetyczne 
silnie dzialające. Zapomocą tego sposobtl można 
oprócz różnych gaJullków rud żelaznych oddzie· 
lić także blendę, rudy miedziane, wolt'nunit i t. d. 
Kilka nowszycl1 modeli takich przyrządów l>ylo 
w ruchu na wystawie w Di.i..·selclor:fie. Jeden z 
nich posiada! oprócz bieguna ~rodkowegn jeszcze 
dwa boczne. Przyrządy Le slużyły glównie do 
oddzielania blendy cynkowej od szpatu żelaznego; 
przerabialy one w przeciągu godziny l ;>00 l<g ru
dy przy zużyciu 1 1

/ 2 JP dla wywiązania tak me
chanicznej jako też i magnetycznej energii. In
ny typ sortownika, zwanego oddzielaczem wstę
gowym, zaopatrzony by l w tępy biegu u, znajd u
jący się pod wstęgą, i dwa bieguny ostro zakoń
czone, umieszczone nad wstęgą. Takiego przyrzą
du używa Zink- Company w New Jersey w celu 
oddzielania frankliuitu, t.::hodanitu, granatu, wil
lenitu i szpatu wapiennego. Kopalnie DE BEEHS 
przerabiają zapomocą takiego przyrządu materyal, 
zawierająPy dyamenty oraz magnetyczny żelaziak, 
żelaziak chromowy, tyLanowy i l>lyszcz żelazny. 
Oddzielacz pierścieniowy bez czQści rnchomych 1 
przerabi;;t tylko silnie magnetyczne materyaly, 
jako to: żelaziak magnetyczny, prażone piryt.y 

TY sprawie ocell_v rur! ~elllc:llycft. O. SmMERs

BACH. (Gliickauf, 190±, 40, 313). Dzięki ulepsze
niom. jakie w ostatnich czasach wprowadzono w 
budowie ogrzewaczy powietrza, wpędzanego do 
wielkiego pieca, umożebni on o zastosowanie roz
maitych rud do wytapiania różnych gatunków 
żelaza a w skutek tego uleg·ł także zmianie y
stem oceny rud. W tym kierunku główną rolę 
odgrywa ilośe zużytego koksu, ta zaś zależy bez
potireclllio od wJasno~ci redukeyjnych topionego 
materyalu. ·własność redukcyi rudy zależy od 

1 zdolnotici redukowania się jej wobec tlenku wę
gla i talego węgla. Redukcya zapomocą stalego 
węgla potrzebuje teoretycznie pięe raz.)' tak wiel
kiego nnkladu ciepla, jak recłukcya pośrednia za
pomocą tlenku węgla. \V praktyce cyfry te nie
co inaczej wyglądają, a pośrednia redukcya jest 
z:twsze wygodniejsza i tańsza. Takie materyaly, 
jak krzcmia11y żelaza. t. j. żużle spawalne i purl.
lowe dają się zre<lukowae tylko bezpośredniem 
dzialaniem twardego węgla w białym żarze. 

1 
Równie ważną rolę. grają fizyczne własności 
rud. Autor parząelleuJe ~udy żelazne podlug re
dukcyjnych własności w na tępujący sposób: 
l) krzemi<tny żelaza, surowe żużle fryszers· 
kie, 2) żużle spawalne i pudlowe, 3) naturalne 
krzemiany żelaza, 4) żelaziaki magnetyczne, 5) 
ogarki walcowe i młotowe, 6) krzemiste żelaziaki 
czerwone, 7) szpaty żelazne, 8) błyszcz i mika 

i t. d. N o wszą konstrukcyę s Jrtownika stanowi 
Lak zwany separator wal<3owy, w którym wal 
obraca się między dwoma biegunam_i ma.gnetycz
nymi. Jako l)l'zyrzącly pomocnicze slużą specya.l
ne odpylacze i piec do ~uszenia. W olawiano
srebrnej hL1cie Emser (Emser Gewerkschaft) prze
rabiają w przeciągu 20 godzin 22'j 2 t blendy o 
zawartości 24:,48% Z n, zawierającej szpat żelazny. 
Przez przepuszcze11ie przez sortownik otrzymuje 
się 52,60% blendy cy1ikowej, zawierającej 4:3,31% 
Zn, 43,48°/0 szpatu żelaznego, zawierającego 2,73°/0 

Zn, i 3,92% przejściowych produktów, zawierają
cych 13,10% Zn. Koszta przygotowania wyno- 1 
szą 2 111 30 fen za 1 t. Przy przerabianiu mię-

żelazna, 9) czerwony i brunatny żytkowany że· 
laziak (Glaskopf), 10) zbite żelaziaki brunatne, 11) 
rudy łąkowe błotne (darniowe), 12) czerwone i 
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brunatne żelaziaki, zawierające dużo wapna, 13) wypadku nam.iar opuszcza się prosto i rozdziela 
miękkie brunatne żelaziaki, 14) piryty _prażone, równomiernie nad górnym stożkiem, zamykają
lo) zwietrzale żelaziaki brunatne, lG) prażone cym ulawiacz gazowy. PoRLIG używa budowy, 
gliniaste węglany żelaza, 17) szpaty p1·ażoue. w której rozdzielanie namiaru da się regulować 
Dla należytej oceny rud żelaznych trzeba także zupełnie tak, jak przy namierzaniu ręcznem i nie 
mieć na uwadze topliwość ich, mającą duże zna- wymaga częstego 1'adowania, jak tego zachodziła 
czenie w obliczeniu namiaru. Topliwość ta stoi potrzeba przy starym sposobie. Materyal podno
w ścisł'ym związku ze składem chemicznym (za- si się w dużych naczyniach, które stawia się nad 
wartość Al2 0 3 , kwarcu i magnezyi). Autor po- pieeem a przez opuszczenie dna tych naczyń ma
rządkuje rudy podług wzrastającej topliwości: teryał spada wprost do przyrządu namiarowego. 
l) rudy, zawierające dużo Si02, 2) żelaziaki kwar- Do obsługi windy sluży nadzwyczaj proste urzą
cowe, 3; twarde ferrosyderyty, -1:) twarde żelazia- dzenie wagonu motorowego. 
ki, za wierające dużo wapna, 5) miękkie g li ni as te 1 O bJII'(~ietacli rwi~tyclt i sposobie ich topienia. 
rudy, 6) rudy, zawierające mało Al~03 , 7) żużle l GaoNDAL. (Osterreichische Zeitschritt f. Berg und 
żelazne, 8) rudy, zawierające mangan, 9) rudy, ZA.- HiiLtenwesen, 1004, 52, 589). W Herrang już 
wierające dużo mangan u. W końcu swej pracy przed laty był w użyciu sposób magnetycznego 
autor podaje przegląd użyteczności rucl żelaznych sortowania rud, otrzymywany jednak wytwór w 
w celu otrzymania rozmaitych gatunków żelaza skutek wysokiej zawartości iarki źle osadzał się. 
w piecu wielkim. Ponieważ zawartość fosforu wynosiJ'a tylko 

O teor_vi procesów w wielizim piecu. R. ScHJ,NGK. 0,003°/0 , przeto próbowano otrzymany wytwór 
(Zeitschrift f. Elektroehen1ie, 190±, 10, i187). (Por. brykietować i przez równoczesne prażenie odsiar
Pr.seglqrl Gómic.c:o-!lut11iczy, r. 1905, M 1). czać a za granicą przetn,piać na surowiec. Pod-

Sa.IJW c. ::yJute tariownnie maleryatów i wptvw czas prażenia brykiet w piecu WEsTMANA udało 
ta/~owego na bieg i profil wiell~iet;o pieca. O. Sm- si9 wydalić tylko 60°/0 siarki; zbudowano więc 
:MERSBACH. (Stahl und Eisen, 190±, 2-1:, 873). D. BA- spef'_yalny piec dla brykiet 45,6 m dl:ugi, w któ
KER wypowiada krótko i węzłowato swe zapa.try- rym pierwsze 16 m slużyło jako przestrzeń pod
wania na skutki i bntki samoczynnego zadawania grzewająca, dalsze 13 lit slużyly do właściwego 
materyalów do wielJ..::iego pieca. Dowodzi on, że odsiarczenia a 17,:) m dla ochłodzenia materyału. 
ten sposób zwięk za nawet ilość używanego kok- ~ Bryk.iety zawierały 59,50fo, żelaza, 0,34% S i 
su. Przyczyną jest kruszenie się materyatu opa- 0,009°/0 P. Pierw ze doświadczenia w 1400° wy
łowego, jakiego doznaje podczas vrzesypywania kazały, że zawartość siarki spadła do 0,020fo, przy 
z jednego zbiornika do drugiego. Nic też dziw- 1200° tylko do O,O.J:0 j 0 • Jeżeli wielkość ziarna 
nego, że w piecach takich w krótkim przeciągu brykietowanego materyału wynosiła od l llt111 do 
cza u zjawia się . wieszanie naboju i nieregularny 1/ 3 mm, Lo odsiarczenie było lepsze. Zawartość siarki 
bieg, a dysze ulegają częstemu spaleniu. W ce- w gotowym wytworze spadb do 0,007°/0 , przy 
lu usunięcia tyeh słabych stron zilstosowano wielkości ziarna 1

/ 4 Jlllll zawartość siarki spadła do 
większe ciśnienie wody chłodzącej, dodano do 0,0030fo. Stopień utlenienia we wszystkich wy
namiaru kwarcu, w skutek czego żużel stal się padkach byt jednakowy. Autor przypuszcza, że 
płynniejszy i wytwórczość wzrosła. Dowiedzio-

1 
koszta prażenia są te same, co w piecu WEsTMANA. 

no także, że przy samoczynnem zasypywaniu Materyal gotowy, zawierający GOOfo żelav.a, sprze
układanie się cząstek namiaru było zu1)ełnie nie- dawano w Herrang po 61

/ 2 korony, natomiast ma
równomierne, mianowicie po jednej stronie pieca j teryal na brykiety, zawierający 65°/0 żelaza, pla
uHadal się lepszy, t. j. gruby koks, ruda i top- cono po 20 koron; 150 t z tego ostatniego wysy
nik w większych kawałkach, po drugiej zaś stro- łano do lmty Beadmore w Glasgowie. Przy 
nie leżał miałki koks. drobniejsza ruda i bardziej przetapianiu w jednym z wielkich pieców w 
rozdrobniony topnik. to też piec pracowaJ szybciej Szwecyi na węglu drzewnym zużywają brykiety 
z jednej, niż z drugiej strony, bieg też pieca z jednej dotąd 50 li! węgla. Zawartość tlenku węgla w 
strony był gorętszy. niż z drugiej, w skutek czego gazach wynosi 230fo; gaz ten jest zupeł'nie dobry 
też ściany pieca zużywały się bardziej z jednej, niż do poruszania motorów, ale zdaje się, że wymao-a 
z drugiej str.ony. Zbudowanie owalnego lejka roz- bfl,rdziej złożonych przyrządów oczyszczających. 
d~ielającego zapobiegło temu. Na innym piecu Wytopiony surowiec. zawiera mniej niż 0,01°/0 
Wielkim zbudowano rozdzielający lejek ruchomy siarki i zaledwie l.OlOfo fosforu. STRIDSBERG pra
(obr?towy). Amerykańskie pochyłe windy wiel- l cował w Bredsji:i nad przetapianiem brykiet, ale 
kop1ecowe wymagają koniecznie lejka rozdzielają- widocznie nie otrzymał takich dobrych rezulta
cego, gd;rż podnoszą materyal w wagonikach, tów. HENRY Lours podaje szczegółowy opis zakła
które dop1e~o u góry przewracają się. F. W. LuR- 1 dów w Herrang, omawia sposób rozdrobnienia, 
MAN~ stara_ s1ę wadę tę usunąć w ten sposób, że wa- sortowanie magnetyczne, brykietowanie, wypala
gomk umieszcza na pochyłym koszu z poziomą nie, wielkie piece i sposób ich pędzenia. W pie
platformą, :wyciąga do góry i stawia pionowo cach generatorowych dla wypalania brykiet zu
nad podWÓJnym uławiaczem gazowym; w tym życie opału wynosi 3,750fo węgla, licząc na ciężar 
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brykiet wypalonych. Przeróbka wynosi 100 t na l w przyrządach, służących do oczyszczania gazu, 
dobę. wprowddzić taki system, aby gaz przechodził na-

.1/inllcie rudy, jnlco pr.syc.'2fylla .mbur.-:;eJI 'l.V wie!- przód przez suszarnię a następnie przez plucz
/dm piew. A. WErsKOPF. (Stahl nnd Eisen, 1904, kę wodną, zaopatrzoną w inżektory KoRTrNGA. 
24, 1225). Aby usunąć trudnoś<:i, jakie powoduje Z przemywacza gaz miał przechodzić przez zyg
przetapianie mialkich rud w wielkim piecu, sta- 1 zakowaty 1wzewód do skrul>era koksowego, w któ
rano się z jednej strony zmienić jego profil, rym zawartość pyill spadał'a z 3 gr do 0,478 gr w 
z drugiej zaś strony zmienić namiar, przezna- l 1113 a zanim gaz doszecll do motoru, ta ostatnia 
czony do topienia. .!' ajpewniej jednak można zawartość spadła do 0.25 gr. Pollieważ jednak 
uniknąć zaburzeń, jeżeli mialkim rudom nadamy ten stopiel"t oczyszczania okazal się niewystarcza
pewną określoną formę (brykiet). Miałkie rucly jącym, przeto zn skruberami koksowemi ustawio
przyczyniają się glówuie do wydzielania węgla, no wentylatory, które oczyszczały gaz do zawar
który następnie staje się przyczyną zaburzeń w tości pyłu 0,025 gr; w skutek tego uznano za stosow
wielkim piecu. Autor na podstawie 11ajnowszych ne skrubery koksowe wyłączyć jako zbyteczne. Au
badań stara się wyjaśnić przyczyny zaDurzeń. tor [Jrzytacza kilka przykładów zastosowania wen
Ze wszystkich sposobów brykietowania podług tylatorów ScHIEBEGo, w których wykazuje Jliedosta
mniemania autora dwa tylko mają racyę zastoso- teezny sposób oczysz{'zania i nieekonomiczny spa
wania w p1'aktyce a mianowicie: 1) Sposób kon- sób pracy wentylatorów przemywających. Zawar
glomeryzowania ze szkłem wodnem podlug- DELL- tość pyln w gazie przed doświadczeniami wynosi
WIK-FLEisCHE:RA (3 marki za ] t gotowych brykiet); L1 3,8--4,95 gr; pomima wprowadzenia 5,47 l wo
sposób prażenia ELBERSA, zużyw<tjący 3-6°/0 do- dy dla l 111

3 gazu zawartość pyłu w najkorzyst
kladnie zmielonego żużla jako topnika (3,50 mar- niejszym wypadku spa21R do 0,08 gr, w innych 
ki za l t surowca). 2) Sposóu brykietowania Sco- 1 wypadkach 0,-±-0,44 gr. Zużycie siły w weuty
RIA. Miałkie rudy, dane do brykietowania, wiąże latarach przemywających wahało się od 0,78 do 
się wraz z ziarno,vanym żużlem. Powstająca w 1 l,t)() JP przy użyciu 5,62-6,47 l wody naJ lll3 ga
ten sposób brykietajest odporna na wpływy at- zu. Aby osiągnąć ten sam cel, t. j. oczyszczenie 
mosferyczne, jest równomierna i tak porowata, gazu do zawartości 0,026 gr w l m3,jak w plucz
że gazy wielkiego pieca dziaJ'ają na nią bardzo ce TmrsENA, t,rzelJa było po~tawić przynajmniej 
szybko. Koszta tego sposobn brykietowania w trzy wentylatory jeden za drugim. Zużycie wc
praktyce nie są jeszcze obliczone i u tanowione. dy w jednym wentylatorze wynosi trzy razy ty-

Kor.z:_vśct~ ja/de pr.::y11osi susze11ie 1uiatru, 1vriy- le, co w płuczce 'ruEISENA. Z porównania kosz
mauego rio wiel/deg-o pieca . (St.ahl und Eisen, tów wynika, że skruberowe i wentylatorowe 
1904, 2-±, 1289). (Por. Przeglt.zd (;ómic.::o-Hutllicy, oczyszczanie kosztuje 5~,2 fen. na 1000 m 3

, a 
r. 1805, J'& 3). przemywanie centryfngalne podług systemu 'rHEI-

Apnrat Keylingsa rio oczys:;c::;altia od p_vtu [{a- SENA tylko 22,1 ±en. Ten ostatni system pracuje 
z ów 1.vylotow I'Cii ::; !wpuln!~ó m. (Usterreichisc h e zatem o 60°,'0 taniej, niż skra bery i wentylatory, 
Zeitschrift f. Berg und Hi.i.ttenwe en, HłO±. 52. 29). a o 70% taniej, niż went.vlatory p1·zemywające. 
Aparat sklada się z rodzaj u piuczki wodnej, w Przyr':f~uł Ed. Tlieisena rio oc.::vs::c::;allin gazu 
której gaz przechodzić musi do góry, spotykając ·wylotowe,t?,·o i .~enerntorowet?,·o. Eu. THEISEN. (Stahl 
na drodze delikatne dobrze rozdzielone stl·nmie- und Eisen. 190-±, 24:. 285). Autor omawia zasadę 
nie wody. Nad górnym otworem wylotu pieca urządzenia pluczki dla gnzu i porównuje działa
znajduje się pierścieniowe rozszerzenie, w którem nie, urządzenie i koszta ruchu swego aparatu z 
zawieszona jeHt pokrywa z lrtnego żelaza w ten wentylatorami skrzydłowymi, zaopatrzonymi w 
sposób, że uchodzące gazy muszą przechodzić rury, doprowadzające wodę, które to skrzydla 
przez swobodną pierścieniową przestrze1i. Na mają zastępować działanie środka. zmuszającego 
pokrywę spływa z góry silny strumień wody, gazy do poruszania si9 przeciw prądowi oczysz- · 
puszczany z dyszy. 'ren strumień wody rozbija czającej cieczy. Rezultaty, .zaczerpni9te z prak
się o poklywę i zamyka swobodną przestrze:l1 ro- tyki Wielkopiecowej, gdzie działał przyrząd THEI
dzaj e m plaszcza deszczowego. W oda zbiera się 

1

1 SENA do oczyszczania gazu, do wodzą, że zawartość 
w rynnie, otaczającej górny obwód pieca. TaJcie pyłu można doprowadzić do 0,04 gr w l m3

• 

urządzenie ma powodowae silne przemywanie 11000 nt3 oczyszczonego w przeciągu godziny ga
gazów wylotowych, przyczem pył i i. kry zabie- zu wymagają 4--5 lP. Przyrządy robi się takie, 
ra woda a kwas siarkawy (SO:~), pochodzący z ' al>y dostarczały 30 000-50 000 nt3 11a godzinę. 8ą 
koksu, zostaje pochłonięty. Na 100 kg wytopio- one w założeniu o 1/ 5 a co do pracy o 2/ 3 ta~sze 
nego surowca zużywa się 70 l wody i tą ilością od wentylatorów. Zużycie wody chłodząceJ '!" 
łowi 0,5 l stałych części. Aparat ten czyni po- 1 wentylat,orach jest większe, niż w przyrządz1e 
dobno zbytecznem stawianie komina i komory TuEISENA. Te ostatnie aparaty wymagają na 1 000 
iskrowej. 

1
m3 gazu 14,G fen. kosztów ruchu. Wentylatory 

TV sprawie oc.;;_vs.:;c:?Jania gązu. En. THEISEN. , wymagają 3 razy więcej. 
(Stahl und Eisen, 1904:, 24, 1012). O sANN proponowal TVp~vw ga.'JÓW Jtn surowiec. JAMES GAYLEY . . 
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· (Eng. and lYiin. Journal, 1904, 77, 69). · Autor ro- sposobowi namierzania, mianow1c1e tak, że koks 
bi uwagę, że braki, jakie często spotyka się w sypie się rówuocześnie z rudą, J?rzyczem pojedyn
odlewach z surowca, a przypisywane zazwyczaj cze materyały układa się na leJkU rozdzielającym 
obecności tlenu w metalu, trzeba. raczej przypi- w oznaczonym porządku. Przy spusz-czaniu uni
sywać zawartości siarki w koksie lub odpn.dkom ka się w ten sposób zbyt silnego zalegania miał
żelaza, dodawanym do surowca. Przytacza on kiej rudy około ścian pieca. Przy użyciu dolomitu 
1'!-astępujący przyldac~, zaczerpnięty z praktyki. najlepsze rezultaty otrzymano, wytapiając ua 100 t 
Zelazo, wytopione na węglu drzewnym, zawiera- surowca GO t żużla; możliwie gorący bieg pieca 
jące 0,75% fosforu, dawało doskonałe odlewy kół zmniejszał ilość pyłu w gazach. Ręczne namie
wagonowych. Aby się przekonać, czy inne żela- rzanie pieca okazało się daleko korzystniejszem, 
zo (wytopione na koksie) da takie same rezultaty, aniżeli namierzanie samoczynne. ~IMMERSBACH 
wytopiono surowiec z rudy, zawierającej nadzwy- mniema, że przy przerabianiu takich drobnych 
czaj małą ilość fosforu, i to w temperaturze niż- łatwo redukujących się rud można otrzymać jesz
szej, niż surowiec, wytopiony na węglu drzewnym. cze lepsze rezultaty, jeżeli zastosuje się koks w 
Gotowy odlew zawierał około 0,030fo fosforu, tę kawalkach wielkości pięści. 
samą ilość węgla i krzemu, co surowiec pierwszy, Powstawanie żużla 'lCJ procesach hutniczych, je
a jednak w odlewach nie otrzymano tak dobrych go budowa i przemystowe zastosowanif!. MATHEsrus. 
rezultatów. Przypuszczano, 7-e przyczyną tego (Stahl und Eisen, 1904, 24, 1000). Zużle tworzą 
jest większa zawartość azotu, t. j. mniemano, że się jako wytwory uboczne w procesach otrzyma
żelazo, wytopione na węglu drzewnym, pochłania nia metali i przy ich rafinowaniu, jeżeli wytwo
runiej azotu. Oba gatunki żelaza poddano bada- 1 ry reakcyjne metali lub ich domieszek nie sąga
niom a oprócz tego kawalek żelaza bessemerow- zami (żużel pudlowy, bessemerowski, tomasowski, 
skiego i kawałek tomasowskiego, zawierającego martenowski, żużle procesów i redukcyi zapomo-
0,50fo fosforu. Wbrew wszelkim oczekiwaniom cą glinu) i gdy zastosowane rudy i paliwo zawie
pokazało się, że żelazo tomasowskie, wytopione rają domieszki, które podczas procesu dają wy
przy naj wyższej temperaturze, posiadało najmniej- twór płynny (zżużlowanie gangartu). Pierwsze ga
szą zawartość azotu. Autor przypisuje nie pomyśl- tunki żużla składają się z tlenków, siarczków lub 
ne rezultaty nierównościom w materyale, powsta- fosforanów, drugie z krzemianów. Złożenie siarcz
łym w piecu wielkim w skutek niejednakowej ków jest bardzo proste. Złożenie spineli (gUnia
ilości wprowadzonego wiatru. nów i żelazianów) nie jest dokladnie poznane; 

Sposób pr.::etapiclllia min.lkiclt rud .lfesabi w wiadomo tylko, że tworzą się one, gdy zasado
amerykmltsldc!t 'lCJielldclz pieca c !t. O. 8IM~1ERSBACH. w ość żużla przekracza skład ortosili catn, przy
(Stahl uncl Eisen, 190±, 24, l 007). Hematytowe czem tlenek glinowy i żelazowy grają rolę kwa
rudy okręgu Mesabi zawierają 58% żelaza, nie sów. W złożeniu krzemianów powołuje się autor 
posiadająjednak środków wiążących, tak że w tern- na AKERMANA i J. H. L. VoGTA, którzy rozmaite 
peratnrze żaru nie spiekają się, jak rudy, pocho- stopnie nakrzemowania sprowadzają do ortosilica
dzące z Gogebie, Menominec lub :Marquette, lecz tu 2RO.Si0 2 i metasilicatn RO.Si0 2• Trójkrze
tworzą pył drobny i w wielkich ilościach unoszo- miany trzeba uważllć za rozczyny kwasu krzemo
ne bywają przez gazy wylotowe. Ten ustrój rud wego w metasilicatach, subsilicaty za rozczyny 
powoduje wielkie straty w namiarze wielkiego zasad w ortosilicatach. W żużlach fosforowych 
pieca, nieregularny bieg i nagle opadanie naboju. wskazuje autor na tę okoliczność, że dopiero w 
Przyczynę tego ostatniego zjawiska tłumaczy O. żużlu tomasowskim znaleziono nieznane dotąd 
LAUDJG tern, że rudy Mesabi wydzielajił dwa razy połączenia czterozasadowego fosforanu wapna. 
tyle delikatnego węg1a, co inne gatunki rud, a Zużel tomasowski zawiera obok tego połączenia 
rozpulchniają się przytmn same, powiększając w l jeszcze tylko ortosilicaty, spinele i siarczki. W 
dwoj_nasób swą objętość. Wskute.k ~akich włas- , sprawie za?tosowan_ia żużla wspo~ina .a~tor o ż?-ż
noścl BACHMANN użył do przetop1e111a tych rud lach alummo-term1Cznych, daleJ o zuzlach Wlel
pieca, zaopatrzonego w wązki wylot i wydęcie w kiego pieca, z których kwaśne z pieców pędzo
:profilu właśnie w tern miejscu, gdzie rudy ulega- nych na węglu drzewnym używane bywają jako 
Ją rozpulchnieniu. W ten sposób uniknąl on cegły do budowy. Omawiając żużle, otrzymane 
za:"isania naboju. Możność przetapiania mesabij- na koksie, autor wspomina o użyciu ich do wy
sk1Ch rud samych osiągnięto jeszcze w inny spo- robu kamieni żużlowych i wyrobie żelaznego ce
sób. Jak donosi BoRRow, wielkie piece w She- mentu portlandzkiego, wspomina również o no
nango przerabiają obecnie namiar 93,7% rud wyro sposobie wyrobu delikatnego cementu. W 
Mesabi i 6,770fo krzemistych żelaziaków, a wydaj- sprawie żużla tomasowskiego główną rzeczą jest 
ność wynosi 53,25% żelaza. Piece mają 18,3 do praca nad rozdrobnieniem, która odbywa się na 
2? m wysokości, 3-3,35 m szeroki wylot, wydę- mokro bez tworzenia pyłu, dzięki czemu zjawia 
Cle 4,6-5,2 lit a skrzynię 3-3,2 m. Dobre rezul- się jeszcze wiele stron dodatnich, ułatwiających 
taty z .. czystym namiarem, składającym się z rud następnie użycie żużla, jako materyału nawozowego. 
mesab!Jskich, otrzymano dzięki specyalnemu (c. D. N.) Henryk Wdowiszewski. 
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Przemysł cynkowy w Królestwie Polskiem w czerwcu r. 1905. 
Wydobywanie galmanu. W czerwcu r . 1905 wytwórczość galmanu była następująca: -

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

Nazwa kopalni Od pocza,tku l Od początku Od początku roku 
Czerwiec roku do Czerwiec roku do Czerwiec do 30 czerwca 

30 czerwca 30 czerwca 

-
p u d ó w pudów l % pudów l % -
l Bolesław 8! 252 -'J81 7Ó4 78 122 488461 - 3 130 - 4 + 6t)g7 + T 

Józef . '54 404 870 342 201 7o8 l '7Ó 3g6 + -'17 3°4 + 31 + 300054 + 35 
Ulisses 240005 l 358 002 2o8949 l 482 292 -

l 
31 os6 - 13 + 124290 1 + 9 

' 

Razem l 47:661 l 2710Io8 1 488779 3'47'49 l+ 17118 1 + 4 1+ 437041 1 + 16 

Podług gatunków wytwórczość galmanu była następująca: gruby 151864 pudy i drobny 336 915 
pudów. 

Wytwórczość galmanu z błyszczem ołowiu byla następujaca: . 

Nazwa kopalni 

olesław B 
J 
u 

ózef. 
lisses 

Rok 190± 

Od początku 
Czerwiec roku do 

1:!0 czerwca 

---
p u 

24687 l8o 549 
-- -

3g6) 23 361 

Rok 1905 

l Od pocza,tku 
Czerwiec roku do 

l 1:!0 czerw ca 

d ó w 

2481) 171 318 
- -

7Ó7 5 720 

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

Od początku roku. 
do 30 czerwcu 

-l % l O! pudów pudów ,u 

+ 128 + ·-
l 

-l - 9231 5 
- - - -

- 3 198 - 81 - 17641 - 75 

Razem l 28652 l 203910 l 25582 l 177038 l - 3070 / - 11 l - 2ó872 1- 13 

Dnia 30-go czerwca pozostalość wydobytego zarobili 25418 rubli. Przeciętny zarobek jedne
galmanu na kopalniach wynosiła 1297 786 pudów, go robotnika wynosił na dniówkę 97 kop. Wy
galmanu z błyszczem ołowiu 152610 pudów. padków nieszczęśliwych z robotnikami było: 14, 

W czerwcu r. 1905 w 3-ch czynnych kopal- zakończonych częściową niezdolnością do pracy, . 
niach galmanu przeciętna liczb::.. robotników wy- i 7, zakończonych wyzdrowieniem zupeł'nem. 
nosiła l 095. Robotnicy odrobili 26 296 dniówek i 

Pfukanie galmanu. W czerwcu r. 1905 wytwórczość galmanu piukanego była następująca: 

Nazwa płuczki 

lesławska Bo 
Olk 
Me 

uska . 
chaniczna 

H,azem . 

Rok 1904 

l Od początku 
Czerwiec l roku do 

30 czerwca. 

p u 

87230 )21 6g7 
- 15 000 

123 594 76g 539 
l 

Rok 1905 

Czerwiec 
Od początku 

roku do 
30 czerwca 

d ó w 

86864 554 491 
- -

200630 493 78o 

W r. 1805 otrzymano więcej C+) 
albo mniej (-), niż w r. 1904 

Czerwiec 
Od początku roku 

do 30 czerwca 

pudów l % pudów l % 

- 366 - o + 32794 + 6 
-- - - '5 000 - 100 

+ 77036 + 62 - 275 759 - 36 
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Wytwórczość błyszczu ołowiu była następująca: 
-

Nazwa płuczki 

olesławska .B 
·O 
M 

lkuska . 
echaniczna 

-
Rok 1904 

Od początku 
Czerwiec roku do 

E' J czerwca. 

p u 

5 o6o 25 120 
- -

150 2 g)() 

Rok 1905 

-l l Od pocza,tku 
Czerwiec roku do 

30 czerwca --d ó w 

28g4 l 1466s l 
-

l 
-

- 100 

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

Czerwiec 
Od początku roku 

do 30 czerwca 

- pudów l % pudów l % 

- 2166 - 43 - I045) - 42 
- - - -

- I)O - IOO - 2JOO - cfJ 

Razem . l 5210 l 27920 l 2894 l 14765 1- 2316 1 - 45 1- 13155 l- 47 

Dnia 30-go czerwca r. 1905 pozostalość galma- cy odrobili 4976 dniówek i zarobili 3546 rubli. 
nu płukanego na płuczkach wynosiła 790 544 p u- Przeciętny zarobek jednego robotnika na dniówkę 
·dy, błyszczu ołowiu 1830 pudów. wynosi! 71 kop . Wypadków nieszczęśliwych z 

W czerwcu r. 1905 w 2 czynnych pluczkach robotnikami było: 1, zakończony częściową nie
g almanu i błyszczu ołowiu przeciętna liczba l zdolnością do pracy i 1, zakończony wyzdrowie
zatrudnionych robotników wynosiła 207. Robotni- niem zupelnem. 

Wytapianie cynku. W czerwcu r. 1905 wytwórczość cynku była następująca: -
Rok 1904 Rok 1905 W r . 1905 wytopiono cynku więcej 

(+) albo mniej (-),niż w r. 1904 

Nazwa huty / Od pocza,=- . l 0' '"'"'"" . Czerwiec 
Od początku roku 

Czerwiec l 1•oku do CzerwieC roku do do 30 czerwca 

aulina .P 
K 
B 

on stan ty 
ędzin 

p 

37 263,75 
I2 001 
17 I98 

30 C<llerwca 

u d 

l 143103,50 
73 378 

l 102 639 

Razem l 56 462,75 1 3I942o,so l 
Wytwórczość pyłku cynkowego była 

-

Nazwa huty 

aulina . p 
K 
B 

onstanty 
ędzin 

Rok 1904 

Czerwiec 
Od początku 

roku do 
30 czerwca 

p u d 

l 055,30 l !0632,30 

4°3 l 2784 
45 1 

l 
297I 

30 czerwca 

ó w 

2! 523,50 87 045,25 -
IJ 072 so !78 -

I66g8 72 8s9 -

49 293,50 l 2IO o82,25 1-

n astępuj ąca: 

pudów l 
5 740,25 

929 
soo 

o/o pudów l o/o 

- 2I - s6 358,25 - 39 
- 8 -23200 - 32 
- 3 -29780 - 29 

"!!!!! 

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

Czerwiec 
Od p<icza,tku 

Czerwiec 
Od początku rok 

roku do do 30 czerwca ['J czer,vca 

u 

ó w pudów l % pudów l 0/ 
Al 

l 
2I3,) + I 268,8o 

l 
8 I z8,25 + 20 - 2· 504,05 - 23 

287 l q86 - 1!6 - 29 - 1398 - s o 
564 2 I93 + I 13 + 25 - 778 - 26 

Razem l I 909:301 16 387~30, l 2 I 19,8o l I r 707,25 l + 210,50 l + I I 1- 4 68o,o51 - 29 

Dnia 30-go czerwca r . 1905 pozostalość wy- dniówki i zarobili 26 721 r ubli. Przeciętny zarobek 
t opionego cynku w hutach wynosiła 20850,53 pu- jednego robotnika wynosił na dniówkę 1 rub. 32 
dów, pyłku cynkowego 3114,50 pudów. kop. Wypadków nieszczęśliwych · z r obot nikami 

W czerwcu r . 1905 w 3-ch czynnych hutach było: 2, zakończone częściową niezdolnością do 
cynk owych przeciętna liczba zatrudnionych ro - pracy i 5, zakończonych wyzdr owieniem zupel-
botników wynosiła 844. R obotnicy odrobili 20 263 nem. R. K . .. , 
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WYKAZ ILOSCI WĘGLA, 

wysłanego drogami żelaznami z kopalń zagłębia Dąbrowskiego w lipcu r. 1905. 

Nazwa 

kopalni 

. 
Droga telazna 

Warszawsko -Wiedeńska 

iw Je a 
ortiruer . 
ilowice 
rabio. H.anard 

N 
M 
M 
H 
p 
K 
s 
c 
F 
Ja 
A 
M 
M 
R 
G: 

aryż 

azimierz i li'elii<R 
a turu 
zeladż 

}OJ'<t • 

n 
n toni 
ikołaj i J•,ra.nciszek 
atylda 
eden. 
rodziec 11 
ndl·ze.i I1 i Tadeusz II A 

Ja 
F l 
Au 
H 
Ta 
A 
Gr 
N t 

kób. 
otz Nudo! t' • 

drzej l. 
elena 
deusz l . 

]wina 
odzieo l 
e rada 

ata-rz nn. i Ludwika. K Y 
Jtaze1n. 

Droga lalazna 
lwanurodzku-Dąbrowska 

Niwka 
Mortirner 
Hral>ia Renarei 
Pary2 
Kazimier~ 

Red en 
Andrzej l. 
Helena 
Matylda . 
Jakób. 
Tadeusz . 
Franciszek 

-
Rok 1904 _l Rok 1905 

-- - ---
w Y s ł, A N o w Jii G: L A 

- - - -
W miusi(\cu Od początku r(l kn W miesiącu Od początku roku 

lipcu do 31 lipca lipcu do 31 lipca 

- - - - ---
~ ~-g~ "' ~-g~ "' l ~~- " ~-~ » 
·o IŻ•.-t N :0 cd ..... (,) :0 =·.-t~ :0 ~·~ ~ (:;"" ... .r;O "" ~~~ bO P<"o ", 
o 

~m-g o o »'r:l..o o ~'d _g 
!:':: t:: ~~~ :::: .. .,o ~ "as o 

p.; <l" p.; P::<=l" &:;~=i" 
--

w A G o N ó w 

l 2 ~83 88 lti Oa l !!5 l H ! ~ 75 9 8:-lO 59 
96!1 l 37 1:.! 087 71 l 370 5:l 8 62:l 51 

2 668 103 18 670 110 2 387 92 ll 352 l 615 
2 230 l >16 J 7 019 1 Ol 2 33!! 90 12:186 75 
J 9:18 7-! 13 -!83 80 lf:Jj3 60 8 !143 fi::! 
l 77:J 68 l! 87~J 88 l 9:17 7-! 10 :!70 61 
2 858 110 ~1 n9 J30 3 160 122 20 '!.17 120 
2 355 91 l 819 111 2 825 109 l :l 7!!5 82 
1392 l fi i! 9 404 56 1 286 ·Hl 7 65 '~ .J.6 

268 lU 1830 l l 130 5 l .J.88 l !) 

537 21 3 627 '!.l .J. (l l 15 l 977 u, 
-!6 2 294 2 fl4 2 3! 3 2 

- - 73 o 'l o 19 o 
l o .J.5 o \)~ 4 .J.3.J. 2 

.J.5\l 18 2 352 14 7>:.'.9 

l 
20 2196 13 

122 5 1 13\l 7 ~5 l 57 o 
- - 11 2 l .J.9 :.l :'>Ol a 
2ii9 lO J 528 9 215 ~ l 1\16 7 
50 2 281 2 12 o 109 l 
52 2 :>3a 2 - - - -

- - .J. i) o - - - -
9 o 161 1 51 2 182 l 

- - - - - - 103 1 
270 LO l 811 11 [5<.; lO 2 026 12 

78 :{ 7~5 .J. 117 ;) 807 ~) 

l 20 619 7\J:l l t5H 72:-.l !127 12() 7.J.(l 

l 
79({ l 114 706 683 

1 260 
3n 
965 
881i 

l :l62 
20;) 

75 
16 

l 

l 

l 

l 

-!8 
Ił 
:n 
3.J. 
5'3 

8 
3 
l 

-
-
-
-

10 1:l0 
3 06-! 
H5U 
7 630 
8 054 

S64 
5'!2 
11:'. 
Jl 

622 
17 
2 

60 :HJ8 
18 .J. 'l8 
5o l.i7ł 
-!5 :J84 
.J.8 !)66 

l ft n 
a .J.8 
l -
o -
.J. \l 
o -
o -

.J. 7!!8 1 

l 
n :ł!J 
16 2 OH 12 
26 .J.870 29 
15 ::J860 l 2:l 
n 6 fl77 39 
a 32!1 2 

l 
:t 'lli:l 2 

- - l -
l - - -

o 5! l () 
l - -
l - - l -

-W r. 1905 wysłano węgla. wię-
cei ( +) albo mniej (- ), niż 

w roku 1904 
-

l 
\V IUieSit\CU \V okresie czasu 

od początku roku 
lipcu do 31 lipca 

- - -
wagonów o wagonów OL 

Al 10 

- :l! l - Hi - () 221 - :i9 

+ -!O l + -!l - 346-! - 2\1 
- :m - 11 - 7 H 18 - :l9 

+ 109 + 5 - U33 - 26 
- B85 - :w - 1540 - 3! 

+ lll2 1 + 9 - 4 605 - 31 

+ X02 + Jl - l 7G2 - 8 

+ 470 + 20 - 502-1 - 32 
- 106 - 8 - l 752 - 19 
- 138 1- fd - il.J.2 - 19 
- li!~ l -- f~ - l 6:i0 - 45 

+ + 49 + 17 

+ 2 i - fi .J. - 7.J. 

t 97 9 700 + 389 + 867 
70 15 !56 - 7 

- 97 - 80 - l 082 - 95 

+ ł9 + - + 389 + 347 
- 4.J. - 17 - 332 - 22 
- 3 - 76 - 172 - 61 
- 5:.l - 100 - 33il - 100 

- - - 45 - 100 

+ u - .J.6-l t 21 + 13 
- - LOil + -- 12 - -! 'l15 12 
39 50 62 8 + + + 

t l- .J.2017 
l 

27 l+ 121+ 
l 
- 8(12 - 118 - 5 332 1 - 53 

+ 55 + 15 - 1 020 l - 33 
- 291 - :itJ - 46-!4 - 49 
- 501 - 57 - 3 770 - 49 
- 796 - ~.s - 1.J.77 - l 
- 13:'. - 64 - ii:l5 - 62 
- 27 - :{6 - 319 - !)5 

- 16 - 100 - 112 - 100 
- - - l1 - 100 

+ 9 + - - j68 - 91 
- - - 17 l - 100 
- l - - 2 - 100 

l 

Razem. 51-!1 197 l .J.060'l :.!40 l 2580 99 227!!5 1 136 1-2561 1- ~>O I -1n07 l - 44 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--~T----

1 25760 \!90 l 197:l25 1167 1 2::!32() 8!!7 137501 '319 1- 24!0 1- 9 1-59824 1 - 30 W ogól e 

W lipcu roku 1905 przypadało do podzia- 122758 wagonów. Z liczby tej kopalnie odwołaly 
łu _pomiędz:y kopalnie zagłębia Dąbrow~kie~o p~ 

1

2 946 \~ag., nie przyjęły z powodu bezrobocia ~57 
88o wagonaw dr. żel. Warszawsko-WiedenskleJ wag.,wmny były przeto otrzymać 19355 wago~1ow. 
na dzie1l. roboczy, co czyni na cały miesiąc Droga żelazna podstawiła 20274 wagonów czyh 780 
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wagonów na dzień roboczy, a przeto o 919 wago- browskiej. Kopalnie wysłały tą drogą 2 024 wa
nów, czyli 5% więcej, niż kopalnie winny były gony, czyli 78 wago~ów na dzień roboczy, a prze
otrzymać. Oprócz tego droga żelazna podstawiła to o 1144 wagony, czy li o 130% więcej, niż przy· 
kopalniom ponad normę 499 wagonów austryac- padało z podziału. 
kich. W lipcu roku 1905 kopalnie wysłały do 

W lipcu roku 1905 przypadało do podzia- Warszawy 3061 wagonów węgla, czyli 118 wago
lu pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego po nów na dzień roboczy; mniej, niż w lipcu r. 1904 
260 wagonów dr. żel. Iwangrodzko-Dąbrowskiej 

1 

o 638 wagonów, czyli o 15%. W okresie czasu od 
na dzień roboczy, co czyni na caly miesiąc 1 stycznia do 01 lipca r. 1905 kopalnie wysłały 
6832 wagony. Z liczby tej kopalnie odwolaly do Warszawy 22433 wagony węgla, czyli 134 
1029 wagonów, nie przyjęły z powodu bezrobocia wagony na dzień roboczy; mniej, niż w tym sa-
422 wag., winny były przeto otrzymać 5381 wa- mym okresie czasu r. 1904 o 7 911 wagonów, czy
gonów. Droga żelazna podstawiła 2597 wagonów, li o 26%. W lipcu r. 1905 kopalnie wyslaly do 
czyli 100 wagonów na dzień roboczy, a przeto o Łodzi 4 083 wagony węgla, czyli 157 wagonów 
2784 wagony mniej, niż kopalnie winny były na dzień roboczy; więcej niż w lipcu r. 190± o 
otrzymać. • 86 wagonów, czyli o 2%. W okresie czasu 

W lipcu roku 1905 przypadało do podziału od 1 stycznia do 31 lipca r. 1905 kopalnie wy
pomiędzy kopalnie zagłębia Dąbrowskiego po 35 slaly do Łodzi 23 349 wagonów węgla, czyli 139 
wagonów na dzień roboczy, czyli 880 wagonów wagonów na dzień roboczy; mniej, niż w tym sa
na cały miesiąc do przeładowania węgla w Go- ~ mym okresie czasu r. 1904, o 8278 wagonów, czy
lonogu z wagonów dr. żel. Warszawsko· Wie- li o 26%. 
deftskiej do wagonów dr. żel. Iwangrodzko- Dą- R . K. 

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

Nazwy 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 złamki metali 
Surowiec w gęsiach i damkach 
Zelazo różnych gatunków 
Stal różnych gatunków 
Platyna 
Rtęć 

Ropa naftowa 
Nafta 
Odpadki naftowe 
Wyroby z surowca 

-

(pudów) 

. 

Rok 

Luty 

T Y s 

262 
22 

l 

!OJ 
288 

4 
12o8 
2257 

-
l !O 

6 
l 

2 
20 

l 

-
6 511 

rgo 
2 

1904 

Od początku 
rokn do \!8 

lutego 

I Ę o 

262 
38 
4 

297 
74° 

12 
I 978 
5 343 

-

122 

7 
3 

l 
2 

25 
3 

-
1;094 

368 
3 

Rok 1905 

Luty 
Od pocza,tku 

roku do 28 

l lutego 

Y p u D o w 

3 3 
19 29 
18 s o 
6o 123 

l 479 
3 II 

2185 3 173 
- I66o 

48 48 
6 27 

30 30 
- -
284 284 

8 12 
l 2 

7 27 
4163 108r8 

171 178 
l 2 
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yroby 
yroby 

w 
w 
Z l 
Sr 

oto 
ebro . 

z żelaza . 
ze stali 

Przywóz z zagranicy do 

l Só 
Żu 
Ka 

kuchenna 
żle Thomasa mielone . 
mień litograficzny 

w ęgiel kamienny 
przez komory morza Bałtyckiego 

" " 
zachodniej granicy 

" " 
morza Czarnego 

" 
pozostale komory 

Ko ks 
przez komory morza Bałtyckiego 

-

Rosyi . 

lądowej 

" " 
zachodniej granicy lądowej 

" 
pozostale komory 

rka nieczyszczona w brylach Sia 
Sia 
A n 
A n 
Ru 
Su 

rka oczyszczona i kwiat siarczany 
tyrnon surowy 
tym on metaliczny 
dy metaliczne 
rowiec z wy kly 

przez komory morza Bałtyckiego 

" " 
zachodniej granicy lądowej 

z Finlandyi 
przez pozostale komory 

Su rowiec specyalny (manganowy i inny) 
przez komory morza Bałtyckiego 

" " 
zachodniej granicy lądowej 

pozostale komory 

Że lazo i stal sztabowe i wszelkie handlowe 
przez komory morza Bałtyckiego 

" " 
zacl1 odniej granicy lądowej 

" " 
morza Czarnego 

" 
komorę w Moskwie 

z Finlandyi 
przez pozostale komory 

ny żelazne i stalowe Szy 
Bla cha żelazna i stalowa 

przez komory morza Bałtyckiego 

" " 
zachodniej granicy lądowej 

" " 
morza Czarnego 

6 
l 

(pudów) s,8 
(pudów) -

z6 

34 . 2 

703 
36!2 

-
283 

Razem 45g8 

6 
22j6 

lO 

Razem 2 266 
: 9 

7 
2 
6 

-

4 
l l 

6 
-

Razem 21 

12 

7 
l 

Razem 20 

23 
30 
13 

3 
6 

21 

Razem g6 

5 

45 
42 
64 

1905 

II 3 6 
l l 2 

12,4 8 16,5 
- z 584,1 68zz,r 

55 22 83 

37 54 6z 
6 - -

2485 629 2639 
6446 1068g 13 326 

236 7 242 

739 622 770 
ggo6 li 947 16977 

6 10 14 

4474 115] 3 137 
23 7 12 

4 5°3 I 184 3 IÓ3 
go 3 7 
9 3 6 
2 - l 

8 6 I7 
12 2 2 

7 4 4 
13 2 2 
6 4 8 

- - I 

26 lO 15 

13 l 2 

9 l 5 
l l 4 

23 3 II 

45 I6 36 

l 69 12 18 

29 9 15 

3 2 2 
II 16 27 

37 8 20 

194 63 n8 

7 - -

Il9 97 170 
6s 14 32 

!Ol 47 52 
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przez komorę w Moskwie . 5 IO 8 10 

z Finlandyi - 3 I I 
przez pozostałe komory I5 27 r6 31 

Razem I7I 325 183 2g6 
'edź 

~ 85 204 99 2I4 
l n w wiórach, sztabach, prętach i blachach I,8 I I 4,1 5,2 
kiel f - w,r 4 8 
na w plytach, prętach i złamkach 21 41 16 34 
ęć - - - -
ów w plytach i złamkach 123 222 53 201 
ów w blachach 4 8 l 5 
nk w płytach i złamkach oraz pylek cynkowy 71 102 44 8g 
acha cynkowa, nie pokryta metalami 3 4 2 3 
cha cynkowa, pokryta metalami . - - - -

M1 
G l 
Ni 
Cy 
Rt 
Ol 
Ol 
Cy 
B l 
B la 
Pla 
Od 
Od 
Dr 
Ma 

tyna w sztabach, drucie i blachach (funtów) l 2 - -
lewy z surowca nieobrobione 
lewy z surowca obrobione 
ut żelazny i stalowy 
szyny z surowca, żelaza i stali oraz ich części 

przez komory morza Bałtyckiego 

" " 
zachodniej grani<;y lądowej 

" " 
morza Czarnego 

" " 
Rosyi środkowej . 

" 
pozostale komory 

Razem 
Na rzędzia i lokorno bile rolnicze 

przez komory morza Bałtyckiego 

" " 
zachodniej granicy lądowej 

" " 
morza Czarnego 

" " 
Rosyi środkowej 

" 
pozostale komory 

Razem 1 

4 8 
12 

l 
23 

I8 36 

51 120 
193 339 

16 38 
21 46 
s o g6 

33 1 639 

19 51 
120 191 

18 31 
6 12 

36 78 
199 

3 
5 

13 

48 
1!5 

r6 
15 
20 

214 

7 
64 
6 

-

47 
124 

6 

9 
24 

wg 
232 

32 
35 
35 

443 

8 
1!1 

7 
2 

6g 
197 

K. S. 

:E=:: o :r e s p o n d. e n c y e. 
Rozpaczliwy stan zdrowotny naszych miast 

i wsi wszystkim jest znany i szczególnie rażąco 
występuje przy porównaniu naszych miast i wsi 
z zachodem. 

Pomijając przyczyny tego zaniedbania, wy
pływające z obecnych opłakanych stosunków, pa
nujących u nas od szeregu lat, tamujących pra
wie zupełnie i tak już bardzo slabą inicyatywę 
prywatną, zazwyczaj trafiamy na usprawiedliwia
nie się brakiem środków. 

Z doświadczenia wiemy, że do wykonania 
wielu urządzeń zdrowotnych często nie są po
trzebne duże środki; że można niewielkimi względ
nie środkami, użytymi · wedlug prawidłowo na
szkicowanego z góry projektu, w ciągu niewielu 

lat otrzymać dzieło poważne i prawdziwe korzy
ści niosące. 

W wielu znów razach, gdy idzie o rzeczy 
doniosłej użyteczności ogólnej, środki na ten cel, 
jak to wskazują zresztą przykłady, mogą być 
osiągnięte drogą zaciągnięcia poży~zki, w której 
kapital znajdzie dobre oprocentowanie. 

Dla ułatwienia tym jednostkom i instytu
cyom, które, powziąwszy inicyatywę, chciałyby 
ją w czyn przyoblec, przy stowarzyszeniu techni
ków w Warszawie zgodnie z ustawą utworzony 
zostal "wydział urządzeń zdrowotnych użytecz
ności publicznej." 

Wydzial ma na celu rozwinięcie działalno
ści ku rozpowszechnieniu urządzeń zdrowotnych 
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użyteczności ogólnej i ułatwieniu urzeczywistnie- . Do zadań wydziału należą również starania, 
nia tych urz<tdzeil. miastom, gminom, wsiom, in- maJące na celu wzmożenie inicyatywy w mia
stytucyom spoŁecznym, towarzystwom i osobom stach, gminach i w iach odnośnie do wprowadze
pryvv:atnym. Program wydziału obejmuje urzą- nia w życie urządzeń zdrowotnych; w tym celu 
dzema, służące do dostarczenia dobrej zdatnej wydział zajmie się: 
d_o pieia wody z uwzględnieniem potrzeb prze- a) pr~ygot~nvaniem oclczyLów publicznych i pu-
Clwpożarowych, urządzenia kanalizacyjne i aseni- bhkacy1; 
zacyjne. oczyszczanie ścieków, niszczenie i lJrze- b) udzielaniem pomocy technicznej towarzy-
rabianie odpadków, bruki, plantacye, zaklady de- stwom, mającym na celu propagowanie hy-
zynfekcyjne, szpitale, rzeźnie, ką]Jiele publiczne gieny; 
i t. Jl· c) wypracowywauiem typów urządzerl. zdrowot-

WydziaŁ udzielać będzie pomocy doradczo- nych i rozpowszechnianiem ich do użytku 
nadzorczej instytucyom i osobom. które do wy- publicznego. 
dzinJn się zwrócą, w sprawacb: . Przy wszystkich swych czynnościach wy-

a) studyów wstępnych, badań miejscowych wa- dzial 11ie wchodzi z przed iębiorstwami w żadne 
ru_nków dla określenia zasad projektów za- ,1 stosunki :finansowe, nie podejmuje się żadnych 
mierzonych; przedsiębiorstw handlowo- przemysłowych i nia 

b) programów wykonania urządzell, szkiców o- przyjmuje żadnych przedstawicielstw. 
g~lnych i kosztów przybliżonych na porlsta- Zawiadamiając o powyższem, wydział urzą-
Wle badań powyższycl1; dzeń zdrowotnych użyteezności publicznej poleca 

c) porad odnośnie clo systemów, które w da- J swe usługi ku pomocy interesowanych i pożyt
nym wypadku do wykonania się zalecają, i kowi ogóJnemu. 
do sposobów wykonania; ·wszelką korespondencyę, dotyczącą wydzia-

d) przedstawionych do oceny projektów, propo- 1 u. pro. imy adresowae: Warszawa, (WŁodzimierska 
zycyi i ofert; 3/6), stowarzyszenie techników, wydziaŁ urządzeń 

e) dozoru ogólnego nad prawicHowem wykona- 1 zdrowotnych użyteczności publicznej (WUZUP). 
niem projektów. Z poważaniem 
Za czynności te pobierane będą ustalone l T~vd.~iat un:tJdze/t .~drowotnych 

przez zarząd wydziału opłaty. użylec.~uo.~ci p ublicz11ej. 

(Kronika bie;ąca. 
Samorząd ziemski w Królestwie Polskiem. jednej trony traty na wadze tygla platynowego, 

Do udziału w komisyi, mającej pod przewodnie- z drugiej - zmniejszając czas topienia mies za
twem pomocnika general-gubernatora 'Warszaw- niny do minimum. Do wy konania oznaczen ia te
ski ego p. PoDGORODNIKOWA obradować nad wpro- go miesza się drobno roztarte tlenki w tyglu pła
wadzeniem samorządu ziemskiego w Królestwie l tynowym z l tU' czystego KF..B~H i stopniowo do
Polskiem, powoiani również zostali przedstawicie- prowadza na palniku do topienia. Po upływie 
le przemysŁowców górniczych i hutniczych Kró- kilku minut masa twardnieje, poczem wypędza 
Jestwa Polskiego. S. się z niej znaczną część UF zapomocą rozcień-

0 ilościowem oznaczaniu żelaza i glinu czouego kwasu siarczanego, przenosi wszystko do 
w silnie prażonej mieszaninie, zawierającej parownicy plat,Ynowej, rozpus_zcza siarczany na 
mało Fe O i dużo Al

2
0

3
• Według HILLEBH.\NDA gorąco w wodzie, plyn redukuJe zapomocą kwasu 

przetwar!ar~ie krzemianów _w 1~ieszaninie pra~o- si_arkawego, l~tórego nad_mia~· wypędza się n~stęp
nej. zawierającej znaczne _Iloś_ci_ Al20 3 obol~ m~- me dwutl~nh~m .\~ęgla 1 mumuJe wreszcie ~~la~o 
wielkich ilości Fe20~, naJlepieJ uskuteczmć 1ę w zlew?e .JenaJs.~IeJ ka~ele~ne_m,, a_ zawar~osc gh
daje zapomocą pyrosiarczanu potasu, przyczem nu oblicza z rozmcy uzyte,J 1losC1 tlenkow. Na 
stale część platyny z użytego do tego c.elu tygla mo_cy prz~prowadzonyc_h doświa~cze~ DEus.sE_N 
platynowego przechodzi do ~topu, z ktorego na- twierdzi, ze dok~adnośc_1 oznaczema me zmn~eJ
stępnie siarkowodorem strącić Ją należy_, a nad- s~a \~C~1.l~ obecnosć kwa::meg:o fluorl~u potasu,_ Jak 
miar H

2
S wypędzić zapomocą CO~, zamm _przy- ro~n~ez 1 szklo w zlewce me_ zostaJe wytra~10ne. 

stąpi się do mianowania żelaza nadmangamanem !ezeh w roztworze ?becny Jest tyt~n, ktorego 
potasu. E. DEussEN zmienil ową metodę w ten Ilość kolorymetryczn~e oznaczyć na~ezy, to k~~s 
sposób, że zamiast pyrosiarczanu używa ~o prze- :fluorowodorowy musi być uprzedmo caŁkowiCie 
twarzania kwaśnego :fluorku potasu, umkaJąC z odparowany z kwasem siarczanym. (Chemik Polski. 

llossoJJeHo lJeHsypoio, 19 aBrycTa 1905 r. 

W drukarni St. S więckiego w Dąbrowie. -Wydawca Stanisław Ciechanowski. Redaktor M ieczysław Grabi ń_:~ 
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