
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
GL:;ASOPIS.MO, I' OSWl~CONE SPliA WOM PRZ~MYSŁU GÓH,NIOZJ~GO I HU'l'NICL:;I~GO. 

M 19 (109). Dąbrowa, dnia l październil{a r. 1908. Tohl V. 

C Ciąg dalszy, p . .\\ 18, str . 495/-

T a my s t e m p l o w e robią się ślepe, jeżeli 
wznoszą się w gardlach za zabierką, lub z otwo
rem przejazdowym, jeżeli mieszczą się przed za
bierką w· przyszlem gardle. 

Tamy ślepe budują s ię z szeregu stempli, sta
wianych jeden przy drugim w gn i eździe ogólnem, 
t. j . w rowie, wykopanym na spodzie, i zaklinowa
nych pod piętrem . Wysokość stempli dopasowy
wuje się do ksztal:tu chodnika i przy ści fl nach we 
wklęslości ach wytąpanych stemple muszą być coraz 
krótsze (rys. R40). Dobrze jes t próbować przedłu
żać rów ze spodka na ściany chodnika, ieby można 
było schować stemple krańcowe. Próba ta jednak 
bywa często bezskuteczną. Stemple powinny stać 
szczelnie jeden przy drugim. Jeżeli wskutek swej 

Skala l: 5 
Ry s. 339. 
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Skala l: 75 
Rys. 340. 

nierównosc1 stemple nie mogą przylegać do siebie, 
wówczas w szparki pomiędzy nimi należy wbijać 
cienkie deszczułki klinowe d (rys. 341). Następnie 
rowki pomiędzy stemplami wylepiają się grubą 
warstwą gliny; wszystkie złączenia na ścianach, 
spodzie i w stropie powinny być również star annie 
zaopatrzone gliną. Pon adto cala tama pokrywa 
się warstwą wapna, tak ieby przybrała jednolity 
kolor biały, ponieważ przy ciśnieniu na bi alej 
powierzchni lepiej uwidocz ni ają się wszelkie 
najdrobniejsze ry sy i wypaczania się w tamie. 

Jeżeli obawi ają się, ż e tama tak zbudowana 
me będzie dostatecznie nieprzenikliwa dla gazów 

lub oporna na odkształcenia pod wplywem ciśnie
nia, tamę przyrządzają z dwóch warstw stempli, 
przyczem stemple drugiego szereg u umieszczają w 
rowkach pomiędzy stemplami pierwszego szeregu 
(rys. 343). Stemple te, podobnie jak poprzednie, 
muszą stać na spodzie w rowie ogólnym a w stro
pie powinny być zaklinowane. Jeżeli , przystępu
jąc do budowy, mają odrazu na względzie tamę 
z dwóch szeregów stempli, rów w spodzie należy 
odrazu wykopać odpowiedniej szerokości. Przed 
ustawianiem stempli drugiej warstwy pierwsza 
wysmarowywuje s1ę grubą warstwą gęstego wap
na (rys. 342) tak, żeby, przy naciskaniu nowych 

Rys. 341 

d rL 
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Rys. 342. Skala l: 76 Rys. 

stempli na pierwsze, wapno wypełniło całkowicie 
puste przestrzenie pomięd7.y s te m plami o bu sze
regów; wapna musi być ty le, żeby wystąpiło na 
całej długości szwu pomiędzy nowerui stemplami 
na zewnątrz (rys. 343); wtedy dopiero można być 
przekonanym o szczelnem wypełnieniu wewnątrz 
między szeregami stempli. Gdy w t en sposób 
zostaną postawione wszystkie stemple drug iej 
warstwy, rozldinowywują je, podobnie jak pierw
sze, deszczułkami klinoweroi d, wylepiają rowy 
pomiędzy stemplami gliną jak również wszystkie 
złączenia ze ściankami chodnika, wreszcie całą 
tamę wybielają wapnem tak w celu uszczelnienia, 
jako też dla wygodniejszej obserwacyi wypaczania 
się. 

Widzieliśmy, że przy objawach powszechne
go ciśnienia n ajwi ęcej rujnują się ściany, które 
też głównie i wywierają ciśnienie boczne na obu-
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522 PRZEGLĄD GÓRNICZO -HU'rNICZY 1908 

dowę. Tamy stemplowe zbudowane, jak wyżej, wy- j się następnie zaprawą z całą tamą. Jeżeli stemple 
trzymują przeto w tych warunkach największe ' wyłazi na zewnątr~ bez załamania się, wysuwając 
ciśnienie z boków w kierunku poprzecznym do się górnym swym końcem, możn a próbować albo 
wysokości tamy (stempli). Ciśnienie to przyciska wcisnąć ten stempel nazad na swoje miejsce, albo 
jeden. stempel do drugiego. Spaczania_, którym przeciwnie ~yjąć go zupełnie z sz6regu i_ ?raku: 
ulegaJą w tych warunkach tamy, polegaJą na tem, Jący zastąpić nowym węższym lub ze sCięt8mi 
że niektóre stemple wychodzą z szeregu, co zdarza bokami, tak żeby mógł pomieścić się w szeregu. 
się zawsze, jeżeli środki stempli nie stoją ściśle 
w jednej linii. Jeżeli siły, ściskające tamę, nie 
działają w płaszczyźnie tamy, wówczas tworząca 
się przez to para sil usiluje tamę obrócić, odpy· 
chając bocznejej części w kierunkach przeciwnych, 
przez co tama szpetnie wypacza. się 

W wypadku pierwszym, gdy sily, ściskające 
tamę, wypychają z szeregu poszczp,gólne stemple, 
te ostatnie wyłażą oczywiście w tę stronę, w którą 
przesunięty jest środek ich względem calego sze 
regu, przyczem stemple albo górnym końcem wy
łażą z pod klina (rys. 345) lub też, jeżeli klin w 
piętrze mocno jest wbity, piętro zaś swoją drogą 
siadło na tamę, łamią się w środku, i środkiem 
wychodzą z szeregu (rys. 346 i 347). Dolne końce· 

Rys . 344. 
a_ 
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Skala l: 75 
Rys. 345. Rys. 346. Rys. 347. 

Częściej jednak zdarza się, że z szeregu wy
chodzi nie jeden stempel, lecz kilka lub nawet 
większa ich część . Przy takiem ogólnem odkształ
ceniu tamy stemple zwykle łam ią się, gdyż 
warstwy stropowe również siadają na tamę i mocno 
ściskają ją w kierunku pionowym, nie dozwalając 
poszczególnym stemplom wy ślizgiwać się z pod 
klinów. Wówczas pod względem naprawiania 
tamy wygodniej jest, gdy stemple wylażą na ze
wnątrz, niż wewuątrz. Jeżeli na rys. 348 strona 
dolna jest zewnętrzną naprawa tamy uskutecznia 
się przez postawienie czterech stempli b (ezarnych) 
pomiędzy tymi, które naj więcej rozsunęły się. 
Inne stemple mogą być rozklinowane deszczułka
mi. Wreszcie przez osztrabowanie tamy w najbar
dziej wysuniętym na zewnątrz miejscu s można 
zapobiedz dalszemu wysuwaniu się tamy (rys 349). 
Po talciem ch wilowem unieruchomieniu stempli 
i zalataniu wszystkich szpar tama znowu może 

.kys. 348. 

stP.mpli, zwłaszcza jeżeli wpuszczone są do głębo-
kiego rowu, prawie nigdy nie wysuwają się. Rys. 349. 
O ile wychodzi z szeregu jeden tylko stempel, 
naprawa tamy nie przedstawia zbyt wielkiej trud- służyć przez kilka godzin. Gdyby przeciwnie (rys. 
ności niezależnie od tego, w którą stronę tamy 348) strona zewnętrzna byla górną, to dla napra
wysuwa się stempel, wewnątrz czy na zewnątrz. wienia zepsutej tamywypadaloby z zewnątrz przez 
Jeżeli stempel a górnym swym końcem lub środ- dostawianie stempli c zbudować niemal pól nowej 
kiem wysuwa się wewnątrz (rys. 344 i 346), tama tamy. Ponieważ przytern tama nie może być za· 
zostaje naprawiona przez dostawienie z zewnątrz bezpieczoną, jak w pierwszym wypadku, przez 
stempla 111 naprzeciw złamanego stempla a. Jeżeli osztrabowanie od dalszego wypaczania się, przeto 
stempel b wyłazi na zewnątrz (rys. 344 i 34:7), zabezpieczenie stemplami c może okazać się w krótce 
naprawa uskuteczniasię przez przystawie1.1ie dwóch 

1 

niewystarczającem i ptzez dalsze dostawianie stern
stempli n i u', obejmujących z dwóch stron kolano pli wypadnie wybudować prawie całą tamę na 
złamanego stempla b. Dostawione stemple łączą nowo. Wobec tego pożytecznie je::;t przedsiębrać 

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



Ml9. PRZE G LĄD GÓRNICZO- HUTNICZY 523 

pewne środki, zapobiegające wypaczaniu się tam l wnątrz z załamywaniem ~ię w śr~dku służy ~u-
stemplowych wewnątrz. l dynek w kształcie zawarc1a, o }dory tama ople-

Przedewszystkiem środek, zapobiegający ra się na stronie wewnętrznej (rys. 357 i 358). 
wyślizgiwaniu się pojedyn czych stempli w j aką- Początkowo zamiast zawarcia próbowano w tym 
bądź stronę wogóle, polega na lekkiem ścinaniu nelu z wewnątrz umocowywać rozpory Y (rys. 
ich boków (rys. 351), co niewątpliwie zwiększ a 354 i 355), które jednocześnie służyły dla zrów
tarcie pomiędzy stemplami jak również uniemo- nania stempli w szeregu. Jednakże rozpory te, 
żli~ia siłom bocznym p ~-ozkładać się na wypy- 1 

chaJąc;e z szeregu (rys. 3o0). 1 

Srodkiem, zapobiegającym wyślizgiwaniu się 
stempli w określoną stronę górnym końcem z 
pod klina bez załamywania się, może być do pew
nego stopnia samo zabijanie klina z tej samej 
strony. Jeżeli klin mocno zabić od strony we
wnętrznej tak, żeby ostatni werżnął się ni eco do 
stempla (rys. 352 i 353), można być pewnym, że 
żaden stempel ni e wyślizgnie się wewnątrz bez 
załamania się. Dwa ostatnie stemple nie mogą 
być jednak inaczej zaklinowane jak tylko z ze-

Rys. 350. 

e.~ •. P' 

Skala l: 75 
Rys. 351. 

wnątrz. \V tamie, składającej się z dwóch sze
regów stempli, oczywiście tylko w pierwszym, 
stemJ?le mogą być zaklino\v ane z wewnątrz, przy
~em .Jedn ak obie warstwy wzajemnie zabezpiecza
H się od wyślizgiwania się stempli w strony 
przeciwne. Otwory, tworzące się przy wychyla-

Skala l: 75 
Rys. 352. Rys. 353. 

niu się górnych końców stempli, są woo·óle szer
sze _i trudni~jsze do z_alepia_ni~, niż ot~ory po
dłuzne poimędzy łam1ącynu się w środku stem
plami. . '?/o be c tego tamy dwuszeregowe, jak o 
szczelmeJsz~, nadto zaklino:vane pod stropem od 
stron pr~eci_wny?h, ?O prawie. zupe?nie zabezpie
cza. wyśhz~1_wame s1ę st~mph w gorze powinny 
byc bardzleJ zalecane, mż tamy, złożone z jed
nego szereg u. 

Dla zapobieżenia wypyehania stempli we-

Skala l· 75 
Rys. 354. 

zabite w gniazdach, zamiast chronić tamę od 
niewygodnego wypaczania się wewnątrz, mogą 
same posłużyć do przedwczesnego wykrzywienia 
się tamy na zewnątrz. Istotnie rozpory te są 
mniej wytrzymałe na ściskanie podłużne, niż sze
reg stempli, ściskanych jeden o drugi, i przy pew
nej sile ciśnienia mogą wygiąć się właśnie na ze
wnątrz, wypychają0. całą tamę (rys. 351), co nie 
nastąpiłoby jeszcze przy braku rozpór. Wobec 

Rys. 355. 

Skala l: 75 
Rys. 356. 

tego rozpory, trzymające tamę z tylu, nie mogą 
być zamocowywane w gniazdach; zamocowanie 
ich musi być uskutecznione przy pomocy budyn
ku w kształcie zawarcia, złożonego z dolnych i 
górnych sztrab s-s' i chłopków c (rys. 357 i 358). 
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Czasami tama stemplowa służy jako glówne za- chronienia tamy od wy paczania się. Zawsze jed
warcie w gardle od zawaliska a zatem zostaje n ak rozpora środkowa nie powinna być zamoco
osztrabowaną z zewnątrz, jak zwykle zawarcie wywana i w tym razie w gn iazdach. O ile jed
(rys. 359). Sposób ten może jednak być zalecany nak tama jest podsztrabowam~ od strony we
tylko wted_y~ gdy ~ardlo j est zbyt ~ązkie, tak iż / wnęt~·znej, takie zawareie zewnę~rzne j es~ nie ty l
z braku mieJsCa me może być w mem wybudo- ko mepotrzebne, lecz może byc szkodhwe, po-

Skala l: 75 
R ys. 357. 

/ 

Skala l: 75 
Rys. 358. 

waną obok zawarcia niezależna tama stemplowa; 
w przeciwnym razie najlepiej jest unikać takie
go złączenia zawarcia z tamą, zwłaszcza jeżeli 
w poprzedniej zabierce nie n astąpiło jeszcze za
walenie się stropu. Wobec tego przy robocie z 
tamami w gardlach należy unikać wązkich nóg 
i rozmierzać je zawsze z takiero wyrachowaniem, 
żeby w gardle tama stemplowa mogla być zbu
dowaną niezależnie od zawarcia. 

Skala l: 76 
Rys. 359. 

nieważ tama, ujęta pomiędzy dwa zawarcia w 
kształcie litery X, będzi e ul egala r1ieprawidłowym 
wypaczaniom w górnej i dolnej częściach, nadto 
rozpory środkowe z zewnątrz tamy uniemożliwia
ją na prawianie tamy drogą dostawiania uowych 
stempli. · 

Do pewnego stopn ia ni e posiada tych wad 
zawarcie (rys. 360), skladfłjące się z dwó ch roz
pór. r i r', trzymających tamę na dole w progu 
~ · i w górze pod stropem, i dwóch 
----?::: par krzyżuj ących się w środku 
~../ sztrab s i s', trzymających rozpo-

, ~ ry r. Takie zawarcie, trz ymając 
-.;~t::.L..:...::L.:L.:tP.;..f4~f-'~/~/~ L~ '.-'l tamę w górze i n a d o l e, n i e d aj e 

stemplom możności wysuwania się 
z szeregu swymi końcami, nadto 
nie przeszkadza tamie wypaczać 
się środkiem i tworzeniu się w niej 
prawidłowych szpar podłużnych, 
które przy braku rozpory środko
wej mogą być łatwo Earabiane 
przez dos taw ianie stempli p, zamo
cowywanych pomiędzy górną i dol· 
ną rozporami r i r '. Rys. 361 przed
stawia naibardziej doskonały sposób 
zabezpieczenia tamy od wypaczania 
się, nadto dogodny dla naprawy. 

Dotychczas byla mowa o za· 
bezpieczaniu wypaczania się pod 

Niezależnie od powyższego tama stemplowa l wpływem sil, działających w płaszczyźnie tamy 
może być pod parta z zewnątrz budynkiem w i ściskających ją z boków. Jedn akowoż, jak za
kształcie za warcia z rozporą środkową w celu znaczyliśmy już, sily mogą działać pod pewnym 

Skala l: 75 
Rys. 360. Rys. 361. 
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kątem do tamy. \V ówczas tworzy ::ię para sil, 
dążąca do obrócenia tamy jedną stroną na ze
wnątrz drugą na wewnątrz (rys. 362). O ile jedna 
strona tamy przy opisanej powyżej budowie 
może swobodnie obracać się i by ć J'atwo napra
wian ą , o tyle druga strona, obracając się we
wnątrz i spotykając z tej strony zawarcie, kru
szy się niesfornie i przedstawia trudną do napra
wy szkodę. Taki ukośny kierunek sil może mieć 
miejsce przy nader wyraźnie zarysowanej szczeli-

wanie tam przejazdowych z progiem podlug 
wzoru rys 365, gdyż w tym celu trzeba zrywać 
szyny i przerywać na pewien czas wywóz węgla 
z zabierki. Wówczas budują tamy bez progów 
podług wzoru rys. 364, co oczywiście jest mniej 
pewnym środkiem zabezpieczającym. 

Wymiary otworu muszą być zwyczajne, a 
więc 1200 X 1600 mnz. Drzwi mogą nie być za
wieszone na zawi asach. lecz musza leżeć ohok 
tamy od strony zewnętrznej tak, ż~by w razie 

Skala l : 75 
Rys. 36~. Rys. 363. 

nowatośCI węgla w ki erunku, przecinającym chod- [ potrzeby można było wprost przybić je do tamy 
nik pod znacznym kątem, przytern wskutP.k ciśnie- (rys. 367 i 368). Drzwi mogą być zawieszone na 
nia oddzielają się wielkie bryły węgla, porusznjące kapie ramy i podparte poziomo na stemplu s 
się w kierunku prostopadłym do płaszczyzn (rys. 369) . W r azie potrzeby stempel wybijają i 
szczelinowatości. Jedyn ym środkiem racyonalnym, drzwi opadają. Drzwi, które używają w tych 
przeciwdziałającym takim wykrzywianiom, jest r azach , mogą być wzięte ze starych tam zwy
budować tamy pod kątem do chodnika, w kierun- czajnych deskowych, k tó re w dostatecznej liczbie 
ku prostopadłym do płaszczyzny pionowej szcze- muszą być na skladzie w komórce pożarowej. 
lin owatości węgla (rys. 363). Przy pomocy nabijania drzwi tamy stempla-

Zwykle tylko pierwsze tamy w gardlach bu- we zamykają się wówczas, g dy już niema czasu 
dują się ślepe; wszystkie nast~pne budują się i zależy na pośpiechu. W przeciwnym razie tama 
przed zabierkami zawczasu, a więc zanim te zamyka się przez zapełnienie otworu stemplami 
ostatnie nie są wykOI'lCzone, t amy powinny posia- (rys. 366), poczem dopier o nabijają z zewnątrz drugą 
dać otwory dla przejazdu wozów. \V zarysach warstwę całych stempli. \Vobec tego tamy prze
ogólnych tamy z utwor ami budują się tak jak jazdowe p<;> czątkowo budują się zawsze z jednego 
ślep e . Rama dla drzwi 11 moż e być zbudowana szer egu. Srodki zapobiegawcze przeciw wypa
z progiem lub bez prog u. W wypadku pierwszym czan iu się stosują s i ę takie same, jak przy tamach 
(ry s. 365) sklada się ona z 4 części: dwa stem ple ś l epych (rys. 370). Zaw:ucie wewnętrzne nie 
boczne s, stojąc na wspólnym progu l, podpierają zawsze mo7.e być wybudowane zawczasu; np. 
kapę Ie. Próg sluży j ednocześn i e za podldad dla jeżeli tama znajduje s i ę w d ość wązkim chodniku, 
szyn, musi być przeto zrobiony na wysokości ze względu na swobodny przejazd z wozami za war
szyn. Przy znacznej wysokości nad spodkiem cia nie budują. Zawarcie buduje się dopiero 
próg podbija się z dolu szeregiem krótkich chłop- wówczas, gdy tama przechodzi za zabierką i musi 
ków. W ten sposób rama Zfl wszystkich stron . zostać zamkniętą. 
jest otoczona szeregiem stempli. Stemplowe tamy Tamy opisanych konstruk cyi, budowane przy 
przej azdowe budują się zwykle przy największym stał'ych objawach ciśnienia, ulegają ciągl e różnym 
ruchu w chodniku, przy robocie bowiem z tama- odkształ:ceniom. Wskutek tego przy t amach nie
mi w gardłach, jak widzieliśmy, odbudowa nie zależnie od górników, pracujących na numerach 
może być zatrzymywana. Wobec tego zdarza i cieśli, zajętych budową tam, powinni hyć stale 
się, że z braku czasu niemożliwem jest wybudo- zatrudnieni specyalni dozorcy w liczbie naj-
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mniej dwóch, obowiązkiem których jest utrzyma- ugrupować a które przytern w praktyce w kopalni 
nie na pogotowiu dostatecznej ilośc~ zdatnej do 8aturn zdarzało mi się osobiście budować. Oczy
użytku zaprawy wapiennej i miękkiej gliny, oraz wiście, że zdolny praktyk górn iczy w wypadkach 
pilnowanie i naprawianie zepsutych tam. Ci sami poszczególnych. zwłaszcza przy gazach, będzie 
badają wogóle wydzielanie się gazów, pilnują stosował swoje sposoby, najstosowniejsze w danym 

S kala l: 75 
Rys. 364. 

Skala l: 75 
Rys. 365. 

Skala l: 75 
Ry s. 3o6. 

wszelkich szpar, tworzących się w ścianach i na 
płotach w zabierkach oraz zalepiają gliną i 
zasmarowywują wapnem wszelkie miej sca nie· 
pewne. 

Tern zakańcza się opis różnych konstrukcyi 

lJ 

wypadku i najodpowiedniej dostosowane do 
danych warunków miejscowych i towarzyszących 
okoliczności, a życie górnicze w kopalniach daje 
niezliczone okazye dla wykazania praktycznego 
zmysłu górnika. Wszystkie te sposoby powinny 

Skala l: 75 
Rys. 367. Rys. 368. 

Skala l: 75 
Rys. 369. 

Skala l: 75 
Rys. 370. 

tam, przyczem należy zaznaczyć, że bynajmniej jednak odpowiadać dwom zaRadniczym warunkom: 
nie zostały wyczerpane wszystkie sposoby, jakie szybkość i pewność czynności izolowania. 
w wypadkach poszczególnych w praktyce mogą 
być stosowane. Wyłożone zostały tylko te , które (c. d. n.) 
stanowią typy wyraźne i dały się systematycznie HeJZryk Cz ecz ott. 
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Rueh wagonów węglowych w sierpniu r. 1908. 

Drogi żelazne przeznaczyły na sierp1en r . 
1908 do naładowan ia węglem: War szawsko-·wie
d eńska 970 wagonów, N ad wiślańskie 400 wago
nów na dz i eń roboczy (w te:rr.. 135 wagonów dla 
przeładowania w Gołon ogu a 265 dla podstawiani a 
n a kopalnie). 

Kopalnie zagłębia Dąbrowskiego na sie rpień 
r . 1908 podzielily między sobą: 970 wag onów na 
dzień roboczy drogi żelaznej Warszawsko - W ie
d eńskiej i 365 wagonów dróg żelaznych Nadwi
ślańskich (w tern 125 wagonów dla przeładow an ia 
w Gołonogu a 240 wagonów dla podstawiania na 

_ k opalnie) . 

W sierpniu ubiegłych pięciu lat drogi żelaz
ne przeznaczały do naładowania węglem na dzień 
r oboczy: 

Nadwiś l ańskie 
VV ars zawsko- Podstawianie Przeładowanie 
Wiedeńska na kopa lnie w Gołonogu Razem 

w a g o n ó w 

r . 1903 840 282 35 317 

" 
1904 900 260 35 295 

" 
1906 885 300 35 335 

" 
1906 900 200 75 275 

" 
1907 900 250 100 350 

R ezultat zapotr zebowania wagonów przez wszystkie k opa lnie i podstawiani a przez drogi ż e
lazne w sierpniu r . 1908 byl następujący (dodatkowe podstawianie wagonów w poszczególne dni ua je
dn e kopalnie pokrywa odwołanie innych kopalń) : 

'= 

"' 

Q 

1 
2 
3 
4 
f> 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
n 
H 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

Ru em 

Droga ~elazna Warszawsko -Wiedeńska 

O::; 

~~ 
"O ·-
et:: ~ 
C.. "O 
>. O 
t::"'-

P.,N 

970 

970 
970 
970 
816 
970 
970 

970 
970 
970 
970 
970 

970 
970 
970 
970 
970 
970 

970 
970 
970 
970 
970 
970 

970 

24096 

' "Q 
o 

w 

55 91 5 

2 968 
n 948 
17 953 
- 816 
- 970 
- 970 
- -
- 970 
35 935 
- \!70 
- 970 
- 970 
- -
- -
39 931 
i> O 920 
43 927 
72 898 
60 910 
48 922 
- -
10 960 
1 969 

- 970 
32 938 
14 956 
54 916 
- -
n 898 

626 l 23470 

l 

827 

968 
948 
\!53 
830 
978 
982 
-

1 004 
935 
975 
970 
985 
-
-

931 
920 
927 
760 
\!08 
877 
-

936 
969 
994 
932 
956 
916 
-

898 
23279 

Drogi ~ e l azne Nadwiślanskie 

g 

240 

240 
240 
24J 
240 
240 
240 
-

240 
240 
240 
240 
240 
-
-

240 
240 
240 
240 
240 
240 
-

240 
240 
~40 
240 
240 
u o 
-

230 
5990 

l 

102 

-
4-! 
32 
46 
43 
85 
-
33 
31 
34 
i16 
95 
-
-
46 
37 
5~ 
39 
33 
71 
-
25 

l 
20 
24 
29 
30 
93 
-
9 

1144 

138 

211 
196 
208 
194 
197 
155 

-
207 
209 
206 
184 
145 

-
-

1\14 
203 
182 
·w1 
207 
169 
-

215 
220 
216 
211 
210 
147 

·-
221 

4 846 

l 

n 

138 

211 
196 
208 
194 
197 
155 
-

207 
209 
206 
184 
U :l 
-
-

194 
203 
182 
201 
207 
169 

-
215 
220 
216 
211 
211) 
147 
-

221 

4 846 

R a z e m 

0::; N ·-

~~ ., .... . ., ~~:: o ·- - ~ "O-- ·-- ::~ ~ N - .. Q)~ - ..... ·N r:n >a C.."' -o ., -:;; 
:g_~ · - "'O...-...! >,O - "'=' c.o o N C.. O "Q "'o 

~N :o.:: o z"'- o"'-
'-a> O o 

ó w 

1 210 157 1 053 965 

1 210 31 1 179 1179 
1 210 66 1144 1144 
1 210 49 1161 1161 
1 056 46 1 010 1 024 
1 210 43 1167 1175 
1 210 85 1 125 1 137 

- - - -
1 210 33 

l 
1177 1 211 

1 210 

l 

66 1 144 1144 
1 210 34 1 176 1181 
1 21 o 56 1 154 1 154 
1 210 91'> 1115 1 130 

- - - -
- - - -

1 210 85 112ii 1125 
1 210 87 1 123 1123 
1 no 10 1 1109 1109 
1 210 111 1 099 961 
1 210 

l 

93 1117 1115 
1 210 119 1 081 1 046 

- - - -
1 210 

l 

35 1 175 

l 

1151 
1 210 21 1 189 1 189 
1 210 24 1186 1 210 
1 210 61 1149 1 143 
1 210 44 1166 1166 
1 210 147 1 063 1 063 

- - - -
1 200 81 1 129 1119 

30086 1 770 28 316 28 125 
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Jeżeli przyjąć, że dodatkowe podstawianie wagonów przez drogi żelazne w jedne dn i pokrywa 
odwołanie kopalń w i nne dn i , to otrzymamy za cały sierpień r. 1908 rezultat następuj ący: 

Nazwa drogi żel aznej 

W arszawsko-Wi 
Nadwiśla ński e 

ederiska 

Razem 

Przypada-
lo z podzia-

lu 

w 

24 096 

l 5 990 

30 086 l 

Kopalnie Należało 

odwołały podstaw i ć 

A G o 

626 23 470 
1144 4 846 

1 770 28 316 

Droga ~elazna 
W porównaniu z tem, co na.-
le~ało. dro~a ~e lazn~ nodsta-

podstawiła wiła więceJ ( +) l ub mniej (- ) 

W ogóle l Na dzień W n g ó l e roboczy o/ o 
N ó w 

23 279 937 - 191 - 1 
4 846 194 - -

28 12ii 1131 - - 191 l - 1 

Odwołan ie wagonów p r zez kopalnie w miesiącu sprawozdawczym spowodowane było głównie 
p r zesz kodami tech niczneroi w wydobyc iu węgla . 

R ezultat zapotrzebowania wagonów p r zez poszczególne kopal nie i podstawiani a p r zez d rogę 
żelazną Warszawsko-Wiedeńską w sierpniu r . 1908 był następujący: 

o Przypadało z po- l Odwoła n o Dro~a ~el azna Vł porównaniu z tam, co na• 
" działn l po stawiła latało, droga tel. podstawiła 
·~~ Należało 

N 8 z w 8 kopa ln i -o» 
INa dzień l Na dzień podstawić l Na dzień l N 

W ogóle W ogóle W ogóle Więc ej M n i ej "' " roboczy 1 roboczy roboczy ,00 

""" " ó l % 1 wagonów l t ~ w A G o N w 

Niwka 25 J 495 6o 86 4 l 4Dg l 428 57 19 l - -
Klimontów 2- 170 15 86 4 284 287 12 3 l - -) 

Mortirner 25 l 255 5'J 8o 3 I 175 l 198 48 23 2 - ·-

Milowice 25 l 503 6o 84 3 I 419 l 48 1 59 62 4 - -
Hr. Renard 2) l 969 79 100 4 l 86g r 958 78 89 5 - -
Paryż 2' 19go 79 

l 

- - r 990 l 9<:16 8o 6 o - -) 

Ka zimierz i Feliks 2- I 750 70 154 6 1 596 l 597 64 l o - -
) 

Sa turn 2- 3 9go r6o !20 5 

l 
3 870 3 736 149 - - 13-l 3 ) 

Czeladź 25 3 246 130 óo 2 3 r86 3o83 123 - - !03 3 
Flora ')• 

l soo 6o - - l soo l 628 G s !28 9 - --) 

Antoni 24 722 30 7 o 715 709 30 - - 6 l 

Fran ciszek i Mik ołaj 25 73 3 17 l s6 s6 2 - - ··- --
Ka ta rzyna 2- JOl 4 5 o 96 !02 4 6 6 - -) 

Nierada 25 177 7 45 2 132 132 5 - · - - -
Grodziec li 24 2 736 I !4 - - 2 736 2 702 i 13 - - 34 l 

Flotz Rudolf 2' 283 I I - - 283 294 !2 I I 4 - -) 

Kazimierz II 25 !2 o 12 

l 
l o o o - - - -

Re den 25 275 II - - 275 275 II - - - -
Grodziec l 24 95 4 24 l 71 75 3 4 6 - -
Jan 25 199 8 6 o 193 193 8 - - - -
Alwina 25 13 l J o 12 l - ! 3 25 - --

' Helena 25 24 l - - 24 87 3 63 262 - -
Andrzej Ill 24 145 6 9 o 36 ' 57 6 21 15 - -
Teodor 25 49 2 33 l 

1
16 l l o - ·-· 5 21 

Pokł8d Ignacy (Ma tylda) 25 24 l 9 o lj 15 l - - - -
Stanisław 25 100 4 36 2 64 64 3 - - - -

- - --- ---- - - -

Razem - 24096 97° 974 39 23 122 23 279 937 439 2 282 I 

Oprócz p rzytoczonych powyżej dr oga żelazna Warszawsko-Wiedeńska podstawiła kopalniom 
w sier pniu roku 1908-go: 364 wagony z agraniczne d o wysłania węgla za gran icę, czyli po 15 wago
nów na dzień r oboczy, i 249 wagonów własnych i wynaj ętych p r zez k opalnie, czyli po 10 wagonów 
na dzień r obo czy . 
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Rezultat zapotrzebow ania wagonów przez poszr.zególne kopalnie podstawiania przez drogi 
żelazne Nadwiślańskie w sierpniu r . 1908 byl następujący : 

Nazwa kopalni 

Do Warszawy i Łodzi 
w sierp niu r. 1908 wy-

siano węgla. 

Do Warszawy dr. żel.: 
Warszuw~ko- Wied e tlsk~ 
Nadwiślariskiemi 

Hazem 
Do Łodzi drog~ że l azA~ 
Warszawsko· Wiedeńsk~ 

' 
·~<'l _P_r·-z-yp_d_z~.,-:ł_ł~_z _p_o-_ Od wolano Drogi t '3 1 azne W porównani n z tem, co na-

leżało, drogi żel. podstawiły 
Należało 

podstawiły 

"'.o"~ Wogóle l Na dzień W ".~-~ Na dzień ~ r ob oczy o.,o roboczy 
,.o 
.~.o ----~·------~------~·----~----.--~-----

podstaw i ć Wo!!'óle l Na dzień Więcej l Dl n i ej roboczy 

' G ~ w o N o 

22 850 
23 2:'l6 
23 31 ł 

7 800 
5 160 
6 340 

900 
1 9:l5 
2 453 

R ok 

W sierpniu 

"·::l;>, 
~ ~-::!N ·o P4N O .., 

>..'d ..8 o 
~ ""o 

~=~ 
-

w 

4 296 165 
266 10 

4 562 175 

5 332 205 

8% 
900 
900 

300 
200 
250 

35 
7fl 
94 

550 
97 

152 
82 

358 
3 

2 727 
569 
422 

1 035 
10 

49\J 

42 
373 
507 

1907 

!od początku roku 
l do Bl sierpnia 

~-::l>-"' :0 d.;! N 
P.:sO 

00 >.'10 o o " .o 
~ ~dO 

p.. ::l>< 

A G o 

l l 33 iJ18 172 
1 318 7 

l 35 236 179 

l l 34 634 176 

l 

l 
l 
l 
l 
l 
l 

l 

l 

105 
22 
16 

40 
2 

19 

2 
14 
Hl 

22 
4 
6 
~ 

H 
o 

-
1 
1 

51 

5 
3 

10 
-
1 
1 

-
9 
o 

-
-

798 
306 

1 218 
1 051 

l 
11 3\ł 

175 

i 24 
~ 

l 
3 

4 716 
l 

l 
745 
310 
135 

l 202 
1 

l t37 

l :!5 
690 
1~ 
-
-

20 123 
22 687 
22 892 

6 765 
5 100 
1l 841 

858 
1 562 
1 9-!6 

R ok l 908 

803 
31 1 

1 284 
1 059 
1164 

187 
27 
2 
9 

4 846 

7~5 
310 
135 
21 8 

1 

l "!37 
29 

690 

20 948 
20 570 
21 910 

3 840 
fd!U7 
5 840 

2 495 
1 5\Jo 
2 466 

l 

"\V sierpniu 
l Od początku roku 

do 31 sierpnia 

~·§>. l ~·g~ ~ "' d•,.. N 8 d ' ... N ·o 
~~g 

...,NO 

"" "" ~'O o 
o o ;>, .o 
~ ~cO~ l ~ ~cO O 

p..::l>< p.. ::l" 

N ó w 

4 737 189 ! 36 183 185 
- - 635 ~ 

4 737 189 36 818 188 

4448 178 32 454 166 

806 
791 
842 

148 
208 
225 

96 
61 
94 

w 

857 
668 
37!1 

2!l 
382 

94 

16~7 
34 

f->20 

% 

4 
3 
2 

o 
7 
1 

191 
2 

27 

l wa gonów [ 

32 
2 785 
1 361 

2 954 
8:'i 
95 

o 
12 

6 

38 
2 
1 

% 

w r. 1908 wysłano węgla więcej (+l albo mniej (-). niż w r . 1907 

W okresie czasu 
od początku roku 

"\V sierpniu do 31 sierpnia 

wagonów l % wagonów l % 

+ 441 + 10 +2 265 + 7 
- 266 - 100 - 683 - 52 
+ 175 + 4 + 1 582 + 4 

- 884 - 17 - 2180 - 6 
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Kopalnie zagłębia Dąbrowskiego wysłały drogami żelaznemi w sierpniu r. 1908 następującą 
ilość węg l a: 

Naz wa kopalni 

Droga żelazna War
szawsko-Wiedeńska. 

NiwJ{n 

Klimontów 
MortiiUer . 
Milowice . 
Hrauia Renaro 
Pary t 
Kazimier~. i J ł'e l il<~ 

Sa b urn 
Czeladź 

Flora . 
J an 
Antooi 

.e l< liileołaj i Jl'nl.nci~:r. 

Pokład Ignacy (Ma 
Red en. 
Orodziec 11 
l<' lobz lt1Hi o lł 

J akóu. 
Andrzej l . 
Andrzej lll 
He le na 
Wańczyków 

Al wina 
U rod z.iec L 
Korczak 
J adwiga . 
Stanisław 

Niet·ada. 
Kn.t.arz.vntł 

Kazimierz I1 
Teodor 

H.nzem 

ty l da) 

e Drogi że lazn 
N ad wiślańsk i e 

Niwka 
Mortimer 
Hrab ia Hen!\l"d 
Pary t 
Kaziwierz 
!{eden 

Pokład Ignacy ( Ma 
Al wina 
Wańczyków 

Antoni 
Helena 

tylda) 

l 
l 

l 

Rok 1907 Rok 1908 W r. 1908 wysłano 1ręgla więcej 
(-t-) albo mniej (-l, niż w r. 1907 

VV sierpniu 

"' ! ~ ·§ ~ 
:0 l " • .,..N .. 1'4~ '-' 

~~,.g o 

l ~ ".o o 
~~M 

1 168 4:J 

1 775 68 
3 323 128 
2 366 91 
140-! 54 
2 093 81 
067 1M 
3 256 125 
1 371 &3 

:w o 8 
568 n 

18 l 
1<12 6 
124 5 

2 064 79 
:H8 l l :l 
134 

l 5 
35 l 
90 

l 
3 

89 3 
-

l 
-

26 1 
144 

i· 
6 

- -
- -
- -

:Jj3 10 
:!8 2 
14 o 
- -

~5 290 973 

1 410 54 
319 12 

l 456 56 
1 077 41 
1472 

l 
57 

70 3 
- -

l - -
- -

Od początku roku 
do 31 sierpnia W sierpniu 

w 

" ·:> 
OL 
o 
:s: 

..\ 

10 6\l8 

12 463 
19 2<!2 
17 769 
14 :l3J 
15 119 
28 671 
22 372 l 
9 9Ju l 
1 909 
4 193 
~9 1 
336 
7?3 

15 757 
lli78 
l 127 

80! 
610 
448 

9 
?>03 
8ti5 
-
:)3 
-

1 521 
127 

31 
-

181148 1 

10 4n8 
3 51'10 

10 88fl 
9 614 

10 657 
723 

48 
-

') 
~ 

71 
258 

l 

_;.~ ~ 
d·~~ 
~'l.~ o 
"'""'.o 
~d? 
~~,.... 

G 

54 

63 
98 
90 
73 
77 

1.J.5 
11-! 

50 
10 
:.!1 

2 
2 
4 

80 
9 
ti 
:l 
3 
2 
l) 

:l 
4 

-
o 

-
8 
1 
o 

-

no 

5-! 
18 
55 
49 
54 

4 
o 

-
o 
o 
1 

" .;-~ ~ 
-~ 

~ Cl) s 
a..· ~(.) 

"' ~'O _g o 
:s: ~ ~ ~ 

o N ó w 

1 514 61 
287 t·~ 

1 204 48 
1 503 t)() 
1 () .j. i) 78 
1 978 7!1 
l t) 11 6! 
4 097 16! 
3 Oti9 t n 
1 6~1 l Ba 

189 8 
721 29 

56 :l 
15 1 

275 11 
2 775 111 

294 12 
- -
- -

157 6 
87 3 
- -
13 l o 
7;) l 3 
- l -
- l -
64 3 

i32 5 
102 4 
- -
13 o 

23 797 PD2 

803 32 
311 13 

l :28-! 51 
1 055 42 
1164 47 

187 8 
2 o 
9 i) 

- -

Od puc>.ątku r o ku ~--
do ;Jl sierpnia 

" 
d.Q ~ 

·o 'g.~ s 
c.>~'-' ~r ~"O _g o 

:s: "roo 
~.::: .... 

\V sierpniu 
V1/ o kresie czas u 

orl początku roku 
<lo 31 s ie rpnia 

wagonów , ~ wagoUÓ\'r l Q" 

--~"'~~------~--~~0--

9 7-!6 ! 50 + 3~6 + 
1 885 9 + 287 + 
9144 47 57 1 

14 336 73 -l 820 
16 610 8:> 42 1 
14 355 73 + 574 + 
13 41 1 68 482 
32 022 [(jJ - 170 -
24 830 l 127 187 l - -
12 3.J.3 i 63 + 250 + 

996 i 5 - 11 -
5 405 l 28 + 1?>3 + 

3:l:l i ~- + 38 + 
:!G2 ~ l - 1:17 -

1 7:l8 9 + 151 + 
22 723 l 116 T 711 + 

2 ?>87 li! - "24 1-
334 l 2 - 13-t l -

38 l o - ~~ i + l 2-l8 l 6 + l 
758 l 4 - :l i -
- - -

597 3 - l i! -
71)0 4 - 69 -
82 \) --
- - -

214 1 + 6-! + 
1 583 8 - 121 1-
1592 8 + 64 1+ 

29 o l+ u :-
156 l 13 i + 

190 106 

l 
970 -1 493 1-

9 525 49 - 607 -
2 588 13 - 8 -
9 174 47 - 1n -
8 6(14 44 - 22 -
9 679 49 - 308 1-
1 621 8 + 117 + 

48 l o + 2 1+ 
86 1 + !J + 
- - -

206 1 1- 131-

30 

a2 
f>5 
18 
4! 
23 

4 
6 

1R 
5 

27 
211 

90 
1<!2 

3-! 
8 

100 
100 

7-! 
2 

-
50 
48 
-
-
-
48 

1ti8 
100 
-
6 

43 
3 

12 
2 

21 
1fi7 
-
-
-

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
-

l t 
-
+ 
+ 
+ 
-
-
+ 
+ -
+ -
+ 
-
+ 
-
+ 
-

+ 

l 
!152 · -

1 885 ! + 
3 319 1 -
4 886 1 -
11 5\J -

21 . + 
l 708 1 -

l a 351 + 
~ 4:\8 ~ + 
~ 428 : + 

913 , -
1 212 1 + 

:ll ' + 
7-! 1 -

l 015 + 
() !Jiiii + 

non + 793 -
266 . -
Gas i t 
310 , 

9 1 -
!H+ 

105 1-
82 1 + 

2t! i + 
:38 -

1 465 1 + 
2 -

15ti + 

+ 8 958 1+ 

l 
- 973 1-
- 962 1-
- 1 711 -
- l 010 1-
- 978 -
+ 898 1 + 

?l i-
52 -

86 1+ + - ') -

9 

27 
25 
7 
o 

11 
12 
11 
24 
48 
29 
11 
n 

140 
44 
54 
70 
87 

105 
69 

100 
19 
12 
-

100 
-

2 
11fl4 

6 
-
5 

9 
'2-7 
16 
11 

!l 
124 
-
-

JOO 
100 

20 

Razem. 5844 l 225 46306 235 4842 194 41531 · 212 -1002 17 - 4775 10 

w ogól e 31134 \~ 227 454 1 155 28 6a9 1146 231 637 11 82 - 2495 ---8- + 4183 + 2 

Oprócz tego w sierpniu r . 1908 był wysyłany drogami Nadwiślańskieroi węgiel kradziony z 
cudzych nadań górniczych, mianowicie: ze stacyi Gołonóg 21 wagonów czyli po l wagonie na dzień 
roboczy i ze stacyi Dąbrowa 34 wagony, czyli po l wagonie na dzień roboczy. }. H. 
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I. P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e. 

l. Działaniu prawa niniejszego podlegają 
te przedsiębiorstwa fabryczne, górnicze, hutnicze 
kolejowe, żeglugowe na wodach wewnętrznych 
(na rzeka?h, kanałach i jeziorach wewn ętrznych) 
i t.ram_w~JOWe, w. których przy. dwudziestu przy
naJmilleJ zat rudmonyclt robotmkach stałych sto
s?wat~e są kotły parowe lub maszyny, poruszane 
s1lam1 natury (wodą, gazem, elektrycznościa i 
t. p. ), jak również te z wymienionych powy±ej 
przedsiębiorstw, w których, j akkolwi Bk kotly pa
rowe i maszyny powyższe nie są stosowane, lecz 
liczba _robotników stałych wyrwsi przynajmniej 
trzydziestu. 

. 2. Dz~ala:n iu prawa niniejszego nie podle
gaJą przedsiębwrstwa, n ależące do zarządów skar
bowych (ust. post. są d., art. 1282) oraz towarzystw 
kolejowy ch użyteczności publicznej. 

3. Przedsiębiorstwa, należące do ziemstw i 
miast, nie podlegają działaniu prawa niniejszeo·o. 

4. Ubezpieczen iu podlegają wszystkie bez 
różni cy . pł'c i i wiek_u osoby, . kt?re z wynajmu 
otrzymuJą utrzymame, włączaJąc 1 utrzymanie w 
nat~rze,. w sumie ?gólnej. n.ie więcej j ak jeden 
tysiąc p1ęćset rubh roczme 1 zatrudnione są pra
cą lub czynnością w przedsiębiorstwie. 

. . ?· W e wszystkich p~zewidzianych w p·a wie 
mme.J szem wypadkach zrownani są z robotnikami 
i _in_n~ pracująuy w. w.ymienionych w art . l prawa 
mn~e.J szego przeds1ę b10rstwach, je żeli p odług ro
dz~J~ wykonywaneJ. _Przez nich pracy lu b czyn
n?SCl oraz. wy?okos?1 otrzymywanego utrzyma
ma odpowiadaJą om warunkom, wymienionym w 
art. 4. 
. 6. Wl~ścfciele prz~dsiębiorstw, ubezpiecza
J-ący ~·o.botn.dcow zgod~Ie z prawem niniejszem, 
zwalmaJą się od obowiązku wynagradzania na 
innych zasadach ubezpieczone tym sposobem oso
by ja~c rÓ\\: nież c~l.onków ich rodzin z tytułu wy
padkow meszczęshwycb, zaszłych w okoli czno
ściach, wymienionych w art. 11. 

7. U bezpieczen ie osiąga s i ę w towarzystwach 
ubezpieczeń. Uczestnikami tych towarzys tw sa. 
właściciele przedsiębiorstw (art. 1). · 

8. Ubezpieczen ie osiąga się kosztem właści
cieli przedsiębior~tw (art. 1). Osoby te ponoszą 
z tyt~łu . zobowiąza~ towarzystw ubezpieczeń 
odpo,~·Iedzi~lnoś? sohdarną, sposób osiągnięcia 
ktoreJ okresla s1ę w ustawach poszczególnych to
warzystw. 

9. W wypadkach wyjątkowych w razie trud-

. . * ) Proj ekt ni~ieJszy, opracowany przez Oddział Przemysłu 
n.h~Jsterstw~ Handlu ~ 1 rzemysłu , r ozp_at_rzOI}Y przez .osobn& komisyę 
panstwową 1. następnie prze z l{.adę l\łuustrow. będzw p rzedmi otem 
obrad w Izbie Państwow ej w jes ie ni r . 1908-go . 

ności przyłączenia poszczególnych położonych po
jedynczo przedsiębiorstw do jakiegokolwiek towa
rzystwa ubezpieczet'l przedsiębiorstwa te mogą być 
zwolnione przez Radę do spraw ubezpieczenia ro
botników od podlega:n i l:J: działaniu prawa niniej
szego do czasu usumęCia napotkanych trurlności. 

10. Bliższe w granicach prawa IJiniejszego 
określenie: l) rodzaj u przedsiębiorstw, zakładów 
i robót. których prawo niniejsze dotyczy, 22 skła
du osób, podlegających ubezpieuzeniu, j ak rów
nież wyjaśnianie wszelkiego rodzaju wąt.pliwości, 
mogących wyniknąć przy stosowaniu prawa ni
niejszego, nal eży do Rady do spraw ubezpiecze
nia robotników. 

II. P r a w a i o b o w i ą z k i o s ó b u b e z p i e
c z o n y c h. 

11. Ubezpieczane na mocy prawa niniejsze
go osoby korzystają na warunkach, określanych 
w przytoczonych poniżej artykułach, z wyna
grudzenia na rachunek towarzystw ubezpieczeń 
w razie postradania zdolności do pracy skutkiem 
uszkodzenia cielesnego, spowodowanego przez wy
padek nieszczęśliwy, zaszły przy robotach przed
siębiorstwa lub sk utkiem tych robót. Jeżeli na
stępstwem zaszlego w tych samych okoliczno
ściach wypadku nieszczęśliw ego była śmierć po
szkodowanego, w takim razie z wynagrodzenia 
korzystają członkowie jego rodziny, wymienieni 
w art. 24. · 

12. Towarzystwo ubezpieczeń zwalnia się 
od obowiązku wynag rodzenia poszkodowanego 
tylko w tym wypadku, jeżeli dowiedzie, że przy
czyną wypadku nieszczęśliwego była zła wola 
samego poszkodowanego. 

13. W szelki e poprzedzające wypadek nie
szczęśliwy umowy, dążące do uchylenia lub ogra
niczenia prawa do od ozkoclowania albo do zmniej
szenia jego wysokości, uważane są za nieważne. 

14. Poszkodowany albo członkowie jego ro
dziny otrzymują wynagrodzenie od tego towa
rzystwa, do składu k tórego należy przedsi ębior
stv,·o, w którem pracował poszkodowany. 

15. Wynagrodzenie poszkodowanych doko
nuje się z fundu szów to\varzystw ubezpieczeń w 
posta<:i wsparć i rP-nt; wynagrodzenie członków 
rodzin poszkodowanych dokonuje się w pos taci 
ren t. 

16. Wsparcia (art. 15) wyznaczają się w wy
sokości dwóch trzecich przeciętnego zarobku 
dziennego poszkodowanego i wypłacają się do 
dnia przy wrócenia zdolności do pracy albo do 
dnia, od którego przyznaną została renta (art. 
19). ·wyplata wsparć odbywa się w terminach, 
określ anych w ustawie towarzystwa.. 

17. Wymienione w art. 16 wsparcie należy 
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się poszkodowanemu po upływie trzynastu ty
godni od dnia wypadku nieszczęśliwego, jeżeli 
poszkodowany był członkiem kasy chorych; w 
przeciwnym razie wsparcie należy się od dnia 
wypadku nieszczęśliwego. 

18. W celu ustanowienia wysokości wspar
cia przyjmuje się przeciętny zarobek dzienny po· 
szkodowanego, obliczony na zasadzie ar1.. 29 (p. 
l) i 30 i pomnożony przez liczbę dni roboczych 
w przeciągu czasu, za który należy się wsparcie. 

19. Renty przyzn ają się poszkodowanym w 
razach stalego postradania przez nich zdolności 
do pracy: przy postradaniu zupelnem w wyso
kości dwóch trzecich rocznego utrzymania po
szkodowanego, a przy postradaniu częściowem w 
wysokości zmniejszonej, określanej zależnie od 
stopnia zmniejszenia się stopnia zdolności do pra
cy. Fostradanie mniej niż 5°/0 zdolności do pra
cy nie daje prawa do renty. W razie pomiesza
nia zmysłów, ślepoty zupełnej, postradania obu 
rąk lub nóg renta przyznaje się w wysokości cał
kowitego rocznego utrzymania poszkodowanego. 
Wyplata rent dokonuje się od dnia uznania nie
zdolności do pracy za stalą. 

20. Renty poszkodowanych małoletnich, nie 
mających 15 lat wieku, i młodzieży, nie mającej 
17 lat wieku, po osiągnięciu przez małoletnich 
wieku młodzieży a przez młodzież wieku robot
ników dorosłych zwiększają się odpowiednio do 
wzrostu przeciętnej płacy dziennej wyrobnika dla 
wymienionych grup wieku, przyczem renta nie 
powinna przenosić podwójnej płacy wyrobnika 
dorosłego (art. 31). 

21. Towarzystwo ubezpieczeń obowiązane 
jest, jeżeli poszkodowanemu nie była zapropono
wana bezpłatna pomoc lekarska, zwrócić mu rze
czywiście poniesione do czasu przyznania renty 
wydatki na leczenie choroby, spowodowanej przez 
wypadek nieszczęśliwy. Zwrot ten określa się 
podług taksy, ustanawianej na dwa lata przez 
odnośną komisyę do spr aw ubezpieczenia robot
ników. 

22. Poszkodowany, uchylający się od za
proponowanej mu bezpłatnej pomocy lekarskiej, 
może być na mocy postanowienia towarzystwa 
ubezpieczeń całkowicie lub częściowo pozbawio
ny wynagrodzenia. Odmowa poddania się opera
cyi chirurgicznej nie u waż a się za odmowę ko
rzystania z pomocy lekarskiej. 

23. W razie śmierci poszkodowanego (art. 
11), spowodowanej przez wypadek nieszczęśliwy 
i zaszłej nie później, jak po upływie dwóch lat 
od dnia wypadku nieszczęśliwego, lub też później, 
jeżeli leczenie trwało bez przerwy, towarzystwo 
ubezpieczeń obowiązane jest: l) pokryć koszta po
grzebu zmarłego w granicach norm, ustanowio· 
nych w prawie o ubezpieczeniu robotników na wy
padek choroby, i 2) przyznać renty wymienionym 
w art. 24 członkom rodziny zmarłego. 

24. Renty członkom rodziny przyznają się 

w wysokości następujących części rocznego utrzy
mania zmarłego: l) wdowie w wysokości jednej 
trzeciej do końca życia; 2) dzieciom obojga płci: 
prawym, uprawnionym, usynowionym i nieślub
nym jak również wychowańcom (prawo o st., d od. 
z r. 1906, art. 570, uw.) do 15 lat wieku każdemu 
w wysokości: jednej szóstej za życia jednego z 
rodziców i jednej czwartej w razie zupełnego sie
roctwa; 3) krewnym w prostej linii wstępnej w 
wysokośc i jednei szóstej każdemu; 4) braciom i 
siostrom sierotom zupełnym do 15 lat wieku w 
wysokości jednej szóstej każdemu. Osobom, wy
mienionym w punktach 3 i 4 artykułu niniejsze
go, jak również dzieciom nieślubnym po śmierci 
ich ojca renty przyznają się w tym tylko wy
padku, jeżeli osoby te znajdowały się na utrzy
maniu zmarłego. 

25. Wymienione w poprzednim (24) artyku
le renty podlegają przyznaniu: l) wdowie, jeżeli 
wyszła za poszkodowanego zamąż przed zajściem 
z nim wypadku nieszczęśliw ego; 2 ) dzieciom 
uprawnionym i usynowionym jak również wy
chowańcom, jeżeli ich uprawnienie, usynowie
nie i przyjęcie na wychowanie i do rodziny mia
ło miejsce przed zajściem z robotnikiem wypadku 
nieszczęśliwego. 

26. W razie wyjścia zamąż wdowy po po
szkodowanym, przypadająca jej renta dożywotnia 
zamienia się na wypłatę jednorazową, równą po
trójnej wysokości przypadających wdowie rocz
nych wyplat renty. 

27. Dzieci i wychowańcy (art. 24 p. 2 i 
art. 25) po poszkodowanym w razie śmierci oboj 
ga rodziców, zaszłej w warunkach, wymienionych 
w art. 21 i 23, otrzymują sumę rent, przypadają
cych im po śmierci każdego z rodziców. 

28. Suma ogólna rent, przypadających wszyst
kim wymienionym w art. 24 członkom rodziny 
poszkodowanego, nie powi11na przenosić 2/ 3 jego 
rocznego utrzymania (art. 29). Jeżeli suma ogól· 
na rent przenosi tę granicę, w t akim razie oso
by, wymienione w punktach l i 2 art. 24, mają 
przedewszystkiem prawo na całkowite zadość
uczynienie, a krewni, wymienieni w punktach 3 
i 4 tegoż artykułu, otrzymują tylko resztę, o ile 
takowa pozostanie, w równych częściach. Jeżeli 
wymieniona powyżej granica będzie przekroczo
na przez sumę rent, przypadających tylko oso
bom, wymienionym w punktach l i 2 artykułu 
24, w takim razie renty te odpowiednio zmniej
szają się. Zmian a w składzie rodziny zmarłego 
z wyjątkiem wypadku przyjścia na świat pra
wych jego dzieci nie służy za podstawę do zmia· 
ny wysokości przyznanych już człon kom rodzi
ny rent. 

28. Utrzymanie roczne poszkodowanego 
określa się trybem następującym: l) suma, rze
czywiście zapracowana przez poszkodowanego w 
danem przedsiębiorstwie w przeciągu roku, po
przedzającego dzień wypadku nieszczęśliwego, po 
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potrąl"!eniu wartości materyaJ:ów i narzędzi. jeże- nego, na wypłaty jednorazowe, obliczane na za
li stosownie do warunków najmu dawane były sadach następujących:*) l ) roczne opłaty eroe
one na rachunek robotnika, dzieli się przez licz- rytalne mnożą się przez ~zies_ięć, pr~y?zem dl_a. 
bę dni, przebytą przez poszkodowa11 ego w pracy poszkodowanych maloletmch 1 mJ:odz1ezy przyJ· 
w tym samym roku; jeżeli poszkodowany praco- mują się opłaty emerytalne, które przypadał'y by 
wał w przedsiębiorstwie mniej niż rok, w takim im po osiągnięciu wieku robotników dorosłych 
razie suma, zapracowana za ten czas, dzieli się (art. 20); 2) roczne opłaty emerytalne osób, 
przez liczbę dni odpowiednio zmniejszonego okre- wymienion ycli w punktach 2 i 4 artykuł'u 24, 
su czasu; 2) otrzymany we ws){azany "" punkcie mnożą się przez liczbę lat, w przeciągu których 
1-y m sposób przeciętny zarobek dzienny mnoży powinny one być wypłacane, lecz nie więcej, jak 
się w przedsiębiorstwach, czynnych w przeciągu przez dziesięć; 3) wszelkie '~ypłaty, dokonane na 
całego roku, przez ~60, a w przedsiębiorstwach, rachunek rent przed zawarc1_em z~ody na wypła~ 
czynnych w przeciągu części roku, przez liczbę ' tę jednorazo:vą, lec~ w sumie, n_1e przenosząceJ 
dni roboczycli, stanowiącą zwykły dla takich 1

1/ 3 określo neJ zgodme z p~nk~am1 ~ ~ 2 artykułu 
przedsiębiorstw okres dzi ałania, lecz w tym ostat- niniejszego sumy, potrącaJą się z meJ. 
nim wypadku do otrzymanego iloczytJu dodaje 33. O zaszłyro z robotnikiem wypadku nie
si ę opróez tego suma, otrzymana z pomnożenia szczęśliwym osoba, zawiadująca przedsiębiorstwem, 
przeeiętnej płacy dziennej wyrobnika (art. 31) bezwlocznie zawiadamia władzę poli cyjną oraz 
przez różnicę pomiędzy 260 i zwykłą dla danego towarzystwo ubezpieczeń lub jego peł'nomocnika. 
przedsi ę biorstwa li czbą dni roboczy ch. Jeż eli po- Poszkodowany obowiązany jest, o ile pozwala mu 
szkodowany otrzymywał utrzymanie w naturze na to stan zdrowia, natychmiast zawiadomić osobę, 
(mieszkanie, żywność i t. p.), wówczas do sumy, zawiadującą przedsiębiorstwem, o zaszłym z nim 
?bliczonej w sro~ó_b, wymieni?ny_ w punk~ach l wypadku nieszczęśliwym. 
1 _2 artykułu mmeJszego, d_odaJe s1ę: za nueszk,a- 34. Za niezawiadomienie towarzystwa u bez
me podł.u~ norm, . ustanaw1anyc~ dla pos~czegol- pieczeń lub jego pełnomocnika 0 zaszłym z robot
nych mieJSC~wośc~ przez . o?nosne kom1sye do nikiem wypadku nieszczęśliwym osoba, za.wiadu
sp~aw ubezp1ecze~ rob?tn_1kow, od 10°/o ?o 2~0/o jąca przedsiębiorstwem, lu b jego właściciel podle
teJ su~y, a ~a zywuosć 1 t. p. rzeczywista 1c~ ga na mocy postanowienia towarzystwa karze pie
w_al:tosc. Obhczone wskazanym ':' artyk ule m- niężnej w wysokości do 100 rubli. 
meJszym trybem roczne utrzymame puszkodowa- 35 vV l b l · l ]' śc' dl 
necro nie powinno być mniejsze od iloczynu z . · . . ce u z ac ~n_1a 0 {Q Iczno 1 wypa ~u 

6 
· t · t d · · b .1 ( t 31) meszczęslnvego na mieJSCU towarzystwo moze 

przec1ę n eJ p~acy z1enneJ wyro m m ar . d 1 ć · h 1- ' k • b 960 · e ego w a swo1c pe1nomocm ow, przyczem oso a, 
przez - · za.wiad ują<:a przedsiębiorstwem, w którem zaszedł 

30. Jeżeli będzie dowiedzione, ż~ zwykły wypadek nieszczęśliwy, obowiązana jest okazywać 
za:ro~ek roczny, który poszkod?w~ny miał w wy- pelnornocnikowi zarządu wszelką pomoc. 
m1e_mon:ych warty kule l_ przeds i ębiOrstwach, prze- 36. Stwierdzeniem okoliczności, przy któ
D?SI obl:czone ntrz_ymame ~·oczne (art. 29), w ta- rych zaszedł wypadek nieszczęśliwy z ubezpieczo
kim raz1e ~o. ostatme pow mno być_ ~ow1ększon e nym robotnikiem, stają się: akt policyi lub świadec
do wys?kosm zarobku zwykłeg?. !ezeh _p~szkodo- two, zestawione przez pelnornocn ika towarzystwa. 
wany me otrzymywał :V prze?s1rb10rstw1e zadnego 37. Wymienione w art. 37 świadectwo 0 
wyn~tgrodz e_ma, !Y takim r azi: Je~o ro czne utrzy- zaszJ:ym wypadku nieszczęśliwym wyd aje się przez 
~ame_ ol<resla s1_ę w :vysokosc~ 1Joczyn_u z prze- pełnomocnika towarzystwa poszkodowanemu w 
CiętneJ płacy dz1enn eJ wyrobmka (art. 31) przez razie j ego 0 to prośby. Forma świadec~vra z~-
260. twierdza się przez Radę do spraw ubezp1eczen1a 

31. Przeciętna płaca dzienn a wyrobników robotników. 
określa się według danych miejscowych na każde 38. p 0 upływie 48 godzin po zajściu wy
trzy lata osobno dla obu płci i dl a trzech grup padku nieszczęśliwego, jeżeli do tego czasu nie 
wieku (małoletnich od 12 do 15lat, młodzieży od bylo zestawione wymienione w artykule 37 ś:Via-
15 do !7 lat i dorosłych powyżej 17 lat), przez dectwo, lub przed uplywem rzeczonego term1n_u, 
komisye do spraw ubezpieczenia robotników i ogJ:a- jeżeli zażąd aJ: tego poszkodowany, 0 wypa.?ku me
sza się do :viadomości publicznej. Wymienione szczęśliwym i okolicznościach, przy jakich wy
komisye mają prawo określać tę placę zależnie paclek zaszedł, zestawia się na miejscu wypadku 
od warunków miejscowy ch albo jednakową dla akt przez policyę, która wzywa do tego ~sooę, 
całej g ubernii albo różną dla oddzielnych miej- zawiadującą przedsiębiorstwem lub robotami, po
scowości i zawodów. 

32. Na życzenie emerytów i za zgodą towa· 
rzystwa ubezpieczeń r enty mogą być zamieniane, 
o ile nie przenoszą one pięciu rubli miesięcznie 
i przytern 20% rocznego utrzym ania poszkodowa-

* ) Podług zdnnia, ni ektórych czło nków_ komisyi pańs.twowej, 
rozpatrującej projekt niniejszy, naie~y pozwolló na wypłatę J~dnora
zow& wartości teraźniej !ó; zej ~zęści przyzn~neJ _re z;tty, JCż~h po~o
stająca cz~ść będzie nie mnieJSZli od 5 rubh mle&Ięczme 1 oprorz 
tego ni c mniejszą od 20 proc. przyznane.] renty. 
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szkodowanego, jeżeli ten ze względu na stan 
zdrowia może przybyć, pelnornocnika towarzy
stwa lub w razie niemożności jego przybycia 
fel czera i świadków wypadku. Nieprzybycie któ
rejkolwiek z wymienionych osób nie wstrzy
muje zestawienia aktu. Forma aktu ustanawi a 
się przez Radę do spraw ubezpieczenia robot
ników. 

39. Akt po przeczytaniu w obecności wszyst
kich obecnych przy zestawieniu go osób podpi
suj e się przez nich; za niepiśmiennych podpisują 
ci, którym oni to powierzą. 

40. Dla dokonania oględzin lekarski ch po
szkodowanego w celu tak pierwiastkowego us ta
nowienia następstw wypadku nieszczęśliwego, .J a
ko i późniejszego stanu jego zdrowia poszkodo
wany lub w wypadkach odnośnych członkowie 
jeg o rodziny jak również i towarzystwo ubezpie
czeń mają prawo zapraszać lekarza podług swo
jego wyboru. W świadectwie lekarza o uszko
dzeniu cielesnem powinien być przytoczony opis 
uszkodzenia cielesnego oraz stanu zdrowia po
szkodowanego. W świadectwach, stwierdzających 
śmierć poszkodowanego, powinn a być przytoczo
ną opinia, czy śmierć spowodowana byla przez 
wypadek nieszczęśliwy. 

41. Na skutek życzenia poszkodowanego 
lub j ed nego z członków jego rodziny j ak również 
pelnornocnika towarzystwa ubezpieczeń osoby, 
zestawiające akt (art. 38) oraz świadectwo lekar
skie (art. 40), wydają z nich kopie. 

42. .Poszkodowany, odmawi ający poddania 
się na żądanie towarzystwa ubezpieczeń oględzi
nom lekarskim, może być na mocy postanowienia 
towarzystwa pozbawiony wyn ag rodzenia zupełnie 
lu b części~:nvo . 

43. Ządanie wynagrodzenia składa się temu 
towarzystwu ubezpieczer1, do skladu którego na
leży przed siębiorstwo, w jakiem byl robotnik, 
poszkodowany skutkiem wypadku nieszczęśliwego. 

44. Dla składania tak wymienionych wart. 
43 żądań j ako i wszczynania z tytułu tego wy
nagrodzenia spraw w sądzi e, niezależnie od tego, 
czy poszkodowany pozostaje w przedsiębiorstwie, 
w którem był robotn ikiem, gdy zaszedl z nim 
wypadek nieszczęśliwy, czy też porzuci je, prze
znacza się termin dwuletni, liczony dla poszko
dow anego od dnia wypadku nieszczęśliwego, a 
dla członków rodziny zm adego od dnia j ego 
śmierci. Bieg określonego w artykule niniejszym 
terminu dla składania żądań i spraw nie wstrzy
muj e się dla matoletnich oraz osób, zn ajdującyc h 
się na opiece. Bieg tego przedawnienia wstrzy
muj e się na caly czas znajdowania się żądania 
na rozpatrzeniu w towarzystwie ubezpieczeń. 

45. Jeżeli podlug zdania towarzystwa zło
żone mu żądanie (art. 43) dotyczy inneg o towa
rzystwa ubezpieczeń, w takim razie przesyła ono 
żądanie najpóźniej w przeciągu 7 dni, licząc od 

daty jego otrzymania, odnośnemu towarzystwu i 
j ednocześnie zawiadam ia o tem interesowanego. 

46. Spory pomiędzy t owarzystwami ubez
pieczeń w sprawie podlegania zgłoszonego żąda
nia (art. 45) rozstrzyga Rada do spraw ubezpie
czenia robotników. Uchwały Rady w pomienia
nych sprawach są ostateczne i nie podlegają za
skarżeniu. 

47. Po otrzymaniu żądania o przyz nanie 
wynagrodzenia (a rt. 15) towarzystwo zawiadamia 
interesowanego piśmiennie n aj póź niej w przecią
gu j ednego miesiąca o pierwiastkowem swojem 
postanowieniu co do uchyleni a żądania lub wyso 
kośc i przyznanej r enty albo wsparcia. 

48. Interesowany może przedstawić towa
rzystw u najpóźniej w przeciągu dwóch miesięcy, 
li cząc od dnia wręcze nia mu pomienianego posta
nowienia pierwiastkowego. swoje zaprzeczen ie z 
tytuł'u tego postanowienia. Jeżeli w prz ec i ągu 
pomienianego terminu in teresowany nie złoży za
przeczenia lub jeżeli przed uplywem tego termi
nu wyrazi on zgodę na warunki, wymienione w 
postanowieniu pierwiastkowem towarzystwa, w 
takim r az ie spr awa uważa s ię za skończoną na 
tych warunkach. 

49. Towarzystwo wyznacza w przeciągu 
j ed nego miesiąca. li cz ąc od dnia o trzymani a od 
interesowanego jego zaprzeczenia (art. 48), dzień 
dla p onownego r ozpatrzenia sprawy i zaprasza 
interesowanego do przyjęcia udziału w tern roz
P~_tr.zeniu w celu przeds~awienia wyj~śnień oso
biSCle lu b przez upoważmoną przez m ego osobę. 
Ni eprzybycie interesowanego lub j ego pełnomoc
nika nie wsLrzymuje rozpatrywania sprawy . W 
przeciągu jednego miesiąca, licząc od dnia po
nown ego rozpa t rzeni a sprawy, towarzystwo wy
daje w sprawie t ej postanowienie i za wiadamia o 
niem interesowanego piśmie nni e . 

50. Niezadowolony z postanowienia towa
rzyRtwa może wszcząć sprawę sądową w przecią
gu dwóch mi esięcy , licząc od dnia wręczenia mu 
postanowienia tow arzystwa. 

51. Jeżeli sprzeczność pomiędzy postano
wieniem towarzystw·a i żądaniem interesowanego 
dotyczy wysokości wynagrodzenia, wówczas in te
resowany, nie tracąc prawa skierowania powódz
twa do sądu, może natychmiast otrzymywać wy
nagrodzenie w wysokości , określonej w postano
wieniu towarzystwa (art. 49) . 

52. W razie z asądzenia in te resowanemu wy
nagrodzenia, przyznaniu którego towarzystwo 
wogóle odmówiło, jak również w razie zasądze
nia mu wynagrodzenia w żądanej od towarzy
stwa wysokości, od całej sumy, nie dopłacon ej in
teresowanemu, zali czają się mu proeenta w wy
sokości 6% rocznie, li cząc od terminu powstania 
prawa do renty. 

53. Skarżący do sądu traci prawo do otrzy
mania od towarzystwa kosztów sądo>Vych i wy
nag rodzenia za prowadzenie sprawy, jeżeli przed 
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skierowaniem powództwa do sądu nie ~wrócił się 
do towarzystwa z żądaniem przyznama mu wy 
nagrodzenia (art. 43), lub jeżeli skierowal powódz
two, nie czekając w przeciągu przewidzianych w 
art. 47 i 49 terminów na postanowieni e pier
wiastkowe lub w odnośnych wypadkach uchwalę 
towarzystwa. 

54. Zawieranie umów przez osoby, żądające 
wyn agrodzenia od towarzystw, z obrońcami w 
spraw ie wynagrodzeni a ich za prowadzenie spraw, 
wszczynanych na mocy prawa niniejszego, w wy
sokości, przenoszącej taksę (Urz. inst. sąd. , art. 
396. uw., dod. VII), zabrania się, i umowy te 
jak również zobowiązania pieniężne, wystawione 
na przenos~ące taksę sumy wynagrodzenia, są 
nie ważne. 

55. W celu wszczynania sprawy w towa
rzystw ie ubezpieczeń i w sądzie dla nieletnich 
w razie braku w 111i ejsc u znajdowania się przed
siębiorstwa ich rodzi ców , opiekunów lub kurato
rów wyznaczają si ę dla każd ego danego wypadku 
opiekunowie przez naczeln ika ziemskiego, sędzie
go miejskiego lttb pokoju a w Królest wie Poski em 
równi eż sędziego gminnego. Inspektor fab ry cz
ny zależnie od swego uznania na prośbę nieletniego 
lub na. żądanie odnośnego n aczelnika ziemskiego 
albo sędz iego ma prawo komunikować tym ostat
nim, nn. k ogo mogłyby być włożone obowiązki 
czasowe opiekunów albo kutatorów w wymienio
nych w artykule niniejszym wypadkach. 

56. Terminy wypłaty rent tak poszkodowa. 
nym, jako i członkom ich r odzin określają się 
na mo ey zgody stron, a jeżeli zgoda taka nie 
nastąpiła . to wyplata rent odbywa się co miesiąc 
z góry. vVyplata wsparć za zgodą towarzystwa 
ubezp ieezeó może być dokonywaną przez odnośne 
kasy chory ch lub osoby, zawiadujące przed siębior
stwami. 

57. Na żądanie emerytów towarzystwo ubez
pieczeń obowiązane j est przekazywać na rachu
nek emerytów w nal eż nych terminach przypada
jące im sumy podług wymienion ego w żąd a niu 
adres u. Emeryci obowiązani są na żądanie to
warzystw ubezpieczeń lub in sty tucy i, doko nują
cych wyplatę rent , skł'adać w terminach, ustan a
wiany ch przez Radę do spraw ubezpieczenia robot
ników, zaświadczenia o tem, że znajdują się 
oni przy życiu; w zaświ adczeniach, sldadanych 
przez wdowy, powinn o być oprócz tego wymie
nione, że nie wyszly one zamąż. Zaświadczen i a 
te wydają się bezpłatnie przez od nośne władze 
administracyjne lub policyjne. W razie niez-łoże 
nia pomienianych zaświadczeń wypłata rent może 
Lyć wstrzymana. 

58. W przeciągu trzech lat, licząc od dnia 
pierwszego przyznania renty, i niezależnie od tego, 
jakim trybem renta byla przyznana, każda strona 
ma prawo nie częściej jednak, jak j ede n raz na 
rok, żądać dokon ania oględzin lekarskich poszko
dowan ego dla określenia stanu jego zdolności do 

---------------------------------------

pracy w celu zmiany wysokości renty odpo
wiednio do ponownie ujawnionych zmian w stanie 
zdolności do pracy emeryta; przyznanie renty w 
wysokości powiększonej dokonuje się od czasu 
zgłoszenia żądania o dokonanie oględzin lekar
ski c h a przytem w tych tylko razach, jeżeli 
zaszle pogorszenie w stanie zdolr.ości do pracy
zn ajduje się w związku przyczynowym z wym
kl<:lm pierwiastkowo skutkiem wypadku nieszczę
śliwego uszkodzeniem cielesnem; przyznanie rent 
w wysokości zmniejszonej liczy się od dnia 
"'gody na to stron lub od dnia wyroku ins tytucyi 
sądowej. Przepis ten nie stosuje się do przyzna
wanych wzamian za renty wypłat ,iednorazowych, 
wysokość których ni e ulega zmianie. 

59. Przyznawane na zasadzie przepisów ni
niejszych renty, wsparcia i inne wypłaty nie mogą 
być przeznaczane na pokrycie należności skarbo 
wych i prywatnych. Prawo do renty, wsparcia 
i innych wypłat nie może być ani zastawiane, 
ani wywlaszczane. 

GO. Nie podniesione v. przeciągu dwóch 
lat wsparcia i renty przechodzą na własność to
warzystw ubezpi eczeń. 

61. W y pł'ata rent ustaje podczas pobytu 
emeryta: l) w przytuł'kach bezpłatnych, utrzy
mywanych kosztem towarzystw ubezpieczeń, 2) 
za granicą w przeciągu więcej niż 3 miesięcy*) . 

62. Po przyzn aniu renty emeryci otrzymują 
od towarzystwa ubezpieczeń książkę emerytalną, 
podług której dokonuje się wyplata rent. Prze
pisy, dotyczące sposobu wydn.wania i formy 
książek emerytalnych, zatwierdzają się przez 
Radę do spraw ubezpieczenia robotników. 

63. Towarzystwa u bezpieczeń mogą złożyć 
z siebie obowiązek wypłaty rent zapomocą prze
lania do pailstwowych kas osz czędności odpowia
dających wartości tych r ent kapitałów na mocy 
przepisów, ustanawianych za wzajemnem porozu
mieniem ministrów Skarbu oraz H andlu i Prze
my sł u. W tym ostatnim wypad ku zobowiązania 
w sprawie wypłacania rent przechodzą na pań
stwowe kasy oszczędnośc i . 

64. Dla poddanych zagranicznych tych państw, 
które dają podelanym r osyjskim odpowiadaj ące 
przepisom prawa niniej szego zabezpieczenie , może 
być na mocy p ostanowie nia Rady .Ministrów 
przyznane ubezpiecze nie na zasad zie prawa niniej 
szego z n astępującemi zmianami: l) z ubezpiecze
ni a korzystają tylko ci czlonkowie rodzin y po
szkodowanego poddanego zagranicznego, którzy 
podczas wypadku nieszezęśliwego znajdowali się 
wraz z ojcem rodziny w Rosyi; 2) przy wyieździe 
poddanego zagranicznego jak również wymienio
nych w p. l członkĆlw jego rodziny z granic 

*1 Przedstawiciel Ministerstwa Hpraw Wewnętrznych wyra
ził w komisyi państwowej zdanie, że artykuł niniejszy należy uzu
pełnić przepisem, iż wypłata ront ustn.je również podczas przebywa
nia emerytów w więzieni ac h, j a k również że do projektu prawa. na
[e:l;y włączyć postanowienie, iż prawa do renty pozbawia: l'l pozba
wienie wsze l k ich prn.w stanu i 2) wst~pienie do zako uu. 
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Rosyi przypadająca im renta zamienia się na l udział przedsiębiorstw. '\Vprowadzenie do listy 
wypłatę jednorazową, równą potrójnej sumie rocz- jak również wykreślenie z niej przedsiębiorstw 
nych wypłat emerytalnych, a przy wypłatach dozwala się nie inac7.ej, jak z rozporządzenia od
terminowych (art. 24), jeżeli do terminu, za który nośnego inspektora fabrycznego (art. 68). 
przypada renta, pozostaje mniej niż trzy lata, to 74. Skargi na rozporządzenia inspektorów 
wypłaca się jednorazowo renta za cały pozostały fabrycznych podają się w terminie miesięcznym, 
do terminu okres czasu. licząc od dnia wydania rozporządzenia, do komi

III. 'l, o w a r z y s t w o u b e z p i e c z e ń. 

65. Towarzystwo ubezpie0zeń otwiera się 
dla każdego osobnego okręgu ubezpieczeniowego. 
Granice okręgów określają się przez Radę do 
spraw ubezpieczenia robott1ików. 

66. Towarzystwa ubezpieczeń otwierają się 
z rozporządzenia ministra Handlu i Przemysłu. 
Do skł'adu towarzystw należą wszystkie podlegle 
działaniu niniejszego prawa przedsiębiorstwa, znaj
duj ące się w granicach danego okręgu. 

67. Rada do spraw ubezpieczenia robotni
ków ma prawo, jako wyjątek z postanowienia, 
wymienionego w art. 66, zezwalać: l) właścicie
lom poszczególnych przedsiębiorstw wchodzić w 
celach ubezpieczenia swoich robotników do slda
du towarzystwa ubezpieczeń nie tego okręgu ubez
pieczeniowego, w granicach kt(,rego przedsiębior· 
stwa te znajdują się; 2) właściciel om jednakowych 
P?d względem. rodzaju .wytwórczości pr:edsię
biOrstw, połozonych w Jednym lub w rożnych 
okręgach ubezpieczeniowych, tworzyć osobne to
warzystwa ubezpieczeń zamiast udzialu w okrę
gowych. 

68. Inspektorowie fabryczni prowadzą listy 
przedsiębiorstw, których właściciele podlegają 
udziałowi w towarzystwach ubezpieczeń. 

69. Tryb prowadzenia list (art . 68} i komu
nikowania ich władzom odnośnym okreś lają się 
w r egul aminie, wydawanym przez Radę do spraw 
ubezpieczenia robotników. 

70. Inspektorowie fabryczni zawiadamiają 
właścicieli odnośnych przedsiębiorstw według 
miejsca ich znajdowania s i ę o zaliczeniu ich do 
u czestn ictwa w towarzystwie ubezpieczeń. Poda
nie skargi nie wstrzymuje jednak zaliczenia do 
uczestnictwa w towarzystwie ub0zpieczeń. 

71. Właściciel przedsiębiorstwa, obowiązany 
na mocy prawa niniejszego do ubezpieczenia ro
botników należącego do niego przedsi ębiorstwa, 
lecz nie będący jeszcze uczestnikiem towarzystwa 
ubezpieczeń, jak również zawiadujący tem przed
siębiorstwem obowiązany jest zakomunikować od
nośnemu inspektorowi fabrycznemu wiadomości 
o rodzaju wytwórczości i liczbie zatrudnionych 
w przedsiębiorstwie osób. 

72. Komunikowanie wymienionych w po
przednim artykule 71 wiadomości dokonuje się 
podlug przepisów, ustanawianych przez Radę do 
spraw ubezpieczenia robotników, i w okreś lonych 
przez nią terminach. 

73. Każde towarzystwo ubezpieczeń obo
wiązane jest prowadzić listę biorących w niem 

syi do spraw ubezpieczenia robotników. Poda
nie skargi nie wstrzymuje wprowadzenia w czyn 
zaskarżonego rozporządzenia, jeżeli komisya do 
spraw ubezpieczenia robotników, do której skar
ga została podana, nie wydala rozporządzenia o 
wstrzymaniu go. 

75. Przewidziane w prawie niniejszem obo
wiązki inspe.; torów fabrycznych w kl:ada,ią się 
w wypadkach odnośnych na urzędników dozoru 
górniczego. 

76. Towarzystwa ubezpieczeń mogą nabywać 
na swoje imię prawa posiadania, wtem prawo włas
ności i inne prawa do majątków uieruchomych, 
przyjmować zobowiązania, wytaczać powództwa 
i odpowiadać w sądzie. 

77. Fundusze towarzystw ubezpieczeń two
rzą się : l) z jednorazowych i corocznych opłat 
członków; 2) z dochodów od majątku towarzystw; 
3) z ofar; 4) z wpływów przypadkowych, 5) z 
kar, nald'adanych przez towarzystwa. 

78. Fundusze towarzystw ubezpieczeń użyt
kują się :1a: l) tworzenie funduszu emerytalnego; 
2) dokonywanie wypłat ubezpieczeniowych; 3) 
koszta zarządzania sprawami towarzystwa; 4) two
rzenie koniecznych kapitałów zapasowych; 5) 
środki dla zapobiegania wypadkom nieszczęśli
wym i zmniejszania n a stępstw tych wypadków. 

79. Z funduszu emerytaln ego dokonuje się 
wyplata przyznawanych przez towarzystwo rent. 
Wysokość tego funduszu powinna odpowiadać 
wartości teraźniejszej zobowiązań towarzystwa z 
tyt.ułu przyznanych rent. W artość ta oblicza się 
coroczn ie dla wszystkich znajdujących się przy 
życiu emerytów podług tablic, zatwierdzanych 
przez Radę do spraw ubezpieczenia robotników. 

80. Fundusze emeryta ln e towarzystw ubez
pieczeń mogą być umieszczane w patistwowych 
i · gwarantowanych przez państwo papierach pro
centowych, w listach zastawnych rosyjskich in
stytucyi kredytowych ziemskich, w obligacya.ch 
towarzystw kredytowych miejskich i pożyczek 
miejskich, przyczem minister Handlu i Przemy
siu po porozumieniu z ministrem Skarbu ma pra
wo wskazywać , jakie z obligacyi towarzystw kre
dytowych miejskich i pożyczek miejskich są do
zwolone do nabywania. Powstale fundusze towa
rzystw ubezpieczeń mogą być umieszczane tak 
w wymienionych powyżej walorach, jako i we 
wkł'adach oraz n a rachunkach bieżących Banku 
Państwa, państwowych kas oszczędności i pry
watnych instytucyach kredytowych za zezwole
niem w tym ostatnim wypadku ministra. Handlu 
i Przemysłu po porozumieniu z ministrem Skar-
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bu. Tym samym try hem wydają się przepisy 
umieszczania funduszów towarzystw ubezpieczeń 
w państwowych kasach oszczędności. 

81. Przynależne do funduszów emerytalnych 
papiery procentowe wykazują się w bilansach to
warzystw ubezpieczeń podług ceny ich kupna; 
Rada do spraw ubezpieczenia robotników może 
jednak w razie znacznej i długotrwałej zmiany 
wartości pomienianych papierów w porównaniu 
z ceną ich kupna polecić odpowiednie przeszaco
wanie tych papierów w wymienionym przez Ra
dę terminie, lecz nie wyżej ponad kurs giełdo
wy papierów w tym terminie. Pozostałe należą
ce do towarzystwa papiery procentowe szacują 
się w bilansach towarzystwa podług ostatniego 
kursu giełdowego roku sprawozdawczego z zali
czeniem zysków z tego przeszacowania na osob
ny rachunek, z którego następnie czerpane są 
możliwe straty na przeszacowywaniu. 

82. Należące do towarzystw papiery procen
towe przechowywują się w B anku Państwa i w 
kasach państwowych. 

83. Towarzystwa ubezpieczeń za zezwole
niem Rady do spraw ubezpieczenia robotników 
i na zatwierdzonych przez pomienioną Radę wa
runkach mogą: l) przeznaczać część należący ch 
do nich kapitałów, w tern również funduszów 
emerytalnych, na kupno i budowę: a) domów mu
rowanych w miastach cesarstwa, chociażby z 
drzewianemi przy nich zabudowaniami g ospod ar
czemi, przeznaczony ch na potrzeby towarzystwa 
jak również w celu wynajęcia ich na pomieszcze
nia mieszkalne i w części handlowe, i b) budowli, 
przeznaczonych na urządzenie lecznic i przytuł
ków dla p oszkodowanych skutkiem wypadków 
nieszczęśliwy ch; 2) wydawać za nal eżytern zabez
pieczeniem pożyczki członkom towarzystw na bu
dowę domów mieszka lnych, szkól, lecznic i in
nych urządzeń dla potrzeb robotników. W artość 
należącego do towarzystwa ubezpieczeń majątku 
nieruchomego nie powinna przenosić piątej czę
ści kapitałów towarzystwa. Wszystki e należące 
do towarzystwa budowle powinny być ubezpie
czone od ognia w wysokości ich wartości bilan
sowej z wyłączeniem gruntu i fundamentów . 

84. Towarzystwa ubezpi eczeń m ają prawo 
za zezwoleniem Rady do spraw ubezpi eczenia ro
botników zaciągać pożyczki t erminowe z fundu
szu emerytalnego i kapitałów zapasowych towa
rzystwa na budowę i urządzenie lecznic i przy
tułków dla robotników, poszkodo wanych skut
kiem wypadków nieszczęśliwy~h. Termin i wa
Tunki umarzania tych pożyczek określają się w 
każdym wypadku poszczególnym przez Radę do 
spraw ubezpieczenia robotników, i pod względem 
sumy najwyższej tych pożyczek obowiązuje prze
strzeganie normy, przewidzianej w artykule po
przednim. 

85. Zasady obliczania wysokości opłat ubez
pieczeniowych jak również wszelkie zmiany w 

pomienianych zasadach ustanawiają się przez ze
branie ogólne towarzystwa i składają do Rady 
do spraw ubezpieczenia robotników w wyznaczo
nym przez nią terminie. Przy określaniu tych 
zasad przyjmuje się pod uwagę stopień niebez
pieczeństwa, jakiprzedstawiają poszczególne przed
si~biorstwa lub roboty w tych przedsiębiorstwach. 

86. Rada do spraw ubezpieczenia robotni
ków po rozpatrzeniu wymienionych w artykule 
85 zasad po upływie 2 miesięcy, licząc od dnia 
wydania wymienionego w artykule 85 postano
wienia, przedstawia je do zatwierdzenia ministra 
Handlu i Przemysłu. W przeciągu tego terminu 
dwumiesięcznego poszczególni członkowie towa
rzystwa u bezpieczeń mogą zgłaszać do Rady swoje 
uwagi w sprawie tego postanowienia. 

87. Jeżeli oa wyznaczony przez Radę do 
spraw ubezpieczenia r obotników termin nie będą 
z.Jożone do rozpatrzenia Rady zasady obliczania 
opłat ubezpieczeniowych albo jeżeli ,Rada nie 
przychyli się do złożonych premii zasadniczych, 
w takim razie zasady obliczania opłat zalecają 
się przez Radę po zatwierdzeniu przez ministra 
Handlu i Przemysłu. 

88. Z alecone przepisanym w poprzednim (88) 
artykule trybem zasady obliczania opłat ubezpie
czeniowych nie podlegają zaskarżeniu; zasady te 
rozpatrują się w terminach , określanych przez 
Radę. Towarzystwa ubezpi~czeń mają prawo 
podejmować starania o rozpatrzeniu tych zasad 
przed nastaniem wymi(·nionych terminów. 

89. Wysokość corocznych opłat ubezpie
czeniowych członków towarzystwa określa się 
przez zarząd towarzystwa w sposób, ustanawiany 
przez j ego zebranie ogólne zgodnie z zasadami 
obliczania tych opłat tak, żeby pomienione opłaty 
razem z popn1ednimi posiadanymi na cel ten przez 
towarzystwo funduszami pokrywały wszystkie 
wydatki i zoLowiązania t owarzystwa. Wypływa
jące z tego tytułu wątpliwości mogą być składa
ne d o razstrzygnięcia H adzie do spraw ubezpie
czr>nia robotników. 

90. Poszczególni członkowie towarzystwa 
ubezpieczer1 mogą składać na zebraniu ogólnem 
t owarzystwa skargi z tytułu stosowania zatwier
dzonych lub zaleconych przez Radę do spraw 
ubezpieczenia robotników zasad obliczania opłat. 
od należących do nich przedsiębiorstw. Skargi 
te składają się w terminie d wumiesięcznyrn, li cząc 
od dnia og1oszenia rozporządzenia towarzystwa. 
Podanie skargi nie wstrzymuje pobrania obliczo
nych opłat. 

91. P ostanowienia zebrania ogólnego w przed
miocie wymienionych w arty kule 90 skarg są obo
wiązujące i nie podlegają zaskarżeniu. 

92. Należne od członków towarzystwa ubez
pieczeń opJaty wpłacają się do kasy towarzystwa 
w termin a,ch, o kreślonych w jego ustawie. 

93. Sciąganie należnych towarzystwu od je
go członków opłat spóźnionych i kar dokonuje 
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się na mocy postanowienia zarządu towarzystwa l 
przez policyę miejscową, która po otrzymaniu 
pomienianego postanowienia żąda od zalegające
go wplacenia n ależnych od ni ego sum w termi
nie miesięcznym. Jeżeli w przeciągu tego ter
minu opłaty te nie będą puk ryte, wówczas nale
żący do zalegającego lllajątek p -: dlega natych
miastowemu zajęciu i sprzedaży z licytacy i na 
pokrycie ty ch opłat. 

94. Zebranie ogólne towa.r zystiYa ma prawo 
ustan awiać pobieranie na korzyść towarzystwa 
kary od opłat SlJÓźnionych w wysokości ni e wię
kszej jak 1°/0 za miesiąc spóźnienia. Kara ta na
kład a się przez zarząd towarzystwa. 

95. Członkowie towarzystwa ubezpieczeń 
obowiązani są komunikować towarzystwu wszel
kie koni eczne dla obliczenia op-lat ubezpieczenio
wych wiadomości jak również wiadomości o tych 
zmian ach w przedsiębiorstwie, które mogą mieć 
wpływ na ouliczenie tych opłat. Forma i tenni
na składania pomienianych wiadomości ustana
wiają się przez zebranie ogólne towarzystwa. 

96. W razie niezłożenia towarzystwu w ter
minie ustanowionym wymienionych w artykule 
9f> wiadomoŚGi tow arzystwo do czasu otrzymania 
tych wiadomości określa wysokość opłat ubezpie
czeniowy ch na zasadzie tych danych, jakie po
siad a. 

97. Towarzystwo ma prawo przez upoważ
nion e do tego osoby sprawdznć podług orygina
łów dokumentów i ksiąg wymienione w artykule 
95 wiadomości, dotyczącP skl'adu osobistego przed
siębiorstw i dokonywanych mu wypłat. Człon
kowie towarzystwa obowiązani są pozwalać po
mienionym pełnomocnikom dokonywania oglę
dzin należących do nid1 przedsiębiorstw. 

98. Z ebran ie ogólne członków towarzystwa 
ma prawo ustanawiać zasady pobierania i wyso
kość kar od ezłonków towarzystwa na kurzyść 
tego ostatniego za ni espełni a ni e obowiązków, 
ustan owionych w artykułach 95 i 97. Wysokość 
pomienianych kar nie powinna przenosić 300 rub
li. N aldadanie tych kar pozostawia si~ do uzna
nia zarządu towarzystwa. 

99. Zarządzanie wewnętrzne i tryb prowa
dzenia spraw i rachunkowości jak również szcze
góły dzialalDości towarzystw ubezpieczeń okre
ślnją się w ich ustawach. \V szczególności w 
usta wie towarzystw a powinno być określon e : l) 
nazwa i obręb działalności towarzystwa; 2) miej
sce zn ajdowania się, skład, pełnomocn ictwo jak 
również tryb wyboru i dzialalności zarządu i ko
mitetu nadzorczego; 3) skład z E\brań ogó ln y ch 
członków towarzystwa lub zamieniającego je ze
brania pełnomocników , sposób i e?.as zwoływania 
j ak również zakres praw tych zebrań lub zebrań 
pełnomocników oi·az sposób wydawania przez nie 
postanowień; 4) prawa członków towarzystwa na 
zebraniach ogólnych i :;pr awdzanie ich pełno
mocnictw; 5) tryb wy boru i zakres działalności 

komisyi rewizyjnej; 6) fundusze towarzystwa, spo
soby ich tworzenia i przechowywania oraz za
wiadywanie nimi; 7) sposób dokonywania opłat 
ubezpieczen io wych; 8) sposób zestawiania, spraw
dzania i zatwierdzania sprawozdań roczny ch; 9) 
spos0b wydawania przepisów dla zapobiegania 
wypadkom nieszczęśliwym z robotnikami i spo
sób pilnowania przestrzegania ich; 10) sposób 
zmiany ustawy; 11 ) sposób urzeczywistn ienia od
powiedzialności czlonków towarzystwa ubezpie
czeń z tytulu jego zobowiązań; 12) tryb zamknię
cia i likwid acyi towarzystwa; 13) sposób nabywa
nia i wy w Jaszczania majątku ni eruchomego. Oprócz 
tego w ustawie mogą być włączone i inne posta
nowi eni a, nie sprzeciwiające się prawom. 

100. W celu opracowania projektu ustawy 
towarzystwa zwołują si~ komitety miejscowe i 
zjazdy pełnomocników tych przedsiębiorstw, któ
re powinny wejść do składu towarzystwa ubez
pieczeiL 

101. Sposób wyboru pełnomocników i zwo
lan i a komitetów i zjazdów ustanawia Rada do 
spraw ubezpieczenia robotników i zatwierdza mi
nister Handlu i Przemysłu. który określa rów
nież sposób s p eł ni an i a obowiązków przez prezesa 
komi tetów i zjazdów i w wypadkach odnośnych 
wydaj~ pol ecenie w przedmiocie od nośnego mia
nowarna. 

102. Opracowany przez zjazd projAkt. usta
wy przedstawia się do Rady do spraw ubezpie
cze ni a robo tn ików. Po r ozpatrzeu iu tego pro
jek t u i włączeniu do niego koniecznych sprosto
wań R ada przedstawia projekt do zatwierdzenia 
ministrowi Handlu i Przemysłu. Z atwierdzona 
przez ministra us tawa ogłasza się do wiadomości 
publicznej. 

103. Jeże li w wymienionym przez Radę do 
spraw ubezpieczenia terminie zeb ran ie pełnomoc
Ilików nie złoży projektu us tawy. w takim r azie 
minister Handlu i Przemysłu zatwierdza dla 
otwieranego towarzyi>twa ubezpieczeń ustawę, 
opracowaną z rozporządzenia Rady do spraw 
ubezpi eeze ni a robotników. 

101. Przy zatwierdzan iu ustawy okręśla się 
te rmin , od którego otwiera s i ę działalność towa
rzy stwa. Od tego terminu powstają prawa i 
obowiązki towarzy:;twa w sprawach ubezp iecze
niowyeh. 

106. Poniesione przez komitet na zasadzie 
zal econy ch mu przepisów koszta organizacyjne 
zwracają mu się przez towar zystwo ubezp ieczeń 
przewidzianym w ustawie t rybem. 

106. T owarzystwa ubezpieczeń mogą wcho
dzić w porozumienie w przedmiocie wspólnego 
ponoszenia "" całości lub w częśc i ponoszonych 
przez nie wydatków na wynagrodzenie poszko
dowanych. T owarzystwa ubezpieczeń mogą rów
nież wchodzić w celu wypelnienia ciążących na 
ni ch obowiązków w innego rodzaju porozumie
nia wzajemne j ak również otwierać w tym celu 
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związki. Zasady tego rodzaju porozumień i usta
wy związków zatwierdzają się przez Radę do 
spraw ubezpi ecze nia robotników. 

107. Władzami towarzystwa ubezpieczeń są: 
l) zarząd, 2) zebranie 0gólne członków towarzy
stwa lub zamieniające j e zebranie pełnomocników, 
3) komisy a rewizyjna. Oprócz tego w towarzy
stwach mogą być otwierane komitety nadzorcze. 
Poszczególne obowiązki zarządu mogą być wkła
dane na osobne oddziały lub na osoby, upełno
mocnione przez zarząd. 

108. Na zarza,d towarzystwa i oddziały 
wkłada się zarządzanie sprawami towarzystwa, o 
ile nie nalAży to podług praw:t i ustawy do inn yc h 
władz towarzystwa. 

109. Zarząd we wszystkich sprawach i czyn
nościach jest przedstawicielem towarzystwa ubez
pieczeń z przestrzegan iem w wy padkach odnośnych 
artykułu 27 ust awy postępowania sądowego. 
Przedstawicielstwo towarzystwa w wypadkach 
odnośnych może być powierzane jednemu lub 
kilku czŁon kom zarząd u j ak również innym oso
bom z wyboru zarządu. 

l 10. Zarząd towarzystwa składa się z człon
ków, wybieran ych przez zebranie ogólne z li czby 
członków towarzystwa i osób postronnych . 

111. Do sldudu zarzadu i komitetu nadzor
czego towarzystwa nie mo.gą być wy brane osoby: 
l) nie mające 26 lat wieku; 2) pociągnięte do 
odpowiedzialności sądowej za przestępstwa, pocią
gające za sob'! pozbawienie lub ograniczenie praw 
stanu albo pozbawienie stanowiska, jak równ i eż 
za kradzież, oszustwo, przywłaszczeni e powierzo
nego majątku, pr zechowywanie majątku kradzio
nego, kupno lub wyd a nie pożyczki na kradziony 
lub osiągnięty z oszustwa majątek oraz lichwę 
(o ile osoby te ni e były uniewinnione wyro
kiem sądowym), chociażby po osądzeniu spra
wy osoby te zwolnione były od kary na skutek 
przedawnienia, p ogodzenia się, na m ocy manifestu 
N aj wyższego lub osobneg o rozkazu N aj wyższego; 
3) pozbawione na mocy wyrok <'nv sądowych sta
nowiska w przeciągu trzech lat od czasu pozba
wienia, chociażby osoby te byly zwolnione od 
kary na skutek przedawnienia, na mocy manifestu 
Najwyższego lub osobnego rozkazu Najwyższego; 
4) będące pod śledztwem lub sądem or n.z pocią
gnięte do t!umaczenia się trybem, wymienionym 
w art. 1035 ustawy postępowania sądowego, w 
przedmiocie czynów karygodnych, wymienio
nych w punkcie l tego artykułu lub pociągają
cych za sobą pozbawien ie stanowiska, jak ró wn ież 
będące pod j awnym dozorem policyi; 5) podlegle 
upaellości do czasu określenia jej rodzaju; 6) 

ogłoszone upadłemi, co do których sprawy tego 
rodzaju są zakończone, z wyjątkiem tych, których 
upadłość uzn aną została za nieszczęśliwą; 7) po
zbawione za przestępstw a stanu duchownego albo 
wykluczone z grona stowarzyszeń i zrzeszeń na 
mocy wyroków tych towarzystw, do których 
należeli; 8) skazane sądownie za uchylenie się od 
służby wojskowej. 

112. Na komitet nadzorczy, o ile utworze
nie go przewidziane jest w u stawie towarzystwa, 
wkłada się stały dozór nad działalnością towa
rzystwa i udział w decydowaniu spraw ważniej
szych. Skład komitetu nadzorczego, jego pełno
mocnictwa, jego stosunek do zarządu, do zebra
nia ogólnego i do r ady pelnornocników jak rów
nież tryb jego czynności określają się w ustawie 
towarzystwa. 

113. Komitet nadzorczy, zarząd i pelnornoc
nicy kierują się przy wykonywaniu swoich czyn
noś ci .ustawą towarzystwa i regulaminami, wy
dawanymi w celu jej uzupełnienia przez zebrania 
ogólne członków towarzystwa. 

114. Z ebran ie ogólne ma prawo w celu za
pobiegania wypadkom nieszczęśliwym wydawać 
obowiązujące dla czlonków towarzystwa postano
wienia o środkach ostrożności przy wykonywa
niu robó t, nie sp rzec iwiające się prawom obowi1-
zującym i wydanym dla uzup·elnienia tych praw 
przez odnośne instytucye przepisom, jak również 
ustan awiać za pogwałcenie tych postan owień osob
ne na korzyść towarzystwa kary, nakładane 
przez zarząd w wysokośc i, nie przenoszącej 300 
rubli za każde pogwałcenie. Zarząd towarzystwa 
ma prawo czuwać nad przestrzeganiem postano
wień obowiązujących zapomocą swoich pełno
mocników; właściciele przedsiębiorstw obowiąza
ni są pozwal ać tym osobom na dokonywanie oglę
dzin przedsiębiorstw. 

115. Z ebr ar, ie ogólne członków towarzystwu 
ma prawo ustanawiać przepisy o wydawaniu przez 
towarzystwo nagród za ratowan ie ginącyc !t sknt
kiem wypadków nieszczęśliwych i za wynala;,;ki 
i udoskon alen ia, zapobiegające tym wyp ad kom, 
jak również urządzać zakłady, mające na celu 
leczenie i przywrócenie zdolności do pracy ubez
pieczonych w towarzystwie osób, poszkodowa
nych skutkiem wypadków nieszczęśliwych. 

116. Każde towarzystwo ubezpieczeń obo
wiązane jest prowadzić podług formy, zatwier
dzanej przez Radę do spraw ubezpieczenia ro· 
botników, statystykę wypadków nieszczęś liwych, 
zaszłych w n ależących do jego składu przedsię
biorstwach. 
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Rosyjski handel zewnętrzny 
wytworami przemysłu górniczego i hutniczego w kwietniu r. 1908-go. 

N a z w y wytworów 

Wywóz z Rosyi za granicę. 
Sól kuchenna 
Fosforyty mielone 
Fosforyty w kawałkach 
Żużle metalurgiczne 
Węgiel kamienny i koks 
Torf 
Ruda żelazna 
Ruda manganowa. 
Galman 
Różne inne rudy i złamki metali 
Surowiec w gęsiach i ziarnkach 
Żelazo różnych gatunków 
Stal różnych gatunków. 
Miedź różnych gatunków 
Cynk 
Platyna 
Rtęć 

Ropa naftowa 
Nafta . 
Odpadki naftowe 
Wyro by z surowca 
Wyroby z żelaza. 
Wyro by ze stali 
Maszyny i ich c~ęści 

Przywóz z zagranicy do Rosyi. 
Sól kuchenna 
Żużle Thomasa mielone 
Kamień litograficzny 
Węgiel kamienny 

Koks 

przez komory morza Bałtyckiego 
" " zachodniej granicy lądowej 
• " 1norza Czarnego 
" pozostałe komory . 

w tej liczbie: 
z Niemiec 
z Anglii 

Jrzez komory morza Bałtyckiego 

(pudów) 

Razem 

Rok 1907 l 
Od początku 

Kwiecień rok11 do 1!0 
kwietnia. l 

TYSIĘC:Y 

I3j 

464 
l 

3 316 
3 766 

l 

i5 
339 
500 
412 

7 

6 

3 
25 

l 

6 

5 l 
1n 

-' 

48I6 
3 6so 

30 
518 

4 400 
4 32 7 

3 
3 l 

74 
663 

2 845 
23 

I2 242 

13 036 

3 
I36 

378 
I t8I 

554 
44 

4' 
2 

2 

II 626 

I2 

144 

450 

9 
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przez komory zachodniej granicy lądowej 
" pozostale komory . 

w tej li e z bie: 
z Austryi . 
z Niemiec. 
z Anglii 

Siarka nieoczyszczona w brylach . 
Siarka oczyszczona i kwiat siarczany 
Antymon surowy. 
Antymon metaliczny 
Rudy metaliczne . 
Surowiec z wy kly 

przez komory 

" " 
" 

morza. Baltyckiego 
zaehodniej gmnicy lądowej 
morza Czarnego 

z Finlandyi 
przez pozostałe komory. 

Surowiec specyaln.y (manganowy, krzemowy i inne) 
przez komory morza Bałtyckiego 

" " zachodniej g r an icy lądowej 
P pozostale komory . 

Żelazo i stal sztabowa i wszelkie handlowe 
przez komory morza Baltychego 

" zachodniej granicy lądowej 

" morza Czarnego 
" komorę w Moskwie 

z Finlandyi . 
przez pozostale komory . 

Szyny żelazne i stalowe 
Blacha żelazna i stalowa 

przez komory morza Bałtyckiego 
" " zachodniej g r an icy lądowej 
" " morza Czarnego 
" komorę w Moskwie 

z Finlandy i 
przez pozostale komory 

Miedź ~ 
Glin w wiórach, sztabach, prętach i blachach 
Nikiel 
Cyna w płytach, prętach i złamkach 

w tej liczbie: 
z Niemiec. 
" Anglii 
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Rtęć 
Ołów w płytach złamkach 

w tej liczbie: 
z Francyi . 
" Ni emi ec . 
,, Anglii 
" B elg ii 

Ołów w blachach, rolkach i runwh 
Cynk w płytach i zlamk ach oraz pyłek cynkowy 

w tej lic11bie: 
z Niemiec 
" Anglii 
" B elgii 

Blacha cynkowa, niepokryta metalami 
Blacha cynkowa, pokryta metalami 
Platyna w sztabach, drucie i blachach (funtów) 
Odlewy z surowca nieobTobione 
Odlewy z surowca obrobion e 
Drut żelazny i stalowy od 0,3 mm do 6,26 nun 
Maszyny z surowca, żelaza i stali oraz ich części 

przez komory morza Bałty ckiego . 
" " zachodniej g ranicy lądowej 
" " morza Czarnego 
" " Rosyi śrorlkowej 
~ pozostale komory 

w tej liczbie: 
z Niemiec . 
" Anglii 
" Francyi 
" Austryi 
" B elg ii 

Narzędzia i loko mo bile rolnicze 
przez komory morza Baltyclciego 

" " zachodniej granicy lądowej 
" " morza Czarn ego 
" " Rosyi środkowej 

pozostale komory 

Razem 

R azem 

-

84 

g 
28 

33 
6 
5 

48 

4S 
l 

-
4 

--

lO 

6 
g 

27 

100 

"7 
43 
24 
73 

3S7 

20-J 
Q2 

4 
32 
2 

go 
21 
l! 

84 
54 

200 

-

4fi6 

3g 
129 

l 
273 

6 
l 2g 

133 

" 7 
2 
4 

I4 
-
34 
24 
3I 
68 

366 
446 
100 
8o 

rgi 

l 183 

Ó!)Ć 

34 1 

8 

5' 
s 

)82 
III 

7S 
86 

l 227 

l 88! 

) rzegfąd fi fera tury górniczo- fiutniczej . 

1908 

- -

'5' 6og 

l i 54 
40 170 
86 324 
6 'S 
3 20 

33 132 

31 122 
-

l 
6 

- -

4 l ' 3 
- -

s 44 
II 33 
II 33 
29 g~ 

I33 4is 
133 6o8 
r 5 g4 
'3 

...,~ 

f) 

8; 23g 

37g l 47g 

2I3 897 
146 4S2 

2 7 
5 42 
T s 

206 422 
23 l IR 

22 go 

3 68 

77 340 

331 I 038 
l 

J. H. 

Treść art9 l{ułów, zawart 9c h w ważni e j sz9ch cz asopismach górn iczo=hutnicz9c h 

Gliickauf (1908). N!! 19. a) Baw1z. Węgie l l tystycz ne, zawieraj ące dane porównawcze o wy
i żelazo w Ameryce ~ólnoc11ej (c. d.). P r.zemysl twórczości . i spożyciu sur owca, żelaza i stali w 
żelazny w Stanach ZJednoczonych. Tabhce sta- Stanach ZJednoczonych. b) H'. Stark. Zastoso-
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wrmie żelazo-betonu do obudowy chodników. \V ko
palni węgla Gi:ittelborn zastosowano z doskona
łym wynikiem żelazo-beton do obudowy przecz
nicy. Opis wykonywania robót żelazo- betono
wych. c) Sprawozdanie z 37 zja.edu delegatów i 
inżyllierów IIZiędzynarariowego Zwiqz!w towarzystw 
dla dozone nad kallami. Zj azd o dbył się w Gdań
slm d. 26 i 27 czerwca r. 1907. Ar ty kul zawiera 
streszczenie następujących referatów, wy głoszo
nych na zjeździe: l ) Porównanie mechanicznych 
i fizycznych środków, służących do wywoływa
nia ciągu w paleniskach przemysłowych, koszta 
ich urządzenia i utrzymania j ako też wykazanie 
stron dodatnich i ujemnych. 2) Sposób baryto
wy i jego zastosowanie. 3) Wyniki praktymme 
zastoso wania t urbin parowych . 4) Porówn anie 
różnych sposobów obmurowywania kotłów paro
wych pod względem ich trwałości i szczelności 
oraz zabezpieczenia przed stratami ciepla skut
kiem promieniowan ia. 5) Wo da w świetle no
wych teoryi ze szczególne m u względnieniem jej 
wartości dl a kotłów parowych. 6) Przegląd naj 
bardziej r ozpowszechnionych urządzeń, zapobie
gających przedos tawaniu s i ę wody ze skraplacza 
do cyliudra maszyny parowej. d) Prz elllyst gór
uiczy we Francyi w r . !906. D ane o wytwórczo
ści minerałów, licz bie zatrudnionyc h robotnik ów, 
sumie wypłaconych im zarobków oraz wypadków 
nieszcz ęśliwy c h. Liczba wypadków ni es z częś li
wych, zakończ on yeh śmi ercią, wzrosla w roku 
sprawozdawczym sied miokrotnie (1331) sku tkiem 
wypadku w Currieres. e) Slożf.:owe llllvny !wlo :ve 
Hardinga. Mly n posiada kształt dw óch stożków, 
złączonych ze so b ą podstawami. Skutkiem ru
t:'.hu obrotowego rozcier any materyał rozdziela 
si ę na ziarna różnej wielkości i największe z nich 
znajdują si ę w sferze llajwiększej szybkośc i ob
wodowej . W miarę zmn iej szan ia w i elkości ziarn 
posuwają się one cor az wyżej po pochy łej ścia
nie mł'yi1a. Mły n zaopatrzony jest w kule różnej 
wielkości . f) Dźwignia do otwiera11ia d ,.z·wi, fallw
jqcych przeP~\'W p owietr.e:a 'l.i! !w palni . Otwier anie 
drzwi, pozostających pod silnem c iś ni eni em prą
du powietrza, odbywa s i ę w k opalni Koeuig Lud
wig zapomocą zgiętych w kolano dźwigni, umiesz
czonych po obu stronach drz wi. 

NQ 20. 2) Fr. Jii11gst. Usz czelnienie p rzerwa
uej oprawy żelazuef ·w szybie )/I kopalni węgla 'l.eJ 

Karlingen (Lotary 11g ia). P od działaniem wody 
n astąpiło odkształcenie szy bu i w ś lad zatem prze
rwanie oprawy żelaznej, zbudowanej według sy
stemu Ohaudrona. Naprawę wykonano w ten 
sposób, że poniżej cylindra pękniętego założono 
wieniec podstawowy , na któryn: oparto oprawę 
wewnętrzną, skła dającą się z kilku cylindrów su
r owcowych. Powyżej cylindrów założono drugi 
wieniec i przestrzeń pomiędzy wewnętrzną i ze
wnętrzną oprawą uszczelniono cementem. b) Baum. 
H'ęgiel i .żelaz o ·w Ameryce Pótnocnei (c. d.). Opis 
z1:óż żelaznych nad jeziorem Wyższem. Warun-

ki odbudowy złóż w poszczególnych okręgach. c) 
Przemyst hutniczy we Fraucyi w r. 1906. Dane 
statystyczne o wytwórczośc i metali wog óle a 
zwłasz cza surowca, żelaza i . stali. d) Przyrzqd do 
odpvlania chodnilzów w kapnlniach ·węgla. W ko
p alni Whi t wood w Anglii usuwanie pylu odby
wało się dawniej zapomocą skrapiania ścian chod 
ników. Przekommo się j ednakże, że pyl zwilżo
ny po wyschnięciu rozsypuje się na drobniejsze 
cząstki . Próby usuwania pyłu zapomocą przy 
rządów ssących cl aly wyniki pomyślne, dowodząc, 
że sposób t en jest tańszy i skuteczniejszy. W tym 
celu w odpowiednio wybranych punktach kopal
ni chodniki na pewnej długości betonuje się i 
następnie bieli wapn em. T akie miejsca od czasu 
do czasu oczyszcza się zapomocą przyrządu ssą
cego. Miejsca t.e stają się następ nie tamą dla 
rozprzestrzeniania się płomienia, mogącego po
wstać skutkiem wybuchu pyłu węglowego . Przy
rząd ssąr:y dziala j ednakże równie skutecznie we 
wszelkich nieoty nkowanych miejscach ko palni. 
Pr7.yrząd zaopatrzony jest w 5-6 ssawek, które
mi jedno cześ nie może zbierać pyl w 2 fitry, któ
r ymi można pracować na zmianę. Przyrząd , 
umi eszczony na wózku, może toczyć się po szy
nach a z p o w od u małych rozmiarów daj e zasto
sować się we wszelkiego rod zaju chodnikach. Po
ruszany jest prąd em elektrycz nym albo powie
trzem ści eśn ionem. e) Środek pr.zeciwlw wydmu
chiwaniu llaboju. vV Ameryce zastosowano pro
sty i pewny środ ek , zapobiegający wyrzucaniu 
naboju z otworu, mianowicie nabój i lont zatyka 
się stożkiem, uc iętym z g liny wypalonej, który 
n astępn ie zamaz uje się glin ą . Skutkiem wybu
chu naboju stożek pod c i śn i en iem gazów wciska 
s i ę głębi ej w przybitkę i tym sposobem ?.apobie
ga wydmur:ha11iu naboju, co w zwykły ch warun 
kach przytrafia si ę. 

NQ 21. a) Wypad/d llieszczęśliwe 'l.eJ kottow11iach. 
Sprawozdanie 'rowarzystwa dla dozoru nad k otla
mi parowymi okręgu górniczego Dortmn nd . Opis 
wypadków, jakie miały miejsce w ko Liowni :1ch 
w roku ubiegłym. Większość wypadków powsta
ła skutkiem bra ku wody w kotle przez niedbal
stwo dozor có w kotłowych. b) Baum. W~giel i 
żelaBo 1t! Ameryce Pótnowej (c. d.) . Złoża rudy że
laznej w okręgach .Menominee i Marguette. Kosz
t a wydobywan ia i przewozu rud . c) Zastosowanie 
'i.eJeJ/tylatorólL podwójnych ·w !w palniach. Korzyść 
zastosowania dwóeh wentylator ów jest zapewn io
na wówczas, gdy doplyw po wietrza do każdego 
z nich j est nregulowany w ten sposó b, że działa
ją on e j ak jeden wentylator o podwójnem dzi a
łaniu. 

NQ 22. a) Bnum. I-Vęgiel i żelazo w Am.ery
ce Pót11nwej (c. d.). Opis statków parowych do 
przewozu rud i sposob u ładowania rudy. Zap asy 
rud żelaznych v> Ameryce. Według obliczeń 
przybliżonych jest rzeczą prawie niepra wdopo
dobną, aże by zapasy rud w Ameryce Pólnocnej 
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wystarczyły dlużej anii.eli na 50 lat. Perspekty
wa braku rudy napelnia przemysłowców obawą 
o przyszle losy przemysłu żelaznego i sklania 
ich do podejmowania starań o sprowadzanie rud 
nawet z okolic odległych. Przyspieszenie termi
nu braku rud żelaznych wywola1;e zostalo w 
stopniu znacznym rabunkową gosvodarką w ko
palniach. b) Nowe urzqdzenia pr.;1e wozowe ~v ko
palniach Grossherzog von Sachsen ~v Dietlas. c) 
W Philippi. W sprawie lwrzyści z astosowania elel.:
trycznych urzqd.'Jdl ~vyciągowych w !?opalniach soli 
potasowych. Porównywując koszt urządzeń wy
ciągowych o napędzie parowym i elektrycznym, 
autor przychodzi do wniosku, że przy zastosowa
niu maszyny wyciągowej elektrycznej otrzymuje 
się: l) oszczędność na paliwie przy zjeżdżaniu zapo
mocą liny; 2) oszczędność przy sp uszcz aniu pod
sadzki, 3) przez powiększeni e szybkości j azdy ru
botników pozostaje więcej czasu na wyciąganie 
urobionych minerałów. b) V Wiuchell. Nowe po
glqdy 1za tworzenie sitt rud. Wszystkie skladowe 
części zlóż znajdują się w stanie bardzo rozdrob
nionym w skalach, tworzących korę ziemną, a 
zwłaszcza w skalach wybuchowych. vVoda o róż
nej zawartości kwasów i zasad rozpuszcza i roz
dzi ela wszystkie te składn iki pod wplywem zmien
nych warunków temperatury i ciśnienia. Budo
wa fizyczna oraz rozpu szczalno <\ć skal i rud po
siada duże znaczenie przy późniejszem wzboga
caniu tych ostatnich. W skały ścisłe roztwory 
nie przenikają szybko jak również nieroz.pusz
czalne składniki skal nie łatwo wymywają się, 
ażeby ustąpić miejsca rudom. Ważną rolę pod
czas tworzenia się rud grają: klimat, sl'ońce, 
deszcz, temperatura, grubość i układ warstw, 
erozye, tworzenie się lodu i inne stale działające 
czyn ni ki. b) Stresz cze1zie sprawo.'Jda11ia Westja/slde
go syndyleatu węglo'wego .'Jll roi~ 1907. d) Badania 
11ad lo:ompresorem o uapędzie elelctrvcznym. Kom
presor stopniowy o stawidłach tłokowych wyko
nany został przez firmę N e u mann i Esser w Ak wiz
granie dla kopalni Consolidation III/IV. Przy 
120 obrotach na minutę daje on na godzinę 
4000 m 3 powietrza pod ciśn ien iem 6 atm. Spraw
ność wynosi 82,4°/0• 

Revue Universelle des Mines (1908). Kwie
cień. a) J. I~ersten. O stacyi centralnej elektrvc.s·
uej ·w !<opalni węg la. Uwagi, dotyczące proj ekto
wania stacyi ceJJtralnej. vVytwarzanie pary. Zna
czenie podgrzewaczy wody i przegrzewaczy pary. 
Silniki parowe cylindrowe i turbiny parowe. Wy
twarzanie prądu elektrycznego. Rodzaj prądu i 
prądnicy. Transformatory. Przewody elektrycz
ne. b) .lf. d Oulhaye. Ptucz ld ·w Sardynii. Opis 
sposobów sortowania i płukania, zastosowanych 
w ważniejszych kopalniach rud cynkowych i oło
wianych w Sardynii c) A. Renier . .1/etody paleon
tologicz ne bada/z nad budowq . utworów ~vęg lo cvych 
(dok.). Szyb w kopalni węgla Six-Bonniers głę
bokości 935 m. Dane, mogące slużyć do stoso-

wania drugiej metody paleontolog icznej. Porów
nanie budowy różnych zagłębi węglowych. Objaś
nienia praktyczne. d) Elel<tryc.~IIOŚĆ w kopalniach 
belgtjskiclz . . Opis instalacyi, wykonanych w bel
gijskich kopalniach węgla przez Powszechne To-
warzystwo Elektryczn e. . 

Maj. a) }. Flohr. Nowy sposób wyt1.varzania 
stali tom a sowsldeJ z asado w ej 1.1! Dudelange ( Dude
linge1z). Przy dotyuhczas stosowanym sposobie 
św i eże nia surowca w zasadowej gruszce beseme
r owskiej celem obniżenia temperatury surowca 
z byt gorącego do granic, 11 aj od p owi e d n i ej szych 
dla defostoryzacyi, dodawano wapna albo starego 
żel astwa . Zastosowanie tak jednego jak drugie
go środka jest z wielu względów niekorzystne. 
Przez dodawanie wapna obok wzrostu jego spo
życia następuje zmniejszenie skutkiem tego za
wartości kwasu fosforowego w żużlu. Wapno, 
j ako zły przewodnik ciepla, zbyt pow.o li obniża 
temperaturę wanny, przytem żużel staJe się gę
sty i latwo zatrzymuje ż e lazo metaliczne, trudniej 
natomiast pochłania kwas fosforowy . . Zapobi e
ganie zbyt gorącemu biegowi przez dodawanie 
starego żelastwa jest j eszcze mniej polecenia g·od
ne, pominąwszy nawet wzgląd na wysoką tempe
r aturę . Przedewszystkiem z uwagi na niewyso
kie ciepło w'łaści we żelaza pot.nieba go zużytko
wać dużo, ażeby szybko obniżyć temperaturę 
wanny. Następnie t opieni e się jego trwa dosyć 
długo a metal nieroztopiony stanowi pe.wien opór 
dla wiatru i znaczn a część żelaza zostaJe zatrzy
mana przez żużel. Autor obmyślił nowy sposób, 
będący już dziś w zastosowaniu w wielu stalow
niach tomasowskich, mianowicie: zamias t wapna 
albo st:uego żelastwa używ a silnie prasowanych 
cegiełek, składając!ych się z mieszaniny wapna 
gaszonego i ogarków walcowych lub niłotowych. 
Ilość cegiełek, jaką należy dodać do wanny me
talicznej podczas wdmuchiwania vviatru celem de
fosforyzacyi, zależy od t emperatury wanny, wagi 
naboju i ilo ści fosforu. Czas wdmuchiwania wia
tru zmniejsza się sku tkiem dodawania cegiełek 
o połowę . Celem wyrobu cegiełek należy ogarki 
młotowe lub walcowe, zawierające oko! o 8 ~ wo
dy, przesiać i zmieszać po zmielen iu z wapnem 
a n astęp11 ie pozostawić na 24 godziny dla zupeł
nego przejści a wapna w wodzian wapnia, poezeru 
masę poddaje się c i śnien iu w prasach hydraulicz
pych i suszeniu. Dodając 25 kg cegietek na l t 
metalu, odejmuje się wannie 11 240 ciepl'ostek, 
obniżając w przybliżeniu temperaturę jej o 50°. 
Korzyści nowego sposobu są następujące: zwięk
sza się wydajność metalu, zmniejsza zużycie wap
na, wzrasta zawartość kwasu fosforowego w żużlu, 
zmniejsza się stosunkowo spożycie manganu, 
zmn iejsza się zużycie wiatru, dłużej trwa spód kon
wertora. }. Wuillot. TV spra wie 1.vyrobu cegiel. 
Spra>vozdanie z wycieczki do Westfalii, przedsię
wziętej celem zazuajomienia się z wyrobem ce
gieł w ważniejszych kopalniach węgla. Autor 
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daje opis 10 cegielni kopalni anych, które pozn al J nym w tyglu glinianym, iloś ć srebra zawsze j est 
bliżej. Mat eryalami n aj częś ciej u i.ywanymi ~ą: mniejszą. Dane powyższe są dokładne dla blysz-
1) zwykła glina, zawieraj ąca mniej lub więcej l czu ołowiu czystego; w razi e zawartoś ci w nim 
piasku; 2) lupki miękkie lub twarde r azem lub cy nku sposób belg ij ski daj e również za male wy· 
oddzielnie z wyjątkiem łupków, zawierających niki. Omyłka wzrast a proporcyonalnie do zawar
węgiel; 3) mieszanina zwykłej gliny z łupkiem; tości cynku. d) N. Knight. W sprawie oznac.sa-
4) mieszanina wapna z piaskiem, nie zawierają- n ia tlenku żelrH::awego . W roczniku prac geolo
cym g liny. Co się tyczy jakości cegieł, wytwa- g icznych w Szwecyi ogłosił R. Manzelius o przy
rzanych z powyższych materyałów, t o zdania są czynie błędu przy oznaczaniu tlenku żelazawego 
bardzo podzielone i trudno ustalić istotną praw- w rudach lub skałach. Zauważył on, że przez 
dę, gdyż każdy wytwórca zachwala przedewszyst- rozcieranie substancyi na miałki proszek część 
kiem swój wyrób. Zdaj e się j edn akże, że cegły tlenku żelazawego podlega utlenieniu. Kn ight 
z czystego łupku twardego j ak również cegfy z potwierdził dokładność tego spostrzeżenia, czy
piasku i wapna nie n adają się do zastosowani a niąc badania nad próbą syderytu. W proszku, 
w miejscach wilgotnych, natomiast doskonale na- roztartym bardzo miałko w moździerzu agato
d aj ą się do takich miej sc cegły z mieszanin y wym, znalazł on 3,11 % tlen ku żelazowego (Fe20 3); 

gliny z łupkiem, które są wogóle znacznie lepsze w tym samym . proszku, r oztartym mniej, okazało 
od innych . Urządzenie cegielni, mogącej wytwo- się tylko 2,67% Fe2 0 3 • W. K. 

Gazeta Przemysłowo - Handlowa. NQ 34. 
Je Banlziewic.s. Zadania izb handlowych i ich rma
cze,de w administracyi państwowej. Cezary Ła
giewski. Glosy o Banku s lowiat1.slzim. S pra wozda
nia inspektorów fabryc.snyclt . Wiadomości bieżące. 
Kronika sq.dowa. Kronika. 

rzyć rocznie 6 milionów ceg i eł, kosztuje 175 000 
franków. W y kona nie l 000 sztuk cegi eł normal
nych niezależnie od materyału koszt uje 151

/, fr., 
włączaj ąc w t o i arnortyzacyę maszyn. c) J. Loevy . 
Oznaczanie olowitt i srebra w rudach na drodze suclzej. 
N a podstawie szeregu prób autor przekonał się, 
że sposób belgijski (topienie w tyg lu źe l aznym) 
jest dokładni ejszy od sposobu angielskiego lub 
niemibekiego (topien ie w tyglu glinianym z do
daniem żelaza metalicznego). Sposób belgijski wy
kazuje 60-65% ołowi u, czyli 98 - 100 ~~ rzeczy
wistej ilości, podczas gdy sposób ang ielski tylko 
92-95%. Ilość srebra w ołowiu, otrzymanym w 
tyglu żelaznym, oznaczona zapomocą kupel acyi, 
wypada zawsze dolda;:lnie. W oło wiu , otrzyma-

NQ 35. K. Banlde wic.s. Zadania izb handlo
wych i ich z nacze11ie w admi~tistracyi pańs twowej. 
Emisya oblig 'Tcyi przez towar.21yst wa ,ll<cyjne. U111o
wy kolektywlle. Z dzialalności Ligi po1nocy pr!de-
7ny slowej w Galicyi. Wiadomości bieżqce . !irouilza 
sqriowa. Kronilw. Poludniowo-rosyjski trust me 
talowy (U mowa w sprawie utworzenia trustu zo-
stała już pod pisaną) . S . 

. 
Jrz:~mysł idaJZIJ w paistwi~ llosyjside:ll w 111r~w r~ku 11011. 

(Podlug dany ch Cen traln ego Biura statystycznego dla przemysłu i.elazn ego w Hosyi). 

a) 

Kwieci eń 

Maj 
Czerwiec 

Lipiec 

Sierpień 

Wrzesień 

Październik 

Listopad 
Grudzień 

Styczeń 

Luty 
Marzec 

Surowiec. 
W państw ie Rosyj skiem. 

Zapasy w koń-
Wytw órczość cu miesił\Ca 

tysięcy pudów 

r. 1907 13486 47492 
1)003 46 853 

» I.J 6s4 47 sgo 
)} 14 587 47856 

> 14°75 47608 
)} 14 385 46614 

15067 44470 
)} 14 800 43 693 

14 915 44590 
r. 1908 lj 213 45 486 

» 14437 45 518 
:; '5 882 44034 

Marzec r. 190'7 14 602 L!7 ll2 9 
r. 1906 14 410 4-1 577 

» r. 1905 14 353 47067 
» r. 190-! 1 5 8o2 44 65 1 

Za 3 mies i ące r. 1908 45 533 44 034 
" r. 1907 40 947 47 029 
" r.1906 3829 1 44 577 
,, r. 1905 40 979 47 o67 
,, r.1 904 45023 44651 

Wytwórczość surowca w państwie Rosyj 
skiem w marcu r . 1908 dosięgła poziomu najwyż
szego w szeregu wytwórczości poszczególnych mie
sięcy w granieach niniej szej tablicy. W porównaniu 
do miesiąca P?przedn~e~o wytwórczo~ć ~a wzros
ła o 10 % . Rownoczesme z tem w miesiącu spra
wozdawczym powiększył się rozchód surowca na 
potrzeby własne zakładów oraz na sprzedaż 

) 
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w zależności od czego zapasy surowca w końcu 
okresu sprawozdawczego ni eco zmniejszyły się. 
Odnośnie wytwórczości surowca w Państwie Ro
syjskiem w pierwszym kwartale r . 1908, t o prze
wyższyła ona wytwórczość surowca w tym sa
mym okresie czasu lat poprzednich , nie wylącza
jąc nawet i roku 1904. 

b) W Królestwie Polskiem. 
Zapasy w koń-

W ytwórczość cu miesią-ca 
tysięcy pudów 

Kw i eci eń r. 1907 l 447 3 .p J 

Maj ~ I 765 3 910 
Czerwiec :i> I 676 4077 
l, i piec » I 697 3 836 
Si erpi e ń » I I 14 3 454 
Wrzes i eń » I 858 3 325 
Pa źdz iernik » I 438 304 I 
Listopad » I 5s1 3 t68 
Grudzień l> I I67 3 306 
Styczeń r. 1908 I 4I6 3 42 1 
Luty > l 214 3643 
Marzec ~ l 402 3702 

l> r. 1907 l 4go s 277 
» r. 1906 l 571 2 232 

r. 1905 l 182 5 001 
» r. 1904 I 83) 2 733 

Za 3 mi esią r.e r. 1908 4 033 3 702 
,. r . 1907 3 64·1 3277 
,, r. 1906 3 759 2 232 
,, r. 190::. 3 6 to 5 001 
,, r. 1904 5 505 2 733 

Wytwórczość surowca w Królestwie Polskiem 
w marcu r . 1908 powiększyła się w poró ·wnaniu 
do wytwórczości surowca w miesiącu poprzednim 
o 11°/o, dorównywując wytwórczości surowca w 
styczniu r . 1908. Powię kszył się również w mie
siącu sprawozdawczym r ozchód surowca na potrze
by własne zakładów i na sprzE'dai., mimo to j edn ak 
zap asy surowca w końcu marca w r. 1908 powięk
szyły si ę niezn acz nie. ·wytwórczość ogóln a 
surowca. w Królestwie P olski em w pierwszym 
k war tale roku: 1908 zwiększyla s i ę w porównaniu 
do wytwórczości w tym samym okresie czas u lat 
1907, 1906 i 1905, nie dosięgła natomiast poziomu 
wytwórczości w pierwszy ch t rzech miesiącach 
roku 1904. 

Półwyroby żelazn e i stalowe. 
a) W państw ie Rosyjskiem. 

Kwiec i eń 

.Maj 

r. 1907 

> 

Zapasy w koń-
Wytwórczość cu mies1ącs. 

tysięcy pudów 

12 I91 

'4 953 

12 397 
II g83 

Czerwiec r. 1907 14 179 II 973 

Lipiec » q886 II g61 

S i e rpi eń » l ) III II 669 

·wrzesień '5 9o9 12 075 
Paździrrnik ~ 16 471 12 3o8 
Listopad » 15 460 '

2 574 
Grudz i eń » 12ogo 12 8o5 
Styczeń r. 1908 I 3 2.:J5 12004 
Luty » 14 6gs 12 ogo 
Marzec Ifig68 12 356 

" r. 1907 15 189 12 350 

9791 " 
r. 1906 I6o83 

" 
r. 1905 '5 255 10 277 
r. 1904 14 836 11 1 5~ 

Za 3 miesiące r. 1908 44908 12 356 
r. 1907 4I 946 12 350 

» r. 1906 42 102 9791 
» r. 1905 38 592 lO 277 
» r. 190-l 45 499 II I 55 

Wytwórczość pólwyrobów ż e l aznych i st a
lowych w państwie Rosyjskiero w marcu r . 1908 
zwiększyła się zn acz nie (o 15%) w porównaniu do 
wytwórczości w miesiącu p oprzednim; wogóle 
do;;ięgła ona poziomu oddawna nie obserwowanego. 
W związku z tem, pomimo z większenia się roz
chodu pólwyrobów żel aznych i stalowych na 
potrzeby własne z akładów, zapasy w końcu mie
siąca sprawozdawczego zanotowano większe , niż 
w końcu miesiąca poprzedniego. Odnośnie wy
twórczości półwyrobów żelaznych i stalowych 
w państwie Ro syjskiem w pierwszym kwartale 
roku 1908, to była ona cokolwiek tylko mniejszą 
od wytwórczości w tym samym okresie czasu 
roku 1904, natomiast przewyż·szyła znacznie wy
twórczość w pierwszych trzech miesiącach lat 
1907, 1906 i 1905. 

b) W Królestwie Polskiem. 
Zapasy w koń-

Wytwórczość cu miesiąca 
tysięcy pudów 

K w i e-.: i e ń r. 1907 2 I 12 l 415 
Maj ; 915 l 47I 
Cze rwiec 

~ ~ 
2 04-! I 417 

Lipiec 2 o64 l 300 
Sierpień 2 254 l 2)0 
Wrzesi eń 

" 
2 299 1 296 

Październik ., 2 I84 I 286 

Listopad ,, 20j8 l 57I 
Grudzień ,, 1 695 I 567 
Styczeń r. 1908 l 875 l 394 
Luty 

" 
I 982 I 420 

Marzec 
" 

2 12 3 l 520 

" 
r . 1907 2 035 I 137 
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Marzec r. 1906 

" 

r. 1905 

r. 1904 
Za 3 miesiące r. 1908 

» r. 1907 

» r. 1906 

» r. 1905 

» r. 1904 

2 498 l 535 
I 357 I 549 
2 37~ I 52I 
5 980 I )20 

5 769 1 337 
6 sss l 535 
~ 765 l 549 
7 120 I 521 

W marcu r. 1908 wytwórczość pólwyrobów 
żelaznych i sta lowych w zakład ach Królestwa 
Folskiego powięks:z.yla się w porówn aniu do wytwór
czości w miesiącu poprzednim, w związku z czem 
pomimo zwiększonRgo również rozchodu pólwy~ 
rabów żelaznych i stalowych na potrzeby własne 
zakładów, dal się zauważyć wzrost zapasów w 
końcu miesiąca. W ytwórczosć pólwyrobów żelaz
nych i stalowych w Królestwie Polskiem w 
pierwszym kwartale roku 1908 była większa od 
wytwórczości w t_y m samym okresie czasu lat 
1907 i 1905, natomiast była mniejsza od wytwór
czości w pierwszych trzech miesi ącach roku 1906 
a tern więcej i roku 1904. ' 

Wyroby gotowe żelazne i stalowe. 
a) W państwie Rosyjskiem. 

Kwiecień 

Maj 
Czerwiec 

Lipiec 

Si erpień 

Wrzesień 

Październik 

Listopad 
Grudzień 

Styczeń 

Luty 
Marzec 

., 

" 
" 

r. 1907 

,. 

" ,, 
., 

" 
" 
" 

r. 1908 
,, 

" 
r: 1907 

r. 1906 

r. l905 

'' r. 1904 
Za 3 miesiące r. 1908 

,, 
,, 
,, 

" 

r. 1907 

r. 1906 

r. 190a 

r. 1904 

Zapasy w koń-
Wytwórczość cu tui esiąca 

tysięcy pudów 

10878 
13 354 
12679 
I2 735 
12 887 
13 173 
13 456 
12 320 

9 759 
I I 818 

l I i'I 
14 ;o6 
I3 .:j82 
14 222 
I3 629 
12 897 
38 105 
35 400 
35 822 

33 -13I 
38 082 

22 729 
2I 228 
19ÓI2 
19 688 
19605 
19 593 
20400 
2I 7I5 
22 598 

24 451 
26671 
2) 978 
24840 
2 7 347 
2 7 534 
2 4 993 
25 978 
24 840 
27 347 
27 534 
24993 

Wytwórczość wy robów gotowych żelaznych 

i stalowych w państwie Rosyjskiero w marcu r. 
1908 powiększyła się znacznie (o 23%) w porów
naniu do wytwórczości w miesiącu poprzednim, 
wogóle osiągnęła ona poziom, dawno nie obser 
wowany. Pomimo to zapasy w końcu miesiąca 
nieznacznie zmniejszyły się, co spowodowane zo
stało olbrzymim wzrostem rozchodu żelaza i 
stali na sprzedaż. Wytwórczość wyrobów goto 
wych żelaznych i stalowych w państwie Rosyj
skiem w pierwszym kwartale roku 1908 przewy~
szyla znacznie wytwórczość w tym samym okresie 
czasu lat 1907, 1906 i 1905, a dzięki wytwórczości 
marcowej, nawet i roku 1904. 

b) W Królestwie Polskiem. 

Kwiecień 

.Maj 
Czerwiec 
Lipiec 

Sierpie !l 
,~-rzesień 

Październik 

Listopad 
Grudzici1 
Styczm1 
Luty 

Marzec 

" 
,. 

r. !907 

., 

r. 1908 

r, 1907 

r. 1906 

r. 190a 

r. 1904 

Za 3 miesiąc e r. l 908 

" 
" 

r. 1907 

r. 1906 

Zapasy w koń-
Wytwórczość cu miesi.,ca 

I 755 
1 6o9 
l 732 
l 8I2 
l 367 
l 727 
I 615 
l 370 
l 254 
1 584 
l 576 
l 683 
I 778 
2 096 
l 46I 

I 953 
4 844 
5 039 
5 216 

tysięcy pudów 

20I3 
l 929 
I 713 
I 887 
I g63 
206! 

2043 
1925 
2 035 
2 133 
2 147 
2 122 
20IO 

1694 
I 703 
l 52 ! 
2 122 
2CIO 

I 69-1 

,, r. 1905 3 353 r 703 
., r. 1904 s 86o 1 s 2 1 

\Vytwórczość wyrobów gotowych żelaznych 
i stalowych w Królestwie Folskiero w marcu r. 
1908 powiększyła się nieco w porównaniu do 
wytwórczości miesiąca poprzedniego, pomimo to 
zapasy w końcu miesiąca ni e powiększyły się , 
ponieważ ożywił się nieco rozehód wyrobów że
laznych i stalowych na potrzeby własne zakJadów 
oraz na sprzedaż. Wytwórczość wyrobów goto
wych żelaznych i stalowych w Królestwie Polskiem 
w pierwszym kwartale roku 1908, przewyższając 
tylko wytwórczość w tym samym okresie czasu 
roku strejkowego 1905, nie dosięgła poziomu wy
twórczości w pierwszych trzech miesiącach lat 
1907, 1906 a tern bardziej i roku 1904. 

.f H. 
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Ograniczenie przez drogi żelazne Nad- ś l ańsk i emi w sprawie dostawy węgla we wrześniu, . 
wiślańskie dostaw węgla z kopalń w zagłębiu o czern już wspomniano, ograniczenie dróg tych 
Dąbrowskiem. Drogi żelazne N ad wiślańskie za w przyjmowani u węgla pozostawia do dyspozycyi 
pośrednictwem Warszawskiego K omitetu Okrę- kopalń po 58 wagonów węgla dziennie. 
gowego zwróe;iły się do kopalń w zagłębiu Dą- W chwili obecnej nikt nie myśli o zapasach 
browskiem z żądaniem, aby dostawa węgla, doko- węgla na zimę. O ile trudno wymagać tego od 
nyw11na przez kopalnie dla potrzeb dróg Naclwi- pojedynczych jednostek, o tyle natomiast zabie
ślańskich, była zmniejszona w drugiej połowie gliwość w tym względzie jest obowiązkiem 
września r . b. do 120 wagonów na dzi eń roboczy, instytucy i, z natury rzeczy powołanych do 
zamiast 178 wagonów, ustanowion ych na cały pośredni czenia między wytwórcą a tysiącami 
wrzesień r. b. za wspólną zgodą dróg Nadwiślań- drobnych spożywców w nabywaniu węgla po ce
skich i kop:tlń na p osiedzeniu Zarządu ·w arsza w- n ach umiarkowanych i przeciwdziałania ty m spo
skiego Komitetu Okręgowego w dniu 24 sierp- sobem grze spekulantów węglowych, ofiarą któ
nia r. u. rych prawie co rok w porze zimowej pada lud-

Powodem tego ograniczenia jest według IlOŚĆ wielkich środowisk. Instytucyami temi są 
dróg Nadwiślańskich zapełnienie węglem wszyst- magistraty, zwłaszcza mi asta Warszawy, j ako 
kich składów kolejowych, motyw ze względów głównego spożywcy węgla, oraz komitety obywa
fizycznych mający pozory słusznośei, jednakże i telskie, które właściwi e n ależałoby dopiero orga
świadczący o złej gospodarce pomienianych dróg, 1 nizować z ludzi odpowiednich. W obec11ym więc 
ponieważ przy zawieraniu kontraktów na dosta- l stanie rzeczy i stn i eją wszystkie te czynn iki, któ
wę węgla należało przewidzie6 możność pomiesz- re w latach poprzednich wydawały ludność , 
czenia go, przypuszczalnie nowo sklady urządzić . l zwłaszcz a Warszawy, na lup spekulantów węgla
Motyw ten jest przytem zupełnie bezzasadny z l wy ch: niezaradność jedn ostek i b ezczynność od
punktu widzenia kopalń, dobra publicznego oraz nośnych instytucyi, które może zresztą poczują 
brzmienia kontraktów*), zaw artych przez drogi swój obowiązek wówczas, kiedy zacznie robić się 
żel:;tzne Nadwiślańskie z kopalniami. ciepło i sprawa węglowa przesta11ie być aktualną, 

Według § 2 kontraktu kopalnie mają prawo, o czem poucza nas doświadczenie lat ubiegłych . 
zależnie od swego ży czenia, powiększyć każdą z Na t akiem podłożu naszych stosunków gus
letnich dostaw miesięcznych (lieząc od l kwiet- pod ar czych miejskich ograniczenie dróg żelaz
nia do 30 września starego stylu) o 50 ?b na ra- ny ch Nadwiślańskich przyjmowania węgla o 58 
chunek przypadającej do dostarczenia w p ozosta- wagonów mniej dziennie nabiera cech specyal
łe miesiące roku iloś c i węgla. Parag raf ten ma nych: niedostarczona ilo ść węgla przez kopalnie 
dla kopalń wielkie znaczenie ze względów gospo- we wrześniu będzie musiała być daną przez k o
darczych, ponieważ daje możność równomierne- palnie drogom żel aznym Nadwiślańskim w zimie, 
go mniej więcej podziału spoży wców węgla na w okresiH wzmożon ego popytu węgla i wzrasta
letnie i zimowe miesiące, brak których to spo- j ących nadmiernie cen T ych 58 wagonów dziell
żywców da.je się w mniejszym lub większym stop- ni e, il ości, rówr.ająeej się 1/ 3 części dziennego 
niu odczuwać w lecie, wówczas gdy w zimie jest spożycia węgla przez Warszawę, zabraknie na 
i ch nadmiar. Możność więc wyzyskania pomie- rynku warszawskim, i do czy nnik ów, powodują
nionego § 2 um o wy j est poni ekąd r eg ulatorem cycll drożyzn ę węgla, przybędzie nowy czynn ik, 
dla równomiernego, a więc n ajprawidłowszego bodaj najważniejszy, brak węgla, wywołanv ko
biegu k opalni. Ilość węgla, mogącego być do- nie czną dostawą węgla dla dróg żelaznych "Nad
starczonym przez kopalnie zagłębia Dąbrow skie- wiślai'Isk i ch, k tórą to dostawę kop alnie ch ci ały 
go we wrześniu , składała się : z mi esi ęcznej dosta- us kuteezn ić w lecie, naj odpo wiedniejszej ku temu 
wy (1/12 część ogólnej ilości węgla, sprzedanego porze. 
według umów w roku 1908), z 20 ~; nadwy :i. ki Bi adając nad drożyzną w ęgla , opinia publicz
dostawy miesięcznej, za żądanej przez drogi żelaz- na wy najduje winow aj ::ów przeważnie na oślep, 
ne Nadwiślańskie(§ 3 umowy) oraz z 60?~dodat- godzi niej ednokrotnie w najmniej winnych, ni ech 
ku, o czem wspomniane było powyżej, czy li wy- więc notatka ta stanowi przyczynek do uksztal
nosila 213 wagonów na dzień r oboczy; to były towania się opinii publi cz nej pod tym względem 
prawa kopalń, nabyte z ehwilą za warcia umowy, w sposób należyty. H. 
i praw a te zostały zmniejszone do 120 wagonów Sposób obliczania dostawy węgla dla dróg 
na dzi eń roboczy. Uwzględniając przytem do- żelaznych Nadwiślańskich. Drogi żelazne N ad
bruwolne porozumienie kopalń z drogami Nadwi-

1 

wiślańskie . składały . na posi edzeniach zarządu 
W ar szawskiego Komi tetu Okręgowego dla regu-

* l Przegll\d Górniczo -H utn iczy, r . was, .\; 9. "tr. 257. i lowan ia przewozu lad unków drogami żelaznemi 
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co miesiąc n otę, w której wymienioną "była ilość 
w_ęgla, maj_ącego być ~ostarczanym przez kop al
me zagłębia Dąbrowskiego na potrzeby pornie
nionych dróg żelaznych, i żądały wydzielenia 
pod ten węgiel osobnych wagonów, które nie 
mogłyby być naładowywane węglem, przeznaczo
nym dlll innych odbiorców. Co do ścisłości po
mieszczanych w tych notach danych zachodziły 
zawsze nieporozumienia pomiędzy kopalniami i 
drogami żelaznemi. Mając na względzie, że: l) 
podług umów, zawartych przez kopalnie zagłę
bia Dąbrowskiego na dostawę węgla dla kolei 
Nadwiślański ch, węgiel przyjmuje się w składach 
kolejowych podług aktów oduiorczych, co, dod a
jąc czas, potrzebny na przewóz węgla, wymaga 
niejednokrotnie dłuższego czasu, 2) obliczenie do
stawy węgla dokonuje się co miesiąc podług sta
rego stylu, 3) podzial wagonów dokonuje się co 
miesiąc pod!ug nowego stylu, zarząd Komitetu 
Okręgowego Warszawskiego ucl1 walił następujący 
sposób obliczania dostawy węgla dla kolei i\ ad 
wiślańskich. 

Na każciem posiedzeniu zarządu Warsza·w
skiego Komitetu Okręgowego w dniu 23 (n. s.) 
przedstawiciel Rady Zjazdu przemysłowców gór
niczych Królestwa Folskiego składa spr awozda
nie o iloś c i węgla , wyslanego przez kopalnie za
głębia Dąbrowskiego dla kolei N ad wiślańskich w 
miesiącu ubiegłym (s. s.); w pomienianem sprawo
zdaniu powinny znajdować się dane następujące 
(w pudach oddzielnie dla każdej kopalni): l) zll
ległość dostawy węgla w miesiącu poprzednim 
(s. s.); 2) dodać bieżącą kontraktową dostawę węg
la w miesiącu sprawozdawczym (s. s.); 3) dodać 
20% dodatku, o ile dodatek ten w swoim czasie 
zażądany był przez zarząd kolei; 4) dodać spro
stowanie dostawy węgla (różnicę pomiędzy iloś
cią węgla, wysianą przez kopalnię a przyjętą 
przez kolej podług aktów odbiorczych) w po
przednim miesiącu (s. s.), o ile będzie możliwe 
ustalenie i uzgodnienie tego sprostowania, lu b w 
poprzednich miesiącach (s. s.); 5) odjąć nadwyżkę 
w dostawie węgla w miesiącu poprzednim, po
czem pozostaJa ilość uędzie przypadała do wysia
nia w miesiącu naj bliższym (n. s.) z wvjątkiem 
ostatniego miesiąca kontraktowego, w kt\irym 
uzupełnienie pozostałości mającego być \vysłanym 
węgla obowiązuj e kopalnię d o 13-go naj bliższego 
miesiąca (n. s.) włącznie, jak również z wyjąt
kiem tego wypadku, j eżel i nowa umowa zawartą 
została na dostawę innej ilośc i węgla, co należy 
brać pod uwagę przy obliczaniu dostawy węgla 
od 14-go najbliższego miesiąca (n. s.). Wyprowa
dzona w pudach ilość przypadającego do wysła
nia węgla zamienia się na wagony, li cząc prze

·ciętną nośność wagonu po 750 pudów, i otrzym a
na liczba wagonów dzieli się przez li czbę dni ro
boczyc-h w najbliższym miesiącu (n. s.), biorąc 
przytern pod u wagę święta parafialne na poszcze
gólnych kopalniach. 

Na każdero posiedzeniu zarządu Komitetu w 
dniu 7, 8 lub 9 (n. s.) przedstawiciel Rady Zjaz
du przemysłowców górniczych Królefltwa Fol
skiego składa notę o kontraktowych zobowiąza
niach ka:l.dej kopalni zagłębia Dąbrowskiego 
względem dróg żelaznych Nadwiślańskich w naj
bliższym miesiącu (s. s.) wraz z dodatkiem 20%, 
o ile dodatek ten zażądany był przez zarząd ko
lei N ad wiślańskich w określonym w umowie ter-
minie. S. 

Taryfy na przewóz węgla kamiennego. 
Na odbytem d. 14 września r . b. posiedzeniu 
Komitetu Taryfowego rozpatrywaną była sprawa 
rewizyi taryf na przewóz węgla kamiennego. 
Komitet Taryfowy nie uznal za możliwe zgodzić 
się na podniesienie pomienianych taryf do tej 
wysokośei, do jakiej prosiły o to drogi żelazne, 
t. j. 0,6 kop. od puda, lecz z drugiej strony uznał 
za uzasadnione z punktu widzenia wspólnych 
interesów dróg żelaznych i przemysłu wprowadzić 
pewne poprawienie obowiązujących obecnie sche
matów na przewóz węgla kamiennego, dające mniej
sze wahania kosztów przewozu, mianowicie oko
ło 0,3 kop. od puda i nie więcej, niż 0,38 kop. od 
pud a. 

Bilans Towarzystwa górniczo- przemysło
wego Saturn. Vv? ~~ 34 Wiestnika Finansow, 
Promv;,.'?i lenllosN i Torgowli z roku 1908 ogłoszony 
został bilans Towarzystwa górniczo- przemysło
wego Saturn za 1907/8 rok (za czas od l kwietnia 
r. 1907 od 31 marca r. 1908). W roku sprawo
zdawczym Towarzystwo mia.fo wpływów 3 333 885 
rb., wydatków l 960 620 rb., osiągnęło zysków 
1373 265 rb., a łącznie z pozostałością zysków z 
roku 1906/7-go 5 686 rb., r azem 1378851 rb.,*) 
które postanowiono podzielić '"' sposób następu
jący: na kapitał zapasowy 67 536 rb., na fundusz 
amortyzacyjny 419134 rb., na grat.yfikacye dla 
uzłonków zarządu, komisyi rewizyjn ej i pracow
ników 124787 rb., na powiększenie funduszów 
specyalnych 24978 rb., na dywidendę 60 "i 000 rb. 
(12% ), pozostałość w sumie 8 434 rb. posta:JOwiono 
zaliczyć do rachunku zysków i strat roku następ
nego. Stan czynny bilansu składa się z pozy
cyi następujących: ** l nadania górnicze 3 465 391 
rb., ziemia, lasy, budowle i maszyny 4 269 330 rb., 
gotówka w kasie i rachunki bankowe l 522 936 
rb., papiery procentowe l 589 665 rb., weksle do 
incassa 33 292 rb., zadatki 17 550 rb., dłużnicy 
499 559 rb., zapas materyalów 168 062 rb., depo
zyty członków zarządu 240 000 rb., sumy prze
chodnie 4 096 rb; stan bierny: kapi tał akcyjny 
5 000 000 rb., kapitał obligacyjny 2 341500 rb., 

* ) Z pods umowani a pozycyi. zamieszczonych w \Yie stniku 
Finansow, Prornysz lennosti i Torgowli, stauowi(\cych podział zysku, 
wypada 1\/44 869 rb., czyli mniej od wyko.zanej •umy zysków o 
133 9tl2 rb. 

**) Z podsumowania pozycyi stanu czynnt-go, zamieszczonych 
w Wiestniku Finaus ow, Promyszlennosti i ·eorgowli, wynada 
11 809871, czyli o 10 rb. mniej, niż po winno być. -
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obligacye wylosowane l 000 rb., kapitał zapasowy 
i fundusz amortyzacyjny 2 rn6 803 rb., wierzyciele 
470 953 rb., kupony obligacyjne, płatne l kwietnia 
r. 1908-go lO 949 rb., zadatki 18 732 rb., reszta 
specyalnego funduszu rezerwowego 31 023 rb., 
depozyty członków zarządu 240 000 rb., dywidenda 
z roku 1906/7-go 70 rb., reszta zysków z roku 
1906/7-go 5 586 rb., zyski w roku sprawozdawczym 
l 373 265 rb. H. 

Bilans Towarzystwa kopalń węgla kamien
nego Czeladź. \V J\12 36-ym TViestuika Finansow, 
Promysz lennosti i Tor go w/i z r. 1908 ogłoszony 
został bilans Towarzystwa kopalń węgla kamien
nego Czeladź za rok 1907. W roku sprawozdaw
czym 'l'owarzystwo osiągnęło zysku na eksploata
cyi przedsiębiorstwa l 885 907 fr ., na procentach 
od kapitałów poza granicami państwa 106 778 fr. 
Stan czynny bilansu składa się z pozycyi nastę
pujących: nadania górnicze 3 214 734: fr., ziemia 
194 621 fr., budynki, domy mieszkalne, szkoła 
i t. p. 1577 679 fr ., pogłębienie i urządzenia 
szybów 767 393 fr., roboty górnicze 1376 612 fr., 
urządzenia kopalniane 333 933 fr., maszyny 230 941 
fr., maszyny wodociągowe l 036 499 ±r., kotJy 
440 525 fr., sortownia 514 881 fr., urządzenia elek
tryczne 164104 fr ., warsztaty 18 365 fr., ruchomości 
i stajnia 66 818 fr., magazyn 261158 fr ., dłużnicy 
609 636 fr., gotówka w kasie 8 365 fr., rachunki 
bankowe 3 486 599 fr., papiery procent.owe l 294 795 
fr., podatki pai1stwowe 70 301 fr. , depozyty i 
kaucye 157 604 fr., nadania górnicze Angelus i 
Herkules 848 853 fr ., akcyonaryusze 346 500 fr.; 
stan bierny: kapitał akcyjny 9 750 000 fr., (19500 
akcyi po 500 fr.), fundusz amortyzacy,iny 3 429118 
fr., kapitał rezerwowy 307 901 fr. , obligacye 
700 500 fr., dywidenda niewypłacona 9 490 fr., 
kupony obligacyjne 10 786 fr., obligacye do spłaty 
12 500 fr., wierzyciele 324 408 fr., depozyty i kau
cye 67 905 fr., prowizya na spłatę podatków 
206 600 fr., wydatki preliminowane 198 308 fr., 
pozostałość zysku z roku poprzedniego lO 615 fr., 
zysk na eksploatacyi przedsiębiorstwa 1885 907 fr., 
zysk na kapitałach poza granicami państwa 
106 778 fr. Zebranie ogólne akcyonaryuszów 
postanowiło przeznaczyć dywidendę w wysokości 
80 fr., od każdej akcyi, co wynosi 16%. H. 

Bilans Towarzystwa akcyjnego Suche
dniowskiego zakładu metalurgicznego. W M 
34 Wiest11ilm Fiuansow, Promyszlemwsti i Torgowli 
z r. 1908 ogloszony został bilans Towarzystwa 
akcyjnego Suchedniowskiego zakładu metalur
gicznego za rok 1907. W roku sprawozdawczym 
Towarzystwo miało wpływów 531 737 rb., wydat
ków bl8 659 rb., osiągnięto czystego zysku 13 078 
rb., a łącznie z pozostalością zysku z roku po
przedniego w sumie 35 rb., razem 13 113 rb., któ
re podzielono w sposób następujący: na fundusz 
amortyzaeyjny 7 330 rb., na kapitał zapasowy 
760 rb., na wynagrodzenie dla dyrektorów 5 000 

rb., pozostałe 23 rb. zaliczono do rachunku zys
ków i strat roku następnego. Stan czynny bi
lansu składa się z pozycyi następujących: zakła
dy fabryczne 353 020 rb., zapasy 21 353 rb., go
tówk a w kasie 2 710 rb., zaliczenia 11509 rb., 
weksle 1169 rb., protesty i długi wątpliwe (50% 
wartości) 7 537 rb., wyroby gotowe 81166 rb., 
dłużnicy 83 556 rb.; stan bierny*): kapitał zalda
dowy 300 000 rb., fundusz amortyzacyjny 155 830 
rb., kapitał zapasowy 13 610 rb., wierzyciele 
107 557 rb., sumy przechodnie 5 000 rb., pozosta-
lość zysku 23 rb. H. 

Wytwórczość i zapasy bloków zlewnych 
besemerowskich i tomasowskich w państwie 
Rosyjskiem. 

Okręgi Rok 

)

1903 
1904 

Południe Rosyi 1905 
1906 
1907 

Ural 

Moskiewski 

Północny i 
N ad baltycki 

Królestwo Pol-
ski e 

Hazem 

l
.l903 
1904 
1906 
1906 
1907 

1903 
1904 
1905 
1906 
1807 

r003 1904 
1905 
1906 
1907 

1903 
1904 
1905 
1906 
1907 

r003 1904 
1905 
1906 
1907 

Zapasy w koń-
Wytwórczość cu roku 
p u d ó w 

31735155 
37 272 215 
32 280990 
25 261093 
30292034 

3 013 852 
3230822 
3 304986 
2937 230 
'2817 928 

49031 
42975 
16187 

34 798038 
40 546 012 
35 602163 
28198 323 
33109 962 

397 294 
395106 
271123 
275404 
185 530 

354905 
617 658 
281200 
195806 
158869 

15937 
1747 
l 747 

24684 
26403 
31 959 
31959 
31959 

35136 
6100 

792820 
l 040914 

586029 
538305 
382458 

Okręg N ad wołżański w przeciągu pięciolecia 

* 1 Z podsumowania pozycyi Rtanu bierneli{O. zamieszczonych 
w Wiestniku Finansow, Pro lllyszlennosti i Torgowli , wypada 5B2020 
rb .. to jest o 20000 rb . więcej , ni2 powinno być. 
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1903-1907 nic nie wytworzył ani nie posiadał 
zapasów bloków zlewnych besemerowskich i to-
masowskich. H. 

Wytwórczość i zapasy bloków pudlowych 
i tyglowych oraz żelaza fryszerskieg<> w pań
stwie Rosyjskiem. 

Okręgi 
Zapasy w koń

Rok Wytwórczość cu roku 

Ural 

Moskiewski 

N ad wołżański 

1
1903 
1904 
1905 

1
1906 
1907 

J 

1903 
190-! 
1905 

1
1906 
1907 

,1903 
)1904 
1905 

1
1906 
1907 

)

1903 

Północny i 1904 

b l . 1905 
N ad alty c n \1906 

1907 

)
1803 

Królestwo Pol- 190~ 
k . 190b 

s Ie 11906 
1907 

Razem J
l 903 
1804 

.11905 
1906 
1907 

p u d ó w 
11461127 1 420 237 
10145836 1061543 
9017497 943723 
7373636 9191~4 
6 395 670 998 235 

559 242 71640 
788883 31509 
862476 13434 
959238 12044 
897 896 60:1:2 

677:1:8 5 752 
5196 

15478 354 

1542 721 177 620 
l 318820 254589 
l 290 970 107 743 
1491 429 336152 
1279104 435030 

2 572 674 164 501 
2 661282 241 931 
1621169 258 303 
1998 935 186 015 
l 720 396 302 436 

16 203 512 1839 750 
14 920 016 1589572 
12 807 590 1323 557 
11823238 1453 335 
10293066 l 741743 

Okręg Poludnia Rosyi w przeciągu pięciole
cia 1903-1907 nie wytwarzaJ ani nie posiadał za
pasów bloków pudlowych i tyglowych oraz żela-
za fryszerskiego. H. 

Wytwórczość i zapasy bloków zlewnych 
martenowskich w państwie Rosyjskiem. 

Okręgi 
Zapasy w koń

Rok Wytwórczość cu r oku 

1

1903 
1904 

Poludnie Rosy i 1905 

\
1906 
1907 

p u d ó w 
44 511 061 1345194 
50 804 906 2 488 7 59 
49114396 2198974 
50 578111 3 796 468 
56 284 488 3 310 188 

Ural 

Moskiewski 

1

1903 
1904 

1

1905 
1906 
1907 

1
1903 
1904 

1
1905 
1906 
1907 

/
1903 
1904 

N ad wołżański \1905 
1906 
1907 

1
1903 

Północny i , 190~ 
Nadbałtycki \1900 

1906 
1907 

Królestwo 
ski e 

Razem 

1
1903 

Pol- 1904 

1
1905 
1906 
1907 

{
1903 
1904 

1
1905 
1906 
1907 

22682408 
25598364 
26695988 
28036489 
27 375508 

6750289 
7 669 226 
7189 416 
7 260 992 
6645 937 

7 897781 
11033712 
10050446 
8689400 
8599015 

8542522 
9977 650 
7 843365 
8 359135 
83215:1:9 

21864024 
24457 679 
18 564 382 
21638 882 
22 673157 

112248085 
129541 537 
119457993 
124863009 
129899654 

3089 245 
2 749 268 
2290215 
2888 573 
3457 667 

305 697 
269 790 
307 827 
658292 
62() 714 

279 061 
387 699 
455635 
278 667 
187 933 

1305 918 
1243580 
1280 917 
1403647 
2022 935 

l 289 769 
1725 649 
1110228 
1294 961 
1258 721 

7 614 884 
8864 745 
7 643 796 

10 320 608 
10864158 

H. 

Blachy kotłowe. Inż. BADMANN omawia w 
Ztjt. d. Ver . d. Ing. (Nr. 50, str. 1982) przyczyny 
powstawania w blachach kotłów parowych nie
widocznych pęknięć (rys), które są powodem póź 
niejszego uszkodzenia kotła. Jako mar~'ryal do 
wyrobu blach, rozważa tylko żelazo zlew:1e, uwa
żając, ż;e żelazo zgrzewane (pudlowe) nie odpo
wiada już dzisiejszym wymaganiom, stawianym 
blachom kotłowym. Przyczyny pęknięć dzieli na 
cztery następujące grupy: l) Wadliwa budo
wa kotła; to wobec dzisiejszych doświadczeń na 
polu budowy kotłów uważa za wyjątkowy i w 
pierwszorzędnych fabrykach prawie nie zdarzający 
się wypadek. 2) Nieodpowiednia jakość blachy, 
dostarczonej przez walcownię, j użto wskutek uży
cia szkodliwych a zazwyczaj nierównomiernie 
rozmieszczonych przymieszek chemicznych, jużto 
wskutek użycia do walcowania bloków z częścia
mi, zawierającemi otwory, tworzące się przy 
krzepnięciu bloka. 3) Nieodpowiedn ie obchodze
nie się z blachą w czasie przeróbki (przegrzanie, 
nagle ostudzenie, nieoględne prostowanie, przebi
janie, nitowanie itd.), przez co w materyale po-
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wstają naprężenia; to jednak da się usunąć przez szą, aby więc straty stąd wynikające wyrównać 
umiejętne wyżarzanie i wystudzenie blachy, 11a- kop alnia węgla Nunnery Colliery wprowadziła u 
turalnie o ile już nie popękała. 4) Wpływy. dzia· siebie wózki do przewozu siły roboczej. Wózek 
łające w ciągu używan ia kotła: a ) norm alne taki miPści w sobie 12 pracowników (po 6 z każ
(dział'anie wysokiego ciśnienia pary, ciągłych dej strony, toczy się po szynach i z pomocą liny 
zmian temperatury i t p.); b) nienormalne wsku- naciskowej porusza się z prędkością 3,35 mjsek., 
tek wadliwego obmurowania. nagłego ozię- wykonywa przPto l milę (angielską) w ciągu 8 
hienia, nieumiejętnego palenia, braku wody itd. min., na co poprzednio, t. j. gdy ludzie szli pie
W ko!lcu swej pracy dochodzi autor do wniosku, chotą, potrzebowano godzinę. Sześć wózków sta
że normy, przepisane dla odbioru blach kotłowych nowi pociąg i przewozi razem 72 robotników, za
i kot!ów, nie są dostateczne dla zapobieżenia oszczędzenie przeto czasu, licząc po 50 minut 
uszkodzeniom i wypadkom, ale dopiero dalsze oszczędności na robotnika, wynosi 60 godzin w 
dokładne badania właściwości materyałów, uży- jedną i tyleż w stronę przeciwną, t. j . razem 120 
wanych do budowy kotłów, mogą dać wska- godzin. Do sprzęgania wózków użyto sprzęgaczy 
zówki do ułożenia lepszych przepisów. widełkowatych, hamulce zaś, w które wszystkie 

Czasopismo Techniczno. bez wyjątku wózki są zaopatrzone, cisną na 4 
Łączenie blach przez stapianie zapomocą koła wózka każd ego , z czego wynikający opór 

plomienia gazów gorących dokonuje się dwoma dozwala na zatrzymanie pociągu, będącego w bie· 
konkurującymi ze sobą systemami, z których je- gu przy spadkach 1

/ 15 a nawet nieco większych. 
den używa mieszaniny tlenu i wodoru, drugi tle- Aby tę czynność ułatwić, hamulce wszystkich wóz
nu i acetylenu. Przy obu systemach używa się ków łączą się ze sobą po ciągaczem wspó ln y n1, na 
gazu palnego w nadmiarze, aby płomień nie clzia- którego obu koilCach umieszczone rączki do nasta
ła{ utleniająco; przy pierwszym używa się wodoru wiani a znajdują się pod dozorem prowadzącego 
w stosunku 4: l do tl enu ; (teoretycznie wystarcza pociąg. Oba wózki krańcowe w pobliżu rączek 
2: 1), przy drugim acetylenu w stosunku l: 1,7 hamulcowych posiadają przyrządy (stale z tymi 
(teoret. l: 2,5). Jeden metr sześcienny pierwszej wózkami złączone) do w kleszczunia lub wyłącza
mieszaniny daje przy spaleniu 2450 kaloryi, drugi nia. liny pędnej . Dzialanie przeto jest n astępują-
5130 kal., temperatura płomienia wynosi w pierw- Ge: gdy pociąg dojeżdża do ]' rzystanku, kierujący, 
szym przypadku okolu 1900°C, w drugim około pokręcając kółkiem, wyswobadza linę >. pod na· 
3000°C. Urządzenie do stapiania jest tańsze przy cisku i równocześnie rączką (lub kółkiem) ciśnie 
zastosowaniu wodoru i łatwiejsze do przenoszenia, na hamulce, wstrzymujqc przez to bieg. Linę 
składa się bowiem tylko z dwóch zbiorników pędną porusza silnik o powietrzu ściśnionem, o 
zgęszczonych gazów, przewodów gumowych i pal- 3,5-4~ttm. prężności, umieszczony na stacy i glów
nika, gdy przy zastosowaniu acetylenu niezbędny nej. Srednica cylindra wynosi 0,3 m, skok tłoka 
jest przyrząd do wytwarzania i oczyszczan ia tego 0,6 m , średnica bębnów 1,5 m, li na nawinięta na 
gazu, zajmujący znacznie więcej miejsca i trudniej- bębnie 21

/ 2 razy (aby zwiększyć przyleganie), prze
szy do przeniesienia. niż. zbiornik z wodorem, a nośnia wreszcie składa się z dwóch kól zębatych 
zarazem znacznie od niego dro;.szy. Z powodu o średnicach 2,lnt i 0,6m (stosunek przeto t. j. 
wyższej temperatury płomieni a system acety leno- p·zek~adnia 3,5: 1). . Przeg'~~od Techniczny. 

wy pozwala topić wszystkie metale i wiele innych Zelazo i stal. N1epodobieństwo oznaczenia 
materyałów (cegłę, szamotę), daje połączenia (szwy) ścisłej granicy między gatun karni żelaza o w las
węższe (do 20 mm); system wodorowy daje stoso- nościach stali (większa zawartość węgla, h artow
wać si ę tylko do topienia metali i c i ał' łatwiej no ść, wytrzymałość) a żelaza miękki ego daje nie
topliwych i daje ~zwy szersze (do ~?mm);. ~wszta mieckim inżynierom wciąż pole do narad nad unor
roboty przy użycm acetylenu są mzsze, mz przy mowaniem pojęć "żel a>w " i "stal". Na ostatniero 
wodorze. Przy roztrz ąsaniu pytania, któremu walnem zgromadzeniu Niemieckiego Związku dla 
systemowi n ależy dać pierwszeństwo, roztrzyga badania materyułów roztrząsano znów tę sprawę 
przez nacze nie, do jakiego urząd ze nia ma on slu- i uc l11> alono nada l pozostać przy ogólnych nazwach 
żyć. Przyrząd wodorowy jest łatwiejszy do ob- stali i żelaza "zlewnego" (Flussstah l, Flusseisen) 
slugi, łatwy do przenoszenia, t ai1szy w zakupnie, i "spawaln ego " (Sch weissstahl, Schweisseisen) z teru 
lepiej nadaje się do stapiania cienkich blac h; na- rozróżnieniem. że za. stal zlewną uważa się matery al, 
leży mu przyznać pierwsze11stwo wtedy, g dy ma otrzymany w stanie płynnym mający po wyżarze
być tylko czasami stosowany; przy użyciu ciągłem, niu wytrzymałość przynajmniej 50 kg na l rrt!J·l 2, za 
przy łączeniu grubszych blach, zaleca prelegent stal spawalną materyał', otrzymany w stanie cia
przyrząd acetylenowy. Czasopismo Techniczne. stowatym o wytrzymałości po wyżarzeniu przynaj-

Oszczędna dostawa robotników w kopal- mniej 42 kgj nun2
• Poniżej tych granic wytrzyma

niach do miejsc pracy. Ograniczenie godzin dnia łości mamy do czynienia z żelazem zlewnem lub 
roboczego pociągnęło za sobą wytwórczość mniej- spawalnem. CzasopismoTechniczne. 
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