
PRZEGLĄD GÓRNICZO-HUTNICZY 
CZASOPISMO, POŚWIĘCONE SPRAWOM PRZEMYSŁU GÓRNICZEGO I HUTNICZEGO. 

~ 8 (2421. Oqbrowa, dnia 15 l{wie.tnio r. 1914. Totn XL 

R O Z P O R Z ~ D Z E N 11\ R Z ~ D O W E. 

O uzupe łnieniu przepisów o zapobieganiu wypad- da natężenie )iny, nie przenoszące 12 do 18 kg na 
kom nieszcześliwym w zakładach górniczych. W N! 57 I rnm2. c) Srednica drutów powinna być nie 
działu drugiego Zbiorn praw i rozporządze1t Rząd n mniejsza od 0,5 mm i nic większa od 1 ,3 mm. d} 
z r. 1904 ogłoszone były przepisy o zapobieganiu Lina powinna być zabezpieczona od działania cie
wypadkom nieszczęśliwym przy robotach w zakła- pła promienistego metalu roztopionego zapomocą. 
dach . górniczych. w kt<.irych dział IX tytułu A za- blachy żelaznej, pokrytej azbestem, przymocowa
wierał dziesięC: paragrafów; w nast~pstwie pomie- nym do żórawia. e) Staranne oględziny liny po
niony dziaJ byl uzupełniony paragrafami 11, 12, \ovinny być dokonywane przynajmniej raz na mie-
13 i 14, o czom bylo ogJoszo1w '" N 2 l2 działu I siąc. f) Wymiana liny na nową powinna być do
Zf>ioru praw i rozporząd:wi Rządu z r . 1912. konywana wówczas, gdy podczas oględzin peryo-

Obct'nic zgodni(• z wnioskiem G6r:niezego dycznych będzie ujawniona liczba zerwanych dm
Komitetu X aukO"wego minister Handlu i Przemy- tów na jednym metrze dl ugości liny powyżej 10% 
słu uznał za potrzebne uzupełni<: dział IX tytulu A calkowitej liczby drutów. g) Badanie drutów na 
wymienionyeh powyżej przrpisów paragraf Pm l .) w zginanie powinno być wykonywane tak samo, jak 
wyslowienin następująef'm: prz~· linach kopalnianych. . 

§ l5. Li.ny stalowe przy elektrycznych ż6- 1 O powyższem minister Handlu 1 Przemyslu 
rawiach lejarskich powinny czynić za<loś6 warun- 'i c.l. 5 lutego r. 19J 4 oznajmił Senatowi Rządzące
kom następuhcym: a) Wytrzymaioś6 bezwzględna mu dla ogłoszenia. 
drutu na rozerwanie powinna zawierać się pomię- Zbi6r praw i Rozporządzefi Rządu, r. 1914, 
dzy 120 i l80 kg na 1 mm2. b) Zapas trwalo'lci dział I , N ł7 , art. 489. 
powinien być nie mn iejszy 0d 10, czemu odpowia- '. 

Elckfromcfalurgia cynhu. 
y..,r elektrometalurgii cynku nic może być dziś jesz- I i wad, które należy usunąć. 

cze mowy o właściwym przemyśle elektrometalur- Hutnicze sposoby wytwarzania cynku pozwa
gicznym takim n.p., :jak przemysł glinowy, w któ- lają przerabiać jedynie rudy bogato, nie tak jed
rym od początku do kotl.ca procesu gra główną ' nak często napotykane, aby ilość ich mogła wy
rolę sila elektryczna. Pomimo to elektryczne spo- starczyć na zaspokojenie wymagań i potrzeb huL 
soby wytwarzania cynku ani na chwilę nie prze- 1 Ponad to istnieją rudy, które w wysokiej tempera
stają zajmować metalurgów elektrotechników, gdyż 1 turze rozpulchniają się i rozpadają; to rudy nie 
stanowią przedmiot bardzo ciekawy, polon trud- mog<ł by6 przerabiane zapomocą. procesów zwy
nych do przezwyciężenia przeszkód. Znalezienie kłych i wymagajl:\ do tego celu użycia mufli. 
i opracowanie metody, która łatwo dalaby się za- Zdawałoby się, że wielki postęp, jaki cechuje 
stosować: w przemyśle na wielką skalę, dało po- ostatnie dziesięciolecie w sprawie przygotowywa
wód do wykonania najrozmaitszych bardzo cieka- nia biednych oraz mieszanych rud cynkowych, 
wych doświadczefi. Wszystkie te próby i badania jako to siarczków cynku, ołowiu i żelaza, powinien 
nie zdolały dotychczas skrystalizować się w pewną, zaprzeczyć temu, co powiedziano powyżej, lecz 
ściśle określoną i technicznie zadowalającą całość. istnieje inna okoliczność, o wiele donioślejsza, kt6-
W metalurgii odczuwa się jednak potrzebę istnie- ra dowodzi, że praktykowane sposoby hutnicze 
nia elektrochemicznej metody wytwarzania cynku dają zupełnie niedostateczne wyniki. Zważmy bo
i to tero więcej, że praktykowane dziś procesy ter- wiem, że mufle, w których ruda cynkowa, praż?
miczne destylacyi posiadają wiele niedogodności / na z węglem, antracytem lub koksem, redukuJe 
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się w myśl równania ZnO+C=Zn+co, wytrzy
mują stosunkowo małą liczbę procesów, częste zaś 
odnawianie ich pociąga za sobą znaczne koszta. 
Nadto w procesie samym maj<~ miejsce duże stra
ty metalu, gdyż cynk przenika przez ściany mufli 
i dostaje się do przestrzeni pieca, gdzie ulega spa
leniu. Kawet w hutach wzorowo pro\Yadzonych, 
n. p. na Śląsku, ·wydajność mufJi w stosunku do za
wartości cynku'" materyale wsadowym wynosi tylko 
75- 80% (lł.zEHUJ,KA. ~letallurgie, 190.), str. 112). W 
Belgii ta wydajność dochodzi do 8+- 9oi. (H. 
BRANDHORST. Z. f'. cmgew. Chemie, 1904, str. 505). 
Skutek termiczny działania mufli jest zły, gdyż te 
gliniane retorty uie prwwodzą należycie cicpla i 
nie pozwalają pracować bez przerwy. Wsad , za
rzucany łopatami do wnętrza gon~cych mufli, na
raża na nieuniknione i bardzo duże straty ciepla. 
To też nic dziW110go, że piece cynkowe, jak tego 
dowodzi FERRARrs (Ztschr. f'. angew. Chem. L90G, 
str. 896) wyzyskują zaledwie 10% całej enel'gii 
cieplnej użytego w nich materyału opałowego. W 
końcu zarzucanie wsadu łopatami łączy w sobie 
wysoce niehygieniczne \Varunki pracy, narażając 
robotnika na wdychanie pylu cynkowego, co sta
nowi wielką wadę w wielu kierunkach niendosko
nalonego procesu. 

E 1 e k t r o 1 i z a r o z t w o r 6 w w o d n y c h. 
Pomimo jednak wad i brak6w, jakie można za
rzucić destylacyi cynku, trwa uporczywie przeko
nanie, że co się tyczy zalet gospodarczo-ekonomicz
nych, żaden z wielu proponowanych sposob6>v 
.elektrochemicznych otrzymywania cynku nic może 
być porównany 7. praktykowai1ym sposobem. hut
niczym. Pod tym względem za najnieekonomicz
nicjszy uważa się powszechnie sposób wydziela
nia cynku zapomocą, elektrolizy roztworów wod
nych. Po clokłaclnem jednak poznaniu ulcpsze11, 
wprowadzonych w ostatnich kilku latach, zapa
trywanie to należy uznać za bezpodstawne. 

Z badań, dotyczących elektrolizy roztworów 
wodnych, należy wspomnieć przedewszystkiem o 
rafinacyi elektrolitycznej piany cynkowej, jako wy
tworu odstebrzenia cynku. I tutaj 'Prawdopodo
bnie, podobnie jak w procesie rafinacyi miedzi, 
koszta procesu pokryje równoczesne wydzielenie 
metali szlachetnych. W Friedrichshutte w Tar
nowi cach przerabiano pianę cynkową, zawierającą, 
6,3- 11,3% srebra, 6- 8% miedzi, 2 3% ołowiu, 

·0,5- 1% niklu z kobaltem, 0,25% żelaza, 0,5% glinu 
i 21,3 - 78% cynku, 1:>posobem RosINGA, ulepszonym 
przez EDELMANNA. Pianę, odlewaną w kształcie 
płyt, poddawano elektrolizie w roztworze siarczanu 
-cynku, używając prądu o sile 80- 90 amp. na 
1 m2 powierzchni katody i napięciu 1,25 do 1 ,45 
volt. Sposób okazał się nieekonomiczny i jako ta
ki został zarzucony. 

Również wszystkie próby, w których starano 
:Się zastosować anody rozpuszczalne, lub w któ-

rych anody miały powodować rozpuszczenie ma
teryalu, zawierającego cynk, nie dały spodziewa
nych wyników; tak w jednym jak i w drugim 
wypadku wskutek procesów rozpuszczania otrzy
mane roztwory były zanieczyszczone a dla dobre
go osadzenia cynku czystość roztworu jest warnn
kiem pierwszorzędnym. Znajdujące się '" olektro
lizic obok cynku metale szlachetniejsze osiadają 
n a katod7.ie i twor7.ą z llim ślady miejsc•owe 7.wią7.
ków, w których cynk, jako metal mniej szJa
ehotny, stanowi elektrodę rozpuszczającą się. 'l'a 
rozpuszczalność cynku biegnie tem szybciej, im 
więcej jest w elektrolicie kwasu wolnego. W tym 
v;·ypadku nic tylko rozpuszcza się dużo cynku, 
lecz nadto pęcznieje powierzchnia wydzielonego 
metalu. Hozpęczniale części zawierają tlenki me
taliczne, które w procesie przetapiania przeszka
dzaj<\ wii\zaniu się ze sobą powicrzchui CZ.\'Stcgo 
metalu i powodują jego straty. ' 

Użycie i zastosowanie przepon (diafragm) w 
ccln · utrzymania należytego stopnia czystości roz
tworu w pobliżu katody nie odnioslo pożąclanogo 
skutku. To dało µowód do zastosowania anod jak 
najnmicj rozpuszczalnych, aby elektrolit uczynić 
możliwie jaknajczystszyrn. Anody węglowe użyć 
:si.ę nie daly, gdyż prędko ulegały zniszczeniu; ano
dy ołowiane wprowadzają do roztworu tyle oło
wiu, że cynk, wydzielony na katodzie wskutek za
wartości Pb, traci odporność wobec kwasu. Utrzy
muje się jednak przekonanie, że anody ołowiane 
s<~ dobre. Anody platynowe stanowią przedmiot 
zbyt kosztowuy, a przytcm i one zużywają się 
szybko od działania rial organicznych, których 
przy wytw6rczości na wielką skalę uniknąć nie
podobna. Anody, przygotowane z mieszaniny tlen
ku żelazawego i żelazowego , które tak dobrze dzia
łaj <~ i zyskaly prawo obywatelstwa w elektrolizie 
chlorku potasu, w procesie elektrolitycznego osa
dzania cynku rozpuszczają część żelaza, osiadają
cego następnie na katodzie. Znaleziono wreszcie 
odpowiedni materyał, formując anody z nadtlen
ku olowiu sposobem, podanym przez FERCHLANDA 

(Niemiecki patent M 206 329. Chem. Ztg. Rep. 
1909, str. 92). rren materyal uczynić miał 7.adość 
wymaganiom , dotyczą.cym trwałości i nienaruszal
ności anod. Podobno przy pomocy takich anod 
otrzymuje się tak czysty cynk, że nawet 10%-w.Y 
roztwór kwasu siarkowego nic działa na niego. Nie
stety i te anody nie są bez wady, można je bo
wiem formować tylko w postaci sztab, a wytrzy
mało&ć tych jest zbyt mała. 

ViT ostatnich czasach firma SIEMENS i HALSK& 

robi anody z nadtlenku manganu przez ogrzewa 
nie azotanu manganu ponad punkt topienia. N a 
te anody elektrolity nie działają; można je wyra
biać w postaci płyt, przez co są. znacznie tward
sze i trwalsze niż poprzednie. (Metallur.ąie 191 O, 
str. 4 ). 

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



MR PRZEGLĄD GÓRNI CZO- H UTNICZY 339 

I 

LAszczYŃSKJ, który w elektrolitycznym sposobie 
otrzymywania miedzi z rud użył pewnego podstę
pu, o któryrn dowiemy się, omawiając elektrome
talurgię tego metalu, zastosowal ten sam sekret 
w osa~}zaniu cynku i osiągnął podobno dobro wy
niki (Ostcrr. Zeit.-;c/u-. (. Hrr,g n. lliitfenw. 1909 s. I. 
Xicmiec patent l 41 282). ENGELHARD i II C'l'H (Jfe
trrll11 r,ąic 1910. str. 4) sądzą, że pomimo tego pod
stępu wskutek tworzenia siP, kwasu rnvłsiarkowego , 
dającego latwo rozpuszczalne sole, male ilości ołowiu 
pomimo to przechodzą do rozt.,,rorn i zanieczy
sz<'zają cynk na katodzie'. W każdym jednak ra
zi.o należy pi:zyznać, że obecnie matoryal na anody 
przostal już być kwestyą palącą. 

Drugą, trudną do zwalczenia przcszkod<~ w 
<'łcktrolizie c_ynkn jest jego skłonność do wydzie
lania się w postaci mas,\· gąbczastej. DotyC'hczas 
istniej<' kilka rodzaj6w wyjaśnień, dot~·C'zą('y<·h te
go zjawiska. Wspomnimy tu tylko o dw<lc·h waż-
11iejs11ych tcorya<'h , m ianowicie teoryi utleniania 
(por. ~[nH·s i FR0~1M. z. f. anory. ('h<'m. 189.) T. 
\). 8. I H jako też .FoRHTER i GUNTHER. z. r JiJlek
lroclw111ir, 1898 T . . ), str. lG 1899, T. Ci. Htr. 30l) 
i teon· i ~n~){ENSA i HA LSKJoXW tworz<'nia si~ wo
dorkll cynku (Pat niem. CHl 592). 

\V celu uniknięcia wydzielania się cynku w 
postaci metalu gąbczastego, pierwszym i koniecz
nym warunkiem jest czystoś6 roztwor6w, niezb.vt 
mało i('h zgęszczenie i niezbyt mały stosunek siły 
prądu do poprzecznego przekroju przewodników. 
Z ro11twor6w nieczystych osadza się zawsze metal 
~<\hczasty i porowaty, w porach zaś znmicjr;za się 
znacznie gęstośĆ' prądu , co tom wię('oj ułatwia 
tworzC'nic si~ gąbki. Oprócz tego w wannie zja
wia sic: częściowe wyczerpanie cynku, kt6rcgo uni
knąć niepodobna pomimo najlepszego mieszania 
elektrolitu. Wszystkie próby, wykonano w celu 
zwalczenia tej niepożądanej własności cynku, skie
rowano głównie ku temu, żeby przeszkodzić wy
dzielaniu się pęcherzyków wodoru na katodzie. 
Pow6d do tworzenia się t_vch pęcherzyków dają 
zanieczyszczenia w elektrolicie, trudne do usunię
cia w stosowanych technicznie cieczach. Srn:.rnxs 
i HALSKI·~ przypisuj~1 tym pęcherzykom gazowym 
tworzenie się na katodzie porów i narośli, w na
stępstwie zaś metalu gąbczastego. Pierwotnie (pat. 
n iem icc. Gn 592) zaleca! i oni dodawa6 do elektroli
tu wolnych halogen6w, kt6re miały utlcnia6 wo
d6r, wydzielany w pęcherzach. Inny patent an
gielski radzi puszczać na katodę prąd powietrza, 
drugi takiż patent chce usunąć cynk gąbczasty w 
ten sposób , że przez wywołanie wielkiej siły prą
du na anodach stara się wytworzyć wiolo ozonu 
lub kwasu nadsiarkowcgo. HoPFKER (p<ttent Ang. z r. 
L893 M 18 336) proponuje w tym samym celu stoso
wać płaskie katody obrotowe, kt6rc częściowo tylko 
byłyby pogrążone w elektrolicie i zmuszały wodór 
do zetknięcia się z powietrzem w celu utlenienia. L. 

MoNn(patcnt niem.134 8(;2. Chem.Zt,ą. 1902,str. I 159) 
używal również katod ruchomych , lecz nadał im 
ksztalt walc6w, kt6re, umieszczone obok siebie i 
cisnąc wzajemnie na siebie, wygładzały powiel'z
clmię c;:nku i usuwa!_\' pęcherzyki gazu. 

Po rozpatrzeniu w krótkości oddzielnych naj
ważni<'jszych moment6w należy przytoczyć kilka 
:-;posobów, wypróbowanych w dużych rozmiarach 
w celu otrzymywania cynku z rud zapomocą elek
trolizy. .Jedyne elektrolity, które jako najokono
micwiPjszo sto::"owano, były chlorki i siarczany 
cynku. Co do chlork6w, ograniczymy się na spo
sobi<' H<il>FXEHA, któr)' w przeciągu dwóch lat (od 
r. l895 do t897) wprowadzony był w Furfnrcie 
nad Lalmcm, nie dal jednakże żadnych ekonomicz
nie wygodnych wynik<)w. Po r. 1897 zakład w 
Fi.irfmcic· zamieniony został na fabrykę litoponu. 
(~loyor, :\lotallurgie 1905, str. 9~). vY fabryc-C' BRUN

NF.RA, ~lmmA i S-ki w \\' inningtonie (w Anglii) 
prorcs powyższy by] dość- długo w użyciu. Prace, 
wykollywano w nim, s<\ następujące: 1) rudy cynko
we Jnb wypalone siarC'zki, zawierające cynk, wy
praża się C'l1lorująco w pieraeh płomiennych, lu
gnje wod<\ i ługi te oczyszcza przez a) krystali
zaC'yc~ siar<'zanów zapomoeą maszyn oziębiających 
albo też h) przez zamiarn~ tiiarc11an6w na chlorki 
zapomocą chlorku ·wapna; 2) osadzanie żelaza i 
manganu, jako wodzianów za pomocą Ca (OC1)2 pod
chlorynu wapnia; ;3) osadzanie ołowiu, miedzi, ta
lu i kadmu pyl em C.)nkowym. Po wykonaniu tych 
cz,vnnośei otrzymuje się lngi cynkowe, które mogą 
być elektrolizowane. Jako anody, slużą twardo jak 
szkło plyty WP.głowo, jako katody płyty cynkowo ru
chomo a jako elektrolit roztwór chlorku C"ynku, za
'"icra j<\C'.Y 0,08 o,12i wolnego kwasu soh1cgo. 

·wobec tego, że plyty anodowe muszą być wsta
wiano w oddzielne skr;r,ynic. z których każda 11aopa
trzona jest w rurę, slnżącą do odprowadzania gazów, 
cale takie mządzenic jrst zbyt zlożone. Anody oddzie
lone są w skrzyniach od katod zapomocą przepony, 
którą pocz<\lkowo robiono z sukna, mytego kwasem 
azotowym, następnie zaś zast<n>iono je płatami su
kicnnerni r\°Jo:ssEr,..\, przyrządzanymi sposobem 
EscnEL~fANA przc;r, kolejne zanurzanie ich w bar
dzo rozcieńczony rozczyn szkła wodnego i l %·wy 
roztw6r kwasu solnego . 

.Praca w procesie )foNI>A jest prawie taka sa
ma, jak w Furfurcic, ponieważ jednak firma 
BRU:'\NER, )foxn i S-ka starała się o zużytkowanie 
CaC12, jako wytworu uboeznego, przeto ługowała 
ona wyprażone rudy roztworom chlorku wapnia, 
używając, jako saturatora, bezwodnika węglowego , 
wpuszezancgo do płynu z pewnem ci~nieniem. 
Zno+cac12+co 2 = CaC03 + ZnC12 (patent amer .. 
St. Zj. 66-l: 2G9). Oprócz lego firma zastosowała w 
elektrolizie wspomniane wyżej katody walcowe 
obrotowe, żeby otrzymać metal ścisły. Jako wy
twór uboczny, otrzymywano chlorek wapna w ilo-
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ści trzy razy ·większej niż cynk. Ta okoliczność 
jest dowodem dostatecznie wyjaśniającym , że pro
ces elektrolizowania roztworu chlork6w jest nie
poplatny, gdyż chlorek wapna wymaga przy prze
chowywaniu i przewożeniu o wiele \Yie.ecj zaehodu 
i dozoru, niż cynk. ~aclto przyrządy, potrzchne do 
wykonywania procesu, są zbyt zlożone i przez to 
kosztow1w. Zresztą proces sam, jakkolwi<'k zada
walnia swą stroną techniczną, co <lo charakteru 
zdrowotnego jest ni<'dogodny, ponieważ Z<' wzgll~du 
na wydobywający się chlor trudno jest osiągną(: 
zupełną szczelność przyrząd6w. 

O wiolo >vii~r<'j przyszłości ma proc·Ps l'lektro
Lizy roztwor6w siarczanowych a to tem wii:ccj 
dlatego, że potrzebne urządzenie jest o wiel<' tail.
szc. Ługi siarczanowe elektrolizuje si<~ bez użycia 
pr,;epon a nadto w procesie niema żadny<'h W~'
twor6w ubocznych. ·wspomniany powyżej spoi:>6b 
SIEME:\SA i HALSK1'XW \Yypr6bowan)· był w prz<'
ciągu jednego roku w Lipinie (Śląsk Prnski). Ze 
względu na p~chcrze wodoro~...-e zastosowano w 
nim wysok<\ sił~ prądu na anodach z nadtlenku 
ołowiu , robionych sposohem .FERCHT,AXI>A. Lugi 
otrzymywano przpz rozpuszczanie prażon.H·h pir.v
tów, wzglc~dnie rnd w kwasic siarkOW)' lll, tworz<\
cym się podczas elektrolizy, a potem oczyszC'zano 
je drogą chemiczną. 're doświadczenia w Lipinio 
dały podlug ENoEl,HARDTA i HuTHA (llfetaltur.<Ji<', 
1910, str. I i 11ast.) co <lo wykonania l<·clmi
czncgo bardzo pomyślny wynik. Straty cynku wy
nosily podobno tylko 1/ 3 część strat w dawniej
szycb procesach hutniczych. Oczyszczanit> lug(iw 
nie przedstawiało :i.adnych trudno8ci i nic koszto
wało wiele dzięki zasto::iowaniu pewnych praC' w 
przygotowaniu C' lektrolitów. Czysto!lć wydziPlone
go cynku wyrażała się cyframi 99,98 99,99~ Zn. 
ZUżycie sily bylo dość duże, gdyż okolo H,9 kilo
wat godzin na J kg cynku. Autorzy obliczyli, że 
jeżeli motorem poruszającym jest siła wodna, to 
koszty otrzymania 1 OOO kg cynku wynosić mogą 
77 marek, t. j. stanowczo mniej, niż w sposobach 
hutniczych. 

Zachodzi przeto pytanie, dlaczego sposób <'lek
trolityczny otrzymywania cynku nio utrzymał 
się na Śląsku pomimo tak przyjaznych warunków. 
.Sprawę tę tlumacz~\ ENGELHARDT i HuTH tern, że 
proces z użyciem pary i drogich rud wysokopro
centowych może tylko wtedy opłacać się, gdy zu
pełnie czysty cynk będzie sprzedawany po odpo
wiednio wysokiej r.enie. Jeżeli jest do rozporzą
dzenia siła wodna, to ubogie i tanie rudy Jub od
padki, zawierające cynk. mogą zapewnić zysk. 

Nowszy patent niemiecki M 233 252 <Ghem. 
Ztg. Rep. 1911, str. 200) SIEMENSA i HALSKEGO 

łączy zalety prażenia chlorującego (wydajność cyn
ku) z dodatniemi stronami elektrolizy siarczan6w 
.(łatwość urządzenia, nieobecność chloru i t. <l.). 
Z otrzymanych naprzód chlorowych roztwor6w 

cynku osadza się go dodatkiem mielonego kamie
nia wapimmego, jako węglan cynku zwykły lub 
zasadowy. i osad ten rozpuszcza się w kwasie siar
kowym. bASZCZYXSKI, o kt6r.\'lll byla mowa powy
żej przy wskazaniu sposobu przyrządzania mate 
ryalu na anody. pracował podobno w przeciągu 
kilku lat, stosuj~w elektrolizę roztworów siarcza
nowych i to z tak dobrym wynikiPm, ż<~ myiHano 
o zbudowaniu trzeciego zakładu. ( !Wlif<>r. „ Die 
elC>klrochcmischc Yerfobn'n der C'homisC'hon Gross 
industrie• 1911. T. 2. str. -1:89). 

ł~ l c k L r o l i z a e l o k t r o I i t, 6 w t o p i 0-

11 y l ' b. Drugi spos6b otrzymywania cynku drogl"łt 
clektrolityc·zną polega na elektrolizie <'lilork6w lub 
siarczków, będących w stani<' pl_,.1111_\'m, w tPrnpc
rnturzl' pod wyższoncj. Sw1s1w 1?:0-' 1-;-..\..<mcROFT ( Bld
trrwh1• 111. (l)I(/ Jiefoll1trg. lndu8łrir rno;;. 'I'. :3, str. 
(i:~) t>lektrołizowali mieszaninę c·hlorku c·ynku z 
chlorkami zasad. Z rud Tailing Brnken-f-fill otrzy-"' 
mywali czysty chlorek cynku, kt6ry po zmiesza
niu z C'hlorkiom sodn topili w ..f;)IJO C i el<'ktroli
zowali, nż)'Waj<\C' anod węgłowych i kato<l cynko
wyeh o ::;i le -400 am p na I stopi; kwadr. powierz
<"h ui katodY. 

:\a s1)rawt: taki<'j Plcktrolizy za pat rnje si11 
BRA:\J>HORS'l' (Z. f". rulfJ<'ll'- Gh<'mie. 1904, str. 5 l-ł-) 
bardzo pesymistycznie, tlumacza,cniemożliwośC- za
stosowania joj w technice szybkicm znżycicm anod 
węglowyc·l 1 , które rozpadaj<\ się i spalają. Oprócz 
togo nadmi<'nia wymieniony autor, że dotychczas 
niema odpowiedni<'go materyalu na naezynia, wy
trzymuj}\CC podobny proces. )lac·zynia glinian<' i 
szamotowP nie nadają sit~, gdyż stopiona masa w 
krótkim stosunkowo r>7.asio przenika j<' na wylot i 
zupelnie niszczy. 

Hpos6b, zaproponowany przez ~' . 1.'. S:-.-YnE1u 
(patent niem. ;\! 194 Ci3 l i pat. aug. i:J 2iJ-ł-) polega 
na elektrolizie stopionej masy, połączonej z desty
Jae:H cynku. Obok tego gra tu podobno rolę rów
nież redukcya chemiczna. Cynk ma się otrzymy
wać bezpośrednio z siarczk6w w sposób następują
cy: siarczki ogrzewa się z węglom i składnikami , 
potrzebnymi do utworzenia żużla; proces odbywa 
się w piecu elektrycznym bez dostępu powietrza; 
prąd ma przepływać przez żużel i dział a wspólnie 
z węglem katody ua siarczek cynku; na anodzie 
tworzy się siarczek węgla, na katodzie zaś Zl'odu
kowany, lub, lepiej powiedzmy, odsiarczony cynk 
zamienia się w parę, kt6ra może być wydalona z 
pieca. Jeżeli tak jest rzeczywiście i oba wspom
niane wytwory uchodzą w postaci gaz6w, w takim 
razie przyznać naJeży, że elektroliza stopionej ma
sy istnieje. Udział czysto termicznej redukc.Yi 
siarczku cynku przez węgiel, czyni jednak oddziele
nie obu wytwor6w kwestyą nieco wątpliwą. 

D e s ty 1 a c y a e 1 e k t r o t e r m i c z n a c y n
k u. Poruszone na wstępie braki clotychczasowych 
sposobów hutniczych otrzyrnywania cynku dadzą 
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się w gruncie rzeczy sprowadzić tlo małej jed
nostki technicznej, polegającej na czysto termicznej 
dostylacyi cynku, pozbawionej możności praey 
bez przerwy. Jeżeli w praktykowanych dotąd spo
sobach uda się wprowadzić'. metodę elektrotermicz
ną to tem samem zyskamy dogodność, mającą do
niosłe znaczenie w pracy, prowadzonej ciągle. 
Wprowadzenie destylacyi elektrotermicznej pozba
wia nas odrazu strat przez vvypromieniowanie cie
pla i szkodliwego dla zdrowia wydzielania par 
podczas zasypywania materyalów. 1 ad to wszyst
ko w piecach elektrycznych może istnieć ciepło, 
wywołane wo wnętrzu samego wsadu, przez co 
znacznie powiększa się wytrzymałość retort i da
leko lepiej wyzyskuje ciepło nawet pomimo nieod
zownych zmian energii. 

Sądząc z obliczeń JoHXSONA (Transad. Amer. 
Elcctrochem. Soc., 1907, T. 11 ), można wnioskować, 
że duży oporowy piec elektryczny <la 85i wydaj
ności cynku. Przez zastosowanie gazowych silnie 
elektrycZ11ych rzeczywista wydajnośe ciepła do
sięgnie 23 19,5%, podczas gdy dotychczasowe spo
soby dają zaledwie 10%. Praca ciągła obniż.Y bar
dzo wysokie dotychczas koszta. ~iepożądana wla
sność rozpulchniania się i pękania uiC'których rud 
cynkowych przestanie dawać się we znaki w pie
cach elektrycznych tom więcej, gdy wyłożymy jo 
materyałem odpowiednio trudnotopliwym , lub wresz
cie ochłodzimy pioc wodą. W końcu, możemy 
spodziewać się od dużego pieca o wiele równomier
niejszego wytworu. 

W piecach, ogrzewanych elektrycznością moż
liwe są dwie przemiany, mianowicie: redukcya 
tlenku cynku zapomocą węgla taka sama, jak w 
istniejących obecnie procesach hutniczych, i za
stąpienie w siarczku cynku tego ostatniego przez 
żelazo. Do redukcyi tlenku cynku węglem w myśl 
równania 7nO+C=Zn+ co wymagana jest tempo· 
ratura 1 OOO - 1 300°C, podczas gdy punkt topli
wości tego metalu wynosi 415°C a punkt wrzenia 
930-950°0. Redukcya ta wymaga również nad
miaru węgla, aby zapobiedz tworzeniu się bezwod
nika węglowego, który w odbieralnikach może 
powtórnie utleniać cynk w ~nyśl. r6wnania Zn+ 
+C02=ZnO+co. Już małe ilości C02 , gdyż tyl
ko nieco w~1ższe nad 1%, działają na cynk szkod
liwie. 

Jeszcze w r. 1885 próbowali bracia CowLES 
ogrzewać retorty w ten sposób, że ich wsad słu
żył jako opór elektryczny źródłem ciepła, jednak
że ciągła zmiana, jakiej ulega wsad wskutek bieg
nącego procesu redukcyi, mianowicie zmniejszenie 
się ilości węgla, jako przewodnika oporowego we 
wsadzie i wzrastający w miarę podwyższenia tem
peratury współudział ścian retort w przewodnictwie 
prądu, nastręczyły w wykonaniu tego procesu 
przeszkody trudne dziś jeszcze do przezwyciężenia. 
DoRSEl\fAGEN (patent niemiec. l28 5Bi>) używał <lo 

re<lukcyi rud cynkowych węglem pieca oporowego 
systemu BoRCRERSA, zbudowanego w ten sposób, 
że pomiędzy dv'v'iO w ogniotrwałym tyglu znajdu
jące się elektrody wstawia się w środek sztabę 
węglową, jako opór ogrzewający. Naokoło tej szta
by węglowej znajduje się wsad, złożony z boga
tych w krzemionkę rud, aby z takiej mieszaniny 
z węglom otrzymać nie tylko cynk, lecz również 
krzemek węgla, jako wytwór drugorzędny. DoR· 
SEMAGEN wyszedt bowiem z zalożenia, żo tempera
tura redukcyi kwasu krzemowego jest nie o wiele 
wyższa od temperatury redukcyi tlenku cynku. 
Dlaczego pomimo dość prostego urządzenia pro
ces Hie przyjął się w technice, trudno powiedzieć, 
być może, że równoczesne otrzymanie dwóch roz
maitej wartości wytworów nio należy do zbyt 
szczęśliwych pomysłów. 

Wspomniany jnż wyżej BRA)IDHORST wykonał 
próby (Ztschr. fiir angew. Chemie, 1904, str. 514) 
elektrycznego ogrzewania mieszaniny tlenku cyn
ku z koksom z dodatkiC'm i bez dodatku soli ka
miennej. Jako opom używał do tego swobodnie 
na sobie leżących kawałków koksu. Jednakże 
koks te>n w krótkim czasie pokrywa! się grafitycz
nie wydztelonym węglom, opór słabł stopniowo aż 
wreszcie piec ochłódł zupełnie i reakcya skończy
la s i<~ . BRA~DHOR8T, który rozporządzał zaledwie 
silą 40 koni, nie jest w stanie wyjaśnić, jak pro
ces jego będzie wygląda] w urządzeniu na wielką 
skal~, nic wyklucza jednak możliwości wykonania 
go, ;rychodz<w z założenia, że podobny co do za
sady proces sluży do otrzymania siarczku węgla 
sposobem 'f.nwRA (patent ang. z r. 1901, M 52 182), 
który wymaga sily HOO koni, i przyjął się bardzo 
<lobrzo w technice. 

FERRARrs w r. L90u podczas Kongresu mię
dzynarodowego chemii stosowanej (w Rzymie) 
zwrócil uwagę na tę okoliczność, że -v.· piecach 
elektrycznych, idących bez przerwy, w przeciwień
stwie do retort zwykłych musi wytwarzać się :im
żel, który należy co pewien czas wypuszczać. Zwy
kly w piecach muflowych nadmiar węgla nie mo
że być użyty w piecach elektrycznych, gdyż prze
szkadza topieniu się skaly płonnej. To wlaśnie, 
jak utrzymu:jo autor, stanowi słabą stronę pieców 
elek.tryczuych, gdyż roakcya ZnO+CO= Zn+ co2, 

kt6ra zjawia się wobec braku węgla w zimnych 
odbieralnikach, jest odwrotna i powoduje na no
wo utlenienie par cynkn. Dlatego autor proponu
je inny rodzaj ogrzewania oporowego: radzi on do
rzucać odrazu do mil'szaniny rudy z węglem, ła
two płynnego żużla, mianowicie krzemianu żela
zno-wapniowego. Prąd elektryczny powinien prze
pływać przez ton żużel, jako przez opór, na któ
rym leży nagromadzony wsad. FERRARCS po obli
czeniu kosztów takiego procesu, uwzględniając 
tomperaturę 1 200°C, potrzebną do ogrzania żużla, 
pieca, odpędzenia cynku z rudy oraz stopienia 
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skały plonnej w celu złączenia jej z żużlem, przy
szedł do wyniku, że koszta te równają się kosz
tom pieca cynkowego śląskiego lub belgijskiego. 
W obliczeniach tych bierze FERRARIS w rachubę 
moc pożytkową, konia, dostarczoną z hydro-elek
trycznej stacyi centralnej w ceni e 100 lirów, czy]j 
80 marek rocznie, co wynosi na 1 kilowatgodzinę 
1,5 feniga. 

Z liczby niewielu sposob6w elektrotermicznych 
otrzymywania cynku, wypróbowanych na większą 
skalę należy wspomnieć o amerykai'iskim paten cie 
St. Zjed. 736611 DE LAVALA. W sposobie tym mie
szaninę wyprażonej rudy cynko-vvej z węgJem 
sproszkowanym i topnikami, potrzebnymi do ut·wo
rzenia żużla, poddaje OE LAYAL w komorze pie
ca działaniu ciepła promieniującego światła łuko
wego. Elektrody są trwałe, gdyż pozostają tylko 
w bezpośrcdniem zetknięciu z parami metalu, nic 
zaś z wsadem. Proces ten ekonomicznie jest je
dnak bardzo wadliwy, gdyż wyzyskanie ciepła jest 
bardzo małe, tak że bez siły wodnej, jako najtań
szego źródła, o procesie nic może być mowy. 

W jednym z większych zakładów w Szwccyi 
"Trollhattan Elektrotermiska Kraftaktiebolag" wTrol
lhattan wykonano· próby wymienionego powyżej 
procesu, które ciągnęły się 5- <i lat. PAL~rER do
wodzi (Teknisk Tidskrift. 1910, T. -i.o str. H5. 
Chem. Ztg R ep. 1910, str. 564) że , m ając wodę, 
jako siłę poruszającą i tanie a stosunkowo dość 
bogate rudy, proces ten stanovvi bardzo korzystne 
przedsiębiorstwo. :Metoda LAVALA, powiada PAL)fER, 

w Szwecyi, mającej rudy cynkowe z dużą zawar
tością ołowiu, jest bardzo korzystna, gdyż 
może obejść się bez poprzedniego wzbogacania 
rud, która to czynność dla procesu muflowego jest 
niezbędną, gdyż inaczej mufle, ogrzewane z ze
wnątrz, wskutek ołowiu, zawartego we wsadzie, 
b ardzo prędko niszczą się. D alsze wiadomości o 
doświadczeniach w Trollhattan brzmią jednak o 
wiele mniej pomyślnie . Pokazało się bowiem <Eng. 
and 11fin. Journal , 1912, T. 93, str. 314),żc przez topie
nie rud cynkowych otrzymano tylko pyl cynko
wy, który po powtórnej dostylacyi dał wytwór 
małej wartości. Dopiero po pewnym czasie z od
padków cynkowych zdołano otrzymać w piecu 
elektrycznym metal czysty. Zarzucono też pierwo
tne piece łukowe, ponieważ zużywały one zbyt 
wiele energii a elektrody niszczyły się również 
szybko. Nastąpił zwrot do pieców oporowych. 'ro 
piece zaopatrzono w wiszącą elektrodę węglową 3 m 
długą, mającą w przekroju 0,22 m2 i przecho
dzącą, przez pokrywę pieca. Druga elektroda znaj
dowała się w środku trzonu pieca. Taki jeden 
piec przerabia 2,8 t rudy w przeciągu 2-± godzin. 
Topniki i materyały redukcyjne wrzuca się do 
pieca przez otwór w sklepieniu, lub też, jak obec
nie, przez boczny otw6r w piecu. Cynk i ołów 
zgęszczają się na metale, pył cynkowy i tlenek 

cynku (54% Zn+ 20% Pb 1. 're ostatnie dwa wytwory 
naklada się powtórnie do pieca ze świeżą rudą, 
przez co otrzymuje s ię więcej metalu a mniej 
tlenku. Część olowiu, zgr.szczom~ w piecu na me
tal, wypuszcza się wraz z żużlem. Otrzymany 
cynk surowy zawierał 79?0 Zn, 20% Pb i 0,6% Fe, 
po rafinacyi zaś dał wytwór, zawierający 99,9% Zn. 
Z ogólnej sumy użytego jako wsad materyału otrzy
m ano tylko G-1-% Zn, 7-1-% Pb i -1:6% Ag. Te du
że straty wraz z tworzeniem się znacznych ilości 
pyłu stanowią Hl abą stronę procesu. \V piecach 
oporowych w Trollhattan zużywano 2 087 k ilowat
godzin na l t rudy. Kilowatgodzina w przeciągu 
roku kosztowała •I I .2;> lllarki. 

Z <loświadczci'1, wykonm1ych na małą skalę 
w uniwersytecie Me. (iTLL (i.lfet O/iem. En.c;. 1912, 
T. 10, s. -1:8 1, Chem. Zt,q R ep. 1912, str. i"l LG) obli
cza fa<;.A.r,Ls, żo do przerobienia l OOO klJ ru<ly cyn
kowej, zawierającej 20 ;)0°0 Zn, należy zużyć l i70 "' 
k ilowatgodzin. 

G 1sK (Trm1sad . . l 1fler. Eldtrocltem. Soc. 1907, 
T. L2 str. 120) oblit'za, że teoretyczne zużycio· 
siły, potrzebnej do redukcyi tlenku cynku, wynosi 
na l t t0go metalu 2 -l 72 kilowatgodzin. l KGALLs, 
po wyko11anin odnośnych doświadczeii przyszedł 
do przekonania, że w trudno topliwym wsadzie ro
dukcya tlenku l'ynku biegnie bardzo powoli, nato
miast gdy piec napelnia si ę bez przerwy i proces 
rozpoczyna się w obr<'ności żużla plynnego, reduk
cya ta biegnie bardzo szybko. Autor sądzi , że 
tam, gdzie energji eJcktryrznej dostarcza węgiel, 
piec elektryczny nic jest w stanic współzawodni
czyć z muflą. 

Znacznie lepsze wyniki, niż proces L AYALA, 

zdaje się obiecywae spos6b F. 'C. SNYJ)ERA (pat. 
niemiec. 205 8G<i, µat. amer. 8t. Zj. 933 133 i 9-!2 110). 
W czworobocznej t·hlo<lzonej wodą. komorze pieca 
redukuje się rudy cynkowe zapomocą elektrod 
węglowych. Cynk skroplony splywa po ścianach 
pieca i wyplywa przez wc~zkie otwory boczne, 
podczas gdy żużel wycieka przez otwór, wylożony 
żelazem. Z prac SNYDEHA (11lin. Science l'J09, 'J.1. 
no, s tr. 5-1:8) dowiadujemy się, że w okręgu węglo
wym w nl.inois w zakładzie regcnoraeyjno-retorto
wym zużywa się l 900 k,q węgla do zredukowania 
I t mdy, podczas gd~· w zakładzie elektrycznym, 
pracującym podług jego systemu, zużywa się tyl
ko l 800 kg. Rudy, zawierające 50% Zn, wymaga
ją. w retortach 3()0 k.r; węgla redukcyjnego na 1 
wsad; w piecach elektrycznych zużywa się w tym 
samym celu tylko 90 kg. 

W jednym ze sposobów JOHNSONA (patent 
Amer. 96-! 268 Zeitschr. f. Elektrochem. 1911, str . 
11 9) ciekawie odbywa się kondensacya cynku. Do 
przyrządu skraplającego przechodzi cynk przez 
warstwę węgla, którego temperatura w celu wytwo
rzenia redukującej i zawierającej CO atmosfery 
wynosi 1020- 1 150°0. Kwas węglowy i pary wod-
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no ulegają redukcyi, zmnw3szając w ten spos6b 
ilość pyłu cynkowego. Zagęszczoni o odby1Na się 
w odbieralniku, g<lzio pary odbywają krętą drogę, 
stykając się ustawicznie z chłodzonemi wodą ścia
nami. 

Druga zamiana, do której zastosowano do
świadczalnie metodę elektrotermiczną, jest zamia
na w siarczku cynku tego ostatniego przez żelazo. 
Sposób ten, zwany „sposobom osadzania'·, polega 
na topieniu rud siarczkowych z żolazcm lub do
datkami., za\viorającymi żelazo. Wszystkie wyko
nano dotychczas pr6by, kt6re mialy na cclu . osa
dzenie" cynku z blend cynkowych zapornocą me
talu, posiadającego większe niż cynk powinowactwo 
z siarką, w myśl r6wnania }l+ZnS= Zn+ ?iIS nie 
daly żadnych wyników, gdyż używane metale, n .p. 
miedź, były albo zbyt drogie, albo też, jak n. p. 
żelazo , nic działal y dostatecznie silnie. Zastoso
wanie sposobów oloktrotern1icznych w celn rozwią
zania tej sprawy nic dał o również żadnycl1 wyników 
dodatnich, natomiast w skraplaniu pary cynku, po
chodzącej z pieców elektrycznych, nastn:<'zał:v się w 
tym procesie trmlnc do zwakzonia przeszkody. 

Podobnie jak Jou:-;sox (p. wyżej) starali się CoTE i 
PIERRON (patent niem. 200 (Hit!) przezwyci1~P:yć w:;zy:;t
kie trndności w ten sposób, że pary cynku przeprowa
-Ozali z pieca elektrycznego do przestrzeni walco
wej. znajdującej się w środku tegoż pieea j wy
pclnionoj węglom. W tej przestrzeni, ogrzanej cie
płom samego pieca, mia! pocllegae rodukcyi tlenek 
('ynku. który wskutek obecności wody lub kwasu 
węglowego tworzy] się w piecu, nast~1mic pary 
dążyly do właściwego zgęszczalnika, ogrzancgo 
oporem elektrycznym, jaki stanowił nm i<>szczony 
w środku slup pyłu węglowego, któn•go tempera
turę można było dowolni.o regu]o·wae. Z prac 
FL1w 1wu„LA (Electroch. ancl lll et. I nd. 1909, str. 468) 
wnosić jednak należy, że cało to sztuczne urządze
nie, wykonane i wypróbowane \Y dużym rozmiarze 
z wsadem, składającym się z blendy cynkowej i 
żelaza, dało w wyniku duże ilości tlenku cynku a 
mało właściwego metalu. I\ atomiast wsad, zJożo
ny z blendy cynkowej, wapna i wt;gla, dowiódł, 
że proces taki może doskonale służyć do otrzymy
wania czystego tlenk u cynku. Pu uµlywie niespeł
na roku (Metall11r,qie, l 91 O, str. HiO) ukazał a się 
praca BoRCID~RSA, w której autor ton dowodzi, że 
CoTE i PrnRRON źle obmyślili p lan działania siarcz
ku cynku na żelazo i na podstawie doświadczeń, 
wykonanych w instytucie h u tniczym w Akwizgra
nie, wysnuwa wniosek, żo sposób wykonania pro
cesu, proponowany przez CoTE i Pn:RRO~A, nic pro
wadzi do celu i nie jest w stanie rozwiązać sku
tecznio tej sprn wy. 

O wiele lepsze wyniki dały próby, wykonane 
w piecu elektrycznym J. THOMSONA i F. A. I. F'l'Iz
GERALDA. (pat. amer. St. Zj. ),! 9;)() 87 7--882 i 
951 086)- Zamiana ZnS +Fe= Zn-t-FeS w tym 

piecu ma odbywać się podług sposobu Tut.a&RTA 

(pat. ni em. 218 -1:08, I mber t Process Oomp. New 
York) tak, że stopione żel azo nie dziala bezpo
średnio na siarczek cynku, lecz rozpuszcza się go 
naprzód w odpowiednim zawierającym żelazo roz
puszczalniku, n . p. w mieszaninie 1 cz. Fe!03 i 
3 cz. l4~os, któ!·a jest płynna w temperaturze 
l ooo -1 100°C, i wtedy <lopioro rozpuszcza się w 
niej blendę cynkową. Jeżeli do takiej płynnej mie
szaniny, zawierającej blendę, dodaje się teraz że
laza płynllogo, to następuje w całości reakcya 
ZnS+ ł~'e=Zn+FeS i cynk destyluje. 

Piec THo~tSONA i ~'1TZ<lERALDA, przeznaczony 
do wykonywania procesu hmERTA, jest w zasadzie 
piecom oporowym, jednakże opom węglowego nie 
obsypuje się w:;adem: ten ostatni ogrzewa się cie
płom promieniującem oporu, kt6remu w ten spo
sób zabezpiecza się trwałość. Budowa pieca jest 
następująca: przestrzo1! reakcyjna oddzielona jost. 
od oporu <lachom, skladającym się z wielu płyt 
węglow.vch, których zwężone końce opierają się o 
ścian1~ piPca. Wskutek zwężenia rośnie gęstość 
pn\dn i wywiązano ciepło d<\ż_,- od przykrycia pie
ca w kic•runku jego wnętrza. Opory przytwierdzo
ne są Jo eloktrnd grafitowych i końcami spoczy
wają na ścianie magnezytowej. Taki p iec, ,.użyty 
do doświadczC'f1 w hucie Hohenlohe na Hlasku 
Górnym (11/et. Chem. En,q. 1911, T. 9, j\! 5, n~aj), 
obliczony na 150 kilowatc>w, dawał w temperatu
rze I 2H011C 22°0 strat ciepla, w temperaturze L 4-50°(.; 
28°0 strnt, tak, że skutek cieplny wynosił 72 78%. 
Różnic·a w tomJ_Jeraturac·h "n:gli oporowych i ką
pieli <·.rnkowej wynosiła i O - 1 oo°C. Szkoda, żo 
bliższe szczegóły, dotyczące zgęszczenia i czysto
ści otrzymanego w tym procesie wytworu, dotych 
czas n ie zostały jeszcze ogłoszono. 

~al oży przytoczyć jeszcze niektóre ciekawe i 
najwięcej <lla techniki rokujące nadziei doświad
czenia l aborator)~no Em,~:NsTElNA i T HOMASA, wy
koua1w w Akwizgranie n BoRCHERSA. ("Metctllur.ąi1· 
1912, str. 154- 160). Zachęcony przez właścic iela 
laboratoryum BoRCHERSA Et:'LE:\'STEIN rozpocząl swą. 
pracl:, wychodząc z zasady, że siarczek żelaza pod
czas zamiany Fe+ZnS=Znt.FeS tworzy się usta
wiczn ic, żo zatem w piecu to topienia znajduje 
się go zawsze dostateczna il ość, a by rozpuśc i ć po
t rzebne do redukcyi żelazo. 'I'o rozpuszczanie po
winno odbywać się w jednym końcu pieca elek· 
tryczncgo, w którym płynny siarczek żelaza słu
ży jako opór rozgrzewający , podczas gdy w d ru
gim przeciwległym koi!cu pieca ma rozpuszczać 
się w płynnej masie b lenda cynkowa . W ten spo
sób osiąga EuLEXSTEJx, żo żelazo i blenda cynko
wa w postA.ci jaknajdokł adnioj rozdzielonej dzia
łają na siebie i wywołuj ą reakcyę, jak, gd yby po
za obrębem właściwego pieca. Ponieważ współ
czynnik rozpuszczalności stopionego siarczku żela
za względem żelaza rnetalicmego jest bardzo du-
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ży, przeto wykonane przez Eur„ENSTEINA <loświad- skalę, należalob,v do takiej kąpieli dodawać bez 
czenia nad zamianą blendy cynkowej z żelazem w przerwy w jeduyrn końcu pieca żelazo, w drugim 
stopionym siarczku żelaza zostały uwimiczone bar- zaś blendę cynkową, poczom należy szczelnie za
dzo pomyślnym wynikiem. Działanie odbywa się mykać otwory wsadowe. Tworzący się ustawicz
w temperaturze 1300°0 i jest coraz silniejsze w ' nic siarczek żelaza mrn>i być co pewien czas przez 
miarę dodawania żelaza i siarczku żelaza. v.,r chwi- 1 oclvowiedni. otw6r spuszczany. Naturalnie, że wy
li gdy zgęszczenie dochodzi do -!5% Fo w .FoS, twór ten po wyprażeni11 i zredukowaniu może być 
wanna stajo się najodpowiedniejszą do cBlów prak- znowu dodawany, jako żelazo metaliczne do ką.
tycznych; dalszy dodatek żelaza nic zwiększa ilości pieli FcS. 
destylującego cynku. Wykonarue tego procesu w F. THo~rAs (1lietall11r_gie. 1912, str. 15-!- t60), 
piecu elektrycznym przedstawia się mniej więcej 1 również zachęeouy przez BoRCHERSA, próbował 
w ten sposób: do małego wązkiego pieca, w któ- przerabiać w piecu elektrycznym rudy cynkowe 
rym znajduje się siarczek ż~laza_, P?między dwie I tlenowe i w tym _celu ~as~oso.wał op~r żużla, otrzy
elektrody węglowe wstawia SH} cienką sztabkę j manego w procesie toptema. Pływa:iąca na żużlu 
węgla. Piec wskutek wysokiego oporu sztabki i zbrykietowana mieszanina rudy, względnie prażo
małego swego przekroju szybko i wysoko ogrze- Tlej blendy z wt:glem, ogrzewała się do tcmpera
wa się. Gdy siarrzek żelaza stopil się, ·wyjmuje- tury redukcyi i cynk destylowal. )Ja podstawie 
my sztabkę węglową, gdyż stopiona masa sama swych <loświad<'z011 wypracował 'L'HoMsox dwa o/
stanowi teraz op6r. W małym piecu, mającym py pieców, które nadaj<\ się do roclukcyi ZnO z 
14 cm długości, 3 cm szerokości i . G cm wysokości, węglem oraz do reaktyi ZnS+ Fe=Zn+FeS. Piece 
kąpiel czystego siarczku żelaza była płynna przy to mają wiele cech dodatnich, zapewniających im 
użyciu 20 V. i 240 A. zastosowanie w przemyśle na wielką. skalę. 

W do~wiadczeniach, wykonanych na większą Henryk Wdowiszewski. 

Projekt ustawy Stowarzyszenia ubezpieczeniowego Warszawskiego. 

Prawo z dnia 23 czerwca r. 1912 (s. s.) o ski. obejmując·y ralc Królestwo Polskie. 
ubezpieczeniu robotników od wypadków nieszczę- ~a zebraniu powyższem omówiono również 
śliwych·:·') uznaje w zasadzie ubezpieczenia terytory- spo::;ób natychmiastowego rozpoczęcia prac przy
alne tart. 70) w tern znaczeniu, że dla danego gotowawczych, mających na celu wprowadzenie 
okręgu geograficznego powstaje jedno Stowarzy- ubezpieczenia robotnik6w od wypadków nieszczę
szenie ubezpieczeniowe i do niego winny należeć śliwych. W tym celu zaproponowana została na
wszystkie znajdujące się na danym obszarze geo- stępuj<-\Ca organ.izarya czasowa. W Petersburgu 
graficznym zakłady przemysłowe rozmaitych ga- I prz:v H,adzic Zjazdów przedstawicieli przemysłu i 
łęzi wytwórczości. Rada ubezpieczeniowa może handlu powstaje Komitet Główny, złożony z przed
jednak pozwalać właścicielom jednakowych pod stawicieliorganizacyi przemysłowych. Zadaniem Ko
względem rodzaju wytwórczości przedsiębiorstw na J mitetu G16wnego będzie opracowanie ustawy nor
otwieranie odrębnych stowarzyszeń ubezpieczenia- malnej stowarzyszeń ubezpieczeniowych, na tyle 
wych w jednym lub różnych okręgach ubczpie- jednak obszerMj, żeby mogly przez nią być obję
czeniowych (art. 71). te te warunki iniejscowe przemysłu, jakie będą 

W celu omówienia sposobów wprowadzenia I musiały być uwzględnione w usta\.vach poszcze
w życie prawa o ubezpieczenju robotuik6w od g6lnych stowarzyszeń. Komitet Główny będzie ·pra
wypadk6w nieszczęśliwych odbyła się w Petersbur- cował w ciągle:i łączności z jednej strony z insty
gu d. 20 i 21 czerwca r. 1912 narada przedstawi- tucyami rządowomi, które będą udzielały mu po
cieli władz, H.ady Państwa i Izby Państwowej oraz trzebnych danych statystycznych i niezbędnych 
36 organizacyi przemysłowych i komitetów gieł- przy stosowaniu nowego prawa wyjaśnień, z dru
dowych (w tej liczbie Rady Zjazdu przemysłow- giej zaś z komitetami organizacyjnymi m.iejscowy
ców górniczych w Królestwie Polskiemy··:<-). Na mi, dając im wskazani.a ogólne oraz udzielając po
zebraniu tern uznano przedewszystkiem za koniecz- trzebnych wiadomości. Komitety organizacyjne 
ne dokonanie podziału całego państwa na geo- miejscowe powstają w każdym przyszłym okręgu 
graficzne okręgi ubezpieczeniowe. Takich okręgów ubezpieczeniowym i skladają się z przedstawicieli 
.zaprojektowano dwanaście, w tej liczbie Warszaw- organizacyi przemysłowych, wskazanych z góry 

-- -- dla każdego okręgu ubezpieczeniowego. Komitety 
•) Pmgtąa Gór>1iczo-llut>1iczy, r. 1912, .~ 18, str. Gn 680 i ,\; 19 miejscowe będą miały za zadanie opracowarue za-

str. 783- 738· sad dla obliczenia współczynników ryzyka zawo-
"") Przegląd Górniczo-Hutnic•y, r. 1912, ~ 17. str. 661- 665. 
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dowego i premii ubezpieczeniowych, przystosowa
nie ustawy normalnej do warunków miejscowych 
oraz opracowanie i złożenie do zatwierdzenia Rady 
ubezpieczeniowej wniosków co do sposobu wybo
ru pełnomocników z ramienia miejscowych przed
siębiorstw przemysłowych i zwołania przewidzia
nych w art. 105- 107 prawa o ubezpieczeniu ro
botników od wypadków nieszczęśliwych zebrań ko
mitetów miejscowych i zjazdów tych pełnomocni
ków w celu opracowania projektu ustawy Stowa
rzyszenia ubezpieczeniowego. 

Zebranie w Petersburgu postanowiło powie
rzy6 utworzenie Komitetu organizacyjnego mieJ
scowego w okręgu Warszawskim trzem organiza
cyom przemysłowym, mianowicie: 1) Towarzystwu 
przemysłowców w Królestwie Polskiem, 2) Komi
tetowi J-,ódzkiemu handlu i przemysłu i 3 ) Radzie 
Zjazdu przemysłowców górniczych w Królestwie 
Polski em; do udziału w pracach Komitetu W ar
szawskiego miało być również powołane Towarzy
stwo Warszawskie ubezpieczeń wzajemnych od 
wypadków nieszczęśliwych. W następstwie jed
nak Oddział Przemysłu Ministerstwa Handlu i 
Przemysłu zmienił przytoczoną powyżej uchwałę, 
zapadłą na odbytom w Petersburgu cl. 20 i 21 
czerwca r. J 912 zebraniu, i postanowil powierzyć 
utworzenie Komitetu Warszawskiego Towarzystwu 
przemysłowców w Królestwie Polskiem z powo
ł aniem przytoczonych powyżcJ trzecl1 pozostałych 
organizacyi. 

Komitet Gl6wny oprawwaJ ustawę normalną 
Stowarzyszenia ubezpieczeniowego oraz wydal wio
Je materyałów, potrzebnych dla w1n·owadzcnia w 
życic nowego prawa (ustawa Towarzystwa Dolno
Anstryackiego ubezpieczenia robotników od wy
padków nieszczęśliwych, ustawa normalna towa
rzystw niemieckich, taryfy ubezpieczeniowe towa
rzystw niemieckich i t. p.). Tymczasowy komi
tet. organizacyjny Warszawski w licznym początko
wo sklad'.!i<' 35 osób, wybranych przez przytoczo
ne pow.vżej cztery organ.izacye miejscowe, nic 
ograniczył swoich prac dziedziną ubezpieczenia 
robotników wyłącznie od wypadków nieszczęśli
wych, lecz zajmował się równie.ii; sprawami, zwią
zanem i z zabezpieczeniem robotników na wypa
dek choroby oraz dozorem nad sprawami ubez
pieczeniowerni wogóle, rozpatrując szczegółowo i 
wydając swoje opinie w sprawach, dotyczących 
r62nych zamierzeń i projektów rządowych (ustawa 
normalna kas chorych, zasady łączenia przedsię
biorstw, posiadających mniej, niż 200 robotników, 
w celu tworzenia wspólnych kas chorych, doko
nywanie, sprawdzanie i zaskarżanie wyborów człon
ków komisyi ubezpieczer.Jowych gubernialnych, 
urządzanie i utrzymywanie pomocy lekarskiej dla 
robotników, regulamin dla komisyi ubezpieczenio
wych gubernialnych, prowadzenie list przedsię
biorstw, podległych prawu o ubezpieczeniu robo-

tnik6w od wypadków nieszczęśliwych, i t.p.). 
W dziedzinie ubezpieczenia robotników od 

wypadków nieszczęśliwych tymczasowy Komitet 
organizacyjny Warszawski w przytoczonym powy
żej składzie opracował przedewszystkiem projekt 
przepisów o sposobie wyboru pełnomocników 
przedsiębiorstw przemysłowych w Królestwie Pol
skiem, podległych działaniu prawa o ubezpieczeniu 
robotników od wypadków nieszczęśliwych, ora:z o 
sposobie utworzenia Komitetu i zwołania Zjazdu 
pełnomocników dla opracowania ustawy Stowarzy
szenia ubezpieczeniowego Warszawskiego. Pomie
niony projekt zatwierdzony został przez władze 
właściwe:;:') 

Po zatwierdzeniu przepisów powyższych tym
czasowy Korn itet organizacyjny Warszawski roz
wiązał się i zamiast niego powstał Komjtet orga
nizacyjny Warszawski w sk.Ja<lzic IG osób, wybra
nych na odbytem w Warszawie d. 1-l: kwietnia r. 
I 91 :3 pod przewodnictwem okręgowego inspektora 
fabrycznego okręgu Wan;zawskiego zebraniu przed
stawicieli wymienionych powyżej trzech organiza
cyi przemysłowych w Królestwie Polskiem oraz 
Towarzystwa 1/1.'arszawskiego ubezpieczeń wzajem
nych od wypadków nieszczęśliwych. Do składu 
rzeczonego Kom.itctu powołani zostali: a) z wybo
ru 'rowarzystwa przemysłowców w Królestwie 
Polskiem p.p.: l) Henryk Marconi, 2 l Stanisław 
Jatanson, i3) Andrzej Wi<'rzbicki i ..J.) Stefan Zie

liiiski; b) z wyboru Komitetu ł,ódzkiego handlu i 
przemysł n p.p.: J) Maks Kernbaum, 2) Oskar Kin
dler, a) :Jiaurycy Poznański·:·:-:·:') i .+; Wlaclyslaw 
Wścieklica; c) z wyboru Rady Zjazdu przemysłow
ców górniczych w Kr6lestwie Polski.em p.p.: l) 
Andrzej Garbiński, 2) :Jlieczysław Grabii'i.ski, 3) 
Tadeusz Popowski i .+) Kazimierz Srokowski; d) 
z wy boru \V arsza wskiego Towarzystwa ubezpie
czeń wzajemnych od wypadków nieszczęśliwych 
p.p.: l) Karol Hofrichter, '2) Hcmyk Karpiński, 
3) Maksymilian Luksenbnrg i +) Antoni Remor. 
Komitet ·wybrat na prezesa p. Henryka :Marconie
go. 

Pierwsze najważniejsze zadanie Komitetu or
ganizacyjnego VI' ars za wskiego stanowilo opracowa
nie projektu ustawy Stowarzyszenia ubezpieczenio
wego. Pod t.vm względem wytworzyły się dwa 
odrębne kierunki zasadnicze, mianowicie: członko
wie Komitetu z ramif'nia Towarzystwa przemy
słowców w Królestwie Polskiem, uznając w zasa
dzie potrzebę utworzenia w Łodzi i Dąbrowie od
działów dla przemysłu włókienniczego i g6rniczo
hutniczego, popierali ześrodkowanie ws1.ystk.ich 
ważniejszych spraw przyszJego Stowarzyszenia 
w rękach Zarządu Głównego z siedzibą, w War-

„ ) Przr9lqd G6n iir•o-Hutnirzy, r. 1913, Jl! 10, s tr. 361 363. 

**) Zamias t p. Poznańskiego do K omitetu wszedł nastqpni<> 
p. Tomasz Kociatkiewicz. 
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szawie; natomiast członkowie Komitetu z ramie- I projektu powołaną została Komisya redakcyjna w 
nia Komitetu Łódzkiego handlu i przemysłu oraz składzie p.p. Andrzeja Garbińskiego, Henryka 
większość członków Komitetu z ramienia Rady Karpińskiego, 'romasza Kociatkiewicza, Maurycego 
Zjazdu przemysłowców górniczych w Królestwie Luksenburga, Henryka Marconiego, Kazimierza 
Polskiem uważali za konieczne nadanie oddziałom Srokowskiego, Andrzeja Wierzbickiego i Włady
w Łodzi i Dąbrowie możliwie największej w gra- sława Wścieklicy. 
nicach obowiązującego prawa samodzielności. Ta Poniżej przytacza się projekt ustawy Stowa
f'Óżnorodność zdań przyczyniła się do znacznego rzyszenia ubezpieczeniowego Warszawskiego w tern 
przedłużenia prac Komitetu, dotyczących opra- wysłowieniu, w jakiem opracowany został przez 
3owania projektu ustawy Stowarzyszenia ubezpie- wymienioną powyżej komisyę. Rzeczony projekt 
czeniowego Warszawskiego. Pierwotny bowiem po przyjęciu go przez Zjazd pełnomocników przed
projekt ustawy, opracowany przez członków Komi- siębiorstw przemysłowych czeka jeszcze rozpatrzo
tetu z i:amienia. Towa;rzystwa przemysł.owcó":' w j n~e przez R~d~ ubezpiecze~ową oraz zatwierdze
Królestw1e Polskiem, został przez Komitet w1ęk- me przez nnmstra Handlu i Przemysłu. 
szością głosów uchylony i do opracowania nowego 

Ustawa Stowarzyszenia ubezpieczeniowego Warszawskiego. 

I. Przepisy ogólne. § 3. Ubezpieczonemi w Stowarzy . .;zeniu są 
wszystkie bez różnicy płci i wicku osoby, które za-

§ 1. Na zasadzie prawa o ubezpieczeniu ro- trudnione są z wynajmu pracą w przedsiębiorstwach, 
botników od wypadków nieszczęśliwych (Zbi6r wymienionych w art. 2, lub czynnością w nich, o 
)J'raw, r. 19 L2, art. l 230) otwiera się w Warszawie ile osoby te są poddanymi rosyjskimi. Poddani 
dla Warszawskiego okręgu ubezpieczeniowego Sto- obcy moglł należeć do ubezpieczenia na warnnkach , 
warzyszenie ubezpieczeniowe pod nazwą: „Stowa- wymienionych w art. 68 prawa. 
rzyszenie ubezpieczenio~ye Warszawskie". § 4 . Opłaty za osoby, zatrudnione w przed-

U w a g a. W dalszym ciągu ustawy niniej- siębiorstwie z wynajmu przez dostawcę, nie pod
szej pod słowem „prawo" rozumie się wymienione legającego działaniu prawa, uiszcza właściciel 
w artykule niniejszym prawo o ubezpieczeniu ro- przedsiębiorstwa. Dostawca zwraca właścicielowi 
botników od wypadków nieszczęśliwych. przedsiębiorstwa zapłacone przez niego na ten cel 

§ 2. Członkami Stowarzyszenia są właści- sumy, które mogą być potrącone z należności, 
ciele lub prawni przedstawiciele znajdujących się przypadających dostawcy. 
w okręgu Warszawskim przedsiębiorstw, podleg- Uwag a. Za robotników, zatrudnionych w przed
łycb z rozporządzenia urzędników inspekcyi fa- siębforstwie z wynajmu przez dostawcę, w brzmieniu 
brycznej albo w wypadkach właściwych urzędni- artykułu niniE;;jszego uważani są robotnicy, wynajęci 
ków dozoru górniczego i żeglugowego, jak również w celu wykonania robót w obrębie przedsiębiorstwa i 
na mocy postanowienia Rady ubezpieczeniowej, dzia- znajdujących się w bezpośrednim związku z jego wy
laniu prawa o ubezpieczeniu robotników od wy- twórczością, przez osobę, która zawarła w tym celu 
padków nieszczęśliwych, za wyjątkiem właśc>icieli umowę pisemną z właścicielem przedsiębiorstwa. 
tych z wymienionych powyżej przedsiębiorstw, I § 5. We wszystkich wypadkach, przewidzia
kt6re na mocy postanowienia Rady ubezpieczenie- nych w ustawie niniejszej, pracownicy z wynajmu 
wej zaliczone są do innych okręgów ubezpiecze- zrównani są z robotnikami. 
niowych albo wchodzą w skład odrębnych stowa- § 6. Osoby, ubezpieczone w Stowarzyszeniu 
rzyszeń ubezpieczeniowych. Oprócz tego członka- oraz członkowie ich rodzin, w razie wypadku nie
mi Stowarzyszenia są właściciele przedsiębiorstw, szczęśliwego otrzymują wynagrodzenie ubezpiecze
znajdujących się poza obrębem Warszawskiego niowe z funduszów Stowarzyszenia na warunkach 
okręgu ubezpieczeniowego ale zaliczonych do tego i w sposób, ustanowiony w prawie. 
okręgu na mocy postanowienia Rady ubezpiecze- § 7. Członkowie Stowarzyszenia ubezpiecze
niowej. Ziemstwa i miasta zaliczają się do skła- niowego ponoszą odpowiedzialność solidarną z ty
<lu członków Stowarzyszenia na zasadzie ogólnej. tulu zobowiązań Stowarzyszenia w sposób, okre-

U w ag a. We wszystkich artykułach dal- ślony w § 33 ustawy niniejszej. 
szych ustawy niniejszej, gdzie mowa jest o urzęd- § 8. Stowarzyszenie jest jednostką prawną i 
nikach inspekcyi fabrycznej, w wypadkach właści- może w swojem imieniu nabywać prawa do ma
wych rozumie się tu urzędnik6w dozoru g6rniczego jątku, w tej liczbie prawo własności oraz inne 
i żeglugowego zależnie od ich zakresu działania. 1 prawa do majątku nieruchomego, dawać zobowi~~ 
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zania, poszukiwać i odpowiadać sądownie. Stowa
rzyszenie korzysta ze wszystkich :praw, nadanych 
przez prawo Stowarzyszeniom ubezpieczeniowym. 

§ 9. Stowarzyszenie ma prawo zwoływać 
w granicach okręgu ubezpieczeni.owego Warszaw
skiego zebrania grupowe i obwodowe swoich człon
ków w celu rozpatrywania spraw, związanych z 
działalnością Stowarzyszenia. 

§ I O. Stowarzyszenie ma prawo w sposób, 
określony w art. lll prawa, wchodzić w porozu
mienie z innemi Stowarzyszeniami "" celu pono
szenia wspólnie calkowicie lub częściowo wydat
ków ubezpieczeniowych. Stowarzyszenie może rów
nież wchodzić w innego rodzaju porozumienia 
wzajemne z innemi Stowarzyszeniami ubezpie
czeniowemi w celu wypełniania ciążących na niem 
obowiązków, jak również tworzyć w tym celu 
związki. 

§ 11. Stowarzyszenie może urządzać i utrzy
mywać własne zakłady dla leczenia i przywraca
nia sprawności do pracy osób, poszkodowanych 
pn.ez wypadki nieszczęśliwe, jak również wchodzić 
w porozumienie z prywatnemi, społecznemi i rzą
dowemi lecznicami i kasami chorych co do lecze
nia ubezpieczonych w Stowarzyszeniu robotników 
od 1rnstępstw wypadków nieszczęśliwych. 

8 12. Stowarzyszenie ma prawo w przewi
dziany w prawie sposób urz::i,dzać wykłady p~1-
bliczne, utrzymywać stałe kursy dla przygoto
wania potrzebnego personelu pracowników, wyda
wać wydawnictwa peryodyczne i inne, urządzać 
konkursy z wyznaczaniem nagród za wynalazki i 
ulepszenia, zapobiegające wypadkom nieszczęśli
wym, wystawy, stale muzea i t. p. 

§ J 3. Prawa i obowiązki Stowarzyszenia 
pod. względem ubezpieczenia robotników każdego 
z należących do jego składu przedsiębiorstw po
wstają od godziny 12 w południe tego dnia, w 
kWryrn przedsiębiorstwo zaliczone zostało do skła
d u Rtowarz~1szenia, i ustają o godzinie t2. w po
łudnie tego dnia, w którym pomienione przedsię
biorstwo zostało ze składu 8to>rnrzyszcnia wyłą,
c·zonc. 

uwag a. Przy zawi<:\zywaniu się Stowarzy
szenia jego prawa i obowiązki w stosunku do 
ubezpieczenia robotnik6w zaczynają się od g. 12 
w południc tego dnia, ,.,,, którym otwarte zostały 
czynności Stowarzyszenia co do tego ubezpie
czenia. 

~ 1-1:. Za dzień zaliczenia przedsiębiorstwa 
<lo składu Stowarzyszenia uważany jest dzień, w 
którym urzędnicy inspekcyi fabrycznej zawiado
mią o tern zawiadowcę (właściciela lub zarządza
jącego) przedsiębiorstwa. 

§ 15. Za dzień wyłączenia przedsiębiorstwa 
ze składu Stowarzyszenia uważany jest dzie11, w 
którym Stowarzyszenie otrzyma odpowiednie roz
porządzenie od urzędników inspekcyi fabrycznej 

wskutek zamknięcia przedsiębiorstwa lub zwol
nienia go od podlegania działaniu prawa. \\" ra
zie zaliczenia należącego do składu Stowarzyszenia 
przedsiębiorstwa do innego Stowarzyszenia lub 
włączenia go do składu odrębnego Stowarzyszenia 
ubezpieczeniowego za dzień wyłączenia przedsię
biorstwa ze składu Stowarzyszenia Warszawskiego 
uważa się dzień, od którego zgodnie z zawiado
mieniem urzędników inspekcyi fabrycz11ej zostało 
ono zaliczone do składu Stowarzyszenia innego 
okręgu lub włączone do składu odrębnego Stowa
rzyszenia ubezpieczeniowego. 

§ 16. Stowarzyszenie obowiązane jest pro
wadzić listę przedsiębiorstw, należących do jego 
składu. Wniesienie do listy jak również wykreśle
nie z niej przedsiębiorstwa dozwolone jest li tylko 
po otrzymaniu rozporządzenia właściwych urzędni
ków inspekcyi fabrycznej. 

§ 17. W razie przejścia przedsiębiorstwa, 
należącego do składu Stowarzyszenia, w posiada
nie nowego właściciela ten ostatni staje się człon

kiem Stowarzyszenia od chwili przejścia na niego 
prawa do wymienionego przedsiębiorstwa. X a 
poprzednim właścicielu ciąży odpowiedzialność 
przed Stovvarzyszeniem za obowiązki, odnoszą.ce 
się do czasu. poprzedzającego przejście przedsię
biorstwa do nowego właściciela. 

§ 18. O przejściu przedsiębiorstwa do nowe
go właściciela tak poprzedni jak i nowy właści
ciele obowiązani są zawiadomić pisemnie Zarząd 
Stowarzyszenia w przeciągu siedmiu dni ocl <lnia 
wspomnianego przejścia. Czas przejścia przedsię
biorstwa do nowego wła~ciciela określa się tenni
nem, wymienionym w akcie o przejściu pra\va 
własności , a w razie braku takiego wskazania 
dniem zlożcnia zawiadomienia, przewidzianego w 
artykule niniejszym, przyczem w razie złożenia te
go zawiadomienia przez poprzedniego i nowego 
właściciela w różnych terminach czas przejścia 
przedsiębiorstwa określa się datą pierwszego zawia
domienia. 

§ 19. W razie ogłoszenia członka Stowa
rzyszenia za niewypłacalnego wszystkie sumy, 
przypadające od niego Stowarzyszeniu, zostają za
liczone do zobowiązań rzędu pierwszego. 

~ 20. Zarząd Stowarzyszenia wydaje człon
kom osobne dokumenty, które stwierdzają udział 
członka w Stowarzyszeniu. Postać i treść tych do
kumentów ustanawia zebranie ogólne Stowarzy
szenia. 

§ł 21. Członek Stowarzyszenia obowiązany 
jest dostarczyć Zarządowi Stowarzyszenia lub po
dług jego wskazania jednemu z oddziałów miejs
cowych lub ajentur swój adres pocztowy, pod 
którym powinny być prowadzone wszelkie jego 
stosunki ze Stowarzyszeniem. Wszelkie zawiado
mienia Stowarzyszenia posyłają się pod ostatnim 
wskazanym w czasie właściwym adresem lub do-
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ręczają. się przez posłańców w sposób, wymienio
ny w artykułach 282- 289 ustawy postępowania 
sn,dowego cy>vilnego. 

Uwag a. Dla wręczania wszelkiego rodzaju 
w~zwm'i. i zawiadomiei'i. na żądanie i w sprawach 
Stowarzyszenia prezes każdego z istniejących w 
obrębie Królestwa Polskiego sądów okręgowych 
wyznacza jednego lub, jeżeli zarząd uzna za po
trzebne, dwóch stałych osobnych woźnych z pośród 
osób, mających ua mocy prawa z tl. 19 lutego r. 
1875 (art. 532 i 3521 " urz. sąd) prawo pełnienia 
obowiązków woźnych sądowych. Osoby to, otrzy
mując z sum Stowarzyszenia pensyę etatową i 
wynagrodzenie ·we<llug taksy, zaliczane S<\ do służ
by sądowej narówni z woźnymi sądów okręgo
wych , obowi<\zane są pwwadzić książki, ustano
wione do notowania każdego danego im polecenia 
oraz spelnienia czynności służbowych , i podlegają 
odpowiedzialności według przepisów ustaw sądo
wych. 

~ 2:2. W każdem przedsiębiorstwie, we;ho
dzącem do skladu Stowarzyszenia, zawiadowca 
(właściciel lub zarządzający) tegoż obowiązany jetiL 
wywiesić w miejscach dostępnych i widocznych 
dla robotników ogłoszenia z wymienieniem nazwy 
Stowarzyszenia, do którego należy przedsiębior
stwo, oraz miejsca zrtajdowania się zarządu Stowa
rzyszenia i właściwego Oddziału Zarządu, jak ró
wnież wywieszać wszelkie żawiadomienia Stowarzy
szenia, dotyczące ubezpieczenia robotników i pra
cowników. 

§ 23. 8towarzyszenie posiada pieczęć z odbi
ciem swojej nazwy. 

li. Fundusze Stowarzyszenia, ich przeznacze
ni e i s p osób wydatkowa nia. 

§ 24. Pod względem tworzenia środków 
kapitałów Stowarzyszenia, dzieli się ono na trzy 
oddziały, mianowicie: 1) Oddział 1-y, obejmujący 
wszystkie przedsiębiorstwa z wyjątkiem górni
czych, g6rniczo-hutniczych i włókienniczych, 2) 
Oddział II-i, obojmujący wszystkie przedsiębior
stwa przemysłu górniczego i górniczo-hutniczego 
i 3) Oddzi ał JTT-i , obejmujący wszystkie przed
siębiorstwa przemysłu włókienniczego. 

§ 25. Fundusze Stowarżyszenia tworżą si ę: 
1) z jednorazowych i oorócznych opłat człónków, 
2) z dochodów z majątku Stowarzyszenia, 3) z 
ofiar, 4) z kar pieniężnych , nakładanych przez 
Stowarżyszenie, i 5) z wpływ6w przypadkówych. 

§ '26. .ffundusM Stowarzyszenia u!żytkowane 
są: I) na twoi·zenie funduszu emerytalnego, 2) 
ha wyplatę wsparć i innych wypłat jednorazowych, 
3) na pokrycie ktH;ztó'v żarządzania sprawami Sto
warzyszenia, 4) na tworzenie kapitału zapasowe
go i 5) na pokrycie wydatków na podejmowahie 
środków, ill.póbiegających wypadkom nieszczę-

śliwym i dla osłabienia następstw tych wypadków. 
§ 27. Z funduszu emerytalnego dokotmje 

się wypłata emerytur. 
§ 28. Wysokość funduszu emerytalnego po

winna odpowiadać: I) w przeciągu pierwszych 
dziesięciu Jat od chwili rozpoczęcia działalności 
Stowarzyszenia sumie rocznych wypłat emerytal
nych, należnych wszystkim obecnym w danej 
chwili emerytom, pomnożonej przez dziesięć; 2) 
począwszy od jedenastego roku, wal'Lo8ci skapitali
wwanej emerytur, przypadających wszystkim obec
nym w danej chwili emerytom, przyczom pomie
niona wartość oblicza się podJug tablic, zatwier
dzonych przez Radę ubezpieczrniową. JożPli po 
upływie pierwsżych dziesięciu lat określona w spo
sób, ustanowiony w p. l arty ku fu niniejszego, wyso
ko~<- funduszu emerytalnego okaże się mniejszą od 
wartoliri skapitalizowanej emerytur obecnych \.Y 
danej ehwili emerytów, obliczonej na zasadzie 
wspomnianych tablic, wówczas 8towarzyszenie 
obowiązane jest nzupeł11ie brakująC'ą sunH-: ua za
sadach , zatwierdzonych przez Hadę ubozpioezenio
W<\. przyczem na uzupeJnienic wymienionych bra
kc>w .obraea się w każdym z oddział6w ~towarzysze
nia lnndusz emerytalny dodatkowy (~ 29), a je
żeli funduszu tego nie wystarczy, w takim razie 
może być użyte w tym celu najwyżrj 3/ 1 kapitału 
zapasowego Oddziału (!:} 32) i ustanowione pobie
ranie oplat dodatkowych o<l członków Oddziału na 
zasadzie odpowiedzialności solidarnej ts aa) z ta
kiem obliczeniem, żeby uzupełnienie brakującego 
fu11dllsżu e1nerytalnogo było osiągnięto w przecią
gu dziesięciu lat. 

Uwag a. Ustanawianie wysokości funduszu 
emerytalnego dokonuje się corocznie przy zamy
kaniu raćhunków rocznych w dniu '3 l grudnia 
każdego rbku. 

§ 29. Na pokrycie braków w funduszu eme
rytalnym po upływie dziesięciu Jat istnienia Sto
warzyszenia przy przechodzeniu od mnożnika dźie
sięciokrotnego dó wartości skapitalizowanej eme
rytur, obliczonej według tablic, zatwierdzonych 
przez Radę ubezpieczeniową, każdy z oddziałów 
Stowarzyszenia tworzy w przeciągu pierwszych 
dziesięciu lat istnienia Stowarzyszenia fundusz 
emerytalny dodatkowy. Wysokość tego dodatko
~go fundusżu emerytalnego przy zamyka11iu ra
chunków za każdy t·ok ubiegły powinna odpowia
dać różnicy pomiędzy wartością skapitalizowaną 
eh1erytur wszystkich obecnych w danej chwili 
emerytów, obliczobej na zasadzie tablic kapitali
zacyi, zatwierdzonych przeż zebtanie og6fno peł
nomocników, i sumą funduszu emerytalnego, obli
czonego na zasadzie mnożnika dziosi~ciokrotnego. 
Jeżeliby dodatkowy fundusz emerytalny którego
kolwiek z oddziałów Stowarżyszeuia okazał się 
większy od sumy, potl'zebnej dla uzupełnienia fun
duszu emerytalnego w jedenśl'!tym toku istnienia 
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Stowarzyszenia, wówczas przewyżka tego funduszu 
przenosi się do kapitału zapasowego tegoż Od
działu. 

§ 30. Na pokrycie wydatków na utrzymanie 
i zarządzenie sprawami Stowarzyszenia i jego od
działów używają się sumy, przewidziane w budże
cie, jak również w razie konieczności i nie przewi
dziane budżetem za pozwoleniem Komitetu ad
zorczego. 

§ 31. Koszta organizacyjne przy otwieraniu 
Stowarzyszenia pokrywają się w przeciągu najwy
żej pięciu lat w sposób i w rozmiarach , zatwier
dzonych przez zebranie ogólne Stowarzyszenia. 

§ 32. Kapitał zapasowy tworzy się dla każ
dego z oddzialów Stowarzyszenia: l) z obowiązko
wych potrąceń w wysokości, ustanowionej przez 
zebranie każdego Oddziału Stowarzyszenia ale nic 
mniejszej ocl 2i od l:iumy rocznych opłaL nbczµiccze
niowych. otrzymanych w danym roku sprawozdaw
czym; 2) z jednorazowych opłat ubezpieczenio
wych członków; :3) z kar pieniężnych; -1-) z po
zostalości od obrotów bieżących Stowarzyszenia 
po pokryciu wszelkich wydatków i zobowiązań 
Stowarzyszenia i po obowiązkowem potrąceniu na 
fundu~z emerytalny i kapital zapasowy; :>) z pro
centów od kapitału zapaso\vego; 6 l z wszelkich 
wpływów przypadkowych, i 7 ) z ofiar, nie mają
cych określonego przeznaczenia. Ofiary z prze
znaczeniom określonem wydatkują się zgodnie z 
życzeniami ofiarodawców. Potrącenia obowiązko
we mogą być zawieszone wskutek postanowienia 
zebrania każuego z oddziałów Stowarzyszenia w 
t.ym Oddziale, w którym kapitał zapasowy dosię
gnie najmniej 20% sumy opłat ubezpieczeniowych 
Oddziału za rok sprawozdawczy. W razie zmniej
szenia się kapitału zapasowego któregokolwiek 7. 

oddziałów poniżej normy, określonej przez zebra
nie tegoż Oddziału, pobieranie potrącań obowiąz-

ubezpieczeniowych za dany rok rachunkowy. Wy
mienione opłaty dodatkowe na mocy odpowie
dzialności solidarnej powinny być pobrane przed 
upływem roku, następującego po tym, w którym 
Oddział Stowarzyszenia poniósł przewidywane w 
artykule niniejszym straty, o ile l{ada ubezpiecze
niowa nie zezwoli na rozłożenie spłaty opiat do
datkowych na mocy odpowiedzialności solidarnej 
w terminie dłuższym. Pobieranie opiat na mocy 
odpowiedzialności solidarnej dokonuje się w ten 
sam sposób n iezaprzeczony, w jaki JJObierają się 
inne opiaty ubezpieczeniowe (§ 99 prawa). s 34. W razie niemożności zadośćuczynie
nia przez kt6rykolwiek Oddzia] Stowarzyszenia 
ciążącym na nim zobowiązaniom w sposoby, wy
mienione w artykule µoprzednim (§ :3:3), odpowie
dzialność za te zobowiązania do czasu pokrycia 
ich przez dany Oddział przechodzi na wszystkie 
oddziały Stowarzyszenia. 

~ 3:J. Xa mocy postanowienia zebrania każ
dego z oddziałów może być utworzony odrębny 
fundusz danego Oddziału na środki i urządzenia 
ogólnie użyteczne dla celów Stowarzyszenia zapo
mocą potrącania pewnego procentu od sumy opłat 
ubezpieczeniowych, określonego przez zebranie 
Oddzialu. 

~ ~Hi. Fundusz emerytalny oraz inne sumy 
Stowarzyszenia przechowują się 7.godnie z artyku
łami 8-1: i 86 prawa. 

s 137. Na mocy postanowienia zebrania og61-
nogo Stowarzyszenie ma prawo zużytkować nale
żący do niego kapitał, w tej liczbie i fundusz 
emerytalny, na cele, wymienione w artykułach 87 
i 88 prawa, z zachowaniem przewidzianego w nich 
sposobu postępowania. 

111. Sposób oblicza nia i uiszczania opłat 
ubezpieczeniowych. 

kO'Wych wznawia się do chwili doprowadzenia ka- § 38. Członkowie Stowarzyszenia płacą jed-
pitału zapasowego do wysokości ustanowionej. norazowe i roczne opłaty ubezpieczeniowe. 

§ 33. Jeżeli wpływy bieżące, należne towa- s 39. Jednorazowe wpisowe opłaty ubezpie-
rzyszeniu, okażą się w którymkolwiek Oddziale czeniowe ponoszą wszyscy członkowie Stowarzy
niodostateczne dla pokrycia wszystkich kosztów szenia przy wchodzeniu do Stowarzyszenia. 
prowadzenia danego Oddziału, na wyplatę wyna- B 40. Wysokość jednorazowych i rocznych 
grodzeń ubezpieczeniowych, na obowiązkowo po- opłat ubezpiecżeniowych określa Zarząd w sposób, 
trącenia. do funduszów errterytalnych i na zaspo- ustanowiony przfz v.chranie ogólnl' zgodnif z zasa
kojenie innych zobowiązań, wówczas potrzebną na tlami obliczania tych oplat (ai-t.ykuły 89, 93 pra
ten cel sumę bierze się z kapitału zapasowego da- wa). Wysokość rocznych opiat ubezpieczeniowych 
nego Oddziału. Jeżeli kapital zapasowy okaże siP. oblic-za :;ię w ten spos6b, żeby optaty to łącznie z 
niedostateczny, wówczas sumę brakując<\ pokrywa będą<'ymi w rozporządzeniu Stowarzyszenia śl'od
się albo pożyczkami terminowemi z kapitałów za- I kami pokrywały wszystkie wydatki \ zobowiąza
pasowych innych oddziałów według postanowicfl nia :-;towarz~·szenia. 
zebrania ogólnego Stowarzyszenia i na warunkach, I ~ ·H. Zarząd powinien zawiadomić pisemnie 
przez nie wymienionych, albo rozkłada się na mo- każdego ezlonka Stowarzyszenia. o zaliczeniu przed
cy odpowiedzialności solidarnej na wszystkich si ębiorstwa do odpowiedniej ka.togoryi taryfy opłat 
członków Oddziału w sposób, określony przez że- ubezpieczeniowych; każdy członek Stowarzyszenia 
branie ogólne Stowarzyszenia, w postaci opiat do- otrzymuje od Zarządu egzemplarz wspomnianej 
datkowych, proporcyonalnych do rocznych opłat taryfy i zasad, na mocy których oblicza się opła-
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ty ubezpieczeniowe. 
~ 42. Członkowie Stowarzyszenia obo>viąza

ni są składać Zarządowi Stowarzyszenia wszelkie 
wiadomości, konieczne dla zastosowania do nich 
taryfy opłat ubezpieczeniowych i ich obliczenia, w 
tej liczbie o wszystkich robotach. oddawanych przez 
nich dostawcom, w celu ubezpieczenia zgodnie z 
art. 7 prawa osób, pracujących w przedsiębiorstwie 
z wynajmu przez dostawcę, jak również o wysyła
niu robotnikc>w i prarownikc>w dla wykonania 
rob6L poza granicami przedsiębiorstwa na jego 
raC'hunck. Sposób i terminy składania wy mie
nionych wiadomości okreiHa zebr anie ogólne Sto
warzyszenia. 

~ ,rn. Jeż<'l i wspomniane w poprzednim (42) 
artykule wiadomo~ci nie będą złożone w termin ie 
nstano·wionym, wówczas Zarząd Stowarzyszenia do 
czasu ich otrzymania określa w}·sokosć opłat ubcz
picczeniowyC'lt na zasadzie tych danych, którcmi 
rozporządza. s H. Członkowie Stowarzyszenia obowia.za-
11i są zawiadomić- pisemnie Zarząd przynajmniej 
na dwa dni naprzód o takich zmianach w przcd
si!~biorstwie i takich robotach czasowych przedsię
biorstwa (naprawa, roboty budowlane), wykonywa
ny<'h przez robotnik6w przedsiębiorstwa, wskutek 
kt<>rych przedsiębiorstwo może podlegać zgodnir 
z zasa1lami obliczania opłat ubezpieczeniowych 
przenicf:;ieniu z jednej kategoryi taryfy opłat u bez
picezcniowych do drugiej. 

Uwag a. Jeżc]j nic można było przewidzioG 
rob6t rzasowycb prze<faiębiorstwa, to zawiadomi<'
nie o nich powinno hyć <lokonane w każtlyrn ra
zie najwyżej w przeci<\gu 24 godzin od rozpo<·zt~
('ia robclt. 

~ 4i>. W razie za·wieszenia lub czasowC'go 
przerwania działalnośC'i przedsiębiorstwa wlaśl'i
eipl przC'cbic~biorstwa obowi<1zany j<•st zawiaclomiC
o l<'m ZarZć\d .stowarnyszenia w terminach. wymio
nionyeh w artykule poprzednim l§ H i uwaga); 
w ty<'h samych terminach właściciel przedsiębior
stwa obowin,zany jest zawiadomić Zarz<\d Stowa
rzyszenia o ·wznowieniu robót. 

~ 4H. Każdy członek Stowarzyszcmia ubez
pieczeniowego może zgłaszać zażalenia na zebra
niu og6lnem Stowarzyszenia na nieprawidłowe za
stosowanie przez Zarząd Stowarzyszenia taryfy 
opłat ubezpieczeniowych do przedsiębiorstwa, na
Jeżąc·ego do osoby, zgłaszającej zażalenie . Zaża
lenia to zgłaszają się w terminie dwumiesięcznym 
od dnia ogłoszenia rozporządzenia Zarządu Sto
Wtirzyszenia. Zgłoszenie zażalenia nic wstrzymuje 
pQhicrania obliczonych opiat. 

§ 4 7. Postanowienia zebrania ogólnego co 
dp zażalei1 w sprawach, wymieni<,nych w ~ 46 
n~tawy, mog~\ b>•ć zaskarżone w terminie dwu
miesi1:cznym do Rady ubezpieczeniowej. Postano
wienia Rady w sprawie tych skarg uważane i::ą za 

ostateczne. 
§ 48. Opłaty ubezpieczeniowe obliczają się 

w stosunku sum, rzeczywifoie zapracowanych w da
nem przedsiębiorstwie przez osoby ubezpieczone 
w Stowarzyszeniu w postaci zapłaty dostawnej, 
od sztuki, dziem1ej i nadprogramowej , pensyi, 
udziału w zyskach i t. p., jak również wynagro
chenia w naturze, przyrzem dla os6b, które pobie
rają wic;cej niż 1 500 rubli rocznie do obrachunku 
przyjmuje się tylko tę sumę Jeżeli w liczbie osób 
ubezpieczonych są osoby, nic otrzymujące płacy 
zarobkowej lub otrzymujące takową w wysokości 
mniejszej od średniej płacy tlzir1mej wyrobnika, 
obliczonej zgodnie z art. 34 prawa, to opłaty 
ubezpieczeniowe za takie osoby obliezają się w 
stosunku średniej płacy dziennej wyrobnika. \Vy
nagrodzenie, otrzymywane w naturze (mieszkanie, 
żywność i t. p.) bierze i;ię w jego wartości pienię
żnej, określonej przez właściwe komis.re ubezpie~ 
czcniowe na mocy art. 32 prawa. \Y artość mate
ryalów i narzędzi, jeżeli podług warunk6w najmu 
i<lą one na rachunek robotnika, wyłącza si~ z 
placy zarobkowej danego robotnika . 

~ 49. Roczne oplat~· ubezpieczeniowe uisz
czają si~ na zasadzie obliczenia tymczasowego ,,. 
c·zęściach równych za każde pólroc·zc z g6ry w 
miesiącach styczniu i lipcu. Czlonkowic, nowo
wstępujący do Stowarzyszenia ·w przeciągu p6lro
cza, opłacają pierwszą opłat<~ nbczpicczcniową 
tymczasową tylko za pozostałą część- półrocza vv 
przeci<\gu jednego miesiąca o<l d11 ia zapisania się 
do Stowarzyszenia. \Vymienionc w a1 ty kule ni
niejsz~·m opłaty ubezpieczeniowe tymczasowe obli
czają się w stosunku sumy pła<·y zarobkowej (~ 
-l8) w roku ubieglym. Przy rozpoczęciu działal
ności Stowarzyszenia Jak rc>wnież w razie wstępo
wania do składu Stowarz\'szenia nowych czlonków 
wysokość opiaty ubezp.iccz1'niowej · t~· nwzasowej , 
należnej od nowych członków, określa Zarząd na 
zasatlzie dan:--·ch, otrzymanych od pomienionych 
członków, lub na zasadzie inny('h będących w 
rozporządzeniu Zarządu przybli żonych chociażby 
wiadomości o sumie ogólnej plaC'y, zapracowane.i 
przez osoby, vodlegająoe ubczpieeze11iu. 

U w ag a. Zebranie ogólne może nadać Za
rządowi prawo ustanawiania d la przedsic~biorstw, 
czynnych zazwyczaj tylko część roku, odrębnych 
terminów uiszczania op]at ub<'zpieczenivwych tym
czasowych. 

~ 50. Po upływie roku sprawozdawczego do
konuje się ścisłe obliczenie rocznej opłaty ubez
pieczeniowej za rok ubirgl,v na za~adzic rzeczy
wistej sumy płacy zarobkowej (S 48) za ten rok. 
Jeżeli tymczasowa opłata ubezpieczeniowa (~ łll) 
okaże się mniejszą od określonej po dokonaniu 
obliczenia ścisłego, wówczas członkowie obo'Niąza
ni są wpłacić brakującą snmę w terminie mie
sięcznym od c;;r,asu otrzymania zawiadomienia. Je-
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żeli zaś tymczasowa opłata ubezpieczeniowa okaże się 
większą od rzeczywistej, należnej Stowarzyszeniu 
według ścisłego obliczenia opłaty ubezpieczenio
wej, wówczas przewyżka wpłaconej sumy zalicza 
się na rachunek opłat roku następnego lub zwra
ca się, komu należy, zależnie od postanowienia 
Zarządu Stowarzyszenia. 

s 51. Jeżeli po dokonaniu obliczenia opłat 
tymczasowych w przedsiębiorstwie zaszły zmiany, 
wskutek kt6rych podlega ono przeniesieniu do in
nego działu taryfy o ionej wysokości o bciążonia, 
wówczas przy ścislem obliczaniu rocznej opłaty 
ubezpieczeniowei pomieniona opłata oblicza się 
za czas, poprzedzający rzeczoną zmianę "" przed
siębiorstwie, na zasadzie taryfy poprzedniej a za 
pozostałą część roku według normy. odpowiadają
cej wspomnianym zmianom. 

§ 52. Jeżeliby w następstwie okazało się, że 
ścisłe obliczenie rocznych opłat ubezpieczeniowych 
zostało dokonane na zasadzie dostarczonych przez 
przedsiębiorstwo błędnych wiadomości(§§ -±2, -!-!, 4:0), 
w6wczas Zarząd postanawia albo pobrać od człon
ka odpowiednią sumę brakującą, alho zwr6cić 
mu niewłaściwie pobrane sumy. 

§ 53. 7,ebranie ogólne Stowarzyszenia ubez
pieczeniowego może ustanawiać na korzyść Sto
warzyszenia karę pieniężną od niezapłaconych w 
terminie opłat ubezpieczeniowych w wysokości 
najwyżej 1% na miesiąc . Karę tę nakłada Zarząd. 
Stowarzyszenia. 

§ 54:. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo za 
pośrednictwem swoich pełnomocników sprawdzać 
na mocy oryginalnych dokumentów i księg wszyst
kie wiadomości, potrzebne dla obliczenia oplat 
ubezpieczeniowych. Członkowie Stowarzyszenia obo
wiązani są pozwalać pełnomocnikom oglądać przed
siębiorstwa jak r6wnież przechowywać w przecią
gu trzech lat wymienione w artykule niniejszym 
dokumenty i książki. Zebranie ogólne Stowarzy
szenia ma prawo wydawania dla członków Stowa
rzyszenia postanowień obowiązujących, dotyczą
cych przechowywania i prowadzenia ksiąg oraz 
wykazów płacy zarobkowej robotników i ponsyi 
pracowników w ton sposób, żeby weJ.\ug nich 
można było sprawdzać wszystkie wiadomości, po
trzebne do obliczania opłat ubezpieczeniowych. 

~ 05. Zebranie ogólne Stowarzyszenia może 
ustanawiać warunki pobierania i wysokość kar od 
członków Stowarzyszenia na korzyść Stowarzysze
nia za niewypełnienie obowiązków, ustanowionych 
w § § -12, H, 45 i 54. Wysokość kary nie powin
na przewyższać 300 rubli za każde przekroczenie. 
X akładanie kar tych pozostawia się Zarządowi 
Stowarzyszenia. 

§ 5(). Jeżeli członek Stowarzyszenia nie za
płaci w terminie należnych opłat i kar, Zarz<1d po 
uplywie miesiąca od dnia ustanowionego terminu 
przystępuje w myśl art. 99 prawa do przymuso-

wego pobrania takowych. 

IV. Zawiadomienia o wypadkach nieszczę
śliwych. Wypłata wynagrodzenia ubezpiecze-

niowego. 

§ 07. W każdem przedsit:biorst wio, należą
ce.m do skład~ ~towarzyszenia, powinny być wy
wieszone w lllieJscach dostępnych dla robotnik6w 
ogłoszenia, że każdy uległy wypadkowi 11.ieszczęśli
wemu obowiązany jest, jeżeli stan jego zdrowia 
nic przeszkadza temu, dać bozwlocznie znać za
wiadowcy przedsiębiorstwa lub innemu wymienio
nemu w ogłoszeniu pełnomocnikowi o zaszłym wr-
padkn nieszczęśliwym. · 

8 ;)8. O każdym wypadku nieszczęśliwym. 
który zdarzył się z kimkolwiek z pośr6d os6b, za
trudni?nyoh_ w przedsięb~orstwie i podlegających 
ubezpieczemu, Jak r6wrueż o każdem otrzymaniu 
od tych osób zawiadomief1 o uszkodzeniach ciaJa 
zawiadowca (właściciel lub zarządzający) pr7edsi~
biorstw~ ?ezwłocznie zawiadamia najbliższą wła
dzę pohcnną oraz Zarząd Stowarzyszenia lub je
go pełnomocnika, jak r6wnież notuje te wiado
mości w oddzielnych księgach sznurowych. Postać 
wymienionych powyżej księg sznurowych i donie
sień Stowarzyszeniu jak również termin i sposób 
ich dostarczania ustanawia Zarząd Stowari:y· 
szenia. 

8 09. Za niezawiadomienie StowarzyHzenia 
ubezpieczeniowego lub jego pełnomocnika w ter
minie ustanowionym o zaszłym wypadku nioszczt:
śliwym (§ :>8) zawiadowca przedsiębiorstwa może 
podlegać na mocy postanowienia Zarządu Stowa
rzyszenia karze w wysokości najwyżej stu rubli. 

§ 60. Zawiadowca przedsi~biorstwa obowią
zany jest okazywać wszelką pomoc pełnomocniko
wi Stowarzyszenia, <lelegowancm u do zbadania 
na miejscu wszystkich okoliczności wypadku ni<'
szczę!5liwego. 

8 Hl. Zawiadowca obowiązany jest na żą
daniE· Zarządu Stowarzyszenia przedstawi<.'! w prze
ciągu osmm dni wszystkie bę<h\C<' w tym czasie 
w jego posiadaniu wiadomo~ci, potrzebne do 
określenia wysokości w.rnagrodzenia ub<'zpieczonio
wogo osobie, poszkodowan<'j skntkiom wypadku 
ntoszczęśliwego, lnb jego rodzinie. Zarząd. Stowa
rzyszenia usta11awia postać wymienionych powy
żej wiadomości jak również sposób dostarczania 
ich. 

8 62. Postanowienia Stowarzyszenia o prl)-
znaniu wynagrodzenia ubezpieczeniowego lub jego 
odmowie powinny być zakomunikowane osobom 
interesowanym na piśmie z wymienieniem moty
wów zapadłego postanowienia jak również sposobu 
i terminu zaskarżenia go. 

~ ()3. Terminy wypłaty emerytur ustanawiają 
się po porozumieniu stron. Jeżeli porozumienia 
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nie nastąpi, wypłata odbywa się co miesiąc z gó
ry. Na życzenie emer~·ta Stowarzyszenie obowią
zane jest posyła6 mu pieniądze w tel'minach wła
ąciwych pocztą, p11zyczam koszta przekazu w gra
nicach Cesarstwa ponosi Stowarzyszenie. N a żą
danie Stowarzyszenia emeryci obowiązani są skła
dać w terminach, ustanowionych przez Radę ubez
pieczeniową, zaświadczenia o tern, że żyją, a wdo
wy, otrzymujące emerytury, również i o tern, że 
nie wyszły za m11iż. W razie niezłożenia pomie
nionych zaświadczeń wyplata emerytury może być 
wstrzymana. ie zażądane w przeciągu trzech 
lat emerytury przechodzą, na korzyść Stowarzysze
nia. Wypłata emerytur wstrzymuje się na czas 
przebywania emeryta w przytułkach bezpłatnych, 
utrzymywanych przez Stowarzyszenie, lub za gra
nicą dłużej , niż przez rok. 

§ 64. P o przyznaniu emerytury niezależnie 
od sposobu jej przyznania Stowarzyszenie wydaje 
emerytowi książkę emerytalną, zestawioną według 
wzoru, zatwierdzonego przez H.adę ubezpiecze
niową. 

§ <i5. Czlonkowic Stowarzyszenia na propo
zycyę Zarządu wypłacają na rachunek Stowarzy
szenia poszkodowanym w wypadkach nieszczęśli
wych wsparoia: a) od dnia wypadku nieszczę
śliwego, jeżel i poszkodowany nie jest czlonkiPm 
kasy chorych , i b) po upływie 1'3 tygodni po wy
padku nieszczęśliwym, o ile do niej należy. (art. 
18 prawa). Wsparcia te wypłacają się co dwa 
tygodnie z góry do czasu wyleczenia poszkodowa
nego albo też do czasu otrzymania polecenia od 
Zarządu Stowarzyszenia o ich zawieszeniu. 

§ 66. Członkowie Slowarzysztmia obowiąza
ni są zwrócić Stowarzyszeniu wydatki na koszta, 
poniesiono przez poszkodowanego skutkiem wy
padk6w nieszczęśliwych w wypadku, wymienionym 
w art. 24 prawa. 

§ G7. Jeżeli ktokolwiek z poszkodowanych 
skutkiem wypadku nieszczęśliwego zgłosi docho
dzenie sądowe bezpofrednio przeciwko właścicielo
wi przedsiębiorstwa, w6wczas ten ostatni obowią
zany jest złożyć na pierwszem posiedzC'niu sądo
wem regres z wymienieniem miejsca znajdowania 
się Zarządu lub miejscowego pełnomocnika Sto
warzyszenia a w razie pozostawienia regresu bez 
następstw wydać wymienionej przez Stowarzysze
nie osobie upoważnienie na prawo prowadzenia 
sprawy we wszystkich instancyach sądowych. 

V. Środki , zapobi egające wypadlrnm niesz
częś l iwym. 

§ 68. Zebraniu og6lnemu Stowarzyszenia 
nadaje się prawo wydawania w celu zapobiegania 
wypadkom nieszczęśliwym postanowień , obowią
zujących dla członków Stowarzyszenia, o środkach 
ostrożności przy robotach, nie sprzeciwiających się 
prawom obowiązującym oraz wydanym w edu 

rozwiniącia tych praw przepisom. Zebranie ogólne 
ma prawo ustanawiania na korzyść Stowarzysze
nia kar za niewypelnienie tych postanowień. Kary 
te nakłada Zarząd w wysokości najwyżej stu rubli 
za każde przekroczenie. Zarządowi nadaje się 
prawo czuwania nad przestrzeganiem postanowień 
obowiązujących przez pełnomocnik6w lub wyzna
cwnc w tym celu osoby; właściciele przedsię
biorstw obowiązani są poz·walać tym osobom oglą
dać przedsiębiorstwa. 

§ 69. Wspomniane w artykule poprzednim 
(GS) postanowienia obowiązujące mogą przewidy
wać: l) środki, stosowane w celu zapobiegania 
wypadkom nieszczęśliwym przez właścicieli przed
siębiorstw, i 2) przepisy, które w tym samym celu 
powinny być przestrzegane przez robotnik6w. 
W postanovvieniaeh obowiązujących mogą być 
ustanowione środki , zapobiegające wypadkom . nie
szczęśliwym, tak ogólne, jako i dla oddzielny6h 
okręg6w i gałęzi przemys1u. 

8 70. Zatwicrdzonr przez zebranie ogólne Sto
warzyszenia postanowienia obowiązujące o środ
kach, zapobiegających wypadkom nieszczęśliwym , 
przc!:>y łają się do Oddzia~u Przemysłu lub do De
partam entu Gón1iczego zależnie od zakresu dzia
łani a, oraz do właśeiwych starszych inspektorów 
fabry<·r.nyrh. s 71 . Zarz<\d Stowarzyszenia za pośred
nictwom swoieh członków lub przez osoby upeł
nomocnione cr.uwa nad przestrzeganiem wymienio
nych w § <i8 postanowiefi obowiązujących. vV ra
'lie stwierdzenia przekroczeń wspomnianych posta
nowi cii obowiązujących osoba, dokonująca oglę
dzin przedsiębiorstwa, zestawia odpowiedni akt z 
wymienieniem wszystkich zauważonych przekro
czeń. Oryginal aktu składa się Zarządowi Stowa
rzyszenia dla wydania odpowiednich rozporzą
dzeń , a kopię wręcza si ę zawiadowcy przedsię
biorstwa. 

§ 72. Zebraniu ogóinemu Rtowarzyszenia na
daje się prawo ustanawiania przepisów o wydawa
niu nagród za ocalenie od wypadków nieszczęśli
wych i za wynalazki i ulepszenia, zapobiegające 
tym wypadkom. 

VI. Zarządzanie sp rawami Stowarzyszenia. 
§ 73. Spra\\·ami Rtowarzyszonia zarządzają: 

a) zebranie og6lne pełnomocników Stowarzyszenia, 
b) zebrania pelnomoenik6w oddzia16w Stowarzy
szenia. c) Komitet Xa<lzorcz,v, d) Zarząd, e) wy
działy Zarządu , f ) ajentury i pełnomocnicy Zarzą. 
du i g) Komisya Hewizyjna. 

a) Zebranie ogólne p e Jnomocnik ó w 
fl t o w a r z y s z e n i a. 

§ H. Na zebraniu og6lnem pełnomocników 
Stowarzyszenia mogą być rozważane wszelkie kwe
stye, odnoszące się do spraw Stowarzyszenia, ale 
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. . 
ko11icczncmu . . zawiad'ywiiniu ·zebrania · ógólnego 
pchwmo.cn.ików 'póqlegają: . a) ustanav\'ianie prze
pisów zwoływania ~r11pbwych · i okręgowych zjaz
dów czJonkóiW Btowarzyszenia; b) wybory człon
ków Zar~ąd_u ,Sto\varzyszenia, · Komitetu Xadzor
częgo i .. KomiS)'i Rewizyjnej oraz zat-Wierdzanic ·wy
borów 'czlonków wydzialów Zarźądu, jak również 
okre~lan1e wysC?~Oś~i wynagrct.lze1~ia \vymicnionych 
osób; . e) .zatwicrd,zanie regulah1inu dla Komitetu 
): a<lzorqzcgo, Kómisyi Rewizyjnej, Zarządu· oraz 
jego wydziałów i wog6le wszystkich Władz wyko
nawezych Stowarzyszenia; d) i·ozpatrywanie skarg 
na działalność i postanowienia Zarządu Stowarzy
s;;:enia i wydziałó~ Zarządu oraz na postanowie
nia Komitetu :N'adzol'czogo; e) postanawianie o 
zawieszeniu w czyi nościach przed uplywem tenni
nu wyboru członków: Komitetu :Nadzorczego, Za
rządu i jego wydziałów; f) rozpatrywahie i za
twierdzauio sprawozdania rocznego Stowarzyszenia 
rn rok u biegły i budżetu wydatków oraz planu 
działania na rok następny; g) ustanawianie i 
zrnienianie zasad obliczania jednorazowych i rocz
nych oplat ubezpieczeniowych jak również terrru
nu i sposobu uiszczania jednorazowych oplat ubez
pjC'czoniowych; h) postanawianie o pobieraniu opłat 
dodatkowych (§ 33) od członków Stowarzyszenia i 
wogóle postanawianie o sposobie pokrywania nie
doborów w kapitałach zapasowych i emerytalnych 
jak również nieprzewidzianych strat Stowarr.ysze
nia; i) rozpatrywanie i zatwierdzanie przepisów o 
sposobie likwidowania rachunków µrzy występo
waniu członków Stowarzyszenia z jego składu; j) 
zatwierdzanie p0staci i treści dokumentów, sluż<\
eych do zaświadczenia udzialn w Stowarzyszeniu, 
wydawanie przepisów, dotycz11cych składania przez 
członków Stowarzyszenia wiadomo!foi, potrzebnych 
do obliczania opłat ubezpieczeniowych, i wogóle 
wydawanie przepisów i regulaminów dla czlonków 
Stowarzyszenia w celu rozwinięcia ustawy niniej
szej; k) zatwierdzanie przepisów dla zapobiegania 
wypadkom nieszczęśliwym z robotnikami i sposo
bu dozorowania nad ich przestrzeganiem; 1) za
twierdzanie przepisów o karach, nakładanych ua 
członków Stowarzyszenia w wypadkach, przewi
dzianych w ustawie niniejszej; ł) zatwierdzanie 
przepisów o zasadach porozumień z członkami 
~towarzyszenia co <lo wypłacania na rachunek 
,_'towarzyszenia wsparć poszkodowanym przez wy
padki nicszczę8liwe (~ fH)); rn) zatwierdzanie po
stanowień zebrań pełnornornik6w oddzialów Sto
warzyszenia o urządzanin zakładów leczniczych 
i przytułków dla osób, poszkodowanych przez wy
padki nieszczęśliwe, o pożyczkach czasowych z fun
duszu emerytalnego i kapitału zapasowego na bu
dowę i urza,dzanie pomienionych zakładów i przy
tulk6w, jak również zatwierdzanie warunk6w ko
rzystania z nich; n) zatwierdzanie przepisów o 
wydawaniu za pewnem zabezpierzeniem pożyczek 

członkom Stowarzyszenia na budowę inie~zkań, 
szkcił, zakładów leczniczych i innych zaklad6w, 
przeznaczonych . dla . rnbotnik6w; o) poi;;tanawia
nie o zawiora11iu umów z iimen1i stowarzyszenia
mi ubezpioczon.ioM:emi w przeclmiocie wspólnego 
ponotizenia przez nie wy.datków na ubezpioczenie 
robotników · od wypadk6w . nics.zczęśliwych, jak 
również co · do przedsiębrania innych 8rodków dla 
najpomyślniejszego osiągnięcia cel<lw . Stowarzy
szenia; p) wydawanie przepis6w o przyznawaniu 
na.gród za ocaleni.o od wypadku nieszczę~liwego i 
za wynalazki i ulepszenia; zapol>iegająee tym wy
padkom; r) postanawiani<> o nabywaniu i odstę
powaniu· prawa ·Własności oraz innych praw do 
majątku nieruchomego; s) rozpaLry:wanie spraw, 
dotyczących zmiany i uzupełnienia ustawy; t) roz
patrywanie spraw, zwiA,zanych z rrzejściem przed
siębiorstwa z. jednego Stowarzyszenia do innego, jak 
również spraw, dotyczących zamknięcia Stowarzy
szenia i sposobu jego likwidacyi; u) rozpatrywa
nie i zatwierdzanie wniosków . Zarządu Htowarzv
szenia, Komitetu Nadzorczego jak również wnoszo
nych przez Zarzą,d wniosków .zebrań pclnomocni
k6w o<ldzial6w Stowarzyszenia, pełnomocników i 
członk6w Stowarzyszenia; w) wszelkiego rodzaju 
postanowienia w sprawach Stownrzyszenia, prze
kraczających granice pełnomocnictw Zarządu i. 
Komitetu :Nadzorczego. 

Uwag a. '\V dalszem wysłowieniu ustawy 
niniejszej pod słowami „zebranie ogólne" rozu
mie sję wymienione w artykule niniejszym zehra
nie ogólne pełnomocników Stowarzyszenia. 

Sł 7 5. Zebrania ogólne są zwyczajne i nadzwy
czajne. Zwyczajne zebrania ogólne zwołuje Zarząd 
Stowarzyszenia raz na rok w Warszawie najpóźniej w 
miesiącu maju w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia bi
lansu za rok ubiegły, budżetu i planu działania na 
rok bieżący, wyboru członków Zarządu, Komitetu 
Nadzorczego i Komisyi Rewizyjnej oraz zatwierdze
nia wyborów czlonków wydzial6w Zarządu, jak rów
nież w celu rozpatrzenia wszelkich spraw, podległych 
zgodnie z prawem uchwalaniu przez zebrania ogólne. 
Iadzwyczajne zebrania ogólne zwołuje w razie po

trzeby Zarząd na mocy uznania własnego oraz 
na żądanie: a) Komitetu Nadzorczego, b) Komisyi 
Rewizyjnej, c) zebral'i pelnomocnik6w oddziałów Sto
warzyszenia, d) 15 pełnomocników lub e) czlon
k6w Stowarzyszenia, posiadających razem najmniej 
150 głosów. Zwołanie zebrania nadzwyczajnego 
powinno być dokonane w przeciągu jednego mie
siąca od dnia zażądania jego zwołania. Zwołanie 
zebrania nadzwyczajnego może nastąpić róvmi eż 
na mocy rozporządzenia ministra Handlu i Prze
mysłu we wskazanym przez niego terminie. 

§ 76. Zaproszenia na zebrania ogólne doko
nuje Zarząd zapomocą ogłoszenia w wybranych 
przez siebie gazetach oraz rozesłania do pełno
mocników drogą. korespondencyi poleconej pod 
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wskazanym przez nich adresem pozewek imien
nych najpóźniej na dwa tygodnie przed zebraniem 
og6lnem, przyczem tak w pozewkach jak i w ogło
szeniach po\.vinny być wskazane miejsce i czas 
otwarcia zebrania jak również wykaz spraw, po
dlegających jego rozpatrzeniu. 

§ 77. Wybory pełnomocników odbywają się 
na mocy odrębnego przepisu (p. załącznik do usta
wy niniejszej) . 

§ 78. Na zebraniu ogólnem mogą być roz
patrywane tylko sprawy, wymienione w ogłosze
niach o zwołaniu zebrania. 

§ 79. Członkowie Stowarzyszenia, życzący 
i:;obic wnieść na porządek dzienny zebrania ogólne
go jaki wniosek , powinni złoży{- go Zarządowi 
przynajmniej na miesiąc przed zebraniem. Wnio
sek, złożony w czasie właściwym i podpisany 
przynajmniej przez pięl'iu pelnomocnik0w lub 
członków Stowarzyszenia, posiadających razem naj
mniej pięćdziesiąt głosów. Zarząd obowiązkowo 
wnosi do rozpatrzenia na zebranie ogólne wraz ze 
swoją opinią. Wnioski, podpisane przez mniej
SZ<\ liczbę pełnomocników lub członków, posiada
jących mniejszą liczbę głosów , wnoszą się na ze
branie ogólne zależnie od uznania Zarządu i Ko
mitetu X adzorczego. 

~ 80. Zebranie ogólne jest 1>rawomocne bez 
względu na liczbę przybyłych pelnomocników. 
Czlonko>Yie nieobecni. mogą oddawać- glosy swoje 
innym pelnomocnikom. Członek zebrania ogólne
go nie może mieć więcej niż dwa głosy z upo
ważniE>nja. 

~ 8 1. Zebrania ogólne otwiera prezes Za
rz<\dll lnb osoba zastępująca go, a zebranie wy
biera z pośrócl siebie przcwodnicząrego. W razi e 
wyboru na przewodniczącego zebrania prezesa 
luh członka Zarządu osol>y te ua żądanie przy
najmniE>j 1/, czę§ci wszystkich obecnych pełnomo
cników oba-wiązane są oddaf> przewodnictwo in
nej osobie, wyhranej przez zebranie, ua czas roz
Htrzygania spraw, dotyczących dzialalności Zarzą
du. Cz~·nności zebrania ogólnego mogą trwać kil
ka dni, a tennin)· posiedzeń oznacza samo zebra-
11 ir. 

~ 82. Przewodniczący zebrania ogólnego 
kieruje rozprawami i zamyka zebrani<'. Do pomo
cy przewodniczący zebrania powolnjr z pośród 
ucz<'stn.ików zebrania wiceprzewodnic·zących i 
jedn<>go sekretarza. 

~ S3. Zarząd , towarzyszenia moż<' zapra
szać na zebranie ogólne osoby, zatrudnione w Sto
warzyszeniu, lub inne w celu wysluchania ich ob
ja~nie1i. lub referatów. 

8 8-:l. Na zebraniach ogólnych każdy peł
nomocnik ma prawo korzystać z głosu swojego i 
najwyżej z dwóch glo86w z upoważnienia. Człon
kowie Zarządu, 11ie będący członkam i Stowarzy
szenia. korzystają tylko z prawa glosu <loraclczego. 

Członkowie Zarządu nie głosują przy rozstrzyga
niu sprawy, dotyczącej pociągnięcia ich do odpo
wiedzialności lub zwolnienia ich od niej, usunięcia 
od obowiązków oraz zatwierdzenia podpisanych 
przez nich rachunków rocznych. Urzędnicy Mini-. 
sterstwa Handlu i Przemysłu, delegowani do bra
nia udziału w zebraniu ogólnem, mogą. składać 
zebraniu swoje wyjaśnienia. 

~ 85. Sprawy na zebraniu ogólnem pełno
mocników rozstrzygajq, się zwykłą większością gło
sów obecnych z wyjątkiem spraw: a ; o zmianie i 
uzupelnieniu ustawy i b) o usunięciu pracowni
ków z wyboru przed upływem terminu, na któJ')" 
byli wyhrani. Dla ważności postanowień w tych 
sprawach wymagana jest bezwzglęcina wi~kszość 
głos6w wszystkich pełnomocników Stowarzyszenia. 
W t>IJrawach, rozstrzyganych zwykłą wiekszof1cią 
gJos6w, w razie r6wncj liczby głosów przeważś!
glos przewodniczącego. Wybory odbywaj<\ sit: 
zwykłą. większością glo1:>ów. W razie braku więk
szości Lo sarno zebranie ogólne odbywa jeszcze 
raz nov\'e wybory dodatkowe, i za wybrane uwa
ża się te osoby, które otrzymały największą sto
sunkową li czbę głosów. W razie równości glos6w 
rzuca się losy. 

$j BH. \-V zebraniu og61nem obowiązkowe 
jest glosowanie tajne przy wszystkich wyborarh 
jak rc>wnicż przy rozstrzyganiu spraw o odpowie
dzialności czlonk6w Komitetu X adzorezego, Za
rządu i jego wydziałów i Komisyi l{cwizyjnej 
oraz o usunięciu ich ocl obowiązków, jak r6wnież 
na żądanie nie mniej niż 1/ 4 części obecnych czlon
ków zebrania, korz:n;tających z prawa gJosu. W 
pozostałyrh wypadkach sposób glosowania ustana
wia przewodniczący zrl>rania. 

§ 87. Postanowienia zebrania ogólnego zapi
sują sit~ w protok6lc, podpisanym. przez przcwo
dnicząrrgo i sekretarza zebrania, obecnych człon
ków Zarządu i przynajmniej trzech pełnomocni
ków. Przy zapisywaniu postanowień ZC>brania no
tują się zgłaszane przytem oddzielne wnioski. kt6-
re dołącza się do protok6łu w razie zlożrnia ich Za
rządowi w lermiui.e sil'd111iodnio•vym od dnia Z<'
brania. Protokół zebrania ogólnego pełnomocni
ków rozsy}a się w terminie najwyżej dwu miesięcz
nym wszystkim członkom Stowarzysze11ia. 

~ 88. Postanowienia zebrań og6Jnyeh obo
wiązują wszystkich członków Stowarzyszenia. 

~ 89. Wnioski zebrania ogólnego ro do zmia
n~· lnb uzupełnienia ustawy ~towarzyszenia Za
rząd prz<'dstawia <lo rozpatrzenia Radzie ubezpit>
czeniowej. 

~ 90. Postanowienia zebrania og<lliwgo eo 
clo nabywania nwruchomo~ei jak również WP 

wszystkirh sprawach, c·o do których zgodnie z 
prawem i ustawą niniejszą potrzebne jest pozwo
lenie Hady ubezpieczeniowej . mogą być ·wykony
wane dopiero po otrzymanju odpowiedniego po_ 
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zwolenia Ita<ly. 

b) Z e b ran i a pe 1 n o m o cni k ów od dz i a
l ów Stowarzyszenia. 

s 9t. Xa zebraniach pełnomocników każde
go Oddziału Stowarzyszenia (S 24-) mogą być 
rozpatrywano wymienione poniżej sprawy, przy
tzem: 1 l Ostatecznej decyzyi zebrania oddziałów 
podlegają: a) ustanawianie zgodnie z § 32 ustawy 
wysokości obowiązkowych potrąceń na kapitał za
pasowy Oddziału jak również postanowienia o 
r.awieszeniu tych potni:cmi w warunkach, przewi
dzianych § 3~ ustawy; b) postanowienia o utwo
rzenii1 odrębnego fundnszu Oddziału na ogólnie 
pożyteczne dla celów Stowarzyszenia urządzenia 
i środki (§ 05 ; c) postanowienia o umieszczaniu 
funduszów, kapitałów i pieniędzy oddziałów w gra
nicach, przewidzianych w art. 84 prawa; d) postano
wienia o usunięciu od obowiązków przed termi
nem członków wydziałów Zarządu. 2 l Przedwstęp
nemu rozpatrywaniu na zebraniach oddziałów podle
gają: a) regulaminy, określające sposób działania 
wydziałów Zarządu; b) zażalenia, składane przez 
<.:złonków Oddziału na czynności Wydziału Zarzą
du, w celu wydania co do nich opinii; cJ bilans 
roczny Oddziału Stowarzyszenia za rok ubiegły 
oraz budżet wydatków jak również plan dzialania 
na rok bieżący; d) wnioski właściwych wydziałów 
Zarządu jak również wnoszone przez nich wnioski 
pełnomocników i członków Oddziału; e) sprawy, 
wymienione w punktach g, h, k m, n, o, r, s, t, 
u § 74 ustawy niniejszej. Oprócz tego do zebra
nia Oddzialu należą jeszcze uprzednie wybory 
ezlonków odpowiedniego Wydziału Zarządu (§ 131)) 
i ustanawianie ich wynagrodzenia, jak również 
wybory kandydatów na członków Zarządu Stowa
rzyszenia. Sprawy, wymienione w p. 2 artykulu 
niniejszego, podlegają ostatecznemu rozpatrzeniu i 
zatwierdzeniu prz<'z zebranie ogólne. 

' 8 92. Zebrania pełnomocników oddziałów Sto
warzyszenia są, zwyczajne i nadzwyczajne. Zwy
('Zajne zebrania oddziałów Z\.Yołują odpowiednie 
wydziały Zarządu Stowarzyszenia raz na rok, naj
później w połowie kwietnia, w celu rozpatrzenia i 
uprzedniego zatwierdzenia sprawozdania Oddziału 
za rok ubiegły, budżetu i µłanu działania na rok 
bieżący , przedwstępnego wyboru członków Wydzia
łu Zarządu, jak również rozpatrzenia wszel
kich spraw, podlegaj<\<'.YCh zgodnie z ustawą roz
patrywaniu zebral1 oddzial6w. Xadzwyczajne ze
brania oddziałów zwolują wydzialy Zarządu zależ
nie od swego uznania jak również na że:\danio: 
a) Zarządu Stowarzyszenia, b) Komitetu ~adzor· 
1·zego, <·) Komisyi Hewizyj1wj, cl pi~eiu pełnomoc
ników lub e) takiej liczby czlonków Oddziału, któ
ra posiada rcizem najmniej 50 glos6w. Zwołanie 
nadzwyczajnego zebrania OddziaJu powinno być 
dokonano w przoC'iągn jednego miosi<\Ca od dnia 

zgłoszenia o to żądania. Zebrania oddziałów od 
bywa.ją się: I-go Oddziału w Warszawie, II-go Od
działu w Dąbrowie i III-go Oddziału w Łodzi. 

§ 93. Zebranie pełnomocników każdego Od
działu składa się z pełnomocników Stowarzyszenia, 
wybranych przez grupy zawod0wc, wchodzące w 
skład danego Oddziału (§§ 2-1- i 99 uwaga L). 

~ 9-!. Sprawy na zebraniach pełnomocników 
oddzialów rozstrzygają się zwyklą większością gło
sów obecnych z wyjątkiem spraw usuwania od 
obowiązków przed terminem wyboru członków 
wydziałów Zarządu; dla ważno~foi postanowie11. w 
tych sprawach potrzebna jest bezwzględna więk
szość głosów wszystkich pełnomocników Oddziału. 
W sprawach, rozstrzyganych zwykh~ więks7.ośrią 
głosów, w razie równej liczby głosów przeważa 
głos przewodniczącego. Wybory dokonują si({ 
zwykłą większością głos6w. W razie braku więk· 
szości to samo zebranie dokonuje nowych wybo
rów dodatkowych i za wybrane uważane są te 
osoby, które otrzymały największą, stosunkową, 
liczbę głosów. W razie równości głosów rzuca 
się losy. 

§ 95. Zebrania oddziałów Stowarzys7.enia 
kieruj<1 się przepisami zgodnie z przepisami za
wartymi w §§ 76, i8, 84, SG i 8i ustawy niniej· 
szej, przyczem wszystkie wymienione w artykulach 
tych prawa i obowiązki Zarządu Stowarzys7.enia 
przechodzą na odpowiednie wydziały Zarządu. 

§ 9(). Protokóły zebrań oddziałów składają 
się najpóźniej w terminie dziesięciodniowym Zarzą
dowi Stowarzyszenia. 

§ 9i. Prawo składania skarg do Rady ubez
pieczeniowej , przysługujące według prawa każde
mu członkowi Stowarnyszenia, przysługuje również 
zebraniu pełnomocników oddział6w Stowarzyszenia. 

c) Komit e t~ adzorczy. 

~ 98. Na Komitet Nadzorczy wkładasięsta
ły obowiązek czuwania nad działalnością Zarządu. 
W szczególności do obowiązków Komitetu należy: 
a) czuwanie za pośrednictwem swoich członków 
nad biegiem spra\Y Stowarzyszenia i sprawdzanie 
działalności Zarządu i jego wydziałów: b) rozpa
trywanie zgłaszanyeh na zebranie ogólne zaża
leń na dzialalność Zarządu i jego wydzialów w 
celu złożenia zebraniu ogólnemu wniosków w spra· 
wie pomienionych zażaleń; c) rozpatrywanie po
dlegających zatwierdzeniu przez zebranie ogólne 
projekt6w regulamin6w dla Zarządu, określająe~·rh 
sposób dzialania Zarządu i wydzialów; d) rozstrzy
ganie składanych przez. Zarząd spraw, nie cier
piących zwłoki a przekraczających pelnomocnict
wa Zarządu; e) składanie wniosków w sprawach, 
wnoszony<.:h przez Zarzc\d do rozpatrzenia na ze. 
braniu ogólnem; f) zatwierdzanie list >vyborczyeh 
dla wyborn pelnomocnik6w Stowarzyszenia (~ 8 
załączn ika). 
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§ 99. Komitet Nadzorczy wybiera się . przez 
zebranie · og6lnc pełnomo<mik6w z gro na ozłonków 
Stowarzyszenia w liczbie 14: -osób. " 

U w a g·a · 1. ·W ·Stowarzyszeniu tworzy się 
14 grup zawodowyeh miaHowicie: l) ·-przera:bianie 
bawełny, 2)' przerabianle węlny , 3) • przcrab.iau.ie 
jedwabiu i materyałów wfoknis tycfr •mieszanych; 
4) przerabianie lnu, konopi i juty, 5) przem~s~· pa
pierniczy i poligraficzny, li) ·obrabianie mechanicz
ne drzewa, 7) obrabianie rn:etali, 8) obrabianie wy
tworów mineralnych, 9) ourabiauie wytworów 
zwierzęcych, 10) obrabianie· wytwo!"6w spożyw
czych i używek, · l l) przemysł chemiczny, l2) . po
zostałe gałęzi ·przemysłu, ·które nie weszły do grup 
poprzednich, 13) przemysł górniczy, H) · przemysł 
górniczo-hutniczy (metalurgic:-my). 

Uwag a 2. Członkami ·Komitetu· Nadzorcze
go ni e mogą, być osoby: l ) nie maj Sice 25 lat wieku, 
2) skazane sądownie na ·karę, pociągającą za sobą 
pozbawienie lub ograniczenie praw··r:;tauu albo po
zbawienie stanowiska, jak również karane . sądow
nie za kradzież, oszustwo, · przywłaszczenie lub 
roztrwonienie powierzonego majątku, przechowy
wan ie kradzionego, kupno i p1:zyjęcie w zastaw 
świadomie kradzionego lub · osiągniętego drogą 
oszustwa majątku oraz lichwę, chociażby po ska
zaniu osoby te były zwolnione od kary wskutek 
przedawnienia, pogodzenia się, na mocy Manifes
tu X ajn1iłościwszego luu or:;ounego rozkaz.u :N aj
wyższcgo; 3) pozbawione na mocy. wyroków sądo
wych stanowiska w przeciągu trzech lat od czasu 
pozbawienia, chociażby nawet uyły one zwolnio
ne od kary na skutek przedawnienia, na mocy 
:Manifestu N aj miłościwszego lub osobnego rozkazu 
Najwyższego; 4) będące pod śledzt.wem luh ·sądem, 
jako obwinione w przestępstwach, wymienionych 
w punkcie 2 lub pociągających za sobą pozba
wienie stanowiska; 5) podległe upadłości do czasu 
określenia jej rodzaju , a z liczby osób, oo· do któ
rych sprawy tego rodzaju zostały ukończono, 
ogłoszone upadłemi z wyjątkiem tych, których 
upadłość! uznana została za nieszczęśliwą; 6) pozba
wione godności duchownej lub stanu za występki 
i 7) osądzone za uchylenie się od slużl>y wojsko
wel 

§ 100. Stanowisko członka Komitetu Nad
zorczego nie może być połączone ze stanowiskiem 
czlonka Zarządu Stowarzyszenia lub Wydziału 
Zarządu oraz członka Komisyi Rewizyjnej. 

§ 101. Członkowie Komitetu Nadzorczego 
wybierani są na jeden rok, przyczem spełniają 
obowiązki swoje i po upływie roku do chwili no
wych wyborów. Osoby ustępujące mogą być wy-
bierane pon·ownie. · 

§ 102. Komitet Nadzorczy wybiera ze swo
jego grona dwóch wiceprezesów. W razie nieobec
ności prezesa i je~o zastępc6w w ten sam spos6b 
wybiera się prezes tymczasowy. 

§ 103. Czlonkowie Komitetu Nadzorczego 
zbierają, się w razie potrzeby, lecz nie mniej; niż . 

. cztery razy na„rok, zwoływani przez prezesa Ko
mitetu albo w razie jego nieobecności przez za
stępcę jak .rów.ni.\}ż _na przedstaw~enie Zarząd,u . . 

§ 10.4 .. , Na posiedze~;:toh K,ąpi.itetu, ~adzor
czogo mogą. by.ć oQeoµi z prawem głosu dorad
czego czlonkow.io Ęarzą.du ja~ rówpię~ j. inne oso
by, za,pl'Qszone przez p re-?.e13a .1{6mitetu Nadzor
czegp . . W .razie potrzeby Komi~et · Nadżorczy ~o
że poslanowie. ~ebrarue w składzie tylko czloń~ 
ków Komitetµ adzorczego. : · 

§ l05. Dla ważno~ci pqstanowień Kom:itetu 
na po:;iedzeuiu , powLnuo byG obecnych przynaj
mniej pięciu qzłonków KpruitQtu. 

§ lO(i. Sprawy w Komitecie rnzstrzygają 
sit; zwykłcti w~ększością glos6w; w raz;ie równej 
liczby . głosów przeważa . głos przewodniczącego. 
Członkowie Komitetµ Nadzorczego, nic zgadzają-„ 
cy r:;i~ z ppBtanowienieru, w~ększości, o ile oświad
czą o tem na posiedze~u, mają prawo żądać za
pisania.· do pxotok.6łu swojego zdania odrębnego i 
złożyG w terminie . dwutygodniowym szczegółowe 
jego umotywow.anie. Członek . Komitetu N adzor
czogo, który nic zgodził się z postanowieniem 
·większości i w swoim czasie o~v\·iadczył o tern , 
zwalnia się od oclpowJedzialności za zapadłe po
stanowienie. Protokóły posiedzeń Komitetu podpi
suje .prezes i przynajmniej lł"'.óch obecnych na 
zebraniu członków. . 

§ t O 7. Szczegółowy zakres praw i sposób 
działania Komitetu Nadzorczego jak również za
kres przewidzianych w ustawie niniejszej jego 
praw i obowiązków określa regulamin, zatwier-
dzany przez zebranie ogólne. · 

§ 108. Członkowie Komitetu Nadzorczego 
pobierają wyuagrodzenie, ustanowione przez ze
branie og6lne pelnomocnik6w zależnie od spełnia
nych przez każdego z nich obowiązków. 

§ 109. Prowadzenie biurowości Komitetu 
Nadzorczego wkłada się na 7arząd Stowarzysze
nia. 

d) Z ar z ą d St o w ar z y s z en i a. 

~ 110. Sprawami Stowarzyszenia zarządza 
Zarząd, k tóry we wszystkich sprawach i czynnoś
ciach występuje, jako przedstawiciel Stowarzyszenia, 
z zachowaniem w odpowiednich razach przepisu 
art. 27 ustawy postępowania sądowego cywilnego 
(Zbiór praw t. 16 oz. I 1 wyd. r. 1892). Przedsta
wicielstwo Stowarzyszenia może być przelewane 
na jednego lub kilku członków Zarządu, jak rów
nież na inne osoby z wyboru Zarządu, a w spra
wach, podległych zawiadywaniu danego Oddziału 
Stowarzyszenia, oddaje się je odpowiedniemu Wy
działowi Zarządu. W działalności swojej Zarząd 
kieruje się osobnym regulaminem, zatwierdzanym 
przez zebranie ogólne pełnomocników. 
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§ lL 1. Bliższe zawiadywanie sprawami Sto
warzyszenia należy do jednego lub kilku dyrekto
r6w zarządzających, I mianowanych przez Zarząd 
Stowarzyszenia i działających według rogulaminu, 
zatwierdzanego przez zebranie ogólne. Dyrektorem 
zarządzającym może być mianowany ktokolwiek z 
tzłonków Zarządu lub też z osób postronnych. 

§ 112. W szczególności do obowiązków .l.:a
rządu należy: a) stosunki z osobami i instytucya
mi rządowomi w sprawach Stowarzyszenia; b) mia
nowanie i zwalnianie pełnomocników, ajentów i 
wszystkich wogóle pracowników w Zarządzie Sto
warzyszenia z wynajmn, podział ich pracy, zaopa
trywanie pracowników w potrzebne regulaminy i 
pełnomoc:nictwa oraz wyznaczanie im wynagro
dzenia w granicach budżetu, zatwi1;rdzoncgo przez 
zebranie og6lne; c) ustanawianie przepisów biu
rowości, rachunkowości i zestawiania sprawoz<lail. 
Stowarzyszenia, dozór nad prowadzeniem spraw i 
ksi<\g oraz nad całości<l powierzonych pracowni
kom ksiąg, sum i dowodów; d) dozór nad dzia
lalnoi:lcii' wydziałów Zarządu i pełnomocników 
Stowarzy!:lzenia oraz sprawdzanie kas, hiurowośc:i 
i rachunkowości pomienionych organów Stowa
r1.yszenia; e) prowadzeni<' listy przedsiębiorstw, 
należących do skladu Sto-warzyszen ia; f) dozclr 
nad przechodzeniem przedsiębiorstw od jedn<'go 
właściciela do drugiego jak również przyjmowa
nie za"viadomień o zmianie właściciela; g) zatwier
dzanie wysokości opiat ubczpic(•zeniowych na 
przedstawienie wy<lzialów Zarządu zgodnie z ta
ryfą, zatwierdzoną w spos6b ustanowiony; h) do
zór nad składaniem w ezasie wlaśtiwym przez 
członków Stowarzyszenia danych o i:mmio placy 
zarobkowej os6b, ubezpieczonych w Stowarzysze
niu, i sprawdzanie tych danych; i) sprawdzanie 
na miejscu przez wydzialy Zarządu lub upełno
mocnione do tego osoby prawidłowego zaliczania 
na!eżących do Stowarzyszenia przedsiębiorstw do 
odpowiednich działów taryfy opłat ubezpieczcnio
w:vch jak również sprawdzanie na miejscu ·według 
odpowiednich ksiąg i rachunków danych o płacy 
zarobkowej pracowników w celu obliczenia wyso
kości opiat ubezpieczeniowych; i) dozór nad 
wpłacaniom w czasie właściwym należnych Stowa
rzyszeniu oplat ubezpieczeniowych i wszelkich in
nych wpływów; k) zawieranie wszelkiego rodza
j u aktów i umów, dotyczących działalności Stowa
rzyszenia, w tej liczbie aktów prawnych na na
bywanie i odstępowanie nieruchomości; 1) zawia
dywanie majątkiem Stowarzyszenia jak również 
przechowywaniem i umieszczaniem środków pie
niężnych Stowarzyszenia i jego oddziałów, w tym 
ostatnim wypadku zgodnie z postanowieniami ze
brań tych oddziałów; m) pobieranie i ściąganie 
o'1 członk6w Stowarzyszenia opłat ubezpieczenio
wych oraz innych, kt6ro zgodnie z prawem, usta
wą niniejszą i postanowieniami zebrań ogólnych 

powinny być wpłacane do kasy Stowarzyszenia, 
jak również otrzymywanie wszelkich innych wpły 
wów na rzecz Stowarzyszenia; n) zawiadywanie 
należącymi do Stowarzyszenia zakładami leczni 
czymi i przytułkami; o) nakładanie i znoszenie 
przewidzianych w ustawie kar na mocy regulami
nu zebrania ogólnego; p) dokonywanie miesięcz
nych i niespodziewanych sprawdzai1. kasy Zarządu; 
r) dozór nad prawidlowem dokonywaniem obowiąz
kowych dla Stowarzyszenia wydatków i rozcho
dów zgo<lnie z regulaminem zebrania ogólnego; s) 
obrona praw i i11teres6w Stowarzyszenia w insty· 
tucyach sądowych, wydawanie pełnomocnictw na 
prowadzenie spraw innym osobom i przerywauie 
powstalych sporów zapomocą sądu polubownego 
lub zgody dobrowolnej; t) opracowywanie danych 
statystycwych, dotyczących działalności Stowarzy
szenia; u) dozór nad opracowywaniem śro<lk6w 
w celu ochrony robotnik6w i pracowników od wy· 
paclk6w nieszczęśliwych w przedsiębiorstwach, na
leżąryeh tlo członków 8towarzysze11ia; w) spraw
dzauie J1a 1Hiejscu, czy członkowie Stowarzyszenia 
przestrz<'gają postanowienia obowiązujące o środ
kach ostrożności od wypadków nieszczęśliwych; x) 
ukladanio rocznych sprawozdań i budżetów jak 
również opraco·wywanie planu działalności Stowa
rzyszenia; y) zwoływanie zebrań og6lnych pelno
mocn ików i ukJadanie listy przybylych na zebranie 
pełnolllocników; z) oprarowywanie wszystkich spraw 
dla przedstawienia na zebraniu ogólnem; ż) wpro
wadzani<' w czyn wszystkich postanowień zebrania 
ogólnego; ź) spełnianie i1mych obowiązk6w, wy
mienionyc:h w ustawie niniejszej lub wypływają
cych z istoty jej postanowieii. 

~ I I a. Zarząd Slowal'Zj'SZ('Jlla ma siudzib~ 
w ·warszawie i skla<la się z siedmiu czlonków, 
wybieranyeh przez zebranie ogólne Stowarzysze
nia na trzy lata. Trzech czlonkó-w wybiera się z gro
na rzlonkc>w T-go tog<>lnogo) Oddziału Stowarzy
szenia (~ 2-ł:), i po dwóch z Jl-go (g61·niczego) i 
JII-go (wl6kniezego) oddziałów. przyczem zebrania 
pełnomocników każdego Oddziału Stowarzyszenia 
przedstawiaj<\ na te wybory podwójną liczbę kan 
clyclat6w. Zebranie pelnomocnik6w każdego Od
dział u przedstawia również podwójną liczbę kan
dydat6w na zastępc6w członków Zarządu, którzy 
,,·ybierani S<\ według tych samych zasad i w ta
kiej samej liczbie przez zebranie ogólne Stowa
rzyszenia na wypadek nieobecności którego z 
członków Zarządu. Zastępcy zastępują nieobec
nych czlonków danego Oddziału w porządku więk
szości głosów, otrzymany<'h przy wyhorach, a w 
razie równości głosów wedlug losu. Zastępcy mo
gą brać udział w zebraniarh Zarządu i w razie· 
obecności ezłonków, których zastępują, ale w ta
kim razie mają prawo tylko głosu doradczego. 

U w a g a 1. W liczbie trzech członków Za
rządu, wybieranych z 1-go (ogólnego) Oddzialu 
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Stowarzyszenia, przynajmme] jeden czlonek powi
nien być wybrany z pośród przedstawicieli, nale
żącyclt do grupy obrabiania metali. Z liczby 
przedstawicieli, należących do tej grupy, powinien 
być wybrany również przynajmniej jeden z za
stępców, wybieranych z Oddziału I-go (ogólnego). 

Uwag a 2 . Członkami Zarzi.\du jak rów
nież zastępcami ich nie mogą być osoby, wymie
nione w uwadze 2-cj do 8 99 ustawy niniejszej. 

8 l l-!. \\' raz ie wyjścia r.e składu Zarządu 
któregokolwiek z jego er.Jonków przed terminem, 
na jaki zostal wyhrany, obowiązki jego spclnia 
jeden z zastępców tegoż Oddziału w porządku, 
przewidzianym w ~ 113: na najbliżsZ<'lll zaś ze
braniu ogólnem odbywaj~\ się wybory dodaikowe 
członków Zarządu z grona tych oddzial6w Stowa
rzyszenia, przedstawicielami który<'h byli człon
kowie Zarządu, ust<:pnjący przed t(•rmincm. vV 
wyborach dodatkow~·ch członkowie Zarz<\tln wy
bierani są ty !ko na pozostały cza-; pracy cr.]011-
k6w nst~puj<\Cy<'h , na mirjsce których r.osta li w.\"
brnni. 

8 ll5. ('zlonkowic Zarr.ądu orar. it'h zast~p
cy po upływie tcrniinu ieh pracy spe-Inia.i<\ i';WC 

obowiązki do ezasn now.rch wyborów. 
~ UG. Ze składu Zarządu w każdym pier

wszym i drugim roku nstępujc po dwóch c>zlon
k6w a w trzecim rokn Łrnech czlonków z pocz<\t
kn z losu a następni<' wcdlug starszoi'istwa wybo
ru; w celu r.amiany ustępujących odbywają się 
nowe wybory, przyczcm członkowi(' nst('. pujący 
mog<\ być wybierani ponownie. 

§ 11 i. O zaszlyc>h zmianach w skladzic oso
bistym Zarz<\du Komitet Xadzorczy zawiadamia 
wszystkie instytucyc, mające stosunki Z(' Rtowa
rzyszeniem. Zawiadomienia te oglaszaj<\ się do 
wiadomości publicmcj. s 118. Zarr.ąd wybiera z pośr6<l siebie pre
zesa i dw6ch wic0prezcsów na czas wybrania ich 
<lo Zarządu. Prezes Zarządu powinien stale miesz
kać w Warszawie. 

§ 119. Członkowie Zarządu otrzymują wy
nagrodzenie wedlug postanowienia zebrania ogól
nego zależnie od s1włnianych przer. nich obowiąz
ków. 

§ 120. Posiedzenia Zarządu zwolnje prezes 
w miarę potrzeby lecz najmniej raz na miesiąc. 

~ 121. Dla ważności uchwał na posiedzeniu 
Zarządu powinien być obecny prezes albo jeden 
z wiceprezes6w i przynajmniej dw6ch innych człon
ków Zarządu lub ich r.astępców. 

§ 122. W posiedzeniach Zarządu mogą brać 
udział członkowie Komitetu Nadzorczego r. pra
wem głosu doradczego. 

§ 123. Członkowie Zarządu nie powinni brać 
udziału w decydowaniu spraw, w których są 
osobiście zainteresowani. 

§ 124. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą 

większością gJos6w; w razie równości głosów prze
waża głos prezesa. .Jeżel i dyrektor zarządzający 
zostal wybrany nie. z liczby członków Zarządu, 
w<lwcza>; korzysta on n a posiedzeniach ?.;arządu 
tylko 7. prawa głosu dora<lczcgo. 

§ 125. X a posiedzeniach Zarządu prowadzą 
sit: protokóły, które podpisuje przewodnicr.i\cy na 
posiedzeniu i przynajmni<'j dw6ch obecnych na 
posicdzc•niu członków . Człon0k Zarządu , nic zga
dzający sic; z uchwalą większości, zwalnia się od 
odpowiNlzialno~ci za zapadle postanowien ie, o ile 
zażąda zapisania do protokółu swojego r.clania od
r~bncgo. 

~ 126. Członkow i e Zarządu jak nhrnicż wsz,,·s
cy pozostali pracownicy Stowarzyszenia z wyboru 
lub najmu spelniaj<\ swoje- obowiązki na mocy 
prawa. postano·wicń ustawy niniejszej oraz regula
minów r.Pbrai'i og6111.rnl1 a w razi(• czy1111oś(' i nicpra
wnyt'h, przc•kroczenia wladr.y !nb bezcz.nmośc i, po:< 
gwaleen ia ni;;taW)' n in ic'jszPj i regulaminów r.cbraii 
og<>lnych podlegaj<\ odpo\\'iNlziaJnośti osobistej i 
majątkowej wedJug prawa. 

§ l27. Korcspomk1H·.ya w sprawad1 Stowa
rz,,·szpnia prowadzi si<: w irni<'nin Zarządu i pod
pisuj<' [H'7.t'Z prcr.osa, al ho wieeprrzesa. al ho dyrok
torn za1r.ądzająccgo, alho JH'Z<'Z osob)·, npowa;i,nio-
1w do tego przez ?.;arz<\tl. 

8 l28. Pelnomocnidwa, umowy, akt.Y mająt
kowo i dokumenty, kt<ire nakładaj<\ na Htowarr.y
sz<'nie jakiPkolwiek r.obowi<\zania, żądm1ia wplaeP
nia snrn piC11i~żnych Stowarz.rnzenia oraz doku
menty r. instytucyi krcdytow)·eh, jak nlwnio;i, prze
kazy z rachunków lri0żąe,nh powinny hyr potlpi
sywa1w przynajmniej przez dwóch ezlonk6w Za
rządu. Do odbierania 11 poezty sum pirni<~żnych , 
prr.c>i,;ylPk i dokumentów wystarcza podpis jednego 
c:złon lrn Zarządu lub dyrektora zarzą<lzaj<lccgo r. 
wybici<'m piec·zęci Stowarzyszenia. 

<') Wydziały Zarr.ą<lu. 
~ 129. Bliższe zarządzanie sprawami każdego 

z oddzialów Stowarzyszenia (~ 2.+) nal<'ży do od
powirdniego Wydziału Zarządu, \f\Tarszawskicgo 
Dąbrowskiego i Ł6dzkicgo, przyezem zawiadywa
niu wydziałów podlegają. a) mianowanie i zwalnia
nie pracowników z wynajmn wydzial6w ;1,arz<\dn, 
zaopatrywanie ich w potrr.ebne regulaminy i 1wlno
mocnictwa i wyznaczani<' im wynagrodzenia w grani
cach budżetu, zatwi0rdzo11cgo przez zpbranie ogólne 
(dyrektora zarządzaj<\ccgo Wydziału Zarz<\dn mianu
je Wydr.ial Zarządu r.a zgodą Zarządu Stowarzy
szenia i nwah1ia od obowiązków według swego 
uznania lub na żądanie Zarządu Stowarzyszenia); 
b) prowadzenie listy prr.cdsiębiorstw, należących 
do skł adu danego Oddziału na zasadzie danych , 
otrzymywanych od Zarządu Stowarzyszenia; c) 
przyjmowanie zawiadomień o wypadkaeh nieszcz:.
śliwych, sprawdzanie terminowości ich otrzymania 
i badanie w razie potrzeby okoliczności tych 
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wypa<lk6w; d) przedwstępne określanie wysokości 
opłat ubezpieczeniowych dla prżedsiębiorstw, na
leżących do składu danego Oddziału Stowarzysze
nia; o l wyznaczanie i wydawanie w sposób, okre
ślony w rogulaminie, zatwierdzonym przez zebra
nie ogólne Stowarzyszenia, wynagrodzenia ubez
piPrzeniowego ubezpieczonym w Stovvarzyszcniu 
i poszkodowanym skutkiem wypadków nieszczę8· 
liwycb os0Lon1 oraz czloukom ich rodzin ; f) dozór 
nad osobami, które korzystają z wynagrodzenia 
ubezpieczeniowego, oraz powtórne badanie lekar
skie tych osób w wypadkach właściwych; g) zesta
wianie sprawozdań rocznych i projektów buclże· 
tów wydatków danego Oddziału jak również uprzed
niego planu działania na rok następny; h) zwo
ływanie zebrań oddziałów i układanie listy przy
bylycli 11a zebranie czlonków; i) opracowywanie 
wszC'lkich spraw, podlegających rozpatrzeniu na 
zebraniach Od<lzialów, oraz przygotowywanie wszyst
kich spraw dla przedstawienia na tych zebraniach; 
j) zawiadywanie majątkiem, nabytym z funduszów 
Oddziału; k) zawiadywanie zakładami leczniczymi 
i przytnłka111i, urząclzonymi z fnn<lnszc>w danego 
Odclzialu; l) dozór nad przestrzeganiom przC'z 
człoHków Oddziału ouowiązujących postanowicii 
o środkach ostrożności od wypadków nieszczęśli
wych; m) sp<'łnianie wszelkich dotycząeyeh dane
go Oddziału postanowień Zarządu. 

8 V30. Wydziałom Zarządu może być r6wnioż 
vowicrzone na mocy pełnomocnictwa Zarządu Stowa
rzyszenia i 7.godni c z regulaminem , 7.atwierdzo
nym }H'7.0Z zebranie ogólne, bliższe zawiadywanie 
s prawa111i Stowarzyszenia w okn;gu, uslauowionym 
dla każdego Wydziału. Granice tych okręgów 
określa zc' branie ogólne. 

~ lB L. Wydziały Zarządu skladają się: War
szawski z dz iesięciu członków a Dąbrowski i Lódz
ki każdy z pięciu cr.łonków. Członkowie wydzia
ł6w 7,1irząc1n wybierani są na tr7.y lata pr7.PZ 7.0· 

brania właściw.vch oddziałów Stowarzys7.e11 ia z 
pośrc><l wszystkich członków Stowarzysze11ia <Od
działu) i zatwierdzani przez zebranie ogólne Sto· 
warzyszcn i a. 

Uwag o. L. Członkami wydziałów Zarządu 
nie mogą. być osoby, wymienione w uwadze 2-ej 
do § 99 ustawy niniejszej. 

Uwag a 2. W lir7.bio dziesięciu rzłonk<lw 
Warszawskiego Wydziału Zarządu powinno być 
przyuajumiej trzech, wyoranych z grona członków, 
należących do grupy obrabiania metali. 

Uwag a 3. Członkowie wydziałów Zarządu 
mogą być usuwani od obowią7.ków przed uplywcm 
terminu wyborów na skutek uchwały zebrania 
ogólnego pełnomocników Stowarzyszenia (§ 7+ p. e.) 
albo na mocy postanowienia zebrania właściwego 
Oddziału Stowarzyszenia (§ 91 p. I d .). 

§ 132. W razie nieobecności lub wyjścia 
przed terminem kt6regokolwiek z członków Wy-

działu Zarządu wybierają się w sposób, prze· 
widziany w § J 31, r.astępcy w liczbie czterech 
os6b dla Warszawskiego Wydzialu Zarządu i po 
d·wóch dla wydzialów Dąbrowskiego i L6dzkiego. 
Zastępcy zastępuj<\ członków nieobecnych lub 
tych, którzy wyszli, we właściwych wydziałach 
Zarządu w porządku większości otrzymanych gło
sów a w razie równości głosów według losu. Za
stępcy mogą brać udział w posiedzeniach Wydzia
łu Zarządu i w razie obecności członków, których 
zastępują, lecz w takim razio z prawem tylko gło
su doradczego. Zastępcy c·z ł o11ków vVydzialn Za
rz<\du zatwierd7.ani S<\ w czynnościach przez zebra
nie ogólne Stowarzyszenia. 

§ 133. Dla ważnośc i uchwał na posiedzeniu 
Wydziału Zarządu po,.vinni być obecni prezes 
albo jeden z wiceprezesów i przynajmniPj dwóch 
innyrh członków vVydzialu ,11,arządu lub ich 
zastępców. 

$ł !Bł. Bliższe zarządzanie !:iprawam i, należą
CC'mi do zakresu obowi<1zk6w ·wydziału Zarządu, 
wklacla się na dyrektora zarządzającego Wydziału, 
mianowanego \\. sposób, wskazan.v w p. a ~ L29 
ustawy niniejszej. Dyr<'kton•m zarz:.\dzaj<\cym mo· 
że być mianowany jeden 7. ('zlonków vVydziału 
Zarządu lub też osoba pmitronna. 

§ 185 . Sposób dzialania Wydziałów Zarządu 
określa bliżej r egulamin, zatwierdzany przez ze
branie ogólne. 

S urn. Wydzialy Zarządu prowadzą kores
pondenryq w sprawach Stowarzyszenia w grani
cach, określonych przez u staw<:, za podpisem pre
zesa Wydziału lub dyrc·ktora 7.arz<\dzająccgo ·wy
działu albo też osobno upcłnomocnionyrh do to
go osób. 

f) Ajent ur y i pełnomot·nicy Zarz <1du. 

§ 1137. Dla czynności wykonawczych na miej
sru mogą być urządzano ajentury Zarządu i wy
znaczani specyalni ajenci, u pel nomocnieni przez 
Zarząd. T ·worzonic ajen tur nałoży do zebrania 
ogólnego, a mianowanie upelnornocnionych ajen
tc>w Zarządu oraz pracownik6w ajolltur nale~ do 
Zarządu Stowarzyszenia. Zakres pcłnomocmctwa. 
ajentur i ajent6w upelnomocnionych określa zoura
nio ogólne pełnomocnik6w. Ajenlnry i ajenci 
npolnomocnieni we wszystkich swoich czynnoifoiaoh 
podlegają Zarządowi Stowarzyszenia i wypełniają 
voloconia wydziałów Zarządu zgodnie z regula
minem. 

g) Ko misy a Rewizyj na. 

§ 138. Sprawdzanie rachunkowości Zarządu, 
jego wydziałów, ajentur i wogóle wszystkich insty
tncyi Stowarzyszenia, jak również rozpatrywanie 
budżetów należy do Komisyi Rewizyjnej, wybie
ranej corocznie przez zebranie ogólne pełnomoc
ników z grona członków Stowarzyszenia w skla-
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§ 139. Komisya Rewizyjna może z inicya
tywy własnej lub z polecenia zebrania ogólnego 
pełnomocników dokonywae sprawdza11ia zobowią
zań, kapital6w oraz oględzin majątku Stowarzy
szenia i wydziałów, ajentur i wogóle wszelkich in
stytucyi Stowarzyszenia oraz przeprowadzania 
wszystkich koniecznych badań dla wydania opinii 
o stanie spraw Stowarzyszenia, w czcm Zarząd po
winien okazywać jej współdziałanie. Wszelkie 
wnioski i opinie Komisyi powinny być przedsta
wiane przez :0arząd do rozpatrzenia Komitetowi 
Nadzorczemu oraz najbliższern.u zebraniu og6lne
mu pełnomocników. 

§ HO. Komisya H.ewizyjna obowiązana jest 
po sprawdzeniu sprawozdania i bilansu najpóźniej 
na miesiąc przed zebraniem og6lnem zlożyć Zarza,
dowi swoj ą co do nich opinię. 

§ 1-1-l. a posiedzeniach Komisyi Hewizyj-
nej prowadzą się protokóły z zamieszczaniem w nich 
wszystkich postanowieó oraz zgłoszonych odręb
nych opinii członków Kom.isyi Rewizyjnej . Dla 
ważności postanowie11 Komisyi Rewizyjnej potrzeb
na jest obecność przynajmniej trzech jej członków. 
Uchwały Komisyi zapadają zwykJą większością 
głosów. 

§ H2. \Vynagrodzenio czJonków Komisyi 
Rewizyjnej ustana>via zebranie ogólne pełnomoc
ników. 

VII. Rachunkowość Stowarzyszenia. 
§ 148. Rok sprawozdawczy Stowarzyszenia 

liczy się od d. 1 stycznia do d. 3 1 grudnia wlącznie. 
Uwag a. .Jeżeli działalność Stowarzyszenia 

rozpocznie się vv pierwszej p0łowie roku, wówczas 
pierwsze sprawozdanie zestawia się za czas, pozo
stały <l.o 1 stycznia roku następnego . W razie roz
poczęcia działalnoifoi Stowarzyszenia w drugiej po
łowie roku pierwsze sprawozdanie zestawia si ę za 
rok następny z dodaniem czasu dzialalnośC'i Sto
warzyszenia w roku ubiegłym. 

§ 144. Zarząd Stowarzyszenia zestawia co 
rok sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia. 
Sprawozdanie powinno zawierać: a) bi.lans rachun
ków na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego, 
b) rachunek zysków i strat. Sprawozdanie po roz
patrzeniu go przez Komitet Nadzorczy i Komisyę 
Rewizyjną, ł ącznie z ich wnioskami przedstawia się do 
1?;atwierdzenia zwyczajnego zebrania ogólnego Sto
warzyszenia. Na dwa tygodnie przed zebraniem 
ogólnem drukowane egzemplarze sprawozdania 
rocznego rozsyła się członkom Stowarzyszenia. 

§ 145. Po zatwierdzeniu sprawozdania przez 
zebranie ogóL1e Zarząd ogłasza do wiadomości 
publicznej bilans oraz rachunek strat i zysków i 
przedstawia całkowite sprawozdanie wraz z ko
pią protokółu zebrania ogólnego w dziesięciu eg
zemplarzach do Oddziału Przemysłu. 

§ 146. Oprócz sprawozdania rocznego Za
rząd corocznie przedstawia do Oddziału Prze-

mysłu wiadomości statystyczne, dotyczące opera
cyi Stowarzyszenia wogóle i wszczególności wy
padków nieszczęśliwych w przedsiębiorstwach, na
leżących do Stowarzyszenia. Postać pomienionych 
danych statystyczn_vch zatwierdza Rada ubezpie
czeniowa. 
Vili. Zmiana składu Stowarzyszenia. Zamknię

cie Stowarzvszenia. 
s H 7. W razie przejścia należących do skła

du Stowarzyszenia przedsiębiorstw do innego Sto
warzyszenia ubezpieczeniowego lub przeciwnie w 
razie wejścia do skladu Stowarzyszenia przedsię
biorstw, nalcż<~cych do innych stowarzyszc1'i ubez
pieczeniowych, przejście praw i zobowiązai'i. od 
jednego Stowarzyszenia do drugiego, o ile nie mo
że być ustanowiono na zasadzie praw obowiązu
j'1;cych i ustaw właściwych stowarzyszeń, określa 
się na mocy porozumienia wzajemnego pomienio- ~ 
nycb stowarzyszeń., wyrażonego w odpowiednich 
postanowieni.ach ieh zehrafi. ogólnych. a \Y razie 
braku takiego porozumienia na mocy postanowie
nia J{ady nbezpieczeniowej. 

§ 1-1-8 . \V razie zamknięcia Sto\varz.nizenia 
likwi<lacya jego interes6w dokonuje się na zasa
dach. zatwierdzonych przrz zebranie ogólne pel
nomocn ików Stowarzyszenia. 

Załącznik do ~ 77 11stawu. 

Wybory pełn()mocników. 

§ 1. Na zebranie ogólne pelnomocników 
Stowarzyszenia (~ 7-1-) członkowie Stowarzyszenia 
wybierają z pośród siebie pełnomocników na ter
min trzyletni na przytoczonych poniżej warun-
kach . · 

U w ag a. Do czasu otrzymania wyndenio
nych w ~ 2 przepisów niniejszych danych za 
pierwszy rok sprawozdawczy i dokonania na mo
cy nich wyborów pełnomocników zgodnie z prze
pisami niniejszymi , pełnomocnikami są osoby, wy
brane dla ułożenia ustawy Stowarzyszenia ubez
pieczeniowego Warszawskiego na zasadzie przepi
sów, ustanowionych d. 26 styc:mia r. I 91 il przez 
Radę ubezpieczeniową, i zatwierdzonych przez mi
nistra Handlu i Przemysłu w dniu 21 lutego r. 
1913 (Zbiór praw r. 1 9 l3 M 62). 

§ 2. 50 pełnomocnik6w wybiera L-1- grup 
zawodowych, wyliczonych w u wadze 1-ej do ~ 99 
ustawy; oprócz tego wybiera się po jednym peł
nomocniku z każdej guberni, należącej <lo Okrę
gu ubezpieczeniowego Warszawskiego. Podział 
wymienionej liczby 50 pełnomocników pomiędzy 
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dzie najmniej pięciu osób, nie pelniących żadnych 
obowiązków w 'towarzyszeniu. Członkowie Zarzą
du i jego wydziałów po wyjściu nie mogą być 
wybierani na członków Komisyi Rewizyjnej przed. 
upływem roku od dnia wyjścia. Komisya R<>wi
zyjna ma prawo zapraszania do swoich czynności 
osób kompetentnych z prawem głosu doradczego. 
oddzielnemi grupami odbywa się na zasadach 
następujących: dla każdej z H grup zawodowych 
określają się stosunki procentowe, obliczone na za
sadzie danych roku sprawozdawczego, poprzedza
jącego wybory, czterech liczb, odnoszących 8ię do 
tej grupy, <l.o takich samych odpowiednich czte
rech liczb, odnoszących się do sumy wszyHtkich 
ezJonków Atowarzvszenia, mianowicie: l ) liczba 
prze<.fai~biorstw, należących <lo skladu 8towarzy
szenia, 2) lil'zba ubezpieczonych robotników i pra
cowników, :~) suma płacy zarobkowej tych osób 
i ł) imma opłat ubezpieczeniowych, zapłaconych 
przez czlonków Stowarzyszenia. Z określonyeh 
w ten spos6b dla każdej grupy czterech stosun
k6w proc·entowych wyprowadza się średnic liczby 
aryt1111·tyC'znc, które służą jako \YSp<iłczynniki pro
por<'youalno~ci przy podziale ogólnej liczby pPlno
mocnik<lw pomiędzy grupy. Przyt<>m każda gru
pa zawodowa powinna m i eć przynajmniej jedne
go pelnomoenika; cllat0go też, jeżeliby przy po
<lzialo proporC"yonalnym okazalo się, ż<' na jaką 
grupę przypada liczba mniejsza od j edności, to 
takim grnpom wyznacza się z ogólnrj liczby peł
nomocników po jednym. Pozostałą liczbę pełno
mocników rozdziela się znowu pomiędzy grupy 
zawodowo z wyh\czrniem jednak tych, na które 
przypadło już w sposób wymieniony powyżej po 
je<lnym peluomooniku, zgodnie do ustanowionych 
pierwotnie wsp61czynnik6w proporcyonalności ucze
stniczących przy tym podziale grup, przyczem 
przestrzega się warunek zasadniczy, żeby każda 

'grupa zawodowa miała swojego pełnomocnika. 
Wymieniony sposób obliczania pro·wa<lzi si ę dotych
czas, dopóki cala liczba pełnomocników nio zosta
nie podzieloną pomiędzy grupy. 

§ 3. Wybory pełnomocników dla każdoj gu
ben1i i dla każdej grupy zawodowej odbywają się 
oddzielnie. Właściciel kilku przedsiębiorst"'. zali
czonych do różnych grup zawodowych lub znaj
dujących się w r6żnych guberniach, birrze ll(lzial 
w w.rboraeh pełnomocników d la każdej grupy i 
dla każdej gubernii oddzielnie. 

C' \\'ag a. Jeżeli wŁaścicicl przedsiębiorstwa 
zostanie wybrany jednocześnie przez gubernię i 
grupę, w6wczas pozostavtia mu się dowolny wybór 
zo ta6 przedsta\.Yicielem gubernii lub grupy, a po
zostalc wolno miejsce zajmuje następny podług 
większości głosów wybrany. 

~ 4. Członek Stowarzyszenia, w którego 
przedsiębiorstwie pracuje 100 lub mniej robotni
ków, korzysta przy wyborach z prawa jednego 

głosu. Każdy członek Stowarzyszenia, mający w 
przedsiębiorstwie powyżej 100 ubezpieczonych, korzy
sta z liczby głosów, równej liczbie os6b, zatrudnio
nych w jego przedsiębiorstwie i ubezpieczonych w 
Stowarzyszeniu, podzielonej przez LOO, przyczem 
reszty, pozostałe od podzielenia przez 100, r6wno lub 
większe od 50, liczą się za pelne setki. 

U waga. Liczba głosów właściciel a kilku przed
siębiorstw, zaliczonych do jednej grupy zawodowej 
lub zna:jdujących się w obrębie jednej gubcrnii, obli
czają się wed-lug ogólnej liczby osób, zatrndnionych 
łącznie w wymienionych przedsiębiorstwach. ,q .. ~ 

§ 5. Układanie list wyborczych i wszelkie 
czynności, dotyczące wybor6w, powierza się Za
rządowi Stowarzyszenia. Czas dokonywania wyborów 
oblicza Zaruld w ten sposób, żeby nowy skład peł
nomocników został wybrany nio później, niż po 
upływie terminu pełnomocnictwa istniojq,cego skła
d n pełnomocników. 

~ li. Listy wyborcze dla gubernii powinny 
zawierać spis wszystkich ubezpieczonych przed8ię
biorstw, znajdujących siP, w gubemii, listy zaś dla 
grup zawodowych spis wszystkich ubezpieczonych 
zaklad<5w danej grupy. \V listaeh powinny być 
wymienione: 1) liczba pE>łnornocników, mających 
by(: wybranymi, 2) nazwy przedsiębiorstw, 3) licz
ba glosów, należących do każdego przedsiębior
Htwa, -t) adres pocztowy przedsiębiorstwa, 5) imię 
i nazwisko wlaściciela przedsiębiorstwa lub jego 
przedstawiciela. vV coln otrzymania wiadomości 
o imionach i nazwiskach os6b, podlegających 
wniesieniu do list woborczyeh, Zarz<\<l zwraca si ę 
bezpośrednio do czlouk6w Stowarzyszenia, którzy 
obowi<,zan i s<\ udzielić żądanych wiadomo~ci w 
t<>rminie oznaczonym. Jeżuli Zarząd nie rozporządza 
danemi co do imienia i nazwi>;ka wlaściciela zakła
du przemysłowego lub jego przedstawiciela, 
wówczas pomieniony zaklad korzysta tylko z pra
wa wyborczego czynnego. 

L' w ag a. Do listy wyborczej.danego Oddzia
lu wpisuje się tylko jeden prze<lstawitiel każdego 
zakladu przemysłowego. 

§ 7. Oświadczenia co do zauważonych ni e
prawidłowości mogą być zglaszano <lo Zarządu 
w przoci<\gu nzech tygodni od <lnia ogłoszenia 
list wyborczych. Po uplywio tego terminu Za
rząd, poprnwiwszy omyJki zgodnie z odpowicd
ni emi oświadczeniami, kt6re uznane zostały za 
słuszne, przedstawia listy Komitetowi ~ adzorcze
mu wraz zo opinią co <lo oświadczeń, uznanych 
przezeń za niesłuszne. Jednocześnie Zarząd zawia
damia osoby, które zgłosiły swoje oświadczenia, 
o swojem postanowieniu. 

§ 8. Listy wyborcze po poprawieniu ich w 
sposób, wymieniony w § 7, zatwierdza Komitet 
Nadzorczy. Postanowienia Komitetu Nadzorczego 
są ostateczne. 

§ 9. N'ajpoźniej na cztery tygodnie przed 
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upływem terminu składania kart wyborczych każ- scu i czasie pomienionego posiedzenia zawiadamia 
dy wyborca otrzymuje drogą, korespondencyi po- się członków Stowarzyszenia. 
leconej: a) drukowane oddzielnie dla gubernii i s 12. Za wybrane uważane są osoby, które 
oddzielnie dla grup zawodowych karty wyborcze otrzymały stosunkowo największą liczbę głosów. 
z wymienieniem w nich numeru, pod którym zapi- 'vV razie równości glosów w razach koniecznych 
sany jest dany zakład w odpo>viednie;j liście wy- rzuca się losy. 
borczej, liczby głosów, należących do wyborcy, § 13. Po dokonaniu wyborów zestawia się 
oraz liczby pełnomocników, podlegających wybo- protokół, w którym notuje się wyniki wybor6w, 
rowi, b) listy wyborcze i c) pozewkę z wymienie- przyczem wybrani pełnomocnicy wpisują się w 
niem czasu i miejsca składania kart wyborczych. porządku otrzymanych przez nich głosów podług 

~ 10. Wypełnione karty przesyła wyborca g?bernii i podlug grup zawodowych z wymienie
Hposobem poleconym do Zarządu Stowarzyszenia. mem liczby otrzymanych przez każdego głosów. 

§ 11. Czlonkowie Zarządu i Komitetu Kad- Pozostali w tym ,,.amym porządku zaliczają się do 
zorczego obowiązani s<\ ifoiśle przestrzegać tajemnic~ I kandydatów, którzy zastępują pelnomocników da
wyborów. Obliczenie otrzymanych przed otwar- 1 uej gubernii lub grupy wówczas, jeżeli pelnomoc
ciern posiedzenia kart wyborczych po rozdzieleniu nik przcstal być przedstawicielem danej gubernii 
ich wedlug gubernii i grup zawodowych dokonu- lub grup~' · .Protokół podpisują członkowie Komi
je s i ę na zebraniu pnblicznem Kornitetn ł\adzor- tl.'tu ;.Jadzorc>zogo i życząey sobie togo z pośr6tl „ 
czego, w kt6rem mogą brać udział wszyscy życzą- obecnych e;zlonk6w Stowarzyszenia. 
cy sobie tego członkowie Stowarzyszenia. O miej-

Główne sposoby wywiadów poszukiwań górniczych. 
Powracająe do poprzednich oznaczeń. będzie 

.Ponieważ trójkąty prostokątne BB1 R 
są podobne, przeto mamy: 

PUC my mieli: 
I I 

KH1 BB1 

PG1 = C01 

Trójkąty prostokątne AB, Qi 
zależność: 

PC, H dają, nam 

KB1=l1 Sin [180°- (11. - ~+9o0)J = l1 Co8(;- -o.), 

PC1 = t2 Sin I ~ ~ + 90°J = t2 Cos ( ~ - n 
Ponieważ nadto: 

BB1=h,- h0 

przeto możemy napisać: 

l , Cos (~- 11.) h1- h0 
l

2 
Cos (; - - ~) = fi2°_:::1i

0
- · 

I Tg(~ - ~) = Co tg(~ - o.) 

U pa<l pokladu otrzymujemy 
kątów B BJ( i CC P, mianowicie: 

BB CC T<Y Yl - i _ i 
0 . • - BK

1 
- CP, ' 

r6wnież z trój-

h2 ho . 
t C 

- -·-) ...... (3t) 
2 os l;- ~ 

Poprzestaję na przytoczonych wzorach, jakkol-
1 wiek nie wyczerpują one zupełnie najrozmaitszytli 

odmian Bposobów wyliczania rozciągłości i upadu, 
1 

które można znal eźć w literaturze. Niema możno
i ści r6wnież · wskazać wszystkich rozwiązań wykrc-
1 śl~ych za'd~~1ia o rozciągłości i upadzie na zasadzie 

Nazwijmy teraz~- ~=e, a więc ~- o. = s+ trzech otwor6;v Y''iel'tnicz.ych. . , . + ~ - o.; równanie nasze w kształcie rozwiniętym I Jedn~1-:i z podstawowycl.1 zagadmen geometry1 
będzie można napisać: wykreśl:p.e1 3est przeprowadzić płaszczyznę przc:>z 

. . · trzy punkty, których rzuty są dane. Jest to oczy-
Cose C~80--7.)-Sme ąm(3-7.)_l2 h1- ho_= I wiście nasze zagadnienie; ślad tej płaszczyzny na 

Cos c - t1 "h2-h0 P· poziomej płaszczyźnie rzutów jest ki.erunkiem 
rozciągł<:>ści. a kąt nachylenia kątem upadu; należy luh 

Cos (p - .,;)- Tg s Sin(~ - o.).=- tJ· 

skąd: 

T 
_ _ Cos ~-o.) 

ge- Sin (~-o.) 

) 

!J. ' . p. 
= Cotg0-o:)- Sin (p :..... 7.)" 

tylko dla oryentacyi, żeby pionowa płaszczyzna 
rzut6w przechodziła przez południk. 

Przytocz~ tylko jeden bardzo dogodny spo· 
f sób rozwiązania wykreślnego. Niech otwory ozna-

1 

czone będą literami A, B i C, najgłębszy z nich 
jest A (max.), B posiada głębokość średnią (med.) 
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i najpłytszy O (min.). Ujścia otworów łączę w j Istotnie, prosta FE jest rzutem części FD prostej, 
trójkąt ABC (rys. 24). Do linii, łączącej otwór n.aj- łączącej otwory min. i max. Trójkąt HDA kładzie
głębszy z najpłytszym , t . j. do prostej AB prowa- my na dolnej płaszczyźnie poziomej, obracając go 
dzę prostopadłą w punkcie A. Na tej prostopadłej naokoło prostej RA, jak naokoło osi. Łącząc C z 
odkładam długość AD, równą różnicy głębokości G, znajdujemy rzut prostej med. t. j. F, który 
max.- min. i AE=med.- min. Zpunktu E prowa- oczywiście j.est równy jej zarówno co do wielkoś
dzę równoległą do AB aż do przecięcia się jej w F ci jak' i co do kierunku. Kąt upadu znajdujemy 
z prostą BD. Z punktu F spuszczam prostopadłą przez ułożenie na płaszczyźnie poziomej trójkąta 
na AB, punkt przecięcia się jej z AB, mianowicie DEK'. 

,' 

l{ys. 24:. 

a, Jączę z U]SClelll otworu c (med.). Prosta OC 
daje kierunek rozciągłości w obrębie otworów. 
Azymut rozciągłości otrzymuje się zapomocą zmie-

Błędy w określeniu głębokości otworów pocią-

rzenia kąta o (NS z Ca). Prostopadła, spuszczona H.ys. 25. 
z punktu A na CG, daje kierunek upadu; na pro-
stopadłej do tej ostatniej w punkcie A odkładam gają za sobą niedokładności w wyniku obliczeń, lecz 
AL= max.- med. i punkt L łączę z punktem K; 1 gdy błędy te S<li stałe, co ma miejsce np. w razie 
wówczas kąt LKA da szukany kąt upadu . I zastosowania do pomiarów niedokładnej taśmy 

Dla udowodnienia prawidłowości postępowa- i (wyciągniętej lub skurczonej), to pomimo niedo
nia przy wykresie p~wyższym zwróćmy się do ry- klad1wgo o~reślenia głębo~ości upad i rozciągłość 
sunkn w przestrzeni. (rys. 25). Prowadząc pla- 1 zostaną obliczonP dokładnie. W rozpatrywanym 
szczyzny poziome przez punkty przecięcia się otwo- bowiem wypadku blędy są proporcyonalne do 
r6w z pokładem min. i med., otrzymamy na li- zmierzonych długości , a prneto zamiast h0 należy 
nii pionowej otworu max. odcinki max. min. i napisać kh0 , zamiast h1 należy kh1 i zamiast h2 na
med.-min. a na pokładzie punkt F, rzut kt6rego leży /.·li'.!; wz6r dla stycznej azymuta rozciągłości 
na płaszczyznę poziomą jest szukany punkt G. : nie ulega przytem zmianie: 

'l'gó = (kh1 kh0 )l2 Sinc2 (kh~-kh0)l1 Sino, (h0 fi0 )t2 Sin ~1 -(h2 h0)t1 Sin3, 
(lch1- kh0)l2 Cos32 - (kli2-- k170 )l1 Cm>?1= {lt1 - /10)l.! Cos<i'.!-(h2 h0)l1 Cosó1 

To samo można powiedzieć i o otworach o<l- · wywnioskować, że sposób po111iarn głt:ibokośei 
chylonych, jeżeli po odchyleniu pozostały one otworów zarówno jak ich odległości wzajemnych 
r6wnoległerni . powinien być, pomijając inne warunki, ściśle jed

Gdy odległości pomiędzy ujściami otworów nakowy we wszystkich robotach wywiadovvczych, 
hyly mierzone zapomocą tej samej niedokładnej a przeto pomiary i notowania powinny być wyko-
taśmy, to wobec tego, że stosunki: nywane wszędzie przez jedną osobę i podług jecl-

kh1 - lcho hi __ ho nakowego szablonu. 
- --- - Stosowanie otworów pochyłych daje możność 

kl1 - l1 określania upadu i rozciągłości bez przenoszenia 
kh2 - kh

0 
hi- ho przyrządu wiertniczego. Sposób powyższy stosowany 

--kh-;-= z
2 

- , I jest często w chodnikach, ale nic nie przeszkadza 
do stosowania go do wiercenia z powierzchni 

nie ulegają zmianie, wartość stycznej kąta upadu (rys. 26). 
pozostaje również bez zmiany. F. CoLowF.z w pracy swej „Recherches mi-

z przytoczonego powyżej rozumowania można I nieres" mówi co następuje: „Przypuśćmy, że pod 
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warstwą skał płonnych otwór pionowy spotkał po- I pomocą jednego otworu wiertniczego rozpoczęło 
kład w punkcie A; można wykonać drugie wior- się mniej więcej 50 lat temu i zaczęło przyjmować 
cenie, które spotka pok.lad w punkcie B. Z roz- I kształty bardziej realne wraz z rozpowszechnieniom 
wiązania trygnometrycznego trójkąta .110 B znaj- się wiercenia obrotowego, które, jak wiadomo, da
dziemy kąt pochylenia pokładu , t. j. kąt jego I je możność otrzymywania rdzeni skal przewierco
upadu. " nych. Szczególniej wiercenie dyamcntowo ·dostar-

W rzeczywistości otrzymamy tylko kąt na- cza rdzenie, z których można utworzyć całkowitą 
chylenia prostej AB, lecz wcale nie upad pok.lad u kolekcyę przewierconych skał, oczywiście z wyjąt
lub upad jego tylko w wypadku szczególnym . gdy kiem warstw miękkich. 'Wiel kość upadu pokladów 

łatwo określi ć na zasadzie bezpośrcdnicj ohserwacyi 
tJ płaszczyzn nwarstwowania w rdzeniach, ale kierunek 

~_.~ upadu lub, co wychodzi na jedno, kierunek rozciąglo
ści pozostaje ni eznanym. Sposób trzech otworów, roz
patrzony powyżej , daje co prawda możność określenia 
roz<'i<\glości, aJc wymaga on trzed 1 otworów w nir
wiolkich odleglośeiach od siebi<', które S}\ niemoż-

1 

liwc w razio dnżoj gl ębokośei od powi0rzeh ni. ba; 
danych pokładów. Opr6cz tego obecność m:koków, 
strornycl1 fald lnb g<l~· wlaśriwości chi:.rakt0rystycz-
nc pokla<lów podlegaj<~ szybkim zmianom tak, że 
nir można wskazać dokladnic pokładu, któr.\· 

R~·s. 26. znajdo wal by się we wsz~1 stkich trzech otworach. 
w6wczas określ enia na zasadzi<' grup~- trzech wier

otwór 013 leży w płaszczyźnie, prostopadJej do po- cc1'i b1~dą z natury rzeczy bardzo nit>dokła<lnc albo 
kładu; żeby jednak skierować go w odpowiedni naw0t nic nic \vart<> . PrzyrzHclów do orv0ntowa-
8posób, należy znać kierunek rozciągłości . ~ato- nia rdzeni, otrz,rrnanych ;, ot~vorÓ\Y, tak ~wanych 
miast j eżeli wywiercimy jeszt;ze jeden otwór OC, stratanwtnhv. istnieje' bardzo wicl0, lecz dotychczas 
to będziemy posiadali zupełnie dostatoczną liezh~ I trndno wskazać, które typy Hą najl epsze. Ponic
danych dla wyliczenia rozciągłości i upadu. Istot- 1 waż nadto w pracy ninicjsze:j nic mam zamiaru 
nic, j eżeli zapomocą bezpośrednich pomiarów okre- opisywać prz~Tząd6w wogóle ani też sposobów 
8limy rozciągłość i upad .otworów OB i OC, c·o posługi wan ia <>i~ n imi, przeto poprzcstant-: tylko 
daje nam jednocześnie rozciągłość prostych AB i na wskazaniu, że, jak si<; zdaje, praktyka oddaje 
AC, jako leżących w jednych z poprzc<lniemi płasz- pierwszef1stwo przyrz<1dom GoTA~tA, I:-rnAXA. Mli":TN~ 
czyznach pionowych, to zwykłe oblirzcnie t rygo- i t. d. Przyrządy Le przy osLrożnem i urnieji:tnem 
nometryczne pozwoli określić wielkość kątów O.AB obchodzeniu si~ z nimi (1aj:-i, wyniki zaJawalają
i OAC, na tej zasadzie, że długości boków O.l, , ce. Zakres stosowania stratametrów jest jak do
OB, OA i OC jak również kąty AOB j A OC są znane. tych czas ograniczony wierceniem dyarnentowern ; 
Kąty, dopełniające do OAB i 0.-1 C, dadzą nam dla wiercenia szybko udarowego i dla nowyeh wy
wreszcie upady .-I B i AC; w ten sposób zadanie nalazków w rodzaju taranu hydraulicznego Wor,
zostaje sprowadzone do rozpatrzonego powyżej , t.j. SKIEOO lub wiercenia zapomocą śrutu stalowego, 
możemy zastosować wzory lub wykreślenie, uży- zadanie oryentowania otrzymywanych rdzeni nie jest 
wane do rozwiązania zagadnienia URBANOWICZA. I jeszcze rozwiązanP należycie. W każdym razie 
Zamiast obliczania upadu prostych A B i AC spo- wiercenie dyamentowe ma tą przewagę nad inne
sobem trygonometrycznym, dogodniej jest znaleźć 1 mi , że pozwala otrzymywać dłuższe rdzen ie. 
te kąty przy pomocy wykreślenia tr6jkąt6w OA B 
.-i 0 .-l C. (c. d. n.) Stanisław Doborzyń~ki. 

I 

4. St ratam etry. \ 

Dążenie do określenia położenia pokład6\Y za \ 
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Ruch wagonów węglowych w mareu r. 1914 
Drogi żelazne przeznaczyły dla kopalń w za-1 drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej i średnio 

glP,hin l);~hrow~·ki<'m do naładowania węglem na po -l.J.9 wagonów dróg żelaznych Xa<lwiślai1skich 
marzec r. 191-t: Warszawsko - Wiedeńska od 2 do (w tern przeciętnie 122 wagony dla przeladowa
L-l marca włącznie na poniedziałki po l B37 wago- nia w Gołonogu a 327 wagonów dla podstawiania 
nc!w, na wtorki po J 338 wagonów, na środy po na kopalnie). 
l 3;37 wagonów, na czwartki po 1 280 wagonów, na W marcu pięciu lat ubiegly('h drogi żola
piątki po l O:JO wagonów i na soboty po 1 338 zne przeznaczały do na ładowani a węglem na dzień 
wagonów, średnio po 1 280 wagonów na dzier1 ro- roboczy: 
boczy, od Hi do ;31 marca włącznie na poniedzial- ); a 0 w ' ś 1 " t• s k ' • 

ki, wtorki, środy po l 300 wagonów, na czwartki w~ii"."'<l:~:i: P~~·~~;~f~'i: P,::'·;'f.'~~„0~~~~/0 1t.,v.em 
po 1 250 wagonów, na piątki po 1 (),)() wagonów i a g ~ " 0 "' 

na soboty po 1 i300 wagonów, średnio po 1 2;)0 r. 1909 l 020 2±0 lJO 350 
wagonów na dzień roboczy; Xadwiślańskie -t(il 1910 986 132 79 211 
wagon na dzieli roboczy. 1911 998 ~ l~ 120 335 

Kopalnie w zagłębiu Dąbrowskiem na marzec " 1912 l 0:10 241 109 360 
r. 1914 podzieliły między sobą wszystkie wagony 1913 1170 289 J22 :l-ll 

Wynik zapotrzebowania wagonów przez wszystkie kopalnie i podstawiania przez drogi żelazne 
w marcu r. 191-l był następujący (dodatkowe podstawianie wagonów w poszczególne dni na jedne 
kopalnio pokrywa odwołanie innych kopab1): 
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Przypada- Droga żelazna I W porównaniu ~ tam, co na-
J\opaluie N ależnlo leżało, droga żelazna p.>dsu-

Io z podzia- podsli&wiła wiła więceJ (+>lub mniej (-> 
Nnwa drogi i.elnnej lu od wołał) pods\awić Na d:deń I ----

Woiróle roboczy W o g- ó le 
°Io \\" _.\ G o :; ó w 

W arsiawsko-Wiedeńska 31 660 I 161 I :rn -t!l!l :rn 628 1185 87 J 3 
~;.dwiś lańskie 8 097 3i'>6 7 74 l 7672 :107 6!1 -0,8 

1l.aze111 I i>9 7i)7- l 517 3-; HO :naoo I 492 940 - 2,4 

Wynik zapotrzebowania wagonów przez poszcz?gólne kopalnie i podstawiania przez drogę żelazną 
Warszawsko-Wiedeńską w marcu r. 1914 był następuJa,cy: 

Odwoła n o o 
~ 

·--" Przypada- Nnleinlo 
Droga żelazna 
podstawiła 

N11„w• kop•lni 
c ~ ło z po- , w porow- . . ! ~ działu Woµ-olo uan.10 z po- ' 11odst11w1ć 

,o o I j dz1alo111 W ogól~ :Ka dzień 
1·o boczy 

Niwka 

K li rnonlów. 

Morii mer 

Milowiee 

Snlnrn 

J(ui 111ier1 . 

lir. J{e11 11rd 

Pa ryż 

Czela di 

Grodiiee t: 

~' l ora 

Fra ncis••k 

MikolAj 

Red en 

An toni . 

An drzej III 

Alma 

F l olz-R~dolf 

Grodziec I 

SlHnislnw 

Zdzisław 

Jupiter 
Ja u ezy b A1"1eryka 

Wa1ie1yków 

Kami lla 

Helena II 
Poręba 

Lilit 

'"" I~ w A G o N ó l i' I ·:. 

I 2 5 I 865 

I 25 I' J. 125 
' 25 250 
12 5 , 4135 

I 25 I :'i r6o 
25 1 2254 
25 1 T 827 

25 
I 25 

. 125 1 

2- 1 
: , 2~ 

I Io 

i 2 5 
25 , 

25 

25 

1

2-

2~ I 
125 I 
1 ~~ 1 
I I7 i 
I II I 

25 

· 125 
25 

, 2~1 

I 901 

4 441 

4 I3I 

2263 

59 
IO 

6r8 

617 
300 

rgo 

I82 

100 

I7 
I2 

200 

373 

57 

286 

'27 

28 I 

i 

87 ! 
II 

56 

4 

50 
r4 

Razem 1-
, I 

31660 I I 340 

24 
12 

28 

3 
l 

2 

3 
6 

l 

47 

14 

4 

30 
2 

6 

2I 

2 

13 

9 

4 

~8 

179 

5090 
2197 

2236 
31 
IO 

618 

530 
289 
r34 

178 

100 

11 

2o6 

5 
JO 

170 

175 
323 
133 

30320 

WAGONÓW 

661 

988 

175 
3 726 
4 862 
2 197 

l 693 

r 849 
3769 
4 183 
2277 

32 
10 

668 

530 
288 

134 
r78 
JOO 

78 
I l 

220 

5 
I! 

170 

156 
322 

27 

2L 

12 

5 
7 

4 

3 
o 

9 
o 

o 

7 
6 

13 

135 5 

29628 I I 185 

W porównaniu :i'- tern, oo na· 
leżało, dro!rn żel. podatawib 

Więcej 

66 

4 

l 
52 I 
41 

I 

50 

u 
o 

l 

2 

r4 7 

I 10 

2 2 

I 2 3 1 L 

~I n i ej 

4 2 

284 7 
228 4 

386 9 

l o 

19 JJ 

l o 

3 

Opr6cz przytoczonych powyżej droga żelazna Warszawsko-Wiedeńska podstawiła kopalniom w marcu 
roku 1914-go 148 wagon6w zagranicznych do wysłania węgla za granicę, 194 wagony, stanowiące własność 
kopalń oraz 986 wagon6w zagranicznych do naładowani.a węglem dla użytku kopalń w ruchu 
miejscowym. 

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



-~ 8 PRZEGLĄD GORNICZO - HUTNICZY 367 

Wynik zapotrzebowania wagonów przez poszczególne kopalnie i podstawiania przez drogi żelazne 
Nadwiślańskie w marcu r. 1914 był następuj~y: 

C: Od I Drol;'i t ·•Jazne W poró„naniu z tern, co na-
.~ .c Przypada- wo ano Naleinlo uonstawił~· letnło, dro1ri toi. podstawiły 

~ ~ ł: ~ t 0
• - Worróle- Iw porów- I podslawić W ogóle \ Ka dzień w i~ ee} 

~ g v:1a u ,.. nan10 z po- ro bocz>' 
~~ d'>!iałom _ ----

::: ::··''. ,,, " ,„,,,,, o,,'/ ~ ,:~ ..-ó .: i ··:, "" ,
1

,. : ,:, o 

1
• ~ ó' :· 

x.iwa kop•ln ~I n i ej 

Morlimer • i~ I ó?iO ó8 I Il 4\l'Z 490 I ·w 
lir. lte1111rd 2a I 450 J 4fl0 I 420 57 
Paryż • • 2fl 1 7(10 I 6ó5 I 6:15 65 
l\a1i111ier1 • 21' 2 375 2 't·Hl 2 2411 9(, 

45 3 

Jhden . 25 j ł50 450 44ł 18 
Wtt1iczyk6w 25 75 50 49 2 

126 5 

·r :rn ~o 

Hele na I • 13 fin f\'1 ti;, 3 
SlN11i~I""' • 2n aO :ii> 38 1 
Zdzisi ft w 7 7 6 i O 

12 u 
1 14 

llue,11 1- 8 097 ł 740 7 672 :;!i7 
Przeładowanie w Gołonogu 

n 
1-l 
31 

357 4,.t 

Saturn 
Ciel.di 
nilowi ce 
Flora • • 
Grod•iec li 
A n toni . . 
~'liih-lludolf . 

25 li25 
25 250 
2fi 750 
')" 200 

~i I ~~ 
25 2f> 

I 25 2fi 

88 

9 

31 
6 

2:> 

14 

ti2 
w 

100 

;:,37 
:.150 
7'10 
I ~l 1 
87() 

l!l 
20 

537 
360 
767 
1!11 
90l\ 

Hl 
20 

8 
:rn 

I 
I 

•1. '!a!!'~n~w % 

10 I 
i o 

ao 2 
20 

6 
I 2 

17 

o 69 

110 H 
li 'l 

:n -1 

18 7 
Kli111011l1lw. . 
Andrzej lll . 25 250 'tóO 268 11 

I I 

ll1116111 \-' 31)50 _I lf)f) Ó 2 8\J'l il 06/:S -·~2j-1 17ti ( 6 1 ~ Wol!Ól ó - 11 147 I 51!) 
1 

ó 106!f2 10 740 430 177 2 li9 

Odwołanie przez kopalnie wagonów do przeładowania w Gołonogu w miesiącu sprawozdawczym spo
wodowane zostało zmniejszeniem zapotrzcbo"\vania węgla w obrębie, obsługiwanym przez drogi żelazne 
N adwiH!ańskio. 

Rok 1913 !lok 

·w marcu 
Od początku roku \ 

do al mnrca \V mnn·u 
Do Warbzswy i Łodzi 
oraz z przeładowani<'m 
w Gotonogu w marClt 
r. 1914 wys iano wt)gla. 

„ 
:o „ 
o 
~ 

Do Warszawy dr. żel.: I 
Warszawsko - \Viede1isk' 4 829 
Nadwiśl11 1lsk i ern i • • 2 --,---

lt11tOllt \ ł 83 I 
Do lodzi • . . • 4 979 
Przeładowanie w Golo-

1 nogu: 
Sal urn 
Czeladi 
Milowice 
Flora 
Grodziec Il 
Antoni 
Flotz-Radol< 
Andrzej Ilf 
Ahn1 

óO~ 
328 
468 
11 7 
697 

I 

w A G 

220 17 092 
I) 17 

iio 11 10';) 
Uti 16 529 

Z3 
1'1 
11 

fi 
32 

ł) 

I 381 
1 G-10 

963 
301 

210\J 

o ó 

'>. 'I • ''7 1 ] ''Io" _„ :l •) G 

0 1 :.10 I 
-W- --a-:i_\l_l _I~ 

;!33 I ft 622 2'../f> 

19 
15 
13 

4 
30 

'137 
360 
767 
1 !)J 

!JOG 
J9 
20 

2i;s I 

21 
14 
31 

8 
36 

I 
1 

1 I 

1914 1

1 Od początku roku 
do 3l marcs I 

\\' r. I 111-l w Y.'lano węµ lit w 1ęcej 
1+1 albo mnie.i (-). 111z 11 r. 1913 

\V ffillTCU 

W okresie czasu. 
od poczt1Łku roku 

do SL marca 

w 
1 wagonów 0 1 

10 
wagonów 

15 G'l4 
lti ~O\J 

I 07'1 
!177 

J 263 
406 

2 559 
30 
39 

:{nO 
1 

I 222 
I) 

222 
222 

15 
13 
17 
6 

35 I 
o 
1 
5 
o 

+ ó42 + 18 
+ ótill 

+ 64:.l 

I 

+ I I 1- I 60-l - 9 + 900 + I !l I + 112 

+ 12 1-- 1 -l85 I . - 9 + 1:l - :{20 - 2 
I 

+ 35 + 1 306 I ·- 22 + 32 + 10 63 - ~ 
+ 29\l + IH + 30() I + 31 
+ H + 62 t J 05 t 35 + 209 + 30 4!>0 21 + 19 + 30 + 15 + 300 ~{ 7 

+ 268 I + = I t 3:l~ t 
lluem _..,.2,_,1,...,.1.,,..1 - 1--SS-1 5 8:>6 31168 I~ 6 700 ~I + !)~ \-+.,.-.-45- -+.!---8-64- -+.;---, 0---
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Kopalnio w zagłębiu Dąbrowskicm wysłały drogami żclazncmi w marcu r. Hl14 nastę 
pującą ilość węgla: 

Nazwa kopal11i 

na War· Droga blaz 
szawsko-Wie 
Niwka 
K.limontów 
Mortimet· 
Milowico . 

deńska.. 

H ra.Uin. lldHnr cl 

K'A.'l.imior•,, 
Saturn 
Czeladł. . 
(łrociz i ec ll 
P'lorn 
l•'rn.11 0 1„ , .„ lc 

Mil<ołn.1 
An to11 i 
łł. uclo11 

'4'HH:1.-lt11.J,,lf 

1J1·o<h-.ioo I 
A ncł rze i I (L 

Japiter 
Stanisła,„ 

\i\" a6C7..V lcó w 

F lorynn . 
Ameryka . 
Lilit 

Alma 
Ni e r1~d" 

Poręba 

K>Lmilla 
Relonn Jl 
Elka 
Zdzisław . 
Andrv.ej 11 

-

ł tnY. .eu1 

lazne Drogi że 
Nadwiśle. ńskie. 

N i wkt\ 
Mortiu1ur 
H1·ft.Uin l{\uuu· 

Pn.ryż 
Kn..,.im1 e r..,. 
Lteden 
Stnnieła.w 

Wańczykó'v 

Hel ena 1 
Zdzisław 

Lilit 

w 

.1 

em 

(J "o. J 6 

___ J_fo_k-,..-1f_11_3 ____ L _ _ R ok l 914 \\" r. 1914 wysłano węgla w ięcej 
•i-) albo mnioJ (- J, niż w r. 1913 

W mal'Cu 

1 027 47 
n:ł :rn 
21 5 10 

a 355 I li'>2 
1 490 I 1>8 
1 679 I 76 
224! 102 
4 :!56 I 1!18 
:i :ua ! 146 
3 226 1ł7 
1 913 l 87 

36 3 
28 1 

.rw 
I 

19 
606 27 
15<! 

I 
7 

Iii 3 
174 8 

- -
41 2 
6 o 
ń o 

17 I 1 
a o 

213 I 10 
I 

Ha 

I 
6 

i in 13 
~ o 2 I 77 ::i I 
16 

I I I 
11 o 

I - I -

21' 791 11 172 

l 089 I 50 
il f> fl 16 

1160 53 
l 375 62 
l 664 76 

283 13 
39 2 
27 l 
45 

I 
2 

3 o 
3 u 

6 044 275 

----
31 835 ! 447 

Ort po'""·l\tku roku 
eto 31 marca 

o 

3 13-l H 
2 260 n 

83i'> n 
11 940 J68 
b 09\) n 
5 :ł6\J 76 
7 091 100 

14 18! :wo 
!OHt 147 
10 51;) 148 
5 9 la 83 

llG 2 
71 l 

1 ::179 19 
2 119 30 

537 i 
213 ::i 
761 11 
- -

1 ~8 a 
28 o 
17 li 
64 1 
ó I o 

772 ' 11 
462 6 
999 u 
127 I 2 
3:0 

1 
4 

60 I 1 
u 1 1 
- -

I 
85 1)83 l l\JS 

I 
3 566 I :.o 
I 154 16 
3 li74 56 
4 .J.:17 ti3 
1) 447 77 

851 12 

1-ii I 2 
87 l 

22g . 3 
21 I o 
a o 

19 91 1 I~ 
10.i.99.i. I' 478 

\ \I marcu 
Od lh•C''-ł\tkn ro 1~ 11 --

oo :-n marca 

I w Okl'<>•i<> C,;IUU 

•)Ci l)OC:t.Ątku s..Oku 
do 31 marca 

V..' marcu 

N 

I ,_ I 

(i6 ! n 1601 22 :J66 - :i ;, - l 533 - 4!! 
!!88 40 3 O'l.3 42 I± 'l61> '+ 37 + 76::! + 3 :ł 

175 7 f>32 7 JO I- 18 - :rn:i - ;){i 

a 994 I 160 11 881 163 + 639 + 1\) - ~) \I - o 
1 8!l:l 76 :, l!J:J 71 403 I· 27 + !13 + 2 

I 
l 799 I 7'.t i'>:lol!l n + ::w + 7 - 20 - (l, 

2 156 86 (i 278 86 - 88 - 4 - 8 l:l - 11 
5 334 I 

2 13 1 ~ 402 197 + \!78 + 4"! + 2 18 t 2 
4 191 168 1 l 6:l3 160 !J(j8 30 I- 1 I !J 'I I 11 
4 380 l 75 11 8 21 162 t 1154 + :rn + I 30ti 12 
2 281 I 92 (\ 398 88 368 f- rn + 483 1 + 8 

:IO I I lJti I - 6 -
17 , - 20 - 17 

IO o ::11 o - 18 - 64 - .w - ;i() 

f>'l!l I 21 1 616 22 + 109 + 26 + 2::l i + 17 
668 I '!.7 I 9f>3 27 t 62 + IO j - 166 - 7 
178 7 5!7 7 26 + 17 - 20 - 4 
100 4 248 „ + 39 + li4 +- :\5 + 16 " 288 !:J 8 17 11 + l l4 t 66 t 56 7 
ws 8 500 7 .... 2118 - :>oo t -
78 :ł 221 3 + :n t 90 33 17 
1 I o 49 1 .,. 5 83 + 21 75 
- l - I - - - ó - 100 - 17 - 100 

fi o 
I 

13 o - 12 - 70 - 51 - 80 
125 I 5 .J.u2 6 120 + 2 400 + 397 + 7\)40 
133 a 2:{6 3 - 8ll - 38 - ai!G - 70 

I -· 
I 

- - ·- - H o - 100 - 462 - - 100 
322 13 1 OO:J 14 + 35 I+ !2 t :i + o 
170 7 ó42 

I 
7 + 130 I+ 32ó 4l i"l t 327 

175 I 7 498 I 7 + 98 . + l 'l8 + 188 til 
- I - - I - - 16 - 100 - ~o - 100 
11 o 2i o - - - 48 - f\7 
- I - 2 o - - + 2 ' -r -I 

:io 893 I 236 86 877 11190 + r.10i + 19,7 + 1 7941 + 2 

I I 
1 275 51 H7!J 48 + 186 + 17 - 87) - 2 

49!l w 1 450 :JO -r 137 + ;-1>\ + 296 + 26 
1 HO ~7 3 !l4fl 54 + i~: I i 22 - ::Ił - l 
I 601 64 4 634 63 

I ł 
16 + 

1971 + 4 
2249 (10 6 28 .J. 86 585 37> + 8:n 15 

444 18 l 21 7 17 161 57 <!66 -:- H 
as 1 l :~5 2 1 1 - 3 - 7 - 5 
i!J 2 148 2 + 22 + 86 + łil 1 + 70 
on 3 185 2 + 2~ . t .u - 44 - 19 

6 o 20 6 + 100 - 1 - :i 
-· - - -- - 3 - 100 - :i ' - 100 

7 6-W I 306 21 .J.9i I 29! + 1 596 I + '.!6 + 1 5811 + 8 

38 ó33 ~~8 369 I~ + 6;;;;-1+-; + ·:i 375 + 3,2 

[{ F. 

„ 
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Przemysł żelazny w Królestwie Polskiem w styczniu r. 1914. 

Wytwór pierwszy. 

~urowiec: 

lej ar ski 

dla dalszej przeróbki 

w odlewach z wielkiego pieca 

bez wymienienia nazwy 

zwierciadlany 12-H0 /o Mn 
19-200/. Mn 

manganowy 50-60°!. Mn 

78-80°/0 Mn 

krzemowy 

krzemowo-z w ierciad Iany 

Stare żelazo 

Okruchy surowca 

Razem 

Wytwór drugi A. 

Hloki besemerowskie 

Hloki zlewae martenowskie 

Bloki pudlowe 

Półwyrób fryszerski 

Razem 
Wytwó r drugi B. 

Odlewy surowcowe z kopulaków 

piec§ w fa ro w ych 

Odlewy stalowe z pieców marteno 11 -

skich i tyglowych oraz gru-

szek 

Hory su rowcowe wodociągowe z 
połąaeniem mu fowem i kołn ierzo

wem 

Części fasonowe do tychże . 

Razem 

Bloki kule i przewalcowane ja

ko leż kęsy płaskie i równo

boczne 

Wytwór trzeci. 

Belki żelazne dwuteowe i koryt

kowe wysokości ponad 100 mm 

Szyny dla kolei konaych i .Fe

niks 

Wytwórczo ś <' I W :roku 1914 wytworzono więcej Zapas y 

Rok 1913 I Rok l9H (+}lubmniej(-},niżwrokul913 

----1 Od pocz11t- - --, Od poczl\t-
Dnia 8L-go Dnia 31-go 

stycznia styczni& 

Styczen do 81 . Styczen do 81. . I ku roku I . ku roku Styczeń 
Od początku roku 

do 81 stycznia 
r. 1918 r. 191 

- ---'- stycznia stycznia 

p u D ó w pudów o· 
.o p u o ó w 

I 
179 8191 179 8191 

I2Ó 9'1l 

I 794 005 I 794 005 I 825 88g 

195 368 195 368 3 254 
l6g 400 

_I 

2 I6g 192 2 r6g Ig'.<! 2 125 484 2 125 484,- 43 708' - 2 

I29 3191 129 3191 144 915 144 915 + IS 5g6 + 12 + 
52""I 52""' 529~,1 529'3+ a&,+ ~ I + 

I 2991675 2991675\ 3170079 31700791+178404' + 6 + 
52035 52035 375n 3751~1-r4=~ - 28-

52878 - 29, 

3r 884 + 2 

22 714 - 12 

I -

430Bo4 
2053204 

244753 
46040 

37683 
821 

70727 

687992 
922104 

4442 
429729 

66145 

23 r52 16785 

2745 10821 ---- -----
4 ~ 7o8 - 2 2 909 929 2 lBo 421 

15 596 + 12 467 333 205 627 
86g + 2 55 641 254 313 

2989 
178 404 + 6 l 46o 471

1 
i 639 379 

- - l3o8 _ _ -

I 3043710 3 043 710 3207 590 3 207 590 +163 880 + 5 + 

,., 325 + „„J + a 1+ 

14 5241- 28 35 6591 44 ~ 

163 88ol + 5 I 500 427 I 683 471 

I I ! 

16! 32) 149234
1 

149234
1 

I I 
I 

I 
12 0911+ 8 Il7 041 124 573 

I 

24913 24913 28o6r 28061 + 3148 + r3 + !2001 ng85 

-I --1 
- ' _I =L 

174 147 174 147 l8g386 
I 

I 
267002 267002 300638 107 126 97 650 

15239 + 9 

396..I+ " 

-1 -1 _/ -1 --1 
II 200 

-I 

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



370 

Wytwór trzec i. 

Szyn:• dln dróg żel:1znych pa

rowych wagi S,32 f i więcej 

na l swpę bież<\cą 

Szyny kopalniane waf.(i mniej, n i ż 

8,32 f. na l stopę b ieżącą 

St.al i żcla r,o płaskie i wszelkie 

handlowe i profilowe 

Stal resorowa i sprężynowa 

narzędziowa 

., ce men tow a 

OruL 11alcowany okrągły i kwa

dratowy 1r i\ręi:(a•·h 

Hlacha żel azna i SLalowa grubo

śc i więks;wj nad 3 mm . 

H1:1cha zelazna i ~talowa gru

boś.:i od 3 11•111 do ~ 20 włącz
nie 

Blacha do krycia dachóll' żc-

l:i.7.na i stalowa cicńsz;, od 

.)f;i io 
Żelazo i stal u1; iwers:1 lne sze

rokości od 150 do ()00 "u" 
włai;in ie oraz żelazo do ll'yro
bu 'rur 

Obręcze du kół p:iro·.vo;wwycl•. ' 
te11dro11 vrh i wagonnwvch oraz 
kołnierze 11 alcowa11e · 

Osie paro\\'ozowe. tendrowe i w:L

gonowe 11 ieohtoczo11e 

\\" ~zelkie obcinki, końce i wy

t!Ocł.ki od ll')'l'Oli u obręczy 

Razem 
Wytwór czwarty. 
\VvrobY· 

!tury ~ i1urn ionó i ~paw.an<i 

;~łączki i podkładki 

Okucia rń7.!IC 

Gll'oźdz:e maszynowe i szyno-
we 

PRZEGLĄD GÓRNICZO - HUTNICZY 1914 

Wytwó r czo ść 
1 W roku 1914 wytworzono więcej 

Z a p a s y 

I (+) lub mniej (- ), niż W NkU 1913 
Rok 1913 I _Rok 1914 

- -- --· I Dnia 31-go Dnia 31-go 
stycznia. stycznia 

I 
Od począt· Od począt-

1 ku roku . I ku roku , I Od początku r oku 
St~·czeil do 31 Styczen do 3l. Styczen do al stycznia 

stvczn.ia i I stycznia - - ------'-----

r. 1913 r. 1914 

p - · -U-- ~--0-. ~---L~ _L pudów __!_ ~ 
\ p i; o ó w 

---

24 7271 24727 

I 266 {)661 l 266 966 

13~~ 1 13667 

-1 
220 )2.') 

I 
220325 

q6 0411 q6041 

912981 91298 

60 5181 6o3181 

! 
I 

1898651 18g865l 

786u1 786u1 

I 
22 792: 227921 

I 

ro797 

1487274 

2623 

3r6049 

122264 

I 
173662. 

143 5331 143 533! 208 753 --1 - - : .. -
2 258 3431 2 258 343: 2 688 424 

146 l 37 i 146137 r67 435 
2636291 263629 267 973 

5594! 5594 

236o5 236o5 19067 

346
1+ 346 + - + 

1. 
107971- r393o1- 56 -

' I 
1487274+220308 + r7 + 

- - 13667 -100 -

, '23i+ , .:J + ::: + 

3160491
1 
+ 9,::: 7J + 43 + 

122 264 - 23 777 ' - 16 -

I 
99699+ 8401 + 9 + 

3461+ -
I 

r3930 - 56 

22030~1+ 17 
13667 - 100 

I 
2623+ -· 

95724+43 

23777 - 16 

I I 
83857 + 23339 + 37 1+ 23339 + 37 

I 

8288 5018 
I 

18 5831 IO r98 

I 
7267~2 T 049 l8r 

91551 
7395 

582r7 

35854 

44 861 

66697 86606 

75856 ,,, 66, - ,6 ~,I _ ~ I+ 16 203 - Q:l 263 27~ 
14690;! + 68292 + "'::I 68 292 + V':J ~795 I8I 592 

:'l6 197,+ 13 405 + 59 '1+ 13 40:; + 591' 12 ?5- 20 447 -~I 
208 753. + 65 220 + 45 + 65 220)+ 45

1 
4 854 7 6gr 

2ó88424j+430081 + 19 + 43oo8r + 19! r33043rl 1671070 

16743:;+ 21298 + l.') + 2L2g8+ 15 33-14+ 20663 

267973 + 4 344 + 2 + 4 344 + 2 r71o89 28996o 
- c; -94 IOO 5 594

1
- IOO 3 465

1 

Rnzem . 438 9Ó5 438 9651 455 375 

'9 967[ 3 :,,, = " I~ 3 638 - •S 30 9941 ,, 75' 

4553751+ 16410 + 4 1+ 164101 +-:; 2389921 338374 

W styczniu r. 1914 liczba og6lna zatrud
nionych robotnik6w wynosiła 19 060. 

Przytoczone powyżej cyfry zestawione są na 
podstawie danych, kt6re nadesłały następuj1:1ice 
zakłady: Huta Bankowa, zakłady Ostrowieckie, 

huta Częstochowa, huta Katarzyna, Blachownia, 
Towarzystwo Sosnowieckich fabryk rur i żelaza 
w Sosnowcu, Towarzystwo Sosnowieckich fabryk 
rur i żelaza w Zawierciu, walcownia Milowice, huta 
Puszkin, Chlewiska i Stąpork6w. 
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Zestaw ie 11 ie w .v twór~~ ś _<:_~ __ z ap asów z a okres ro cz 11 y. 
Sur o -;-i e c I ~ t nr e z c I a~,· Okruchy su1·owoa __ \Vytwor J l A _ 

\Zapn•~· w koń-) iZaunsy w koń- Zapasy w koń- lZapas.v "'.koń-
:\l ics1ąi;e \\"ytwórczośc cu miosiąca VVytwó1·cz.ośC I cu rnfosit\C~ Wytwórozośl cu miesif\ca 1 ~VytwórczośC cu mietUl\Ca 

I łuh okrosu ___ Jub okre_s~d- i.

0

1.b okr&sl1 lub okres.u 

=====================""' _Ł_ __ -== u w 

LuLy 
:\larzoc . 

I\ wiel:icń 

~'laj 

czo rwie,: . 

Lipie•: 
Sierpie ii 
Wrzesici1 
Paździorni k 
I .isLopad 
G r udzioi1 

SLyc:r.ci1 

r. 1913 

·: 

,, 
r. 1914 

1913 

1!11 2 

1911 

2 II8 612 

2086 372 

2074 284 

2 o6o597 

2 750 532 

2704 8o6 

1

2239185 2763449 I 

: 2 151 323 2 659 655 

2 lI3 555 2 767 687 

. 2 209 628 2 590 614 

. I 2 152 953 I 2 277 647 I 

· 1 '2 20:<1 872 ·1 2 433 889 
. 2 125 484 2 100 421 I 
. I 2 16g 192 I 2 gog 929 ' 

. 2 031 519 I 2 666 701 

I 425 ogr 3 o87 450 

r34 101 

83 975 

144 062 

J.30 476 
i36 888 

154 519 
139 8o5 
137 802 

154 313 

158 556 

156229 

144 915 
129 319 

502 437 

615 548 

53r 7-ł3 

765183 

902 266 

913 245 

858 653 

716 445 

499 142 

344 98g 

z88 743 

35481 

68195 

30747 

38 741 

59436 

43225 

33263 

36926 

42670 

44378 

46004 

52913 

73 322 

no 28o 

99915 
1I3 388 

192 230 

255 OlI 

239 5o6 

214 613 

I 202 542 

194 364 

251 7g8 

254313 
52044 5564r 

77 568 78862 

23 186 37 468 

286o6g6 

2 752 259 

3136055 

3002958 

2932952 

3169055 

2g88 419 

2851658 

3333822 

3091399 

3 151517 

13207590 

I 
3043 710 

2 503 265 

2 476 8gg 

14g6 013 

l 645 920 

l 56o 385 

I 617 497 

l 842 129 

l 797 721 

l 8go o87 

1 7I4 lo8 

i 582485 

i 629 422 

l 882879 

1 683 471 

:t.a miesiąc 19 1~ 212s 484 I 2 100 421 I 
726o6 

102 957 
144 915 
129 319 

205627 
467 333 

23-4 IIS 
218 217 

205 627 5291 3 254313 ) s201590 
3043 710 

2503 265 

2476899 

1500427 

971648 

15o6019 

1 683 471 

f.uLy 

Mar:r.cc • 
I\ w iecień , 
Maj , 

Czerwiec 

I.i piec 
Sierpicn 
\V r:r.esień 

Pażdzierni:

f.i s1opad 

Grudzioi1 

S1.y.:1.cń 

> 

1913 
1912 

" 1911 

r. 19 13 

,. 

" r. 1914 

216g192 2909929 I 52 0-14 55 6.p 

2 031 579 2 666 701 I 77 568 78862 

. I l 425 091 3 o87 450 

726o6 

102957 

467 333 

a34 ns 

218217 
I_ 23 i86 ___ 31_~:_~ 

l 500427 

971 648 

l 5o6or9 

I 

I 

_ \\ y t „ór,_ll l:l _ Bloki kute i pr&ownlcow~ [ _ Wytwór trzeci I Wytwór c:<warty 

Zapas~· w koń-1 \ Zapa"y w koń-1 !Zapasy w koń- lZapasv w łcoń-
\Vy twórczośó j cu mit!Siąca. Wytwórczość cu miosił\e& Wytwór~zo~ć cu mieail\CB Wytwórc~ość cu ni'ioRi~ea 

lub okrcou lnb okresu lub okresu lub okresu 

-- p u eł ó w -

130 517 

132678 

1393o6 

13 1 357 

J 18 259 

132 n6 

128 288 

n5384 

n5635 

1es737 

128 76-1 

136 558 

n6 054 

102903 

107 228 

8o758 

7086g 

108 239 

II4 821 

92879 

9968o 

lOÓ 360 

g6531 

97 650 

2 318 4o6 

2 000392 

2 550055 

2 478 552 

2 263 4~5 

2 482 948 

2 J82 779 

2 401729 

2 66o 485 

2668 26g 

I 2227 543 

l 315 776 
J 382 801 

r 475 537 

l 505315 

l 350 952 

I 524 478 

I 390305 

l 475 245 

I 461 760 

l 485 483 

l 446 885 

404 8g7 

376 557 

479 412 

389 944 

382 734 

403 365 

;.i90 510 

':\75 513 

461348 

414 304 

543 078 

322 231 

364 OIO 

313 105 

315 072 

192 435 

244 866 
312 705 

310 r34 

316 532 

347 175 

344 6n 

t!J 13 . I 
1912 

171 408 

r53 ro8 

191 218 

r67 5or 

:511is 
195 2II 

200 636 

186930 

19~ 9n 

140 994 

205 541 

189 386 
174 147 

134 070 

276 366 
203 845 
301 8go 

2:-i5 544 

257 550 

221 534 

228 773 

227 549 

266 574 

243697 

255697 

306 638 
267 002 

235 992 

231 729 

2688424 
2 258 343 

2 052 007 

I 863 576 

1 611 910 I 
I 330 431 

I 367 41 I 

455375 
438g65 
3f8218 

338 374 
238 992 

256 ,139 

186 165 l 371621 > 
Za miesiąc 

I !li I 
1914 

158 053 

: I 189 386 
174 147 

129042 

150 86r 

325591 
136 558 I 306 638 

267 002 

235 992 

231729 

107 126 

6212.::; 

82958 

97 650 
107 r26 

62 c25 

2688424 
2 258 3-13 

I 2 052 007 

l 863 5/6 

, , 671 970 
297 35:) 

455 375 338 374 
238 992 

256 439 

186165 

. I 
Hl 12 .· 1 
191 1 

134 070 

158 053 

129042 

150 861 

325591 82958 

l 330 431 

1367 4II 

I 3/l 621 

-138g65 
368218 I 

297 355 

.J. H. 
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372 PRZEGLĄD GÓRNICZO · HUTNICZY l914 

Handel zewn~trzny 
wytworami przemysłu górniczego i hutniczego w Rosyi w styczniu r. 1914-go 

X a z w v wytworó 

Wywóz l Rosyi za granicę. 

Sól kuchenna 

Żużle metalurgiczne 

Węgiel kamienny i koks 

Ruda żelazna 

Ruda manganowa 
Różne inne rudy i złamki metali 

Surowiec w gęsiach i złamkach 

żelazo różnych gatunków 

Szyny stalowe, złączki i podkładki 
Stal różnych gatunków 

Platyna 

Nafta i przetwory naftowe 

Wyroby z surowca, żelaza i stali 

Maszyny i ich części 

Przywóz z zagranicy do Rosyi. 

Sól kuchenna 

Żużle Thomasa mielone 

Kamień litograficzny . 

Węgiel kamienny 

przez komory morza Białego 
Bałtyckiego 

komorę w Aleksandrowie 

w Słupcy • 
w Szczypiornie 

w Praszce 

w Herbach 
w Sosnowcu 

w Granicy 

• komory morza Czarnego 

• pozostałe komory 

w tej liczbie: 

z Niemiec 

• Anglii 

• Holandyi 
• Austryi 

w 

(pudów) 

Razem 

Razem przez komory zachodniej granicy lądowej 

.Koks 

przez komory morza Białego 

Rok 1913 

Styczei1 I 
Od początkn 
rokn do 3L 
stycznia 

T y s <l c y 

6 

l.83 

513 
826 

6663 

32 
l 

n6 

lI 745 

199 
750 
176 

307 
8,8g2 

143 

·' 

6 

J83 

513 
826 

6663 

32 
I 

116 

16 

4406 
16 

9 

43 
2 75 

1,8 

Il 745 

199 
750 
176 

307 

88g2 

143 

l{ok 1!114 

Styczeń 

I 

I 
Od początku 

roku do 31 I stycznia 

p u d 6 w 

14 
151 

137 

3726 

7479 
25 

34 

23 
4 222 

Il 

7 

45 

491 
l,8 

10379 

253 
312 

1191 

237 

9o8 
13132 

g88 

14 
151 

137 
3 726 

7 479 

34 

23 
4 222 

li 

7 

45 
49r 
1,8 

10379 

253 
312 

L 191 

237 

908 

13 13:.! 

31 2354 

988 

2354 

_1 __ 1_978 

II 524 

146 

257 
10467 

671 I 978 

II 524 

146 
257 

10467 

rr323 

307 
l 271 

17001 

I 3' 73~ 

I 18 474 

II 323 

307 
l 271 

17001 
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przez komory morza Bałtyckiego 

„ komorę w Szczypiornie 

przez komorę w Herbach 

w Sosnowcu 
w Granicy 

pozostałe komory . 

w tej liczbie: 
z Austryi 

Niemiec 

Anglii . 
• Hołandyi 

Razem 

Razem przez komory zachodniej granicy lądowej 

Siarka nieoczyszczona w bryłach 

S iarka oczyszczona i kwiat siarczany 

Antymon surowy 

Antymon metaliczny 

Surowiec zwykły 

przez komory morza Bałtyckiego 
zachodniej granicy lądowej . 

morza Czarnego 
przez pozostałe komory . 

.Surowiec specyalny (manganowy, krzemowy i inne) 
przez komory morza Ballyckiego 

zachodniej granicy lądowej 

pozostałe komory . 

.Żelazo i stal sztabowa oraz wszelkie handlowe 

przez komory morza Bałtyckiego 

zachodniej granicy lądowej 

morza Czarnego 

z Finlandyi 

Razem 

Razem 

94 

SS 
335 
930 

1688 

75 

3177 

16go 

I 4ll 

6o 

i6 
3 008 

18 

195 
4 

I -I 
:IDO I 

55 
29 

9 

9':l 

49 
53 
22 

I 

I 

przez pozostałe komory . 

Szyny żelazne i stalowe 
Blacha żelazna i stalowa 

Razem --13: I 
I I 

61 przez komory morza Bałtyckiego 

zachodniej granicy lądowej 
morza Czarnego 

przez komorę w Moskwie 

z Finlandyi 
przez pozostałe komory 

Razem 
Miedź I 
Glin f w wiórach, sztabach, prętach i blachach do 0,5 mm grubości 

Nikiel 

Cyna w płytach, prętach i złamkach 
w tej liczbie: 

z Niemiec 

• Anglii 

37 
37 
3 
8 

6 

152 

45:5 
4,2 

15,4 

27 

3 

5 

94 
5S 

335 
930 

I 688 

75 

3 r77 

I6go 

l 4rr 

6o 

16 

3oo8 

18 

195 
4 

I 

200 

55 
29 

9 

93 

49 
53 
22 

l 

7 

132 

l 

61 

37 
37 

3 
8 

6 

152 

45,5 
4,2 

1 5·4 
27 

3 

5 

290 

129 
421 

Ilg6 

l 712 

82 

373 

129 

421 
I lg6 

l 7r2 

82 
·---- -- ---

3830 

i718 

1821 

278 
12 

3458 
76 
6,4 
3,2 

9 

9 
l 

II 

20 

2 

7 
22 

282 

21,6 

4;2 

24,1 

31 

12 

9 

II 

88 

129 

28 

25 
7 

92 

139 
20 

2 

7 
22 

282 

21:6 
4,2 

24,1 

31 

3 

14 
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Rtęć 

Ołów w płytach i złamkach 

Ołów w bla hach, rolkach i rurach 
Biel ołowiana 

z Holandyi 

w tej liczbie: 

z Francyi 

Niemiec 

• Anglii 
Belgii. 

• Holandyi 

Cynk w płytach i złamkach oraz pyłek cynkowy 

przez komory morza Bałtyck iego 

zachodniej granicy lądowej 

morza Czarnego 
pozostałe komory 

Cynk w blachach i prętach 
Biel cynkowa 
Platyna w sztabach, drucie i blachach 

Odlewy z surowca nieobrobione 

Odlewy z surowca obrobione 

w tej liczbie: 

z Niemiec 
• Anglii 

Belgii. 

Holandyi 

Drut żelazny i stalowy od 0,3 m111 do 6,25 "'"' 
Maszyny z surowca, żelaza i stali oraz ich części 

przez komory morza Ballyckiego 
zachodniej granicy lądowej 

morza Czarnego 

Rosyi środkowej 
pozostałe komory 

w tej liczbie: 
z Niemiec 

• Anglii 
• francyi 
• Austryi 

• Belgii. 

• Holandyi 

Razem 

(fun tów) 

Razem 

ze Stanów Zjednoczonych . 
Narzędzia i lokomobile rolnicze 

przez komory morza Bałtyckiego 
zachodniej granicy 

morza Czarnego 

Rosyi środkowej 

• pozostałe komory 

lądowej 

Razem 

12 

Il 

-12 

81 

6,2 

r5 

II 

29 

43 

20 

7,8 
5.2 

24 

II 

797 

lio5 
II3 

1,7 
12,6 

s,7 
0,4 

50 

I-

12 

II 

42 
Br 
6,2 

15 

Il 

1 

72 

20 

7,8 
5,2 

218 

450 

24 

47 
58 

797 

605 
II3 

r,7 
12,6 

5,7 
0,4 

50 

:.12 

5,1 
7 

18 

80 

1914 

9,1 
O. I 

292 

7 

18 

80 

3 3• 

101 

2 

0,3 

7·9 
14 

7,4 
23 
15 
20 

288 

616 

77 
54 
55 

99 
299 

37 
JO 

24 

10[ 

2 

0,3 

7,9 
14 

7,4 
23 
15 
20 

288 

616 

77 

54 
55 

99 
299 

37 
IO 

46g 
j. H . 
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~rzemyd żelazny w państwie llosyjski1m w październiku r. tlE3. 
(P odfog da nych Centralnego biur a statystycznego dla p rzemysfo żelaznego w Rosy.i). 

Mieai -.('111 o k:r eay 

Listopad r. 1912 

Grudzieil 
Stycz<lil r. 1913 

Luty 

Marzec 
I\ w iecien . 

~ l a.i . 
Czerw 1ec 
T.i piec • 

S1crpio11 

Wr:.rnsi<lil . 

P:iźrtzicrnik 

• liil2 

> 1!11 1 

> 1!110 

Za 10 miesięcy > 1913 

> I 9 f:! 

> 1 !Jl I 

• 1!110 

Wytwórczość i zapasy podług okręgów. 
Całe państwo .K'>1yj1kie .Południo .Kosy1 

- . IWvroby gotowe tel„zno i S u r o w i e c Połwyroby telazne i stalowe • stalowo S u r o w ! e c 

- ' Za.pa.sv w koÓ· !Zapasy w ko6· ' Zap&sy w kol.i· ' Zapaey w koi1· 
Wytwórczość ou m'iesif\O& ' Wytwórczość cu miesit\O& \\'ytwórczośó ou mie&ił\CĄ Wytwórczośó en miesił\C& 

lub okre•u lub okresu lub okrusu lub okresu 
- ----'---T y ę c y p u d ~ - ----

20 99r 24 486 23 489 10 911 r9 844 19 6o6 J 4 030 5 1 76 

23 467 26 89(> 22 750 lo 752 r9 375 21 078 15 39r 6 640 

23 375 26 638 21 500 IO 810 20 055 22 612 IS 370 6 7-19 

21 774 26 766 21 930 IO 752 17 713 22 8o5 14 240 7 372 

25 II2 25 r92 26 637 IO 997 2I 457 22 677 r6 662 7 147 

23 070 25 39I 22 252 Ir 367 I 7 8o1 20 6j6 15 o84 7 549 

24 696 26 120 26 843 ro 773 22 373 r9 894 J6 369 7 ·n8 

23548 29241 24024 10993 20499 r8990 15802 7306 

23 672 28 465 25 705 II 113 2! 2g6 18 432 15 986 7 049 

2l783 28510 2489o TI024 20367 18448 15617 6g65 

22 394 29 431 25 T84 10 947 20 909 J8 557 15 273 6 876 
23 524 29 704 26 8o6 IO 384 22 290 19 671 16 o69 6 ,)2I 

20 g66 25 004 24 142 II 282 19 412 18 626 I4 390 5 388 

19 127 23 2H 22 369 8 955 r8 219 19 452 13 396 3 25r 

16 090 30 226 19 35r 9 619 16 096 20 937 n 290 3 362 

233 949 29 704 248 772 IO 384 204 760 19 671 156 472 6 521 
21 I 8o8 25 004 228 707 Ir 282 188 .)27 18 626 143 958 5 388 

179515 23 2.14 Xg8 97 C 8 955 167 187 19 452 J2l 562 3 251 

r5r 989 30 226 177 290 9 619 152 391 20 937 103 615 3 361 
~-----~-__;;._....;:_.;_:~-_;;---~....;..;..~----=~.;;._-,-~_;;;-~-~..;;..;;..;.,__;_~.;;._....;;__~~ 

P o u d n e łt o s y il O r " I 

Lis topad 

(}rudzi o il 
Styczeń 

Lu1~· 
l\larzcc • 
Kwi e•~ieil 

\\la.i 
C1.erwicc . 

Lipiec . 
Sierpień 

Wrzesieil. 
Październik 

•: 

" 

r. 1912 

" 
r. !913 

" 

" 
- !!Ili 

1911 

- 1!!10 
Za 10 miesię•·y" 1913 

> 1912 

> " 191 1 
1910 

~!wyroby telazne 1 stalowe stalowe _ __ s u r o '" f e c Póhvy roby 1.eluz.no i s1u:o\\ ,. -. . I \\ yroby J:-Otowe Zol'"''"' T I 
. . . Za.pas~·. ·w .koń- . ~apo.!:oiy w. koń- Zapa.sy w kuń· %.uµusy w 1,„11. 

\\,:ytworczośc en m1es1~ca. \V~1tworcz.oś6 ou miesiąca. l \\'yt\vórczośó cu mi0Ki1\Cł.\ \\'ytwórczo!łó <'U m1cblł\<.'a 
. lub okre11u lub okrusu lub okrosu JulJ ok•··•„u 

- --- Ty ę o--y- p u rl o 

12778 

11615 

T4 999 
12232 

15036 

13201 

15010 

14 045 

r3786 

14883 

12920 

n971 

10097 
1 38395 
126729 

107610 

9476g 

2754 

2 599 
2992 

3204 

2 494 

2658 
2668 

2510 

2355 

2548 

3538 
I 731 

2047 

2548 

3538 

I 731 

2047 

IT 228 

10953 

Il 009 
9959 

12490 

9936 

13o84 

11831 
126o6 

12 Jo8 

11700 

12207 

rn528 

10361 

8580 

n7 530 
ro6o87 

93374 
82482 

8 437 
8 298 

7 813 
8013 

7 253 

7972 
825., 

8144 
8 J56 

6764 

7 872 

9677 
8156 

6764 

7872 

9677 

4 624 

5092 

4 9.)4 

4 97r 

4683 

4 51I 

3991 

408o 

4 36r 

4 076 

3387 

3 r46 

46193 

4I 347 
36276 

31865 

10272 
Il o8'j 

TI 017 

Jl o63 

10423 

9856 

10 45l 
Il 650 

i 1 29r 

l l 501 

12 3g6 

12 624 

9998 
Il 533 
17 r82 

i2624 

9998 
ll533 
17182 

4 494 

4 4-17 

4 335 
4 822 

4I12 

4960 

4762 

4128 

4347 
4 863 
4 6R8 

4 717 

4 351 
4or5 

45466 

433o6 

39230 
36836 

•P41 

3936 

3833 

3639 

3782 
36e8 

3792 
4 229 

4229 

4 508 

395° 
4 q6 

4250 

4 209 

395° 
4 146 

4 250 

4209 
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Mieaią.ce i okresy 

Listopad 
Grudzieó 
Styczeń 

Luty • 
Marzec 
Kw i ecień . 

Maj. 

Czerwiec. 
Lipiec. 
Sierpień 

Wn:esień . 
Październik 

7.11 10 miesięcy 

1912 

„ 19I 1 

„ (\)JO 

„ 1913 

„ 1912 

„ 1911 

„ 1910 

M ieoi l\C& i okre•y 

1ind 
zień 

eń 

. 
ee 
c ień. 

Listo 
Grud 

Stycz 
Luty 
Marz 
Kw ie 

Maj. 

Czer 
Lipie 
Sierp 
Wrze 
Paźd 

wiec • 
c • 
ień 

sień . 
ziernik 

" 

Zit 1 O miesięcy 

„ 
„ 
„ 

r. 1912 

> 

r. 1913 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

" 
111 12 

,. 1911 

,. 19 10 

„ rn13 

" 
1912 

„ 1911 

„ 1910 

. I I 
' 

. 

. 

. 

PRZEGLĄD GORNlCZ U-liU'l'Nl CZY 1914 

U r a l I O k r S. f! M o s k 1 e w s k i Ok~s,g Nadwołtańak i 
-WYiOby goi.owe że„ J.>ołwyroby ~eJaz.no 1 Wyroby ~ot.owe żu-

lazne i stalowe _ ~r O w i 9 O 
1
._ _ sta~we_ __ Jazne ~-e _ S U r o w i ft o 

!
Zapasy w 1 Zapasy wl Zapasy w IZ„pasy w 

Wytwór- )<o".>cu Wyt•vór- ~oil.cu Wytwór- 1 !'oilcu Wytwór- końcu Wytwór-
ozuśó mte8lł\O& I czość m1esu~co. ozość m1e1J1t\Ca cz.oś,~ m1v~ ł f\C& I ozośó 

lub okro- lub okro- łub okr"- lub okru-
eu su su s11 

-- - y ;.- ę c - y- _P ___ u _ d - o-· --:;v -

3 587 

3422 

34o8 

2978 

3 5r2 
28o1 

3655 
3512 

3139 

3091 

3598 
3968 

3172 
2 953 
3252 

33662 

32432 

30305 
30148 

6632 

7417 
8o8g 

8135 

768o 

6299 

5251 

5219 

4109 

3883 

4 245 

5289 

5664 

6346 

6493 

5289 

5664 

6346 

6493 

655 
851 

908 
921 

1203 

927 
1277 

-.:003 

936 
l 023 

928 

864 

570 

371 

393 

9 Cl90 
6 783 

4392 

3859 

2221 

2250 
2 335 
2 463 
2og6 

2452 

2594 

3 297 
3286 

3765 

3797 
3558 
2249 

I 738 
II66 

3:;58 

2249 

1738 
I 166 

I 041 
861 

I 035 

895 
I 284 

781 

I 103 

864 

904 
l 126 

I 162 

I 262 

1o86 

I 013 

908 
IO 416 

9790 
9196 

I 8 418 

888 

735 
886 

7.!.7 
l 032 

540 

854 
8g6 

871 

925 

994 
l 169 

g66 

796 
812 

8913 

8o64 

7 840 

7 502 

2o66 

2163 

2202 

2390 
2 709 
2636 

2665 

2720 

2431 

2461 

2463 

2527 
2151 
1 375 
I 688 

2527 

2 r51 

1375 
1688 

Za~!~nu vr 
mie&it\Cli 

lub okra· 
su 

1347 
I 316 

I 199 
I ogo 

873 

859 
88o 

-.:603 

l 576 

1257 
I 128 ~ 

1587 

I 596 
l Ig8 

410 

I 587 
15g6 
l 1g8 

410 

O k r 1t, g N a d w o ł t a ń s k i O!o·l\g l'ół11oc11y i N 1ulbn l tycki 
Półwyroby ł.elazno i I Wyroby gotowo -h- l'Ólwyroby 1.elnzno i Wyroby- gotowe h-

stalowe lazno i staic wo S u r 0 w i e c stnlowu Jo.zne i stalowe 

Zapnsy w 
1 

Zapnsy w - I Zapasy w -,-· -
1 

Zapasy w - -I Zapa;; : 

czośó mios il\OB. ozośó mics i.0ico. ozośó miesił:\oa. 1 oz.ość mi esiąca czość m i esiĄ.ca 
Wytwór- koil<>u I Wytwór- końcu Wytwór- końcu I Wytwór- końcu Wytwór- końcu 

lub okresu lub okrosu l 1 1u~ okresu j . lub okresu I lub okreoU> 

- - ,J' Y--. - ę C V -· Jl U d- Ó W - ---

1028 56o 

\ 

688 szo - I 2.446 I ·~70 1689 l. 381 I 2116 
I 

I 
8g2 238 717 513 -

I 
2Ó07 l 207 l 76g l 083 l g88 

1009 407 737 640 3 2429 l 379 l 828 I 282 2039 

884 3g8 658 663 25 I l 933 I 340 2043 I l 187 I 874 
I !18 317 879 879 37 I 822 I 661 2017 r 679 I 740 

972 394 7g6 790 19 l 858 l 019 I 867 I 340 l 674 
I 281 421 984 719 4 I g67 l 458 l 896 I 454 I 743 

1090 510 814 672 - 2677 I 174 I l 751 J 316 I 781 

J 212 374 936 657 - 2500 1281 J 737 I 386 l 739 

l 149 380 859 694 - I 2 362 l 235 .( 637 l 290 I 772 

1094 351 866 589 - 2466 

I 
I 429 I 591 I 434 165:> 

I 1I4 287 913 66o - 2823 1524 l 6o.:; 1468 i 587 
I 186 452 992 544 - 2672 

I 
1323 

I 
I 663 1464 2273 

lOI3 221 787 452 - 2881 I 375 l 515 l 225 I 892 

1076 288 758 461 - 3 761 I I 102 
I 

I 553 932 l 345 

10923 287 8445 66o 88 2823 13500 I 005 13837 I 587 
10316 452 

I 
8948 544 63 2672 12655 

I 
I 663 128g6 2273 

8519 

I 
221 6233 452 76 2881 11386 I 515 10820 I 8g2 

8725 288 6863 461 g8 3761 8413 I I 553 8466 l 345 

j . H. 
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Spożycia w9gla. d~browskiage w grudniu r. 1913 st. st. 
(Podług danych Warszawskiego Komitetu Okręgowego dla regulowania przewozów drogami 

żelazne mi). 

Rok 191~ Rok tnl:l W r. 19Ul spoż~'to-w<;g~wiącej (+) nlbo mniej (-J 
ntż w r. 1912 · 

Od poC'-'\l- Od pocz,11-
Grudziei1 ku roku do Grudzifl'ił ku roku d•l 

1'. ~- 31 grudnia s. s. :u gru<1nia 
Hodzaje spo?.~·wców 

I s. s. '· ~- I 
Grudzif:'i'> •· s. Od poc·zątku roku do :li 

grudnia. s. ~. 

T.1•i<:cy pudów o 
o I tys. pudów 

Drogi żelazne 
Aleksandrowska 

Nadwiślańskie . 

Poleskie 
Pólnoc110-Zacl1odnie 

Pol ud niowo-Zachodnie 

Rysko-Orłowska 

Warszawsko- \ linia główna 
\ \" iedeńska / linia Kaliska 

Fabryczna-Łódzka . 

Herbsko-J<ielecka . 
Moskie wsko-Kijowsko-Woroncska 

Marecka. . 
Jabłonno-Wawerska 

Piotrkowsko-Snlejowska 

Wilanowska 

·I 

230.7 
I 

171,6\ 
I 

2r8.7l 
951.6 

207.9 

Il t.41 
I 

7r.01 

16.01 
u.8 

4.1 
6,ol 

3918.2 
2263,8 

26g,o 

16450.61 
3 030.2 

I 095.0 
1 017.0 

123,2 

103~0 

77,7, 

126,0 l 358,0 + 
2588,4 38 672,2 + 

124.0 r 6o6,o -L 

12·w.9 + 
+ 

250.5 

I 164.0 18 707.31 + 
316.1 3 900.11 + 

I 
8410 1 o.:;6,91 
86.o I 025.6. 

I .O 

17.0 135.4 f· 
12.8 I U.21 

39. 1 

370,2 5·3 61 .1 

126.0 ...L 

817.1 + 
124,0 + 
276. 5 + 
36.4 1 + 

218,7 -

212.4 + 
l 08.2 + 
27.4 

15 .0 + 

T.0 + 

r3.7 80.3 15.1 12;,7 + 1.4 + 

n9.9 
21,2 

roo.o 

2 I . I 

6.3 

100.0 

JC,,,2 Grójecka 

Święciańska - - 1 -1.----~I 
Razem . 3 786.8\ 67 462.~ 5 261 ,91 

257,0
1
,___.+ __ 8_.0_

1
_ 1-__ _ 

Zakłady metalurgiczne. 1 

I 
Huta cynkowa pod Będzinem 1:.18,6 l 454.9 JJ2.3 2 003.9 16.3 12.6 

11.0 Zawiercie • 256.8 2 9or.7 285.3 3 232.2 + 28.5 + 
„, Bankowa. . - I 265,9 2983.0 371.r 4307.4 + 10~ .2 1 + 39.6 

Katarzyna 178.3 3oor .o 209.r 2986.8 + 30 .8 + 17.3 
Walcownia Milowice q5,91 2124,2 192.3 22:7.6 + l6,4 1 + 9.3 

Huta Ostrowiec 265 . .J 3705.0 377.1 4597,8 + nr.7 + 42 .r 
Stąporków . 8o.8 159.1 o.o 120.9 11,8 88.9 

Częstochowa -----· _ 348.61 3 78g.4 __ 330,01_ 4_33_ 4·_4 ___ 1_8._6_ • ____ 5_,3_ 

Razem • I 1700,3 20 118.3 1 886.2 23 641 ~o l + t85,9 + 10.9 
Cukrownie. 

,,- obrębie, obsługiwanym przez drogi 
żelazne: 

Libawsko-Romeńską . • 
Moskiewsko-Kijowsko-Woroneską 

Nadwiślańskie . 

Południowo-Zachodnie 

\\' arszawsko- i lin ia główna 

Wiedeńską /linia Kaliska 

28o.3 

79.0 

527,7 
14.2 

4,0 
27g8,6 

I 283,21 
6 TI8.6 

748.6 

71,0, 

6g.7 
32.4 2,p6,o 

39,0 2959,2 
327.5 66g2,4 

8,o I 094.6 

Południowe dojazdowe 20,4 28,0 481,9 + --- -- ---- -----''-----
Razem gor.2 ro973.4 434,91 13784,8 

2.n-9 

40:0 
200,2 I 

6.2 

88.4 

50 6 

37 .9 

43,7 
28,0 ,_+ __ _ 

466~3 5r,7 

T 1358.0 + 
+ 8,o 

l 6o6.o 
+ o.o 

-+- 3 321,7 1 ..,. 
+ 9-JI..7 ...!... 

84.8 

41 .6 

6.9 
13·i 
28.7 

i8:5 I 

..,... 2256.7 i J_ 

869.9 

38.1 I 
8,6 + 

3·5 
o,8 

+ I.O + 
+ 12.2 + 
+ 8.2 -ł-

9·9 
7.9 

49.7 38.6 

309,1 83.:; 

45.4 + 56.5 
+ 2;7,0 + ------
+rn 29<>,i + 15.3 

+ 549,0 + ;i7.7 
+ 330,5 + 11.4 

+ I32M -+ +H 
14,2 0.5 

+ 133.4 + 6.3 
+ 892.8 + 24.1 

38,2 24.0 

+ 545.0 + 14.4 

+ 3 722,7 1+ i8. 5 

+ 71,0 

+ 65.7 
382.6 

+ 1676.0 

+ sw,8 
+ 346.0 

+ 461,5 

+ 28u,4 

+ + 1642l5 
13·7 

+ 130.6 

+ 9•4 
+ 46.2 
+ 2262,3 

+ 25.6 
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Zakłady metalurgiczne przeróbcze\ 
oraz mechaniczne. I W obrębie, obsługiwanym przez drogi 

żelazne: 
198.2 1 Libawsko-Romeńską . rgS,21 

J0010 

Aleksandrowską 0,9 0,9 100. 0 

Mos kie wsko-Kaza ńską 13,0 129.9 16,0 114.01 + 3,0 + 23.1 15·9 12,2 

Poleskie. I r,8
1 62~ 1 

l 18 I 100,0 

Nadwiślańskie . 26o,s 2 656~4 322,8 

3 "'"i 23,9 + 1 092,3 + 41,1 

Północno-Zachodnie 45·41 
7,0 - 38,4 I - 81 16 

Południowo-Zachodnie . II .3 0:9 0,9 + 0,9 I + - 1 10,4 i 92.0 

Południowe 0,9 

9.11.J 

- 1 0.9 100.0 

Rysko-Orłowską 5,0 121,9 58,ol 5,0 I !OO. O I 63.9 I 52 ,4 

Warszawsko- \linia główna 704.21 7 991.4 10 461,6 + 237~5 + 33,7 I 2470,2 30,9 

\\' iedeńskri 1 lin ia Kaliska 4,6 51·5 i4,9j 1!3,7! ro,3 + 223,9 I 62,2 r20,8 

fabryczno-Łódzką . 23,8 142,7 16.71 397.9 7.1 29.8 255 \2 178,8 
I 

Razem TOTI, I II 3;2-31 I 313.0 14 gor.8 I 3or,q + 29,9 + 3549·5 I + 3r. 3 

Zakłady przemysłu włóknistego : 
W obrębie, obsługiwanym przez drogi I 

żelazne: 
l.ol 

I 
Aleksandrowską 7.5, I2I~J 

15.0: 110 I 100,0 I + 715 + 100.0 

Fabryczno-Łódzką . r 34r.8 J 7 8-r ~ J7 347,2 i301r 504,5 2,8 
J " 

9,7 

Nadwiślańskie . 453.7 4 g61.2 416,7 46o6,1 37,0 8.2 355.1 7,2 

Północno-Zachodnie : I 
8,o 23,91 - I i7,9 8,o 100,0 I 6.o 25.1 

Rysko-Orlowską c4.o c76.3 25,0 202.0 + 1 r .o + 78,6 + 25,7 + Lj.6 

Warszawsko- I linia główna i 6281r 16860,61 J 337·51 17 850,7 290,6 q,8 ' + 990•1 I 5~9 

Wiedeńską /linia Kaliska ·I 63x.5 8 r31,9 558.8' 7934.21 72.7 11 ,5 197.7 2.4 

Marecką 126,9 924,0 107,ol Sog.41 19i9 15,6 114.6 12.4 

Pozostałe drogi żelazne r.o 9.0 5,ol 7.01 + 4.0 l- 40010 I - 2,0 ' 22.2 

Razem 4 2<'6.o 48946. I 3661.7 48 78g,5 544·3 12.9 : 156.6 0,3 
Pozostałe zakłady przem ysłowe i I I 

fabryki. 
I 

W obrębie, obsługiwanym przez drogi I 
żel azne: I 

19,9! 245.41 
I 

Aleksandrowską 65,8 191-41 45.9 6g,8 + 51.0 I 26.2 
. I T 

Nadwiślańskie . . , J 477,8 16o62,7 l 59r ·3 i8784.2 + 11 3,;, + 7,7 + 2721.5 + r6,9 

14,oJ I I 
5·9 I Poleskie . • I 37.3 19,91 439·7 + I + 42,1 + 402,4 + l 078,8 

Północno-Zachodnie • I n3.2 T 027, [ 139.7 1858,0 + 26.5 + 23;4 + 830.9 + 80,8 

Południowo-Zachodnie 86,5 6o5,91 119,6' 2487.4 + 33.1 + 38.2 I + I 88 r ,5 + 310.5 

Rysko-Orlowską lUÓ.o 862.51 731.71 ro6;o Jo0,0 130.8 15.2 

Warszawsko- (linia główna . 
• 1 

3031,5 34 841,2 2 g87.5 37849.61 44.0 •;4 !- 3 oo8,4 + 8,6 
; I 

Wiedeńską / linia Kaliska 
· 1 

235,1 2 775,11 29r:51 3 701.0 + 56.4 + 24.0 + 925.9 + 33·4 

Fabryczno-Łódzką • 951,41 .u 73418 8.19,<I 12 217.4 102.2 10.7 I 482\6 + 4.L 

Herbsko-Kielecką 
· 1 

50,41 161,4 23,51 317.-1; 2Ó. Q I 53\4 + 156.0 I + 96,7 

Marecką. . 
: I 

136.2 ' 1056,6' 18r,9 1355.8 + 45· 7 ..L 33.6 + 299,2 + 28.3 

Wilanowską 219,0 l g86. l 208,8 2649.2 l 0.2 4,7 + 663,1 I + 33,4 
Grójecką 62.8 6g8,7 82,7• 733.0 + i 9,9 + 3i.6 + 34,3 + 4·9 
Piotrkowsko-Sulejowską ·. 1 13,0 250.5 7,6 379.6 5·4 41.5 + 129. r I + 51.5 
Jabłonno· Wawerską 42.5 307,3 39.1 316,61 3,4 8,o I + 9.3 I + 3.0 

Południowe dojazdowe 

: I 
2 .9 19,6 n,7 109.51 + 8.8 I Sg.9 458,7 I 303.4 I + + 

Pozostałe drogi żelazne 17,ol 82,41 73,0 449.0 + 56,0 + 329.5 I + 366,6 I + 444,9 

Razem I 6 625; l i 72703,61 6 606,91 8.t 624:51 18,2 o.3 I +u920,9 I + 16,4 
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l nstytucye państwowe i społeczn e 

I oraz składy miejs kie, społeczn e i 
ro lnicze. 

I W obrębie, obsługiwanym przez drogi 
.telazne: I 

Nadwiślańskie . . i uS.4 1 286,1 130,0 l 790,0 + IL~6 + 9,8 + 5o3,9 ' + 39:2 

Poleskie. 3~6, 40.0 + 36,4 + 1 on,1 

Północno-Zachodnie : I 13,0 216,01 n,ol 91.7 2,0 15,4 \ 124,3 I 57,6 

Południowo-Zachodnie • ! 49,8 r66,1 27,0 293,8 22,8 I 45,8 + 121,1 1 + 76,9 

Mikołajewską . I -1 3.6\ 
89.31 l "}If,3\ 32,4 I 

7,.6 : roo,o 

Warszawsko- I linia główna J2I,71 1 62r.5 z6,6 + Bg.8 , + 5,5 

Wiedeńską linia Ka liska 46.2 464,2 22,31 277.41 23,9 51,7 186.8 40.2 

Fabryczno-Łódzką • 28,2 285.3, 20,4 250,r l 7.8 21,1 I 35,2 12.3 

Pozostałe drogi żelazne . I 9·7 29,8 15,0 174.4 + 5,3 + 54.6 + 144.6 + 485,2 

Razem I 387,0 4 076,2 , 315,0 4 628.71 72,0 18,6 + 552.5 + 13,6 

3 377.61 2 640,41 
I 

Pozostali odbio rcy w Warszawie 36 520:8) 34 134,6' 737,2 21,8 I _ 2386,2 6,5 

P ozosta li odbiorcy w Ło d zi I 428,6
1 

17 561.4 l 272.31 17597,71 r56,3 10,9 I + 36,6 + 0,2 
I 

Pozostali odbio rcy (poza Warszawą i I 
Łodzią) 

I W obrębie, obsługiwanym przez drogi 
żelazne: 

Kowel-Włodzimierz Wołyńską J 2,1 go,8 
- I 

- + 78,7 + 650,4 

Libawsko-Romeńską 
i 6,o 236,61 

I ! i65,6 

: I 
J.O 7r ,o ~.o I BJ,3 I - 70,0 

Aleksandrowską 23r ,4 J 058~21 163,ol l 8o6,1l 68,4 29,6 + 747,9 i + 7o,7 

Moskiewsko-Kijowsko - Woro- I I I 
neską. ·I 12.91 99·5 12,0 i65,71 -~·~ I 7,o I + 66,2 + 66,5 

I 
Nadwiślańskie 8.tr,71 "•;ro,•1 786,2, l C 385,9 ;)~•;) 6,6 I - I 28~,2 11,0 

'Poleskie. 15.0 65~4 7,0 256,7 a,o I 53,3 1 + 191,3 I + 292,5 

Północne 51,0 383,5 182,01 51,0 100,0 201,5 52,5 

Północno-Zachodnie rn9,4 I 021,1 94,o 1 285,1 15,4 14, I + 264,0 + 25,9 

Południowo-Zachodnie 686.o! 6072.2 302,6 4859,8 383,4 55,9 - I 212,4 20,0 

Południowe . 3,4 5,01 24,01 + 5,0 + + 20,6 + 605,9 

.l{iazańsko-Uralską • 4,0 20. 4 lI,Ol 84,0 + 7,0 + 175,0 ! + 63,6 + 3n,8 

'Rysko-Orłowską 36o.o 0,9 0,9 \ 
I 

330,i. I 91,7 29,9 + + 2~ I Warszawsko- [linia główna I 146,3 J3922,5 836,0 12 709.5 3rn,3 I - I 213,0 8,7 
Wiedeńską linia Kaliska 19r,2 2 593.,Sl 155,2 2533,7 36,0 I 18,8 59,8 2,3 

Herbska-Kielecką 19.2 uo.6 3,81 77,6 J5,4 80,2 33,0 29,8 
Grójecką ·I 1:61 73~41 II,4 142,1 , + 3,8 I + 50,0 i + 68,7 I + 93,6 
Marecką r6,r) 36,1] 

34,01 

37,7 16,1 l::o,o ' + J ,6 I + 4,4 
Południowe dojazdowe 56~~4 1 

I 
6o,6· 361,9 26,6 43,9 206,5 \ 36,3 

Wilanowską 9.6 58,6) i3,8 J3°·71 + 4,2 ..!- 43,8 + 72,1 + i23,o 
I 

Jab łonno-\\' awerską 3.2 .11,! 6,6 26,4 -!- 3,4 + io6.2 + i5,3 + 137,8 

Poz.ostałe drogi żelazne 32,9 n9, i.\ i6,7 310,8 16,2 50,0 I + 191,7 + 161,0 

Razem 3 444.1 38 496,61 246o.2 35 ;11.4 983,9 28,6 I - 2925,2 7,6 

Wywóz za granicę. 
I I 

Przez Granicę 
309,31 4 839,01 

92·5 3376~6 216,8 I 70, I - 1462,4 ::10,2 
Przez Sosnowiec 3,?j 5.8 + 2,1 + 56,8 

Razem I 309·31 4 842,7
1 92.5 3382 . ..J 216,8 I 70,I - I 46o,3 30,2 

Wogóle wysłano drogami żelaznemi 27 177.1, 333 053~8 25 945,0 359 oo8,9 l 232,r ' 4,5 + 25955,1 , + 7,8 
h". D. 
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Projekt prawa o powiększen i u odpowiedzi a lnośc i karnej za nte11rzestrzeganie przepisów prowadzenia 
robót górniczych ze wzg l ędu na ich bezpi eczeństwo . 

.Ministrowie Sprawiedliwości oraz Handlu i I mysłn nadane zostało prawo w·ydawania regulami
Przcmysłu wystąpili do ciał prawodawczych z wnio- nćiw, dotyczących stosowania odpowiednicl1 środ
skiem o powiększeniu odpowiedzialności karnPj za ków ostrożności, przestrzeganie których koniecz
nieprzestrzeganie przepis6w prowadzenia robót nem jest dla bez:piccznego prowadzenia robót gór
górniczych ze względu na ich bezpieczeństwo. niczych. Na mocy art. 727 zarza.dowi górniczemu 
Przytoczone przez ministrów powyższych motywy lub Departamentowi Górniczemu zależnie od za
tego wniosku są następujące: Szybki w ostatnich kresu działania nadane zostak1 prawo uzupelnia
c·zasach rozwój przemysłu górniczo-hutniczego w nia i wyjaśniania regulaminu· ministra Handlu i 
państwie Rosyjskiern a w zwii-1zku z tern stale Przemysłu, wydawania odrębnych postanowień, do
zwiększająca się liczba wypadków nieszczęśliwych tyczących obowiązków wszystkich pracowników, 
z robotnikami, s;;,czególnie w robotach górniczych, szczegółów i sposobu prowadzenia robót i. t. p. 
wywołały konieczność wydania wyczerpujących i w każdej robocie, która zostanie uznana za nie
odpowiadających współczesnym zdobyczom techni- bezpieczną. ViTreszcie art. 5 uzupełnienia art. 7 l4 
ki górniczej przepisów, którymi mógłby w nale- (uwaga) nadaje ministrowi Ranił.lu i Przemysłu; 
żytym stopniu kierować się przemysł górniczy. prawo wydawania szczegółowych wskazań co do 
Wskutek tego w r. 1907 Górniczy Komitet ~au- stosowania środków i ostrożności, przestrzeganie 
kowy opracował projekt nowych przepisów o pro- których jest konieczne w celu bezpiecznego pro
wad7.eniu robót górniczych ze względu na ich bez- . wadzenia robót w zakładach górniczych, jak rów
pieczei1stwo wogóle i w szczególności dla kopalń nież w należących do kopalń i zakladów górni
zlota i platyny. Pierwsze z tych przepisów byly czych fabrykach oraz innych zakładach. 
zatwierdzone przez b. ministra Handlu i Przemy- Założenie takie w zupełności odpowiada cha
f;łu Filosofowa d. 10 lipca r. 1907 a drugie dla ko- rakterowi robót górniczych, do których w szero
palń złota i platyny <l . 23 lipca r. 1907. Pomie- kim zakresie stosują się prawa techniki i mecha
nione przepisy przewidują we wszystkich szczegó- niki, a wskutek tego wiele przepisów o bezpiecz
laeh warunki prowadzenia robót górniczych, urzą- nem prowadzeniu robót górniczych mają cechę wy
dzanie robót górniczych, przepisy przewietrzania i łącznie techniczną. Zależnie od tego wobec szyb
oświetlania kopalń, środki na wypadek pożarów i kiego rozwoju techniki górniczej i wspólczes
t. p. Jednocześnie 7. zatwierdzeniem wymienionych nych postępów mechaniki przepisy, dotyczą
przepisów ujawniła się konieczność zmiany i uzu- ce bezpiecznego prowadzenia robót górniczych, 
pełnienia niektórych postanowień obowiązującej mogą łatwiej i prędzej być zmieniane i uzupełnia
obecnie ustawy górnir,zej (zbiór praw, t. VII, wyd. ne, 3eżeli wydane są sposobem regulaminowym. 
r. 1893 uzup. r. 1906) oraz postanowień o odpowie- niż w drodze prawodawczej . Skutkiem tego mi
dzialności karnej za nieprzestrzeganie przepisów o ni.ster Handlu i Przemysłu oraz minister Spra
prowadzeniu robót górnicr.ych. ponieważ według wiedliwości, uznając przyjęty w ustawie górniczej 
dzisiejszego prawa, jak to wyjaśniła praktyka są- sposób wydawania przepisów o bezpiecznem pro
dowa, kara za n.leprzestrzeganie tych przepisów wadzeniu robót górniczych za odpowiadający w 
nie odpowiada w obecnych czasach istocie pogwał- zupełności celowi, uważają za konieczne zgodnie 
canych praw. z tym sposobem poddać uzupełnieniu i zmianie 

Przystępując do rozważenia nowych zawie- 1 niektóre obowiązujące przepisy ustawy górniczej. 
rzeń prawodawczych, minister Sprawiedliwości Przeclewszystkiem należy zwrócić u wagę na 
oraz minister Handlu i Przemysłu uważają za po- I to, że w czasach obecnych roboty odkrywkowe 
trzebne zwrócić przedewszystkiem uwagę na to, że w wielu wypadkach zajmują znaczne przestrzenie, 
ustawa górnicza zawiera tylko niewielką liczbę a roboty te przy obecnym rozwoju · techniki wy
przepisów, mających na celu bezpieczeństwo robót rnagają złożonych urządzeń mechanicznych, obslu
górniczych (ust. gór. wyd. l'. 1893 i uzup. r. 1906, ga których może stanowić poważne niebezpieczeń
art. art.. 715 uzup. i 16, 717, 719, 721- 724, 728, stwo dla życia robotników. Należałoby przeto 
729 uzup. 730, jak również uzup. uwagi do art. uważać za konieczne stosowanie również do robót 
714) i że ustanawianie więcej szczegółowych prze- odkrywkowych wymagania bezpiecznego prowadze
pisów bezpiecznego prowadzenia robót w prze- nia robót, odnoszące się ob.ecnie tylko do robót 
myśle górniczo.hutniczym prawo pozostawia w ca- podziemnych. Zgodnie z tern nal~ży postanowić, 
!ości władzy ministra Handlu i Przemysłu oraz że przepisy o sposobie prowadzenia przez przemy
podległych mu instytucyi. Mianowicie na mocy słowców podziemnych robót górniczych (ust. gór. 
art. 718 uzup. r. 1906 ministrowi Handlu i Prze- ks. I, tyt. II, rozdz. VII) dotyczą. wszystkich wo-
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g6le robót górniczych. dy przemysłowe i kopalnie różnych ksiąg sznu-
Następnie w związku z obecnymi warunka- rowych. 

mi prowadzenia robót górniczych należal0by roz- Następnie w art. 5 przepisów o sposobiepTO
szerzyć zakres regulaminu, przewidzianego w art. wadzenia robót w zakładach g6rniczych oraz w 
718 ust. g6r., dodając do niego ścisło przestrogi należących do kopalń fabrykachiinnych zakładach 
i obowiązki o środkach ogólnej przy tych robo- (uzup. art. 7 H , uwaga, uzup. r. 1906) jest mowa 
tach ostrożności i ochronie bezpieczeństwa pu- o prawie ministra Handlu i Przemysłu wydawa
blicznego, o odbudowie i przewietrzaniu robót, nia regulaminów o środkach ostrożności, obowią
urządzaniu wejść i wyjść z nich, ruchu ciężarów i zujących właścicieli zakładów górniczych oraz fa
ludzi w robotach, o sygnalizacyi, o oświetlaniu brych i innych zakładów, należących do kopalń, 
robót, o środkach zapobiegania pożarom i szko- jak r6wnież obowiązujących robotników, zatrudnio
dliwemu działaniu gazu i wody >I' kopalniach, o nych w tych zakładach, i fabrykach. H.egulamin, 
używaniu materyalów wybuchowych, kotlów paro- zatwierdzony przez koniuszego Filosofowa d. 23 
wych, maszyn i urządzeń elektrycznych, o prawa- czerwca r. 1907, ustanawia przepisy bozpieczeń
dzeniu robót podziemnych i odkrywkowych wo- stwa prowadzenia robót górniczych w kopalniach 
góle i w pobliżu dr6g żelaznych, źródeł rnincral- zlota i platyny. W niokt6rych jednak fabrykach , 
nych i zaopatrujących ludność miejscową w wodę założonych w celu obrabiania tych metali, jak 
do picia, jak również o obowiązkach zarządu ko- n. p. cyanowych i chlorowych, używano są tak 
palnianego i przemy8łowcgo pod ·względem dozom silne trucizny, że działanie ich oraz wog6le robo
nad robotnikami. ty w tych fabrykach są bardzo niebezpieczne nie 

~aloży mieć na względzie , że wskazanie na tylko dla samych robotników, ale i dla najbliższej 
konieczność wydania postanowień o oświetlaniu ludności miejscowej. 
rob6t wywołane zostało tem, iż sprawa ta obecnie X aloży przeto uznać, żo jeżeli minister Han
opracowana jest dostatecznie i że konioeznem jest dlu i Przomysłn mocą art. 5 uzupełnienia art. 
jednolite stosowanie i przestrzeganie postanowi01l. 7 H (uwaga) ustawy górniczej (uzup. r. l90H) ma 
regulaminu, tyczących bezpiecze1'lstwa rob6t i ro- prawo wydawania regulaminó\1·, dot.vczap:ch spo
botników. Konio('Zllern jest również wydanie po- sobu prowadzenia robót w zakJadacb g6rniczych 
stanowie1i o korzystaniu z urządzml. elektrycznych oraz w należąeyeh do kopalń fal)l")·kach i innych 
ze względu na olbn.nni.o „w czasach ostatnich po- zakładach, to tom bardziej powinno mu być nada
silkowanio się energią elektrycznlł w robotach g<Jr- no prawo ustanawiania koniecznych środków i 
niczych, jak również ze względu na znaczenie, ja- warunków, tyczących się miejsca polożenia, urzą
kic może mieć prawidłowy bieg urzątlzc11. olcktrycz- I dzE'nia i utrzymania fabryk i zaklad6w, kt6ro 
nych na bezpieczeństwo robotników. Xastępnic vvcdlug mniemania ministra Handlu i Pr:wmysłu 
pożą<lanem jest umieszczeni.o w regnlamini.o szer- będ<\ uznano za zagrażające życiu i zdrowiu ro
szego objaśnienia ostatniego postanowienia arty- botnik6w, jako i bezpieczeństwu publicznemu. 
knlu 718 o szczególnych sposobach prowadzenia Opróc7. tego wspomniany w powyżs7.ym (5) arty
robót górniczych, z wymienieniem prowadzenia ro- kule wykaz wskazai), stanowiących treść osobnego 
bót podziemnych i odkrywkowych wog6Le oraz regulaminu , należałoby <lla wymicnfonych powy
pro,wadzenia tychże rob6t w pobliżu dróg żelaz- żej powodó\\" uzupełnić wskazaniami na przepisy 
nych i źródeł mineralnych lub zaopatrujących lud- o obslu<lz<> urządze11 elektrycznych. 
uość miejscową w wodę do picia. ·wreszcie za- Przechodząc do rozwa7.enia projektowanych 
mierzono rozszerzyć zakres regulaminu postano- przepisów karnych, minister Sprawiedliwości oraz 
\Vieniami dla zarządu przemysłowego i kopalnia- minister Handlu i Przemyslu uważają za potrzebne 
nego pod względem obowiRtzków dozoru nad ro- zwr6cić uwagę na to , że w obowiązujące1n prawie 
botnikami. Konieczność na<lania ministrowi Han- karnem o nakładaniu kar za nieprzestrzeganie 
dlu i Przemysłu prmva wydawania w postaci rn- przepis6w o prowadzeniu robót górniczych wy
gulaminów togo rodzaju wskazań wywolana jest mienione S<\ tylko dwa artykuły 29 i 129 ustawy 
tą okolicznością, .że w związku z rozwojem techni- o karach i trzy artykuly I 4()6, 1 4:68 i 1 494 ko
ki górniczej obowiązki zarządu przemysłowego i deksu karnego. Przy rozpatrywaniu pomienionych 
kopalnianego pod względem dozoru nad robotni- artykułów prawa należy mieć na uwadze to, że 
kami stają się więcej złożone. Oprócz tego istnic- art. 29 ustawy karnej umieszczony jest w rozdzia
nie podobnych postanowieil. w znacznej mierze le II „o przestępstwach przedwko sposobowi za
ułatwi czynności władz rządowych pod względem rządzania". W artykule tym jest mowa o nakła
dozoru nad zarządami przemysłowymi i ko- daniu kar za niewypełnianie prawnych rozporzą
palnianymi oraz nad robotnikami. Na mocy dzeń, wymagań lub postanowień władz rządowych 
tych przepisów zależnie od okoliczności i do- i policyjnych, jak również instytucyi ziemskich i 
-świadczenia może być sposob em regulaminowym spo1ecznych, przyczem wysokość kary wynosi naj · 
ustanowiony obowiązek prowadzenia przez zarzą- wyżej rubli 50. Art. 129 tejże ustawy umieszczo 
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ny jest w rozdziale X „o przestępstwach przeciwko 
bezpieezef1stwu osobistemu". Według tego artyku
łu nakłada się karę za czyn oezywiśC'ie nieostro
żny w razie zadania przez to komukolwiek ran 
lub uszkodzeli na zdrowiu, jeżeli z tego nie wy
nikła ~mierć. Według artykułu powyższego karę 
stanowi albo areszt _do siedmiu dni, albo oplata pie
niężna do 25 rubli. Zadnych innych artykul6w, kt6rP 
można byłoby zastosować do winnych przestęp
stwa nieprzestrzegania przcpis6w o prowadzen iu 
robót g6rnirzych. ustawa o karach nie posiada. 
Tymczasem z trc~ci wymienionych artykułów wi
dzimy, że nic mają one bezpośredniego związku z 
przepisami o prowadzeniu robót górniczych. l{o
boty te prowadzone są w warunkach wyjątko
wych, szczcg6lniej wo wnętrzu ziC'mi, 11icraz na 
znacznej głębokości; przy nich i,;tosowa1w są 
szybko rozwijające się urządzenia terlmi<'znc, kt6-
re wymagają ustanowienia specyalnych prz<'pischv 
dla ochrony czlowieka, pracującego w tym za\\'O
dzie, od możliwości wszelkiego rodzaju nieszez1~ść-, 
a zarazem wymaga się sumiennego i hacz1wgo 
przestrzegania tych przepis<lw. \\'.mika stc\cl, że 
nieprzestrzeganie tych przepisów w żacln.n11 razie 
nie może być karane w tej mierze, jak nieprze
strzeganie wielu innych przepisów, po<lC'i<\ganych 
pod art. 29 i 12n nstawy o karaeh. 

W istocie należy przyznać, że wywaczanie 
jedne.i i tej samej kary, nstano>1'i onej wecl Ing art. 
29 za prowadzenie handlu w czasie zabro11io
nym, za naprawę przez wlaściC'ie la domn drogi 
lub chodn ika w c·zasic nicw1aściwvm, za niewy
pełnienie żądania policyi c-o do wyjazcln ze ~toii
cy i t. p. i za nieprzestrzeganie np. ~~ 2. -t, 12. 
25 i innych przepis<lw o prowadzeniu rohc'it g6r
niczych z dnia 1 O czc•rwC'a r. J 907, jC'st oezywi~C'ie 
niesprawied liwc ze wzgl{'.du na ogromną r<lżniC'<; 
pomi~dzy istotą jcclny(•h i drugich przcstf:pstw. 
Jeżeli w wypadku pierwszym pogwakenie przepi
sów ustano,, ionyclt oraz rozporządze1'i prawnyc·h 
może wywołać pevmc czasami nawet poważniPjszc 
następstwa dla osób trzccicl1, to nieprzestrzeganie 
przepisów o robotach g6rniczych, jak np. obec
ność w kopalni robotnika w stanie nietrzC'żwym 
(§ 2), albo niC'zawiadomienic odpowiednieJ wladzy 
o zauważonem nicbczpiecz•eństwie dla ludzi lub 
kopalni (§ 4), albo złe utrzymanie w kopalni dróg, 
służących dla ruchu robotników m 12), albo wresz
cie pozostawienie robót podziemnych, gro:r.ących 
niebezpieczeństwom , bez przykrycia ($ł 25), może 
wywołać takie ciężkie następstwa i nieszcz~śeia, 
które w żadnym razie nie mogą być porównywa
ne z możli'Y<'mi następstwami za nieprzestrzega
nie przepisów kategoryi pierwszej. 

Rozpatrując następnie ·wspomniane powyżej 
antykwy kodeksu karnego, należy nadmienić, że 
art. 1 466 i l 4(i8 zostały pomieszczone w rozdzia
le pierwszym działu X „o zabójstwie" , a art. 1 49ł 

znajduje się w rozdziale III tegoż działu „o spo
wodowaniu kalectwa, ran i innych uszkodzeń na 
zdrowiu". V\' edlug art. l -tliH czyn karany jest w 
tym wypadku, jeżeli winny „ bez zamiaru zabój
stwa dopuści ::;ię jakiegokolwiek czynu, przeeiwnego 
przepisom, za pC'wniającym bezpieczciistwo osobiste, 
i nieoczekiwanym skutkiem tego będzio śmierć 
rzyjakolwick-. Artyknl ten przewidu.1e zamknię
cie w więzieniu na <"zas od dw6ch do czterech 
J1li(•sięty. V\T C>dług art• l •Hi8 karze się przestęp
stwo w tym wypadku ~jeżeli wskutek czynu, nie 
zabronionego przez prawo i takiego rodzaju, ;1;e 

nic można bylo oczPkiwa<~ po nim z prawdopodo
bieństwem szkodliwych Hasti-;pstw, jednakże oczy
wi ś('ic niem;trożnego, prz.n·zyni si~ komu śmierć". 
Kara W('lllug tego artykuln może być- określona 
przez S<\<l w grani<'a('li od surowego napomnienia 
\\' obecności sądu do zamknięcia w ~Wi{'.zieniu na 
C'Zas od dwóch do C'ztcrech miesięey. \Vrc~zc,'"'.ie 
według art. 1 -t9-t sto8uje sic~ kan: w tych wypad
kach, jeżeli ktokolw:ek ,.<'hociaż bez zamiaru przy
<·z.ynicnia komu kalC'dwa, ran lub i11nego uszko
dzenia na zdrowiu pozwoli sobie na jakikolwiek 
c·zyn, zabroniony pnwpisami , zabezpioczaj~1eymi 
porządc·k publi<'zny, i nfroc·zekiwanem następstwem 
tego hędzir przyczynir11 ie komukolwiek mniej lub 
wi<~l·cj riężki<'h rall, kalc'e!wa lnb szkody na zdro
win". Wysokość kar)· według togo aitykułu nie 
przC'kracza graniC' kary z art. I -H>8. Wymienione 
artyknly kodeksu karnego mogą hyc stosowane 
przy pogwalceniu przcpisl)w prnwadzonia robót 
górniezych w tych wypadkaeh, jeżeli pomieniam' 
prze:stępstwa odpo"viadaj<1 tym ('Zynom, jakie za
wirrają wspomniane artykuły kodeksu kamcgo. 
Wypadki nieprzestrzegania przepisów o prowadze
niu robót górniczych dzięki właściwośeiom tych 
robót wywołują niekiedy nader «iężkic następstwa, 
jak to: wybuch gazu, masVWl' oberwa11io się ska
ly, pożar, zalew lub uduszenie gazami; w tych 
warunkad1 wysokoś(- kary, ustanowionC'j wymic-
11ionymi artykułami kodeksu karnego, nie odpowia
da następstwom czynu spełnionego. 

Oprócz wspomnianych artykuhh,· kodek;; 
karny zawiera jeszcze specyalnc artykuły karne za 
przc'kroczenie ustawy górniC'z<'j. 

Artykuł y te, począwszy od 091 <I o G22 włącz
nie. zamieszczone są w rozdziale I V d;,,.iału VII, za
tytulowanego ~przesttwstwa przeciwko rnajątkowi i 
dochodom Skarbu·. Z ogc'ilnego tytulu dziaJu VTI 
i treści wspomnianych artykuł6w widzimy, że nie 
mają one żadnego związku z przekroczeniem 
przepisów o prowadzf'niu roh6t górniczych lecz 
caJkowicie mają na celu ochronE-; interesów Skar
bu, i tylko ostatni z nich, artykuł r.22, m6wi o 
tcn1, że „za te przestępstwa, dotyczące górnictwa, 
któi;c w postano·wieniach tego rozdziału nie są 
wyrn'5nie oznaczone, winni podlegają karom na 
mocy • praw ogólnych. u 
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Z rozpatrzenia obowiązujących artykul6w 
prawa karnego, mając na względzie przytoczone 
powyżej właściwości przemysłu g6rniozo-hutniozego, 
należy, :p.rzyjść do przekonania, że koniecznem jest 
usta.nowienie w l?rawie odr~bnych art;--kulów, okrc
ślając.ych karę za przekroczenie przepis6w o pro
wadzeniu rob6t górniczych ze względu na ich bez
pie.czeństwo, oraz zwiększenie odpowiedzialności za 
przekroczenie tych przepisów. 

Prze.chodząc do względó>v, którymi kierowa
no się przy ustanawianiu projektowanych praw 
karnych, ministrowie Sprawiedliwości oraz Han<lln 
i Przemyslu uważają za potrzebne nadmienić, że 
przepisy u prowadzeniu rob6t górniczych ze wzglę
du na ich bezpieczeństwo zawieraj<1 wide p0Hta-
11owiei1, przekroezenie kLóryeh, jakkolwiek lllOŻt' 
nic pociągnąć jakichkolwiek następstw szkodliwych, 
jednakże niewypełnianie tych przepisów ma dla 
bezpicr-znego prowadzenia robót górniczyeh wiel
kie znaczenie i czynienie winnych tego przekro
czenia odpowiedzialuymi jedyniP w granicaeh ka
ry, ustanowionej w art. 29 ustawy o ka.rath, by
łoby zupełnie nieuzasadnione ze względu na przy
toczone powyżej okoliczności i mogtoby zgubnie 
odbić się na opieszałem przestrzegani u iuny<'h 
przopis6w, które mają za zadanie ochraniać- robo
ty i robotników od nader eię:i.kicb następi:;tw . Dla
tego to w celu zwiększenia odpowjedzialności za 
11ioprzestrzeganie takich przepis6w nal eżaloby uzu
pełnić ustawę o karach nowem postanowieni<'m 
(art. l184), przewi<l.ującem wog6le odpovviedzialność 
za nieprzestrżeganie przepisów o prowadzeniu ro
bót górniczych ze względu na ich bezp10czoiistwo. 
Karę można byłoby określić w wysokości aresztu 
najwyżej do trzech miesięcy albo opłaty pieniężnej 
do trzystu rubli. 

Przytoczona norma karna clla wymienionej 
kategoryi przekroczenia przopis6w w znacznej 
mierze przewyższa norm(:/ kar, ustanowionych w 
artykule 29 ustawy o karach, lecz nic jest nowo
ścią w szeregu kar, ustanawianych za podohne prze
stępstwa przez ustawę o karach; mianowicie wo<llug 
art. 1182 l uzup. r. 1906 J za nieprzestrzeganie przepi
'dÓW, dotyczących kotl6w parowych, jeżeli przekro
czenie nie spowodowało w następstwie komukol
wiek śmierci lub szkody na zdrowiu, winni podle· 
gają karze w tych samych granicach. Określona 
przez artykuł niniejszy granica kary jest dosta
terznie rozległą, ażeby dać możność nakładania 
kary po uwzględnieniu wszystkich okoliczności 
w każdym wypadku poszczególnym. Na mocy 
tego artykuln będą, podlegał.v karze nieprzestrze
gania wszystkich tych przepis6w, dotyczą,cych ro
bót górniczych, które nie przewidują ochrony 
kopalń i i·obotnik6w przed 8Z<'zeg6lnymi wypad
kami nieszczęśliwymi i ich następstwami i kiedy 
wskutek tych przekroczeń nie było żadnych na
stępstw szkodliwych. Odpowiadać według pomie-

nionego artykulu będzie ten, kto bezpośL"ednio 
miał obowiązek przestrzegania przepisu pogwał
conego, bez względu, czy będzie to robotnik czy 
ktokolwiek z osób zarządu. Np. na mocy § 7 prze
pisów z d. lO lipca T. 1907 każdy przodek czyn
ny powinien być odwiedzany przez osoby zarządu 
kopalnianego odpowiednią liczbę razy w czasie 
określonym. Za nieprzestrzeganie tego przepisu 
będzie oclpowiad.ala ta osoba z zarządu kopalnianego. 
kt6ra powinna była go wypełniać. Według§ l L prze
pisów wejście do urządzeń kopalnianych Jub 
wzbogacającvch pozwolone jest tylko znanym ro
botnikom, i "w tym celu powinna być przy wejściu 
przybita tablica z odpowiednim napisem. :.Jatu
ralnio, jeżeli tablica jest przybita, i robotnicy 
obeznani są z tym uapi::;em, to za nicprzest r:tega
nie go będą odpowiadali ri robotnicy, którzy we
szli do takiego pomieszczenia, do którego wejście 
by lo im wzbroniouo; jeżeli jednak Hiema odpo
wiedniej tablicv i robotnicy przepisu 8 J 1 nie zna
j ~h to za przeki'.·oczenic tego przepisu odpowiadać 
będ:tie ten, kto mia] obowit\zok przybicia tablicy 
i objaśll';cnia robotników o treści przepisu § 11. 

~ astępnie postanowienia niektórych~ przepi
sów prowaJzenia robót górniczych skierowane SG!i 
przeważni<' do ochraniania tak kopah'i, jak i robo
tników przed wypadkami nieszczęśliwymi podczas 
robót. Podczas tych robót szczególnie niebez
pioeznymi są: wybuch gazu, zalew, pożar, masowe 
oberwanie się skaly albo zebranie się gazów tru
jąc.\·ch , grożące śmiercią od uduszenia. Przestrze
ganie postanowień, skierowanych do zapobiegania 
wymienion~·m powyżej wypadkom nieszczęśliwym, 
już z samej istoty rzeczy wymaga szczególnej uwa
gi i gorliwości tak ze strony robotników, jako i 
zarządu kopalnianego, ponieważ nie-przestrzeganie 
ich, jożl'l i nawet nie wywoła wspomnianych na
stępstw, to jednak zawsze będzie groziło niebez
pieczeństwem pojawienia się ich. Np. niedosta
teczna obudowa jakiegokolwiek przejścia podziem
nego może grozić oberwaniem się skały; nieostroż
ne obchodzenie się z ogniom, palenie papierosów 
i t. p. mogu, grozić wybuchom; nieprzestrzeganie 
przopis6w o prze\vietrzaniu kopalni może grozić i 
uduszeniem gazami i wybuchem: nioostro:i.ne po
dej8cie robotam.i do miejsca znacznego zbiornika 
wody albo do miejsca dawnego pożam może gro
;i;i6 niebezpiecze11stwom pożaru , uduszenia gazami 
albo zalewem i t. p. Ze względu na to minister 
c prawiedUwości oraz ministl'.'l' Handlu i Przemysłu 
zamierzają przekroczenia istniejących przepisów o 
prowad;i;eniu rob6t g6rniczych karać wedlug od
rębnego artykułu prawa, który przewidywałby wy
padek taki.ego przekroczenia przepisów, kiedy za
chodzi możliwa groza niebezpieczeństwa wybuchu, 
pożaru, zalewu, masowego oberwania się skały 
lub uduszenia gazami, przyczem karę za nieprze
strzeg-anie tego .rodzaju przepisów należałoby usta-
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no wić większą., niż za nieprzestrzeganie przcpis6w, kt6- r p. zdarzają się wy pa<lki umyślnego zepsucia 
re żadnych następstw szkodliwych nie wywołują., mia- przez robotników lamp bezpieczeństwa, żeby zapa
nowicic: areszt od dw6ch do czterech miesięr.y. lić papieros lub prędzej zamienić lampę na nową.. 
Przytoczony powyżej przepis karny należałoby za- 'l'ymczasem zepsucie takiej lampy nicw~\tpliwie 
projektować w postaci art. 9893 kodeksu karnego. grozi wybucliem gazu ze wszystkiemi ciężkicmi 

Poza tem przekroczenie przepis6w o prowa- jego następstwami wlącznie z przyczynieniem ran, 
dzeniu robót górniczych może grozić: nie tylko kalcct wa a nawet śmierci kilku lub wielu robotni
niebezpieczeństwem wybuchu, pożaru, zalewu lub ków. Dla zapobieżenia temu strasznemu n.iebezpie
masowego oberwania się skały albo uduszenia czc1'ishv11 i zniewolenia groźbą ciężkiej kary robot
gazami, ale bezpośrednio wywołać j<'<lno a nawet ników do mvażn<'go ob('hodzcnia się ze wspo
kilka takich zjawi8k, które mogą znowu stać się nmianymi przyrządallli i nnr.ądzeniami pożądanem 
przyczyną śmierci, ran lub kalectwa. ))'ie ulega byloby zaprojektowa<- przepis karny w postaci 
wątpliwości, że za nieprzestrzeganie przepisów, art. l (i21 1 kodeksu karnego, który przewidywałby 
które w następstwie będzie przyczyną śmierci lub rozmyślne psucie w:;pomnianych narzędzi i urzą,
jakicgokolwiek uszkodzenia, kara powinna być dzei1 niezależnie od wywołanych przez te czyn
jcszcze większa. Tu jednakże powinny być uwzglt:d- ności następstw. 
nione wypadki, w których z powodu wybuchu, Odpowiedzialność za wszystkie na8tępstwa, 
pożaru, zalewu, masowego oberwania si<~ skały lub ktdre będą wywolane wy111ienionemi przekrocz9-
zebrania się gazów trnjących uleglo śm ierci wię- n iami, naloża lobv '" takieh razach określić nieza
cej osób. Dlatego to zależnie do następstw, wy- lcżniC' od ezynn 'gl6wncgo z tym jednak warun
wolanych przekroczeniem przepisów o pro wadze- k i Pm, że równif'ż wszyst kic· nai:;tępstwa będ<\ u wa
niu robót, '" pierwszej części art. n89ł zamierzono żan<' za wywohme wskutek umyślnej występnej 
określić karę, jako zamknięcie w więzieniu od c:zyllnośC'i osoby, która ,,.,,·konala czyn główny. 
<'Ztcrech miesięcy do jednego roku i eztcrech mie- Xp. jeżeli wskutek z<'psucia lampy nastąpił wy
sięcy, a w częśc·i <lrugiej tegoż artykułu ustanowić bnch, który był przyezyJJą C'zyjej śmierci, to win
d wio kary do wyboru: albo zamknięci<' w więzie- ny będz i<' odpowiadał wc<llug art. l (i21 1 za ze
niu od ośmiu miPsięcy do dwóch lat z pozbawie- psueic lamp,Y i wedlug art. I -li)8 kodeksu karne
nicm pewnych praw szczególnyc·h i przywilejów, go za zab6ji:;two. Co si!) tyczy określenia kary 
albo zesłanie do rot aresztanckich z pozbawieniem według projektowanego art. I H2 l 1 kodeksu karnc
wszystkioh praw szczególnych i przywilej6w we- go należy mieć na wzgl<:dzie, że wobec r6żnorod
dlug stopnia -! art. :31 ustawy o karach (uzup. r. nyeh motywów, pobudzających robotników do 
l90H), t. j. na czas od półtora roku do dwóch i zcpi:;ucia danego nam:dzia lub urządzenia, wobec 
pół lat. llstanowienic według części 2 art. 9894 nizkiego rozwoju umyslowcgo robotników wog6le 
dwóch kar konioeznem jest z tego względu, żeby i wobec wielkiej liczby innych ('Zynnik6w i powo
pozostawić sądowi prawo w razach poważniejszych, c16w, kt<5rP mogą być brane przez sąd po<l uwa
kiedy sam rozmiar ni eszczęścia świadr;,,y o nad- gę, przy określaniu kary, sądowi należałoby pozo
zwyczaj wielkiC'm nioclbalstwie, zbliżoncm do m0ż- stawić szerokie pole przy wyznaczaniu kary za 
liwego rozmysłu, nalożenia dostatecznie Rurowej spełniony czyn przestępny. Dlatego też zamicrzo
kary. Bez wątpienia zasługują na więcej srogą no określić karę w postaci pozbawien ia wszystkich 
karę takie wypadki, jak np. śmierć 7-± ludzi skut- szezcgóJnych, osobiśeie i według stanu należnych 
kiom wybuchu d. 3 stycznia r. l 898 w szybie Jan praw i przywilejów i oddania do poprawcz,,·ch rot 
Towarzystwa Rosyjsko-Donieckiego albo śmforć aresztanckich na czas od jednego roku do dwóch 
270 ludzi również skutkiem wybuchu, w kopalni i pól lat (stopnia -1: i 5 art. 31 kodeksu karnego) 
Makaryewskiej Towarzystwa górniczo-przemysłowe- lub też zamknięcia w więzieniu na czas o<l ośmiu 
go Ekaterynowskicgo w d. 18 czerwca r. 1908. rniosięc-y do jednego rokn i czterech miesięcy. 

W końcu należy zatrzymać si ę jeszcze na te- Postanowienia przytoczonego poniżej pro3ektu 
go rodzaju przekroczcniacli przepisów o prowa- zestawione są zgodni<' z w.\·mienionymi powyżej 
dzcniu robót: g6rniczych, które zachodzą. rozmyśl- motywami. 
nic i mogą pociągnąć: za sohą nader niohczpiecz-
nc następstwa. Pod tytn względem należy mieć na Pr oj 0 k t z 111 i a n Y i u z u Pe I n i en i a n ie k t ó- • 
uwadze to, że w wiciu gałęziach przemysłu a w rych postanowic1'i ustawy górniczej, clo-
tej liczbie i w przemyśle górniczym, istnieją przy- tycząrych sposobu prowadzenia robót, 
rządy i narz<~clzia, urządzone b<'zpośrednio dla gór n i cz yc h, or a z po większe n i a odpowie
ochrony robotników oclwypadkównicszczę~Jiwych, dz i alnośc i karnej za nieprzestrzeganie 
co wiadome jest robotnikom. Praktyka wykazala Pr z c P i s ów Pr 0 w a cl z<' n i a robót gór n i
jednak, że robotnicy górniczy, mając jasne i do- e z y c h ze wzg 1 ęd u n a l c h bo z pic cz c ń st w o. 
kładne pojęcie o poważnem przeznaczeniu takich A) W ust a w i e g 6 r n i cze j (Zbiór praw 
urządzel'i. i przyrządów, często jednak psują je. I t. YII, wyd . r. 1893 i LHOG). 
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I. Działanie przep1sow o sposobie prowa- skały lub uduszenia gazami, zamknięciu w wię
dzenia rob6t podziemnych przez przomyslowców zieniu na czas od dwóch do czterech miesięcy. 
górniczych (ust. g6r. ks. I, dz. Il, rozdz. VII) roz- Art. 0894 • Winny przestępstwa, wymienione-
szerza się na wszystkie wog6le roboty górnicze. go w art. 1 l84 ustawy o karach, nakladanych 

II. Wydawane przez ministra Handlu i Prze- przez sędziów pokoju, podlega, o ile następstwem 
mysłu na mocy art. 718 ustawy górniczej (uzup. tego postępku będzie wybuch, pożar, zalew, maso
r. 190()) regulaminy, dotyczące środków i ostroż- wo oberwanie się skaly, lub zadani.o komu śmier
ności w celu bezpiecznego prowadzenia rohót ci, ran albo kalectwa, zamknięciu w więzieniu na 
g6rniczych, powinny zawierać w sobie dok.ładne czas od czterech miesięcy do jednrgo roku i cztc
wskazania i obowi<\Zki o ogólnych przy pomie- rech miesięcy (art. :30, V). 
nionych robotach środkach ostrożności i bezpio- Jeżeli zaś czyn ten stal się powodem śmierci 
czeilstwa, o budowie i przewietrzaniu robót, urzą,- wielu osóh, tv winny podlega: albo pozbawieuiu 
dzaniu wejść i wyjść z nich, ruchu ciężarów i na mocy art. .JO kodeksu niniejszego pewnych 
ludzi w robotach, o sygnalizacyi, o oświetleniu szczrg6lnycll praw i przywilejów i zamknięciu w 
robót, o szczególnych ś rodkach zapobiegania po- wi<;zicni.u na czas o<l jednego roku i czterech mic
żarom i szkodliwej dzialalności gazu i wody w sięcy <lv dwóch lat, albo od ośmiu miesięcy do jednego 
kopalniach, o stosowaniu matcryałów wybucho- roku i cztoreeh micsiP.cy (art. 80, IV);albo pozba· 
wyrh, kotl6w parowych, maszyn i urządzeń elek- wicniu wszystkich szczeg6lnych osobislych luh 
trycznych, o prowadzeniu robót podziemnych i przywiązanych do stanu praw i przy\>vilejów i od
na povvierzchni oraz w pobliżu dróg żelaznych, daniu go do rot poprawczych według stopnia czwar
źródel mineralnych lub zaopatrujących ludność tego art. :3 L kodeksu niniejszego. 
miejscową w \YOdt: do picia, jak również o obo- Opróez tC'go w wypadkach, jeżeli nic>prze
wi~\zkach Zarządu przemy~lowego i kopalnianC'go 1 strzega11ic przepischr o prowadzenin rob6t g6rn i
pod względem dozoru nad robotnikami. cz~·ch stalo się powodem śmierei, winny, o ile 

III. W wydawanych przez ministra Handln w~·znaje jedno z wyznań ehrześcijaiiskirh , podlega 
i Przemysłu na mocy art. 5 uzupełnienia (uzn p. pokucie kościelnC'j według uznania sw<>j władzy 
r. 1906) do art. 7 L4 uwagi ust. g6m. regułami- duC'hownej. 
nach oprócz wskazań, zawartych w wymienionym 2) Dzial IJ rozdzialn II tytu ł u XrT nal eży 
art. 3, powinny znajdować się wskazówki o obsłu- uzupełnić postanowi<>niami nast(amjącemi: 
giwaniu urzą,dzcii elektrycznych jak również o Art. 1 G21 1. Winny rozmyślnego uszkodzenia 
szczególnych środkach i ·warnnkaC'.h co do wybo- narzi-:dzia lnb urządzenia, o ktdry<'li wirrlzial, że 
ru miejsca, budowy i utrzymania tych zakładów służą dla zapcwni<>nia bezpirczeńHtwa praeownik6w 
g6rniczych i należ<\cych do kopali\ i zakładów gór- prz<'rnyslu g6rnirzcgo, podłc•ga: albo pozbawieniu 
niczych fabryk, które będą uznane przez ministra w~zyHtkich szczególnych osobisty<'h luh przywi.ą
Handlu i Przemysłu za szczególnie groźne dla ży- za11ych do stanu praw i przywilejów i oddaniu go 
cia i zdrowia robotników jak również dla bez- do więzienia poprawczego wE'dług- czwartego lub 
piecze11.stwa puhlicznego. . pi<\tego stopnia art. a L kodeksu niniejszego, albo 

IY. Wymienione powyżej w działach II i 111 zamknięciu w więzieniu na czas od ośmin miesię
p1'7J()pisy składane są 8onatowi Rządzącemu dla ey do roku i czteroc.:11 miesięcy (art. 130. V). 
ogłoszenia. C) \V ust a w i c o kar ach, wym i e r z a-

B) W kodeksie kar g 16 w ny c h i po- ny c· li prze z sędz i 6 w pok oj n. (Zbi6r praw, 
prawczych. <Zbi6r praw, t. XY, wyd. r. 188:>) . t. XV, wyd. r. 188;)). 

1) Dział VII rozdziału III tytułu. VII~ JJa- Rozdział X nalC'ży nznpelni<- nast(~pującern i 
leży uzupełnić postanowieniami następuJącem1: postanowieniami: 

Art. 9893. Winny przestępstwa. wymienio- Art. l 18 4• Winny nieprzestrzegania przepisa-
nego w art. 1184 us~awy o karaC'h, .nak1ada1.1,rc,h nych prawem lub wydanych w porządku przepi
przez sędzi6w pokoJu, podlega, o ile spelniem o sanym postanowień o bezpiecznem prowadzeniu 
przestępstwa tego groziło niebezpieczeństwo~ w~-- robót górnil'zych podlega aresztowi do trzech mie
buchu, pożaru, zalewu. masowego oberwama się sięcy lub karze pieniężnej oo trzystu rubli. 

Czynnik żywiołowy , wpływający musowo 11a 
wszystkie wypadki nieszczęśliwe w przemyśle gór
niczym, nadmiar trudnych do przewidzenia oko
liczności, które mogą stać się przyczyną powsta
wania nawet wielkich katastrof, wszystko to ZO$ta-

ło w nowym projekcie pominięte przez prawodaw
c~, który stał twardo na grnncie odpowiedzialno
ści osobistej za wszystkie wypadki, jakie nie tylko 
pociągają za sobą nieszczęście, lecz nawet mogły
by pociągnąć je w następstwie. 
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Górnictwo, jako ciężka walka człowieka z 
natu.rą. i jej siłami żywiołowemi, wymaga wielkich 
wysiłków od pracowników j wielkiej uwagi, roz
tropności i dzielności od tych, którzy przewodni
czą. rzeszom tych pracowników. Ponieważ w więk
szości wypadków ma się do czynienia z wieloma 
niewiadomemj, przeto dzielność osobista kierow
ników gra rolą wiolco doniosłą. Jako pomoc w 
tej walce z naturą., wydawane są. wskazania i prze
pisy, dotyczące bezpieczeństwa robót. W przepi
sach tych pracownik powinien znajdować jedynie 
wskazania wytyczne i byłoby nieprawidłowe i w 
wielu razach nawet szkodliwe nadawanie tym prze
pisom cechy niewzruszalności. 

Niektóre artykuły przepisów o prowadzeniu 
robót górniczych z konieczności muszą być wyslo
wiono wielce niew?raźnie, ponieważ autorowie ich 
nie mogli posiadać koniecznych danych nauko
wych. Uwydatniaj<~ Hi ę pod tym względom szcze
gólniej te artykuły, w których mówi się, że trwa
łość budynku powinna odpoV1'i.adać przewidywane
mu ciśnieniu na budynek; tymczasem nauka gór
nicza dotychczas nic posiada żadn.vc.:h sposobów 
dla olo:eślenia sily ciśnienia skał. Pomimo to au· 
torowie projektu prawodawczego ciągle mówi~ o 
oborwaniu się skał. 

Skutkiem tego wprowadzenie kar za nieprze
strzeganie przepisów prowadzenia robót górniczych 
powinno być stosowane z wielką rozwagą, żeby 
nie wpaść w krańcowość, szkodliwą. dla samej 
sprawy ochrony życia i zdrowia robotników oraz 
porządku w robotach górniczych. Tę właśnie krai'1-
cowość posiada nowy prOJoktprawodawczy. Wpro
wadzenie rzeczonego projektu w życie pociągnie 
za sobą. przedewszystkiem gubienie się w prze
strzeganiu drobiazgów w celu uchronienia się od 
odpowiedzialności karnej i mimowolne pomijanie 
takich zjawisk, w których najważniejszą rolę gra 
czynnik indywidualnej spostrzegawczości. 

Autorowie projektu prawodawczego powinni 
liczyć się z postępem techniki górniczej i mieć na 
widoku konieczność przerobienia z czasem prze
pis6w o prowadzeniu rob6t górniczych. Takie prze
rabianie przepisów musi jednak w praktyce do
prowadzić do zamiany jednych artykułów przez 
inne zupełnie sprzeczne, co podrywa powagę 
prawa. Praktyka sądowa zna wypadki pociągnię
cia do odpowiedzialności kierownik6w 'l'owarzystwa 
Rosyjsko-Donieckiego za usunięcie z kopalni wen
tylatorów ręcznych, stosowanie których w kopal
niach gazowych obecnie uznano jest jako niebez
pieczne. 

W przepisach o prowadzeniu robót górniczych 
wiele artyku16w przeczy sobie i trudno oczekiwać po
trzebnych wyjaśnień nawet od najbezstronniejszych 
rzeczoznawców. Rozszerzając dziedzinę stosowania 
nowego prawa,' projekt stawia na jednym poziomie 
drobne uchybienia i poważne niedokla~ności, nadając 

dozorowi górniczemu możność pociągania do od
powiedzialności karnej wszystkie bez wyjątku oso
by zarządu kopalnianego. Drogę do tego nasuwa. 
przedewszystkiem wielce niewyraźne wysłowienie 
art. 989 w wyrazach "groziło niebezpieczeństwo" , 
oraz cały art. l l8, wprowa<lzaj<.liCY po raz pierw
szy w życię kar~ za nieprzestrzeganie przepisów 
nawet wówczas, kiedy pogwałcenie ich nic grozi
lo żadnem niobezpieczefistwem i nie przyczynilo 
szkody ani życiu ani zdrowiu robotników. Raz 
poruszona maszyna i:;ądowa może bez żadnych 
przeszkód rozwinąć svvoją. działalność, a pociąga
nie do odpowiedzialności sądowej będzie miało 
cechę zjawiska życiowego, nieodłączonego od zawo
du górniczego. Więzienia przepełnią się ludźmi fak
tycznie niewinnymi, odsiadującymi kary za błahe 
przewinienia, a liczba wypadków musi wzrosnąć, 
gdyż zabraknie koniC'cznC'j inicyatywy. Może rów
nież zajść takie nast~pstwo, że urzędnicy państwo-" 
wego dozoru górniczego nie będą pociągali kiero
wników robót górniczych do odpowiedzialności za 
wiele uchybień prawn a wówczas prawo stanic się 
martwą .literą i jego powaga będzie zachwiana. 

Oprócz togo art. 118 rn.oże wywołać wytwo
rzenie odrt=:bnych mzę<lów dla osób odpowiedzial
nych jedynie pod względem prawnym, lecz nie 
maj<\C.''ch możności wply>rnć na Ledmiczny uieg 
inter<'sów. Usunięcie i:;ię skutkiem tego zdolniej
szych techników do innyeh gałęzi pracy spowodu
je bezwarunkowo pogorszenie się stanu techniki 
górniczej. 

Jedyną dodatnią stroną nowego projektu pra
wodawczego jest poci<:~ganic do odpowiedzialności 
za nieprzestrzeganie przepisów prowadzenia robót 
górniczych nie tylko kierowników tych robót, lecz 
również robotników. Tu jednak należy mieć na 
względzie, że szeroki niezmiernie analfabetyzm 
utrudnia robotnikowi poznanie mnóstwa różnorod
nych i szczegółowych przepisów, za, uchybienie 
kt6rym bP.dzie on odpowiedzialny. 

Przedsiębiorstwa górnicze, rozrzucone na wiel
kich odległościach pod ziemią, dotychczas jeszcze 
nic mają stałego składu robotników, posiadają
cych długoletnie doświadczenie i przyzwyczajo
nych do przestrzegania przepisów, mających na 
celu bezpieczeń stwo ich życia. Jak zmienny jest 
sl<la<l robotników górniczych , świadczą wymownie 
następujące dane, zebrane od sześciu większych 
kopalń węgla w zagłębiu Dąbrowskiem: na 10 600 
robotników, zatrudnionych na początku roku 
1 9 I B-go, w przocie:1gu pomienionego roku ubyło 
około fi 500 i przyjęto nowych około 7 OOO. Na 
Śląsku Górnym na znaczne powiększenie się licz
by wypadków nieszczęśliwych wpłynęło przyjmo
wanie do kopalń nowych robotników z Galicyi 
wschodniej. 

astrój psychiczny robotników wpływa rów
nież na liczbę wypadków nieszczęśliwych, dowo-
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-O.em czego służy fakt, że gdy w. okresie rewolu- mienia robotni}ra oapowiada kierownik robót. Wy
cyjnym w r. 1905- 1907 liczba wszystkich wy- starcza w takim razie, żeby kto w nocy zdjął 
padków nies;zczęśliwych (nie wyłączając drobnych) tablicę, czego trudno na razie zauważyć, żeby kie
w kopalniach węgla w zagłębiu Dą.browskiem wy- rownik rob6t pociągnięty był do odpowiedzial
nosila przeszło 300 rocznie na 1 OOO zatrudnionych ności. 
robotników, w r. 1910- 1912 przy tych samych urzą- Oprócz tego należy zaznaczyć jeszcze te wa
dzeniach technicznych j tym samym dozorze licz- runki wysoce nienormalne, w jakich zachodzi 
ba ta spadła do 150. obecnie samo postępowanie sądowe w sprawach 

Konieczne rozrzucenie rob6t g6rniczych i praca karn)1ch, dotyczących prowadzenia rob6t g6r.ni
pod ziemią. niezmiernie utrudnia doz6r nad prze- czych ze względu na ich bezpieczeństwo . Rzeczo
strzeganiem obowiązujących przepis6w i najlicz- znawcy sądowi są to przeważnie ci sami inżynie
niojszy nawet personel techniczny nie ma moż- rowie okręgowi, którzy zestawiają protok6ły o wy
ności zapewnić bezwzględnie przestrzegania przez padkach i prowadzą dochodzenia, to jest osoby, 
robotników tych wszystkich przepis6w, kt0rych kt6re jednocześnie są oskarżycielami. bmi nato
istota jest dla nich mało zrozumiałą. Wpływa na miast rzeczozna·wcy. zapraszani przez oskarżonych, 
to brak oświaty wśród robotników oraz .mnóstwo zwy klo przez sąd nie l:lą uwzględniani. Bezstronność i 
utrudniefr administracyjnych, uniemożli·wiających sprawiedliwość nasuwa potrzebę postawienia w 
kształcenie robotników zapomoc;:i, odczytów, wy- jednakowych warunkach obie strony, biorące udział 
kładów i t. p. . w dochodzeniu sądowem. 

Xawet w Europie zachodniej, gdzie istnieje , Dążenie do zmniejszenia liczby wypadków 
większa oświata, po\Yszeclm0 nauczanie i swobo- nieszczęśliwyc-h w kopalniach jest najzupełniej 
da pod względem obznajmiania robotników z słuszne i konieczne, lecz w tym celu należałoby szu
przepisami bezpjeczcństwa, niema przykładów po- kać innych zupolnie środków. 
ciągania do odpowiodzialno~ci karnej za nieprze- Umożliwieni e krzewienia oświaty wśród warstw 
strzeganie takich wymagań prawa, którf' uje wy- robotniczych, wytworzenie stowarzyszeń, maj<~cych 
wolały wypadku nieszczęśliwego. VI' Ros,,·i niema na celu zapobieganie wypadkom nieszczęśliwym, 
dotychczas zamiaru rozszerzenia clzial alności oma- a moż(' nawet wprowadzenie istniejących wo Fran
wianego projektu prawoda\,\'Czego na inne gałęzie eyi i Belgii t. zw. delegatów bezpicezeństwa, nmo
przemyslu oraz np. na drogi żelazno, gdzie ma- :diwilohy lepsze przestrzeganie przepisów bezpio
sowe wypadki nieszczęśliwe są na porządku dzien- czel'istwa przpz robotników. 
nym niezależnie od przyczyn żywiołowo nieobli- Trudno jPst w warunkach dzisiejszych wska-
czalnyoh. zać te środk i i sposoby, które w takim nieublaga-

'l1ymczasem w górnictwie, gdzie większa licz- nym :%ywiolc. jakim są podziemnp roboty górnicze, 
ba wypaclków nieszczęśHwych zależna jest nie oa wplym;ly by na zmniejszenie liczby wypadków 
niedbalstwa lub braku dozoru, lecz od samej isto- nicszezęśl i wych. 
ty wytwórczości, powiększenie odpowiedzialności Xaturn sprzysięg.ła się pod tym względem 
karnej bynajmniej nic jest celowe. przeciwko życ i u i zdrowiu robotnik6w j żadno 

Rażące są niektóre motywy do projektu pra- najostrzejsze nawet przepisy prawa nie zmnieJ
wodawczego. Jeżeli robotnik wejdzie np. do bu- szą tych odsetek i,.vypadków, jakie z koniecz
dynku , dokąd wstęp jest wzbroniony, wówczas w ności w tern pai1stwie podziemnem zachodzić 
razie braku odpowiedniej tablicy lub nienświado- muszą. 

f rzegfąCI fiteratury górniczo - hutniczej. 
Treść art9l<u łów, z awart9ch w ważn iejsz9ch czasopismach górnicz o=hutnicz"ch. 

Żwrnał Russkago Metałłu rgi czeskago Obsz- nic z dalszPgo ciągu prac nad określaniem tempe
czestwa (1 914). Zeszyt 4 a) Tr. Grwn-Grżimajlo. ratm tworzenia sie krzemianów. Badania dokona
Piec Petersbitrskie90 ar8enrt l11 z m11f'tą poziomą dla ne byly sposobem· Le Ohateliera, biorąc za punkt 
<Jdpus:czania i hartowania stali. Autor podaje ry- wyjścia [j'eO, :\lnO i Si02 w postaci kwarcu. c) 
sunek i szczegółowo wymiary pieca, zbudowane- K.. S.rnfiwiko. Uwa.ąi o warnnlcach technicznych 
go według opracowanego przez siebie hydraulicz- odbioru. żeta.m i .~tali. H.ozpatrzywszy w sposób 
nego spos_obu wyliczania pieców J:>ło~cn~ych. b) treściwy zasady ogólhe, jakim powinny odpowia
S. Wo.log~in.. Temp.eratury tworzenia .nę niektórych J dać warunki techniczne odbioru materyałów, au
krzemianow zelaza i manganu. Jest to sprawozda- tor zajmuje się istotą sposobów badania, które 
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dzieli na trzy grupy: 1) badanie wytwor6w goto
wych w warunkach, zgodnych z tymi, w jakich 
dane wytwory spotykają się podczas pracy; 2) 
badanie wytworów na działanie natęże1l. tego sa
mego rodzaju, lecz o wiele przekraczających je 
co do natężenia i wreszcie 3) badanie materyału, 
użytego na dane wytwory bez odniesienia tych 
badań do nat<;żoń, jakim podloga materyal w wy
tworze skończonym. d 1 G. NesselRtrnus. Termiczny 
sposób badania zmicin w stali, zachodzwych podczas 
szybkiego ochładzania. Badania, dokonane nad szyb
kością ochładzania, prowadzą do wniosku, że wy
kazano różnico szybkości ochładzania mają za 
przyczynę zmiany wewnętrzne, które, zależnie od 
chemicznego składu stali i temperatury hartowa
nia, mają przebieg mniej lub więcej zupełny, przy
c:zem towarzyszy im mniej lub więcej silne wy
dzielenio eiopla. ·wobec tego autor mniema, że 
przy określaniu punktów krytycznych dokładniej
sze są temperatury, obserwowane podczas ogrzewa
nia, aniżeli zastygania. o) I. Rlor·zkow. Jletalim
cya wedlu,ą srosotm 8/ioopa. \V r. 1910 "Jlaks Shoop 
dowiódł, żo wprowadzając jakikohviek przed
miot w strumień rozdrobnionego na miałki pyl 
metalu, pokrywa się 6w przedmiot gladką po
wierzehnią, metaliezną,. Pierwsze próby rzynione 
były z metalem, i.>~dącym w stanie ciekJy111, lcez 
w następstwie 8hoop przekona! się, że takie sanie 
wyniki można otrzymać z metalom w stan ic sta
łym , lcrz bardzo dokladnie sproszkowanym. ~fota
lizacya dokOJ)ywa się zapomocą dowcipnie ohrny
~lonego przez Shoopa przyrządu, mającego kształt, 
pistoletu. Metal w postaci drutu wprowadza się 
do pistoletu zapomocą walc6w, poruszanyeh po
wietrzem sprężonem, stapia się go Hastt:p11ie w 
strumieniu gazu piorunującego i prądem sprężo
nego powiPtrza wyrzuca w stanie rozpylonym na 
powie1zchnit: metalizowanego przedmiotu. X a szeze
gólną uwagę zasługuje to, że sposób „ hoopa mo· 
że być zasto:>owauy nie tylko do pokrywania in
nych metali, lecz również szkła, porcelany, gipsu, 
a także drzewa papieru, jedwabiu a nawet, co mo
że się wydać dziwnem na pierwszy rzut oka, dy
namitu w ładunkach. Sposób Shoopa można sto-
80wać dwojako: bądź do pokrywania pO'v\ierzchni 
warstwą nową, ~ciśle z nią związaną, przyczem 
należy powierzchnię oczyszczać bardzo clokladnie, 
bądź do formowania wedlug danego \Yzoru, po
dobnie jak w odlewni, przyczom powierzchnię 
]JOk.rywa się warstw<~ tłuszczu albo talku. Spos6b 
Shoopa znajdzie zapewne największe zastosowanie 
przy cynkowaniu mostów, konstrukcyi żelaznych 
i dachów żelazn:n•b. Dla ochrony żelaza od rdzy 
zamiast cynku można stosować ołów w tych wy
padkach, gdzie żelazo podlega dziaJaniu gazów 
spalinowych lub kwasów. Wogóle metalizacya 
znajdzie w przemyśle szerokie zastosowanie, któ
rego granic dziś nawet w przybliżeniu określić 

nie można. fi li". 1~·onopa.sewicz. Rozmiary dziury 
osadowej w zależności od kształtu i :;po:Jobu odlewa
nia bloka. Celem sprawdzenia, czy stosowany w 
praktyce stosunek średnicy do wysokości bloka, 
wahający się w granicach od 1:2'i2 do 1:31/ 1 , od
pGwiada rzeczywistości oraz przekonania się, czy 
istotnie w blokach długich wązkich ślad dziury 
osadowej w postaci wązkiogo kanalu zachodzi 
więcej, aniżeli do połowy wysokości, autor rozciął 
wzdłuż pięć bloków o jednakowym ·przekroju 
370X370 mm, lecz róimej wysokości, mianowicie 
1 080, 92.J, 810, i365 i 270 m111. Objętość dziury 
osadowej tych bloków wynosila 2,L2, l,5G, J,16, 
0,9-ł i 1,40% oi.>jt:tości bloka. Długość dziury 
wzclłuż osi bloka wynosila w 0

0% 52, 4G, 4: 7, 4:4:, 
49. g) rv. ,<...,'zel!Clnow. Wołka z :;iarczkiem mangcmu 
u• :nciązku ze spra1cą f1corze11ia się dzi11ry osadowej. 
\\Tskazawszy na szkodliwy wplyw wrostków siarcz
ku manganu na własności stali, zwłaszcza gdy 
wrostki te tworzą znaczne skupienia, autor znaj
duje, że ntLjbłiższym celem metalurga powinno 
hyc: dojśeie do tego, żeby zapobiega6 skutecznie 
pom;tawaniu ~kupic1i. Autor otrzymywał pomy~lne 
wyniki przy szybkicm oehladzaniu blok6w. Po
llieważ ochladzauiP wywiera wpływ ·decydujący 
na powstawanie dziury osadowej, przeto autor 
przytacza kilka typowych sposobów powstawania 
dziur w zależności od ,;posobu stygnięcia bloka. 
~ajlepszo wyniki eo do zmniejszenia wymiarów 
dziury osadowej autor otrzymał prwz silne ochła
dzanie wlewnicy od dołu przy proporcyonalnych 
wymiarach wlewnicy i bloka. Autor nie podaje 
bliższych szczeg6lów, dotyczących sposobu ochła
dzania. Pod wpływem szybkiego ochładzania siar
czek manganu nie może gromadzić si1: w więk
sze skupienia i pozostaje w metalu w stanie nad
zwyczaj rozdrobnionym. Sposób ten nie nadaje się 
jednak do dużych bloków, których ochłac'lzaniP 
odbywa się bardzo powoli. h) 8. Steinberg. O 
1crostkarh .<iarczków w stali. X a podstawie badań 
laboratoryjnych autor doszedł do następujących 
wyników: l) Wrostki, które można obsorwo>Yać 
pod mikroskopem na metal11 polerowanym lecz 
nie trawionym, wydziola.i<li się z ciokłcj stali pod
ezas jej krzepnięcia. 2) Widoczno w i:;tali wrostki 
nio rozpuszczają się w niej bez względu na tem
peraturę ogrzewania. 0) Pod wpływom walcowa
nia 1n h kuria stali, ogrzaiwj <lo wysokiej tempera
tury, wrostki rozdzielają się na szereg drobnych 
kropelek; przy wyższej zaś temperaturze, kiedy 
następuję początek topienia się stali, wrostki stop
niowo przechodzą do roztworu i wydzielają się 
pod wpływem krzepnięcia stali w postaci kropel 
i warstewek, otaczających kryształy. i) S. Lobanou•. 
Braki rur kotłowych, wytwcir.rnnyth drogą spawania. 
Podawszy w krótkim zarysie sposób wytwarzania 
rur kotłowych spawanych, autor wymienia wady, 
ujawniające się w tych rurach podczas próbowa-
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nia jch stosownie do warunków technicznych. 
Podczas próbowania rur w $1;anie zimnym i og
rzanem ujawniają. się pęknięcia z powodu rozejś
cia się szwa, , gruboziamisteJ budowy me.talu lub 
rozgniecenia szwa. po pow~EffZChJ;li. rnry. Braki ta
kie naprowadzają na wniosek, że . ru,ry spawane 
ze względu na sposób wytwarzania ni,e przedątawia
ją zupełnie pewnego i wytrzy.małego materyału. 
Jedna i ta sama rnra na całej długości nie jest . 
jednakowo wytrzymała. Jest za.razem rzeczą wąt
pliwą, ażeby technika wytwarzania tych 1;ur zo
stala ulepszona. Wobec dążenia do powiększania 
prężności pary w kotłach parowozowych i zasto
sowania przegrzewaczy autor uważa za wskazane 
zaniechać używania rur spawanych do celu po
wyższego. j) JJJ . . .... ~fatwiejew. Blacha dach.owa. Au
tor bad~t warstwę, utlenioną na · powierzchni bla
chy dachowej, i znalazł, że bezpośrodnio na(). po
wierzchnią żelaza metalicznego znajduje .się c!enka 
warstewka tlenku żelazawego a nad nią dopiero 
warstwa, t.1ożona z wyższych tlenków. vVarstewka 
tlenku żelazawego chroni blachę od rdzy. 

· Z eszyt 5. . a) J.[. Slawi?'iskij. Zmiany, za
tlw<lzące w stopach miedzi i ołowi u w stanie sta
l ym. b) W. Umlkow. Bilcw.· cirpla pieca wielkie
.<JO, id<!N'!JO na nap!lł ::we..glonym ?"<:glu drzewnym. 
Badania, wykonane nad biegiem pieca wielkiego 
w hucie Nadeżdinskiej. c) K. ](otwmikow. Zasa
ilowy spos6b besemcrowauia l·rimienia mied i ianego w 
hucie Jforabasz.~kiej. cl) J. Kloc.::ko1v. S zyny. Aulor 
podał krótki zarys techniki wytwarzania szyn oraz 
sposobu i warunków przyjmowania szyn w Rosyi 
przyczem równolegle przytoczył typowe charakte
rystyczne warunki techniczne odbioru szyn w 
Ameryce, nadmieniając, że przepisy to są bardzo 
ścis}e a może nawet zbyt surowe. Chociaż pr6ba 
na uderzenie jest nieomal jedyną i decydującą, 
ale dla każdego typu szyn oprócz ściśle określo
nego przegięcia wymagano jest jeszcze pewno wy
dłużenie procentowe, złom i budowa ścisła. Tem
peratura końca walcowania sprawdza sią nie py
ro metrem, ale mechanicznie na podstawie praktycz
nie otrzymanych współczynników wydłużenia i 
ficiskania metalu pewnego składu chemicznego. e) 
..-1. J.Iitinslcij. A.rsen w szynach. N"a podstawie ba
dań mechanicznych, dokonanych nad stalą, zawie
rającą arsen w ilości do 0,4%, autor przyszedł do 
wniosku, że niema dostatecznych podstaw do tego, 
ażeby stal z zawartością 0,25-0,30~ uważać za 
zupe1nie niedopuszczalną. ~ ależy jednakże starać 
się o to, ażeby metal, zawierający arsen, posiadał 
możliwie mało fosforu i manganu a zwłaszcza ma
ło węgla. 

Zeszyt 6. a) Ks. Ch. Hadżar. O bandażach 
i ich odpw1zczani11. Autor daje opis sposobów od
puszczania bandaży, stosowanych w zakładach ro
syjskich i zagranicznych, i przytacza wyniki prób 
mechanicznych bandaży odpuszczonych i nieodpu-

szczonych, które wykazują, że -..v chwili obecnej 
sprawie odpuszczania w zakładach rosyjskich nie 
nadą.je się należnego znaczenia. .Jakkolwiek nic> 

. w każdej hucie można wykona6 budowę pieców 
według rn~jnowszych zasad techniki, to przecież 
dobre wyniki otrzymać można również innymi 
sposobami, jak na przykład walco·waniom na zimno. 
Autor uważa za pożądane na chwilę obecną wpro· 
wadzić wytwórczość obręczy węglowo-mangano
wych stosownie do ·wymagań ze 8trony czyniących 
zamowienia, a więc: 1) obtęczy z zawartością 0,3°0 
mniej więcej węgla i 1,1)0% · tnanganu i obowi~,zu
jącem odpuszczeniem i 2) obręczy z zawartością 
węgla 0,23°0 i manganu 1,50~ i obowiązującą ob
róbką termiczną po walcowaniu (pogrążaniP w 
wodzie gorącej , oleju i t. p. b) .A. llabo..:;zin. O wy
żarzaniu bandaży. Xaloży odróżniać wyżarzanie• 
prawidiowo i nieprawidłowe.' Wyżarzanie powiększa 
wytrzymałoś6 bandaży na uderzenie, usuwając ich 
kruchość, jednocześnie powiększa Wydłużeni<' i 
zwężenie po<l wpływem ciągnienia. \\'yżarza11ic• 
nieprąwi<lłowe, wyrażające się gruhcm ziamcm i 
wyraźnem zróżniczkowaniem perlitu, zmnieji;za 
wytrzymałość nietrwałą. Wyżarzanie prawidłowr , 
dające drobne ziarno i perlit sorhitowy, powiększa 
granicę sprężystości, o ile bandaż był żle walco
wany. Obecnie istniej~\ce ·przepisy o wyżarzaniu 
nie daj<i. dostatecznej pewności, że bandaże będ<\ 
w~·żarr.one prawidłowo. Przepisy 1o powinny b~·ć 
zasadniczo zmienione a mianowicie w kierunku 
uregulowania sposobu wyżarzania w piecach, uży
wam eh oliecnio, a zw Jaszcza \\. kierunku zastoso
wania piee6w uowych konstrukcyi, bardziej odpo
wi!ldającyC'lt warunkom prawidłowego wyżarzania. 
c) W. (hebennikó11'. Amerykm!ski przyr.'N!d· rns11pn
wy .J. Jfr. Krego dla pi ew wietkirgo .19 i! w li 11-

cic To1Nr r; y.~twa mrtalu rgicz llf',<JO „Vikopol-nfari 11 }lol. 
Opis przyrządu , objaśniony rysunkami, sposobu 
działania tegoż oraz zalety w porównaniu <lo przy
rząd6w, dawniej uż,,·wanych w Rosyi. d ; Jl. (io
lyszew. Stalownia 111w'fcnowsko Towar:iystum ... Vo1N1-

rosyJs/..·iryo w .Józowf'f'. ·w wykonanin projekLu eał 
kowitej przebudowy stalowni zbudowano <lwa pie
ce mar1cnowskie o pojemności :JO t ka:i:dy z ga
zownicami, zbliżonemi do typu gazownic Morgana, 
w liczbie sześciu dla każdego pieca. Koszt cale
go urządzenia wynosi 737 OOO rb. e) D. Drozdow. 
Elektromctalw·gicznc zaldady w Dommeldingen i l :ąi
netJ. Opis szczegółowy zakładów, które autor zwie
dził w roku ubiegłym . 

Revue Universelle des Mines (1914). Sty
czeń . a) ..-1. Haar. Fundamenta na 1>alach żelazobr
tonowych dfo wielkich 11ieców i zalcladów metalw·
gicznych. Odczyt, wygłoszony na zebraniu Towa
rzystwa nlron and Steel Institute" w Brukseli we 
wrze~niu r. 1912. Przytoczywszy zasady budowy 
pali według systemu Frankignoula, referent podaje 
szereg przykładów zastosowania tego sposobu do 
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umacniania gruntu, niekiedy bardzo niepew
nego pod budowę nowoczesnych raklad6w hutni
czych. 

Luty. a) .F. Courlo!f. lfornnki ekonomicznt>
.IJO IV!jtwnrurnin prądu elektrycznego IV okn::gach 11rzr
myslo1Vyd1. Zużytkowywanie gaz6w wylotowych z 
p ieców wielkich i koksowych w wielkich silnikach 
gazowych, jak również zużytkowywanie pary od
lotowej w turbinach nizkiego cii'.nienia stwarza 
warunki, niezwykle sprzyjające w okn:gach prze-
111y~lowycb do rozwi ązania sprawy ekonomicznego 
wyLwarzania energii elektrycznej. Ażeby zaspoko
ić wRzyi;t kie potrzeby danego okręgu przemysło
wego i zapewmć bezpieczne działanie wszystkich 
urządzeń elektryC'znych, wystarczy poszczególne 
zaklady połączyć ze sobą kablami i dodać pewną 
liezbę pomocniczych parowych stacyi centralnych. 
W tych warunkach zużycie paliwa jest minimalnP, 
natomiast wypadki zatrzymania ruchu w poszcze· 
gólnych zakładach nie dają się uczuwać w sposób 
dotkliwy. Autor przytacza szereg przykładów po· 
dobnego rozwiązania sprawy wytwarzania energii 
elektrycznej a zwłaszcza w zagłębiach ~ewcasle, 
~adreńsko-Westfalskim i w Lotaryngii . Następnie 
au tor rozwija projekt stworzenia sieci stacyi, wy
twarzających energię elektryczną w okręgu prze
mysłowym Leodyum, ciągnącej się od Flomalle do 
GriYegnee. Projekt obejmuje 13 stacyi central
nych, mogących dostarczyć 83 OOO KW. Stacye te 1ą· 
(•zy sieć przewodników dlugości 2G km dla prądn o 
wysokiem napięciu . Na podstawie szczególowych 
wyliczeń autor przychodzi do wniosku, że podobna 
organizacya może' dać wielkie korzyści, gdyż, bio
n\<' pod uwagę wszystkie wydatki i procenty od 
sumy 1 800 OOO franków, wydanej na urządzenia, 
roczny dochód czysty wyniesie 630 OOO franków. b) 
R. Rer.<JN. Sprawa przt>1w.~<:Pnia rnt>rgii w wielkich 
rnkladw·h 1wwor·ze.~nyrh. Autor porównywa dawny 
sµosób nap~du elektrycznego, przy którym jeden mo
tor poru::izol caly szereg obrabiarek, z coraz bardziQj 
rozpowszechniającym si~ nowym sposobem, pole
gająeyrn na tem, żf' każda maszyna jest zaopa· 
trzona Wl' własny i:;ilnik elektryczny. <') P. Oi
/(lrd. /Jc.<.plomienn, .~palanie po1Vif'rzdwiowe i jr•go 
rn.-:to.~owanie li' 11rzemy:~le. Przegląd r6żnyeh za
:;toi:;owałi spalania powierzchniowego, jako to: do 
ogrzewania przy pomocy radyatorów, ogrzewania 
pi<'c6w muflowych, topim1ia metali a zwlaszeza clo 
ogrzewania kotłów Rystemu Bonne Schnabel, któ· 
r.\ c·h wydaj1iość jest nadzwyczajna, gd~rż przcwyż· 
;;zająca 90~0 • li". K 

Giesserei Zeitung ;\~ 20 (191~ ) a) JiJ . • 1. 
gl"ltott. Post~})!/ w .~to.-:owaniu l1rykietó1c na .~J!Cl"!Jal-
111' odlewy (pocz.). Zalety, jakie przedstawiają 
brykiety, stosowane jako dodatek do namiaru i 
ogólne uwap;i, dotyczące ich własności fizycznych 
i C'hC>miC'znych. o~trożności, jakie przy używaniu 
bryki<'t<lw należy zachowywać. b) J. J!t•hrten.~. 

Zastosownnie stałych form w odlewni surowca i 
bronz11. (dok.) Opis maszyn do formowania i odle
wania i zalety, jakie te przyrządy przedstawiają: 
s,·stem Kurze'a odlewania w stałYch formach SU· 

rowcowych wlewnic dla stalowni. (kokil); sposób 
ten zyskuje coraz to większe rozpowszechnienie, 
wytwórczość dzienna wynosi do aoo t w lewnic. 
Aurowiec na formy musi być nader czysty (hema
tyt) z zawartością fosforn i siarki nie wyższą nad 
O, l~; formy takie wytrzymują łatwo do 250 oqle
wów. Simmersbach podaje następującą analizę su
rowca, odpowifidniego na formy stałe: Si=-2,H5°0, 

:\In= I .OO%, P=O,OH%, S=0,06%. Formy, które już 
po kilku odlewach okazały sic-; niezdatne do dal
szego użytku, miały następujący skład chemiczny: 
Si=2,4011

/ 0 , :J.!n=0,55%, P=O, 10% S=O, 16°0; bez 
wątpienia zawartość siarki stanowiła w tym wypad
ku główną wadę surowca. Formy z surowca, otrzy
mane z surowca węglodrzewnego, wytrzymywały do 
300 odlewów przy następującym składzie che
micznym: Si=l,80°0 , )fo=l,20~, P=O, 15% =0,06~. 
System Waibla odlewania rur mosiężnych. Autor 
przytacza wreszcie różne inne systemy i rodzajr 
form stałych, stosowane do wyrobu różnych przed
miotów z miedzi bronzu, i różnych innych sto
pów. c) .Fr. Erbreich. Układ czą1;trczelt .rnrowr·a i 
.żelazn kowalne,ąo. (c. d.) Z badań Moldenkego wy
pływa, że im więcej węgla w surowcu wydzielito 
się w stanie grafitu, tern jego punkt, Lopliwości le
ży wyżej; szybko wi~c 7.aRtygly snrowiec przetapia 
się przy mniejszym rozchodzie paliwa. Surowiec, 
odlewany w formy z piasku, posiada nadto pew
ną, część piasku, silnie przywartego na powierz
chni; ścisłe badania W al decka ustaliły, że ilość 
tego piasku normalnie wynosi nie mniej niż l 00 
wagi surowca, i w tym stosunku pov.i.nna być 
dawaną nadwaga przy ładunkach surowca. ::\ie 
pokrywa to oczywiście strat, ponoszonych przez 
odlewnię, która zmuszona jest dawać wi<~ccj wa· 
pienia i koksu do stopienia tego zbytecznego do
datku piasku. Pomimo to wszystko w wielu od
lewniach uważają, że surowiec, o<llE'wany w for
mach żelaznych, posiada gorsze własności, niż su· 
rowiec, odlewany w µiasrk jest to niczom nic 
uzasadniony przesąd, który urohil sir~ jedynie na 
ocenianiu wartości surowca na mocy wyglądu 
złomu. Prof. Osann doszeJł do wniosku, ż<' wszel
ki ~mrowioc o zawartości ponad 2% węgla może 
mieć szare zabarwienie zlomu bez wzgh~du na za
wartość krzemu: chodzi tylko o to, aby go nale
życie wolno studzić. dl Hausrnfelrfrr. xa~to.~owr111iP 
111 11dlr>w11i(l('h olejów smoli.~tyrh. otn:ymy1Va11ych <" 
1Vę,qla kamiennrgo. (c. cl.) Opis palników i pieeów 
różnych systemów. e) Stopy, 11dpnrn1• nrt rlziaJa11i1• 
l·wasów. Bardzo odpornym na dzialanic kwasu 
siarczanego i innych podobnych rhemikalii oka
zał się ::itop. złożony z !)5~ glinu, 2a0 bizmutu, .)~) 
miedzi i 1°0 krzemu ( to:l~!); glin dodaje się po 
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stopieniu pozostałych metali w stanie płynnym. 
Stop chromu z żelazem i molibdenem również 
bardzo odpornie zachowuje się, mianowicie: stop 
o zawartości 60% chromu, 35% żelaza i 2-30/o 
molibdenu no.wet przy gotowaniu w w6dce kró
lewskiej nie rozpuszcza się. Podobnież bardzo do
bre wyniki wykazują stopy miedzi z kcbaltom i 
cyną (Soi miedzi, 8% kobaltu i 12~ cyny, lub 9;>0

0 
miępzi, 2i kobaltu i 3% cyny). f) Dzieła specyalne, 
dotyczące r6żnych dzial6w odlewnictwa, i dział wska
zówek praktycznych. 

.M 21. a) Dir. Schnabcl. Zasto8owanie now~
,qo s]Josobu o,ąrzewania w odlewnirtwie i metalurgii. 
Zasada nowego sposobu ogrzewania polega na tem, 
że jeżeli przez powierzchnię porowatl\ przepuśriC
mieszaninę gazu i powietrza i zapalić ją, wówczas 
następuje silne rozgrzanie się powierzchni porowa
tej (bez płomienia) i c·icplo, tak powstałe przez 
promieniowanie, może być w ten lub inny sposób 
zużyte. W ten sposób mogą być opalane piece 
kowalskie, mufle w laboratoryach, piece tyglowe 
do przetapiania metali, przyrządy Coopera i t. p. , 
wreszcie kotły' parowe. Autor podaje opis takich 
urządzeń oraz niektóre cyfry charakterystyczne; 
tak np„ bion\C og61nie, wypada, że przy tym spo
sobie ogrzewania zużywa si~ 50 no0

0 gazu mniej, 
niż przy opalaniu gazom z paleniskami dawnych 
systemów; kocioł parowy daje I 20 140 k,ą pary 
na 1 m2 powierzchni ogrzewalnej i t. p. Dyslrn· 
sya, jaka po powyżej streszczonym odczycie wy
łoniła się, ukazała przytoczony przez p. 8chnabla 
8pos6b w umiej dobrem oświetleniu; zdaniem 
oponentów palenisko nafto"rn daje daleko lepsze 
wyniki i n ic zawiera wad, jakie w 8!JOSouie Sclma
bla mogą zjawiać się. Heasumując wywody, wy
łuszczono w dyskusyi, należy uznać, że doh\<l 
przynajmniej sposób Schnabla nadzwyczajnych za
let nie przedstawia; jnko zaś rzoez względni<> bar
dzo- świeża w zastosowaniu do praktyki , ni<> może 
on być uważany za dostatecznie opracowany; z 
biegiem czasu braki mogą być usunięte i cały 
spos6b da znpełnit> już pożądane wyniki. b) F:. A. 
Sthott. Po.~tępy w za.~to.~01Nmi11 brykirtóu· 1w odlr
W!J spN'!Jfll11 r>. (dok.) Xowy spos<)h wyrobu bry
kictÓ'w ma za zadanie bardzo silne sprasowanie 
wi6r6w i opiłek; wi6ry smowcowo z pierwotnej 
objętości 7, 2 L <lochotlz~\ w brykiecie do 2, t L, 
:;talowe z 12 L do 1,9 L, bronzowc• z 12 L do 
1.89 L. Cyfry powyższe wykazują, że przy tego 
rodzaju sprasowaniu materyalu brykiet można 
uważać za jednolite\ masę, która przy procesie 
przetapiania nie róimi się od innych topionych 
metali jednolitych. Poglądy, że ilość żelaza w 
żużlu zwi<:ksza się przy przetapianiu brykiet6w, 
nie wydają się uzasadnionymi i badania, w tym 
kierunku prowadzone, poglądów tych nie potwier
dzają; wytrzymałoś(o za~ odlewu znakomicie polep
sza się, jak to autor wykazał na licznych tablicach. 

Po odczycie wywiązała się ożywiona dyskusya co 
do poglądów, wyrażonych przez autora. c) Hau
senfeldu. Zasto::;owanie olejów, otrzymywanych z 
węgla kamiennego w odlewni (dok.) Autor przytacza 
kilka przykład6w topi~nia metali w piecach syst. 
Buessa, Baumana i otrzymane wyniki. PaL1iki 
spocyalno do suszenia form, kopulaka, ogrzewania 
suszarni i t. p. d) Spis dziel, trald1łj11cych o 1·ó.~
nych działach odlewnictwa. 

N 22. (1913) a) .). Trrnheit. Nowotytnc f'or
mmvanie rdzeni. (pocz.) Autor robi kr6tką wyciocz
kę do odlewnictwa zamierzchłej przeszłości (eza
Ry Ramzesa i t. d.) i wyszczeg6luia cechy chara
kterystycznE' odle>YÓW tych czasów, stopniowo 
przechocl7.i rozw6j tej gałęzi metalurgii i zastana
wia się dlużej nad powszechnie używanemi meto
dami formowania rdzeni , ich Rzkiclet6w i t. p. , 
materyałem do formowania oraz warnnkami, jakirn 
dobry rdzeń powinien odpowiadać. h) E . . 1. ,','rlwtt. 
Znaezrnie J>!Jłll węglowr,qo w odle11•11i. Bardzo dro
bno miC'lony węgiel kamie11ny używa sie w odlP
wni, jako domieszka do piasku form ierskiego <·<'
Iem zabezpieczenia go od zbyt silnego przywiera
nia do powierzchni odlewu; chodzi więc o to, żeby 
wytworzyć pewną vrhronną powłokę gazową. za
bezpieczającą form~ od zbyt nagłego dziaJania 
metalu płynnego. Z powyższego wyµlywa, że do 
tego celu jodynie nadawać si~ mogą węgle tluste, 
(lahce dużo gazu, a jak najmniej popiołu; pia~ ck 
zaś, użyty tlo formowania, powinien być: na tyli· 
porowaty. żeby naclmiar tworzących się gaz<>\\ 
przy zrtkni1~cin ez<1steczek węgla z metalem płyn· 
nym znalazl swobodne ujście. \Y1~giel drzc•w11:1 
używa si<: przeważnie także w postaci pl,rnu do 
obsypywania modeli przed formowani em a to \\' 
celu u lat wienia w Y.kcia model u z fonny; piasPk 
howiem wskutek tego mniej ści śle µrzywie>ra d" 
drzewa. Gatunek wt;gla, używanego do lego n:kc
czynn, powinien być l wardy, Rzk list.'· i mało po
rowaty. .\.utor podaje dnżo HZC'zegc)J6w, doty('Z<\
cych uż.„wania pylu węglo\rngo i oslrożnoś<' i . ja
kie zarówno prz.'· w,dJOrzc wc~gla jak i przy ::;anwj 
robocie należy zachowywać. Szlam z płuczek ko
palnianyc·h, jako zawieraj<\C')' dużą ilośr glinki. 
nie nadaje się do tego c·elu, glinka bowiem czyni 
piasek zbyt tłustym i mało przepuszczalnym dla 
gazów. c) . l. ~1le8.~erst!imitt. Zmir11w objęto.~ci s11 -

ro11•ra pr=y 11a_qrze111rc11i11 i kor.t y.-<l'i praktyr-znr. jo!.·i1• 
z tej włrc.>iriwo.-<ci morna o.~iągnąr:. (c. cl.) Autor po
daje kilka przyklad6w sto8owan ia surowca kutola
nego na wyrób rnsztów do palenisk; ruszty ll' 
doskonale trzymały s i ę, podcza8 gdy ruszty z su
rowca siwego zupełnie clo tego celu nie nadawały 
się: ciągle działanie dosyć wysokiej tcmperatu1·y 
sprawiało powiększanie się obj~tości rusztu: wy
dłużał si1: on i krzywił i palenisko pracowało w 
coraz gorszych warunkach. d) Fr. Erbrei1./i. 
Układ r:ząstN·zek surowr·n i żelam kowalnego. (dok.) 
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Siarka, znajduj<\Ca $it; w żelazic w po::itaci Fe~. 
::;trąea się łatwo przy pomocy :\fo, tworząc .JinS, 
trntlno rozpmizczalnc w żelazic płynncm: zwi<v1ck 
ten, jako lżejszy ocl żelaza i żużla .. wyplywa 11a 
powierzchni<: wanny i utlenia si~ kosztem tk•1rn 
z powietrza, tworz<\C :'.\inO i SO~. Ponieważ jednak 
ciężar gatunkowy :\InO jec:;t 5, czyli że zwi<\z<'k 
t<'n jest c•i1~ższy. niż żużel , spływa 011 pod ta~ 
kowy i i:;tyka Hi<~ znown z metalem wanny. 'vV tC'J 
formie jNlnak rna11gan działa n)w~1ież ·w sposób 
odsiar<'zaj<\ey, prz<·rhodząe znowu w :\I11S. W ten 
spos<>h otrz~'mujo si1: w rnici:>t.aczn pewne krąż<'-
11i(• ma11ga11n, które powoduje "" znacznym nieraz 
stop11in odsiarC'zcnie metalu, średnio biorąc do 

do o, 12°0 tcm pcratnra wynosić 
od o, 12 do o,'29°0 C „ „ 
od o,:w do o,-rn°0C 
od o,:-)o do l ,oo0

0C „ ,, 
Dane to odnoi-;zą $ię do stali z zawartością 

!llanganu do o, 7 ,)0
0 • Czas trwania wyżarzania za

lt•ży od grubości ścianek odlewów, dlatego ~cż 
nie należy nigdy wyżarzać razem odl~w6~'. \V10l

N' r<lż.ni<\<·yrh się pod tym względem, 1stmeJC b?· 
wic•m zawsze obawa w tym wypadku, żeby me 
przegrzać zbytnio odlewów drobniejszych. Ostyganie 
prowadzić należy powolnie, aby martenzyt. mógł 
swobodni<' przristoczyć się; dopiero poniżej punk
tu zwrotnc<YO można ochladzanie prowadzić w i:;zyb
szt'll1 temric. e) 1,·. Rtiigfl(' r. {'wagi o przekroj11 
ro 111io11 11! J.·olaf'l1 JICl.~OW!fl'/i , l,i no wyr-Iz i zn1uarho11'!j(•/i. 

Przyw óz ulgowy suro wca zagranicznego d o 
Rosy i będzie stanowil znowu przedmiot obrad w <'i a
lach prawodawczych:;:.) ~iektóre zakłady mechaniez
nc, nie mogąc doczekać się ustanowienia przez ciała 
prawodaw<'ze ulg '" przywozie do Rosyi snrowea za
granicznrgo, podj<-:1y starania o to, żeby prze<l uchwa
IPniPm rzeezonyeh ulg w drodze prawodawczej mogły 
sprowadzać potrzebne ilości surowca zagranicznego, 
placąc cło z warunkiem, żeby po uchwaleniu omawia-
1wgo prawa odpowiednia część cła była im naslępnio 
zwrócona. ::\Iinisterstwo Haudlu i Przemysłu przy
chyliło si<( do tych starai'i i postanowiło dołączyć 
do :dożonogo rialom prawodawczym projoktn uzu
pełnienie, maj~\re na celu wyjednaniA projektowa
nych ulg również dla tych ilości surowca zagra
nicznego, kt<lrc hędą spro\rndzone dla potrzeb 
przcmyslu żelaznego i mecha!licznego od 16 {29) 
marca r. I n t .+ do clnvili ustanowie11ia ulg w dro
dze prawodawczej. O powyższem Oddział Prze-
1ny::;ln :'llinist<>rstwa Handlu i Przemysłu zawiado-

-t.5°0 początkówej zawartości siarki w surowcu. Po
tlobuy proces odsiarczania odbywa się i w panwi, 
gdy ::mrowiec plynny przez dłuższy "Zas, w niej 
pozostaje. Przy zastyganit\ odlewu surowcowego 
następuje zjawisko poskrzepn i g6rna c·zę~G- blok.a 
zawiera nieraz O,H S, podczas gd~· w <lolnn·h 
warstwach zawartość ta wynosi O,Oł S. At1tor 
wchodzi w dalsze bZCzeg(ily, jakie badania· poskrze
pn wykazaly, wreszcie przC'ehodzi do zmian, jakie 
wywolać może wyżarzanie• na ukł ad i wielko~ć 
kry8ztałków żelaza. Przy wyżarznniu ocllew6w ,.,1 a
lowych należy zwracać uwag(~ 11a zawartość- w1> 
g la w stali, tak i1p. przy zawarto:ki W(~gla 

powinna o<l 87;J0 do ~)2;>o 
„ 'i70 ., 84-0° 
„ 8-J.O 815° 

" „ 8L'> „ 790° 
Autor wykazuje przy pomocy oblicze11 , że ramio
na o przekroju eliptycznym s<\ daleko mniej o<l
powi('dnie, niż ramiona o przekroju T lub I. f 
Sprawozdanie z po.~iedzcnia „Iron and Stccl lnstitutr··, 
odbytego w Brnks<>lli w początkach września r. 
L 9 U-3. V\'ygloszono odczyt o zastosowaniu gaz6w 
wielkopiecowych oraz gazów z pieców koksowych 
w metalurgii. g) Spis diiel, traktującw1t o róż
nwh dzialru·h odlew11ict1N1. h) Dział wskazówek 
11mldyc.rnydi. Namiar na odlewy miękkie i od
porne na dzialanie alkaloidów. 

TV. w. 

bi e ~ ą e a. 
' mił zainteresowane organizacye przcmysłowo-han

<llow<', . nadmieniając , że jeżeli zakłady żelazne i 
mechaniczne życzą sobie otrzymywać na ulgowych 
warunkach celnych surowiec zagraniczny w prze
ciągu omawianego okresu czasu, powinny uczynić 
zadość formaluuściom , ustanowionym przy ulgo
wem sprowadzaniu surowca zagranicznego na 1110-

<'Y prawa z clnia 18 maja r. 19 11, mianowicie ·w 
każdym wypadku sprowadzania surowca pomie
nione zakłady powinny składać odpowiednie poda
nia do }linisterstwa Handlu i l)rzem:vslu z wymie
nien iom, jakiego rodJ:1aju (przetwórczy czy lej arski) 
surowiec ma być sprvwadzony, w jakich ilościarh 
oddzielniA podług przytoczonych rodzajów i przez 
jakie komory. Po otrzymaniu surowca zarząd za
kładu powinien wyjednać odpowiednio zaświadcze
nie urzędników dozoru fabrycznego łub górniczego 
i złożyć je właściwej komorze a kopi~ po8łać do 
Oddziału Przemysłu. ~astępnie po uchwaleniu 
prawa o ulgowym przywozie surowca sposób zwro
tu części zapłaconego cła, o ile zwrot taki będzie 

Pr:1·!J1'fd <;,;„,,;,."o.Jlut,tiay, r. Hłll, .""V! 1, str. 31 h ] d d d · b d 
_ , _ 2. , ł~ uc wa ony w ro ze prawo awcz<:>3, ę zie usta-

- : ; ~ ~~: ~ ~~ nowiony przez Radę 11inistr6w łącznie z opracowa-
- 1912. " ,, • 2:15 niem przepisów ogólnych korzystania z ulg na 
• : ; : 1:; ~ ~~; I mocy nowego prawa. _ r. 

\Yydawca: Rada Zjazdu p rzemysłowców górniczych w Królestwie Polskiem. Redaktor Kazimierz Sroko wski. 
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