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VII.

Dia ocenienia czy i o ile przez zwykla regulacyi 
a zatem przez przystosowanie trasy legülacyjnej do 
naturalnego biegu rzeki za pomoc% uj^cia jej szeregiem 
tarn poprzecznych lub podluznych, mozna osiagnac do- 
stateczna dla zeglugi gl^bokosc a tem samem skuteczny 
splaw, przytoczymy wypadki sprostowania kilku rzek 

francu\kich  i niemieckich wedle najnowszych wvniköw 
nauki i doswiadczenia.

Dzieje regulacyi tych rzek uwazamy takze z tego 
powodu za wazne, iz z nicli b^dzie mozna zaczerpnac 
dane, mog^ce pod niejednym wzgl^dem rozszerzyc po- 
glqdy na kwestva öznaczenia normalnego profilu ko- 
r y t a ; jakkolwiek bowiem nowsze doswiadczenia wyka- 
zaly, ze za pomoc^ zwyklej regulacyi mozna kazda rzek^ 
doprowadzic do pewnego stopnia splawnosci, to jednak 
nie jestesmy jeszcze w moznosci doktadnego okreslenia 
tegoz stopnia.

W e F ra n cy i  zasluguj^ na szczegolna pod tym 
wzgl^dem uwagij rzeki: Loara, Sekwana  i Rodan, ktöre, 
jezeli b^dziemy pod splawnoscia rozumieli chwilowo 
trwaj^cy bardzo zmienny stopien splawnosci, mogq za 
takowe uchodzic, tv zadnym jednak wypadku nie od- 
powiadaja wym ogom stawianym obecnie rzekom uspla- 
wnionym, wyj^wszy te cz^sci tych rzek , ktöre podle- 
gaja juz wpiywowi morza **).

*) Poczqtek tej rozprawy znajduje si$ w roczhiku poprzednim 
»Czasopisma Technicznego«.**.) Dane te czerpiemy z opisu : »Die 'Wasserstrassen Frank-

Poröwnawszy , niemieckie rzeki z francu\kiem i, 
przekonujemy si<j, ze w ogöle Fra n cya  nie posiada rzek 
juz z samej natury nalezycie splawnych, jakkolwiek 
dolny bieg Rodann nietylko nie ustijpuje lecz owszem 
przewyzsza Ren , tak co do szerokosci jak i co do ilosci 
wöd. Nadto zachodzi tu jeszcze ta röznica, ze rzeki 
niemieckie plyna przewaznie w  dolinach, gdy przeciwnie 

fran cu \k ie  z malymi wyjq.tkami w okolicach pagörko- 
watych lub görzvstych , i dlatego tocz^ wi^cej zwiru 
i maj^ wi^kszy spadek od niemieckich. Kazda przyby- 
tnia woda powoduje u fran cu fk ich  rzek znaczny ruch 
law podwodnych, wskutek czego koryto podlega bezu- 
stannym zmianom i nie moze si$ jeclnostajna ci^gla 
droga wytworzyc, co si£ szczegolnie zdarza u görnego 
biegu L o a ry  i Rodanu ; gdy przeciwnie podczas nizkiego 
stanu wody, koryto tych dwöch rzek przedstawia si§ zu- 
pelnie dziko a bieg ich jest bardzo nieregularny, przy- 
czem stösunek szerokosci koryta wöd nizkich ma si§ do 
szerokosci koryta wöd srednich jak i : io  do i : 1 5 ,  
a röznica ilosci wody przy nizkim i wysokim stanie jest 
o wiele wieksza anizeli przy wielu rzekach niemieckich.

Zjawisko to mozna sobie tem tlömaczyc, ze opady 
atmosferyczne na ich dorzeczach, maj^cych przewaznie 
naziom görzysty, prawie w calej swej ilosci natychmiast 
po powstaniu udzielaj^ si^ korytom rzecznym, a mala 
tylko ilosc wsiaka w ziemi^ tak, ze w czasach posuchy

reichst von Schlichting 1880 i Die Loire und ihre Wasserverhäl- 
Inisse non Röeder 1 8Ü7 .«
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brakuje niemal wody, podczas gdy w rzekach niemie- 
ckich mala tylko cz^sc opadövv takowvm si^ udziela.

Okoiicznosc ta powodujac cz^ste i nagle zmiany, 
czyni splaw tych rzek niekorzystnym, staje si^ cz^sto 
przyczyn^ zaniechania splawu dla braku vvody a nadto 
wskutek bystrego spadku utrudnia bardzo holowanie. 
Z  tych to powodöw zegluga na görnej Loar\e  i na 
Rodanie ponizej Lyonu  jest bardzo nieznaczna i ozyvvia 
si^ tylko w czasie dlugotrwalych opadöw atmosfery- 
cznych i w slotnej porze letniej, chociaz i wöwczas 
przybytek trwajqcy tylko dni kilka, zuzytkowany bywa 
przewaznie do' transportu za biegiem wody.

Rzeki niemieckie majace z powodu lagodniejszego 
spadku i mniejszej ilosci toczonego materyalu rzecznego 
stosunkowo mniejszy ruch podwodnycb la w ic , zmie- 
niaja rzadziej stan wody a czas ich sptawnosci trwa 
znacznie dluzej.

Wskutek tej rö2nicy systematöw wodnvch F ra n cy i 
i Niemiec, zastösowano w pierwszej inne srodki dla u- 
czynienia wöd splawnemi anizeli w  N iem c\ech ; jakkol- 
wiek S4 i wyjatki jak np. Garonna i M id u \a , ktöre 
jako b^dqye w najbardziej podobnem polozeniu, pro- 
stowano wedlug systemu budowy przvj^tej przv zwy- 
klej regulacyi. W  ten sam sposöb post^piono przv re- 
gulacyi dolnego biegu Rodanu , uzyto bowiem budowli 
koryto sciesniajq.cych, ktöry to System jeszcze obecnie 
zastosowujq. Przy rzekach Sekwanie i Saonie, majacych 
bystry spadek a przy nizkim stanie niedostateczna ilosc 
wodv, odstapiono od uzycia budowli regulacyjnych a 
natomiast zastösowano tu ze skutkiem kanalizacya.

Z  tego w y n ik a , i\ w  Niemc^ech obfitujqcych 
7i' znac\niejs\e rzeki o lagodnym  spadku, u \yw ajq  
p]'\ewa\nie regulacyq, ii’e F ra n cy i \as, gd \ie  \achu- 
d\i stosunek ptyecium y, pr\en>a\nie kanalizacya. Nie 
mozna jednak z tego wnioskowac, jakoby tylko jeden 
lub drugi System byl \yyl4cznie dobrym, zachodza tu 
jeszcze i inne okolicznosci, ktöre dla rozstrzygni^cia 
tej kwestyi, uwzgl^dnic nalezy. To jedn ak stanowczo 
tii’ ierdzic mo\na, \e we F ra n cy i wob ec »yrasla jqcych  
w ym agan splaw nosci, System regu la cyi za pomocq 
tarn poprzec^nych i podlu\nych, z czasem zitpelnie za - 
niechanym bedzie.

Nie bedzie od rzeczy przytoczyc tu jeszcze zdanie 
powyz wymienionego autora ro zp raw y: Die Wasser
strassen Frankreichs , co do kanalizacvi rzek, ktöry u- 
trzymuje, iz System kanalizacvi drög wodnych nie jest 
tak dobrym i skutecznvm, jak to oceniajtj i przvtacza 
dla udowodnienia tego zapatrywania co nastepuje:

Zniesienie a wzgl^dnie zlagodzenie naturalnego 
pradu przez rucheme jazy i zabudowanie naturalnej 
drogi wodnej stalemi zaporami w sredniej wysokosci 
dna koryta, powoduje niezawodnie nietylko (odpowie- 
dnie naturalne.mu biegowi) zwolnienie ruchu materyalu 
rzecznego, lecz owszem zwii^ksza ilosc tegoz a tem sa-

mem podnosi zwolna dno rzeki, wskutek czego po pe- 
wnym niedajqcym sie na razie dokladnie oznaczyc czasie, 
zmniejsza si^ stösownie do natury rzeki gtijbokosc naj- 
nizszej wody a pözniej moze nawet niebezpieczenstwo 
dla porzeczv sprowadzic.

Dotychczasowe doswiadczenie stwierdziio juz ko- 
niecznosc dragowania we wszystkich ukanalizowanych 
rzekach, pomimo ze najstarsze ruchome jazy dopiero 
od 35 lat istniejq.. Jezeli wi^c w przyszlosci powyz wy- 
powiedziane obawy stwierdz^ si^, bedzie mozna potrze- 
bna dla splawu gl^bokosc, utworzyc tylko przez ciagle 
podwyzszanie jazöw. Pomimo to, uvvaza autor, ukana- 
lizowanie rzeki za jedyny srodek uczynienie jej nale- 
zycie splawna, a uzycie tego systemu w poröwnaniu 
z niedogornosciami, jakich w przyszlosci obawiac si^ 
nalezy, mozna uwazac za zupelnie usprawiedliwione.

Przyst^pujcjc do opisania rzek francuzkich  na po- 
cz^tku niniejszego artykulu zaznaczonvch, musimv sitj 
przedewszvstkiem zastanowic nad ukanalizowana rzek4 
Sekwana.

Itxfka ieliwaua.
Rzeka Sekwana  nalezy obecnie do najwazniejszych 

pod wzgl^dem splawnosci rzek francuskich, co jest skut
kiem uzytych srodköw do podniesienia jej naturalnego 
splawu. Juz z natury - samej w görnvm swym biegu do 
pewnego stopnia splawna, l^czac nadto P a ry \  z jedne| 
strony z morzem a z drugiej z sieci^ wodntj pölnocy 
i wschodu, spowodow ala , iz rzad .d o lozy l  wszelkich 
staran, aby na niej zegluga ile moznosci podniesc, co 
jeszcze obecnie z taka usilnoscia dokonywanem bywa, 
iz Sekivan% mianowicie cz^sc od P a ry\a  do Rouen jako 
t£ rzek^ F ra n c y i  uwazac mozna, przy ktörej bezwqt- 
pienia nastijpi rozwiazanie kwestyi czy i o ile rzeki 
tego rodzaju, przez srodki hydrotechniczne, nalezycie 
zeglownymi uczynic mozna.

Görny bieg tej rzeki, majacej bystrzejszy spadek 
i stosunkowo mniejszq ilosc wody, musiano ukanalizo- 
wac, aby uczynic zadosc zqdaniu wi^kszej gl^bokosci. 
Dlugosc tej czijsci nie przenosi 88 kilometröw i jest 
przez 8 sluz spi^trzontj, a pomimo to przy nizkim stanie 
wody, majacym do 10 met. szes. przeplywu na sekundq 
nie wsz^dzie osiijgniijto gl^bobosc o ,5o metra i dla tego 
splaw w tej przestrzeni jest maly, dopiero dalsz^ prze- 
strzen na dtugosci 101 kilomet. az do P a i'rza , ukanalizo
wana przez 12 ruchomych sluz, mozna wlasciwie jako 
zeglowna uwazac. Na pocz^tku tej przestrzeni prze- 

j  plywa 27 m. sz. na sekund^, szerokosc koryta wynosi 
100 do i 5o met., spadek 1 :6 6 6 0  do 1 :4 7 6 0  a naj- 
mniejsza gl^bokosc 1,60 metra.

Cz^sc dolna 242 k. m. dluga i przez 8 ruchomych 
sluz spi^trzona, zaczyna siij od P a ry \a  a konczy si<j 
pod Rouen. W  przestrzeni tej rozdziela si^ Sekwana 
cz^sto na kilka ramion, tworzy liczne i ostre zakr^ty

Bib lio teka Jagie llonska
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a szerokosc jej wynosi pod Rary^em  120 do 180 a pod 
Rouen 180 do 3oo metröw. Spadek przeci^tny 1 :9 7 0 0  
zmienia sie jec'nak cz^sto w granicach od 1 : 5870 do 
1 : 1 1900. Ilosc przepiywajqcej wody przy nizkim stanie 
wynosi pod Nantes 71 met. sze. na sekund§. Porzecze 
w miejscach najnizszych tylko w razie podniesienia si^ 
wody okolo 5 met. nad najnizszy stan, jest na zalew 
wystawione i w tychze miejscach waiami stösownej 
wysokosci bronione.

Z historyi kanalizacyi dolnej Sekivany  okazuje 
si^, ze wymagania interesowanych co do zagl^bienia si^ 
statköw, vvzrastalv coraz to bardziej i tak zadawalniaj^c 
si<j poczijtkowo glebokoscitj wodv 1,00 m., zadano pö- 
zniej 1,60 m. nast^pnie 2,00 a teraz domagaja si<j juz 
gl^bokosci 3,00 m. W ymagania te nie zostaly jeszcze 
dotychczas zupelnie zaspokojone, co przypisac nalezy 
przewaznie tej okolicznosci, iz zarzad ze wzgl^du na o-

szcz^dnosc nie przeprowadzal projektow w calosci i je- 
dnostajnie, lecz tvlko czqstkowo. W innym  tu jest po 
cz^sci takze System budowy, do ktorego przywitjzuj^ 
przesadzone nadzieje.

K x o k a  L o a r a .

Zaznaczono juz powyzej, ze rzeka Loara  majaca
115,000 k. m. □  dorzecza, na przestrzeni od zrödta do 
Angers  zaledwie za rzek^splawna uchodzic moze. W  rze- 
czywistosci tez zegluga odbvwa siij tylko przy szcze- 
golnie pomyslnym stanie wod. Nie zbywalo wprawdzie 
na d^znosciach uczynienia tej rzeki splawnq, a przy- 
najmniej podniesienia na niej zeglugi, lecz wykonane 
w tym celu pröby nie mialy poz^danych skutkow.

Zwazajijc na wlasciwosci tej w swoim rodzaju je- 
dynej rzeki, nie b^dzie od rzeczy przytoczyc tu nie- 
ktore hydrotechniczne dane:

T a h l i c a  I X .
—

Dtugosc C
c ^

Chyzosc wody przy stanie
Najnizsza

woda
Ilosc wody przcptywaj^cej 

na 1 sekund§ przy stanie Stosu nek ; 

wöd| 1 1
Przestrzen rzeki poje-

i razem

l

<u
e ^

o. «
CÖ

fs ajniz- ; 1 m. j 2 m. 1 3 m.
ma gf$bo- 

kosci

trwa miejscowosc

rzeki

naj wyz najniz nizkich 1

dyiiczo szym
wyzszym przez

drii

szym szy m do

wysokich
• kilom etröw

Q-t/3 m e t r y metröw szesc.

Od Gerbier des Joucs do Re-
t o u r n a c ........................ 122 — i : i 35 — — — — — — — — — —

» Retournac do Roanne . 130 252 i :566 — — — — — — — — — —
» Roanne do ujscia Allier'y ■ 78 — 1 : 1720 — — — — 0*20 — Ujscie A lliery gooo 3o oocn

» ujscia Alliery do Briare . 00 — I 12220 - — — — 0'2D do 0'3o — — — — —
Briare do Orleanu 83 1:2440 o'6o 1 * 1 2 i *63 1.94 o '45 

mniej jak 
0*40 60

Orlean . . . 7300 45 i : 1 66

" Orleanu do ujseia Cher’y 14 1 — 112700 0-59 1 ’ 17 r 53 1*84 =
0*40 
0.60 
0*75 

wi^cej jak 
1 '6o

60
70
90

65

Blois . . . 6900 5o i : 138

» ujscia Cher’y  do Saumur 5o 547 1 :3570 o ‘55 1 *06 1-42 1 *68 / o'4odo i'oo 65 Tours . . . . 6 4 11 64 i : ioo

» Saumur do Ce . . . . 42 — f :525o 0*40 o'8 i 1 • 12
o*65 

wi^cej jak 
1 '5o 95

Przy moscie 
w Ce . . . 6097 I IO i : 55

» Ce do morza . . . . i 3g 181 1 : qo5o o '35 o‘75 0*91 1 ' I 2 — Nantes . . . 6 1 1 5 200 i : 20
powyzej Nantes. •

Razem . . . — 980
Przecicjtny wypadek . — — o'5o 0-98 I *32 r-58 — — — — — —

Z powyzszej tabeli okazuje si^, ze rzeka ta w swej 
gornej przestrzeni na dlugosci 252 kil. do Roanne jest 
dzikim potokiem a ztad do ujscia Cher na przestrzeni 
547 kil. ma jeszcze bardzo bystry spadek, ktory dopiero 
w dölnej cz^sci wynosz^cej 18 1 kil. znaczni^ si$ zmniej- 
sza. Stosunek chyzosci wody przy wysokosciach w po
wyzszej tabeli skreslonych, ma si^ do siebie jak 1 : 2 :  
2 1 6 : 316 . Na najwi^ksz^ jednak uwag^ zasluguje osta-

tnia rubryka z ktörej widzimy, ze jakkolwiek ilosc wod 
przy nizkim stanie od zrödla do morza coraz to siij 
zwi^ksza, to przecivvnie przy wysokim stanie w gornej 
przestrzeni zwlaszcza powyzej ujscia A llier 'y , ilosc wod 
jest najwi^ksza a zt^d do Ce wciqz si§ zmniejsza.

Zjawisko to odrözniaj^ce jq od wielu innych rzek, 
mozna sobie tlömaczyc tem, ze w görnych przestrze- 
niach dorzecza, opady atmosferyczne natychmiast po
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powstaniu udzielaj4 si§ w calej ilosci korvtu, a nast§- 
pnie cz^sciq. przez zbiorniki w Pin ay  i la Roche wstrzy- 
m y w a n e , cz^scia tez w porZeczu rozlavvszy si^, tamze 
przez parowanie si^ ulatniaj^ i dla tego mala tylko 
ilosc do koryta wlasciwego w dölnej przestrzeni vvraca.

Wskutek tych niekorzystnych wlasnosci jest ze- 
gluga na niej bardzo ograniczona i wszystkie doswiad- 
czenia maj^ce na celu je; podniesienie spelzlv na ni- 
czem z powodu malej stosunkowo ilosci wöd przy 
nizkim stanie, bystrego spadku i wielkiej ilosci prowa- 
dzonych z gor w czasie vvezbran kamieni, zwiru i piasku, 
ktörych ilosc przenosi 2 miliony m. szesc.

Jakkolwiek przez uzycie znacznych funduszöw, 
niekorzystne te stosunki moznaby do pewnego stopnia 
umniejszyc, to jednak wöwczas osiq.gni<jte rezultaty by- 
iyby  zawsze tylko miernemi i w stosunku do wlozonych 
surn bardzo nieodpowiedniemi. W obec takiego stanu 
rzecznego, niedozwalaj^cego ani przez regulacy^ ani 
przez kanalizacy^ osi%gn£j.c nalezytej zeglugi, zaniechano 
calkiem usplawienia tej rzeki a natomiast jest zamiarem 
urz^dzic na kazdym brzegu osobne kanaly.

Kzclta Rodau.
Ponizej jeziora Genewskiego  w odleglosci 22 kil. 

dosi^ga Rodan granicy francu^kiej i rna zttjd do morza 
srödziemnego dlugosci 522 kil , z czego 33 kil. az do

Le Parc  jest zdatn^ tylko do splawu tratw, dalsza zas 
przestrzen 1 58 kil. az do Lyonu  jest juz splawn^ dla 
statkow i tu siq konczy bieg görnv.

Przestrzen ta odznacza si§ znacznym spadkiem 
i wskutek tego zegluga na niej ma male znaczenie, 
sluzy bowiem tylko do przewozu budulcu; pomimo to 
pröbowano podniesc jej splaw na niektorych miejscach 
przez budowle regulacyjne i wybrano na ten cel po- 
przeczne i kierownicze tamy, zw^zywszy koryto na 3o 
wzgl^dnie 60 m. szerokosci. Jest zamiarem podniesc 
splaw przez uzvcie wod nagromadzonych w  jeziorze 
Genew skim , co tez i dla dolnego Rodanu korzystnem 
bv bylo.

Dolny Rodan przeplywaj^c przestrzen od Lyonu  
do Arles, gdzie jest teren przewaznie görzvsty, zabiera 
wielkq ilosc rzek pobocznych i dzikich potoköw, ktöre 
w  lecie wysychaja, w czasie powodzi jednak wzbierajai 
bardzo i tocza wtedv wielkt; ilosc z w iru , kamieni a 
nawet pojedyncze odlarny skal. Wskutek takiego nagro- 
madzenia ogromnej ilosci rumowiska rzecznego o ktö- 
rem swiadcz^ najlepiej rozlegle kamience i odsypiska 
tudziez zdziczenie koryta w niektorych miejscach, nurt 
a zatem i srodkowy pas drogi splawnej ulegaj^ bardzo 
cz^stym zmianom.

Na tabeli X-tej przedstawilismy niektöre hydrote- 
chniczne dane tej rzeki dla poröwnania ich z odnosnemi 
datami innvch rzek.

T a b l l c a  X .

Przestrzen rzeki

Dtugosc
Przeci^tny

wzl^dny

spadek

Normalna

szerokosc

wody

Ilosc wöd 
przeplyw aj^- 

cych na jedn<£ 
sekund§

Gl^bokosc 
wody przez 

regulacysj 
osi^gn^c si<̂  

maj^cq U w a g apoje-
dynczo razem

przy stanie najnizszym

kilom etröw metröw metröw szesc. metry

Od pocz^tku do L e  P arc . . . 33 _ 1 :10 4 0 3o _ 1*00
» L e  Parc  do Lyonu  . . . . 1 58 — 1 :33 3o 60 — i*5o Przestrzen

G örny b i e g .............................. — 191 — — — 1
Od Lyonu  do St. Vatlier’y 76 — 1:2 10 0 1 .. . - 2 10 ■ rzeki od St.

» Vallier’y  do ujscia Iser’y  . . 28 — 1:17 9 0 j 1 -̂ 0 do I 30 235 Louis podlega
» ujscia Isery  do Ardeche . s? — 1:12 7 0 i 5o do 200 33o

1:2000 do r6 o juz wpfyw ow i
» Ardeche do Soujean’y  . . . cSÖ _ l '  i - 3 601 :40oo \ 130 do 230 1 morza.
» Soujean'y  do Arles . . . . 5 — 1 :16 7 0 / 400

D olny bieg r y k i  . . . . — 281 — — —
>■ Arles do St. Louis . . . . 43 _ _ _
» St. Louis do morza . . . . 7 50 --

' 400
—

| 2*00 

f
Razem — 522 — — -  II

W  niektorych przes'trzeniach tej rzek i, spadek 
wzgl^dny dochodzi do bardzo röznej wielkosci i vvynosi 
miejscami nawet 1 : 1 6 6 ,  skutkiem czego poziom wody 
nizkiej w przekroju podluznym jest bardzo polamany, 
okazujtjc najmniejsze spadki w wielkich a najwi^ksze 
w  malych gl^bokosciach rzeki.

Dolna c{esc Rodanu nale^y do tej malej ilosci 
r\ek fran cu\kich , ktöre jes^c^e i tera$ usiluja uc^ynic 
\eglownem i pomocq. tarn regulacyjnych. Wobec p /y y -  
j^tego u nas tego samego systemu budow y, nie bedye  
od r \e c \ y  p iy y lo c iv c  tu h is lo ry cy iy  p iyebieg  je j  upo- 
r^qdkomania.
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Juz w dawniejszych czasach pobudowano wpra- 
wdzie pojedyncze dziela regulacyjne, ma jac na oku 
przedewszystkiem ochrone brzegöw, te jednak nietylko 
ze maty skütek w vw arly  na splawnosc, lecz owszem 
bylv nawet poniekad przeszkoda nalezytej regulacyi. 
W iasciwe rozpocztjcie regulacyi za pomoca tarn kieru- 
jqcych poczyna sie dopiero cd roku i$6o  tj. od wyda- 
nia ustawy, dajacej do rozporzadzenia 20 milionow zir. 
w rocznych ratach po 360,000 zir , przyczem wyzna- 
czono jako najmniejsz^ glebokosc wody dla gornego  
Rodanu  l'OO wzglqgnie 1.50 m etra, dla dolnego biegu 
1 00 m. a dla ostatniej 5o kil. dlugiej przestrzeni rzeki 
ktöra juz podlega wplyw ow i morza 2'00 m.

Zupeine wydatkowanie przeznaczonej sumy wy- 
magaioby witjc 56 lat. Ze taka stosunkowo skromna 
suma,nie mogla w y w rz ec donosniejs^ego w p lvw u  na 
wyksztalcenie koryta r^ec^nego, ro\umie siq samo przez 
siq i dlatego przeciwnicy regulacyi Rodanu, domagali 
si<g zarzucenia tej metody a natomiast zadali wvkonania 
oddzielnego kanalu dla zeglugi, gdyz ukanalizowanie 
tej rzeki nie przyobiecuje röwniez racyonalnego roz- 
witjzania regulacyi.

Zadania te nie odniosly jednak pozadanego skutku, 
gdyz zwolennicy regulacyi utrzymali siij ze swem za- 
patrywaniem, poniewaz na podstawie ustawy z d. i 3 
maja 1878, wyznaczono na dokonczenie budowli regu- 
lacyjnych Rodanu  od L yonu  do morza srodziemnego 
18 milionow zir. i postanowiono regulacyi t§ ukonczyc 
w 6-ciu letmm okresie, a tem samem urzqdzic drog£ 
wodntg ktörabv laczqc morza Sröd\iem ne z Atlanty- 
ckiem i Pölnocnem, czvnila zadosc wszelkim wym ogom  
zeglugi.

T w ö rcy  tej ustaw y sq pr^ekonama, |e dotych- 
c\asowe niekor zystne w y n ik i regulacyi pr^ypisac na- 
le \y  przedewszystkiem  s\c\uplym  srodkom , jakote\ 
popraw ianiu  malych c\ejci w ym agajacych bez\wlo- 
c^nego poleps\ania bez popt'zedniego ulo\enia jednoli- 
tego planu, przytem  ztrazano tak\e na uzasadnienie 
nowego projekiu  przez kierow nika tej re g u la c y i , a 
Zwlaszcza na je g o  przedstawienie, czvniace go odpo- 
wiedzialnym  za skuteczne przeprow adzenie tej regu- 
lacvi w edlug swoich wniosköw.

Nowy projekt przedstawionv przez naczelnego in- 
zyniera Jacquet’a, dzielnego obronc^ tego systemu re
gulacyi, opiera si^ z malemi zmianami na planie pier- 
wotnym, zamierzajac przez tamy kierownicze i Itjcztjce 
urzadzic dla nizkich wod koryto o stosownym profilu 
poprzecznym tak, izby najmniejsza glebokosc dla prze
strzeni od Lyonu  do Arles, wynosila r 6 o  m.

Zasady na ktorvch projekt regulacyi oprzee si^ 
ma, sq w najzwi^zlejszem streszczeniu nast^pujqce:

Ulozenie jednostajnego planu, ile moznosci rowne 
rozdzielenie spadku i zatrzymania go tarn, gdzie od o- 
becnego sredniego malo odst^puje, zmniejszenie spadku

w przejsciach z jednego zakola w drugie a zwi^kszenie 
w miejscach glebokich, utworzenie lagodnych zatok, 
ustalenie nurtu w miejscach wkl^slych , zabudowanie 
wielkich gl^bokosci z zlagodzeniem krzywizn a nareszcie 
wvkonanie bardzo silnych budowli w kleslosciach.

Wszystkie te zmiany spelnia niezawodnie swe za- 
danie, sa one bowiem bqdz wynikami tiadan teoretv- 
cznych badz wypadkami doswiadczenia, nabytego w cza- 
sie ki 1 kudziesi<gcio 1 etniej regulacyi Rodanu. O skute- 
eznosci regulacyi w sposöb powyzej okreslony, przeko- 
nywujq juz obecnie niektore przestrzenie tej rzeki, zbu- 
dowane bowiem do tego czasu budovvle regulacyjne 
spowodowaly miejscami poglebienie koryta 1'42 m. a 
na niektorych przestrzeniach jak np. od St. Vallier do 
Chäteaubourg ( 2 5 kil.), osiagni^to juz prawie wsz^dzie 
jako najmniejszq glebokosc 1 "6o m. potrzeba jeszcze 
tvlko usunac niektore pojedyncze mieliznv.

Spadek na tej przestrzeni jest stosunkowo dose 
znaczny, wynosi bowiem przeci^tnie 1 : 1 8 4 4  a w kon- 
cowdj 8 kilometröw dlugiej juz zupelnie uregulowanej 
cz^sci nawet 1 : 1 7 0 0 ;  z tego jakotez z innych objawöw, 
mozna osqdzic skutecznosc regulacyi od Lyonu  do ujscia 
Lsery, zwlaszcza, iz przestrzen ta posiada przecii^tnego 
spadku 1:2040. Ztq.d do ujscia Ardech’y ,  b^da najwi^- 
ksze trudnosci do przezwyciezenia a to wskutek wiel- 
kiego spadku 1 : 1 2 6 0 ;  nie W'atpimy jednak iz i to da 
si^ uskutecznic, gdyz rzeka ma w tej przestrzeni przy 
nizkirn stanie stosunkowo juz wi^ksz% ilosc wody do 
rozporzadzenia.

Wobec znanej trudnosci ustanowienia normalnej 
szerokosci rzeki, bedzie niezawodnie ciekawem dla czy- 
telniköw zapoznac sie z post^powaniem przy tej rzece 
zastosowanem:

Najpierw zbadano szerokosc teoretycznie za po
moca czynniköw: Q  ilosci wody, spadku I ,  sredniej 
gl^bokosci l i  i wspölczynnika k . Srednia chvzosc wody 
t‘ obliczono wedlug wzoru

m  —  k v ‘

a wstawiwszy wartosc za v  —  gdzie B  oznacza
o . /»

normalntj szerokosc protilu poprzecznego, otrzvmano

B I  — zt^d B  —  \ r * S l
B - t i -  1 \  B 3/

w ktorym to prawidle wartosc B  w-rynaleziono z para-
bolicznego profilu normalnego o najmniejszej gl?bo-
kosci r ö o  m. Wartosc dla k  przyj^to w'edlug D ar-

I [ —J— 1*251
cy ’ego i Bazin a o-ooo28 • / f  | =  ° ' ° 00^7 ' 7-

W  ten sposob obliczono, ze dla przestrzeni od 
Lyonu  do ujscia ls e r y  przy spadku 1 : 2 0 0 0  i ilosci 
wodv 2 10  wzgl^dnie 2 ?3 met. szesc. na sekund^, nor- 
malna szerokosc koryta wynosi 170 w’zgl^dnie 190 metr. 
Poniewaz jednak na ntocy zebranych doswiadezen, szero-
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kose uznano jeszcze za wielktp zmniejszono wi§c o 
40 m. tj. na i 3o do 1 5o met. W edlug tychze prawidel, 
obliczono takze szerokosc zwierciadla nizkiej wody dla 
resztv rzeki, zmniejszaj^c je nastepnie stosunkowo do 
danveb, nabytych przez praktyke. Szerokosci te przed- 
stawilismy na tablicy X.

Z powyzszego opisu regulacyi Rodanu, dokony- 
wujqeej sie: za pomoca tarn kierowniczych, widzimy na 
jakie niedogodnosci i straty mozna si§ narazic, popra- 
wiaj^c rzek§ tylko w miejscach, ktöre tego niezb^dnie 
wymagaj^ bez' wzgl^du na s^siednie przestrzenie, skut- 
kiem czego zie po najwi^kszej cz^sci nie usuwa si^, 
lecz tylko przenosi na inne miejsca.

Skuteczna zatem regulacya wym aga przedewszyst- 
kieni jednostajnego planu operacyjnego do natury rzeki 
zastosöwanego, a maj^c go, mozna w razie braku fun- 
duszow do uporz^dkowania ealej rzeki, mniejsze jej 
cz^sci wedlug z göry ulozonych zasad, pewnie lepiej 
uregulowac anizeli poprawiaj^c takowe wedle chwilo- 
wych potrzeb bez odnoszenia si<j do glownego projektu.

Z tych to powodöw poprawa az do 1877  roku nie 
o wiele podniosia zeglug^ Rodanu, ktory trzeba konie- 
cznie caly i nieprzerwanie regulowac i temu a nie syste- 
mowi budowy przypisac nalezy dotychczasowe niedo- 
statki w usplawieniu tej rzeki.

Ze rz^d Francuski stara sie bardzo o podniesienie 
zeglugi rzecznej, uwydatniaja nam przekonywuj^co cyfry 
wydatköw, poniesionych na cele regulacyjne az po koniec 
czerwca 1 881 r.

1 tak w Il-gim kwartale r. z. w ydano: 
na regulacya rzek . . t ,o33.ooo zlr.
» budowy kanalow . 4 ,132 .0 0 0  »
» przystanie morskie 3,408.400 »

R aze m  . 8 , 5 7 5 . 0 0 0  z lr .* )
*) Das Schiff Nro 77. r. 188 1.

Z sumy 400.000,000 zlr. **) uzyc siq maj^cej w prze- 
ciagu lat LO-ciu tj. do roku 1889 na powyzsze cele,’ 
wydano juz od rozpocztjcia tych roböt w 1879 roku: 

na regulacya rzek. . 40,679.500 zlr.
» budowe kanalow . 57,464.900 »
» przystanie morskie 63,032.400 »

Razem . 16 1,776.800 zlr.

Stosunkowo najwi^cej uzyto na regulaeye Rodanu 
od Lyonu  do morza i na rzek^ Sekwanc mi^dzy P a ry -  
\em a Rouen', przv pierwszym bowiem wynoszq koszta 
pocz^wszy od 1878 roku az po koniec I-go pölrocza
1881 r o k u .......................................................7,740.000 zlr.
a przy d r u g i e j .................................................5,688.000 »

Razem . 13 ,428.000 zlr.

Ze Francya po dokonaniu tego wytkni^tego celu, 
stanie na najwyzszym stopniu mozliwego rozwoju ko- 
munikacyj wodnych i ze wskutek tego ekonomiczny 
stan gospodarstwa krajowego, juz obeenie wysoko po- 
dniesiony, jeszcze bardziej si§ wzmoze, nie da si$ za- 
przeczvc, a rozwöj ten zpot^znieje jeszcze wi^cej, skoro 
rzqdowi uda si^ przeprowadzic znizenie dotychczasowej 
ceny jazdy osob na kolejach o 5o ^  a oplat^ od prze- 
wozu towarow o 20% w  zamian za zrzeczenie si^ ze 
strony panstwa dotychczas pobieranych podatkow od 
ruchu kolejovvego, do czego rzad Francuzki wedlug 
twierdzenia »France« d%zy.

Konczac ten opis regulacyi rzek francuzkich, mu- 
simy jeszcze to podniesc, ze pogl^dy ekonomiczne ko- 
misyi oceniaj^cej w [874 r. wplyw komunikacyj fran
cuzkich, znajduja coraz to wi^ksze uwzgl^dnienie u 
rzadu, co jest najlepszem swiadeetwem ich doskonalosci.

“ ) Artykut il st. 37 niniejszego »Czasopisma« 1881 r.

W A R U N K I  Z D R O W O T N E  MIESZKAN.
Wyklad Fry(lerjka itaclia,

c. k. radey bud. w  W iedniu, 

o d b y ty  3 0  l is to p a d a  1881 r o k u  w  a u s t r .  T o w a rz y s tw ie  h y g ie n ic z n e m .

Maj^c na uwadze mieszkania mniejsze, zajmowane 
przez idas^ nie zamozn^ przemyslowcow mniejszych. r§- 
kodzielnikow i urz^dnikow nizszych stopni, stanowiq-’ 
cych wazna czijsc ludnosci, ktorym wspölczucie po- 
wszechne si^ nalezy, pozwoltj sobie wyswiecic w tym 
wzglijdzie sanitarne warunki mieszkan wedlug dzisiej- 
szych poj^c umiej^tnosci i doswiadezenia.

Glöwnym  warunkiem wszystkich budynkow jest 
dac ochroncj przeciw przykrym wplywom klimatycznym,

utrzymac temperatur^ odpowiednia, powietrze zdrowe. 
Od zbytkownego paiacu do ubogiego mieszkania wy- 
fobnika i szalasu pasterza, od wytwornych budowli za- 
bawy do n^dznej karczemki, istniec musza najrozmaitsze 
stopnie potrzeb, jakotez sposoböw, w jaki takowe by- 
waja zaspakajane.

W e wszystkich tych budowlach odgrywaja pier- 
wszorz^dna role nastepujqce czynniki: 7iem ia, na ktörej 
stoja, juoda, ktorq. mieszkancv pija i ktörej uzywajq do

/
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oddalenia wszelkiego rodzaju odpadkow, powietrze, ktöre 
w  domu i okolo niego si§ znajduje, przyrzqdy wytwa- 
rzajqce ciepto, swiatlo bez ktörego obejsc si^ trudno, 
kanaly i kloaki.

Rozbierzmy zatem te czynniki po szczegöle , a 
mianowicie zaeznijmy od studzien, ktore w zwiqzku 
bezposrednim zostaja z gruntem. Nasze zwykle studnie 
wybrane w ziemi, zasilane bywajq vvodq gruntowa; jezeli 
zvvierciadlo takowej opada, to w takim razie pory znaj- 
dujq.ce si^ vv ziemi, ogolocone z wody, przyjmuja w sie- 
bie powietrze. Znajduja si<g w ziemi organiczne ciala, 
to takowe skutkiem dzialania tlenu zostaja zmienione 
i staja si^ przyczynq wytwarzania sie mijazmöw i za- 
wiazköw szkodliwych zdrowiu. T e  w p lyw y  szkodliwe 
zatem moga z gruntu szerzyc sitj w domu.

W  razie podniesienia sie: zvvierciadla wody, zapel- 
niaja si<j pory ziemi woda, przez co cz^sc powietrza wy- 
st^puje z ziemi zakazona miazmatami i rozszerza si^ 
w lokalnosciach domu, niestety nader czesto.

Ilosc znajdujqcego sie w porowatej ziemi powietrza 
jest w' jednym i drugim vvypadku bardzo znacznq, tylko 
ziemia zbita, zatem grünt skalisty Iub ilowaty posiada 
porv drobne i moze uchodzic za nieprzenikliwq warstwe.

Najcz^sciej jednak grünt zawiera wiele poröw, jak 
np. piaszczysty i zw irow y, ktöry stanowi zreszta calec 
bardzo odpowiedni i zdrovvy dla budynköw, a w takim 
gruncie liczyc w y p a d a , ze vv stosunku do obj^tosci 
ziemi zmiescic si<j vv niej moze 3o— 4 0 %  powietrza lub 
wody, w innyrn razie, w nieco zbitszej ziemi, tylko na
lezy przyjqc 10— 3o°/() tveh cial zmiennej wnikliwosci.

Z przytoczonych spöstrzezen w'ynika, ze staraniem 
naszern byc powinno, zabezpieczac mieszkania od po
wietrza wystepujqcego z ziemi i uvvazac, aby i naj- 
gl^biej polozone lokalnosci np. piwnice, 2— 3 metry po 
nad najwyzszym stanern zwierciadla wody gruntowej 
lezaly. Mury fundamentowe powinny byc ile moznosci 
zbite i przy wznoszeniu takowvch nie nalezy oszczedzac, 
tvlko obficie gijstej zaprawy murarskiej uzywac, jakotez 
i o tern pami^tac, aby sutereny pokryc asfaltowq lub 
innq nieprzepuszczajqcq wilgoci warstwq.

Nie przywi§zuj<?. jakiejs szczegölnej wagi do tego, 
aby fundamenta i mury piwniczne nidraolicznym ce- 
mentem byly murowane. Bowiem dobrze wiazqca za- 
prawa z tlustego lub chudego wapna, daje w niemo- 
krych miejscowosciach z czasem röwniez zbite i trvvale 
murv.

W  obr^bie miast istniejq ulice, dziedzince o mo- 
zliwie zbitych powierzchniach, zatem wymiana powie
trza atmoslerycznego z powietrzem ziemi i na odvvröt 
jest utrudniona, z tego powodu vv miastach gazy ziemne 
wnikaja silniej lub slabiej vv przestrzenie suterynowe 
domow, ktore zbyt czesto sq przenikliwie zbudowane.

Röwniez i w naszych starych studniach domowych, 
zwlaszcza, jezeli woda nie bywa czesto wypompowanq,

zbierajq si^ nader latwo i szybko szkodliwe gazy. Domy 
i studnie po wsiach i malych miasteczkach zawierajq 
mniej gazöw szkodliwych, poniewaz zetkni^cie si§ po
wietrza gruntowego z atmosferycznem jest ulatwione za 
posrednictwem wi^cej porowatej ziemi. Woda deszczo- 
wa i sniegowa wst^puje takze daleko obficiej i w rö- 
wniejszej mierze w ziemi^ zabierajqc z sobq z niej wiele 
cial, przez co ziemia si§ wypluku je i oczyszcza.

W  celu przeszkodzenia, aby powietrze ziemne do 
mieszkan nie wchodzilo, powinien spöd piwnic, zostajq- 
cych z gruntem vv bezposredniej stycznosci, byc nieprze- 
nikliwym, przeto betonowanym, lub asfaltovvanvm, lub 
co lepsza miec 20 — 3o centm. pod powierzchniq za- 
lozone rury drenowe, powietrzne, zostajqce w stycznosci 
z kominem kuchennym, gdyz komin nieco ogrzany b^dzie 
ssal powietrze z ziemi i wyprowadzi je nad dach.

Inny tani i dobry srodek, by lokalnosci zostajqce 
pod wylywem  gruntu wilgotnego, jezeli nie calkiem 
osuszyc, to przynajmniej je przeciw wyziewom grunto- 
wvm zabezpieczyc, polega na uzyciu wapna palonego; 
w takim razie nalezy ziemi^ spodniq na jakie 3o cent. od- 
kopac, z wapnem przemi^szac, w ilosci J/4 obj^tosci, i zie- 
mie napowröt ubic. Wapno jednak powinno byc swiezo 
palone; z ziemia zmieszane, przyjmuje w siebie wilgoc 
z ziemi, gasi si^ 1 rozpada na delikatny, suchy proszek, 
w dalszvm czasie wiqze ono ze sobq znacznq ilosö bo 
az do 7 9 ^  bezwodnika w^glowego. W  kazdym budynku 
mieszkalnvm potrzebnq jest z jednej strony woda, z dru- 
giej zas strony nalezy go przeciw wodzie deszczowej 
sniegowej i gruntowej zabezpieczyc.

Przeciw wodzie mcteorycznej jestesmv dachern 
zabezpieczeni; tego jednak pochwalic nie mozna, ze 
rynwami sciekajqcq wod^ wprowadzamy do dolöw kloa- 
cznvch. Przy takiem urzqdzeniu, mianowicie kiedy stolce 
otworem stojq, jest rzeczq nieuniknioriq, pomimo rurv 
odprowadzajqcej zdolu nad dach wyziew y, ze takowe 
szerzq si^ w! lokalnosciach domow a mieszkancy sa na- 
razeni na wplyw zarazkow.

Nalezaloby tak jak w Anglii dbac o szczelne za- 
mykanie stolcöw i o to, by rura odprowadzajqca w y 
ziewy po nad dach byla bez zadnych bocznych otworöw.

Co si^ tyczy wody gruntowej, musz<j zauwazyc 
ze infiltracya plynövv szkodliwych z kanalövv zlych nie 
jest tak znacznq, jakto niektörzy rnniemajq, bowiem 
przeciekajace nieczyste wody porami kanalövv, zatykajq 
bardzo czesto ziemi^ otaczajacq kanal. Z tej przyczyny 
infiltracya jest coraz slabsza i slabszq, az w koncu cat- 
kiem ustaje, o czern przekonac sie mozna, jezeli zni- 
szczone stare przesiqkajqce kanaty wypada burzyc. 
W  takim razie czesto si<j trafia, ze tylko czqsc mala 
ziemi otaczajacej kanal jest infiltrowanq i ciemno za- 
barwiona, reszta zas nie wykazuje oznak przesiqkania. 
Z drugiej strony i najlepiej budowanych kanalöw nie 
mozna uwazac za bezvvzgl^dnie nieprzeciekajqce, juzto
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z powodu porowatosci materyaböw, juzto rvs i szpar 
powstajqcych przez osiadanie sie kanaböw. Nieznaczna 
infiltracya z kanabu do gruntu spodniego moze miec 
miejsce, jezeli spöd kanabu lezy wyzej od wody grun
towej i naodwröt z gruntu do kanabu, jezeli tenze po
nizej zwierciadba wody gruntowej jest pobozonym.

Z wyzej przvtoczonych przyczyn wynika, ze jest 
dla domöw bardzo korzystna, jezeli zwierciadio wody 
gruntowej lezy co najmniej 2— 3 metry pod poziomem 
piwnicy i nie podlega zmianom znacznym wznoszenia 
sie i opadania,

Kanaby idqce wzdbuz ulic, mogq byc z wielka ko- 
rzyscia uzyte do osiqgniecia powyzszego zamiaru, w tym 
celu powinny byc tak g-l^boko zalozone, azeby vvoda 
gruntowa az na glebokosc 2 - 3  metröw pod poziom 
dna piwnicznego mogba byc odprowadzonq.

Gdzie kanaby uliczne lezq pod zwierciadbem wody 
gruntowej, powinnyby byc uzyte do sciqgania wody za 
pomocq drenöw z sasiednich gruntöw pod budowlami 
lezqcych, w celu uchylenia podnoszenia sie wody grun
towej do wysokosci dla budynköw szkodliwej.

Woda nieczysta zbierajaca sie wraz z odpadkami 
tak wewnqtrz jakotez okobo naszych domöw, powinnaby 
jak najmniej grünt spodni zanieczyszczac, z tego po
wodu nalezv jq uzyc jako nawöz na pola orne, tarn 
jest ona bardzo uzytecznq, w dornu zas szkodliwq; 
w  razie niemoznosci wywiezienia takowej, nalezaboby 
odprowadzac ja dobremi kanalami i dbac o obfite splu- 
kiwanie kanalöw, a to celem uczynienia wody liieczystej 
nieszkodliwa przez wielkie jej rozcienczenie przyczem

i powietrze i swiatlo przyczyni sie w cz^sci do roz- 
kbadu powolnego tejze.

Pewna ilosc wody jest potrzebnqdo uzytku dornowe- 
go przemysbu; jestto potrzeba tak nieunikniona, ze ludzie 
zawsze siedziby sobie tarn obierali gdzie woda dobra ob- 
ficie sie znajdywala. Gdzie wody nie rn a , tarn i siedzib 
brak. Starozytne narody ponosiby wielkie oliary cz^sto, 
aby temu brakowi zapobiedz, i zakladali czestokroc wo- 
dociqgi zdumiewajqce nas swym pomysbem i wykonaniem.

Pompowanie ze studzien potrzebnej wody jest je- 
szcze dzisiaj w wielu miejscach jedynym sposobem za- 
silania sie takowa. Gdzie nie rna wiele budynköw, a 
kommunikacya rni^dzy powietrzem i gruntem spodnim 
nie jest utrudniona brukami itd., tarn studnie sq. na 
miejscu, jezeli pröcz tego dody kloaczne, gnojowe, staj- 
nie znajdujq sie jak najdalej od studzien umieszczone.

Kto doswiadczad jaka wode posiadajq mieszkancy 
nizin wielkich naprzvkdad w Wegrzech lub pödnocnych 
Niemczech, i jakie wody, filtrowane lub nie, mieszkancy 
pijq; ten wie, ze w takich okolicsach czestokroc wode 
rzecznq majqc w blizkosci, uwazajq jako zdrowszq i przy- 
jemniejszq od wody studzienne) dopbywajacej z gruntu 
spodniego, i ze w tym wzgl^dzie nie da sie scisle gra- 
nica pociagnac, co pod wzgledem sanitarnym jest do- 
puszczalnem a co pozostawadoby do zyczenia. Do zy- 
czenia w kazdym razie bydoby, ze wielka przyjemnosc 
i inne wpdywy dobroczynne wypbywajqce z wody czy- 
stej, swiezej, zawierajqcej powietrze i bezwodnik we- 

j  glowy a znajdujqcej sie w  domach, powinny byc ogölnie 
uznane i nalezycie ocenione. (C. d. n.)

1 ‘

Swiatlo elektryczne w stuzbie drög zelaznych.

Gaby swiat patrzy dzisiaj z podziwem na cudy, j 

jakie przedstawiaba ostatnia wystawa elektryczna w Pa- 
ryz u ,  ktöra umozliwiba przeglqd dotychczas rozdro- 
bnionej dzialalnosci pojedynczych krajöw w tej dziedzi- 
nie. Uznano powszechnie, ze wystawa ta wywodada na 
jaw wiele ulepszen i mabo znanych dotqd wynalazköw, 
szczegölniej na polu oswietlenia swiatdem elektrycznem.
Nie bedzie tez wiec nie na czasie przypomniec, pod 
wpdywem tego ogölnego podziwu, iz drogi zelazne sq 
w pierwszej linii ku temu powodane, by postepy na 
polu oswietlania swiatdem elektrycznem zuzytkowac, u- 
lepszyc i tem samem utorowac im droge do jak najob- 
szerniejszego zastosowania.

Dla drög zelaznych nadaje sie swiatlo elektryczne 
szczegölniej: 1) do oswietlania wielkich hal i zajazdöw 
(peronow) i graniczqcych z temiz biur, .2) do oswietlania 
pociagöw, a wiec lokomotyw i wozöw.

Oswietlenie elektryczne dla oswietlenia zajazdöw

j zastosowane zostalo najpierw przez kr. Dyrekcye w Ha- 
nowerze i przez kr. Dyrekcye kolei wschodniej w Byd- 
goszczy, pözniej przez kilka zarzqdöw kolejnych w Niem
czech a szczegölniej w Berlinie. Jednakowoz ograniczano 
sie tylko na wprowadzenie jednego pdomienia o wielkiej 
sile swietlnej.

Sw'iatdo zarne Edison'a, ktöre dozwala 11a rozdziad 
pradu elektrycznego na wiele pojedynczych pbomieni, 
ukazado sie P °  raz pierwszy na Paryzkiej wystawie, o- 
swietlajqc wspaniale wielka sale czterystu pdomieniami. 
Dyrekcya alzacko-lotaryngskich drög zelaznych w Strass- 
burgu wprowadzila natychmiast to oswietlenie dla biur 
centralnego zarzqdu, torujqc w ten sposöb droge na 
kontynenoie oswietleniu systemem Edisona. Jakas spölka 
amerykanska zobowiqzada sie Pocl nadzwyczaj korzyst- 
nymi warunkami do zaprowadzema tegoz , przyjmujqc 
na wdasne ryzyko pödroczne bezplatne oswietlanie. Ten 
krok dyrekcyi alz. lot. drög zelaznych wpbynqb bardzo
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korzystnie na rozpowszechnienie zastosowania swiatla 
elektrycznego, gdyz; w tej chwili inne zarz^dy kolejowe 
wysia ly  äwych urz^dniköw, by siq ci z calem urzadze- 
niem obeznac mogli.

W  Anglii i Auslryi poczyniono juz pevvne kroki, 
by oswietlenie elektryczne zastosowac do oswietlania 
pociagöw ; w Niemczech ograniczono si^ dotychczas na 
jednej konferencyi przedstawicieli drög zelaznych, ktöra 
orzekla, ze wprowadzenie tegoz oswietlenia dla pociagöw 
jest tylko k westytj. czasu. Röwniez zarzqd pocztowy nie- 
miecki nosi si<j z mysla zaprowadzenia tego sposobu 
oswietlania w wozach pocztowych.

Jak  telefon B ell’a, w krötkim przeciqgu czasu lat 
czterech, doznal najrozmaitszych ulepszen i zvskal dla 
siebie powszechne prawo obywatelstwa, tak röwniez 
spodziewac si<g m ozna, ze i oswietlenie elektryczne, 
wobec olbrzymich postijpöw i ulepszen zjedna sobie 
rychlo ogölne zastosowanie.

Szczegölniej po zastosowaniu tegoz dla pociagöw, 
mozna sie spodziewac wielkich korzysci, a to raz ze wzgl^- 
du na silniejsze oswietlanie latarni sygnalowych, drugi 
raz ze wzgl^du na zmniejszenie kosztöw, jezeli sila 
lokomotywy zuzytkowan^ zostanie do puszczenia w ruch 
dynamo-elektrycznej maszyny sluzqxcj do wytwarzania 
elektrycznosci.

Lokom otywy pociagöw osobowych i pospiesznych 
posiadajq. siltj 3oo— 400 koni. Zuzytkowanie sily 10 koni 
dla wprawienia w ruch maszyny elektrycznej nie bijdzie 
stanowilo ujmy sily potrzebnej dlä ruchu pocitjgu. Po- 
trzeba b^dzie tylko skonstruowac dla kazdego wozu 
akkumulator (zbiornik elektrycznosci), ktöryby umozli- 
wial swiatlo w wozach wydzielonych z zwitjzku po- 
ciijgu; motor zas na lokomotywie lub przy tejze wpra- 
wialby w ruch maszyntj dynamo-elektryczn^ sluzaca do 
wytwarzania elektrycznosci. Na wystawie paryzkiej znaj- 
dowal si^ podobny akkumulator. Przyrztjd ten jest dla

oswietlania pociagöw ogromnego znaczenia, gdyz za 
pomoc^ niego (lub tez z pomoca bateryi) mogtl bvc 
wozy w czasie spokoju lub oddzielenia maszynv oswie- 
tlane. Kolej Londyn Brighton wprowadzila na swej linii 
owe akkumulatory. Za p o m o q  bateryi z z 5 elementöw 
swieci ona 1 1 promieni w kazdym wozie przez przeciag 
5 do 6 godzin posluguj^c sie zarazem akkumulatorem. 
Moznaby röwniez urzadzic dla kazdego wozu osobnama- 
szyng dynamo elektryczn^, lecz byioby to z jednej strony 
pol^czone ze zbyt wielkimi kosztami, a /. drugiej nie 
usunfioby uzycia akkumulatora potrzebnego w razie 
spokoju pociijgu.

Na austr. kolei Rudolfa wprowadzono w marcu 
roku zeszlego swiatlo elektryczne dla oswietlania toröw. 
Maszvna elektryczna poruszana bvla przez maszynkq 
parowq umieszczona na kotle lokomotywy, lampa zas 
na czole lokomotywy. Lam pa skonstruowana przez asy- 
stenta telegraföw Sedlac^ka dawala swiatlo jednostajne, 
(inne lampy byty za czule na uderzenia lokomotywy) i o- 
swietlala tor w dlugosci 40 0—-5oo m e tr ö w ,a  poniewaz 
lampa byla ruchoma, tak, iz ja prowadzacy poci^g mögt 
dowolme ustawiac, nadawata sie röwniez do oswietlania 
krzywizn na odleglosc 200 metröw.

Na uwag§ zasluguje, ze przy oswietleniu elektry- 
cznem barwy svgnalöw wvst^puja nadzw vczaj wyraznie. 
Przeprowadzenie pradu elektrycznego z lokomotywy 
na wozy nie przedstawia zadnej trudnosci; dziac si^ 
to moze za pomoct]  spiralnej i divutu miedzianego izo- 
lowanego gutaperchtj.

Po tych swietnych rezultatach spodziewac sie na
lezy ogolnego zastosowania swiatla elektrycznego na 
drogach zelaznych, jezeli naturalnie vv slad za ulepsza- 
nianti pöjdzie i obnizenie kosztöw zalozenia i utrzyma- 
nia przyrzadöw ku temu potrzebnych.

Podhig Ztg. d. V. d. E.

Sprawozdanie z posiedzenia krakowskiego Towarz. technicznego.

Dnia 27 grudnia 18 8 1 r. — Przew odnicz^cy: K arol Zaremba. 
Sek retarz : M. Dqbrowski. Cztonköw obecnych 29.

Po przyjtjciu protokötu z ostatniego posiedzenia, czl. Voss 
odczytaf odpowiedz na sprawozdanie delegatöw do ankiety gazowej, 
\v ktörej prostowat niektöre zapatrywania sprawozdawcy czt. B or- 
tnika. Dla w ainosci porz^dku dziennego, dyskusy^ odfozono do na- 
stQpnych posiedzen.

Przyjtjto na cztonköw T ow arzystw a pp:
Eustachego Smiatowskiego, inzyn. pow. w R udkach;
Jö^cfa  S^ebest^, budowniczego w T arn ow ie;
W alerego Gadom skiego , prof. Szkoty Sztuk pi^k. w  Krak.

Czt. Dabrowski jako Sekretarz T ow arz. odczytuje spraw o
zdanie z czynnosci T ow arzystw a w cq gu  roku 18 8 1, w ktörem 
zastaw iw szy daty statystyczne ostatnich dwöch lat, dochodzi do 
wyniku, ze jezeli Tow arzystw o nie posqpito tyle naprzöd, jakby to 
byto pozsjdanem, to powöd przypisac nalezy po czesci pewnemu

zastojowi interesöw technicznych w naszent miescie i powstatöj 
zqd  trosce o chleb powszedni, co niedozwala cztonkom zbyt zywo 
zajm owac siij sprawam i ogöltiiejszego znaczenia.

Podnosi wszakze okolicznosc, ze Tow arzystw o w roku tym 
wi^cej miato sposobnosci do rozwiniijcia swoiej dziatalnosci na 
zewn^trz, na polu obrony interesöw technicznych naszcj prowincyi. 
Sprawozdanie to przyjijto bez uwag do wiadomosci.

Podskarbi Tow arzystw a czt. Voss przedstawia preliminarz
budzetu na r. 1882 w nastijpuj^cem brzm ieniu:

I ' r z y c l n i i l  s

1) Wktadki 90 cztonköw m iejscow ych po 8 ztr. . 720 ztr.
2) W ktadki 14  cztonk. zam iejscowych po 3 » . 70 »
3) Od 10  nowych cztonk. m iejscow ych » 1 0  » . 100 »
4) Od 5 nowyclt czt. zam iejscowych » 7 » . 33 »
5) Procent od kapitatu ztozonego w  Kasie Oszcz. 35 •>

Sum a p r z y c h o d u ........................960 ztr.
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R o z c l i ö i l :

1) Zasitek na wydawnictwo »Czasopisma« . 5oo ztr.
2) Na prenumerat^ dzienniköw i bibliotek^ . 1 20 »
3) W ydatki kancelaryjne (^Sekret, i Kasyera) 60 »
4) Obstuga lokalu, na kursora, postancdw itd. 5o »
5) W ydatki n iep rz e w id z ia n e ..............................  3o »

Sum a rozchodu . . 760 ztr.
Przewyzka w dochodach . . . .  200 zTr.

z la .  c t.
Towarzystvvo posiada w kasie O szcz^dnosci................ y 3o 53
Gotöwka vv kasie w y n o s i    1 19  14
Doliczaj^c przypuszczalny remanent r. 1 8 8 2 .................200 —
Otrzyma si$ w przyblizeniu kapital T ow . z koncem r. 1882 1049 67

czyli o k r ^ g t o ..................... io 5o —

Po dyskusyi nad szczegötowemi pozycyam i, w ktörej pröcz 
Zarz^du bior^ udziat cztonkowie: K aczm arski, Lindquist, Marcoin, 
T . Kurkiew icz i Kutakowski, budzet bez zmiany zostal uchwalony.

Do komisyi kontroluj^cej ksi^gi za r. 1881 vvybrano pp .: W i- 
towskiego, E. Serkovvskiego i K rausego.-

Po przemöwicniu Przewodnicz^cego, w ktörym tenze prze- 
chodzi catoroczn^ czynuosc Tow arzystw a, i zwraca uvvag^ na czyn-

nosci jakie T ow arzystw o czekaj^ w  roku przysztym , wobec projek- 
towanego zjazdu techniköw polskich w  Krakow ie , przystapiono do 
wyboru nowego Zarz^du na rok 1882.

Po skrutynium  okazat si$ nast^puj^cy vvynik:

Pr^ewodnic\qcym  obrano: Tytusa Bortnika , prof. c. k. In- 
stytutu techn. przem ystowego.

Zastgpcq, Karola Zaremb^ , architekta.
Sekretar^em , Mieczystawa D^browskiego, urz^dnika budo- 

wnictwa miejskiego.
Pod.ska.rbim, Karola Knausa budowniczego.
Bibliotekärgern , Stanislavva Sw ierzynskiego, inzyniera.

Od Zarzqdu krak. Towarzystwa techn.

»Zarz^d Tow arzystw a technicznego uprasza Szanownych pp. 
Cztonköw, ktörzyby okölniköw zapraszajjjcych na posiedzenia nie 
odbierali, albo je otrzym ywali za pözno, aby si§ z zazaleniami do 
Sekretarza T ow arzystw a (Budownictwo miejskie) zgtaszac zechcieli; 
w razie zas zmiany m ieszkania, aby raczyli nowy swöj adres Za- 
rz^dowi Tow arz. t^ sam^ drog^ zakomunikowac«.

dynek posuwat si$ za kazdym obrotem srub prawie o cat^ wyso- 
kosc skoku, t. j. o 12,5 mm., najwi^ksza chyzosc wynosila 5 cm. 
na minut^. Ilosc dni roboczvch wynosila 4351 a koszt 60,000 zla. 
Z jakcj pewnosci^ i starannosci^ wykonano t§ prac^, dowodzi oko- 
licznosc, iz nigdzie a nigdzie na budynku nie okazaly si§ rysy a 
nawet juz istniej^ce p^kni^cia, ktöre badano za pomoc^ papierköw 
przylepionych, wcale si§ nie powicjkszyty. D. B.

Koncesya drogi zelaznej Jaroslaw-Sokal. Ga^eta Wiedehska 
z dnia 3o grudnia 1881 r. oglasza akt z dattj 23 listopada z. r. nada- 
j^cy koncesya na wymienion^ kolej, pp. A. ks. Sapiesze, W l. hr. 
Dzieduszyckiemu, i Stan. Polanowskiem u. Trasa tej kolei 146 km. 
dtugiej, poczyna si$ u pötnocno zachodmego krahca stacyi Jarostaw, 
biegnie w kierunku pötnocnym a po przejsciu Sann prowadzi w kie- 
runku pötnocno-wschodnim przez Oleszyce, Lubaczöw, Horyniec, 
Potylic^ , do R aw y ruskiej, zt^d w kierunku pdlnocnym do Unowa 
a tu zwraca si$ ku wschodowi do Belza a zt^d do Krystynopola. 
nast^pnie Sokala. Budowa kolei ma byc natychmiast rozpocz^ta, 
i po przeci^gu dwöch lat w ruch oddan^. Koncesyonaryusze skladajg 
kaucy§ i 5o,ooo ztr. W szystek m ateryal, tabor kolejowy etc. ma byc 
zakupiony w  fabrykach krajowych (to znaczy w monarchii Au- 
stryackiej) tylko i ,5oo ton szyn z stali Bessem orowskiej, zam öwio- 
nych juz przez spötke, moz^ byc z zagranicy sprowadzonych.

Przesuni^cie domu w Bostonie. Jednem z najwi^kszych zadan 
na tem polu bylo przesunit^cie hotelu Pelham  w Bostonie, ktöry 
posuni^to o 4 m. w bok , na tym samym poziomie. Budynek ten 
jest budynkiem naroznym, a nalezalo go dla rozszerzenia ulicy po- 
sun^c w gl^b. Zbudowanym on jest z kamienia i ccgly, jeden front 
mierzy 28,8 m. drugi 20,7 m. Dtuzszy front spoczywa na 8 grani- 
towych slupach 3,6 m. wys. o 1,00 metrze srednicy, po nad ktöremi 
wznosi si<£ 7 pi^ter. W ysokosc budynku wynosi 28,8 m. a ci^zar 
jego obliczono na 5ooo ton, nie liczyc umeblowania, ktdrego w czasie 
przesuwania nie uprz^tni^to wcale. W ogöle, w czasie calej roboty 
dom ten byl w  uzyciu, a nawet dla umozliwienia uzytkowanie z rur 
gazowych i wodoci^gowych zatozono podczas przesuwania elastyczne 
pol^czenia z rurami gtöwnemi biegn^cemi w  ulicy. Przed rozpo- 
cz^ciem roboty wzniesiono silny fundament, na kt<5ry dla posuwania 
si§ calej masy dom u, polozono szyny pol^czone z odpowiednio 
umieszczonemi na fundamentach rolkami.

Przesuwanie uskuteczniono za pomoc^ 56 srub o 5o mm. 
srednicy 1 2 ,5 mm. skoku , ktöre wprawiano sil^ ludzk^ röwno- 
czesnie w ru ch , w  kierunku wn^trza budynku. Przygotowania do 
tej roboty trw aly przeszlo 2 i pöl m iesi^ca, zas samo przesuni^cie 
budynku wymagato dwöch dni po 14 godzin dziennej pracy. Bu-

Srodek do bielenia drzewa i kamieni. By uzyskac dobr^ 
(w praktyce wypröbowantj) powlok^ dla drzewa i kamieni robi si^ 
nast^puj^ca mieszanin^: 20 litröw. palonego wapna zalevva si$ w od- 
powiednim naczyniu gor^ca wod^ w  ten sposöb, iz ta i 5 cm. po- 
wyzej powierzni wapna si^ wznosi. Do tak otrzym anego mleka 
wapiennego dodaje si^ 1 kg. siarkanu cynkowego oraz o*5 kg. soli 
kuchennej, ktöra sprawia, iz powloka twardnie nie p^kaj^c. Powtoce 
tej mozna nadawac barw^ przez dodawanie röznych farb, jak zöl- 
tego okru, czerni, um bry itp. Przenoszenie na odpowiednie przed- 
mioty odbywa sit̂  zapomocq zw yklego p^dzla m urarskiego.

B aus.Ztg.

Drzewo ze slomy. Przem yslni to ludzie ci A m erykanie! Roz- 
porzgdzaj^ jeszcze olbrzym iem i zapasami lasöw a juz dzisiaj mysl^ 
o zastcjpieniu drzewa jakim s surogatem . W ynalazca zapew nia, ze 
sloma, siano, sitowie itp., zamoczone w plynie, ktöry jest tajemnic^, 
a nast^pnie prasovvane w formach, daje wyröb, ktöry w zupelnosci 
zast^puje sosnin^, a ma t$ nad nia wyzszosc, ze jest na dziatanie 
wody nieczulym , i w dosyc wysokim  stopniu ogniotrwalym . Daje 
on si$ r jjbac, rznac, toczyc, heblow ac, politurowac byle tylko 
nie lupac; röwniez materyal ten nie paczy si§. Czy to troch(^ nie 
zb wiele ?

Oswietlenie elektryczne dworca w Strasburgu podlug systemu 
Edisona. W dniu 5 stycznia b. r. rozpocz^to oswietlac wspomniony 
dworzec lampami Edisona. Oswietlenie to przeszlo wszelkie ocze- 
kiwania, daj^c swiatlo jednostajne, silne i mite dla oka. Szczegölniej 
budzi uwag^ oswietlenie restauracyi 1 i II klasy, ktör«j dotychczas 
oswietlano dwoma lampami Siem ensa, kazda o sile i 5o swiec, ktöre 
jednakowoz przez niejednostajnosc, czqst^ zmiany w nat^zeniu, oraz
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silne cienie, nie zadowalnialy stawianych w ym ogöw . Do umieszcze- 
nia lamp Edisona posluzyly dwa szescioramienne pajgki gazowe, 
ktörych ramiona zostaly w ten sposöb przekr^cone, iz lampy wiszg 
niejako na döl. Dzialanie tych 12 lamp, do oswietlenia przestrzeni 
21 metröw dlugiej, 8 metröw szerokiej jest wspaniale i niepozo- 
stawia nie do zyezenia; toz samo mozna powiedziec o oswietleniu 
biur i to ze wzglqdu na efekt swiatla i czystosc powietrza, ktöre 
przy oswietlaniu gazem zanieczyszcza si$, jak wiadomo, produktami 
spaleniu. Gate to oswietlenie urzgdzone zostalo kez pomocy spölki 
Edisonowskiej, przez sluzb^ techniczng kolcjow a, pod kierunkiem 
kontrolora telegraföw Schulzego; po tej swietnej pröbie, istnieje 
jeszcze zamiar rozszerzenia calego urzgdzenia. Zarzgdowi kolei 
alzacko-lotaryngskich nalezy si§ zasluga wprowadzenia w zycie 
pierwszego podobnego urzgdzenia.

Z. d. Bauv.

Spötki celem zastosowania elektrycznosci. W  Paryzu zawigzaly 
si<£ dwie SpölKi celem zastosowania elektrycznosci. Jedna : , , Com
pagnie electriqueu z kapitalem 10 milionöw franköw, ma na celu 
zastosowanie maszyn dynam o-elektrycznych do przenoszenia ruchu. 
Druga z kapitalem y 5 milionöw franköw, zamierza urzgdzac osw ie
tlenia elektryczne wedle system öw Jabloc\ko\va, Ja m in 'a , W er
dermann’ a, R egn ier’a i M axim ’a, jak röwniez zastosowywac elek- 
trycznosc do przenoszenia ruchu. Zaw igzal si<£ takze w Paryzu 
syndykat, w ktörego sklad wchodzg inzynierowie tow arzystw a ga- 
z o w e g o „Com pagnie Parisienne“ , a m ajgcy na celu badac wszelkie 
postgpy i ulepszenia na polu oswietlenia elektrycznego i wydawac
0 tem fachowe sprawozdania. J .  d. U. d Ga\.

Elektryczne transmisye zdobywajg sobie coraz wigksze za
stosowanie. W. Armstrong przeniösl sil^ turbiny za pomocy drutu 
przewodniego do 1200 metröw odleglego mieszkania, gdzie w dzieri 
porusza pil$ a w nocy sluzy do oswietlenia lamp elektrycznych 
systemu Sw an ’a. Na posiedzer.iu instytutu mechanicznego w Lon- 
dynie, zw röcil dr. Siemens uwag£, na korzysci jakieby elektryczne 
transm isye przyniesc m ogly, przez zastosowanie w  warsztatach rze- 
mieslniköw, mieszkajgcych na wyzszych pigtrach. Sil§ wodospadöw 
moznaby z latwoscig w ten sposöb w yzyskac dla przem yslu , jak 
röwniez rozdzielac silg machin parowych z jednego centralnego 
punktu. Zeitschr. Metal. Ind.

Wiadomosci biezgee 0 regulacyi rzek. (W yjgte z pisma Das 
Schiff Nr. 78— 81 roku 18 8 1).

1) W edlug sprawozdania komisyi do regulacyi Dunaju pod 
W iedniem, wystösowanego do W ydzialu krajowego Dolnej Austryi, 
postanowiono jeszcze w  roku 1876, ukoriczyc regu lacyi Dunaju 
w  r. 1879, w skutek jednak, iz w ostatnich latach przez dluzszy czas 
trw al w ysoki stan wöd, jakotez wskutek znacznych uszkodzeri zrzg- 
dzanych przy zejsciu lodöw, ktöre miejscami sprowadzily konie- 
cznosc powtörnego wykonania niektörych budowli, co nadzwyczajnie 
post^p w robotach utrudnialo, czas ukoriczenia znacznie si$ prze- 
d luzyl, ta k , ze wedlug obecnego stanu budow li, zupelnego ukori- 
czenia regulacyi dopiero w roku 18 83 spodziewac sig mozna.

Od czasu istnienia tej kom isyi az do kohea 1880 r., koszta 
wykonanych roböt regulacyjnych na Dunaju pod Wiedniem wyno- 
sily 3o ,2i 5.223 zlr., a poniewaz wvkonac sig jeszcze majgce roboty 
do konca 18 83 r., obliczono na 3,196 .504 zlr., zatem koszta regu 
lacyi przedstawiajg sumij 3 3 ,4 11 .7 2 7  zlr.

2) Regulacyi rzek na Szlgsku stanowigcych granieg dwöch 
sgsiednich paristw, poswigea W iener landw irtschaftliche Zeitung 
artyku l, w  ktörym utrzym uje, iz Szlgskg kwestyg wodng powinno 
sig traktowac nietylko ze stanowiska czysto technicznego, lecz na
lezy takze zwazac na stosunki migdzynarodowe Austryi, Prus i Rosyi,
1 z uwagi na ten cel odpowiednio postgpow’ac.

3) Bardzo wazng wiadomosc podaje Jou rnal des voies de Com
m unications. Opiewa ona jak nastgpuje:

Kilkakrotnie usitowano juz polgczyc uklady wodne D fw in y  
i Dniepru w  celu uzyskania jak najkrötszej drogi wodnej migdzy 
morzem Baltyckiem  i Czarnem. Jeszcze w 1860 roku przedtozono 
projekt polgczenia za pomoeg rzeki O rs^ycy  przezco droga wodna 
Igczgca dwa morza, skröcilaby sig o 440 kilom etröw.

Pomimo jednak wszelkich staran öwezesnego gubernatora 
w M ohilewie, ktöry o uzytecznosci tego projektu byl przekonanym, 
odroczylo go ministerstwo komunikaevj i dopiero w roku zeszlym 
wydelegowano kom isyi dla blizszego zbadania tej spraw y, ktöra 
w ydala sgd, ze kanal ten ma byc röwnolegle z goscincem do Kijow a 
poprowadzonym. Koszta wykonania majg wynosic do 3,y5o 000 zla. 
a ulepszenia potrzebne na Dniepize w obrgbie guberni M ohilewskiej 
do 1,200.000 zla.

4 J Znany autor budowy kanalöw, inzyn. Kd. de Saint Hubert, 
oglosit projekt uczyrtienia Wiednia miastem portow em , vv ktörym 
projektuje polaczenie Dunaju z Berannem w Czechach, a tem samem 
za pomocy Moldawy z La hg . Przypuszczajgc nast^pnie polgczenie 
Dunaju z Odrg juz jako pewne, proponuje polgczenie kanalu Lun- 
denburg z Bernern, przez co srodkowy ten punkt handlu i prze
myslu M orawy wprowadzonyby zostal w siec drög wodnych euro- 
pejskich i polgczony be/posrednio drogg wodng z W iedniem.

W razie urzeczywistnienia tego olbrzym iego projektu, lezalby 
Wieden przy drodze wodnej, tgczgcej go nieprzerwanie z Hamburgiem, 
morzem pölnoenem i morzem Baltyckiem z jednej, a morzem Czar
nem z drugiej strony. W prowadzajgc do sieci drög wodnych jeszcze 
i Berlin przez kanal Igczgcy Sprewg z Odrg i polgczenie Dunaju 
z Renern utworzonoby siec drög wodnych srodkowej Europy, ktöra 
opröcz warunku jak najrychlejszego urzeczy w istnienia, nie pozo- 
stawalaby nie do zyezenia. A d— i

Bruk uliczny ze wzglgdu na bezpieczenstwo zwierzgt. Na
drugim niem/eckim kongresie ochrony zwierzgt w Wiesbaden , od- 
czytal kr. nadworny weterynarz A. Sondermann z Monachium 
obszerng praeg o brukach ze wzgl^du na bezpieczenstwo zwierzgt. 
Z odezytu tego przytaczam y niektöre wazniejsze punkty: 1) bruki 
asfaltowe winny ustgpic miejsca brukom kamiennym i drewnia- 
nym , gdyz na asfalcie nietylko konie czgsto upadajg, lecz wskutek 
gladkosci tegoz latwo si^ poslizgujg, co sprowadza w nastgpstwie 
liczne choroby nög; 2) zbyt silng wypuklosc nalezy zarzucic 
jako niedogodng dla koni; 3) nie nalez)r brukowac ulic w prze- 
kgtnig, gdyz wöwezas szczeliny mi^dzy pojedynczemi kamieniami, 
nietylko ze nie podajg kopytom koni dostatecznego oparcia, ale 

' nadto sprawiajg posuwanie sit̂  tychze w  b o k , co jest powodem 
niepewnego chodu; 4) szczeliny mi^dzy pojedynczemi kamieniami 
winny byc ile moznösci najw^zszem i; 5) zelazne pokryw y wlazöw 
kanalowych , zw ykle o silnej wypuklosci nalezy zastgpic drewnia- 
nemi. Zgdania te bylyby sluszne, gdyby nie byly zbyt jednostronne 
i gdyby sig nie troszczyly wigeej o wygodg k o n i, anizeli o w y- 
god^ ludzi.

Zuzytkowanie s\\ wodnych w Ameryce. Podlug odezytu inzyn. 
Delano , wypowiedzianego w  Sa ratoga, zpozytkowanie wodospadu 
N ia g a ry , dotgd teorctycznie omawiane, wejdzie niedlugo w w yko- 
nanie. W tym celu b^dg ustawione trzy turbiny, kazda o srednicy 
1*22 m. Wysoko*sc spadku wody przyjgto na 24 m. T rzy  jeziora 
i caly doplyw N ia g a ry  möglby zasilac wodg owe turbiny. Usilo- 
wanie w yzyskania tak znacznego spadku wody, zainteresuje zywo 
kazdego mechanika. Zaprojektowane turbiny zabiorg naturalnie tylko 
czgstk^ wody olbrzym iego wodospadu. W ykazy urzgdowe (Stanö\y 
Zjednoczonych) z r. 1875, podajg ilosc wody doplyw ajgce j w  mi- 
nucie do wodospadu na 226.000 m. sz. Przyjm ujgc 61 met. jako 
sredni spadek dla tej masy wöd, otrzym am y na pozör bajeczng sil^ 
3 milionöw koni , mogaeg zaspokoic potrzeby 200 milionöw ludzi.
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Latw o moznaby wym ienic caly szereg innych wodospadöw 
dot^d straconych dla przeroyslu. W iele takich surowych sit pop$- 
dowych w niedalekiej przyszlosci okaze si$ prawdziwem dobrodziej- 
stwem ula calych okolic, jezeli elektrycznosc zdob^dzie sobie na- 
lezne zastosowanie w  przem ysle, gospodarstwie i rzemiostach.

W podobnej mysli robiono w Belgii proby, aby sil§ motoru 
cukrowni (po ukoriczonej kam panii)za pom oc^elektrycznosci przeniesc 
na pola dla poruszania ptugöw. Dzis juz elektrycznosc porusza wenty- 
latory w kopalniach, poci^gi na kolejach itd., ilez wi§c poslug moze 
oddac elektrycznosc wyrabiana najtanszym motorem — w od ^! K.

Sita pary wytwarzana w parowych machinach przedstawia 
si^ w pökaznej cyfrze reprezentuj^cej sil§ i 5oo m ilionöw robotni- 
köw. Gdy na ziemi tylko okolo r ,35o milionöw ludzi przebywa, to 
vvidocznie niebyliby wstanie zast^pic w  tym czasie sily  parowych 
machin. Ilosc lokom otyw obecnie wynosi okolo 60,000, ilosc wozöw 
osobowych 112 ,0 0 0 , ilosc wozöw tow arow ych i , 5oo,ooo. Tem i 
srodkami ruchu przewoz^ na calej kuli ziemskiej rocznie okolo 
i ,55o milionöw ludzi i i 6, i 3o milionöw cetnaröw towaröw, codzien- 
nie zatem przecit^ciowo wi^cej, jak 4 milionöw osöb jezdzi i 44 
milionöw towaröw byw a przeselanych.

Liczba ludzi pracuj^cych przy kolejach zelaznych, wynosi 
5y2 m iliona; okolo Go,000 cet. zelaza i 200,000 progöw rocznie 
na wszystkich kolejach niszczeje. Lokom otyw y wszystkie przebiegajij 
rocznie okolo 1,400 milionöw mil, jestto droga 70 razy dtuzsza, od 
oddzielaj^cej ziemi§ od slonca. Dlugosc wszystkich toröw zelaznych 
wynosi wi^cej, niz 40,000 niem. mil t. j. moznaby niemi ziemi^ 
siedmiorakim pasem otoczyc, chcgc zas t£ drog§ poci^giem pospie- 
sznym przebyc, nalezaloby calych 8 miesi^cy w Coupe przesiedziec.

Asfalt, jako ochrona przeciw wstrz^snieniom machin. W edlug 
wiadomosci udzielonych. przez pewnego Inzyniera cywilnego z No- 
wego Y orku, zaleca si§ asfalt do fundamentowania pod takie ma- 
chiny szczegölniej, ktöre z wielk^ szybkoscifj pracujg. Jako przyklad 
przytaczaj^, ze dezintegrator Garrego stoj^c na zagltjbionej, betonem 
bitominicznym wypelnionej podstawie, pracow al 5oo obrotami na 
minut$, a tylko lekkie trz^snienie czuc si$ dawalo, w innym w y- 
padku zas ta sama machina na podstawie drewnianej ustawiona 
a tylko warstw^ betonow^ jako podklad cienki maj^ca, takim wstrzq- 
snieniom podlegata, ze takowe na 5o metröw w obwodzie czuc si$ 
dawaty. W. T. B .

Najwi^kszy pas pop^dowy skonczono niedawno w B erlin ie ; 
wazy on 3o cetnaröw a ma szerokosc 160 cm. 200 najwi^kszych 

najci^zszych skör w olow ych, wartosci okolo 9,000 zla., zuzyto 
do tego. Pas ten znalazl zastosowanie w  jednej niemieckiej fabryce 
skrobi, w  celu przeniesienia ruchu wynoszqcego 5oo koni sily.

W. T. B.

Spawalnosc stali. Pytanie, jaki w plyw  w yw iera sklad che- 
miczny stali na jej wi^ksz^ lub mniejsz^ latwosc spawania, zajm uje 
obecnie w wysokim  stopniu hutniköw w krajach produkaj^cych 
znacznq ilosc zelaza. Od stanowezego rozwi^zania tego pytania za- 
w isla jest bowiem kw estya, czy nowe sposoby wyrabiania stali 
a w szczegölnosci czy sposöb odfosforyzowania stali Thomas'a usu- 
nie zupelnie uzycie piecöw pudlowych. W  Stanach Zjednoczonych 
zajm owala si$ t^ sprawg Teasting-board (urz^d dla doswiadezeri, 
i publikowata cenne sw e spostrzezenia. Z polecenia rzqdu niemie- 
ckiego podobne proby z röznemi stalami robi obecnie dr. W edding. 
Inny hutnik, dr. Kollmann  podaje jako w  rezultatach sw ych badan 
zasad§, iz stal nadaj^ca si§ dobrze do spawania, zawiera w skladzie 
swym  o*i— o*3 w $gla , o*i— 0*2 krzemionki i co najwi^cej 0*4 man- 
ganu. T o  nie zupelnie si<£ zgadza z doswiadezeniami robionemi w  A u -

stryi, tu bowiem starano si§ zawsze o jak najzupelniejsze oczyszczenie 
stali z przym ieszki krzemionki. Podlug Gressera  w  Düsseldorfie, stal 
Siemens —  M artina  wyrabiana z surowca, daje si§ w ybornie spa- 
wac, ale mniej latwo walcow ac. Jego zdaniem obeenose krzemionki 
podnosi spawalnosc s ta li , a mangan zmniejsza kruchosc jej przy 
czerw onosci; przyjm uje zatem 4 cz^sci manganu a 1 cz^sc krzemionki 
T ak  jak dzis rzeczy stoj^, nie mozemy jeszcze powiedziec, abysm y 
czy to sposobem Bessemera czy Siem ens-M artina , w yrabiali stal od- 
powiadaj^c^ w  zupelnosci wszystkim wym aganiom . K.

Prosty i fatwy sposöb badania wody celem przekonania si§, 
czy ta nie zawiera organicznych cial, polega na tem, ze do malej 
flaszeezki, napelnionej wodjj, ktörej czystosc badac pragniem y, wrzu- 
camy kawatek eukru i dobrze korkiem zatykam y, w  celu niedopu- 
szczania powietrza. Gdy dost^p powietrza jest w  ten sposöb odeiety, 
a flaszeezka przez 3— 4 dni wystawion^ na w p lyw  swiatla slone- 
cznego, to albo wsröd w ody pokaz^ si^ mleczne obtoezki, albo tez 
woda pozostanie czystq. W pierwszym  wypadku zawiera woda 
fosforany, w  drugim jest czyst^. Chc^c badac wod§, czy nie zawiera 
zelaza, bierze si^ szklankt^ wody i wpuszcza don kilka kropel w y- 
ci^gu z galasöwek, lub zawiesza si§ galk(^ galasöwki przez 24 godzin 
na niteczcc w  wodzie. W  razie znajdyuania si^ zelaza, woda za- 
barwia si^ ciem no-brunatno, a nawet czarno. Na zelazo mamy 
jeszcze czulszy odezynnik w  sinku potasowym , gdyz czy krzysztalek 
czy kilka kropli rozezynu tegoz dam y do wody, zawieraj^cej zelazo, 
nastepuje zaniebieszczenie tejze.

W razie potrzeby zbadania, czy woda nie zawiera magnezyi, 
bierzemy pewn^ ilosc wody i odparowujem y j«j do 1f10 ilosci po- 
czqtkowej, a nast^pnie wpuszczam y kilka gram öw oboj^tnego w^- 
glanu amonowego i mal^ ilosc fosforanu sodowego, w  razie zna- 
chodzenia si^ magnezyi w  wodzie powstanie osad.

W. T. B .

Srodek czyszczenia przedmiotöw srebrnych. W edtug prof. 
Davenporta w czasopismie The Pharm acist, najprostszym srodkiem 
czyszczenia srebra jest podsiarczyn sodowy Na2 S2 0 3. Rozczynem 
nasyconym tej soli, zw ilzyw szy szezoteezk^, lub platek, pociera si^ 
przedmiot i natychmiast pojaw ia sit̂  czysta powierzchnia srebra.

H o r c s p o n d c n c y c

Panu L . w G. Za zyczliw e uwagi dzi^kujetny; nie mozemy 
jednak wedtug rad panskich „C zasopism a“  naszego prow adzic, 
gdyz m usielibysm y miec przynajm niej pi^c razy wi^kszy fundusz 
na nasze wydawnietwo. Porzucenie obecnego, jak si§ pan wyraza, 
„ politechnic^nego kierunku“  jest niemozliwem ze wzglijdu na na- 
szych prenum eratoröw rekrutuj^cych siij z przedstawicieli najroz- 
maitszych gatijzi techniki. Na razie stanie siij o tyle zadosyc zy- 
czeniu Pana, iz postanowilism y zamieszwzac jak najwi^cej wiadomosci 
sprawozdawczych z ruchu na polu techniki, naturalnie, o ile szczu- 
pte rarny jednego lub pöttora arkusza zezwolq. Zreszt^ pisma ko- 
sztuj^cego 4 zla. rocznie, nie m oina mierzyc jedn^ miar;i ,,z w iel- 
kiemi“  pismami technicznemi. Cieszy nas röwniez, ze Pan illustra- 
cyom naszego Czasopisma przyznajesz wyzszosc nad illustracyam i 
innych pism technicznych polskich. Za przyobiecan^ pomoc naprzöd 
sktadamy dzi^ki.

W drukariii „CZASU“ pod zarzqdem  Jözefa  liakociiiskiego. Ü dpow iedzialny R eduktor i W ydaw ca: W i. Ro/.s\’ado\vgki.
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pod wzgl^dem bezpieczenstwa od 
i inzynieröw w  W iedniu. —  Sp raw y

Z DZIEDZINY KONSTRUKCYI BUDOWNICZEJ.

1.

K i l k a  ü p o s o b ö u  s u f i t o w a n i a .

v)owszechnie uzvwany sposöb sufitowania zasadza si^ 
% na tem, ze na pokladzie z tarcic, przybitym gwoz- 

dziami do belek, mocowano zapomoca drutu i gwozdzi 
trzciny, na ktöra narzucano i gladzono odpowiedniq 
zapraw^. Sposöb ten ma niedogodnosc, ze skutkiem 
paczenia si$ tarcic gwozdzie puszczajq, a sufit w pe- 
wnych miejscach p^ka i odstaje toz samo poklad trzci- 
nowy przybity gwozdziami do tarcic 1, 5 —2 cm. gr., 
odstaje i tworzy powierzchni^ wichrowatq, nast^pnie 
sufity tego rodzaju przedstawiajq zbyt maio oporu dla 
ognia. Ponizej opisane sposoby, znajdujq.ce coraz wi^- 
ksze zastösowanie, dazq ku temu, by albo usunac pod- 
si^bitk^, lub tez trzcinowanie i zastqpic je zupelnie no- 
wemi materyalami. Sposoby te sufitowania sq patento- 
wane w Niemczecb.

1) Sposöb F . Vallentin’a i Pflecka w Berlinie po- 
lega na tem, ze spodnia powierzchnia podsi^bitki ma 
vvyzlobienia w ksztalcie jaskölczego ogona, ktöre sluzqc 
do podtrzymywania wyprawy, majq zast^powac poklad 
trzcinowv.

2) W  podobny sposöb wyrabia sufity Jö ^ e f Lut{ 
w Bawaryi. Na zwyklej podsi^bitce przybija 011, w od- 
st^pach 4 cm. tröjgraniaste listwy z mi^kkiego drzewa, 
ktörych podstawa mierzy i 5 mm., zas boki 1 2 ' mm., 
w  taki sposöb, iz podstawa listwy zwröconq jest ku 
dolowi, zas jedna z kraw^dzi ku podsi^bitce. Na tak 
przysposobiony poklad narzuca rzadko rozrobiona za- 
praw^, a gdy ta wyschnie, wypelnia przestrzenie miijdzy

listvvami zaprawq g^stszq, a nast^pnie gladzi. Obydwa 
te sposoby sq dosyc wqtpliwej wartosci, nie usuwajq 
bowiem glöwnego zlego tj. podsi^bitki, ktöra pacze- 
niem si^ desek najwi^cej szkodzi sufitom.

3) W edlug patentu K arola Straussa w Kotbus, 
daje si^ w miejsce podsi^bitki maty z cienkiej trzciny, 
umocowanej w poprzek belek na listwach 2— 3 cm. gr. 
do tychze belek przybitych, a odleglosc ktörych od siebie 
röwna jest szerokosci pasu drutu maty, t. j. 16 cm. 
W  miejscach, gdzie dwie maty slykajq si$ ze sobq, 
nalezy dac dwie listwy obok siebie. Na tym pokladzie 
przybija si$ gwozdziami drugie maty z grubszej trzciny 
(fig. 1) w kierunku röwnoleglym, baczqc na to, by'

F ig . 1. F i g .  2 .

Fig.  S.

pasrna drutu wypadaly w miejscach, gdzie sq przybite 
powyzej wspomnione laty. Zaprawa przenosi si$ na 
ten sufit w  ten sam sposöb jak przy zwyklych sufitach, 
a poniewaz si$ taz przez szpary mat przeciska, prze- 
to obejmuje pojedyncze zdzbta trzciny ze wszystkich 
stron , dajqc tem samem ochron^ twardq i sztywnq.
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Maty le sq robione w  ten sposob, iz do wyciagniqtego 
i dosyc grubego drutu, pojedyncze zdzbla trzciny sa 
przywiazvwane cienszym drutem; gdy siq wiqc maty 
dobrze przed przybiciem wyciqgnie to nie ma obawy 
obwisniqcia sufitu. Jako w ypraw y do tego sufitu mo
zna uzyc cementu, co siq szczegölniej zaleca w staj- 
niach, gdzie na poddaszu jest sklad paszy. Sufit bowiem 
taki nie przepuszcza wyziew öw stajennych, ktöre sa, jak 
wiadomo, przyczyna gorzkniqcia paszy.

4) Sufit do pewnego stopnia ogniotrwaly skon- 
struowal R abii£ w  Berlinie. Konstrukcya ta polega na 
uzyciu plecionek druciannych w  sposob nastqpujqcy: 
Do spodu belek przybija siq listwy, przy scianie mo- 
cuje siq plecionka drucianna majqca na koncu lat? , 
ktora siq do sciany stale przybija. Gdy tak jeden 
koniec plecionki, ktorej wym iary sa zastosowane do 
wym iaröw danej przestrzeni, jest umocowanvm , roz- 
ciqga siq ja, potwierdzajqc tymcz^isowo drutem do be
lek, a gdy jq. siq odpowiednim przyrzqdem do tego sto
pnia naciqgnie, iz za uderzeniem dzwoni, przybija ja 
siq do belek gwozdziami o szerokich glowach i to o- 
kolo listew, ktorych celem jest oddalenie plecionki od 
belek, tak, izby si^ zaprawa pomiqdzy niq a belki dostac 
mogla. W  ten sposob powleka siq cala powierzchniq 
sufitu, poczem zarzuca zaprawq pomiqszanq z sierscia 
majaca stanowic podklad dla wlasciwej w ypraw y sufitu. 
Zaprawa wapienna musi byc o tyle rzadkq, izby siq przez 
oczka przecisnqc m ogla, a stanowiac przedzial mi^dzy 
sufitem a belkami, zabezpieczala w ten sposob belki 
w  razie ognia, naturalnie tylko na krötki czas. Na po- 
wierzchni sufitu mozna umieszczac ozdoby sztukator- 
skie, za pomocq wyzlobienie o przekroju jaskölczego 
ogona wyciqtego w wyprawie sufitu.

5) Konstrukcya ta zostala znacznie ulepszonq przez 
F r . Baum a  w  W roclawiu. Mianowicie cala przestrzen 
do zasufitowania przeznaczona, zaslanq zostaje drutami 
w odleglosci 8 — 12 cm. od siebie biegnqcemi, a w po- 
przek do belek przytwierdzonemi. Drut ten jest celem za- 
bezpieczenia od rdzy, galwanizowanym, lub tez smolq 
powlekany. Drut musi byc silnie, odpowiednim przy- 
rzadem, wyciqgniqty i za pomocq gwozdzi na drut na- 
wlekanych, ktorych liczba odpowiada liczbie belek, do 
belek tak przvtwierdzonym, izby miqdzv drutem a spo- 
dem belki zostawala odleglosc 2 cm., gdyz sufit ten 
po wyprawieniu ma odstawac od pokladu belkowego 
najmniej 1 cm. i stykac siq z nim tvlko gwozdziami. 
B y  zas drut w röwnych odst^pach i röwnym poziomie, 
co tu bardzo waznq gra rolq, przybitvm zostal, przy- 
twierdza siq na belkach biegnqcyc’n przy scianach od- 
powiednie kierownice, tj. listwy, na ktorych zazqbienia 
znaczq odstqpy pojedynczych pasm drutu, oraz i poziom. 
Gdv w ten sposob cala przestrzen drutem zaslanq zo
stala, przystqpuje siq do zarzucenia zaprawa. Odbywa 
siq to z g o ry ,  kolejno miqdzy pojedynczemi polami

belek, za pomocq stolnic, ktöre pod drutem odpowie- 
dnio umieszczonemi zostajq, a na ktorych i cm. grübe 
laty, wskazujq grubosc wypraw y pod i nad drutem, 
oraz stanowiq granice dla nastqpnego pola belek. Po 
zaprawieniu wszystkich pöl zaciera siq sufit z pod spo
du, wuta zas wykonuje sie röwnoczesnie z wt'prawa 
scian. Gzemsy sztukatorskie przytwierdza siq osobno do 
drutöw za pomocq odpowiednich haczyköw. W  miej
scach , gdzie majq byc wiqksze rozety, umieszcza siq 
osobne stolnice z formq klejowq, w ktorej si^ formuje 
dopiero po wykonczeniu calego sufitu. W  dtugich 
przestrzeniach nie nalezy prowadzic roboty naraz ca- 
lemi polami przy pomocy jednej stolnicy, ktöra ze 
wzglqdu na latwosc obejscia siq z nia i u jscia , nie 
powinna byc dluzsza nad 3 metry. Gdy siq w yko
nuje sufit gipsowy, wystarcza dla dwöch robotniköw 
dwie stolnice, wrazie uzycia jednak zaprawy cemen- 
towej, potrzeba ich b^dzie 6 razy wiqcej, gdyz cement 
dopiero po 5— 6 godzinach do tyla twardnie, izby 
stolnicy odjqc mozna bylo. Dla zabezpieczenia od uszko- 
dzen przez przedmioty spadajace z göry, nalezy natych- 
miast przybic podlogq slepq lub wsuwankq. Stolnice 
winny byc napuszczone gorqcym t olejem i czystym la- 
kierem pociqgniqte, a to celem zabezpieczenia ich od 
paczenia siq przy uzyciu wilgotnej zapraw y; by zas 
pomniejszyc przyleganie zaprawy, pociqga sie je w cza
sie uzycia lojem, olejem lub mydlem. T a  konstrukcya 
ma tq wyzszosc nad poprzednio opisanq (Rabitza), ze 
miedzy sufitem a belkami pozostaje warstwa powietrza, 
ktora w pomieszkaniach moze miec znaczenie warstwy 
izolacyjnej od zbytniej akustycznosci. W  stajniach dla 
bydla i koni sufit ten moze byc z korzysciq zastosowa- 
nym, gdyz powietrze moze ponad sufitem wolno krq- 
zyc. Obydwfie te konstrukcye zalecicby mozna tarn, gdzie 
wilgoc i wyziewy szkodliwie mogq oddzialywac na 
drzewo. Obu tym pomyslom przyznac trzeba tq w yz 
szosc nad dotychczas uzywanym sposobem, iz miasto 
drzewa i trzciny wprowadzajq materyal ogniotrwaly 
i trwalszy, a przytem sq w  wykonaniu tansze, choc 
pociagajq za sobq tq niewygodq, ze do wykonywania 
ich potrzeba ludzi zrqcznych i posiadajqcych juz pewna 
wprawe, oraz narz^dzi do wyciqgania drutu lub siatki.

6) W  zastijpstwie podsi^bitki i trzcinowania pro- 
ponuje H . Kahls uzycie prijtöw drewnianych, odpowie- 
dnio drutem Iqczonych w -rodzaju zaluzyi patyczko- 
wych. Pr^ty te tröjgraniaste majq po obu bokach ha- 
czykowate zagl^bienia, jak to f ig .  2 wskazuje, a ktöre 
sluzyc majq do silniejszego przylegania wypraw y. T o  
zagl^bienie moze byc utworzonem albo przez wyci^cie 
heblem, lub tez przez zlozenie dwöch listew. Pr^ty 
skladane z dwöch listew majq tq wyzszosc, ze rychlej 
schnq i mniej siq paczq, a ciqte pitq, majq chropowatq 
powierzchniq, przyczyniajacq siq do podtrzvmywania za
prawy. Polqczenie pojedynczych prqtöw w rodzaj mat



drewnianycb moze byc uskutecznione reka lub maszynq; 
rozmiary ich zalezq od przestrzeni jaka ma byc zasufito- 
wanq. Maty te przytwierdza si§ do belek gwozdziami.

7) Karol Schubert w W roclawiu uzywa röwniez 
w  miejsce podsi^bitki i trzciny mät z pr^töw o kwa- 
dratowem przekroju, tak Iqczonych, ze ich przekqtnia 
biegnie röwnolegle do powierzchni sufitu.' Prtjty te, od- 
powiednich do danej przestrzeni wym iaröw, ciqte sq. 
pilq a Iqczone drutem w ten sposöb , ze dwa druty, 
jeden z göry, drugi z dolu obejmujq kazdy pr^t, na- 
st^pnie oba te druty skr^cone obejmujq pri^t nastijpny 
w odst^pie 1 — 1,5 cm., jak to f ig .  3 wskazuje. Przy- 
twierdzenie do belek odbywa si^ gwozdziami 4 cm. 
dlug. i to w miejscach gdzie biegnq pasma drutövv, 
w odst^pach 12 cm. na dlugosc a 5o cm. na szerokosc, 
a to w ten sposöb, iz gwözdz haczykowaty przecho- 
dzi przez pr^t i röwnoczesnie podtrzymuje druty Iq- 
czqce. Dia nadania wi^kszej sztywnosci sufitom, wsuwa 
si^ mi^dzy dwie belki lat<j, lub desk^ zr^bem na to, 
izby pasmo drutu, Iqczacego prety, w  tem miejscu wy- 
padajqce umocowac mozna bylo, co tem latwiej usku- 
tecznic, iz pasma drutöw po pr^tach przesuwac si§ daja. 
Mozna takze w poprzek belek przytwierdzac laty, a nast§- 
pnie dopiero na nich matv.' Maty te mogq byc röwniez 
uzyte do wypraw y scian drewnianych. W ypraw a  moze

si(j odbywac albo przez wciskanie g^stej ze slornq po- 
mieszanej zaprawy pomi^dzy pojedyncze pr^ty, i nast^- 
pne wygladzenie powierzchni widoczttej, lub tez przez 
narzucenie zaprawy, tak jak przy suficie trzcinowanym. 
W öwczas jednak potrzeba dla zapobiezenia niepotrze- 
bnemu rozpryskiwaniu si§ zaprawy, nad matami polo- 
zyc deski. Mozna röwniez mi^dzy pr^ty wciskac drobne 
kawaleczki cegly, co przyczyni si§ nietylko od ognio- 
trwalosci sufitu, lecz sprawia takze, iz sufit szybko 
twardnie i schnie. Przy  uzyciu zwyklej zaprawy wa- 
piennej, maty te dadzq si§ zastosowac bardzo dobrze 
do wyprawy scian prostopadlych drewnianych, 11p. w bu- 
dynkach prowizorycznych jak budynki w ystawowe, do 
przyjqc czasowych i t. p., a nadaje im si§ przez to 
nietylko pozör monumentalnosci, ale czyni takze wi^cej 
ogniotrwalemi.

Sposöb ten ostatni dosyc rozpowszechniony ma 
t$ przewag^ nad konstrukcyq Kahlsa, ze tutaj zaprawa 
obejmuje kazdy prijt w  okolo, i lepiej si§ trzyma, jak 
w owych haczykowatych zagl^bieniach.

Ostatnie pi^c sposoböw sufitowania, gdzie podsi$- 
bitka jest usuniijtq zupelnie, sq znacznym post^pem na 
tem polu, tak ze wzgl^du na trwalosc jak i wysokosc 
kosztöw.

S ^ c^ sn y Zaremba.

Oswietlenie elektryczne pod wzglqdem bezpieczenstwa od ognia.

c/[|vp ^
A xilkanascie pozaröw powstalych skutkiem oswietlenia 

elektrycznego, zwröcilo uwag§ na powody tego 
niebezpieczenstwa, a poniewaz w Ameryce oswietlenie 
elektryczne coraz szersze zdobywa sobie pole, szcze- 
gölniej do oswietlania fabryk, przeto tez nie dziwnego, 
ze calv swiat techniczny amerykanski poczal si$ zywo 
ta kwestyq zajmowac. Prezydent technologicznego in- 
stytutu w New-York p. H en ry  M orton , oglosil w tej 
mierze bardzo cenne spostrzezenia, ktöre naszym czy- 
telnikom w streszczeniu podajemy. Przedewszystkiem 
rozwaza on 1) powody niebezpieczenstwa, 2) srodki 
zaradeze przeciw temu niebepieczenstwu.

Zrödlem niebezpieczenstwa przy uzyciu oswietlenia 
elektrycznego, mogq byc albo druty przewodzqce prqd, 
lub tez lampy. Jak dlugo elektrvcznosc przeplywa spo- 
kojnie swym przewodem, nie jest zupelnie niebezpieczna, 
mogq jednakowoz zajsc pewne przeszkody, ktöre jej od- 
bierajq ten spokojny Charakter. Przeszkody te sq naj- 
röznorodniejsze i tak: jak dlugo druty doprowadzajqce 
i odprowadzajqce prqd b^dq lezaly nalezycie izolowane, 
cienkq sciankq z tarcic przedzielone, to prqd bijdzie 
plynat spokojnie, nie zdradzajqc najmniejszej ch^ci do 
jakichkolwiek zboczen. JeZeli teraz mi^dzy te dwa druty

wsuniemy jakis przewodnik zJy, czyto cienki drut, czy 
proszek metalowy, czy nasycony rozezynem soli ka- 
walek drewienka, to cz^sc prqdu rozgrzeje ten przewo
dnik , a to rozgrzanie moze dojsc do takiego stopnia, 
iz przedmioty obok b^dqce zapalq si§. Podobne przy- 
padki nieprzewidzianego polqczenia prqdöw, zachodzic 
moga na punktach skrzyzowania si§ z drutami lele- 
graficznemi itp. Moze röwniez zajsc wypadek, ze dwa 
druty rozdzielone tylko deskq podlogowq, nieoebronione, 
b?dq lezaly naprzeciw siebie. Jak  dlugo drzewo b^dzie 
w normalnvm stanie, tak dlugo nie zachodzi obawa 
jakiegokolwiek niebezpieczenstwa, ale niech te deski 
zajda wilgocia, nastqpi wöwczas polqczenie drutöw, 
a skutkiem przeplywu p ra d u , drzewo b^dzie si^ sto- 
pniowo zw^glalo a z czasem rozzarzalo, co grozi nie- 
bezpieczenstwem pozaru otaczajacym przedmiotom. R ö 
wniez dwa obok siebie biegnqce a zle umocowane druty, 
moga si^ chwilowo ze sobq zetknqc, a przy oddaleniu 
si^ wytworzq luk swietlny, z objaw am i, jak wiadomo 
ciepta, lub tez drut jeden si§ zerwie, i w taki sam spo
söb spowoduje wytworzenie si^ iuku Volty i polqczo- 
nego z nim ciepla. Jezeli wym iary drutu sq nalezycie 
obliczone i srednica przewodöw zostaje w nalezytym
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stosunku do sily pr^du, to nie moze byc mowy o ja- 
kimkolwiek niebezpieczenstwie.

Niebezpieczenstwo w samych lampach moze wöw- 
czas zachodzic, gdy wi^cej lamp, 3o— 40, lezy w tym 
samym przewodzie. W razie zgaszenia lub wysuni^cia 
pewnej liczby lamp, pr^d oddziatywaj^cy na inne lampy 
b^dzie zasilny i przyczyni si<j do wytworzenia diugich 
luköw swietlnych, wöwczas czesci metalowe, trzymajace 
wijgle rozgrzej^ si$ , stopniejq. i utworz^ niebezpieczne 
ognisko. B y  ternu zaradzic, nalezy albo w lampach 
urz^dzic druty do odprowadzania zbytnio silnego pr^du 
lub tez w samych elektrycznych maszynach wstawic 
takie przyrz^dy, ktöreby regulowaly pr^d odpowiednio 
do oporu jaki znajduje w  swym b ie g u , tak, by kazde 
zmniejszenie oporu poci^gac za sob^ musialo zmniej- 
szenie nat^zenia pr^du.

Przy przeprowadzeniu pr^döw nalezy baczyc, izby 
nie zachodzily przypadki powyzej przytoczone, a nadto 
wystrzegac si^ nalezy l^czenia drutöw przewodnich 
z ziemda.

W  Filadelfii zajmowala si§ osobna komisya ta 
spraw ^, a w sprawozdaniu ogloszonem w Jo u rn a l o f  
the Franklin  Institute znajdujemy nast^puj^ce 8 punk- 
töw, ktöre zdaniem komisyi maj^ siuzyc do ominiijcia 
niebezpieczehstw:

1) Druty doprowadzaj^ce i odpr0wadzaj3.ce pr^d, 
maj^ byc w calej swej dlugosci scisle izolowane. 2) Co 
pewien oznaczony czas maj^ byc przedsi^wzi^te rewizye 
drutöw. Izolacya drutöw moze byc przerwan;}. z trzech

przyczyn: a) przez haki sluz^ce do podtrzymywania 
drutöw; b) przez odlupanie si^ lub odskrobanie oslony 
izolacyjnej; c) przez zbyt silne skr^ty. 3) Przy skta- 
daniu drutöw przewodnich z pojedynczych czesci, uwa- 
zac potrzeba, by takowe z czasem od siebie nie odsta- 
waly i nie powodowaly w tvch miejscach wytwarzania 
si§ iskier. 4) Wystrzegac si^ nalezy zetkni^cia drutöw 
przewodnich z ziemi^. W  tym celu nie mozna prowadzic 
ich w poblizu rur gazowych lub wodociagowych, oraz 
przedmiotöw z metalu. Gdy podobne skrzyzowanie sie 
jest nieuniknione, nalezy dbac o jaknajd.okladniejsza 
izolacy^. 5) Starac si$ nalezy, by druty doprowadzajace 
i odprowadzaj^ce elektrycznosc, byly jak tylko mozna 
najwi^cej od siebie oddalone. Punkt ten zawiera prze- 
pisy o polozeniu drutöw wewnatrz budynku. 6) W y-  
rniary drutu tak majq. bvc dobrane, izby prtjd najsil- 
niejszy bez wielkiego oporu, a tem samem silnego roz- 
grzania mögt przeplywac. 7) B y  ochronic ludzi przed 
przypadkowem wyladowaniem si^ pr^du, potrzeba drnty 
tak umieszczac, by si^ z niemi nikt zetkn^c nie rnögl. 
8) Kule szklanne oslaniaj^ce lampy majq. byc zamkni^te, 
u dolu ma byc plyta metalowa chroni^ca przed spa- 
daniem rozzarzonych kawaleczköw w^gla.

Z powyzszego widzimy, ze dobrze urzadzone 
oswietlenie elektryczne nie przedstawia zadnego niebez- 
pieczenstwa, a jezeli gdzie pozar w yb u ch l,  to bylo to 
tylko dowodem ziego wykonania i niedbalosci, ktöra 
moze rzecz najlepsz^ spaczyc i popsuc. ay.

WYCI4G ZE SPRAWOZDANIA KOMISYI
wydelegowanöj z iona Towarzystwa architektöw i inzynieröw w Wiedniu, celem obmyslenia zasad budowy 

i urzqdzen teatröw.

/oraz cz^sciej wydarzaj^ce si§ pozary teatröw, a 
, wszczegöle straszna katastrofa pozaru w wiederiskim 

Ringteatrze, zmusila caty swiat cywilizowany do rny- 
slenia o srodkach zapobiezenia na przyszlosc podobnym 
wypadkom. T 3  mysl^ wiedzione wiedenskie towarzystwo 
architektöw i inzynieröw, wybralo k o m isy i ,  z polece- 
niem zbadania srodköw zaradczych, jakie wprowadzic 
nalezy w budynkach teatralnych. Komisya ta, w ktörej 
sklad wchodzili : D örfler, Fellner, F erstel, Förster, 
H aberkorn, Hansen, H asenauer, Helm er, Schmidt zlo- 
zyla przez przewodnicz^cego i sprawozdawc^ swego 
F erstla , sprawozdanie ktöre podajemy w streszczeniu. 
Na pocz^tku sprawozdania podnosi komisya, ze ostatni 
pozar R ing-teatru  wywotai wiele projektöw i mvsli 
celem ulepszen w budowie teatröw, ktöre jednak, mimo 
iz nieraz piyn^iy z najlepszej woli i ch§ci, nosz^ na sobie 
zbyt dyletancki Charakter. A b y  wi§c tym myslom i pro •

jektom nadac pewien fachowv kierunek, nalezy bez 
uganiania si^ za nowemi rzeczam i, oprzec si^ na pe- 
wnych danych i przez ugrupowanie tychze dac ogölny 
poglad na wszelkie mozliwe srodki zaradcze. A by dojsc 
do poznania , co najlepiej moze chronic publicznosc, 
nalezy zbadac przedewszystkiem powody pozaru tea
tröw i ten punkt stanowi pierwsz^ cz^sc sprawozdania 
komisyi. Podniesiono tu ta j , zc pozary teatröw S3 tak 
dawne jak i sarne teatry, a juz starozytni oparci na 
smutnych doswiadczeniach, wznosili momentalne budo
wie, ktöre dzisiaj, po dwöch tysi^cach lat, budz^ nasz 
podziw. Teatr  nasz powstaly w innych warunkach, rnusi 
tez byc inaczej urz^dzony, lecz mimo smutnych do- 
swiadczen i katastrof, mimo ogromnego post^pu na polu 
technicznem, mimo nawet znaczniejszych ulepszen pod 
wzgl^dem konstrukcyjnym i pod wzgl^dem komuni- 
kacyi, nie 0 wiele wi^cej zabezpieczamy widzöw jak
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dawniej, a kazdy dzisiejszy teatr nosi vv sobie ziarno 
z lego, ktöre przy sprzyjajacych okolicznosciach moze 
przvniesc smutne owoce. Miano tu przedevvszystkiem 
na oku obecne urz<jdzenia sceniczne. Obszernosc naszych 
teatrow nie zabezpiecza widzöw, gdyz vvychodzi ona 
zwykle na korzysc publicznosci ucz^szczajacej do loz, 
podczas gdy publicznosc z wyzszych pi^ter zbyt czesto 
traktowana jest po macoszemu. Przy dzisiejszych urz^- 
dzeniach, pozar raz wszcz^ty nieda si^ ugasic, a liezba 
pozaröw vvzmaga si^ w zatrwazajacy sposöb. Dalej 
sprawozdanie przytacza datv statystyczne odnosz^ce si^ 
do pozaröw wedlug dziela Fölsch’a ( Uber Theaterbrände.) 
Z malemi wyjatkami, zrödlem pozaröw jest scena z ca- 
lym  zasobem materyalöw palnych , niezabezpieczonyeh 
swiatel, ogni stucznych itd. Gdy tarn pozar wybuchnie, 
a scena od sali widzöw natycbmiast odciijt^ nie zostanie, 
wöwczas plomienie wdzierajq. si^ do sali i znajduj^c 
w otworze po nad wielkim paj^kiem naturalny kornin, 
wybuchaja z coraz wi^kszq. gwaltownoSciq. a wöwczas 
los teatru jest juz rozstrzygni^tvm. T a  zastraszajaca 
liezba ofiar przy wielu pozarach tlomaczv si^ tem, ze 
masa lekkich, latwo zapalnvch materyj, palacych si§ 
z nadzwyczajnq. szvbkosciq. wywisjzuje wiele dymu i ga- 
zöw, ktöre dostawszy si^ do sali widzow, dzialajq. na 
ludzi zabijajq.co, tak ze n'awet przy nie zle obmysla- 
nych komunikacyach i schodach, wyjscie z teatru me 
zawsze jest mozebnem. Dalej podnosi sprawozdanie, ze 
podczas gdv przepisy policyi budowniczej normujq. sze- 
rokosc i wysokosc stopni schodowych, podczas gdy 
w  obr^bie miasta ogni stucznych palic nie wolno —  
to w teatrach ani o jedno ani o drugie dotychczas si^ 
nie troszezono.

Po tych uwagach nast^puje program opieraj^cy 
si^ na zasadzie: ze usuniecie niebe^piec^enstiva w ym aga  
ur\ad\en, ktöreby albo pr\es\kad \a ly  powstaniu poza
röw , albo te\ po\ar ju \  w ybuch ly w  ^arod^ie tlumity, 
dalej ktöreby u latw ialy ograniczenie ognia wybuchiego  
na jeden  punkt i tem samem dozw alaly publicznosci 
\a jm u ja c ij yvs\elkie przestrzenie, btidynek opuscic.

Z powyzszej zasady wynika, ze reformy w budo- 
wie teatrow winny si^ odnosic raz do stalych urz^dzen, 
drugi raz do nadzoru i zarz^du teatrow. Poniewaz je
dnak liczne przyklady stwierdzajq., ze urzqdzenia do 
ktörych puszczenia w ruch potrzeba r^ki ludzkiej, w cza
sie nieszcz^scia najcz^sciej z braku tej r^ki sluzbv swej 
nie pelnily, przeto punkt ci^zkosci klasc trzeba na urzq.- 
dzenia stale, i te nalezy tak zakiadac, izby juz same 
przez si^ stanowily ochrone dla publicznosci, a z drugiej 
strony pomoc jakq maj^ dostarczyc ludzie, ograniczyc 
do minimum.

Jako pierwszy srodek d^zqcy do zmniejszenia nie- 
bezpieczenstwa nalezy postawic zasady, by teatry byly 
stawiane zupelnie wolno i osobno, zatem w oddali od in- 
nych budynköw. Bezpieczenstwo s^siadöw i na odwröt

niebezpieczenstwo wynikajace z pozaröw sqsiednich a 
przytykajacych budynköw, stanowi motyw powyzszej 
zasady. Jako dalszy warunek nalezy uwazac usuniecie 
z budynku teatralnego wszystkich przedmiotöw i przy- 
boröw scenicznych jakoto: dekoracyj, magazynöw, ubio- 
röw i latwo zapalnych przedmiotöw i materyi, sal ma- 
larskich, warsztatöw i ograniczenie ilosci tychze do chwi- 
lowej dziennej potrzeby.

Wielka cz^sc przyrzqdöw scenicznych dotychczas 
z drzewa wykonywanych, winna byc wykonana z zela- 
z a ;  gdzie drzewo jest koniecznem winno ono byc ognio- 
trwalemi materyami nasycanem. T o  nasycanie da si^ 
zastosowac do plötna i dekoracyj teatralnych, a prze- 
sady i stare nawyczki mustq ustapic ze wzgl^du na 
bezpieczenstwo zveia ludzkiego. W  budynkach teatral
nych nie powinno byc zadnych mieszkan, magazynöw 
i restauracyi, ktöre latwo moga byc przyczyna wybu- 
chu pozaröw.

Scena ma byc zupelnie oddzielonq od sali widzow. 
Ztqd tez scen^ i sal^ widzow nalezy uwazac koniecznie 
jako dwie cz^sci w zupelnosci od siebie ogniotrwale 
oddzielone. T a  zasada winna byc najscislejszemi prze- 
pisami zawarowana.

Osiqgnqc to mozna przez zbudowanie mi^dzy 
scenq a sala widzöw muru odogniowego biegnqcego 
przez cala wysokosc teatru, w ktörymby bylo opröcz 
otworu na zaslon^, jak najmniej innych otworöw. 
W  kazdvm razie otvvory te maja byc zamykane drzwiami 
zelaznemi z samotrzaskami. Pol^czenie poddasza nad 
sala widzöw ze scena, winno bvc stanowezo wykluczo- 
nem. Dotychczasowe zamkni^cie tyle niebezpiecznego 
otwoiu ku sali widzöw (druciane zaslony i t. p.) okazaly 
si§ niedostatecznemi. Komitet wyraza przekonanie, ze 
tylko stale funkcyonuj^ca zupelnie ogniotrwala zaslona 
wstrzymuj^ca gazy ze spalenia powstale, moze ulatwic 
ograniczenie pozaru powstalego na scenie, ktörq. dla 
zlokalizowania pozaru poswi^cic mozna. Dobra zaslona 
zelazna, stale funkcyonujaca wleje w publicznosc prze- 
swiadezenie o zupelnem bezpieczenstwie, przez co uni- 
knie si<j tak niebezpiecznego tloczenia si^ publicznosci 
do wyjsc i schodöw. (? P. R.) Czlonek komitetu K a ro l 
P f  a ff  przedstawil projekt konstrukeyi takiej zaslony. Pro
jekt ten zostal oddanym osobnej podkomisyi do blizszego 
zbadania; opinia tegoz wypadla bardzo korzystnie dla po- 
myslu panu Pfaffa. Scena winna byc nietylko od strony 
proscenium murem i ogniotrwal^ zaslonq. oddzielona, 
lecz takze i od strony w'szystkich przestrzeni przeznaczo- 
nych dla personalu teatralnego murami odgraniezon^, 
nast^pnie lekkq konstrukeyq dachow^ pokryta i odpo- 
wiedniemi przyrz^dami wentylacyjnemi zaopatrzona, a 
to z powodu. izby pozar mozna bylo na samq. scen^ 
ograniczyc i mozliwie szybko plomienie po nad dach 
wyprowadzic. Po za wspomnionymi murami lezec majq. 
ogniotrwale pokryte korytarze o tylu pi^trach, ile ta-
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kowych do manipulacyj scenicznych potrzeba, okolo 
ktörych dopie-ro grupowac siij maj^ szatnie i inne po- 
trzebne lokale, ktöre wszystkie winny miec polozenie 
frontowe. Po kazdej z obu stron sceny winny lezec 
przynajmniej jedne schody prowadzace wprost na ulic^. 
Jesli projektowan^ jest tylna scena, baczyc nalezy, bv 
korytarze po obu stronach sceny umieszczone, polaczone 
byly  ze sobq po nad tylnq scena.

Przv urzqdzeniu komunikacyi dla publicznosci, 
ktöre bezwzgl^dnie musz^ byc ogniotrwalemi tj. scho
döw i korytarzy , ' nalezy uwzgl^dnic nietylko ilosc osöb 
rozmieszczonych w pojedynczych pi^trach, lecz trzeba 
takze wzi^c w rachub<j tloczenie si^ publicznosci, ktöre 
powstanie, gdy ta szybko teatr opuszczac b^dzie. Dlatego 
wyjscia povvinny byc tak urz^dzone, izby jak najmniejsze 
partve widzöw, z jak najwi^kszym ile moznosci pospie- 
chem na ulicij wydostac si§ m o g ly , nie krzyzuj^c si^ 
w swych drogach i nie napotykaj^c zadnych przeszköd.

Z uvvagi, iz bardzo wiele osöb w razie pozaru 
ulega smierci przez uduszenie, starac si^ trzeba by ko
rytarze i schody umieszczone byly od ulicy tak, izby 
z tamt^d swiatlem i powietrzem zasilane byc mogly. 
W ykonanie tego warunku jest i ze wzgl^döw zdrowo- 
tnych w azn em , gdyz rnoze w danym razie ulatwic 
przewietrzanie. bndynku. W  miejsce dotychczas uzy- 
wanej cenlralizacyi wszystkich komunikacyj winna na- 
stapic decentralizacya. W  tym kierunku wskazuje ko- 
misya na starozytne teatry, nie maj^c naturalnie na 
mysli, ani prostego kopiowania tychze, ani tez mysli 
zerwania z systemem nowoczesnym teatröw.

W  szczegölnosci nalezy uwzgl^dnic nast^puj^ce wa- 
runki, ktöre uwazane li tylko z praktycznej strony, 
nie odnoszq. si(j do zbytkowych schodöw i przestrzeni 
(foyer i t. p . ) :

a) Komunikacye dla jö z n yc h  pi^tr, z ktörych ka- 
zde winno miec co najmniej dwoje schodöw, maja byc 
od siebie niezalezne, stac w nalezytym stosunku do ilo
sci osöb, ktörym maja sluzyc a byc ile moznosci jak 
najkrötsze.

b) W ym iary  korytarzy oraz schodöw winny rösc 
w  stosunku do swojej dlugosci, to znaczy, im schody 
na wyzsze piijtro prowadzq. tem tez obszerniejsze byc 
winny.

c) Korzystniejszq jest budowae wi^cej schodöw 
srednio szerokich (okolo 2 m.), anizeli mniej bardzo 
szerokich.

d) biegi i podesty powinny zmieniac si^ jedno- 
stajnie tj. biegi winny bvc biegom, podesta podestom 
röwne. Stosunek wysokosci do szerokosci stopni nie moze 
si§ w jednym i tym samym biegu zmieniac.

e) Unikac nalezy wyröw nywania  röznic poziomöw 
pojedynczvmi stopniami.

f) Schodöw oknjglych budowae nie nalezy.
g) Szatnie nie powinny sciesniac komunikacyj resp.

korytarzy oraz winny byc tak urzqdzone, by .je mozna 
bez wracania si§ opuscic; drz.wi maj^ byc na zewn^trz 
otwierane.

Przy tak konstruowanych komunikacyach i in- 
nych ostroznosciach jest tloczenie si^ prawie wykluczo- 
nem,(? P. R.) a nawet na wypadek wtargni^cia dymu do 
sali widzöw, czemu wspomniane przyrz^dy i urzq.dzenia 
maja stac na przeszkodzie, jest mozliwosc latwej, przez o- 
twarcie okien, wentylacyi zatem i niepodobienstwo za- 
duszenia. Ciemnosciom powstalym z jakiejkolwiek przy- 
czyny zaradza si§ o t y le , ze oswietlenie ulic poci^ga 
takze za sobq. oswietlenie korytarzy. Reasumuj^c to co 
wyzej si$ powiedziaio, wvraza komitet swoje przekona- 
nie, ze najwi^ksz^ r^kojmi^ bezpieczenstwa zycia pu
blicznosci, widzi w racyonalnem, liezbie widzöw odpo- 
wiedniem roziozeniu miejsc w teatrze, nieskompliko- 
wanym svstemie schodöw a dalej w mozliwosci latwego 
wentylowania tychze schodöw i korytarzy; odrzuca zas 
wszystkie urzq.dzenia na w vpa dek  ognia jako t o : bal- 
kony, drabiny, zelazne schody bezpieczenstwa i t. p. 
i przyjmuje tylko takowe celem poprawienia zlych pod 
wzgl^dem bezpieczenstwa starych teatröw.

Go si^ tyczv oswiellenia teatröw, to dla sceny po- 
leca si§ oswietlenie elektryczne, dla audytorvum zas 
i komunikacyj sposoby oswietlan obeenie uzywane. 
Nie nalezy jednak ograniczac si^ na jedno zrodlo i na- 
razac teatr na kompletne zaciemnienie. Nadto uvvaza 
komitet za stösowne, by zerwac z tak zwanemi lam- 
pami bezpieczenstwa a natomiast wprowadzic dodatkowe 
oswietlenie tj. oswietlenie olejem lub swiecami, ktöreby 
stanowilo znaczn^ cz^sc zazwyczaj uzywanego gazem 
lub elektrycznosciq. T y m  sposobem publicznosc rozei^- 
galaby w tym kierunku najlepszq. kontrol^; baczycby 
tylko na to wypadlo, by zarz^d teatru nie staral si^ 
tego dodatkowego osvvietlenia przez zbyt silne oswie
tlenie elektryczne lub gazowe zacmic i przezto nieumo- 
zebniai tej kontroli. Oswietlenie zas wyt^cznie oiejem 
lub swiecami jest dopuszczalne.

Jezeli teatr obok dodatkowego oswietlenia, posiada 
oswietlenie gazowe, nie mozna dozwolic, aby oswietle
nie sceny, sali widzöw, korytarzy i schodöw bylo ze sob^ 
w zwi^zku; przeciwnie kazde z nich winno miec osobne 
gazometry. T e  zasady winny byc zastosowane tak w  no- 
wo budowanych teatrach jak röwniez przy przeröbkach 
starych teatröw, o ile da si$ to przeprowadzic. W  kon- 
cu proponuje komitet utworzenie centralnej komisyi 
w W iedniu, ktöra zlozona ze specyalistöw, mialaby 
przy budowach i przeröbkach glos rozstrzygaj^cy.

Sprawozdanie konczy si^ kilku ogölnemi uwagami 
ktöre raz ze wzglgdu na ludzi, ktörzy je wypowiadajq. 
drugi raz ze wzgl^du na ich waznosc, w calosci przy- 
taczam y: »W  powyzszych uwagach wskazala komisya 
bez ogrödki, a wedlug swej najlepszej wiedzy, wszystkie 
niedostatki, jakie si§ spotyka na polu budowdi teatral-
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nych, a to w przekonaniu, ze poznanie i bezwzgl^dne 
wypowiedzenie prawdy jest najodpowiedniejszym srod- 
kiem do usuniijcia wszelkich niedostatköw. Poniewaz 
jednak zdawacby si^ m oglo, jakoby technicy byli za 
wiele z przytoczonych braköw wspölodpowiedzialni, 
przeto komisya czuje si^ zmuszon^ wskazac na stosunki, 
ktöre zdejmujq. z techniköw odpowiedzialnosc za '.viele 
bl^döw, chybionych urz^dzen i zaniedban.

Wiele razy juz stwierdzono, \e technicy' w  au- 
stryackiej slu\bie public^nej nie posiadajq stanowiska 
sam od\ielnego , lecz \e sq tylko organem pomocni- 
c\yym ur^ednikötp adm inistracyjnych. Technikiem po- 
slugujq. si^ tylko tarn i o tyle, o ile uznajq. za stosowne. 
Nie ma on odpowiedniej powagi, by wykonanie techni- 
cznych przepisöw wedlug sw.ej mysli przeprowadzic, 
ani dozwolontj. mu jest inicyatywa w zarz^dzeniu rzeczv, 
ktöre za odpowiednie uzna. Jest on organem, ktörego 
rady tu i owdzie sicj zasi^ga, ale rada jego podlega za- 
wsze decyzyi ludzi nie fachowych. W  najwazniejszych 
wypadkach technicznych, zdanie oparte na fachowej wie- 
dzv moze byc przeglosowanem i przewazonem zdaniem 
laiköw. Jezeli z pewna slusznoscia wskazujemy na o- 
becny wvsoki stan budownictwa w Austryi, to musimy 
to zdanie o tyle objasnic, ze ta sila nasza lezy w je- 
dnostkach i w silnem dziaJaniu w plyw öw  artystycznych 
rodztjcem znakomita architektonicznq. dzialalnosc, lecz 
gdzie idzie o zawarowanie wielkich, ogölnych, tylko na 
fachowem zdaniu opierac si§ mogtjcych wzgl^döw, tarn 
brakuje wszelkiej opieki.

Z tych wzgl^döw i pobudek, z tej gl^boko czuc 
si$ dajacej potrzeby usuni^cia brak'u röwnowagi miijdzy 
zadaniami stawianemi sztuce budowniczej a urzadze- 
niem naszych wladz budowniczych, nie moze si^ ko
misya oprzec, by nie wskazac przy tej sposobnosci 
piekqcej potrzeby reform  public^nej slu\by budowni- 
c^ej oraz uhvor^enia na jw y\s\ej, z lud\i fachow ych  
\bo\onej w la d z y  budowniczej, \  \upehiie samodyielny'm  
Zakresem dzialania.

W  innych krajach, gdzie sztuka budownicza stoi 
pod pewn% ochrona, kazda nowo wzniesiona budowla 
poddana jest czuwaniu swego twörcy, a kazdy publi- 
czny budynek ochronie czlowieka fachowego, ktöry od- 
powiedzialnym jest za jego utrzymanie, odpowiednie

S p r a w y  k ra k .
Uchwal^ zapadt^ na posiedzeniu T ow . techn. w  dniu 17  sty- 

cznia b. r., upowazniony zostal Zarzqd do zbierania miijdzy czton- 
kami T ow arzystw a skladek na tablicq pami^tkow^ dla architekta 
wloskiego Bartlom ieja B e re c c i , tw örcy kaplicy Zygm untowskiej, 
ktör^ prof. W lad. Luszczkiewicz, rozporz^dzaj^cy juz pewnym  na 
ten cel funduszem , ma zam iar umiescic w tutejszym  kosciele B o 
ie g o  Ciata.

uzywanie i mozliwe przerobienia. T y lko  u nas wydaje 
si<j to zbytecznem ; w najlepszym razie oddaje si^ bu 
dynek pod opiek^: podrz^dnemu technicznemu urz^dni- 
kowi, a zwvkle laikowi. W  ten sposöb nieraz budowla
0 wyzszem technicznem i artvstycznem znaczeniu, od- 
dana jest w r^ce przypadku, a najlepiej wykonane
1 pomyslane urzqdzenia z braku umiej^tnej r^ki kierowni- 
czej, wypowiadajq. wrazie potrzeby sluzbij, lub nawet 
ida w zapomnienie, jak to w znacznej cz^sci przy osta- 
tnim pozarze Ring-teatru sprawdzonem zostalo.

Najlepsze, najgl^biej pomyslane rady, wöwczas 
dopiero stana sitj uzyteczne, gdy umiej^tnie s;j wyko- 
nywane. Jak dlugo jednak techniczne sprawy nie bfjda 
technikom w r^ke oddawane i jak dlugo technicy b^da 
uwazani tylko jako narz^dzia innych organöw, tak dlugo 
ani sprawa o ktorej möwimy, ani zadna inna sprawa 
techniczna nalezycie rozwi^zanq. nie b^dzieü«

Jak widzimy z powyzszego streszczenia, sprawo- 
zdanie to ma w sobie li tvlko Charakter, ze siij tak 
wyrazimy o g ö ln y ; nie wdaje si§ 0110 w zadne blizsze 
szczegöly i przepisy, nie omawia krytycznie dzis juz 
w wielu teatrach zastosowanych urztjdzeh, jak si§ tego 
ogölnie spodziewano. Mimo calego uszanowania, jakie 
mamy dla komisyi zlozonej z najwybitniejszych techni- 
köw austryackich , musimy skonstatowac, ze robi ono 
ono wrazenie pewnej ogölnikowosci. W prawdzie te- 
chnik moze sobie z tych danych wysnuc pewne reguly, 
choc i to nie w kazdym kierunku, lecz dla wladz, ktö- 
rymby sprawozdanie to moglo w danym razie stuzyc za 
wskazöwk^, nie jest ono wystarczajacem, tem wi^cej, ze 
dzisiaj jeszcze z tym smutnym faktem liczyc si^ musi
my, iz teatrami opiekuj^ si^ nietechnicy jak to sama 
komisya dobitnie podnosi. Mamy nadziej^, ze komisya 
nie uzna swego zadania za ukonczone, i obdarzy nas 
sprawozdaniem wiijcej szczegölowem , do ktörego ni- 
niejsze sprawozdanie byloby niejako wst^pem, a zdaje 
nam sie, ze zadna inna komisya nie moze uczynic tego 
tak dobrze i wyczerpuj^co, jak wlasnie ta komisya, 
wsklad ktorej wchodz^ przewaznie ludzie. ktörzy posia- 
dajq. ogromny zasöb doswiadczenia na polu budowy 

teatröw. Q-

techn.
W  wykonaniu tej uchwaty, Zarz^d T o w . techn. rozestat li- 

st^ Czlonköw z prosbij o wr^czanie datköw , gdy w o la , do r^k 
kursora i o wpisanie dor^czonej kw oty obok sw ojego na liscie 
nazwiska. Czlonköw zam iejscowych upraszam y o nadsetanie dat
köw  pod adresem Sekretarza to w arzystw a: M. Dtjbrowski, budo- 

wnictwo m iejskie.
Zarzad krakowskiego Towarzystwa techn.
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Sprawozdanie z posiedzenia w dniu 17 stycznia 1882 r. —
Przew odnicz?cy: prof. Tytus Bortnik. Sekretarz: M . Dqbrowski. 
Cztonköw obecnych 35.

Na wst?pie prof. Bortnik osw iadcza, ze w yboru, ktörym  go 
zaszczycono przyj?c nie moze i rezygnuje mimo nalegan cztonköw 
z godnosci Przewodnicz?cego. Protoköl zatw ierdzono, a nast?pnie 
przyj?to na cztonköw T ow arzystw a pp .:

Stanistawa Kosinskiego, starszego inzyn. kolei podkarpackiej 
w  Jordanowie.

M aksym iliana Machatskiego, inzyn. tejze kolei w Jordanowie.
A leksandra Brochockiego , inzyn. W ydz. kraj. w  Krakowie.
Ja n a  K rem era , architekta w  W iedniu.

Czt. Serkow ski nadinzyn., odczytuje sprawozdanie komisyi 
wydelegow anej do sprawdzenia rachunköw za r. 18 8 1 , z ktörego 
si? okazuje, ze maj?tek T ow arzystw a z koncem r. 1 8 8 1 wynosit 
862 ztr. 67 ent. Sprawozdanie to przyj?to do wiadom osci.

Przy nast?puj?cem  sprawozdaniu kom isyi redakcyjnej w  spra- 
wie dalszego w ydaw ania C^asopisma technicznego, w yw i?zata si<j 
ozywiona dyskusya, w  ktörej opröcz sprawozdawey czt. S. Zarem by, 
brali udziat cztonkow ie: Lindquist, K u takow sk i, B oznanski, Kacz- 
m arski. Zgodnie z wnioskiem kom isyi redakcyjnej uchwalono ,,w y- 
dawac dalej Czasopismo w r. 1882“ , na wniosek zas czt. Kurkie- 
w icza „w otum  zaufania dla R ed akcyi“ . W  sktad Redakcyi na rok 
1882 weszli p p .: Rozw adow ski, Matula , K aczm arski, Zaremba S., 
Lindquist i Dqbrowski. Sekretarz odczytuje list p. M oraczewskiego, 
radey budownietwa, b. Prezesa T ow arzystw a, dzi?kuj?cy za nade- 
stan? zbiorow? fotografi? pam i?tkow? —  zyczliw e i serdeczne stowa 
listu Zgromadzenie przyj?to oznakami zadowolenia. Nast?pnie od- 
czytanym  zostat list prof. Wt. Luszczkiew icza, cztonka Akademii 
U m iej?t., zapraszaj?cy T ow arzystw o do sktadek na tablic? pami?t- 
kow? dla architekta florenckiego Barttomieja B erec c i, twörey ka- 
plicy Zygm untowskiej. Na wniosek czt. Kaczm arskiego poruezono 
zbieranie sktadek Zarz?dowi.

Na miejsce ust?puj?cego prof. B ortn ika, wybrano praw ie 
jednogtosnie Przewodnicz?cym  Tow arzystw a techn. na rok 1882 
Dra Pawta Brzezinskiego, b. dyr. Instytutu technicznego w  K rako
w ie , ktöry juz przez dwa lala piastowat t<g godnosc po zafozeniu 
T ow arzystw a.

Sprawozdanie z posiedzenia w dniu 23 stycznia 1882 r. —
Przew odn.: dr. Br^e^inski. S e k r .: M. Dqbrowski. Czt. obecnych 26..

Po zatwierdzeniu protokötu, nowo obrany Przewodnicz?cy 
dr. B rzezin ski, w dtuzszej przemow'ie, ktör? Zgrom adzenie przy- 
jijto oznakami zadow olenia, w yrazit podzi?kowanie za wybör, a 
w skazaw szy zadania praktyczne T ow arzystw a, jak zbieranie okazöw 
rodzim ych m ateryatöw budow lanych, ukiadanie podr?czniköw te
chnicznych i praca nad materyatam i do wydania stownika techni
cznego, a ktöre jeszcze za pierwszego swego urz^dowania jako 
wazne Tow arzystw u  przedstaw ia!, w yraza nadziejg, ze teraz przy 
znacznie zwi?kszonej liezbie cztonköw, zadania te skutecznie przez 
Tow arzystw o techn. zostan? podj?te. Möwi nast?pnie w zyw ych 
siow'ach o spodziewanym  zjezdzie, wobec ktörego okazac powin- 
nismy, ze choc rozproszeni, jednym duchem przej?ci jestesm y, i ze 
wszijdzie w  kazdym zak?tku do pracy si? bierzemy.

W niosek czt. M eusa  0 konserw owaniu zabytköw budownietwa 
krajowego i o urz?dzeniu podezas zjazdu w ystaw y materyatöw 
budowlanych, odezytany na posiedzeniu, odestano do kom isyi zjaz- 
dowej. W niosek czt. Stadtmüllera wzgl?dem  pof?czenia D\\vigni 
i C\asopisma w  jeden w spölny o rgan , nie znalazl poparcia, z po- 
w od u , iz na poprzednich posiedzeniach zapadta juz uchw ata, aby 
»Czasopismo«, ktöre podezas zjazdu okaze si? nader potrzebnem, 
w roku 1882 wydawac i wydawnietwo to juz rozpocz^to. W niosek 
ten , ktöry zapewne Zarz?dy obu tow arzystw  wprost m i?dzy sob? 
traktowac b?da, wzi?ty zostanie pod rozwagij przez Zarz?d T o w a
rzystw  z koheem roku 1882. Czt. Kolod^iejski odezytat sw ? prac? 
objasnion? okazami »o fabrykacyi cellulozy drzewnej i papieru w Ga- 
licyi« , w  ktörej odkryt now? a dot?d mato wyzyskan? gat?z prze- 
mystu krajowego, ktöra w  naszych görskich okolicach, gdzie drzewo 
tanie a sity wodne znaczne, nawet przy pomocy srednich kapitatöw 
z tatwoscia rozwin?c si? moze. Zajm uj?cy ten pod wzgl?dem  te- 
chnicznym odezyt, przyjijto oklaskam i. Nakoniec odezytat cztonek 
Dqbrowski motywa do swego wniosku ,,0 urz?dzenie lokalu dla celöw 
i potrzeb T o w arzystw a'1. W niosek ten gor?co przyj?ty i poparty 
przez pp .: L indquista, K rzyzanow skiego, Kutakowskiego, Luszcz
kiewicza i innych, uchwalony zostat w  zasadzie znaczn? wi?kszosci?.

Dla opracowania szczegötöw i regulaminu, wybrano kom isya 
ztozon? z wnioskodaw ey, oraz p p .: L indquista, Krausego, Kuta
kowskiego i A. Luszczkiewicza.

Par? uwag 0 stuzbie techn. rz?dowej w Austryi. W skutek 
nalegania Sejm u krajowego, zamierza rz?d ksi?ztwa H eskiego roz- 
dzielic budownietwo wodne od l?dowego i drogowego i ustanowic 
w  tym celu osobne urz?dy naw igacyjne, ktöre zajm owacby si? 
miaty wyt?cznie tylko przedmiotami, nalez?cemi do dziedziny spraw  
w o d n ych , aby tym sposobem umozliwic um iej?tniejsze i w i?cej 
w  szczegöty wnikaj?ce opracowanie kw estyj hydrotechnicznycb.

W obec obszernosci w iedzy i literatury budownietwa wogöle 
i w ym agan ia , aby technik nieustannie z ni? si? zaznajam iat, gdyz 
bez tego zadaniu swem u nalezycie odpowiedziec nie jest w  stanie, 
uw azam y scisle zaw odowe wyksztatcenie si? technika w  kazdej ga- 
l?zi tej rozlegtej w iedzy za niemozebne. Dlatego bytoby bardzo do 
zyezenia, aby przeprowadzony juz przez rz?d w  monarchii austry- 
ackiej gtöw ny rozdziat nauki w  akademiach technicznych na d^iat 
architektury i in ^ y n iery i , kontynowano w  stuzbie rz?dowej przez 
dalsze odt?czenie stuzby wodnej od drogowej, przez co umozebnio- 
noby z czasem zorganizowanie oddziatu technicznego dla spraw 
wodnych, sktadaj?cego si? z pracow niköw scisle zawodowych, ma-

j?cych zarazem dostateczn? praktyk? tak potrzebn? dla skutecznego 
przeprowadzenia dziet hydrotechnicznych.

Z tych to pracowniköw nalezatoby nast?pnie, podobniez jak 
to z dobrym skutkiem w  Saksonii zastosowanem zostato, utworzyc 
oddziat, ktöryby na podstawie umiej?tnie dokonanych studyöw, 
wyt?cznie zajm owat si? zbieraniem dat h ydrologicqnych, materyat 
ten statystyczny odpowiednio dzisiejszemu stanowi wiedzy zesta- 
wiat i przerabiat tak , izby tenze mögt stanowic podstaw^ dalszego 
ekonomicznego i technicznego dziatania.

Ze rozdziat ten w  praktyce nie natrafitby na wielkie tru- 
dnosci, mozna juz sadzic z tego , \e praw ie we wszystkich pah- 
stwach dzial in fy n ie r y i  kolejowej, a it> nows^ych c\asach tak\e 
i wodnej odnosnie do kultury k ra jo w ej, doczekaty si% j u j  ponie- 
kqd odd\ielnego stanowiska w adm inistracyi panstwowej.

Zakonczajijc te uwagi, winnism y jeszcze wspomniec, ze w  na- 
szym kraju  zajm owano si? niejednokrotnie spraw ? reorganizacyi 
stuzby wodno-budowniczej a wypowiedziane w  tym wzgl?dzie w y- 
wody, mniej wi?cej do tego samego celu zd?zaty. I tak kwesty?
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t$ podnioslo Kolo polskie w  mem oryale z dnia 28 lutego 1880 r., 
przedstawiwszy rz^dowi spraw§ regulacyi rzek w  G a lic y i, nast§- 
pnie upom inal si§ o to W yd^ial kra jo w y  w  m em oryale przesla- 
nym w r. 188 1 Minister stwu spraw wewn^trznych w  kwestyi re
gulacyi rzek , a nareszcie domagaj^ si$ nasi poslowie w Rad^ie 
pahstwa praw ie rok rocznie podczas rozpraw budzetowych nad ty- 
tulem Budowle wodne reorganizacyi inzynieryi wodnej.

Konkurs na wzorowy budynek szkolny w Warszawie. W  Nr. 6
naszego C^asopisma podalism y program na w zorow y budynek 
szkolny, ogloszony w W arszawie przez p. Görskiego, wl. pensyonatu. 
Na konkurs ten nadestano 9 projektöw, ktöre wystaw iono na w i- 
dok publiczny w  salach T o  w. zach^ty Sztuk pi^knych. Ju ry  zlo- 
zone z pp .: E . Cichockiego, Z y g . Kislahskiego , budow niczych; 
in z .: L . W o jn y , Wojciecha Görskiego  i hygienisty dr. St. M ar- 
k iew ic\a , przyznala pierwsz^ nagröd^ planom z go d lem : „L a w k a  
szkolna“ , drug^ zas planom z godlem : ,,W isla“ . Po otwarciu ko- 
pert pokazalo si§, ze autorem pierwszych planöw jest: Artur Gebet 
i J ö \ e f  D^iekohski budowniczowie w W arszaw ie; autorem zas dru- 
g ich : p. Eustachy Sm ialoivski, inzynier powiatowy w  Rudkach. 
Opröcz tego orzekt kom itet, ze zaden z planöw nie odpowiada 
wszystkim  wym aganiom  hygieny i pedagogiki, przeto komitet kon- 
kursowy postanowil na zasadzie doswiadczenia nabytego z rozpa- 
trzenia nadeslanych projektöw na rzeczony k o n k u rs, przygotowac 
szkic i takow y wystawic na widok publiczny, maj^c nadziej^, iz 
znawcy nie odmöwi^ sw ych u w ag , a przez to przyczyni^ si$ do 
przygotowania planu na gmach szkolny, prawdziwie wzorow y.

Pow strzym ujem y si§ z uwagam i, szczegölniej ze wzgl^du na 
ust^p koncow y, do ogloszenia calego orzeczenia jury, co ma nastapic 
w Pr^eglqd^ie technic\nym.

Ogloszenie konkursu. Kanclerz Pahstwa niemieckiego oglasza 
konkurs na projekt budynku dla parlamentu niemieckiego. W yzna- 
czone s^ nast^pujjjce nagrod y: dwie pierwsze po i 5.ooo marck, trzy 
drugie po io.ooo m., pi^c trzecich nagröd po 3.000 marek. Nadto 
przysluza ju ry  prawo udzielenia 10  nagröd po 2.000 m. Ubiegac 
mog^ si$ tylko niemieccy architekci.

Technicy ministrami. W  obecnem ministeryum francuskiem 
zasiada trzech inzynieröw z powolania, a m ianow icie: F r e y  einet 
jako prezes ministröw i minister spraw  zewn^trznych, Varroy  jako 
minister roböt publicznych i Tirard  jako minister handlu.

Techniczni attaches przy poselstwach zagranicznych pru- 
skich. Mysl rzucona przez dyrektora w ystaw y wiedenskiej barona 
Sch\var\-Schenborn, znajduje urzeczywistnienie w Prusach. W pro- 
jekeie budzetu na rok 1882/83 znajduje si§ pozycya 3o.ooo marek 
przeznaczona na dodanie poselstvvom w Paryzu i W ashingtonie, in
zynieröw w charakterze attache. \V m otywach podniesiono przede- 
w szystk iem , ze wobec rozlicznych prac jakie panstwovva wladza 
techniczna w ykon u je , jest koniecznjj, by jak  na jdokladniej byla 
informowan^ o wszelkich post^pach na polu techniki budowlanej, 
a wiadom osci pism technicznych, oraz zasi^gane w drodze dyplo- 
matycznej sij niedostateczne.

Lodownie. Prof. M eidinger  udziela w B ad.-G ew erbe-Z tg . 
nast^puj^cych rad przy zakladaniu nawierzchnich lodowni. Lodownia 
stoj^ca, zupelnie nie zagI§biona? winna przedstawiac dwie, jcdn§ 
w  drugiej schowan^ skrzyn ie ; przedzial mi^dzy temi skrzyniami 
ma byc wypelniony dobrze ubitym  zlym  przewodnikiem ciepla, 
jak s lo m a, plew y, sieezka, suchy torf. Odleglosc scian winna byc 
ile moznosci jak najwi^kszij, nigdy mniejsz^ od pöl m etra , gdyz 
inaczej löd szybko topnieje. Topni^cie lodu stoi w odwrotnym  sto- 
sunku do grubosci scian. Mokry materyal uzyty do wypelnienia 
scian , przewodzi cieplo lepiej, jak suchy, dlatego trzeba baczyc, 
izby si$ ani woda deszezowa, ani pochodzijca z topni<£cia lodu do tegoz

nie dostawala si§. Opierzenie deskami nalezy tak urz^dzic, izby 
woda splyw ala az do bruku, nie dostaj^c si§ do wn^trza. Spöd lo
downi ma miec pewne pochylenie, izby woda w jeden punkt sp ly
wala a ztamt^d winna byc na zewngtrz odprovvadzon^. W ylozenie 
spodu lodowni blacha cynkow^ lub lepiej powlekana blach^ zelazna 
zaleca si§ bardzo. Podloga lodowni lezec moze wprost na ziemi 
i byc 10 cm. po nad otaczajqcv poziom w zniesiona, by przeszko- 
dzic dostawaniu si$ do wewn^trz wody deszezowej. Najlepiej sta- 
wiac lodowni^ w miejscu zacisznem, cienistem na gruncie suchym , 
piaszczystym ile moznosci. Do napelniania najlepiej umieszczac 
otwör u göry lodowni, do wyjm owania z boku. Drzwi maj^ byc 
podwöjne, wybite slom^ i szczelnie zamykane, a zwröczne ku pöl- 
nocy. Dobrze jest przed drzwiami zbudowac mal^ przystaw k§, by 
utrudnic w  czasie wyjm owania lodu dost^p powietrzu cieplemu. 
Zbyt malych lodowni , m niejszych jak na 35o— 400 ctn. ludu, t. j. 
3 met. w szescian nie nalezy-budow ac, gdyz w  nich löd szybciej 
topnieje.

Ruch budowlany w miescie Krakowie w r. 1881.
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Razem  . . | 1 3 l 5 8 7 7 1 53

W. W ^orvic{.

Kit do piecöw porcelanowych. Prof. dr. Schubert radzi w  D. 
Bauzeit., uzywac do zapelniania szczelin mi^dzy kaflami w  piecach 
porcelanowych kitu ze szlam owanej kredy ubitej z bialkiem. Ma 
t^ jednak pewn^ niedogodnosc. Kit w prawdzie trzyma si§ bardzo 
dobrze, ale przez par<£ tygodni czuc przypalone bialko.

Szczeble do drabin. Przy pokrywaniu cynkiem lub lupkiem 
pionowych pow ierzchni, uzyw a si^ zw ykle jako rusztowah, dwöch 
pionowo ustawionych drabin, na ktörych spoczywa d eska, b^d^ca 
podstaw^ dla robotnika pracuj^cego i materyalu do pokrycia po- 
trzebnego. T a  deska jest cz^sto obei^zon^ do 400 lub 5oo kg. T o  
znaczne obei^zenie jest pow odem , iz szczeble drabin po pewnym 
czasie p^kaj^. B y  wi^c te szczeble zast^pic siln iejszem i, nie p$ka- 
j^cemi po dluzszem uzyciu, skonstruowal G. Nackmann w  V o isw in 
kel, szczebel zelazny, waz^cy 4 kg. a nadaj^cy si<̂  do kazdej dra- 
biny i kosztuj^cy 20 M. za sztuk§. Konstrukcya tegoz jest bardzo po- 
jedyncz^; dwa zelazne kleszcze, przypominajqce ksztaltem imadlo 
slusarskie, sluzy do obejmowania boköw drabiny ; szczeblem jest 
odpowiednio uszkami z kleszczami pol^czony pr<jt zelazny, tak urz^- 
dzony, ze po zasrubowaniu posuwac si^ nie moze, a takiej w ytrzy- 
malosci, ze zniesie bezpiecznie znaczny ci^zar. D. Bau\.

Przyczynek do badania dobroci materyalöw budowlanych.
W  numerze 5-tym naszego C^asopisma z roku z., podalism y za 
D. Bau\. kilka uwag o badaniu cegiel. W zwisjzku z t§ k w e- 
sty^ s^ uwagi, ktöre inzyn. M idier  z Magdeburga oglasza w przy- 
toezonem pism ie: C egly w  malych przepustach drogow ych , budo- 
wanych w roku 1820 sij zupelnie zniszezone, tak , ze je potrzeba 
bylo zupelnie na nowo w znosic; w  przepustach wi<^kszych nad 
2 m. rozpi^tosci, oraz mostach, gdzie przew iew powietrza byl wi^- 
kszy, mog^ cegly jeszcze, przy przeprowadzeniu cz^sciowej naprawy,
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trwac 8— io  lat. Powinno to byc przestrogjj, by do podobnych bu
dowli otoczonych ziem i^, dobierac jak najlepsz^ cegt$ i nieoszcz§- 
dzac kosztöw na zupetne izolowanie m uröw, w m iejscach, gdzie 
si§ tez z ziemi^ stykaj^.

W ytrzym alosc kamieni zostaje w  pewnym  zwi^zku z ci^za- 
rem gatunkowym , jak si§ o tem z nast^puj^cego zestawienia prze- 
konac mozna.

Kam ieh wapienny. Piaskowiec.
ratuulcowy. Obci îzenie az do roz- Ci§4argatunkowy. Obci^zenie az doroz-

gniecenia gniecenia
w kg. na 6m. pow. w kg. na cm. pow.

1,5 5o 1,87 1 5o

1 ,7. ] OO 1 *9^ 200
'.9 1 5o 2,o5 3oo

2, ' 200 2, 10 400
2,25 3oo 2,20 600
2,35 400 2,3o 700
2,45 600 2,57. 90 °
2,60 1000
2,65 1400
2.7 1800

Jak  w idzim y z tego zestawienia stosunek migdzy ci^zarem 
gatunkowym  a powi^kszaniem si§ wytrzym alosci jest dla kamienia 
wapiennego i piaskowca inny. Röwniez stosunek ten jest inny 
w  granicie, ktörego wytrzym alosc lezy migdzy 400 a i 5oo, a por* 
firze, ktörego c il ia r  gat. jest 2, 5— 2,85 a w ytrzym alosc 900— 1 3oo 
lub bazalcie o ci^zarze gat. 3,i  a o najwi^kszej wytrzym alosci 
1880 kg.

Oznaczenie ilosci ciepla przy urz^dzeniach do ogrzewania
i przewietrzania. Z odezytu starszego inzyniera F r. Paula  w  W ie-
dniu: „O  oznaczeniu ilosci ciepla przy urz^dzeniach do przewie- 

. / - * 
trzama 1 ogrzewania 4 przytaczam y nast^puj^ce dane: Paul przy-
tacza nast^puj^ce przyklady o chlodz^cem dziataniu muröw

Cieplota wewn^trznego lica muru —|— 50 i -f- 1 50 
„  zewn^trznego ,, „  —  8.4° i — 1 6 0

1 m. pow. m uröw pochtania na godz. 85.2 Jednostek Ciepl. 
i 3 1.6  J . C., przyczem — 20° cieplota zewn. -|- 200 cieplota we- 
wn^trzna jest przyj^t^.

Pierwsza kolumna cyfr ma znaczenie przy 10 cm. grubych 
m urach , druga przy 60 cm. gr..t Z tego w id ac, ze przy cieriszych 
murach strata ciepla jest nieröwnie w i^ksz^, i ze lica wewn^trzne 
tych scian maj^ nizszy stopien cieploty. Dalej, ze zewn^trzne lica 
muröw grubszych, m aj$ nizszy cieploty, gdyz mimo, iz na nie od- 
dziatywa ta sama zewn^trzna cieplota, to jednak mniej ciepla z w ew- 
n^trz przechodzi. Pojedyncze okna przy wyzej podanej cieplocie 
zewn^trznej i w ew n^trznej, maj^ cieploty O 0, podezas gdy przy 
podwöjnych oknach wewn^trzna szyba okazuje -f- 8°. W  pierw- 
szym razie strata ciepla w ynosi na godzin§ 1 1 6  J. C., w  drugim 
69,6 J. C. na 1 m. pow. Röznice migdzy obliczeniami ilosci po- 
wietrza przechodz^cego porami m uröw za pomoeg wspölczynniköw 
Lan ga  a za pomoeg pomiaröw bezwodnika w^glowego, sklonity 
Paula  do czynienia doswiadezeh, a poczynione przez niego obli- 
czenia przedstawiajg ten ciekaw y rezultat, ze wciskaj^ce si§ porami 
m uröw zewn^trzne, wi§c chlodniejsze powietrze spotyka na swej 
drodze ciepto, wydostaj^ce si§ na zewn^trz i zabiera cz§sc takowego 
z powrotem do wewnsjtrz, coby znaczylo, ze przy uwzgl^dnieniu 
tej #samej ilosci powietrza, przewietrzanie naturalne jest tanszem ani- 
zeli sztuczne. Podobny objaw spotykam y przy podwöjnych oknach, 
gdyz powietrze wciskaj^ce si§ z zewn^trz ogrzewa si§ do pewnego 
stopnia w  przestrzeni migdzy szybam i. Przy oknach zas pojedynczych, 
powietrze weiska si§ przez szczeliny z tym stopniem cieploty jaki 
mialo zewn^trz. Dalej podaje P aul o wptywie wiatru na przeplyw 
powietrza przez m ury i okna: pojedyncze okna chlodz^ dwa razy

szybciej pod dzialaniem w iatru , podwöjne 1 %  razy wi^cej, m ury 
60 cm. grübe, nie chlodz^ szybciej pod dzialaniem wiatru anizeli 
podezas spokoju, jezeli uwzgl^dnimy temperatur§ zewn^trzn^ —  20°, 
a dokuczliwe w iatry okazuj^ si§ zw ykle dopiero przy —  i 5°. Cien- 
sze m ury zachowuj^ si§ mniej wi^cej jak okna i zblizaj^ si$ tym 
wi^cej do dzialania pojedynczych okien im s^ ciensze.

Naprawa muröw. W Transaction o f  the Am. Soc. o f Civil- 
E n g . , podaje inz. O. Clianute, rezultaty jakie osi^gni^to przez 
zastosowanie betonu na E r ie  R a ilw a y , do naprawy zniszczonych 
objektöw. Pocz^tek do zastosowania betonu ku temu celowi dal 
pom yslny wynik, z jakim uzyto ten m atcryal w  roku 1876 do 
otoczenia starych zniszczonych filaröw spalonego wiaduktu, ktöra to 
robota kosztowala 6000 dolaröw, podezas gdy nowa budowa ko- 
sztowalaby 40.000 dolaröw. W krötkim czasie potem nalezalo zre- 
konstruowac przepust o 4,25 m. rozpi^tosci 44,5 m. dtugosci, gdyz 
kamienie w  sklepieniu skutkiem dzialania mrozu pop^kaly, odpa- 
daly a nawet cale kwadry si$ w ysuw aly. Zdecydowano si$ uzyc do 
tego betonu. Odpowiednio do powierzchni wewn^trznej sklepienia 
ustawiono na kr^zynach rusztowanie, zostawiaj^c migdzy tsjz po- 
wierzchni^ a rusztowaniem odst^p 10 cm, w  ktöry r^kami w tla- 
czano beton. Po tygodniowem  ztwardni^ciu zrzucono rusztowanie. 
Badania ktöre si§ odbywaj^ po kazdej zim ie, stw ierdzily zupetne 
udanie si$ naprawy. Koszta naprawy w ynosily 2.200 dolaröw, pod
ezas gdy przebudowa kosztowala byla 36.ooo dol. W  1 3 przepustach 
od 1,8— 3 m. w  swietle maj^cych, zastosowano t§ metod§, przez co 
zaoszcz^dzono sum^ 60.000 dol. F ila ry  mostu M7est-Paterson, ktöre 
pop^kaly i grozily rozpadni^ciem , otoezono warstw<j betonu 3o cm. 
grubjj z zupelnie dobrym skutkiem. Koszta betonu ku temu uzy- 
tego w ynosily 60 cent. do 1 dolara za metr szesc.

W. d. ö. I. u. A. V.

Zwalenie si§ muru zamykaj^eego dolin$ de V Habra w p ö l-
noenej Afryce. W roku i 83o zamkni^t^ zostala dolina de V H abra 
przez inzynieröw francuzkich murem cyklopöw, celem zamienienia 
jej w  zbiornik wody. Dlugosc tego muru wynosila 480 m. a w y- 
sokosc w miejscu najwi^kszej gl^bokosci doliny 35,6 m. Obj^tosc 
zbiornika maksym alna röwnala si^ 3o,000.000 m. sz. Bylo  to sw e- 
go czasu jedno z najwi^kszych dziel sztuki inzynierskiej. Ja k  do- 
nosi N. f r .  Pr. w  ostatnich miesi^cach zeszlego , ro k u , skutkiem 
oberwania si^ chm ury i przepelnienia zbiornika, woda przerwala 
mur w  dtugosci 1 10  m. a wysokosci 10  m., licz^c od korony. 
Rozlewajaca si^ kolosalna ilosc w ody, zalala zalozon^ w  roku 1858 
koloni§ francuzk^ P erregeaux  , zniszczyla wielkq. ilosc wody, poz- 
bawiaj^c przytem zycia 85o ludzi. Podobnego zniszczenia, sprawio- 
nego przez przerwanie si^ muru zamykaj^eego doliny, nie znamy 
dot^d, gdyz w  obu znanych przypadkach, t. j. w  Puentos w Hisz- 
panii w r. 1802, zniszczonych zostalo 800 dom öw i 600 ludzi stracilo 
zycie, a przez przerwanie sie watu w  Sheffield  w  r. 1864 zgin^lo 
240 ludzi.

Sprawozdawca N. f r .  Pr. podaje jako przyczyn§, iz prawdo- 
oodobnie mur byl za s la b y m , o ra z , ze skutkiem przez lat wiele 
trwaj^cego nizkiego stanu wody, görna cz^sc muru pod wplyw em  dzia- 
tan atm osferycznych oslabla a przez nagle wezbrane w ody niejako 
zmyt^ zostala. D. Bau\tg. opisuj^c ten wypadek, podaje w w $t- 
pliwosc powody podane przez N. f r .  Pr., sqdzqc, ze w ym iary muru, 
ktöre podaje prof. It\e  z Aachen, s^ wprawdzie szczelnie obliczone, 
lecz nie mog^ uchodzic za slabe, gdyz istniej^ podobne m ury jeszcze 
smielej wykonane. Powodem zdaje si§ byc zbyt mala powierzchnia 
wolnych upustöw, skutkiem wi^c zbyt silnego przewalu wody przez 
korony muru stopa tegoz zostala podmyt^. Ttomaczenie to D. 
B a u fig . nie wydaje si§ o tyle prawdopodobnem, iz wedlug donie- 
s ie n , tylko wierzchnia cz^sc muru w wysokosci 10  m., licz^c od 
korony zostala zrzucon^.
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Podmorski tunel « e  Wtoszech. Inzynier G abelli, przedtozyt 
wtoskiem u ministrowi roböt publicznych w  dniu 3o grudnia 1 8 8 1 r. 
prozb§, o udzielenie koncesyi na rozpocz^cie roböt, celem poczy- 
nienia zdjijc i studyi potrzebnych do wykonania planu na pod- 
m orskie potaczenie K ala b ry i z S y cy liq . Rezultat studyi przygoto- 
wawczych jest nastijpuj^cy : dtugosc tunelu wynositaby i3.2oo  m., 
najwi^ksza gfijbokosd w ody po nad tunelem 1 1 0  m. Grubosc war- 
stw y terenu po nad tunelem w  najgf^b'szym punkcie 35 m. Tunel 
rozpoczynatby si^ w Punta del P i^ o  a wychodzitby na swiat 
w  Saint’Agata. Ram py tak od strony W foch jak i S y cy lii, maj^ 
otrzymac dtugosc 45oo m., a zagtijbiaj^c si§ w  slim aczy tunel, 
dochodz^ do wtasciwej podm orskiej g a le ry i, ktöra jest styczna do 
slimacznic po obu stronach. Ram py majq spadku 35°/00, co do- 
zwala na zw ykty ruch poci^göw. W  punktach stycznych spiralnego 
tunelu z tunelem podm orskim , wznosi si^ spöd tego ostatniego az 
do srodka o,5 na tysiqc. W osiach helicoidu jest projektowany szyb, 
z ktörego w  röznych wysokosciach prowadza po dwie sztolnie do 
wtasciwej linii tunelowej, maj^ce spadku ku srodkowem u szybowi 
o ,5o na tysisjc. Ma to na celu sprowadzenie wody do srodkowego 
szybu , z ktörego nast^pnie wypom powang bqdzie. W edtug przy- 
puszczen geologöw grünt, ktöry ma byc przebity, stanowig utwory 
krystaliczne (granit, gneis, tupek lyszczykow y). W arstw y czwartorz§- 
dne rozci^gaj^ce si§ na wierzchu nie mogq byc wcale grübe, nie 
przypuszczajij przynajm niej by szty az do gtjbokosci, w  ktörej tunel 
przebic trzeba. Przypuszczalny czas roböt obliczony jest na 6 lat 
a koszt jego 65 milionöw lir czyli 26,000.000 zta.

W. d. ö. /. u. A. V.

P r o j e k t o n a i i e  k o i i i u n i k a c y e  w o d n e .

Z wiarogodnego zrödta dowiadujem y si£ , ze pewna spötka 
wniosta w grudniu z. r. do c. k. ministerstwa handlu, prosb^ o 
udzielenie jej koncesyi na przedsi^wzi^cie przedwstijpnych roböt 
w  celu w ybudowania kanatu, maj^cego taczyc nieprzerwanie Wntgq 
od N ijn ego  Norvogrodu % Renern pod Strasburgiem.

Kierunek tego kanatu bijdzie nast^pujqcy: 
w pahstwie rosyjskiem: Nizny Nowogröd (rzeka W otga i morze 
Kaspijskie), Moskwa, K ijöw  (Dniepr) i Szczurowice na granicy au- 

stryacko-rosyjsk ie j; 

w monarchi austryacko-w^gierskiej: Szczurow ice, Kam ionka Stru- 
mitowa, R aw a Ruska, Uubaczöw, Mielec, Radtöw, Krakow , Oswi£- 

cim, Bogum in, W ieden; 

wNiemczech: Regensburg, Ulm i Strassburg w  ktörym to punkcie 
zetkn^tby siij z komunikacyami wodnetni F ra n c y i i {  kanalem L a

Manche.

Cz§sc tej arteryi w o d n ej, zostata juz z matemi wyj^tkam i 
w  granicach panstwa rosyjskiego dokonan^; a poniewaz komunika- 
cya wodna miijdzy Wiedniem i Strassbnrgiem , po czijsci jest umo- 
zliwion^ przez Dunaj, pozostatoby jeszcze urzeczywistnic pot^cze- 
nie Dunaju  4 Renem.

Jakto juz kilkakrotnie w  naszem Czasopismie nadmieniono, 
pohjczenie Dunaju 4 Odrq a tem samem z morzem Baltyckiem  
jest juz od lat kilku projektowane, pozostatoby vvi^c dla skom ple- 
towania jeszcze tylko projektowac kanat od O dry  pod Boguminem  
wzdluz catej G a licy i az do rzeki Styru  pod S^c^ur owicami na 
przestrzeni 600 kilom etröw.

W  granicach Austryacko-w^gierskiej m onarchii, bijdzie k a
nat przechodzit przez nastijpujfjce m iejscow osci: 

na Szl^sku ; Bogumin (Odra), Piotrowice (Piotröwka) Zebrzydowice 
Drahom ysl i Dziedzice.

W  Galicyi: Bielany (Sota), Oswigcim, Zator (Skawa), Skaw ina, K ra- 
köw (W isla); dalej Niepolomice, Buczköw (Raba), B ucze, Przybo- 
röw  (Uszew), W arys, Radtöw, Zabno (Dunajec), Adamierz, Sutköw, 
Jam y, Mielec (W istoka), Szydtow iec, M ajdan, Bojanöw  Stary (U<j-

gowa), Zalesie, J^zöw, Je ln a , L eza jsk , D^bno (Wistok), Monasterz 
(San), Dolina Lubaczöw ki, Lubaczöw ; zt^d przejdzie przez dziat 
wodny dorzecza Sanu i Bugu do Nowirt, nast^pnie do rzeki Raty 
pod W erchoratem, dalej R aw a Ruska, Mosty W ielkie, Dobrotwör (Bug), 
ztad do Kam ionki Strum itowej przez dziat wodny dorzecza Bugu i 
Styru do Toporowa w  koncu wzdtuz rzeki Styru do Szczurowic. /

Pröcz tego zamierzono wybudowac boczny kanat mi^dzy 
Mostami i Sokalcm  i odnog^ od Kam ionki Strumitowej do K ra-  
snego nad Bugiem .

G dyby ta kom unikacya wodna przyszta do skutku, korzysci 
z niej bytyby nieobliczone, gdyz caty przew öz, ktöry si^ obecnie 
dokonywa czqscia kolejami a czijsciij drog^ morsktj, mögtby potent 
bez poröwnania taniej i kröciej przybyw ac do miejsca przeznacze- 
nia. Ze wskutek tego Handel i przem yst w naszym kraju znacznie 
by si§ w zm ögt, nie da siij zaprzeczyc, zwtaszcza jezeli zwazynty, 
ze przez wybudowanie tego olbrzym iego kanatu, uzyskanoby w  srod- 
kowej Europie siec wodn^, t^cz^c^ praw ie wszystkie morza euro- \ 
pejskie ze sobg.

Regulacya Dniestru. Uchwatij z dnia 28 czerwca 1880 roku. 
W ydziat krajow y upowaznionym do uzupetnienia zostat studyöw te- 
chnicznych, potrzebnych do wypracowania ostatecznego projektu re 
gulacyi görnego Dniestru i doptywöw. Przeprowadzenie tej czynnosci 
w  rnysl opinii lwowskiego T ow . pol., poruczyt W ydziat krajow y 
in z ../. Jankowskicm u , dodajac mu trzech pcm ocniköw. Juz w koncu 
wrzesnia 1880 r., rozpocztjto pom iary i niwelacye, ktöre ukonczono 
w nast^pnym roku do 1 pazdziernika a pozostato jeszcze do zro- 
bienia kilka pomiaröw w ielkiej wody, gdy si$ zdarzy do tego spo- 
sobnosc. Pr^dkosc przeptywu wody mierzon^ byta w  rozmaitych 
punktach za pomoc^ ulepszonego rntynka hydrom etrycznego Amslera 
z przyrz^dem do gt^bszej wody i przyrzadem elektrycznym  do ra- 
chowania liczby obrotöw. W odoskazöw zatozono 10, opröcz tego 
bqdzie W ydziat krajow y otrzym ywat w ykazy stanu wody z w odo
skazöw przy drogach rz^dowych.

Stacye metereologiczne urz^dzone w  10  m iejscach zaopa- 
trzono w  odpowiednie przyrz^dy. Zapisyw anie spostrzezen rozpo- 
czijto z dniem 1 pazdziernika 188 1 r. O soby uproszone do obser- 
w a cy i, otrzymuj^ wynagrodzenie, a mianowicie przy stacyach w o - 
doskazowych 40 zta., przy m eteorogicznych 5o zta.

Co do n iw elacyi, to tez wykonano na przestrzeni 58o Km . 
a m ianowicie: 1) niwelacye podtuzn^ wzdtuz Dniestru od Starego
miasta do Zuraw na, wzdluz Strw i|za od Chyrow a az do ujscia te
goz, wzdtuz B ystrzycy, Tysm ienicy, Trudnicy, Baru od kolei Dnie- 
strzanskiej az do ujscia, wreszcie wzdtuz rzeki Stry ja od W oteniowa 
do U jscia; 2) niwelacye wzdtuz prawego brzegu doliny Dniestru;
3) niwelacyij zatozonych znaköw, b^d^c| zarazem sprawdzenient 
niwelacyi 1 i 2. Znaköw zatozono: 61 kamiennych oraz 8 zelaznych 
wm urowanych w  przyczötki mostöw. Cat^ n iw elacyi zwiqzano ze 
znakiem wysokosci jeneralnego sztabu w Chyrow ie. Opröcz dawnych 
wiercen wykonano nowe w  17  miejscach. Obecnie wykonuj^ si^ 
w biurze plany. D {w ignia.

Regulacya rzek galicyjskich. Projekten! rz^dowym , opraco- 
wanym  przez galicyjski departament techniczny, objijte s^ nast^- 
puj^ce rzeki:

1) W isla od ujscia Przem szy pod Gorzewem do Zaw ichostu,
c z y .............................................................................. w  dtug. 299 Km .

2) Dunajec od mostu rz^d. w Zgtobicach
do ujscia do W is t y ..................................................  ,, 5g ,,

3) W istoka, od Mielca do ujscia do W isty . „  19  „
4) San, od Ja r o s ta w ia ................................................ „  129 „
5) Dniestr, od Zuraw na do granicy w Oko-

p a c h ...............................................................................  „  3+5 >>
Regulacya Przem szy, od Stupna do ujscia AVisty, jest juz 

wykonan^.
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Kos\ta w p r\y b li\en iu  oblic^one:

a) W isty . . 3,210 .000 ztr. czyli koszt 1 Km . 10.750 ztr.
b) Dunajca . 570.000 ,,
c) W istoki . 85-ooc ,
d) Sanu . . ' 2,700.000 „
e) Dniestru . 3,167.000 „

Razem . 9,732.000 ztr.
Kosztam i powyzszym i ad  a) obj^te sg roboty regulacyjne na 

obu brzegach W isty do Niepotom ic, zas od Niepotomic do Zaw i- 
chostu tylko na prawym  brzegu.

Ro^kiad robot regulacyjnych co do c^asü. 
ad a) Wista w  latach i 5, przeto potrzeba rocznie 2 14 0 0 0  ztr.
,, b) Dunajec ,, 10 ,, ,, ,, 57.000 ,,
„  c) W.istoka 6 „  „  , ,  14 .16 7  „
,, d) San „  i 5 ., „  „  180.000 „
,, e) Dniestr „  i 5 ,, ,, ,, 2 1 1  1 33 ,,

Ogölny roczny wydatek w  pierwszych 6-ciu latach 676.300 ztr.
„  „  „  w  nast^pnych 4-ch „  6 6 2 .133 „
„  „  „  „  5-ciu „  6o5.i  33 „

Czas trwania roböt obliczony zostal z uwzgl^dnieniem mo- 
znosci otrzymania m ateryalöw w okolicy. W razie skröcenia powyz- 
szych term inöw musianoby sprowadzac m ateryaly z odleglejszych 
okolic, wskutek czego pow iqkszylyby si^ znacznie koszta.

Rod^aje i w ym ia ry  pos^c^egolnych robot.

a) Na Wisle. T am y röw nolegle, skrzydlow e i opaski w  dtu- 
gosci 2o5.6oo metr. biez. T rz y  przekopy pod Niedarami dlugosci 
2.400 m. Dwa przekopy pod D^bröwk^ dlugosci i .56o m. Dwa 
przekopy pod Otalgz^ dlugosci i .5oo m.

b) N a Dunajcu. T am y röwnolegle, skrzydlow e, opaski, tra- 
w e rsy  i tam y separacyjne w dlugosci 26.675 m. biez. Przekopanie 
ujscia B ialy w  dlugosci 1.700 m.

c) Na Wistoce. T am y röwnolegle, skrzydlow e, opaski i tamy 
separacyjne w  dlugosci 5.690 m.

d) Na Sanie. T am y röw nolegle, skrzydlow e i opaski w  dlu
gosci 110 .960 m. biez. Przekopy pod W iqzownic^, Piskorowicam i, 
Sarzyn^, Krzeszowem , Kopkam i.

e) Na Dniestr^e. T am y röwnolegle, skrzydlow e, opaski i zam- 
kni^cia w dlugosci 92.060 m. biez. —  27 przekopöw i bagierowanie 
preliminowano w  kwocie 65o.ooo ztr.

Do budowli regu lacyjn ycfuuzyty b^dzie kamien na W isle od 
Zrödel (wyzej Krakowa) do Niepotomic i na Dniestrze do M aryam- 
pola do granicy, —  wsz^dzie zreszt^ faszyny. D \wignia.

Regulacya Dunaju. W  dniu 24 stycznia b. r. wniöst rz^d 
w  Izbie deputowanych przedlozenie dotycz^ce regulacyi Dunaju 
w Dolnej Austryi. Koszta obliczone s^ na 24 m ilionöw zla. Czas 
trwania roböt obliczonym jest na 20 lat licz^c od 1 stycznia 1882 r. 
Do pokrycia kosztöw przyczyniet si§ rz^d, W ydzial k rajow y oraz 
cz^sciowo i gmina miasta W iednia. Bau T.

Maszyna do topienia sniegu. Z powodu obfitosci sniegöw 
w ciggu kilku ostatnich zim, w  wielu miastach Europ y okazala si§ 
potrzeba zast^pienia dot^d praktykowanej w y w ö zk i, innym sposo- 
bem, prostszym i oszcz^dniejszym. Niektöre z proponowanych w  tym 
celu system öw, jak np. topienie sniegu za pomoc^ pary (Budapeszt) 
lub przez podziemne ogrzewanie gazem (Londyn) nie m ogty zna- 
lesc zastow ania, z powodu znacznych kosztöw, jakieby za sob^ 
poci^galy. Natomiast przyrz^d pomystu p. Gustawa H ennigke’go 
z L ip sk a , w ypröbow auy w  czasie silnych zasp snieznych, podczas 
zim y r. 1880/1, w  Halli i L ipsku, ma wedlug czasopism niemieckich 
odpowiadac w  zupetnosci swem u przeznaczeniu. Maszyna do topienia 
sniegu , pomystu p. H ., z wygl^du swego przypomina zw ykkj lo- 
komobil^. W  jednym jej koncu znajduje si§ kociot parowy, o ruszcie 
pochylonym , zlqczony za pomocg rury plom iennej ze skrzyni^ snie-

gow^ i kominem, w  drugim koncu przyrz^du umieszczonym. Z boku 
skrzyni ogniowej znajduje si§ pompa zasilaj^ca, potrzebna dla wpro- 
wadzania m aszyriy w  dzialanie, a m ianowicie do napetnienia skrzyni 
sniegowej do pewnej wysokosci wod^. W prowadzona woda ogrzewa 
si§ do potrzebnego stopnia cieploty wywi^zuj^c^ si§ w  nast^pstwie 
par^. Skrzynia sniegowa przykryt^ jest z wierzchu czterema ru- 
chomemi wiekam i, ktöre nalezy podnosic przy napetnianiu skrzyni 
sniegiem, wrzucanym za pomoc^ lopat. Azeby rura ptomienna nie 
ozi^biala sit̂  zbyt szybko, zabezpiecza siq jq pokrowcem  z la t ; 
w  takiz sam sposöb zabezpieczon^ jest i tylna sciana paleniska. 
W od a, otrzym ana ze stopienia sniego, w yplyw a rur^ znajduj^c^ 
si$ z boku sk rzy n i; za pomoc^ kiszki gum owej odprowadza si§ jq 
bezposrednio do otworu kanalu , lub tez ze wzgl^du na zuzytko- 
wanie zawartego w  niej cieplika, sk ierow yw a si§ ]q ku kopcom 
sniegowym , gromadzonym na ulicy. Cz§sc wody sniegowej zuzywa 
si$ do zasilania kotla parowego. Doswiadczenie mialo w ykazac, iz 
ilosc stopionego w  danym czasie sniegu przenosi 5 razy t§ ilosc 
sn iegu , jak^ jednym wozem obslugiwanym  przez 2-ch robotniköw 
mozna w yw iesc z ulicy, przyczem zyskana oszcz^dnosc ma wyno- 
sic 100 marek dziennie. Prawdopodobnem je st, iz ekonomiczny 
skutek datby si§ jeszcze spot^gowac, gdyby przyrzad p. H. zbu- 
dowany zostal w  wi^kszych wym iarach, i gdyby takow y ustawiony 
na placu m iejskim , dzialal czasowo jako maszyna stala i sluzyt do 
topienia dowozonego don sniegu. W ynalazek p. H ennigke’go  zostal 
patentowanym w panstwie niemieckiem i innych krajach, a jak w y- 
czytalism y w  czasopismach niemieckich, pewna liezba firm traktuje 
z wlascicielam i patentu, pp. Bertliold’em i H ennigke’m z Lipska,
0 odst^pienie prawa w yzyskiwania takowego w  wi^kszych miastach.

Pr^eglqd techn.

Nafta jako srodek ogrzewania lokomotyw. W edlug spraw o- 
zdania zarz^du kolei Tambowsko - Saratowskiej, potrzeba do za- 
miany pewnej ilosci wody w par§ o 100 funt. cisnienia, w  ci^gu 
2 godzin, 160 funt. nafty, zas do osi^gni^cia tegoz samego rezul- 
tatu, potrzeba w  ci^gu 3 */2 godzin spalic 1040 funt. w^gla. Ponie- 
waz przyrzad do ogrzewania naft^ moze bez czyszczenia funkeyo- 
nowac 48 godzin, przeto lokom otywa moze przebyc 1600 K m .; 
czyszczenie zas aparatu zajm uje 2 godziny. Podczas takiego ruchu 
lokom otywy, potrzeba do poslugi 2 ludzi i 20 minut przestanku 
do zaopatrzenia si^ w  m ateryal opatowy. C ala posluga ogranicza 
si^ na zamkni^ciu doplywu nafty podczas spoczynku lokom otyw y
1 otwarcia tegoz w  chwili gdy lokom otywa rusza. 1 funt nafty za- 
mienia si^ w  par^ 9 — 13 funt. wody, coby dawalo rezultat 2 ya razy 
wi^kszy nizli przy uzyciu w^gla kamiennego. Zarz^d pomienionej 
kolei zam ierza przedsi^brac pröby na wi^ksz§ skal§.

W. Techn. BI.

lio r e s p o n d e n c y e  R e d a fe cyi.

Panu W. K. W Krakowie. i) Redakcya ch^tnie udziela w y- 
jasnien w  kazdej stawianej jej technicznej kwestyi. G dyby na po- 
stawione pytanie Redakcya nie byta w stanie sama odpowiedziec, za- 
si^gnie przez »Czasopismo« wiadom osci u czytelniköw. 2) Przy prze- 
noszeniu sity za piomoc^ elektrycznosci traci si£ odpowiednio do 
sity motora i odlegtosci 707^— 3o ^  jak to stw ierdzify dosvviadczenia 
Fontaina. W  panskim tvypadku przy stoj^cej do dyspozycyi sile 
wodnej 6— 8 koni i odlegtosci 400— 5oo m. uzyskasz pan na elektro- 
motorze okoto öoyi.

Panu E. Sm. W Rud... Prosim y o odpowiedz.
Kölko techn. w Tarnowie. Nadestane za w iele 25 ct., prze- 

nosim y na drugie pdtrocze.
Prenumeratorowi W Kr. Redakcya ptaci za oryginatne arty- 

kuty wszystkim , naturalnie, z wyj^tkiem  cztonkom Redakcyi.

Odpowiedzialny Eodaktor i Wydawca: Wt. Hozwadowski.W drukarni „CZASU“ pod /arz^dera Jözefa Jvakociüskiego, —

4-5oo „  
20.930 „ 
9.180 „
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J R % U T  P O B I E Z N Y
a a  n o w y  s y s t e s u  w i a z a a  c i e s i c l s k i c l i

B r o c h o c k i e g o  T o m a s z a ,
inäyniera cyw ilnego w Paryzu.

(^ y y ste m  ten polega na laczeniu ram jednakowego 
Qpksztaltu röwnolegloboköw, rözni^cych sie tylko sze- 

rokosciq, ktöre sie przeplatajq. ze soba w sposöb dozwa- 
laj^cy, wzajemnie sie opierac i podtrzymywac bez po- 
mocy wiazan lub umoeowan stalych tak, ze calosc 
przyjmuj^c ksztalt luku sluzy jako dzwigar dla mostu 
lub witjzar dla dachu znacznej rozpi^tosci, bez udzialu 
nitöw lub srub potrzebnych w innych systemach, celem 
pohjczenia pojedynczych czesci lub ich usztywnienia.

Kr^glaki z drzewa nalezytej wytrzvmalosci, be- 
leczki zelazne ksztaltu podwöjnego T ,  jako tez i rury 
zelazne stosunkowo malej srednicy, stosownie do prze- 
znaczenia budowli, moga korzystnie b\c uzyte do tego 
rodzaju wiazan ciesielskich.

ta tw o sc  wykonania, lekkosc calego systemu i male 
koszta robocizny, ze wzgl^du glöwnie na krötki czas 
potrzebny do wykonania, zalecaj^ przedewszystkiem ten 
System konstrukcyi.

Ram y, jako jedyny skladnik niniejszej konstrukcyi, 
witjze sie z dwöch belek podluznych i dwöch trawer- 
söw, tworz^cych razern rövvnoleglobok regularnv. ßelki 
podtuzne zaopatrzone sa na koncach okuciami zela- 
zn em i, do ktörych zakladaja sie trawersy; okucia te 
sluza trawersom jako punkty oparcia w calym systemie. 

CHg. 1 ,  2, 3).
W  wi^zaniu luköw kazdy trawers jest wspölnym 

dla dwöch ram stjsiednich, wspiera sie zas na dwöch 
podluznych belkach ramy, z ktöra sie krzyzuje.

Konce calego systemu luku, nalezq,ce do odno- 
snych ram, spoczywajq na stosownych oparciach, lub 
na przyczölkach mostowych. ( f ig .  4, 5).

Rozpietosc i wysokosc czyli strzala luku znajdujq 
sie w stosunku prostym do dlugosci belek podluznych 
ram i grubosci trawersöw tychze.

Zmniejszajqc dlugosc pierwszych i zwi^kszajac wy- 
miar drugich, rozpietosc luku zmniejszy sie a wysokosc 
(strzalka) zwi^kszy sie.

Czyniac odwrotnie, zwiekszy sie rozpietosc i zmniej
szy strzalka.

Zwiekszajqc vviec wym iary ram w sposöb wyzej 
podany, mozna zwiekszyc lub zmniejszyc rozpietosc i 
strzalke w stosunku do zmiany czesci skladajqcych 
ramy.

Przy jednakowych warunkach konstrukcyjnych, 
tak pod wzgledem rozpietosci lu k u ,  jako tez i pod 
wzgledem ilosci i jakosci uzytego materyalu, most wy- 
budowany podlug tego systemu przedstawia bez po- 
röwnania wi'ecej wytrzvmalosci od mostow wszystkich 
innych dotqd znanych systemöw. Pochodzi to ztqd, 
ze wszystkie wplatane czesci skladowe tego systemu, 
dzialajqce ciezkosciq wzajemnie na siebie, nie sq kre- 
powane w swym ruchu nitami lub srubami, przez co 
zachowujq calq swq elastycznosc, rozkladajqc jednostaj- 
nie ciezar przypadkowy na caly system.

Widocznem jest, ze zwiekszajqc w jednostajnym 
porzqdku ilosc belek podluznych w ramach, sila oporu
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calego wiazania zwi^kszac si§ b^dzie w  stosunku pro- 
stym do ilosci belek wprowadzonych do systemu.

Widocznem jest röwniez, ze procz mostöw jedno- 
arkadowych, budowac mozna mosty o kilku arkadach, 
Iqczqc takowe ze soba tymze systemem i nakrywajqc 
most zwyklym pomostem w spartym na wiazaniu.

Most zatem tego systemu moze bvc uwazany ja
ko trzymajacy srodek mi^dzy mostem belkowym a m o
s te n  wiszqcym, woinym b^dac od wad powyzszvm kon- 
strukcyom wlasciwych.

Zalozenie luköw mostowych da si^ uskutecznic 
w dwojaki sposob :

1) badz odwiazujqc caly wiazar lukowy na brzegu 
■ i przenoszac jeden jego koniec za pomoca galaru

na drugi brzeg rzeki — lub
2) skladajac go w otworze mostu na stösownie urza- 

dzonem rusztowaniu.
W  kazdym razie, nalezy rozpoczynac budow^ od- 

wiqzujac ramy stykajqce si§ skrajnemi podluznemi bel
kam i; inne czesci wplatajqce siij w te ramy nalezy za- 
kladac kolejno jedn§ po drugiej. A. Broch.

Pröby zelaznych mostöw na goscincach we Francyi
wedlug rzadowych rozporzadzeri.

jüfAinister roböt publicznych we Francyi wydat d. 9
3  lipca 1877  r. okölnik, normujacy post^powanie przy 

pröbach mostöw zelaznych na wazniejszych drogach ko- 
rnunikacyjnych. Powoiujqc si^ na tenze okölnik, wysto- 
sowal minister spraw wewn^trznych d. 26 maja 1881 r. 
cyrkularz do prefektöw, w ktörym polozyl nacisk na 
potrzeby dokonywania podobnych doswiadczen takze 
i przy mostach zelaznych na drogach polowych i kra- 
jowych. Okölhik ten opiewa:

1) Mosty zelazne przy drogach drugorzednvch 
powinny dzwigac bezpiecznie wszystkie regulaminem 
z d. 1 0  sierpnia i 852 r. przepisane wozy, a mianowicie: 
dwukonne najwyzej 5-ma, a czterokonne najwyzej 8-ma 
konmi zaprz^zone.

2) W ym iarv  pojedynczych czesci tragarzy mosto
wych majq. byc w ten sposob oznaczone, azeby napr^- 
zenie zelaza, przy mozliwie najniekorzystniejszem rozlo- 
zeniu cisniema na moscie i przy szczegötowem uwzgl$- 
dnieniu przepisanego pod 3. obciazenia pröbnego, nie 
przekraczalo na 1 mm. pow. przekroju :

a) dla zelaza lanego wyiqcznie na ciqgnienie wysta-
wionego —  i .5 kg.

b) dla zelaza lane.go, wystawionego na gi^cie 3 kg.
c) dla zelaza lanego wystawionego na zgniecenie —

5 kg.
d) dla zelaza kutego na ciagni^cie i zgniecenie 6 kg.

W ladza administracyjna zastrzegla sobie prawo
zezwolenia przy wi^kszych mostach na wi^ksze obcia- 
zenie materyalöw, jezeli to dostatecznie umotywowa- 
nera b^dzie jakosciq materyalöw, ich forma lub szcze- 
gölnem zastosowaniem pojedynczych czesci.

3) Przy obliczaniu stalosci czesci konstrukcvjnych, 
nalezy przyjqc ci^zar najwi^kszych wozöw ladowych, 
na 1 1  ton dla 2 kolowych, a na 16 ton dla czteroko- 
lowych, przy czern dla tych ostatnich ustanawia si^ 3 m. 
jako rozstawienie osi w'ozöw.

W  tych cz^sciach kraju, gdzieby te obciazenia

byly za wysoko przyj^te, mozna je z uvvagi na miej- 
scowe stosunki zmniejszyc, jednak przyj^ty ci^zar lado- 
wnego wozu na wiqkszych drogach nie moze byc mniej 
szy od 6 ton, przy 2 kolowych a 8 ton dla 4 kolowych. 
Dla mostöw na drogach gminnych mozna wartosci te 
jeszcze wi^cej ograniczyc.

Chcac obliczyc belki glöwne, nalezy (majac juz 
dane rozpi^cie tychze) przyjqc dla oznaczenia napr<j- 
zenia najwi^kszego 

,, a) jako jednostajnie roztozone obciqzenre: 3oo kg. 
na 1 m. powierzchni mostu.

b) jako obciqzenie zmienne sum£ ci^zaröw takiej 
liczby wozöw, na jaka tylko szerokosc mostu ze- 
zwala.
Azeby przy tem najwyzsze nat^zenie materyalu 

otrzymac, winna si^ odbyc pröba obciazenia na 2 i 4 
kolowe wozy przyjmujqc szerokosc wozöw na 2'3 m. 
W  obydwöch przypadkach obciqzenie chodniköw ma 
wvnosic 3oo kg. na 1 pow. m.

4) W ym iarv  czesci Iqczacych, nie nalezqcych do 
glöwnych tragarzy, majq siq w siosunku najwvzszego 
nat^zenia tychze ustanawiac.

5) Kazde prz^slo mostu o zelaznym pokladzie ma 
byc podwöjnej pröbie poddane, jednej dla ci^zaru spo- 
czywajqcego, a drugiej dla ci^zaru w ruchu b^dqcego. 
Pierwsza pröba odbywa si$ za pomoca jednostajnie roz- 
lozonego obciqzenia, wynoszqcego na m. pow. pokladu 
mostu wlqcznie z chodnikami 3oo kg. T o  obciqzenie 
powinno 2 godziny pozostac na miejscu, po sprawdze- 
niu najwi^kszego wygi^cia pokladu. Przy mostach skla- 
dajqcych si^ z kilku otworöw, kazdy z tychze winien 
byc dla siebie osobno obciqzonv, nast^pnie rozciqga si^ 
pröba röwnoczesnie na dwa otwory rozdzielone filarem, 
z wylqcznem jednak wszystkich pozostalych.

Przy mostach o konstrukcyi z lukami zelaznemi, 
nalezy otwory vvprzöd na calq dlugosc, a nast^pnie w je
dnej polowie obciqzac. Ukonczywszy t  ̂ pröb^ w spo-
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s6b opisany, nalezy nast^pnie przystapic do pröby z u- 
zyciem ruchomego. ei^zaru z zastosowaniem dwu a 
wzgl^dnie czterokolowych wozöw, przy czem dla po- 
jedyriczych pod 3 poddanych cisnien, otrzyma sie naj- 
vvyzsze natqzenie materyalu. Doswiadczenie to ma siq 
w ten sposöb wykonac, ze przez rnost przepnszcza si<j 
wolnym krokiem tyle zaprz^zonych wozöw obok siebie 
jak na to szerokosc przejazdu zezwala.

Przy mostacb skladajacych si^ z kilku ze sob^ 
pol^czonveh otworöw, ma wynosic dlugosc kazdego

szeregu wozöw tyle co dlugosc 2 najwiqkszyeh otwo- 
röw mosfu po sobie nast^pujacych.

Przewozenie ciezaröw znacznie wi^kszych od tych, 
dla ktörych wytrzymalosc mostu zostala wyposrodko- 
wana, moze sie odbyc tylko za szczegölowem upowa- 
znieniem, wydanem na podstawie sprawozdania techni
cznego kierownika dotyczijcego departamentu.

Wladza administracyjna zastrzega sobie rozwazenie 
przypadköw w v j^tkow ych , w ktörych odstapienie od 
poprzednich przepisow moze byc dozwolonem. J .  W.

W A R U N K I  Z D R O W O T N E  MIESZKAN.
Wyliiad Fryderyfca itadia,

c. k. radcy bud. w  W iedniu, 

o d b y ty  3 0  l is to p a d a  1881 r o k u  w  a u s t r .  T o w a rz y s tw ie  h y g le n lc z n e m .
(Ci?g dalszy).

rugim warunkiem waznym w naszvch mieszkaniach 
jest povvietrze, w ktörem zyjemy i ktörcm zmu- 

szeni jestesmy oddechac. Wcelja uwidocznicnia waznosci 
powietrza do oddechania sluzqcego, uwazam za potrzebne 
niektöre cyfry przeci^tne, odnoszace si^ do procesu od
dechania, z ta uwag^ jednak, ze moze zajdzie konie- 
cznosc wedle dzisiejszego stanu umiejijtnosci niektöre 
poprawic.

Czlowiek wci^ga i wydaje oddechajac na godzine 
okolo looo razy 0 '3— o '6 m. sz. powietrza. W ezm y 
przeci^ciowo o-5 m. sz. co czyni w 24 godz. 12 m. sz. 
powietrza, ktöre przy o g6 i 760 mm. stanu barome- 
trycznego waza 1 5• 5 kg. Z  tego przypada 2 1 0 () objcj-
tosci =c 2 4 %  wagi czyli 3"] kg. na tlen, 7 9 %  obj^-
tosci = :  7 6 %  c z y l i  1 1 '8  kg. na azot. Jezeli ilosc bez- 
wödnika wqglowego powietrza, wynoszqra okolo o -ooo3 
do o.oooö przyjmiemv w cyfrze sredniej o 0 4 %  obj<j- 
tosci o’5 litröw czyli o'8 gram, na 1 m. sz. powie
trza, to 1 5*5 kg powietrza w 24 godz. w ptuca wciijgni^- 
tego, zawiera 10 gram, bezwodnika kwasu w^glowego. 
Wilgotnosc powietrza jest bardzo zmienna; 1 m. sz. 
powietrza nasyconego wilgocia zawiera : 
przy — 2o"C. 1 06 gr. wody czyli 0 8 1. pary wodnej

» o -3 0 >> 4  8q  » j> » 4  » >» »

1> — 2 o 0 » 1 7 ■ 2 3 » » » 1 4 »  » »
» — 3o° » 3o *23 11 » 11 2 5 11 i) 11

Przyjtjwszy, ze cieplota w naszvch mieszkalnych 
pokojacb wynosi okolo 20°6 a powietrze w  tychze jest 
do polowy wilgoci;;. nasyconem, to przypada na kazdy 
metr sz. powietrza pokojowego 8'6 gr, czyli 7 1. pary 
wodnej. Czlowiek spotrzebuje w 24 godz. z powietrza 
wci^ganego do pluc przeci^ciowo okolo 0^48 m. sz. 
czyli 0-92 kg. bezwodnika kwasu w^glowego i 0-48 kg.

pary wodnej. Pröcz tego wydziela organizm za posre- 
dnictwem sköry w 24 godzinach okolo o'72 kg. wody, 
i 3ooo jednostek cieplika co czyni w przvblizeniu tyle. 
ciepla ile '/„ kilogramu wijgla sredniego przez spalenie 
w yd aje ; nast^pnie nietylko przez pluca ale takze przez 
skör^ dostaj^ si$ wydzieliny, ktöre czesto mniej wi^cej 
nieprzyjemnie a cz^stokroc obrzydliwie powietrze za- 
nieczyszczajq. i nieraz stac si^ moga powodem zarazy 
Mi^dzy temi zanieczyszczaniami, wydzielanemi nieustan- 
nic w powietrze, przewaza ilosciowo bezwodnik kwasu 
w^glowego.

Poniewaz ilosc zawartego bezwodnika kwasu w<j- 
glowego jest [latwq. stosunkowo do oznaczenia, a inne 
zanieczyszczenia zostaja z iloscia jego w stosunku pro- 
stym, przeto przyjmuje siq ilosc w powietrzu znajduja- 
cego si^ bezwodnika jako miara zanieczyszczenia p o 
wietrza.

W  mieszkaniach niepowinna ilosc bezwodnika 
kwasu wtjglowego przenosic o'-j— r 5°/ü0, chociaz 3— 4 
a nawet 1 0  objetosci na tysi^c znosi organizm przez 
dluzszy czas bez trudnosci.

Przy 3— 4 °/0 bezwodnika palq siij lampy niejasno 
i zachodzi trudnosc w oddechaniu, gdy zas ilosc tegoz 
wynosi 9 %  na obj^tosc, to powietrze takze dla ludzi 
i wielu zwierzat jest zaböjczem.

Czlowiek przyjmuje, jak juz wyzej przytoczono 
dziennie okolo 1 5'5 kg. pozywienia powietrznego, po- 
trzebuj^c przeci^ciowo tylko okolo 3 — 6 kg. wody 
i innvch plynöw wchodz^cych wsktad pozywienia.

T o  pozywienie powietrzne musimy przyjmowac 
w siebie nieustannie chociaz jest 01 10  nawet zanieczysz- 
czonem i niebezpiecznem; co zas do plynöw i innych 
srodköw pozywienia mamy wi^ksza swobod^ w wybo-



rze czasu i jakosci tychze. Nieorganiczne i organiczne 
ciala, zalqzki, miazmy, drozdzki i t. p., dostajq si^ wraz 
z powietrzem do oddechania sluzqcem daleko latwiej 
i wsröd okolicznosci o wiele szkodliwszych do organi- 
zmu jak za posrednictwem wody. Jakosc powietrza od- 
dechanego, wywiera zatem o wiele wazniejszy w plyw  
na zdrowie mieszkancow jak jakose wody do picia, 
z czego wyplyw ac winno jak najwi^ksze staranie si(g 
o zaopatrzenie mieszkan naszych w zdrovve powietrze,
0 utrzymvwanie go w czystosci, jakotez o polepszenie 
tegoz w razie zachodzacej potrzeby.

Czlowiek wydaje jak wyzej powiedziano na go- 
dzin^ przeci^ciowo 20 1. t. j. 38 gr. bezwodnika wijglo 
wego z pluc swoich i zanieczyszcza 20 m. sz. powie
trza 1 1. czyli i°/on bezwodnika kwasu w^glowego. 
Swieze powietrze zawiera jednak juz 0 .3— 5° ou kwasu 
w^glowego, zatem osoba jedna w tych 20 m. sz. p o
wietrza podnosi w kazdej godzinie ilosc kwasu w^glo- 
wego do cyfry r 3— r 5°. 00.

W edlug doswiadczen, dotychczas czynionych, i w e
dlug dzisiejszego stanu umiej^tnosci zdrowotnej, zada 
si^ w zasadzie wi^kszej wym iany powietrza jak 20 m. sz. 
na osob^ i godzinij. W edlug wskazowek Marino., przy- 
je,tych obecnie za norm^ przy obliczaniu potrzebnej 
ilosci powietrza na godzin^ i osob^ , ustanawia siij 
w szkolach 1 1 — 3o m. sz. w koszarach podczas dniu 
3o, w nocy 40, w teatrach, w salach balowych it J .  we 
dlug czasu trwania zebran 3o — 60, w  wiezieniach 5o, 
w warsztatach w miar^ zanieczyszczenia powietrza 
60— 100, w szpitalach 60— 100, w izbach chorych epi- 
demicznych 1 5o, w stajniach 100 m. sz. na osob^
1 godzirnj.

Z przestrzeni zamieszkalych winno byc zepsute 
powietrze jak najrychlej usuwane a natomiast swieze 
powietrze wprowadzane, izby to nie stalo si^ dla miesz- 
kancow nieprzyjemnem lub co gorzej szkoJl iw em ; przy- 
p lyw  czystego powietrza cieploty odpowiednej, powi- 
nien si§ odbywac w nalezytej ilosci z usuni^ciem je- 
dnakowoz nieprzyjemnego i szkodliwego przeciqgu.

Zqdaniom tym nie mozna jednak tak latwo a 
przedewszystkiem tanio zadosyc uczynic, jakby si^ to 
na pozör wydawac moglo. W  domach mieszezanskich 
gdzie najcz^sciej znajdujq si§ mniejsze przestrzenie, 
w ktörych przewaznie nie wiele osöb przez dluzszy 
czas przebywa, przewietrzanie stosunkowo nie przed- 
stawia wielkich trudnosci. W ezm y na uwag^ zwykly 
poköj o 5 mctr. dlug. 5 m. szerok. i 4 m. wvsokosci, 
zatem 100 m. szer. przestrzeni, w ktörym 4 osoby prze- 
bywajq bez przestanku, to z uwagi, ze na osobtj i go- 
dzimj potrzeba 3o m. sz. swiezego powietrza, to winno 
byc wprowadzonem do pokoju co godzin^ 120 m. sz. 
czyli na sekund^ o o 33 m. sz. powietrza, a co satno 
z siebie wynika pow'ietrze zuzyte w rownej ilosci wypro- 
wadzone; kanat do wyprowadzenia powietrza z pokoju

majqcy 6” szer. i 12 ”  dlug. w przekroju, t. j. 7® ’ CH 
czyli o-o 5o m. pow. usunie t(j ilosc powietrza o 'o 33 m. sz. 
na Sekunda, jezeli powietrze wyplywajq.ee bijdzie mialo 
chyzosc srednia, o-o66 m. na sekund^. T a  chyzosc 
osiqgni^tq zostanie, przy cieplocie wyzszej nieco po
wietrza w kanale, gdv kanal b^dzie wewnqtrz
gladki, nie b^dzie mial mocnych zagiec i zw^zen oraz 
opatrzonym zostanie odpowiednim wylotem si^gajqcym 
ponad dach budynku.

Z tego wvplywa zarazem, ze podlug podanveh 
przypuszczen, odpow’iadajqcych potrzebom w najli- 
czniejszych wypadkach, w pokoju wi§kszym o 2 oknach, 
kanal do usuni^cia powietrza potrzebuje byc wykona- 
nym w rozmiarze o 'o 5 m. pow. Niepopelnionoby bl^du 
przeciw zasadom zdrowotnym, gdyby dla mieszkan 
szczegolniej takich, w ktörych gaz do palenia bywa 
uzywanym, przyj^to za regul^ urzqdzanie kanalöw prze- 
wiewnveh o przekroju co najmniej o-02 5 m. pow. na 
kczde okno pokoju.

Swieze powietrze wplywa do naszveh mieszkan 
po wiqkszej cz^sci drzwiami i oknami, w malej cz^sci 
porami muröw, sufitöw i podlög. Szczegolniej szpara- 
mi okiennemi wdziera si§ prqd powietrza zimnego do 
pokoju, bqdqcy dla tych, ktörzy dlugo i wiele okolo 
okien przebywac sq zniewoleni, bardzo nieprzyjeronym 
a nawet dla ich zdrowia szkodliwym. Zyczvcby zatem 
nalezalo, aby swieze powietrze niezbyt malym kana- 
lem, najlepiej w blizkosci pieca do pokoju bylo wpro- 
wadzanem. Przez to nietylko pr^zenie powietrza w prze
strzeni msjqcej si<j ogrzac i przewietrzyc zostaloby 
zmniejszonem, ale i unikni^toby albo przynajmniej zmniej- 
szono przeciag powstaly przez wdzieranie siij powie
trza przez okna. Doprowadzanie powietrza swiezego 
osobnemi kanalami jest tem konieczniejsze, im wi^ksza 
jest potrzeba swiezego powietrza w celu przewietrza- 
nia mieszkania.

Jezeli powietrze swieze nieogrzane poprzednio 
wplywaloby do pokoju, to doplyw ten powinien byc 
ile moznosci skierowany prostopadle ku görze, albowiem 
tym sposobem zimny prad powietrza najmniej jeszcze 
uczuc by si(g dawal, a wymiijszanie powietrza zimnego 
z cieplem znajdujqcem siij pod sufitem, najlepiej by si^ 
odbywalo. Doplyw odpowiednio (do i 5nC) ogrzanego 
wprzöd swiezego powietrza nie da sisj uczuc nieprzy- 
jemnie, skoro nie b^dzie tenze mial chyzosci w'i^kszej 
jak o-3o —0‘40 m. na sekundij. Przewietrzne kanaly 
w mniejszych budynkach najlepiej wyprowadzac wprost 
po nad dach. O Jprowadzanie zas w dol ku kominowi 
lub ku ekshaustorowi poruszanemu za pomoeq sily ma- 
szvnowej, nie jest praktycznem i latwem w zwyklych 
mieszezanskich domach.

Kazdy w mieszkaniu znajdujacv siij kanal, przezna- 
czony do odplywu powietrza, powinien miec 2 otwory 
odpowiednio zamykane, jeden blizko podlogi, drugi pod
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sufitem. Gdv zimne powietrza od podlogi ma byc wpro- 
wadzone a w miejsce tegoz wprowadzone cieple powie
trze, ktöra to czynnosc podezas przewietrzania zimowego 
przypada, to powietrze powinno odplywac dolem. Skoro 
w przestrzeni pokoju okaze si^ zbyteczne gor^co, albo 
gor;jce wytwory spalenia z plomieni gazowych pod sufi
tem si^ zbiorq, natenczas odply w wskazanym jest otworem 
u göry si$ znajduj^cym. Kuchnie, wyehodki, stajnie po- 
winny miec kanaly do odpiywu powietrza pod powala. 
Otworzywszy drzwi takiego lo k a lu , zauwazymy, ze 
powietrze zewn^trzne pocznie don wplywac i niemiie 
wonie tem samem wewn^trz dorau si^ nie rozszerz^. 
Gdy powietrze gruntowe zwyczajnie obfitsze jest w be- 
zwodnik kwasu w^glowego od powietrza atmosferycz- 
nego, a opröcz tego zawierac moze niebezpieczne za- 
razki, to powinny mieszkania byc ile moznosci uchro- 
nione od doplywm powietrza gruntowego, zatem tarn 
gdzie podioga pokoju z ziemiq si^ styka, jak juz wyzej 
powiedziano, nalezy ziemi^ pod podioga co najmniej 
na gl^bokosc o '3o m. palonem wapnem odwonic od- 
czyscic i osuszyc. Röwniez dobrem b^dzie utozyc pod 
podioga rury drenowe, polaczone z kanaiami powie- 
trznemi po nad dach wyprowadzonemi, przez co gazy 
z ziemi si^ wydobywaj^ce zostan^ wyprowadzone na 
zewn^trz i przestan^ wnikac w przestrzeni mieszkan.

Niemniej i na to zwazac nalezy, aby kanaiy do- 
prowadzajace powietrze swieze do mieszkan nie wpro- 
wadzaiy szkodliwego powietrza gruntowego. Podwörza 
mniejsze kryte, wprowadzane w budynki w celu oswie
tlenia tychze, b^d^ce zarazem miejscem obejmujqcem 
wyehodki, powinny bvc przewietrzane za pomoc^ ka-

naiu, maj^eego o ’ i m. pow. przekroju, ktöry kanai 
wprost z ulicy prowadzony, ma na celu dostarczania 
w dolnq. cz^sc swiezego powietrza.

Trudno uwierzvc, jak wiele kurzu, kopciu i t. d. 
powietrze w miastach i fabrycznych miejscowosciach 
zawiera. Brudne ciemne miejsca, ktöre si^ okolo otwo- 
röw doprowadzajacych ciepie powietrze do pokojöw 
znajduje, powstaj^ mniej skutkiem wydzielania si^ z pie- 
cöw zw^glonych czqsteczek kurzu, lecz raczej skutkiem 
cz^steczek kopciu znajduj^cego si^ w zawieszeniu w po- 
wietrzu, a ktöry si<j nast^pnie przy otworach doplywo- 
wycli skutkiem zmniejszenia ruchu powietrza osiada. 
W  celu usuni^cia tych, dla mieszkan i niektörych ga- 
l<jzi przemysiowych nader nieprzyjemnych i szkodli- 
wych cz^stek kopciu z pow ietrza , usilowano takowe 
przepuszczac przez gaz^ , wat£, flanel^ i t. p. Podo- 
bne przyrzady dzialaj^ce jak filtry wymagaj^ nadzoru 
starannego i umiej^tnego, oraz cz^stego czyszczenia. 
Zachodzi takze potrzeba utrzymywania dosyc znacznej 
röznicv co do cisnienia powietrza, aby wym agane ilosci 
powietrza wentylacyjnego przez filtry przeprowadzac 
si da ly. Z tego powodu filtry do domöw mieszkalnych- 
nie moga byc zalecane.

Przewazna cz^sc mieszkancöw woli raczej odde- 
chac ziem powietrzem, jak si^ narazic na zimno, zt^d 
w mieszkaniach biedniejszej ludnosci znajdujemy z po
wodu oszcz^dnosci zbytniej paliwa, nieraz okropnie nie- 
zdrowe powietrze. Podobnie zle powietrze znalazlem 
w sypialniach zakladöw wyehowawczych i w wagonach 
tramwajowych.

Jakie niebezpieczeüstwo w razie pozaru przedstawia gaz swietlny.

obec najrozmaitszych s^döw i uprzedzen panu- 
j^cych w tym przedmiocie, nie b^dzie od rzeczy 

obznajomic czytelnikow naszych ze sprawq b^d^cq dzi- 
siaj na porz^dku dziennym. Opierac si<j b^dziemy tutaj 
na opinii jakq. wydal dr. Schilling, autor dzieta o wy- 
robie gazu swietlnego (Handbuch f ü r  Steinkohlengas 
beleuchtung), w  odpowiedzi na pytanie Rady zawiado- 
wczej strazy pozarnej ochotniczej w Monachium.

Przy rozwazaniu pytania, o ile gaz swietlny staje 
si^ niebezpiecznym w czasie po z aru , lub jakim sposo- 
bem moze si^ stac powodem tegoz, musimy uwzgl^- 
d n ic : i) czy i w jaki sposöb moze powstac explozya
gazu, 2) o ile gaz jako powöd i podnieta pozaru jest 
niebezpiecznym.

Co do pierwszego, to musimy skonstatowac, ze 
gaz sam przez si$ explodowac nie moze, nawet wöw- 
cz a s , gdy si^ znajduje w rozzarzonej rurze, bo jak

wiadomo, gaz wytwarza si^ w rozzarzonycb retortach, 
w cieplocie jakiej nigdy pozar nie wytwarza. Ty lko  
wöwezas, gdv gaz pomi^szany zostanie z powietrzem 
atmosferycznem, i to w pewnej oznaczonej granicy, 
moze powstac wybuchajqya mi^szanina. Przy mi^szani- 
nie 1 cz. gazu i 4  —5 cz. na obj^tosö powietrza, nie 
ma jeszcze zadnego niebezpieczenstwa, w razie jednak 
gdy wi^cej powietrza doplynie, mi^szanina ta staje si$ 
zdoln^ do exp lozyi, a przy 1 cz. gazu na 10  cz. p o
wietrza, zdolnosc do explozyi jest najwi^ksz^, poczem 
znowu op ad a , tak iz przy 1 cz. gazu na 14  cz. p o
wietrza zupelnie ustaje. A  wi^c zanim nastqpi explo
zya musi si^ przedtem 1 cz. gazu zmi^szac z 4 — 14 razy 
wi^ksz^ obj^tosci^ powietrza. Jak  wiadom o, w rurach 
znajduje si^ czysty gaz, a poniewaz jest zawsze pod 
pewnem cisnieniem, ktöre z fabryki gazu rozprzestrze- 
nia si^ az do ostatecznych konczyn rur, t. j. przy pa-
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nikach, wi<jc powietrze do wn^trza rur wejsc nie mo
z e , a zatem nawet w razie rozgrzania nie ma obawy 
wybuchu. Jezeli gaz w jakikolwiek sposöb wplyw a 
w przestrzen zamkni^tq, to tylko wöwczas moze si§ 
wytworzyc miijszanina explodujqca, gdy gaz nie jest 
zapalonym. Jezeli przez otwarty kurek przy palniku 
podczas dnia gaz w y p iy w a , to moze wöwczas za 
wzniesieniem swiatla, lub za zapaleniem plomienia ga- 
zowego, nastapic wybuch. Röwniez, gdy otworzymy, 
odsrubujemy zegar gazow y, a przez to zezwolimy, 
izby powietrze do wnijtrza tegoz si^ dostalo, to przy 
wzniesieniu swiatla moze gaz explodowac. Na szczescie 
gaz wyplyw'ajqcy mozna w tej chwili rozpoznac za 
pomocq zmysiu powonienia, i to wöwczas jeszcze za- 
nim si^ mi^szanina wybuchajqca wytworzyc jest zdol- 
n q , a jezeli si$ zachowa tq prostq ostroznosc, izby do 
przestrzeni, w ktörej czuc gaz, ze swiatlem nie wcho- 
dzic, tvlko przedtem przez otwarcie okien t<j przestrzen 
przewietrzyc, gdy si^ nast^pnie przewodöw gazowych 
t. j. rur swiatlem niepröbuje , to wöwczas o zadnem 
niebezpieczenstwie mowy byc nie moze.

Gdy w razie pozaru gaz wypiyw a, to takze nie 
ma niebezpieczenstwa, bo albo jest gaz zamknisjtym, 
albo tez w plyw a do przestrzeni, w ktörej si(j ogien 
znajduje, W  pierwszym razie, gdy si^ jakas rura stopi, 
gaz wyplywajqcy z rury bfjdzie. siq spokojnie spalal. 
W  drugim razie röwniez b^dzie si$ p a li l , nie przed- 
stawiajqc zadnego niebezpiieczenstwa wybuchu. A wi^c 
p o dcza s p o \a r u  nie m o \e  ^achod^ic obaira  w y b u c h u  
S a \ u -

Co si^ tyczv pvtania drugiego, o ile gaz swietlny 
moze si^ stac przyczynq pozaru, to musimv odpowie- 
dziec, ze gaz nalezy do rodzaju oswietlen najmniej 
niebezpiecznych. Najprzöd gaz , z wyjqtkiem w razie 
gdy si$ go przewodzi rurami gutaperkowemi, spala si^ 
w jednym punkcie stalym. Dalej przyrzadv w ktörvch 
si§ spala, sq trudne do zniszczenia, nie jest on röwniez 
latwo zapalnq cieczq, ktöra przez nieostroznosc, przez 
rozbicie lampy i zetkni^cie z ogniem latwo si^ zapala, 
rozlewajac si^ po otaczajqcych przedmiotach. Podczas 
•pozaru urzqdzenia gazowe mogq byc w dwojaki spo
söb zniszczone, albo przez ogien, albo przez gwalto- 
wne zewn^trzne uszkodzenie. Jednak, gdy jak wyzej 
wykazano, przy wyplywde gazu nie moze nastqpic w y 
buch, to wi^c w razie uszkodzenia rury podczas pozaru 
gaz wyplywajqcy nie przedstawia zadnego innego nie- 
bezpieczenstwa, opröcz t e g o , ze si^ b^dzie palil wi^- 
kszym lub mniejszym plomieniem.

R u ry  otowiane sq naturalnie latwiej dost^pne

wszelkiem zewnqtrznem uszkodzeniom, jak rury zelazne. 
W  Monachium w roku 1880, wydano rozporzqdzenie, 
iz rury gazowe majq byc tvlko z zelaza kutego, a rury 
olowiane mogq byc zakladane tylko na mocy zezwole- 
nia odpowiedniej wladzy. Polqczenia pojedvnczych ka- 
walköw rur majq byc uskuteczniane przez zasrubowa- 
nie, nigdy zas przez zatapianie.. Kawalki Iqczqce majq 
byc zawsze z zelaza kutego, rury zelazne przy polq- 
czeniu z rurami gutaperkowemi zaopatrzone kurkiem. 
Jezeli cale urzqdzenie gazowe jest odpowiednio zalo- 
zone, z urz^du zbadane, to w razie pozaru przez dluz- 
szy czas moze si<g gaz spokojnie palic. üopiero w ra
zie obawy zawalenia stropöw, pojedynczych cz^sci bu- 
dynku, co nast^puje po dluzszem trwaniu ognia, m o
zna zamknqc kurek z ulicv przy wejsciu do budynku.

Umieszczenie glöwnego kurka zamykajqcego cale 
urzqdzenie gazowe pewmego budynku, jest nadzwyczaj 
wazne. W öwczas gdy rury wewnqtrz budynku dawano 
z olowiu, umieszczano zwykle kurek ten w malej stu- 
dzience przykrytej odpowiedniq przykrywq w chodniku 
przy wejsciu rury glöwnej do budynku. Jednak z cza- 
sem kurki te wskutek wilgoci sniedzialv, i w razie po- 
trzeby siedzialy tak mocno, ze ich zamknqc nie bylo 
mozna. Dzisiaj kurki te mieszcza si§ zwykle w parte- 
rze lub w piwnicy domöw, w' miejscu, ktöre w razie 
pozaru jest latwo dostfjpnem. Wvstarcza wiqc jeden 
obröt o 9'j° kluczem lub obc^gami, a cale wewn^trzne 
urzqdzenie b^dzie odci^tem. Gdyby umieszczanie tych 
kurköw mozna bylo poddac urz^dowej kontroli, to by
lo by to bardzo pozytecznem. Znaczenie tych kurköw 
jest nadzwyczaj wielkiem dla przestrzeni gdzie si^ gro- 
madzi wi^ksza ilosc osöb, a witjc teatry, sale balowe, 
koncertowe, etc.

W  takich lokalach urzqdzenie gazowe winno byc 
tak zalozonem, izby mozna bylo osobno zamknqc 
plomienie oswietlajqce przestrzen w ktörej si$ ludzie 
gromadzq a osobno plomienie na korytarzach , scho- 
dach itp. W  domu mieszkalnym, gdzie to urzqdzenie 
bylo zbyt trudnem, kurek glöwny ma byc umieszczo- 
nym w- miejscu dost^pnem, a klucz od niego w pe- 
wnych r^kach.

Uwagi powyzsze tak proste, tak latwe do zrozu- 
mienia, a jednak ilez balamutnych przepisöw policyjno- 
ogniowych istnieje w tej mierze. Smutna katastrofa 
Ring-teatru najlepszym tego dowodem. A  powodu tego 
zlego, szukac nalezy w tem, ze przepisy wychodzq z pod 
piöra ludzi, ktörzy o rzeczy samej, nie majq jasnego 
poj^cia, a u ktörych obawa göruje nad rozumem.

S. Z.
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S p r a w y  T o w a r z y s t w  techn.

K ra k o w s k is  T o w a rz y s tw o  te c h n ic z n e .
Sprawozdanie z posiedzenia w d. 13 lutego 1882 r. —  Prze- 

wodniczgcy: Dr. Br%e%inski. Sekretarz: M . Dqbrowski. Cztonköw 
öbecnych 25.

l*o przyj^ciu protokölu z ostatniego posiedzenia bez uwag, 
Przewodnicz^cy zawiadam ia o zatwierdzeniu przez W ys. c. k. Na- 
miestnictwo poprawek w  statucie Tow arzystw a, poczem Zgrom a- 
dzenie przyjm uje na czlonka T ow arzystw a p. Ja n a  Feintucha, ar- 
chitekta w  W iedniu.

Na porzgdku dziennym wniosek Redakcyi o powi^kszenie 
subwencyi na wydawnictwo C^asopisma z 5oo na 700 ztr. Spra- 
wozdawca czl. K ac\m arski m otywuje wniosek potrzeb^ rozszerze- 
nia rozm iaröw C^asopisma, ktore nie zawsze wypetnione byc moze 
artykutami udzielanemi przez autoröw bez w ynagrodzenia; podaje 
nadto do wiadom osci, ze Redakcya uchwalita jednemu ze swych 
cztonköw udzielic stale wynagrodzenie za szczegölne za'j^cie si$ w y- 
pelnieniem numeröw i dopilnowanie regularne wychodzenia tako- 
w ych . Po krotkiej dyskusyi, w ktörej bior^ udziat czl.: Dqbrowski, 
Knaus, Kulakowski, z^dany przez Redakcya kredyt dodatkowy w ilo- 
sci 200 ztr. uchwalono. Czt. Krause jako sprawozdawca kom isyi 
wyznaczonej do rozpatrzenia wniosku czt. Dqbrowskiego o zatoze- 
nie czytelni T o w . techn.. przedstawia zasady przez t§z kom isyi uchwa- 
lone, a majgce stuzyc za podstaw^ der opracowania regulam inu pro- 
jektowanego »Kota technicznego«. T e  punkta zasadnicze brzmiaty 
jak nast^puje:

1) T ow arzystw o techniczne urzadza w  m ysl § 3 statutu T o 
w arzystw a dla swoich cclow i potrzeb, lokal zebran, pod nazw$ 
»Koto techniczne«.

2) Geiern »Kota« jest rozbudzenie zycia towarzyskiego mi$- 
dzy technikami oraz popieranie d^znosci T ow arzystw a technicznego 
okreslonych § 1 Statutu.

3) Cztonkami »Kota« s^ w szyscy cztonkowie T ow arzystw a 
technicznego, oraz osoby nie b$d$ce cztonkami tegoz, o ktörych 
przyj^ciu do »Kota« orzeka Tow arzystw o techniczne.

4) Zarz^d »Kota« technicznego obieraj§ cztonkowie tegoz 
z pomi^dzy siebie z zastrzezeniem, aby Prezes i przynajm niej po- 
towa cztonköw zarz^du byli cztonkami T ow arzystw a techn.

5) W szelkie kwestye sporne »Kota« rozstrzyga Tow arzystw o 
techniczne.

Sprawozdawca wyraza jednak zdanie, ze Kom isya waha si§, 
czy ma teraz wnioski swe Tow arzystw u przedktadac, wobec swiezo 
zapadtej uchwaty uszczuplajacej znacznie fundusze Tow arzystw a. 
Czt. Dqbrowski wyraza to samo zapatrywanie, a nie chc^c przecig- 
zac budzetu Tow arzystw a, swiezo uchwalonym  kredytem obarezo- 
nego, wnosi cofnigcie z porzadku dziennego i cdroczenie spraw y 
zatozenia »Kota« ktöreby takze subwencyi okoto 3oo ztr. w ym a- 
gato. W  tym duchu przem awia reszta kom isyi pröcz czt. Lindquista , 
ktöry w ym ownie usituje wniosek utrzym ac i jest przeciwny jego 
cofni^ciu.

Czt. O dr^ywolski, Kac\m arski, K aro l Zaremba przem awiaj^ 
przeciw wnioskom  zasadniczym kom isyi, ktörej zarzucaj^, ze od- 
biegta od pierwotnego zamiaru wnioskodawey i ze zamierza stwo- 
rzyc niebezpieczny dla T ow arzystw a dualizm. Czton. Dqbrowski, 
K rause, Kulakowski broni$ si$ przeciw temu zarzutowi i dowodzg, 
ze w  kazdym punkeie wniosku kom isyi zawarowan^ jest przewaga 
i zwierzchnictwo T ow arzystw u technicznemu. W obec zarzutöw strony 
przeciwnej oswiadeza czt. Lindquist imieniem kolegöw, ze Kom isya 
wnioski sw oje cofa i rozwi^zuje si^. Oswiadczenie to przyj^to do 
wiadomosci i przystgpiono do porzadku dziennego.

Czt. Zarem ba S. imieniem wiqkszosci Kom isyi zjazdowej zdaje 
sprawy z obrad nad wnioskami czton. Meusa. Co do pierwszego 
wniosku »obmyslenie sposobu zrysowania istniejacych zabytköw 
historycznych budownietwa polskiego«, cata kom isya zgodzita si$, 
aby m ysl t£ uwazac jako rozwini^cie wniosku, juz w tej mierze 
przez Kom isya zjazdow^ postawionego i osobno go nie traktowac ; 
na proponowana zas mysl w ystaw y m ateryatöw budowlanych pod
czas zjazdu dla znacznych kosztöw i krötkosci czasu zgodz*ic si§ 
nie moze i przechodzi nad t  ̂ sprawy do. porzadku dziennego.

Po krotkiej dyskusyi w  ktörej bior$ udziat czt.: S. Zaremba, 
Meus i Dqbrowski, ktöry oswiadeza si$ imieniem znacznej m niej- 
szosci komisyi za wnioskiem 2-gim czt. Meusa, a w kazdym razie 
z$da, aby przejscie do porzadku dziennego byto motywowarie. Z gro- 
madzenie przychyla si$ do zdania wi^kszosci komisyjnöj, lecz za- 
miast zwyklego przejscia do porzadku dziennego, przyjm uje moty- 
wowane tej tresc i:

»Uznaj^c waznosc w ystaw y technicznej podczas zjazdu, ko
m isya uwaza jednak czas ku temu jako zbyt krötki, i oswiadeza 
si§ za zaniechaniem w ystaw y m ateryatöw budowlanych na I zjez- 
dzie polskich techniköw.«

Nakoniec w skutek interpelacyi czt. Lus^c^kiewic^a w spra- 
wie planöw na budowy teatru w  Krakow ie, uchwalono poezynic 
kroki u p. prezydenta miasta dra W eigla , aby na projekt budowy 
teatru ogtoszony zostal konkurs i wybrano deputacy§ w  tym celu 
ztozon^ z p p .: dra Br^e^iiiskiego, nadinzyniera M atuli i.in zyn iera  
hus\c\kiewic\a.

Posiedzenie zakonezono po godzinie 9-tej wieezör.

Sprawozdanie z posiedzenia w d. 27 lutego 1882 r. —  Prze- 
wodnicz^cy: dr. Br^e^ihski. Sekretarz: M . Dqbrowski. Cztonköw 
öbecnych 3o.

Protoköt z ostatniego posiedzenia zatwierdzono; przyj^to na 
cztonköw Tow arzystw a pp. :

Adolfa M atejkg, rz^d. adjunkta budownietwa.
W ladystawa Ekielskiego, architekta w W arszawie.
Teodora Talowskiego, asyst. budown. w Inst, techn. przem.
Bronislawa Gorskiego, prakt. budowniczego.
Ignacego M orawieckiego, prakt. budowniczego.

Na interpelacyi czton. Kolod^iejskiego, jak postsjpiono z u- 
chwat^ spowodowan^ wnioskiem czt. Dqbrowskiego  w  spraw ie 
otwarcia lokalu zebran Tow arzystw a, wywi^zata si§ dtuga dyskusya 
w  ktörej w szyscy niemal obeeni cztonkowie wzi§li udziat. Zgrom a- 
dzenie uchwalito wynaj^c na ten cel lokal w  R ynku  na I pi^trze 
w  domu pod l. 46 nad sklepem H aw etki; w  sprawie zas admini- 
stracyi tegoz postanowito powierzyc zarzqd komisyi z 7 cztonköw 
w sktad ktörej w eszli, pröcz Podskarbiego i Bibliotekarza 'I’owarz. 
p p .: Grychowski, Kolod^iejski, Krause , Kulakowski i M iarc\yhski.

Nastipnie Przewodmcz^cy zawiadomit Zgrom adzenie, ze S e 
kretarz T ow arzystw a dla powodöw od niego niezaleznych ztozyt 
urz^d. Po krötkich wyjasnieniach sprawa ta zatatwioni zostata i 
Zgrom adzenie przyj^to wniosek czt. Lindquista, aby uznajqc po- 
wody, ktöre czt. Dqbrowskiego sktonity do zrzeczenia si^ urz^du 
Sekretarza, Tow arzystw o zrzeczenia tego nie przy jito . W niosek ten 
jednogtosnie uchwalony, sktonit czton. Dqbrowskiego  do cofni^cia 
rezygnacyi.

Nadeszte ze Lw ow a pismo w  sprawie zjazdu przekazano K o 
m isyi z jazd ow ej; poczem Przewoduicz^cy zdat sprawy z bytnosci 
delegatöw Tow arzystw a u p. prezydenta dra W eigla, w  celu prze- 
dtozenia Mu zyezenia techniköw tutejsz)rch, aby projekt budowy
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nowego teatru w  drodze konkursu rozwi^zany zostal. Pan Prezy- 
dent oswiadczyl, i e  jest za tem, aby b y l ro\pisany konkurs ogölny  
dla architektöw polskich na p la n y  teatru w Krakowie, i dodat, 
\c \v ka\dej wa\nie]s\ej sprawie technic\nej ch^tnie \asieLgac bed^ie 
\dania krakowskiego Towarzystw a technicznego.

Sprawozdanie to przyj^to z oznakami zadovvolenia.
Czl. Zaremba S., zwraca uw ag$ Kom isyi slownikowej na nie- 

ktöre skröcenia nazw i term inöw technicznych przez K o m isyi slo- 
wnikow^ T ow . lw ow skiego politechn. proponowane.

Czt. Lindquist interpeluje Zarz^d, w sprawie wniosku cz\. 
Kulakowskiego  co do szkoty dla podm ajstrzych. W nioskodawca 
uspray/iedliwia kom isy i brakiem m ateryalöw. Sekretärz Tow. za- 
znacza, ze D yrekcye szköl przem yslowych w  Przem yslu i Lw ow ie 
na dwukrotr.^ odezw§ o pfogram  nie odpowiedzialy. Cz\. Zaremba 
K a ro l widzi powöd opöznienia spraw y w  znaczn\ch röznicach mi§- 
dzy zapatryvvaniami wnioskodaw cy a opinis| Zarz^du i niektörych 
Czlonköw kom isyi. Chodzitoby o ulozenie punktöw zasadniczych 
programu przyszlej Szkoly podm ajstrzych, i w  tym celu wnosi, aby 
na nast^pnem posiedzeniu otwarta zostala nad tym przedmiotem 
dyskusya. P r\ew odnic\qcy  jest zdania, aby w dyskusyi udzial w/i^li 
Czlonkowie maj^cy praktyczne doswiadczenie. Uchwalono wniosek 
czl. Zarem by K.

Zakohczyt posiedzenie czl. Kulakowski kilkom a slowam i zalu 
dla zm arlego s. p. Ju lian a  Grabowskiego , prof. chemii w  Inst, techn. 
przem., ktöry byl dawniej czlonkiem T ow arzystw a technicznego.

Dnia 2-go marca 1882 r. o godzinie 7-mej nasfcjpilo otw ar- 
cie lokalu T ow arzystw a technicznego (Rynek, linia A — B, Nro 46.) 
Obecny prezydent miasta dr. F . W eigel, w  odpowiedzi na powi- 
tanie prezesa T ow . dr. ßr^e^ihskiego, w yrazil si§ z uznaniem o 
dotychczasowej dzialalnosci Tow arzystw a, przyrzekaj^c dalszym 
czynnosciom Tow arzystw a swq pomoc i poparcie.

Izba inzynierska kröl. Galicyi i W. ks. Krakowskiego, odb§dzie 
w  dniu 23 marca 1882 r. o godz. 10  przedpoludniem w Krakowie 
swe zwyczajne W alne posiedzenie. Porz^dek obrad nast^puj^cy:

1) Odczytanie protokdlu z ostatniego W alnego zgromadzenia.
2) Sprawozdanie z czynnosci Izby inzynierskiej.
3) W ybör komisyi szkontruj^cej.
4) W nioski Czlonköw.
5) W ybör miejsca zebrania nast^pnego walnego zgromadzenia. 

T o w a rz y s tw o  p o l i te c h n ic z n e  w e  L w o w ie .
W dniu 28 stycznia 1882 r., odbylo si§ pod przewodnictwem 

R . bar. Gostkowskiego doroczne walne Zgrom adzenie rzeczonego 
tow arzystw a. Po przyj^ciu protokölu z poprzedniego posiedzenia, 
sekretarz p. Stwiertnia odczytal sprawozdanie, ktöre w  streszczeniu 
podajem y.

Z pocz^tkiem roku 1881 liczylo Tow arzystw o 679 czlonköw, 
w  ci^gu roku wstqpilo 2 1 czlonköw, wystqpilo 1 1 ;  w  skutek zale- 
gania z oplat^ wykreslono 25, zostaje z koncem roku 1881 55o 
czlonköw zw yczajnych i 2 korespondentöw. Zgrom adzen tygodnio- 
w ych , poswi^conych omawianiu tematöw naukowych odbyto 17. 
Opröcz tego urz^dzilo T ow arzystw o odczyt publiazny ,,0  trz^sieniu 
ziemi w  Zagrzebiu“  i koncert telefoniczny. Dalej postancw il Zarz^d 
celem szerzenia wiadom osci z nauk technicznych urz^dzac wyklady 
publiczne bezplatne. Tow arzystw o bralo przez swego delegata udzial 
w  ankiecie z wolanej przez W ydzial k rajow y dla zbadania stanu 
przem yslu. Z wazniejszych spraw  podnioslo T ow . w  kole polskiem 
w W iedniu kwesty§ przedsi^biorstw i ruchu na kolei podkarpackiej; 
w Sejm ie o stabilizacy^ inzynieröw drög krajow ych i przyznanie 
glosu wirylnego Rektorowi Politechniki w e L w o w ie ; w. polskich 
kolach technicznych zwolanie zjazdu techniköw polskich a wspölnie 
z krak. Tow arzystw em  technicznem spraw y restauracyi W awelu. 
Kom isyi czynnych bylo pi^c: Kom isya dla zalozenia biura niwela- 
cyjnego, kom isya dla kanalizacyi i wodociqgöw dla Lw ow a, kom isya 
zjazdowa, kom isya dla zbadania spraw y oglaszania konkursöw, ko
misya statutow a; wreszcie w ostatku powolan^ zostala kom isya do 
zbadania typöw domöw m ieszkalnych. Stala kom isya stownikowa 
pracowala bez przerwy, czego dowodem nieprzerwane wydawnictw o 
m ateryalöw do slownika dol^czanych do „D zw ign i“ . Organ T o w a 
rzystwa D\wignia  wychodzi! bez przerwy w  65o egzem plarzach. 
Czytelnia T ow arzystw a zaopatrzon^ byla w 32 Czasopism techni
cznych a 9 nie technicznych, czqsciq za pieni^dze, czqsclq na w y- 
-mian§. Biblioteka liczy 246 dziel w 55o tcmach i 74 atlantöw. Na 
prowincyi posiada Tow arzystw o 18 reprezentantöw. Po przyj^ciu 
tego sprawozdania bez dyskusyi do wiadom osci, p. Stwiertnia przed
stawia wnioski Zarz^du o odst^pienie zbioru m ateryalöw budowla- 
nych ( 16  okazöw) szkole politechnicznej, oraz o podzi^kowanie 
kom isyi hlologicznej Akademii Umiej^tnosci za pomoc w sprawie 
slownictwa ktöre zostaj^ przez Zgrom adzenie przyj^te.

P. Laba imieniem komisyi lustracyjnej zdaje sprawy z stanu 
funduszöw Tow arz. Przychöd w ynosi! 4 ,258*5o zla. z czego zaleglo- 
sci wynoszfj 2,23o zla. Nadwyzka w  dochodach 238*36 zla. Fun- 
d u sz 'ze lazn y T ow arzystw a z koncem ubieglego roku n  i n 3 zla. 
Po uchwaleniu absolutoryum  dla Zarz^du, polecono Zarz^dowi przy- 
sztemu energiczne sci^ganie zaleglych wkladek. Nad wnioskami o 
zmian§ statutöw , przeszlo Zgrom adzenie na wniosek Zarz^du do 
porzqdku dziennego, poczem przystqpiono do w yb o rö w : Prezesem 
w ybrano: R. bar. G ostkow skiego; zast^p cq : Lud. Raciborskiego 
w sklad zarzqdu w e sz li: prof. B y k o w sk i, L. Becker, W. Görecki, 
N. Koväts, A. K uhn , W . L a b a , W l. Pözniak, L . R ad w ah ski, H. 
Stahl, P. Stwiertnia. Kom isya lu stracyjn a: Bauer, Babel, C how a- 
niec., St. Przychocki, W l. Zak. Z arzqd w ybrat sekretarzem  p. Pawla 
Stw iertni§, zast$pc| sekretarza p. Henryka S ta h la , a skarbnikiem 
Lucyana Beckera.

' ■

N E K R O L O G I A .
Dr. Julian Grabowski. N iezwykle liczny orszak zatobny od- 

prowadzit i-g o  b. m. zwloki dr. Juliana Grabowskiego na cmentarz 
krakow ski, jako m iejsce wiecznego dla nich spoczynku. Stowo po- 
zegnania i slowo szczerej wdzi^cznosci w ypow iedzieli nad sw iei^ 
mogiJij, dyrektor szkoty Techniczno-przem ystowej i jeden z uczniöw 
zm ariego profesora. Dla tego, kto z catem powotaniem byt nau- 
czycielem , najpoz^danszym pomnikiem jest niezawodnie uznanie 
i pozytek uczniöw. Pierwsze posiadat s. p. Ju lian  w  zupetnosci, 
drugiego widziat zaledwie pocz^tki. Najblizsze lata miaty dopiero 
stale zwiijkszac gromadkij Jego  wychow ancöw, pozytecznych sobie 
i przem ystowi krajowem u.

W srodku pracy, 4mierc poprzedzona dtug^ walk^ sit fizy- 
cznych z truj^c^ chorob|, przervvata pasmo zycia czynnego, ruchli- 
wego, zawsze swiadom ego celu swych d^zen. T a swiadom osc celu 
w skazywata i odpowiednie srodki —  a tak cate to zycie na dwie 
dziel^c potowy, tatwo paru okreslic wyrazam i. »Uczyc si^ jak naj- 
gruntowniej, aby dobryra byc profesorem, a pözniej dawac uczniom 
podstawij nauki i wiar^ w  zwyci^ztwo fachowego wyksztatcenia 
w  walce o byt wtasny i rozwöj spoteczny«.

S. p. Julian opuszczaj^c uczniöw, osierocit i wydzial chemii 
w szkole Techniczno-przem ystowej. On byt jej pierwszym  przeto- 
ionym , on dla niej wzorowo urzgdzit pracowni^, on zajm ow at naj-
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wazniejsz^ katedr$ technologii chemicznej. Spuscizna to nie Jada,
0 dziedzica trudniöj, niz przypuszczaj^ ci, co nie jasno czujjj czem 
winien byc wyklad technologii w  szkole technicznej z praktycznym 
kierunkiem.

Krötkie to nasze wspom nienie zam ykam y kilku datami.
S. p. Julian Grabowski. urodzil si<̂  w W arszawie 1848 roku

1 tarn ukonczyl wydziat przyrodniczo-m atem atyczny.»W roku 1871 
w yjechal do Berlina dla dalszych studyöw. W  nowo otworzonym 
uniwersytecie Strasburgskim  zostal m ianowany asystentem prof.

Beyera. Ztgd przeniösl si<£ do Lw ow a jako docent chemii na Uni
wersytecie i politechnice. W reszcie od r. 1877  do korica zycia po- 
zostawal w  Krakow ie.

Kilka prac oryginalnych i sumiennie dokonane tlomaczenia 
dziel chem icznych z dobyly Mu tytul czlonka korespondenta krak. 
Akademii Umiej^tnosci.

Niezwykle wczesnie zdobyvval godnosci naukowe i obyw a- 
te lsk ie , jak gdyby przeczuwal, ze i smierc nie zvvykle si$ pospieszy.

Czesc Jego pam i^ci!

N O T A T K I  T E C H N I C Z N E ,
Stowarzyszenie fabrykantöw cegty i wapm , odbylo w  dniu 

3 i 4 lutego b. r. swe doroczne posiedzenie w Berlin ie. Z licznych 
a ciekawych rozpraw przytaczam y nast^puj^ce: Stw ierdzono, iz 
cegty z polewjj tylko wöw czas mog^ przetrwac czas d lu g i, jezeli 
na wskrösc s^ wytrzym ale na w plyw y atm osfery, tak jak si$ to 
ma z ceglami w  budowlach w ieköw srednich. Dzisiejsza polewa 
upi^knia tylko cegly ale ich nie chroni. Grecy i Rzym ianie, u ktö- 
rych technika keram iczna, ze wzgl^du na doskonalosc i czystosc 
form oraz wielkosc przedmiotöw (palono przedmioty przeszlo 2 m. 
srednicy maj^ce) stala na niedoscignionym przez nas stopniu, nie 
uzyw ali polew y wcale, lecz röznych farb i powlok, ktöre przetrwaly 
w  swej pierwotnej bar wie po dzis dzien, podczas gdy dzisiejsze po- 
w loki po kilku latach juz bledn^ i* zmieniaj^ barwtj.

Co si^ tyczy w apna, to uznaj^c jego dobroc i stosownosc 
do zapraw z sam ego wapna, czy tez jako domieszki do cementu, 
skonstatowano, iz dotychczasowe sposoby gaszenia s^ praw ie bez 
wyjqtku niedostateczne. Przy gaszeniu bowiem czqstki nie zgaszone 
wpadaj^ do dolöw razem ze zgaszonemi. Prawie we wszystkich 
okazach dostarczonych przez fabryki wapna napotkano ten niedo- 
statek. Ta niepocieszajqca okolicznosc, iz w wapnie gaszonem znaj- 
duj^ si$ cz^stki niezgaszone, w plyw a bardzo szkodliwie na dobroc 
zaprawy i to do tego stopnia, iz w pewnym budynku musiano 
cz^sc m uröw, do ktorych podobnej zapraw y uzyto rozebrac (? P. R ). 
Uzycie cieplej wody do gaszen ia , przyczynia si~ znacznie do po- 
dniesienia dobroci wapna, a patentowany przyrz^d, w ktörym d e 
pp) wywifjzujgce si§ podczas procesu gaszenia, jest zatrzym ywane 
i odpowiednio zuzytkowane —  zasluguje na uznanie. Koszta spra- 
wienia tej maszyny zwracaj^ si$ przez podniesienie wydajnosci wapna.

Barwienie cementöw. Fabrykant cementu R . D yckerhoff, po- 
daje w D. B au\. nast^pujgce wskazöwki tycz^ce barwienia cementöw. 
B y  otrzymac cement z^danej barw y dodaje si§ nast^pujgce barwniki: 

dla cementu czarnego, Braunstein (Dwutlenek manganu) 117^
,, ,, czerwonego caput mortuum (^tlenek zelazowy) 6n/>
,, ,, zielonego, Ultramarin z ie lo n y .................................6%
,, ,, niebieskiego, ,, niebieski . . . .  b°/o

”  i6tteso \
„  ,, brunatnego f ^e r ...........................................  /0

W plyw  dodanych barwniköw na wytrzym alosc cementu jest 
nastt^puj^cy: dodatek ultram ariny podnDsi wytrzym alosc, zas doda- 
tek innych barwniköw obniza takow^, jednak ten zly skutek znosi 
si$ przez mielenie powtörne po dodaniu farby, tak, iz nie ma zadnej 
röznicy mi^dzy cementem barwionym  a cementem naturalnym. 
Cement D yckerhoff'a  czarny i czerwony okazywal przy pröbie, 
wedlug znanych norm przedsi^wzi^tej po dniach 28 wytrzym alosc 
20 kg. na cm. pow.

Linkrusta zwie si§ nowy tapet wynaleziony przez p. Walton 
w Staines (Anglia), a m aj^cy zast^pic drogie tapety skurzane. Ma

to byc mi^szanina celulozy, korku, papieru i t. p., ktöra rozrobiona 
na ciasto, zostaje rozci^gni^t^ na plötnie i przez prasowanie przy- 
ozdobion^ wypuktemi wzorami. W ypuklosc tych wzoröw moze byc 
znacznie wi^kszg; jak w tapetaah skurzanych. Linkrusta przyjm uje 
wszelkie farby i jest sprzedawan^ vv zwojach dowolnej dlugosci, 
podobno i 5 razy taniej jak tapety skurzane.

Kit dla rur przewodnich. Szczelnosc zupetna rur dla pary 
wody, gazu jest rzeczq koniecznjj-, dotychczas powszechnie uzyw any 
byw a kit zlozony z minii i lnianego o le ju , w ostatnich czasach 
znalazl uzycie kit plastyczny, w ytrzym aly na wilgoc i suche gor^co 
a nadto bardzo silny. Zeszczelnia on szpary lepiej, jest trwalszym  
od kitu miniowego, a do tego o potow§ tanszy. W celu przyrzg- 
dzenia tegoz bierze si$ röwne czesci palonego wapna, cementu, 
g liny garncarskiej i gliny gorszej, ktöre wysuszone miele si§ i sieje 
a po wym ieszaniu dokladnem dodaje si<̂  pokostu lnianego (1 funt 
na 6 funtövv kitu) i przerabiajq w  ciasto jak najstaranniej. Jezeli 
kit ten ma byc uzytym do zeszczelnienia ru r , w  ktorych woda 
krqzy, to korzystniej b^dzie nieco wzi^c cementu. Str.

Tunel kaletanski. W dniu 8 lutego b. r. S ir  John Hawkshow  
i inni znakomici inzynierowie an g ie lscy : pp. B a rlow , byly prezes 
inzynieröw cyw ilnych. B a r r y , Crampton, Brunlees, Easton , Clark 
Ilawkshow, w towarzystwie pp. Topley i W'hittaher, geologöw, zwie- 
dzili roboty przygotowawcze, ktöre koncesyonowane Tow arzystw o 
francuzkie kolei podm orskiej, w ykonyw a w Sangatte w blizkosci 
Calais celem przeprowadzenia tunelu podmorskiego.

Punktem w yjscia tych roböt, s^ dwa szyby obok siebie si^ 
znajduj^ce po 86 m. gl^bokosci kazdy. Szyb Nr. I majfjcy 2.5o m. 
srednicy, przeznaczony jest do wypom pow ywania wody i do wenty- 
lowania galeryi, drugi zas, maj^cy 5.4 m.srednicy, stuzyc b^dzie do 
wydobyw ania wykopanego materyalu i do spuszczania i w ydobywania 
robotniköw. Trzeci szyb mniej gl^boki dostarczac ma wody dla ko- 
tlöw  maszyn, sila ktörych zbiorowro przechodzi obecnie 3oo koni. Od 
dna pierwszych dwöch szyböw w kierunku pod morze rozpocz^to 
przekop dwöch galeryj. Glöwna galerya wykonana bez pomocy 
maszyn perferacyjnych, ma dlugosci i 5o m. i przedluzontj zostanie 
do i 5oo m. za pomoctj silnej maszyny sw idrowej wynalezionej przez 
p. Baum ont, pulkownika inzynieryi wojskowej angielskiej. Druga 
galerya znajduj^ca si^ o i 3 m. po nad pierwsztj sluzyc b(^dzie dla 
dosw'iadczen nad maszyny wynalazku anglika p. Brunton. G löwnym  
celem odwiedzin p. Hawkshow'a, inzynieröw i geologöw, ktörzy mu 
tow arzyszyli, bylo zbadanie pod wzgl^dem przepuszczalnosci wody 
warstw  kredowych stanowi^cych dno ciesniny mi^dzy Dower a 
Callais.

Szyby Tow arzystw a francuzkiego przecinajgce wszystkie war- 
stw y, zacz^wszy od warstw'y görnej kredy bialej bardzo pop^kanej 
do kredy szarej tak zwanej kredy Rouahskiej i do glin Ganetah-



3 4

skich znajdujacych si<£ pod szara kredg, dozw olily odbyc potrzebne 
studya vv sposöb zupelnie zadowalniaj^cy.

Podezas bicia tych szybow znaleziono, ze do 5y m. gl^bo- 
kosci, licz^c od görnego otworu, w arstw y s<| bardzo przepuszczalne, 
ilosc wody zbierajacej si'9 podezas pogt^bienia szybu 2.5o m. sre- 
dnicy, dochodzita do 7,000 litrdw na minut$.

Kazden ze szybow , celem izolowania si^ od warstw prze-
puszczalnych, wycem browano szczeln ie, za pomoca odpowiednio 
obrobionego drzewa d^bowego. W yröb i zalozenie tego ocem bro- 
wania stanowi jedn§ z najtrudnicjszych i najdelikatm ejszych czyn- 
nosci görnika.

Pod temi warstvvami przepuszczalnemi znajduje si<̂  3o m. 
gruba warstwa kredy szaro-niebieskawej, ktöra ku brzegom Francyi 
tylko bardzo matjj ilosc wody przepuszcza. W  tej to w arstw ie, 
chc^c unikn^c trudnosci na jakie wody narazicby musialy, powinien 
byc przebitym tunel. W tej tez warstwie Tow arzystw o francuzkie 
za pomoc^ silnych przyrzgdöw mechanicznych prowadzic b§dzie 
galery^ pod morzem,

Chcqc dac dokladne poj^cie inzynierom i geologom angiel-
skim o ilosci wody znajdoj^cej si§ w warstwach po nad kred$ szar^,
zalozono kurek przechodzgcy przez scian$ cem browiny w jednym 
z szyb ö w ; przy otwarciu tego kurka woda w ytryskala z tak^ sil^ 
i gwaltownosciq, ze data jasne poj^cie o jej obfitosci i o cisnieniu 
jakie w yw ierala na sciany ocem browania.

Roboty w Sangatte wykonane zostaly pod kierownietwem 
p. Breton , naczelnego inzyniera i pomoenika jego' inzyniera p. Dron. 
Z Paryza przyjechat inzynier p. F erd yn a n d  Raoul D u v a l, jako 
czlonek i delegat Tow arzystw a francuzkiego, celem przyj^cia sza- 
nownych gosci i udzielenia im wszelkich zadanych objasnien i 
wskazöw ek.

Po przejrzeniu robbt podziemnych p. Hawkshow , i jego to~ 
w arzysze zwiedzili olbrzym ie zaklady, ’ ktöre Tow arzystw o francuz
kie ukoncza. Zw röcili oni szczegöln^ uwag<£ na parow$ maszyny 
podtug najwi$cej udoskonalonego typu, i na przyrzady do sciskania 
powietrza, ktöre przesylac maj§ sit$ maszynom sw idrow ym .

Projekty compresövv (sciskaczy powietrza) wykonane zostaly 
przez prof. p. Coladon , inzyniera komitetu francuskiego, b^d^eego 
doradc^ przy przedsi$b«orstwie przekopu tunelu Gotharda.

Jego m aszyny zostaly zlozone i nast^pnie prowadzone b§d$ 
przez p. "Welker'a* ktöry jako inzynier mechanik pozostawal przy 
robotach tunelu Gotharda do zupelnego ukonczenia tegoz.

W  koncu zwiedzono m aszyny sluzjjce do pompowania wöd 
i w ydobyw ania wykopu.

Inzynierowie angielscy po zvviedzeniu roböt wst^pnych i 
w szystkich przygotowan, ktöre w  przeciagu osmiu lat Tow arzystw a 
kolei zelaznej pölnocnej celem przeprowadzenia olbrzym iego pro- 
jektu pol^czenia Francyi z Anglia dokonafo, odniesli to przeko- 
nanie, ze przedsi^biorstwo jest wykonalne, i mozna od dzis byc 
pewnym , ze takowe urzeczywistnionem  zostanie.

0 minimalnej szerokosci naszych goscincöw ze wzgl^du na 
zakladanie lokalnych drög zelaznych. W ielu z techniköw poda- 
walo w watpliwosc moznosc zakladania kolei zelaznych w^zkoto- 
rovvych na goscincach, tlömacz^c, iz przy zbyt malej szerokosci 
goscincöw w Austryi, wielkich wzniesieniach i t. p. nie mozna m y- 
slec o racyonalnem zaktadaniu toröw. Poniewaz tylko przez uzycie 
juz istniej^cych, mozna m yslec o rozpowszechnieniu tego srodka 
kom unikacyjnego, to przyszlosc jego nie przedstawialaby si<£ zbyt 
swietnie, gdyby w szyscy zdanie powyzsze podzielali.

Möwiac o drogach zelaznych lokalnych na naszych goscincach, 
rozum iemy pod lern koleje znane pod nazw^ »tram waje parowe«, 
ktörych budowa i prowadzenie na nich ruchu jest tak urz^dzonem, 
iz nie wi$cej tamuje zw ykly  ruch wozowy na goscincach, jak kilka 
wozöw za sobq jadacych, a cata röznica zachodzi tylko w  uzyciu 
m aszyny parowej zamiast zw ykle uzywanych koni.

Jezeli poci^g tram w ajow y nie zabierze wi^kszej szerokosci 
od zw yklego wi^kszego wozu ladowego, i jezeli si§ znajdzie na go- 
scincu vv tem miejscu , na ktörem by si<£ podezas wym ijania dwöch 
wozöw jeden z tychze znajdowac m usiat, to oczywiscie istniej^cy 
ruch na goscincu nie b^dzie tamowanym jak przy wym ijaniu dwöch 
wozöw, przypusciw szy, ze chyzosc tram waju w takich miejscach 
nie jest wi^kszq od chyzosci przejezdzajqcych für. Ostatni warunek 
moze byc fatwo przy istniejjjcych konstrukcyach maszyn wypelniony, 
gdyz bieg maszyny moze byc natychmiast zm niejszonym , a nawet 
wrazie potrzeby caly poci^g wstrzym anym  i to z wi^ksz^ fatwosci^ 
niz przy zw ykfych wozach.

O znaczywszy najwi^ksz^ szerokosc naladowanego wozu prze-z 
A. (w Austryi zw ykle 2,5 m.) przez A V  najwi^kszg szerokosc wa- 
gonu albo maszyny kolejnej, to oczywiscie szerokosc goscinca R ,  
otrzyma si^ przez zröwnanie R  zz A  AW ~  2*5 -(- \A r w  me- 
trach, i jak dhigo AW nie jest wi^ksze od najwi^kszej szerokosci 
tadownego wozu, tak dtugo ruch pociagu nie przedstawi przy w y 
mijaniu wi^kszej trudnosci, jak wym ijanie si§ dwöch naladowanych 
w ozöw ; a w takim razie brzeg goscinca zewn^trzny lezec b^dzie 
w  jednej ptaszczyznie z brzegiem pociagu.

W  praktyce I V  w ynosi po najwi^kszej cz^sci 2,00— 2'2o m ., 
a wtedy otrzym a si§ minimaln^ szerokosc 4 ,5— 4,7 m. Jezeliby wa- 
gony kolei gtöwnych miaty przechodzic na tory  kolei drugorz^dnych, 
to wöwezas gosciniec musi byc szerszy.

Przy kolejach w^zkotorowych szerokosc wagonöw jest jeszcze 
mniejsza od 2,0 m., a zatem i gosciniec moze byc w^zszy. Mozna 
zatem nast^puj^cy wniosek postaw ic:

Najmniejsza szerokosc goscinca dla zalozenia kolei drugo- 
rz^dnej czyli tram waju parowego, powinna si^ röwnac szerokosci 
wagonu wi^cej, najwi^kszej szerokosci naladowanego zw yklego wozu. 
Lecz powiedz^ przeciwnicy, ze na goscincu potrzeba m iejsca na 
z\ozenie blota i konserwy. T o  prawda, lecz jak juz powiedzielism y, 
pociag tram w ajow y nie zabiera weale wiqcej miejsca jak zw ykly  
wöz, tylko ta jest mi^dzy niemi röznica, iz gdy tu siljj poci^gow^ 
stanowi sita koni, tarn sila pary.

Jedyna röznica zachodzilaby w utrzymaniu drög. Bloto i kon- 
serwa m usialy by byc sktadane wyl^cznie po stronie przeciwnej bie- 
gowi toru, co z resztij jest rzecz^ nadzwyczaj drobnostkow^. Koszta 
zas na utrzym anie goscincöw zm niejszytyby si^ Znacznie, a to z tego 
wzgl^du, iz koleje lokalne s^ wlasnie dla tego wprowadzone w zycie, 
by ruch ulatwic, co tyle znaczy, co ruch w ozow y zm niejszyc

Powyzsze zapatrywania s^ po na jw ’^kszej cz(jsci w  innych 
panstwach uwzgl^dnione, bo chociaz ustawy przepisuj^ wi^ksze 
szerokosci goscincöw, to przekonano si^, ze w praktyce nie wstrzy- 
muje to rozwoju kolei drugorz^dnych, gdyz urz^dza si^ koleje na 
takich drogach jakie si§ znajduja; istnieja juz koleje na drogach 
3,5 m. szer.

Poniewaz tak w^zkie goseihee po najwi^kszej cz^sci tylko 
w  pojedynczych krötkich ust^pach, pomi^dzy zamkni^temi miejsco- 
wosciami si^ znajduj^, istniej^ce zatem goscince w ogöle pod wzgl^- 
dem szerokosci nadawafyby si<£ do zakladania kolei drugorz^dnych. 
W tej mysli wydato pruskie ministerstwo d. 8 marca 1881 r. roz- 
porz^dzenie, z ktörego nast^puj^ce punkta przytaczam y:

1) Na wspölne uzywanie publicznej drogi do zalozenia kolei 
zelaznej podrz^dnego znaczenia, bez odgraniczenia pozostalej czqsci 
drogi dla wozöw od toru kolei, zupelnie za pom oef ogrodzen, ro- 
wöw , szeregu drzew i t. p., tylko wtedy mozna zezw olic, jezeli 
najwi^ksza chyzosc ruchu pociagöw kolei zelaznej nie w yniesie wi^cej 
jak 20 km. Czy i w  jakiej mierze ma nast^pic ograniczenie tej ma- 
ksym alnej chyzosci podezas przejazdu przez m iejscowosci, i na w y- 
j^tkowo licznie cz^sciach goscinca ucz^szczanych, nalezy w kazdym 
szczegölnym przypadku rozwazyc i zbadac.

2) T o ry  dla kolei zelaznej nalezy tak zakladac, izby pozo- 
stala przestrzen dla ruchu wozöw tylko po jednej stronie kolei lezala.
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Przy wyznaczaniu szerokosci tej cz^sci drogi, tylko w  w y- 
j^tkowych przypadkach b^dzie potrzebnem nadanie jej takiego w y- 
miaru, aby poeiqg kolei.i 2 wozy zw ykle rövvnoczesnie w tem samem 
miejscu mogty si§ minac. W ogöle zas b^dzie dostatecznem nadanie 
takiej szerokosci obok toröw kolejnych, azeby naladowany w 6/ o 
najwi^kszej uzywanej szerokosci obok poci^gu mögt przejechac, jak 
röwniez, by dwa podobne w ozy mogly si§ wymin^c, wrazie, gdy 
poci^gu nie ma na drodze. J .  W. wedlüg B au -T .

Holowanie za pomoeq liny lub fahcuchu. Profesor Teichman 
rozpatrzywszy rözne rodzaje holowan statkami parowem i; przycho- 
dzi na podstawie obszernego wywodu ogtoszonego w Zeitschrift 
des Vereins Deut. Ingenieure ;\u 1880 r. do nast^puj^cych twierdzen.

Na drogach wodnych, maj^cych pr^d wody i ruch przewo-
zow y wi^kszy, holowanie statköw ci^zarowych za pomoc^ statku
parowego na linie lub lancuchu, przewyzsza dzialalnosc takichze
statköw zaopatrzonych kolami lub sruba.

• »Stosunek w jakim wyzszosc si§ ta przedstawia, zalezy od 
wielu okolicznosci a m ianowicie od natury drogi splawnej, ruchu 
przewozowego, ceny opalu, kosztöw statköw liny lub lancucha itp.

Na wodach m aj^cych prejd tagodny i niedostateczny przewöz, 
zastosowanie holowania za pomoc^ liny lub lancucha, nie przyo- 
biecuje donioslejszych skutköw, a to z powodu wi^kszego naktadu 
przy budow ie; jezeli zas stosunki przewozowe nie wym agaj^ wi§- 
kszej gl^bokosci anizeli 0,70 m., lina druciana ma pierwszehstwo 
przed laricuchem , a to nietylko z powodu wi^kszego bezpieczen- 
stwa i doktadniejszego sterowania, lecz takze i dla wi^kszej taniosci 
urzgdzenia. M.

Kilka danych co do dragovyania koryt i przystan. T ajn y
’ starszy radca budownietwa H agen , opisal w jednym z ostatnich 
sw ych  dziet wydanem w r. 18 8 1, caly szereg statköw do drago- 
wania rzek i przystani uzytych, z ktörego w yjm ujem y co nast^puje.

Obj^tosc wiader do dragowania, wynosila przeci^tnie 1/8 m. sz. 
Podezas ruchu napelniaj^ si§ one praw ie do polowy, wypröznia- 
jijc przecit^tnie 1 56 sztuk w p: zeci^gu 10 m inut; normal na chyzosc 
obrotu lancucha przyrz^du nie przechodzila o ,3o m. na sekund§, 
przyczem chyzosc poprzecznego posuwania si£ wynosila okolo 5y mm. 
na sekund§.

Gt^bokosc dragowania wynosi przeci^tnie 5,82 m., a obj^tosc 
wydobytego materyalu 5 i m. sz. na godzin§. W celu dokonania tej 
pracy, spotrzebowano na kazdy metr sz. dragowanego materyalu 
2,09 kg. wggla kamiennego, a koszta wydobyw ania obliczono prze- 
ci^tnie na o,36 centa w. a. M.

Zuzytkowanie zbytecznej wody w Ameryce pötnoenej. W  Ame- 
ryce  powstal projekt zuzytkowania ogromnej ilosci wöd nagroma- 
dzonych ’na ostatnich kraricach pötnocy w ten sposöb, zeby zam- 
kn^wszy pötnoene ujscie rzeki M aken\ie, spowodowac zebranie siq 
wöd na przestrzeni 3 10,000 km. Q . Przez to powstaloby jezioro 
okolo 3,220 km. dlugie i przeci^tnie 320 km. szerokie, ktöre zaj$ 
loby powierzchni§ calego dorzecza rzeki M aken\ie.

B yloby ono niewyezerpanem zrödlem dla rzeki M issisipi, 
pot^czytoby zatok§ Hudsohskq z wielkiem i jezioram i tych okolic, 
jak nie mniej z Alaskq za pomoeq Yakonu i jego doplywöw.

Nie trudno byloby pot^czyc nowe to jezioro z görnem M iS' 
sissipi, a w razie dokonania tego, utw orzylaby si$ naturalna Iqcznosc 
tej rzeki z calq sieciq drög wodnych,

W ielce przyczyniloby. si<£ takze to jezioro do przeprowadzenia 
projektowanego kanalu z K airo  przez dolin^ W abasEu , jezioro 
E r ie  i Ontario do zatoki sw . W awr^yhca. M . Egineering.

Memoryal rzqdu pruskiego w sprawie podzwigni^cia zeglugi 
rzecznej przez wybudowanie nowych kanalöw. W  roku biezqcym 
przedlozyl rz^d pruski sejm owi m em oryal om awiaj^cy projekty zato- 
zenia nowych kanalöw, maj^cych uzupelnic siec drög wodnych.

Z mem oryalu tego dowiadujem y si§, iz rzad odnoszjjc si§ do 
projektu przedlozonego w 1877  roku, zamierza pröcz niektörych po- 
m m ejszych kanalöw, tylko m iejscowe znaczenie maj^cych, wykonac 
dwa znaczniejsze, z ktörych jeden przerzynalby Prusy od Zachodu 
ku W schodowi, l^cz^c R en , We%er$, Lab%, i Odr(>, a drugi m ialby 
kierunek prostopadly od poludnia ku pölnocy i krzyzow alby si^ 
z pierwszym  w B erlin ie , jako w glöw nym  punkeie ruchu, a tym 
sposobem t^czylby poludniowe N iem cy  z morzem Baltyckiem .

Jak  kazda doniosla sprawa dla nalezytego jej rozwiazania, 
wym aga dluzszego badania, tak tez i kwestya budowy kanalöw 
od lat kilku przez rz^d pruski traktowana, postgpila obeenie o 
tyle, iz budowg niektörych kanalöw, b^dzie mozna juz stanowezo 
postano wie.

W edlug sprawozdania wypracow anego przez zaszczytnie zna- 
nego starszego radc§ budownietwa Wiebe, zamierza rz^d wybudo- 
wac nastt^pujace kanaly v

l. Glöwnq arteryg %achodnio-wschodniq, ktöra obejm owac b^dzie :
a) kanal Ren  —  M o\a.
b) » Ren — W e\era — Laba.
c) ulepszenie drög wodnych Berlihskich.
d) kanal Odra —  Sprew a, Berlin  — Kisnit{.

II. Glownq artery% poludniowo-pölnoenq, ktöra obejmowac b^dzie :
e) kanal Laba  — Sprewa  i
f )  galaz tegoz od S^wed.

Pröcz tego maj^ byc zalozone kanaly drugorz^dne a m ianowicie:
III. Kanal Iqczacy morze Pölnocne z Baltyckiem .
IV. » Elba  —  Trawa.
V. » Ros^tok — Berlin.

VI. Ukanalizowanie rzeki Men ponizej Frankfurtu.
V II. Kanal z Lipska  do Laby.

V III. Pol^czenie Dunaju z Odrq i kanal röw nolegly do Odry.

W id\im y wige, je  r^qd pruski u\najqc donioslosc drög wo
dnych dla skutec^niejs^ego podniesienia stanu ekonom iapiego , %gi- 
d\a sit1 tem samem na \asady wypowied^iane pr%e% r^qd fra n -  
cu^ki (ktöre strescilism y w artykulach 11, III i IV. naszego Czasop!- 
sma za rok 1881) i d q j y  ku temu samemu celowi, aby u tw or\yc  
komunikacy§ wodnq internacyonalnq i postawic jq  na stopie tego- 
czesnych wym agah.

Pomimo zaprojektowanego rozszerzenia sieci drög wodnych 
za pomoc^ budowy kanalöw, rz^d pruski nie wacha si§ niezaleznie 
od tego przeprowadzic dalsz^ regu lacyi rzek, i to nie tylko gtöw nych, 
lecz nawet i m niejszych, jakto z budzetu przedlozonego sejm owi, 
na rok 1882 przekonac si^ mozna.

W edlug odnosnego program u, zamierza rz^d wydatkowac
na ten cel :

A) na reg u la cy i r^ek glöwnych :
1) na Wisl% w rejencyi K w id^yhskiej . . . 5oo.ooo zla.
2) '» Odr% od ujscia N issy  do S^wed . . . 565,000 »
3) »... Lab% ...............................................................................693,000 »
4) » W e\tr$ od Minden do B rem y . . . 200,000 »
5) » R e n .............................................................................. 56o.ooo »

Razem . 2 .518 ,00 0 zla.

B) na regu la cy i r\ek m niejszych:
b) w  ogöle 8 - r z e k  1.442,000 zla.

a zatem razem w r. 1 8 8 2  3.960,000 zla.

Z objasnienia technicznego dol^czonego do tego program u, 
przytoczyc m usim y, ze rz^d wobec nabytych doswiadezen przy upo- 
rzqdkowaniu W isly, uwaza za konieczne, aby regulacya na przyszlosc 
szybciej post^powala, anizeli to programem pierwotnym postano- 
wionem zostalo, gdyz tylko tym sposobem b^dzie mozna zadosc 
uczynic bezustannym wymaganiom o nalezyt^ drog^, splawn^.

J .  Matula.



R O Z M A I T O S C I .
Y l i u n n w a n i a .  Prezes m iniströw, jako kierovvnik mini- 

sterstwa spraw  wewn^trznych m ianowal inzyn .: Josefa  Braun- 
seisa i Teodora Krokiewic^a , inzynierami starszym i; adjunktöw bu- 
dow nictw a: Wlad. Switkowskiego, Wtad. G ajorskiego , Ju lian a  
Wnororvskiego, Karola Bäckera  i Klemensa Lew ickiego; inzynie
rami w sluzbie budownictwa rzqdowego w Galicvi.

. K o n k u r s «  W  celu obsadzenia posady nauczyciela techno- 
logii chemicznej i przelozonego oddzialu chemii w krak. Instytucie 
techniczno-przem yslowym , prezydyum  c. k. namiestnictwa we Lw o- 
wie rozpisalo konkurs- do dnia io  kwietnia 1882 r.

Placa stata wynosi rocznie 1200 zta. —  dodatek kwinkwe- 
nialny 200 zta. —  aktywalny 36o zta. i funkcyjny 800 zta.

Ubiegajqcy si§ o t£ posady winien, opröcz kwalifikacyi za- 
wodow ej udowodnic znajomosc j^zyka polskiego.

Konkurs na plany teatru w Lublinie. Na wybudowanie teatru 
i kasyna w Lublinie rozpisany zostat konkurs. T eatr ma obejmovvac 
miejsce dla 5oo— 600 osöb, i byc projektowanym  z uwzgl^dnieniem 
vvszelkich srodköw zabezpieczajqcych w  razie pozaru. P lany nadse- 
tane byc majq po dzien 1 sierpnia b. r. do redakcyi »Inzynieryi 
i Budownictw a«, gdzie n w  n:ez mozna otrzymac program  i blizsze 
warunki konkursu. N a g io ly  wynoszq 700, 460, 3oo Rsr. Sktad 
jury zostame pözniej ogtoszonym.

Wystawa roböt stolarskich, snycerskich, kolodziejskich, be- 
dnarskich, koszykarskich w  lwowskiem  muzeum przem ystowem , 
odb^dzie sit̂  w czasie od 5 listopada do 17 grudnia 1882 roku. 
\V zakres w ystaw y wchodzq :

1) Meble i urzqdzenia pokojowe jako t o : okazy mebli i urzq- 
dzenia catych pokoi w  potqczeniu z robotami tapicerskiemi 
(obicia, portrety, firanki i t. p.)- „

2) Roboty stolarskie budowlane jak : drzwi, okna. posadzki par- 
kiety i t. p.

3) Roboty snycerskie tak w zastösowaniu do wyroböw stolar- 
skicli, jak tez przedmioty samoistne.

4) W yroby tokarskie w zastösowaniu do stolarstwa i samoistne.
5) W yroby bednarskie, z zastrzezeniem, ze tylko przedm ioty 

nie wielkich rozm iaröw mogq byc na wystawy przyj^te.
6) W yroby kotodziejskie i stelm achlskie; pod temi rozumiemy 

tylko pojedyncze cz^sci sktadovve wozöw i powozöw.
7) W yroby koszykarskie tak w zastösowaniu do roböt innych 

jak tez samoistne.
8) W yroby przemysfu dom owego z drzewa jako to : urzqdzenia

domowe, naczynia drewniane, jak m iski, tyzki i t. p., naczy- 
nia drewniane bednarskie, w yroby plecione z drzewa, sitowia 
i tyka — wykluczone jednak sq w yroby kotodziejskie prze- 
mystu domowego.

Na w ystaw y b^dq dopuszczone tylko roboty samodzielnych 
pm ducentöw, wykonane w kraju ; handlarze zatem, ktörzy si§ tru- 
dniq zbytem w yroböw  z drzewa a sami ich nie produkujq, nie b$dq 
mogli wziqc udziatu w wystawie. Do zyczenia jest takze, azeby 
obok w ystaw y roböt tegoczesnych mozna urzqdzic zbiör okazöw 
roboty stolarskiej starozytnej, a szczegölnie mebli. Jakoz Zarzqd 
Muzeum uprasza uprzejm ie wtascicieli starozytnych m ebli, posia- 
dajqcych wartosc artystycznq, azeby raczyli röwniez wziqc udziat 
w  wystawie. Jezeli zbierze si§ odpowiednia ilosc okazöw, to stano- 
w ic one b^dq osobny dziat na wystawie.

Zdaje nam s iq , ze wobec ogölnie uznanego zbawiennego 
wptywu podobnych wystaw , obejm ujqcych jednq gatqz przemystu 
krajowTego, nie potrzebujem y tracic stöw na zach^cenie techniköw, 
stykajacych si$ bezposrednio z odpowiedniemi klasami przem ystow- 
cöw, do jak najsilniejszej agitacyi na korzysc rzeczonej wystaw y.

—  W  r. 18^4 ma siq odbyc w W iedniu w ystaw a kolejowa. 
Inicyatyw§ ku temu dajq: klub austryackich urz^dniköw kolejnych, 
austryackie stowarzyszenie inzynieröw i architektöw, dolno-austr. 
stowarzyszenie przem ystowcöw. Minister handlu bar. Pino przyrzekt 
temu przedsi^wzi^ciu silne poparcie rzqdu.

— Zjazd budowniczych monarchii austr., z okazyi projekto- 
wanej zmiany ustawy przem ystowej odbyt si§ w  dniach 26 i 27 lu- 
tego r. b. w W iedniu. Na zjezdzie tych uchwalono nast^pujqce rezo- 
lucye 1) W inna byc utworzonq tylko jedna kategorya budowniczych, 
ktörzyby mogli wykonyw ac swe prace w catem panstwie. G dyby 
jednak rzqd obstawat przy utworzeniu w niektörych prowincyach, 
odpowiednio do stösunköw, osobnej kategoryi budowniczych w iej- 
skich (po niemiecku Landbaum eisler u. Stadtbaum eister,) to bu- 
downiczowie ci winni sktadac odpowiednie egzaminy. Ich dziatal- 
nosc nie mogtaby si$ rozciqgac na miasta, zas za obr^bem tychze 
mogliby w ykonyw ac tylko te roboty, na ktöre nie potrzeba zezwo- 
leniu wtadz adm inistracyjnych. 2) Budowniczowie winni tworzyc 
obowiqzkowe stowarzyszenie. ( ! ! ! )

— W  W iedniu utworzyta siq pierwsza austryacka spötka do 
zastösowaniu elektrycznosci pod firm q: Commandit - Geselschaft f .  
angew. Elektricität Bruckner, Ross und Consortes.

PRZEGLAD TECHNICZNY
pismo miesieczne, poswiecone sprawom techniki i przemystu

pod redakcyi

inzyniera F. Kucharzewskiego

wvchodzic b^dzie w ciagu r. 1882 wedlug tego 
samego programu i w tym samym formacie co 

i w roku ubieglym.
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KONKURS

N A  P O M N I K  A.
W ST^PNY
M I C K I E W I C Z A ,

.iedy z poczatkiem jesieni roku zeszlego rozpisanym 
J^  zostal konkurs wst^pny na pomnik Mickiewicza, 

kazdy mimowoli zapytywal, jakim moze byc cel takie- 
go konkursu. Czy chodzic w nim bedzie o jakas nowq 
mysl co do p lacu , na ktörvmby pomnik mögl stanac! 
Czv tez chodzilo komitetowi o uchwycenie jakiegos ge- 
nialnego pomyslu na sam pomnik?

Pytania te mozna bylo stawiac dlatego, ze sam 
program ich nie rozwi§zywal; poczatkowo zdawalo si^ 
i ze slusznosciq sie z d a je , ze chodzic bedzie glöwnie 
o sytuowanie pomnika, a cz^sc jego figuralna grac b^- 
dzie w tym konkursie drugorz^dnq rol§. Kiedy jednak 
po uplywie pierwszego terminu ogloszono przedluzenie 
tegoz az do igo  kwietnia r. b., przvpuszczajac najwy- 
razniej modele, rzecz si^ zmienila. Konkurs ze wst^- 
pnego przygotowawczego stal si§ zupelnie czem innem 
jak poczqtkowo zamierzano. Lecz przypatrzmy si^, czy 
konkurs w tej formie ogloszony mial jakiekolwiek szanse 
powodzenia ? Powodzenie jego zalezalo przewaznie od 
programu. Program zas möwil o wszystkiem i o wielu 
jeszcze innych rzeczach; nie. möwil zas tego, co möwic 
byl winien. Programem ogloszonym powiedziano, ze 
moze byc pomnik figuralny, moze byc loggia lub na- 
wet edykulem. Cöz chciano przez to wyrazic? Domysl 
bardzo bliski : Komitet budowy pomnika Mickiewicza 
przyznawal siij z göry, ze sam nie wie jeszcze, jakim 
pomnik najwi^kszego wieszcza polskiego byc powinien. 
Zqd ano wi^c od artvstöw, aby ci powiedzieli, ktöry 
z rodzai pomniköw programem wymienionycb bedzie

najstosowniejszym. Droga ta, zdaniem naszem nie bar
dzo wlasciwa. Nie potrzeba nawet slow na to tracic, 
aby wyzej wypowiedziane zdanie udowodnic; rezultat 
stwierdzil to najlepiej. Mozna wi^c bylo zqdac w obe- 
cnym konkursie pomyslöw na sytuowanie pomnika, na 
oznaczenie w przyblizeniu jego wielkosci w stosunku 
do otoczenia — lecz nie nalezalo gubic tego, co tresciq 
byc pow inno—  w pi^knie zebranych frazesach majqcvch 
chyba o tem swiadczyc, ze piszqcym byly rözne formy 
pomniköw znane. Lecz czyzby o jednym nie wiedzieli, 
ze pomnik wieszcza tej miary co Mickiewicz, nie moze 
byc innym jak figuralnym i samoistnym, ze edykulu 
lub loggil nie mozna rözczka czarodziejskq z pod ziemi 
wywolac, lecz ze one w tem lub owem miejscu same 
z siebie powstac muszq, aby same sobie byc celem a 
nie dekoracyq tego lub owego placu, plantacyi, a wresz- 
cie domu czynszowego bez tradycyi ! Jak wyzej wspo- 
mniano, rezultat najlepiej pouczyl, jak trudno bylo 
konkurs ten ogiaszac, aby wi^cej osiqgnqc niz osiq- 
gni^to. Czyz zresztq i co do placu mogly w komitecie 
takie röznice w zdaniach panowac! Zdaje nam sie, ze 
tak byc nie powinno, gdyz ktokolwiek zna Krakow, 
ten przyznac musi, ze ani plac przed kosciolem domi- 
nikanskim, ani niefortunnie zabudowany plac W W . Swi$- 
t y c h , ani Maly Rynek nie odpowiadajq w dzisiejszym 
swoim stanie wvmaganiom placu, na jakim sranqc w i
nien pomnik Mickiewicza. Pozostawalby plac Szczepan- 
ski, Rynek i plantacye. Placu Szczepanskiego obecnie 
miasto pozbywac si^ nie m oze, gdyz odbywajq si^ na
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nim targi zyw nosci; pomnik na plantacyach dzisiaj po 
stawionym bycby nie mögl, gdyz plantacyom brak w tej 
cbwili wybitnych punktöw, ktöreby same z siebie u- 
prawnialy  do powziqcia smialej mysli stawiania tamze 
jakiegokolwiek pomnika figuralnego. Jezeli Rada miej- 
ska zdecyduje, aby plac po szpitalu sw. Ducha wziqc 
pod budowe teatru, to byc m oze , iz powstanq place 
dla pomnika odpowiednie. Lecz czyz my i nastqpne 
generacye tylko jednemu Mickiewiczowi pomnik sta- 
wiac bqdziemy?

Wiqc dzisiajj gdy tylko o tvm jednvm pomniltu 
myslimy, musimy miqdzy juz istniejqcemi placami szu- 
kac miejsca, gdzieby go najpiqkniej pomiescic bylo mo
zna! W iemy, ze Rynelt, glöwny plac miejski, gmina 
ma zamiar uporzadkowac, zamieniajqc go po obu stro- 
nach Suklennic vv skw ery ; nastqpnie wiemy, ze ksztalt 
jego juz zadnej nie ulegnie zmianie. ze budynki plac 
ten otaczajqce mogq siq kolejno vv strojniejsze i pielt- 
niejsze szaty oblekac, ze wszystkie ulice glöwniejsze 
biora z Rynku swöj poczqtek, ze wszelkie jakies uro- 
czystosci publiczne na placu tym odbywac siq zwykly, 
ze wreszcie na srodku stojq Sukiennice, ktörych czqsc 
jedna jest przeznaczonq na muzeum narodovve; a wiqc 
czyz taki plac nie odpowiada najwiqcej dla pomnika 
wieszcza tej miary jak Mickiewicz?

Slyszelismy nieraz gfosy, glöwnie miqdzy szerszq 
publicznoscia, ze na Rynku pomnik kazdy zginac musi. 
Lecz to jest przesadq, Rynek jest wielkim placem, lecz 
jest nie najwiqkszym na swiecie; jest zresztq jakby prze- 
dzielonym na dwie polowy Sukiennicami. A  dalej py- 
tamy, dlaczegoz pomnik ten nie mögiby byc tej wiel- 
kosci, by i temu warunkowi zadosyc uczynic; nie stac 
nas na to w tej chwili, to nas stac bqdzie za rok, dwa 
lub piqc. Postawm y jednym slowem pomnik taki, aby 
swq wielkosciq odpowiadal calemu otoczeniu, naturalnie 
o ile na to srodki pozwoiq.'

Przystqpujqc po tym krötkim wstqpie do oceny 
projektöw, zauwazyc musimy, ze jest to rzeczq bardzo 
trudnq, nawet dla czlowieka zawodowego, gdyz mu jest 
brak jakiejkolwiek jednostki, ktörqby mogi mierzyc po- 
mvsiy, projekty, szkice wystawione. Popeiniono gruby 
blqd, nie naznaczywszy z göry konkurentom skali. —  
W idzimy tez, ze projekty o bardzo znacznej wysokosci 
12  do 14  m. wydajq siq na oko mniejsze, jak znacznie 
nizsze od nich. A  jest to rzeczq niemalq, przyczynia- 
jqcq siq do najfalszywszej oceny ze strony publicznosci. 
Lecz tego nie zm ienim y; do ulozenia programu nie 
wezwano lub nie uznano za stosowne wezwac ludzi, 
ktörzyby opröcz szkolnej erudycyi posiadali proste i 
na pozör drobne wiadomosci, a ktöre w rzeczywistosci 
sq bardzo waznemi.

Projektöw nadeslano 26, niektöre z nich jedna- 
kowoz winny byiy  zostac w tekach autoröw, a lepiej 
jeszcze w ich g low ach ; o tych tez niedolqznych lub

dziwacznych albo nareszcie i humorystycznych pomy- 
slach möwic nie bqdziemy. Uprzedzamy szanownych 
czytelniköw, ze w detailiczne opisywanie czqsci figu- 
ralnej, jako niewchodzqcej scisle w ramy przygotowaw- 
czego konkursu, wchodzic nie bqdziemy.

Projekt z godlem »ogölny r y s .« Na terasie oto- 
czonym naokoio schodami wznoszq siq kolejno w 4d l 
niejako piqtrach piedestaly o röznej wysokosci. W  naj- 
nizszem z nich, na wyskokach teg o z , umieszczonych 
vv srodkach czterech boköw, siedzq figury alegoryczne, 
(w drukowanym objasnieniu dodano, ze wqzelek i laska 
u jednej z tych figur oznaczac ma »tulactwo«). W  dru- 
giej wysokosci po narozach cztery orly dzwigajq festo- 
nv, pomiqdzy ktöremi rozlozone sq godta poezyi, mu- 
zvki itp , ponad tem wznosi siq glöwny korpus caiej 
tej architektonicznej budow y; jest to piedestai ze sciq- 
temi naroznikami ozdobiony plaskorzezbami z utworöw 
wieszcza, ponad tymze mniejszy piedestai, na ktörym do- 
piero na samodzielnej bazie wznosi siq posqg poety. 
Jezeli przyjmiemy, ze wysokosc 3 m. podana przez ka- 
talog nie odnosi siq do caiego monumentu, coby bylo 
smiesznem, lecz tylko do figury g lö w n e j , to zawsze 
otrzymamy pomnik o wysokosci mniej wiqcej g — 10 m. 
Calosc projektu tego w sylwecie swej robi wrazenie 
za rozlozyste, röznice w wysokosciach nie sq dosyc 
wybitne, aby zupelnie konwencyonalnq calosc zröwno- 
wazyc dobremi stosunkami.

Model »Pro publico bono« przedstawia postac 
poety umieszczonq na wysokim gladkim bloku, stojq- 
cym na dose wysokim piedestale o sciqtych narozni- 
kach, cztery jego boki ozdobione sa plaskorzezbami. 
Na naroznikach, w przekqtniach, na dolnej podstawie 
umieszczone sq cztery siedzqce figury z dziel poety. 
Caly pomnik wznosi siq na dose szczuplej podstawie 
ze schodami. Calosc sprawia wrazenie surowe, i acz- 
kolwiek nie jestesmy zwolennikami zbyt bogatej archi- 
tektury w pomnikach tego rodzaju, jednakze autor zdaje 
nam siq nie odwazyl nalezycie stosunkow i szczegolöw 
architektonicznych ; cierpiq na tem i same figury, ktöre 
odpovviednio do architektury röwniez dosyc surowo 
wypadly.

Model »m ial dus%% s^lachetnq, s^c^scia n> domu 
nie \nala\l, bo go nie byio rv ojc\y\nie,<-'- przedstawia 
poetq öpartego o slup, stojqcego na piedestale, ktörego 
formy architektoniczne na minimum zredukowane zo- 
staly. Niech sobie czytelnik wyobrazi piramidq seiqta, 
zakonezonq surowym gzemsem o doryckim kimationie, 
przechodzacq u spodu w lawq o dziwacznym kroju — 
jestto w kazdym razie nie piqkne, za bardzo surowe, 
lecz zdawalo siq zapewne autorowi, ze bqdzie to ory- 
ginalne. Przez piedestai przewieszony jest wieniec; na 
lawie tej pod piramidq umieszezono figurq kobiecq, 
ktöra podobno ma byc slawq! W  kazdym razie slawa 
tej figury jest dosyc nadszarganq! Nie mozna sobie
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wyobrazic wi^kszej dysharmonii, jak miedzv figura poety 
o pi^knie modelowanej glowie, a architekturq nieledwie 
archaistycznq, egipskq, surowq, dajqcq si§ zastosowac 
chyba na jakis grobowiec. Autor projektu dal: nam nie- 
zle modelowanq figury Mickiewicza, ale nie pomnik, 
nie calosc zdolnq wyrazic potqg£ poety. A  jednak wi- 
dac z calego p o m yslu , ze nie przypadek stworzyl t§ 
surowq, nieledwie ordynarnq calosc, ale namysl, tem 
tez surowszq musi byc krytyka wobec zle zrozumianej 
albo raczej zupelnie pomini^tej zasady wiecznej har- 
m on ii , ktorej znami§ kazde dzielo sztuki, a zwlaszcza 
plastycznej, na sobie nosic musi!

Model »OMf.« Projekt ten ze wzgl^du na sto- 
sunki nalezy do najgorszych. W yobrazm v sobie wielkq 
bryl^ prostokqtnq o naroznych korynckich kolumnach, 
z brqzowemi kapitelami, mi^dzy ktöremi znajdujq si<g ar- 
kady na mniejszych, w  pelnym nieledwie reliefie wy- 
st^pujacych kolumnach, na tle tychze arkad plasko- 
rzezby o mocno wyst^pujqcych figurach. Ponad belko- 
waniem i gzemsem tegoz piedestalu, umieszczono po- 
stument o formie atyckiej bazy ; na tym stoi mala 
figurka poety. U stöp piedestalu, na naroznikach pod- 
budowy tegoz, umieszczono cztery figury. Szerokosc 
boku glöwnego piedestalu bqdzie nieledwie takq, jak 
wysokq jest figura — daje to najlepsze poj^cie o sto- 
sunkach calosci.

Model »P ierw s^y pom ysl.« Do modelu dolqczony 
jest szkic sytuacyjny, przedstawiajqcy otoczenie pomni- 
ka, pomyslanego przed Sukiennicami od strony ulicy 
Siennej. Monument stanqlby na terasie ca. i m wysok- 
z zaokraglonemi naroznikami; na teras ten prowadzi 
czworo schodöw w osiach pomnika. Na cokole o pro- 
stych formach stoi niska podstawa, ktorej dwa boki 
ozdobione sq plaskorzezbami. Na bocznych wyskokach 
tejze, w osi röwnoleglej do Sukiennic, umieszczone sq 
dwie figury siedzqce Grazyny iW ajd e lo ty .  Na tej pod- 
stawie wznosi si§ dopiero glöwny korpus piedestalu 
o renesansowej architekturze — a wi^c pilastry o toskan- 
skich kapitelach — belkowanie z tryglifami. Dla przej- 
scia z szerokiego piedestalu do w^zszej figury poety, 
stawia autor na nim malq podstaw§ o samodzielnej ar
chitekturze z naroznemi balustrami brqzowemi. Cztery 
pola wlasciwego granitowego bloku wypelnione sa bra- 
zowemi tablicami z godlami poezyi, tarczami itp.

Z objasnienia dowiadujemy si^, ze autor cbcialby 
w wykonaniu zastosowac tylko granit i brqz, do tych 
wiqc materyalöw zostala cala architektura zastosowanq. 
Wysokosc calego monumentu oznacza autor na 14  m.,
czy nie jest ona za wielkq, chociaz skromne uj^cie
figur i relieföw zdradza widocznq chqc zastosowa- 
nia si^ do sumy 100,000 zlr., jako tez i do otoczenia,
nad ktörem pomnik powinien panowac. Co do wraze-
nia, jakie calosc sp ra w ia , to nie da si^ zaprzeczyc, ze 
w sylwecie jest to jeden z najszczqsliwszych porny-

slöw. Stopniowanie ku figurze poety jest nalezycie u- 
trafione, tak w widoku geometrycznvm jako tez i per- 
spektywie. Opröcz tego widac pewnq ch^c unikania 
efektöw. Architektura chociaz dosyc bogata, jednak nie 
za zbyt wybitna, aby glöwny moment pomnika na 
tem cierpial. Niezupelnie udana figura g löw na, o ktö- 
rej wedlug naszego zalozenia möwic nie powinnismy, 
nie wplywa wcale, bysmy pracy tej odmöwic mieli wy- 
bitniejszego stanowiska wsröd innych prac konkur- 
sowych.

Model z godlem «12.« Zdaje nam si§, ze autor 
myslal sobie pomnik Mickiewicza nie jako monument 
wzniesiony przez caly naröd, lecz Iqczqc go ze studniq 
publicznq, a wi§c rzeczq bardzo utylitarna, mimowoli 
zepchnql go na stanowisko monumentu o dekoracyjnem, 
miejscowem znaczeniu.

Na malym terasie o trzech stopniach wznosi si§ 
coköl zbudowany z kwadröw w rustyk^ obrobionych, 
a majqcy za podstaw§ kwadrat. Na tem podbudowaniu 
wznosi si^ piedestal, ktörego görna cz^sc bogaciej roz- 
wini^ta w pi^knym renesansie o naroznych balustradach, 
o fryzie z plaskorzezbami i gzem sie ; na tym dopiero
umieszczona jest figura Mickiewicza. Na cokole dolnym 
powyzej wzm iankowanym , umieszczonq jest wielka fi
gura siedzqca »slawy« z tarczq z napisem, po bokach 
zas lab^dzie wylryskujqce wod$ do pölokrqglych stu- 
dzienek.

Jednym z glöwnych zarzutöw, ktöry projektowi
temu zrobic mozna, jest wiasnie uj^cie m otywöw czv- 
sto dekoracyjnych. Pomnik Mickiewicza musi byc zbu- 
dowanym sam dla siebie, nie moze i nie powinien miec 
na oku jakichs innych ubocznych utylitarnych celöw! 
Röwniez popelniono blqd w rozmiarach f igur; figura 
alegoryczna slawy jest nieledwie wiqkszq jak Mickie- 
wicz, a zapomniec nie mozna, ze w rzeczy wistosci figura 
dolna b^dzie blizej oka widza, a stosunek ten stanie si$ 
jeszcze niekorzystniejszym. Pomimo jednak tych wiel
kich wad, ktöre projektu tego do wykonania by zale- 
cac nie mogly, wieje z modelu tego pewna swiezosc, 
poezya, jakis polot, ktöry prac§ t§ wsröd innych wy- 
röznia. Zalozylismy sobie cz^sc figuralnq zupetnie mil- 
czeniem pominqc, dlatego tez i tutaj autorowi nie wy- 
tykamy troch§ oratorskiej albo moze jeneralskiej po- 
stawy samego poety.

Model z godlem cialo i tylko ja k  duch«
swiadczyc moze w kazdym razie o dobrych chqciach
autora, ktöry wystawil röwnie^ drugq waryant^ ryso- 
wanq na tle perspektywy Sukiennic, detailicznie obrobio- 
nq, lecz jestto praca czysto akademiczna, noszqca tez 
na sobie slady mlodosci i zbyt dobrego zapami^tania 
rzeczy widzianych.

Przechodzqc do projektöw rysowanych, zaczn^ od 
szkicu z godlem:

»Sz Deus nobisciun, quis contra nos.«
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Pomysl ten zaledwie r^kq mistrzowskiego rysownika 
naszkicowany, a jednak slusznie publicznosc przeczuwa 
w autorze tegoz szkicu genialnego tw örce , lecz nie 
wolno recenzentowi zdradzac imion kryjqcych si^ po 
za godlami. Juz z poj^cia calego monumentu, z nie- 
kr^powania si$ koniecznym warunkiem mozliwosci wy- 
konania widac, ze autor rozpuscil wodze fantazyi, nie 
ogladajac si§ na rzeczy wistosc. Chodzilo tu tylko o po- 
kazanie swej wlasnej indywidualnosci. Nie mozemy wi^c 
szkicu tego poröwTnywac z innemi pracami wystawio- 
riemi, ktöre jako dziela »ludzi artystöw,« krepujq sie 
materyq ci^zkq, jak ta bryla swiata, na ktörej Zyjemy, 
a ktörej najpi^kniejszym kwiatem sq. wlasnie dziela 
sztuki. Poniewaz jednak zdanie publicznosci jest co do 
pracy tej inne, powiedzmy otwarcie powierzchovvne, 
dlatego niech nam wolno b^dzie bez ogrödki wypo- 
wiedziec nasze zdanie o podobnych utworach.

Kazde dzielo sztuki jest utworem fantazyi arty- 
sty, monumentalnym jest zas wtenczas, kiedy artysta 
tworzqc, poddaje wlasnq fantazyi krytyce, ktöra röwno- 
czesnie z pomvslem rodzi si^ w jego umysle wlasna 
krytyk^ musimy \v kazdym dziele sztuki widziec; gdzie 
jej brakuje, zaczyna sie, nie fantazya lecz fantastycznosc.

Zaliczyc tez musimy szkic ten do dziel fantasty- 
cznych. I kogoz chcemy pomnikiem tym potomnosci 
przekazac? Mickiewicza z calq jego indywidualnosciq jako 
p o e ty ! T ak  pojmowali istot§ pomniköw Grecy, Rzy- 
mianie, renesans, a wreszcie i nasz wiek. Naprözno 
widz w szkicu tym szukalby samego Mickiewicza; wi- 
dzi on tarn wszystkie postacie z poezyi jego, lecz jego 
samego nie widzi — a czyz to ubocznq rzeczq jest prze- 
kazanie rysöw poetöw naszych potomnosci, zrobienia 
ich popularnemi —  co jest zreszta monumentalnq myslq 
postawienia pomnika.

Lecz niech sam szkic za nas möwi — na dolnej 
cz^sci pomnika, otoczonej basenami na wod^, sq po
stacie Niemna i W il i i ,  sonetöw krymskich itd.; ponad 
niemi w pierwszej kondygnacyi obok podbudowy tröj- 
kqtnej masa figur i koni, u spodu zas kolumny drugi 
szereg taki, nad wszystkiem wznosi si^ kolumna czy 
slup, na ktörym postac (czy poety samego ?) improwi- 
zujqcq od^ do mlodosci. Sylweta niepi^kna o pirami- 
dalnej tröjkatnej forrnie, figury pojedyncze zaslaniaja 
si$ wzajemnie. Calosc wi^c nie moze byc sqdzona jako 
pomnik Mickiewicza, lecz tylko jako utwör artysty 
m alarza, ktöry zapewne praca swq nie chce walczyc 
o nagrod^!

Naprzeciw tej pracy umieszczono projekt Cy- 
p ry a n a  Godebskiego. Na piedestale, ktöremu nie mozna 
pewnego szyku, wybitnie francuskiego, zaprzeczyc, je- 
dnakze o charakterze scisle grobowcowym, o zbyt nie- 
proporcyonalnie wielkicn szczegölach, umieszczono gru- 
p$ poety i muzy, skladajqcego na czole jego gwiazd^ 
poezyi, z boku zas dwie postacie Grazyny i Konrada

Wallenroda. Calosc na podbudowaniu, ktöre stacby 
chvba musialo jeszcze na jakiejs terasie.

Projekt z godlem : »Ju { widno jasno \ g ö ry  na 
lu d y  spo\ieram  . . .« przedstawiony na trzech tablicach, 
nalezy do najoryginalniejszych , lecz w calosci nieuda- 
nych prac. W  projekcie tym widzimv, na jakie drogi 
artysta wejsc moze , jezeli slowa poety wprost bierze, 
jezeli do pewnego stopnia sam chce bvc poeta. Zasta- 
nöwmy si^ najprzöd nad calosciq: na schodach a na- 
st^pnie na podbudowüe prostokqtnej, ozdobionej relie- 
fami, wznosi si^ kawal jakbv obelisku, cz^sciowo tylko 
obrobionego. W  charakterze jestto najzupelniejszy ba- 
rok o krojach gleboko wsuni^tych po za wlasciwq po- 
wierzchni^ kamienia; na tej cz^sci obrobionej jest ka- 
wal surowej skaly, na ktörej stoi poeta. Juz sama mysl 
piedestalu, przypominajqca ßerniniego i innych mistrzöw 
baroku, nie jest szcz^sliwq. Co do cz^sci figuralnej, to 
takowa idzie r^ka w r^k^ z architekturq. Trudno im 
zaprzeczyc pewnego polotu, chociaz troch§ wyuzdanego, 
specyalnie zas tyczycby siq to moglo geniuszu poezyi 
narodow-ej (!). Geniusz ten kokietuje niejako z poezyq 
narodowq. Na przodzie grupa kobiety z dziecmi, przed- 
stawiajqcq Polsk^. Na prawo Niemen porywajqcy Wi- 
lij§ »w gwaltowne ramiona«; niech to czytelnik doslo- 
wnie wezmie: starzec porywa mlodq kobiety; czyz m o
zna bez komentarza zrozumiec cos podobnego, lecz snac 
zapomniano o tej pi^knej zasadzie: » Quod licet Jo v i, 
non licet bovi«— co wolno pisac poecie, tego niewolno 
wykuwac z brazu rzezbiarzowi. Z tylu legendowa postac 
Bojana. Zapewne, ze bez ilustracyi jest dosyc trudno 
slowami uwidocznic calq dziwacznosc projektu tego .—  
Dalej program möwi, ze projekt ma byc renesansowym; 
barok wprawdzie jest takze renesansowym. lecz Mickie- 
wicz musi miec pomnik inny, wi^cej z istotq rzeczy 
sie rachujqcy.

Waryant^ tegoz projektu, przedstawiajqcq pomnik 
na tle sciany, pomijamy, gdyz uwazamy rzecz calq jako 
niewykonalnq.

Projektv p. Talowskiego  z godlami »W awel, Re- 
duta Ordona, Glos,» przedstawiaja mniej wiecej jeden 
i ten sam typ w röznych waryantach. Na terasie wznosi 
si<j piedestal opatrzony raz kolumnami, drugi raz pila- 
strami o wysmuklym stosunku. Sciana frontowa rozwi- 
ni^ta jest we wszystkich trzech projektach w nyz^ pöl- 
okrqglq, na tle ktörej stoi naga postac z kagancem, 
zapewne geniusz poezyi lub oswiaty, na naroznikach 
cztery alegoryczne postacie. Architektura obramujqca 
nyz<j, zakonczona szczytem; ponad tymze na osobnej 
podstawie wznosi si^ postac poety. Pomimo dosyc uda- 
nej architektury stosunek piedestalu do posqgu nie jest 
szcz^sliwym, gdyz ten ostatni zlewa si§ w szerokosci 
z piedestalem, zamiast zw^zaf. si^ ku görze. Pomnik 
ten mialby stanac przed Sukiennicami od ulicy Siennej.

Do tegoz samego typu nalezy projekt z godlem
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»Litw o Ojczy^no moja.« Mialby on stanze na cz^sci 
wschodniej Rynku nie z innych estetycznych powodöw, 
leez dlatego, ze strona ta wedlug zdania autora zwrö- 
con<|(?!) byc ma ku ukochanej przez poet^ Litwie.

Autor möwi w objasnieniu: »aby pomnik nie zgi- 
n^t w otoczeniu wielkich gmachöw, wiec projektuje na 
rogach nizszego postumentu po dwie kolumnv« (!) itd. 
Front pomnika o architekturze za zbyt samodzielnej,
0 zbyt do tego wiotkich stosunkach. Miedzy owemi ko- 
lumnami na tle arkady ustawil autor: »Geniusza Pol- 
ski,« po bokach zas 3 figury wyj^te z utworöw mistrza. 
Jezeli w po.przednich projektach spotykalismy si«g wla- 
snie z tym blödem, ze architektura przewaznie za wv- 
bitnq. rol^ zajm uje, to w tym projekcie zajmuje ona tak 
przewazn^, ze jq. nieledwie niewlasciwa nazwac mozna.

Projekt z godlem : »mlotka i cyrk la  na tarc^y«  
przedstawiony na wielkiej tablicy w rysunku geometrycz- 
nym starannie wykonanym —  przedstawia monument 
stojacy na pobudowaniu o 3ch stopniach, w narozni- 
kach wystaj^cych ustawiono kandelabry. Na podbudowüe 
tej wznosi si^ coköl wlasciwego pomnika, na nim albo 
raczej na wyskokach jego w obu osiach ustawiono kon- 
sole z festonami, na ktörych umieszczono figurki, zdaje 
si$ placz^cych i smiejacych dzieciaköw (!) —  Konsole 
te i filarv po za niemi dzwigajq z frontu wielk^ grup§ 
z dwöch osöb, po bokach zas figury alegoryczne —  
jedna z nich przedstawia zdaje si^ psalmist^ Dawida, 
vulgo Wajdelot^ z Wallenrodu, druga inn^ jak^s po- 
stac kobiectp Na postumencie o naroznych pilastrach, 
gzernsowaniu i malym cokole nad nim, wznosi si^ figura 
Mickiewicza. T o  jest w glöwnych zarysach calv pom
nik. W  architekturze projektu tego widac niewpraw- 

r^k^, nieswiadom^ form architektury, traktuj^cq. rzecz 
po dvletancku, czasami nawet bez zupelnej swiadomosci 
stosur.köw i szczegölöw. W  ogöle w projekcie tym znac 
pewn^ pretensyonalnosc, ch^c unikni^cia konwencyonal- 
nosci, a stw'orzeniem jej jeszcze w wyzszym stopniu 
przez uzycie bogatych motywöw, o znaczeniu scisle de- 
koratywnem. Autor i vv cz^sci figuralnej nie zdolaf uni- 
kmjc pewnego klasycznego szematyzmu.

Do projektöw figuralnych o powazniejszem znacze
niu policzycby mozna jeszcze dwie fotografie z modelu, 
z godfem »spios^ona kraska« przedstawiaj^ce postac po- 
ety siedz^ca na piedestale z sci^temi narozami a na na 
roznikach cztery figury siedzqce. Musimy tu uczynic 
uwagij ze przedstawienie wieszcza w postaci siedz^cej 
uwazamy za zupelnie cbybione. Jestto pozycya sto- 
sowna dla prawodawcy, senatora, lecz nigdy dla ta- 
kiego poety jak nasz Adam twörca : »Ody do mlodosci«
1 »Improwizacyi.“ Na poparcie powyzszego zdania przy- 
toczymy przyklad, ze kiedy przed kilkunastu laty oglo- 
szono w Berlinie konkurs na pomnik Goethe’go, prof. 
Simmering nadeslal znakomitq. prac^, ktöra cieszyla si^ 
uznaniem znawcöw, jednak miafa xq. wad^, ze Goethe

przedstawionym byl w pozycyi siedz^cej. I li tylko z tego 
przyznano nagrodij projektowi mniejszej wartosci Scha- 
perowi. Jedna z figur umieszczonych po bokach, przy- 
pomina bardzo pierwowzör, ktöry zreszt^ az czterech ar- 
tystöw na obcym konkursie skopiowalo. Jest to jedna 
z najkonwencyonalniejszych prac.

Poniewaz kazda rzecz powazna ma takze pewn^ 
humorystvczna strony, wi^c zanotowac trzeba, ze takq. 
humorystyczn^ strony stanowi^ fotografie z g o d le m : 
Wojciech Sielanek  ; poeta stoi na tröjnogu, u stop ktö- 
rego usiadlo kilku karzelköw ; dalej projekt z godlem 
Ostoja, gdzie autor stawia poetij na kapitelu jonskim 
i t. d. — Czy nie lepiej bylby komitet uczynil niewy- 
stawiaj^c tej cz^sci humorystycznej, nam si<j zdaje, ze 
mial do tego prawo, a to ze wzgl^du na publicznosc, 
ktör^ seryo traktowac nalezalo.

Do rz^döw powazniej traktowanych, aczkolwiek 
nieszcz^sliwie rozwi^zanych, policzyc trzeba wreszcie 
dwie prace a mianowicie z godlem: » Tylko \wan>o, 
tylko sm ialo« i z godlem : »M emoriae gloriosae .«

Pierwszy ma byc otwarta loggia, tak j^ przynaj- 
mniej autor nazwal, mybysmy ja nazwali malym o sze- 
matycznej i suchej architekturze slepym lukiem tryum- 
falnym, ktorego utwör z niewiadomych powodöw z o 
stal zamieniony w wielka absyd^, w ktörej umieszczo
no posag poety. Autor chc^c widzöw' dla projektu we- 
solo usposobic, nie zapomnial o umieszczeniu »gal^zki 
palmy i lipy« czy moze kwitnacej?

Drugi projekt przedstawia nam jakby podsiadla 
wiezyc^, ktöra w görnej swej cz^sci jest otwarta i w niej 
umiescil autor posqg poety, siedz^cy, ktöremuby bylo 
w rzeczywistosci bardzo ciasno; wiezyca ta pokryta jest 
kopulka.

Po tym pobieznym przegladzie, do ktorego w’a- 
sze czasopismo, dol^czycby rnoglo ryciny kilku wybitniej- 
szvch szkicöw, przystapic musimy do odpowiedzi na 
pytanie, jaki jest rezultat z tej konkurencyi? Juz 11a 
pocztjtku powfiedzielismy w krötkosci, gdzie lezy glöw- 
ny bh]d nieudania si§ konkursu! Dwoistosc programu 
i niejasne, niedosyc zwitzle reasumowanie tego co ko
mitet chcial rozstrzygn^c! I rzeczywiscie trzeba powie- 
dziec, ze konkurs oczekiwania nie spelnil, jest wiele prac 
dzielnych, ale jak w innych razach tak tez i tym ra- 
zem przekonywujemy si^ jak trudno o pomysl orygi- 
nalny a pi^kny artystycznie. Ze szersza publicznosc zo- 
wie szkic z godlem Si Deus etc. oryginalnvm i piijknym, 
kiedy bezstronny krytyk moze go tylko nazwac pomy- 
slem fantastycznym, dziwic si^ nie mozemy, jak vvsz^- 
dzie tak i u nas brak jej jeszcze tej inteligencyi w sadzie 
o dzielach architektury i rzezby tvch dwöch sztuk, ktöre 
wymagaj^ w Sc|dzie o nich czegos wiijcej jak zwyklego 
wszystkim wspölnego wyksztalcenia.

Z tych wybitniejszych prac jestp ien p s^ y  pom ysl 12. 
Ju \  widno jasno { g o ry  spo^ieram, Pro publico bono etc.,
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zaden zdaniem naszym zupelnie zadania zadowalniajqxo 
nie rozwiazuje, zdaje nam si^ wi^c, ze zadnemu z nich 
nie moze byc bezwzgl^dnie pierwsza nagroda przyzna- 
n^, i aczkolwiek uwazam za niestösowne ubiegac nie- 
jako sad jury, jednakze zdaje nam si^, ze gdyby sum§ 
na nagrodv przeznaczonq powi^kszyc mozna, to naj- 
stösowniejby bylo prace wybitniejsze wyszczegölnic trze- 
ma lub vvi^eej nagrodami, stopniuj^c je w danym razie. 
Droga ta moze nie zawsze dobra, lecz byla juz w wielu 
konkursach zastösowywan^. Tutaj przemawialoby za 
ni ,̂ to, ze sam komitet zboczyl z wlasciwej drogi, ro- 
bi^c z konkursu przygotowawczego, jak go sam zowie, 
konkurs rzeczywisty.

Niechze wi^c komitet z doswiadczenia przy obec- 
nym konkursie korzysta, aby program nast^pnego byl 
inaczej postawionym, a wi^c izby bylo miejsce jasno 
-wskazanem, rodzaj pomnika, oraz otoczenie jego; dobrze- 
by bylo röwniez oznaczyc rnniej wi^cej wielkosc jego, 
naturalnie tylko w przyblizeniu, dalej materyal, sum§ 
ostateczn^ (spodziewac si^ nalezy, ze nie mnicjsza jak
ioo.ooo zlr.) F igury  czy alegoryczne, czy wyjijte z dziel

poety lub tez jedne i drugie, skal^ na ktör^ ma byc 
model w ykonany; (spraw^ skali uwazamy za rzecz na- 
der wazn^) —  wreszcie zaz^dac by architektura bvla ze 
znajomosci^ rzeczy traktowan^. W aznym  jest röwniez 
sklad jury, ktöry w programie wymienionym byc po- 
winien; vv sklad jego wchodzic pow'inni przedewszyst- 
kim ludzie fachowi t. j. rzezbiarze i architekci, ktörzy 
si^ z göry zdecydujq, si^ nie brac udzialu w konkursie. 
Przyznajemy si^ otwarcie, ze sklad obecnej jury nas 
niezadawalnia; s^ tarn najrozmaitsze wybitne osobistosci, 
dobrze krajowi zasluzone na najrozmaitszych polach, 
lecz malo fachowych, ktörzvby nie wedlug subjektyw- 
nego zdania rzecz takq s^dzic mogli. Zasiada np. w ju
ry jeden, pow'tarzamy jeden (!) rzezbiarz, a i tego 
wskazuje opinia (czy slusznie nie przesadzamy) jako 
jednego z wspölubiegajqcych si^, dwöch architektöw, 
pow lar^am y dwöch i jeden budowmiczy —  reszt^ histo- 
rycy estetycy, malarze i wielu ludzi dobrej woli. Zy- 
czymy w kazdym razie i tej jury, aby jej dzialalnosc 
najszcz01iwiej byla przeprowadzona.

ms.

W A R U N K I  Z D R O W O T N E  MIESZKAN.
Wylilacl Fryderyka Stacha,

c. k. radcy bud. w  W iedniu,

o d b y ty  3 0  l is to p a d a  1881 r o k u  w  a u s t r .  T o w a rz y s tw ie  h y g le n ic z n e m .
(Dokonczenie).

•rzecim waznym czynnikiem w naszych mieszka- 
Q  niach jest cieplo. Potrzeba zabezpieczenia si^ przed 

nizk^ cieplot^ otaczajq.cego pow'ietrza jest wogole sil- 
niejsz^ od wstr^tu przeciw pow'ietrzu zlemu i zanie- 
czyszczonemu, a prawde powiedziawszy, okupujemy 
najcz^sciej cieplo kosztem oddechania niezdrowem, obrzy- 
dliwem powietrzem.

Najodpowiedniejszq. zdrowiu naszemu cieplot^ stalq. 
jest i 5— 2o°C w pokojach mieszkalnych , zas io — r i °  
w przedpokojach, przysionkach i klatkach schodowych. 
Wspomniec si^ jednak godzi, ze nawet do 25°C  ogrzane 
powietrze czyste i niezbyt suche nie jest dla wielu osöb 
nieprzyjemnem lub dokuczliwem. Na pytanie, jak mamy 
ogrzewac wlasciwie mieszkania nasze, zdaje mi si£ jesz
cze dzisiaj bylaby ta odpowiedz najtrafniejszq, jakq. 
przed wielu laty w Paryzu od osobistosci znanej sly- 
szalem, a ktöra brzmiala, ze cieplo w mieszkaniach 
powinnobv tak byc przy jem nem , jak cieplo letnie na 
wiosn§.

Chociaz mimo najlepszej woli naszej tego nie do- 
si^gniemy, to jednak powinnismy przynajmniej unikac 
malych, zbytecznie rozpalonych powierzchni, a uzywac

v\ielkich umiarkowanie ogrzanych piecövv, a dlugo za- 
trzymujqcvch cieplo. Kaloryfery z osobnemi komorami 
ogrzew'alnemi nie s^ odpowiednie dla mniejszych miesz- 
kan, chociaz nie podzielam zdania, izby one wywieraly 
w p lyw  szkodliwy przez wysuszanie powietrza i wydzie- 
lanie gazowego tlenku w’^gla. Owszem sadz^, ze i sre- 
dniej dobroci kaloryfery nie nastrqcz^ powodu do na- 
rzekan, lecz zarazem podniesc musz§, ze glöwnem ziem 
w tego rodzaju przyrz^dach jest okolicznosc, ze tak 
komory jak i kanaly nie bywajq w czystym stanie u- 
trzvmywane, jakby sobie tego dla zdrowia mieszkancöw 
zyczyc nalezalo. Nasze panie dbale o to, aby ani sladu 
kurzu w mieszkaniu nie bylo, bylyby niemalo zdzi- 
wione, spostrzeglszy, ileto kurzu w’ komorze ogrzewal- 
nej i kanalach osiada.

Kaloryfery wielkie, zaprowadzone do ogrzewania 
sal, teatröw, gdzie w obszernych kanalach i komorach 
znaczna ilosc powietrza przeplyw a, gdzie w wentylo- 
wanych przestrzeniach cz^sto 4  do 6 razy zmiana po
wietrza na godzimj sisj odbyw , nie mog^ bardzo za- 
nieczyszczac powietrza; dla mniejszych urzqdzen kalo- 
ryferycznych , gdzie ruch powietrza i ilosc tegoz jest
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mniejszq, obawiac si^ nalezy zanieczyszczen pochodzq- 
cych z kurzu zw^glonego i niezwijglonego, sw^du, ga- 
zöw nieprzvjemnych. Z tego w y n ik a , ze nalezaloby 
cz^sto o czystosci tychze si§ przekonywac i w razie 
zachodzqcej potrzeby takowe w yczvszczac, co si^ je
dnak niestety albo z powodu trudnosci dost^pu do ka- 
nalöw albo tez dziijki opieszatosci najez<jsciej zaniedbuje.

Nie pozostaje nie lepszego zatem, jak dla zwy- 
klych domöw mieszkalnych uzvwac piecöw czy to ka- 
tlowych, czy zelaznych, czy kamyczkowych urzqdzonych 
nalezycie, bvle tylko umiano w nich palic ; jest bowiem 
niewqtpliwem , ze nawet zle piece rnogq dawac dobre 
wyniki przy starannem obehodzeniu si^ z niemi. Ko- 
minki w naszym klimacie mozna tylko wtedy zalecac, 
jezeli w' mieszkaniu postarano si§ o doplyw swiezego 
i ogrzanego powietrza. Ogrzewanie powietrza zapomoeq 
wody gorqcej, gdzie w^ze ogrzewalne zawierajqce wod§ 
w piecu nizej ustawiony m sq umieszczone, jest przy- 
jemnem, jezeli tylko ze wzgl^döw oszcz^dnosci po- 
wierzchnie ogrzewajqce przy urzqdzeniu niezbyt zmiej- 
szono, w takim bowiem razie koniecznem nast^pstwem 
bqdzie rozgrzanie zbyteczne i ogromne cisnienie na 
rury. Dobre tylko zatem ogrzew’anie wodne o cisnieniu 
sredniem dla w'i^kszych mieszkan moze byc zalecanem.

W  wi^kszych budynkach ogrzew’anie wodq gorqcq 
lub parq rozpowszechnia si^ coraz wi^cej.

Ogrzewanie mieszkan gazem , w ktörych istnieje 
urzqdzenie w celu odprowadzania wytworöw spalenia, 
ma wiele dobrych stron , przedewszystkiem czystosc 
i latwosc regulowania ciepla w'edlug zyezenia, jezeli 
zwlaszcza nie zachodzi potrzeba wielkiej ilosci ciepla. 
Niestety jednak ogrzewanie to stosunkowo jest jeszcze 
drogie, albowiem i m. sz. g a z u , ktörego ci^zar w y 
nosi o ’4— o'8 kg., a zatem srednio o '6 kosztujqc io 
cent., wydaje podezas palenia 6000 jednostek cieplika, 
gdy przeciwnie 1 kg. w^gla o wartosei 7000 jednostek 
cieplika kosztuje i -5 centa, okazuje si§ przeto ogrzewa
nie gazem 7 — 8 razy drozszem od palenia w^glem.

Podobnie jak ogrzew’anie, cz^stokroc jest czlowie- 
kowi przyjemnem ochladzanie powietrza, a nawet ko 
niecznem ; robiono liczne doswiadezenia z ochiadzaniem 
pomieszkan, juzto przeprowadzajqc powietrze rurami 
ochladzanemi zewnqtrz wodq, juzto wprowadzajqc ta
kowe z suteren, lodowni itp . , lub ochladzajqc po
wietrze wyparowaniem wody. W  ostatnich czasach 
urzqdzano przyrzqdy, w ktörych powietrze pokojowe 
zostaje wssane wieloma cieniutkiemi promieniami, po
dobnie jak zapomoeq injektoröw. Powietrze ochlodzone 
i zarazem oplukane wodq w yplyw a u göry przyrzadu 
pod sufitem pokoju, w podobny sposöb otrzymano re- 
zultaty pomyslne w kaw’iarniach i restauracyach.

Sposobem bardzo skutecznie dzialajqcym do wytwo- 
rzenia zimna jest wolny w ypiyw  moeno sciesnionego 
powietrza, przez co szczegölniej w skladach piwa, mi^sa,

wagonach, okr^tach przy uzyciu maszyn osiqgnqc mozna 
obnizenie temperatury, obywajac siij bez lodu. Podo
bnie i w mieszkalnym domu, szczegölniej w szpitalach 
moznaby sposöb ten zastosowac, jednak ozi^bianie po- 
w’ietrza w mieszkaniach jest zadariiem trudniejszem niz 
ogrzewanie, zwlaszcza ze miare trudniej zachowac, i 
szczegölnie powietrze przesycone zbytecznie wilgociq 
jest nieprzyjemnem i dotkliwem, z czego w ynika, ze 
przyrzqdy ochladzajace powietrze rzadko i z najwiijkszq 
ostroznosciq mogq. bvc wprowadzane do mieszkan.

Pröcz przytoczonych czynniköw wplywajacych na 
jakosc powietrza, uwzgl^dnicby jeszcze nalezalo: cisnie
nie, w i lg o c , elektftycznosc, przymieszk§ organicznych 
i nieorganicznych czqstek w powietrzu w postaeikurzu u- 
noszqcvch si<j cialek, lecz przekroczylibysmy miar^, chcqc 
to wszystko wyjasniac. Stwierdzic jednak nalezy, ze 
mieszkancy miast oceniajq nalezycie W’artosc swiezego 
zdrowego powietrza, podejmujqc o ile mogq wycieczki 
za miasto, ponoszqc znaczne oliary w celu przysparza- 
nia rodzinom swoim sposobnosci przebywania w lecie 
na wsi, a w zimie w klimatycznych leczniczych miej- 
scowosciach. Spodziewac si<5 nalezy, jako w przyszlosci 
na czystosc powietrza w' pomieszkaniach wifeej uw'agi 
zwracac si^ bqdzie

Zajmowalismy si^ dotqd rzeczami, ktöre siij w mie
szkaniach znajdvwac powinny, a zatem sprowadzeniem 
tego, czego brakuje. Obecnie przyst^puj^ do wyswiece- 
nia tych okolicznosci, ktöre, chcqc uczynic zadosc sa- 
nitarnym wymaganiom, trzeba z domu usunqc, jakoto: 
kurz, smiecie, popiöt, odpadki z kuchni i warsztatöw, 
odehody itp. Suche odpadki, jak smiecie, popiöl, po
winny byc zebrane i wozem wywiezione. W  kazdym ra
zie wypada pomyslec o usuwaniu tychze dogodnem, la- 
twem do smietniköw dobrze urzadzonych, na ktörych bez 
przykrosci mieszkajqcych mogloby smiecie az do chwili 
wywozu byc przechowanem. W  celu oddalenia pomyj 
i odehodöw sluzq u nas bez wyjqtku prawie kanaly 
domowe i uliczne. W  mniejszych miastach zbiör i od- 
wöz tych odpadköw mögiby si$ odbyw’ac systemem 
beczkowym ; w  wielkich miastach dla wöd opadlych i 
domowych odpadköw istniejqca siec rozgal^zionych kana- 
löw  o obfitym doplywie wody, ktöre zaröwmo umie- 
j^tnosc jak i doswiadezenie zalecajq, jest wstanie oddalic 
odehody szybko i bez zmiany, nie narazajqc mieszkan- 
cöw na nieprzyjemne i szkodliwe wplywy.

Sposöb, w jaki dzis w Austryi bywaja kanaly do
mowe zakladane i do kanalöw ulicznych wpuszczane, 
pociqga za sobq wiele niedogodnosci. W  kanalach do
mowych lezq odehody przez czas dluzszy, okolo 4 — 0 
tygodni, a w nich woda splukujqc nieco powierzchu ta- 
kow'e, odplywa a raczej powiedziawszy sqczy si^ do 
kanalöw glöw nych; wi^ksza cz^sc kalu g^stego lezy, 
wstrzymy wanq b^dqc kratam i, ktöre w  celu nieprze- 
puszczania szczuröw do domöw bywaja urzqdzane, -—-
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w takim razie chyba tylko skutkiem deszczu ulewnego 
bywa ta nagromadzona masa poruszonai usuwana; w in- 
nym razie zaledwie co 4 — 6 tygodni po podniesieniu 
kraty ludzie czyszczqcy kanaly kociubami kal nagro- 
madzony do kanalu glöwnego wygarnuja i wodq stu- 
dziennq w niedostatecznej ilosci przeplukuja.

vVvnika z tego, ze kal lezy zbyt dlugo w kana
lach domowych, tworzqcych tym sposobem przedluzone 
dolv o znacznym profilu, w ktorych pröcz tego z po- 
wodu nieszczelnych fug m uru , niedostatecznego zam- 
kni^cia dziedzincöw, wlazöw, niestety tak latwo gazy 
smrodliwe wewnqtrz domu w naszych mieszkaniach si^ 
rozszerzajq, szczegölniej gdy barometr spada.

W  Niemczech, Anglii i Francyi istnieje nieröwnie 
lepszy sposob, by kal i plyny odpadkowe odprowadzac ka- 
mionkowemi rurami polewanemi, a zatem nieprzepu- 
szczajqcemi, ktöre rzadko w swietle srednicy i 5 cent- 
metr. przekraczajq. W  tych rurach nie moze si^ kal 
zbierac, a gazy na zewnqtrz wvstijpowac, nadto kloze- 
tami wodnemi i zbiorownikami w dziedzincu umiesz- 
czonemi, rurv moga byc w kazdej chwili latwo prze- 
plukane. Do niedawna jeszcze nie bylo woluo w Wie- 
dniu i okolicy zakladac podobnych rur kamionkowych. 
Obaw'y zas , aby rury tak wazkie przez sluzb^ na- 
szq nie byly zätykane slom q, miotlami i szczepami 
wrzucanemi, dalybv si^ surowym nakazem i przestrze- 
ganiem usunac, zwlaszcza ze przy rurach podobnych 
istnieja svfony, i w razie zatkania w takowych latwo 
moga byc te przeszkody wykryte i usuni^te.

Nie mog^ przemilczec, ze w  wielu naszych starych 
domach sanitarny stan möglby byc ulepszonym, gdvby 
w starych domowycb kanalach rury kamionkowe ulo- 
zono i szczelnie z rurami wvchodkowemi spojono, tym 
sposobem zapobiegloby si^ wdzieraniu gazöw do domu 
i kal by si$ latwiej do kanalöw przelewal. Röwniez przy- 
pominam, o czem poprzednio przy odplywie wody desz- 
czowej möwilem, ze nalezy dbac o odci^cie hermetyczne 
albo przynajmniej pneumatyczne rur dachowycb od rur 
wychodkowych, i ze rury wyziewv z ostatnich wypro- 
wadzajqce, muszq byc w wysokosci o"5— r o  metr. po 
nad dach wznoszone.

Pneumatyczne czyli wodne zamkni^cia, uzywane 
do odci^cia powietrza kanalowego w naszych klozetach 
wodnych, zlewach kuchennych, sq niestety zanadto cz^- 
sto nieodpowiednio urzqdzone, stajq si^ przeto przy- 
czynq, ze te zamkni^cia okazujq si§ niedostatecznemi, 
gdy parowanie wody tnajacej zadanie przeszkadzac wy- 
dobvwaniu si^ gazöw, mianowicie w porze cieplej, su
che), szybko nast^puje, a zwlaszcza jezeli nikt nie czu- 
wa, aby ubywajacej wody dolac.

Zdaje mi si§, zem wazniejsze pytania dotyczace 
stosunköw mieszkan pod w'zgl^dem budowlanym obja-

snil, jednak nasze austryackie stowarzyszenie, w celu 
piel^gnowania zdrowia zawiqzane, ma inne jeszcze za
danie do spelnienia, albowiem pröcz wzgledöw dobrego 
polozenia , wzniesienia do nalezytej wysokosci, dobrej 
wody i powietrza czystego, swiatla i ciepla potrzebnego, 
a usuni^cia wszystkich szkodliwych w p lyw öw , powinno 
dbac glöwnie o t o , aby jak najwi^kszej ilosci naszych 
wspölmieszkancöw zapewnic dobrodziejstwo mieszkan 
zdrowych, korzysci bowiem wyplywajqce z tego sa dla 
rodzin, dla narodu i dobra panstwa niemalej wagi.

Dlatego stowarzyszenie starac si^ powinno o usu- 
wanie wszelkich przeszköd sanitarnych, a wprowadza- 
niewszelkich mczliwych ulepsztf., szczegölniej takich, 
ktöre nie od jednostek zalezq, ktöre powinny byc po- 
wszechnie podj^te, jezeli ogöl mieszkancöw ma si$ 
cieszyc mieszkaniem odpowiadajacem wymaganiom sa- 
nitarnym.

Niemniej wypadaloby, chcqc aby dobre mieszka- 
nia byly  dost^pne takze dla mniej zamoznych, dzialac, 
aby mieszkania nie byly narazone na zbyt wygörowane 
podatki. Mieszkanie b^dace dla rodzin miejskich jednem 
z najwazniejszych potrzeb, nie powinno ponosic takich 
ci^zaröw, jak niepotrzebny przedmiot zbvtku. Dla miesz- 
czanina, r^kodzielnika, kupca, urz^dnika jest mieszkanie 
dobre moralna potrzebq, gdyz jezeli jest ziem, to stara 
siij niesp^dzac czasu wolnego od zaj^c w domu, tylko 
szuka rozrywki po za domem, zdala od rodziny, a wia- 
domo jaki to wplyw wyw'iera na wychowanie dzieci 
i na niego samego.

Skutkiem latwego poboru jako tez zapatrywania 
bl^dnego, uwaza rzqd opodatkovvanie czynszu domo- 
wego jako zrödlo najpewniejsze, ktöre nowemi podat- 
karni i dodatkami mozna obciqzac. W  Wiedniu wyno- 
sza podatki, dodatki i grosz czynszowy bez kosztöw 
utrzymania domu, czyszczenia itd. 1 6 ^ ,  jezeli dotyczy 
to domu nowo wystawionego -  a gdy 12 lat wolnych 
od podatku uplvn^lo, 4 2 ^  od czynszu zeznanego. Do- 
liczmy do tych wydafköw assekuracy^, czyszczenie, u- 
trzymanie w dobrvm stanie, wodociqgi, gaz, to wypa- 
dnie, ze polow^ czynszu trzeba oddac do kasy panstwa 
i miejskiej. W  kazdym razie jest opodatkowanie takie 
za w ysokie, a chociaz nie mozna przypuszczac, aby 
ulga jaka mogla w tym kierunku nastqpic, to przynaj
mniej dqzyc do tego powinnismy, aby nie podnoszono 
w  przyszlosci tych oplat, bo w takim razie dotyka ta 
oplata wlasnie ubozsze rodziny w najdotkliwszy sposöb.

Nalezaloby takze pomyslec o zaprovvadzeniu posad 
radcöw zdrowia, ktörzyby mieli zadanie badania sani
tarnych warunköw kazdego domu, kazdego mieszkania, 
i dqzvli do ulatwienia gminom zaciqgni^cia pozvczek 
splacalnych ratami dlugoletniemi, aby dojsc mogly do 
wodociqgöw, kanalöw, rzezni, cmentarzöw porzqdnych. 
Niemniej nalezy postarac si^, aby w szkole dzieciom 

| sposobem popularnym starano si^ wpoic zasady hygie-
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niczne, aby od mlodosci juz zwracano uwag§ na w a 
runki zdrowia. Im- gorliwiej zajmie si^ stowarzyszenie

temi rozlicznemi zadaniami, tem w plvw  jego stanie si^ 
wi^kszym i wynik swietniejszym.

P R O JE K T  BUDYNKU SZKOLNEGO „WISLA*
uwieiiczony nagrodq konkursowg w Warszawie

(Z  d w o m a  ta b lic a m i) .

°A/Vliedakcya »Klosöw« oglosifa r. z. w 824 numerze 
pisma tego , na z^danie p. Wojciecha Görskiego, 

wlasciciela pensyonatu w Warszawie, konkurs »na pro 
jekt gmacbu szkolnego«.

Program konkursu tego, umieszczony w Nr. 6tym 
»Czasopisma Technicznego« z r. 18 8 1 ,  ulegl nastijpnie 
niektörym zmianom, o czem zglaszajacych sie do kon
kursu, w lipcu r. z. zawiadomiono.

W  skutek tych zrnian, tresc program u, ktöremu 
nalezalo zadosycuczynic, uczynic byla nast^pujaca:

S^siednie domy.

Ogrod s^siedni.

Plac do 

spivedania Oficyna.

Ulica.
c *

Skvver. 

56  }ok.

Z.

na gründe a b c d , ksztaltu trapezoidu do prostokata 
zblizonego, zbudowac gmach szkolny z pensyonatem. 
Gmach ten na dwa a w ostaiec^nosci na trzy pi^tra 
wysoki zawierac winien :

Na p a r ie rte :
1) Mieszkanie przelozonego, skladajace si<j z salonu 

z przedpokojem, pokoju dziecinnego, sypialni, 
kredensu, kuchni, pokoju slug i pralni.

2) Wielk% sal^ jadain^ na 160 osöb, majqc^ zarazem 
sluzyc jako aula.

3) »Pokoik wizytowy« (parloir), dose obszerny, by 
mögl w nim stac fortepian.

4) Sal§ gimnastyczn^.
5) Mieszkania trzech zonatych strözöw.
6) Wychodki.

Mieszkania dla strözöw dozwolono umiescic takze 
w suterenach lub na pi^trach ; poköj slug zas i pralni^ 
w suterenach, byle w blizkieni pol^czeniu z kuchnia 

Umieszczenie gabinetu w mieszkaniu przelozonego 
pozostawiono uznaniu projektuj^eego.

Na I. p ietr^e:
1) 8 sal wykladowvch, z tych cztery wi^ksze, a cztery 

mniejsze.
2) Sal§ rysunkow^ o jednem wielkiun oknie (scianie 

szklannej), na 40 do 5o uczniöw
3) Kancelary^ profesorska.
4) Gabinet przelozonego obok kancelaryi.
5) Pokoik na ksi^zki dla pensyonarzy.
6) Sale na gabinety przyrodnicze.
7) Areszt.
8) Wychodki.

Kancelarya ma sluzyc za poköj dla nauczycieli 
i sal^ posiedzen. Maja byc do niej dwa wejscia zewntj- 
trzne: jedno wprost ze schodöw dla publicznosci, drugie 
na korytarz szkolny dla nauczycieli.

Sal^ na gabinety dozwolono umiescic na II. a 
w ostatecznosci na III. pi^trze, areszt zas na dole.

Na II . pietr\e.
1) Svpialnie na 80 lözek.
2) Umywalni^.
3) Garderob^.
4) Dwie infirmerye z przedpokoikami dla sluzby, je- 

dna na dwa, druga na trzy lub cztery lözka.
5) Nocne ust^py.

Pomieszczenie calego zakladu w budynku dwu- 
pi^trowym, uznano za poztjdane.

U lic^ , przy ktörej projektuje si^ gmach szkolny, 
rozszerzono kosztem gl^bokosci placu budowy o 2 lokeie 
pol. i - i 52 m.), a gdy takowa nie b^dzie przejazdowa 
tylko dojazdowq, z komunikacya dla p ieszych, i po 
drugiej jej stronie ma bvc zalozony skwer 3 tysi^cy 
lokei kwadr. pol. (966 m. pow. obejmuj^cy), odsuni^cie 
projektowanej budowy od linii frontu staje si$ zby- 
tecznem.

Cz^sci skladowe budowy tej majq. byc ogrzane 
piecami. System wentylacyjny mozliwie najlepszy, lecz 
nie\byi kosylowny.

Parter zalecono wzniesc okolo 2 lokei polskie 
( i m  5 m.) nad poziom.
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Wysokosc pokoi na parterze 6 do 7 lok. (3-4Ö do 
4 - o 3  m.), na I. pi^trze 7 do 8 Iokci (4^03 do 4-60 m.), 
na II. 6 do 7 Iokci. Szerokosc korytarza okolo 4'/2 lokcia 
(a'Sg m.); gl^bokosc sal wykiadowych r i  do 12 Iokci 
(6‘ 34 do 6*q 1 m.). Na 3o uczniöw ma byc 1 wychodek 
i 1 pisoir. Objijtosc powietrza w klasie na jednego 
ucznia i 3o do 200 stöp szesc. polsk., stosownie do 
wieku, powierzchnia 1 1  do 1 5 stöp pow.; w sypial- 
niach obj^tosc 4 do 5 razy wi^ksza niz w klasach.

Stosunek pOwierzchni otworöw okien do powierz- 
chni podlogi jak 1 : 4 — 1:6 .

Schody giöwne i jedne boczne prowadzic maj^ 
do szkoly i svpialni , drugie zas boczne do infirmeryi, 
zupelnie odosobnione, t a k , by niemi uczniowie i pen- 
syonarze chodzic nie potrzebowali.

Kosztorys, ktöry do projektu zalqczyc polecono, 
nie moze przekraczac kwoty 60 tysi^cy rubli.

Stosuj^c si<j o ile moznosci do powyzej streszczo- 
nego program u, umiescilem w suterenacb mieszkania 
dwöch strözöw, poköj stug przelozonego, pralni^ i ka- 
lorifer, maj^cy ogrzewac duzi| sal^ jadaln^.

Reszt^ suteren zuzylem na piwnice, sklady opalu 
i kloaki, zagl^biaj^c cal^ ich cz^sc od podwörza polo- 
zon^, na 1 V2 lokcia (r8Ö4 m.), a to w celu obnizenia 
poziomu w saläch: wielkiej jadalnej, gimnastycznej i na- 
danie takowym wi^kszej wysokosci; co w pierwszej 
z nich, z estetycznych, w drugiej zas z praktycznych 
powodöw, bylo poz^danem, a nawet niezb^dnem.

Na parterze projektuj^: obszerny westibul z przed- 
sionkiem, mieszcz^cyrn schody, z parteru na ulic^ pro- 
wadzqpe. L ozij odzwiernego, parloir z gabinetem na 
fortepian przy pomieszkaniu przelozonego, mieszkanie 
przelozonego, wielk^ sal^ jadalna maj^c^ sluzyc zara- 
zem za aul^; salij gimnastycznq. ze skladem rekwizytöw, 
sieh boczn^, sieh wjazdow^ z ulicy na podwörze, mie
szkanie trzeciego stroza, areszt; 12 wychodköw.

N a  I . p ie t r ^ e :

Gabinet przelozonego i kancelary^ nauczycielskij 
z dwoma zewn^trznemi wejsciam i, z ktörych jedno 
wprost z przedsionka schodowego przeznaczone dla pu- 
blicznosci, drugie z zamkni^tego korytarza szkolnego 
wyl^cznie dla nauczycieli.

8 sal wykiadowych; 4 wi^ksze a 4 mniejsze i sal^ 
rysunkowa. Poluwa sal wykiadowych ma swiatlo po- 
tudniowe, druga polowa wscbodnie. Sala rysunkowa 
pölnocne w mysl programu. W  celu zasloni^cia sali tej 
od swiatla poludniowego, zaprojektowalem za ni^ od 
ulicy, w miejsce pokoiku na ksi^zki pensyonarzy, ga- 
lery$ na te ksiazki. Salij rysunkowjj oswietlam sciany 
szklann^.

W  tylnem skrzydle gmachu, znajduje si§ na tem 
pi^trze obok klasy, ale zupelnie od niej izolowana, in- 
firmerya na 2 lözka z przedpokoikiem dla sluzby, wy- 
chodkami i osobnemi schodami, ktöre sluz^ zarazem za

komunikacy§ drugiej infirmeryi na wyzszem pi^trze po- 
lozonej, a röwniez scisle odosobnionej.

Na tem, t. j. II. pi^trze, umiescilem przy glöwnych 
schodach sal^ przeznaczon^ na gabinety przyrodnicze, 
a dalej, z wyjsciami na zamkni^ty korylarz : dziewi^c 
sal sypialnych mog^cych wygodnie pomiescic 80 lözek; 
svpialni^ przelozonego, garderob^, um ywalni§, nocne 
ustfjpy i wychodki dzienne.

Schody giöwne i do infirmeryi prowadz^ce, pro- 
jektuj^ kamienne, boczne drewniane.

Klatk^ schodöw glöwnych pomiescilem z boku 
frontowego budynku, a nie w srodku, dlatego, iz umie- 
szczone tu schody, lez^ w centralnym punkcie catego 
systemu sal. Projektuj^ zas je dlatego w ^achodnim 
koncu, by okna sal od podwörza polozonych obröcic 
na wschöd, w stron^ s^siedniego ogrodu daj^cego przy- 
jemniejszy i rozleglejszy widok anizeli pusty plac na 
zachöd polozony, ktöry ma byc zabudowanym.

Przez odsuni^cie skrzydla ci^gn^cego si^ z polu- 
dnia na pölnoc, od granicy gruntu budowlanego o 
8 Iokci (4 ‘ 6 i m.), uzyskalem swiatlo dla korytarzy tej 
cz^sci bu d yn ku , oraz dla schodöw g lö w n yc h , a nadto 
moglem zaopatrzyc kancelarv^ nauczycieli we wspo- 
mniony wyzej podwöjny wychöd uwarunkowany pro
gramem. Pröcz tego powstale, dzi^ki odsuniqciu temu, 
podwörko nadalo si^ bardzo dobrze na umieszczenie 
wychodköw.

Schody boczne z göry oswietlone, znajduje si^ 
w  miejscu, ktöre dla braku bocznego swiatla na inny 
cel odpowiednio uzycby si§ nie dalo.

Program w ym aga l,  by cz^sci skladowe budynku 
ogrzane bylv  piecami, a wentylacya byla »mozliwie 
najlepszq., lecz niezbyt kosztown^«. Od z^dania tego 
pozwolilem sobie odstapic o tyle, ze wielk^ sul§ jadalnq 
ze wzgl^du na jej rozmiary i polozenie niedogodne 
do zbudowania kominöw ogrzewam kaloriferem. We 
wszystkich innych ubikacyach projektuj^ piece.

Piece te maja byc o ile moÄnosci opalane z ko
rytarzy, dla unikni^cia w salach nieporz^dköw, nieod- 
l^cznych od palenia w piecach.

Chcac wentylacya uczynic tani^, a przy tem w mysl 
programu uwzgl^dnic pory roku, projektuj^ wentylacya 
letm'4 zapomoca kanalow pionowych, umieszczonych 
we frontowych scianach; zimow^ zas röwniez zapomocq 
takich kanalow w scianach wewn^trznych, z ktörych za- 
wsze jeden dolnym koncem ma si^ l^czyc ze sal^, dru
gi zas takimze koncem z rur^ blaszan^ przeprowa- 
dzon^ wskrös pieca pionowo w gör^, tak, ze swieze po
wietrze dostawaloby snj do sali w stanie ogrzanym.

Wychodki wentyluj^ rurami blaszariemi, ktörych 
görne konce wychodz^ po nad d a ch , dolne zas l^czq 
siij z poziomym kanatem, prowadz^cym do ogniska 
z kominem.

Rur tych, jak röwnie kanalow pionowych wenty-
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lacyjnych i kom inow vch , oraz rur spustnych w wy- 
chodkach na zal^czonych szkicach nie oznaczylem, 
z powodu zbyt maiej skali na jakq wyrysowac je mu- 
sialem.

Wspomnione rury spustne w wychodkach, rnajq 
byc kamionkowe z tr^bami. W yehodki zaopatrzone 
w closety, a kloaki systemu beezkowego.

Przedsionek od ulicy, zasklepiam sklepieniem zwier- 
ciadlanem, westibul, sieh wjazdowq, sieh boczna, oraz 
korytarze I. pi^tra zaopatruj^ cz^sci% w sklepienia krzy- 
zowe, czesciq, w  kapy czeskie; wykladam zas wszystkie 
te ubikaeye posadzk^ cementowq z wyi^tkiem sieni 
wjazdowej asfaltowanej.

Korytarze II. piijtra, röwniez cementowij posadzka 
w ylozone, przekrywam sufitowanij powalq, z blachq. 
fa liste j na waicowanych dzwigarach ; w tak^ sam^ po- 
wal^ podzielon^ na kasetony, zaopatrujij wielk^ sal^ 
jadalnq, przeci^t^ dwoma szeregami jonskich kolumn 
z lanego zelaza.

Kolum ny te , puste, po i 8 cali polsk. (432 mm.) 
w zewn^trznej srednicy mierz^ce, maj^ dzwigac sciany 
dziaiowe I. pi^tra i sciany podluznq dzialow^ II. pi^tra. 
Reszta scian tego ostatniego spoczywa (nad wielka salg) 
na dzwigarach zelaznych waicowanych, opartych koh- 
cami na murach zewn^trznych. W  podobny sposöb pro- 
jaktuj^ sciany dziaiowe nad salq gimnastycznq.

Kosztorys wyniösl 60 tysi^cy rubli, a mianowicie:
Robota g r a b a r s k a ...................................... 2 , 186  00

,, m u r a r s k a ......................28,474^38
,, k a m ie n ia r s k a .................2 ,6 54 70
,, kowalska i odlewnicza . . 4,665'86
,, c i e s i e l s k a ...................... 7,054^70
,, b la ch a rsk a .......................4,227^00
,, stolarska, szklarska, slu-

sarska i lakiernicza . . . 4,288'go
,, m a l a r s k a ................... 868-z2
,, zdunska ...............................  1,100^84
,, kotlarska, urztjdzenie kloak

i k a l o r i f e r .................  870^00

A sfa ltow 'an ie ...............................
W ydatki nieprzewidziane

Razem

666-6o 
2,942^90

60,000 00
W ogöle program konkursowy w ym aga l ,  azebv 

zaprojektowany gmach szkolny byl »wzorowym«. Uczy- 
menie zadosc warunkowi temu bylo nader trudnem, a 
to z powodu samych warunköw konkursu.

I tak przedevvszystkiem grünt do budowy prze- 
znaezony, nie jest weale miejscem na szkoly odpowie- 
dniem. Za gl^boki w stosunku do szerokosci frontu, 
zewsz^d sciesniony, pozbawiony, ze si^ tak wyraz^, 
svvobodnego oddechu, nie dozwalaj^cy dowolnie ze swia- 
tla korzystac, gdyz mozna je bylo czerpac tylko od 
ulicy i podw örza ; wreszcie za maly w stosunku do 
z^dan programu i rozmiaröw zakladu w gmachu pomie- 
scic si^ maj^eego, nie malq byl przeszkod^ dla projektu^ 
jaeego, w zblizeniu si^ do idealu, okreslonego slow'ami 
»wzorowy gmach szkolny«, a to tem bardziej, gdv 
i inne warunki wielce zblizenie to utrudnialv. Tak  
np. dzi^ki ksztaitom i wymiarom placu budowy, wv- 
padlo wbrew wzorowosci, projektowac sale w'ykladowe 
za gl^bokie, w stosunku do dlugosci.

Dalej pominieto w programie wiele rzeczy, bez 
ktörych gmach szkolny »wzorowym« nazywac si^ nie 
moze. Zapomniano np. o garderobach dla uczniöw do- 
chodz^cych, pomimo, iz wiadomtj jest rzeczy, jak nie- 
korzystnie wplyw a na zdrowie uczniöw zawieszanie 
w klasach mokrych sukien , w jakich w porze slotnej 
do szkoly przychodz^. Na pomieszczenie gabinetöw 
przyrodniczych, przeznaczono jedn^ sal^, zapominajac 
o gabinecie fizykalnym i chemicznem laboratorium, 
pomimo, ze o ile mi wiadomo, projektowany gmach na 
pomieszczenie szkoly realnej ma sluzyc!

Usun^c te i wiele innych hraköw nie bylo W' mojej 
mocy; zadaniem mojem bylo: u> danych -pr\e\ program  
w arunkach, zaprojektowac gmach na szkoly najodpo- 
wiedniejszy. Czv i o ile zadanie to rozwi^zalem , nie 
do mnie s^dzic nalezy.

Rudki w marcu 1882 r.
Eustachy Sm ialowski.

S p r a w y  T o w a r z y s t w  teehn.

K ra k o w s k ie  T o w a rz y s tw o  te c h n ic z n e .
Sprawozdanie z posiedzenia w d. 16 kwietnia 1882 r. — Prze- 

wodnicz^cy: Dr. Br^e^inski. Sekretarz: M. Dqbrowski. Czlonköw 
obecnych 32.

Po zatwierdzeniu protokdlu przyj^to do T ow arzystw a pp.: 
Chehneckiego Wojciecha, budown. w W iellczce, 
U rbahc^yka F ran cis\ka , inz. powiat. w  Chrzanowie, 
Schramma W ladyslawa. inz. kolei pötn. w  Krakowie, 
Liebermanna M arka , budown. w  Krakowie,
Kraussa Ignacego  i Zulawskiego Adolfa, in iyn ieröw  kolei 

pölnoenej w  Krakowie.

Sekretarz odezytat odezw^ p. Urbanowskiego fabrykanta ma- 
szyn w Poznaniu, wystosowan^ do techniköw Polaköw w zaborze 
pruskim , a maj^cg na celu popieranie interesdw krakow skiego T ow . 
techn. Odezwij t<j w D^ienniku Po\nahskim  zamieszezomj przyj^to 
Zgrom adzenie z zywem  zadowolnienietn.

Sprawozdawca Kom isyi zjazdowej czl. Zaremba S. przedsta
wia imieniem tejze wniosek, d^z^cy do poruczenia kierunku spraw 
zjazdowych Kom isyi jako »Komitetowi gospodarc\emu I-go Zja^du 
techniköw polskich ,« m otywuj^c go t  ̂ okolicznosci^, ze kwestyo- 
narz zjazdu, nad ktörym wspölnie z Towarzystwem  lw ow skiem  i 
innemi kolami technicznemi polskiemi si^ naradzano, jest juz przy- 
gotowany, a pozostale prace przygotowaweze nalezq juz do techni-
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köw krakowskich jako gospodarzy zjazdu. W niosek ten Zgromadzenie 
uchwalilo, udzielajqc zarazem »Komitetowi gospodarczemu« zupelnej 
autonomii. Redakcyi czasopisma Bautechniker, proponujqcej To- 
warzystwu przyjqcie tego pisma za swöj organ, uchwalono zgodnie 
z wnioskiem Zarzqdu odpowiedziec, ze Tow arzystw o ma swöj wta- 
sny polski organ, ktöry chqtnie wym ieniac bqdzie na Bautechnikera.

Na odezwq Zarzqdu Muzeum przem ystowego we Lw ow ie 
w  sprawie zamierzonej w ystaw y w yroböw  drewnianych w  listopa- 
dzie b. r., uchwalono zgodnie z wnioskiem Zarzqdu odpowiedziec, 
ie  Tow arzystw o usilnie popierac bqdzie starania Zarzqdu Muzeum 
i zachqcac rqkodzielnikbw i przemyslowcövv do udzialu w wysta- 
w ie ; w  tym celu wybrano kom isya zlozonq z pp. Dra Brzezin- 
skiego, K.x Zarem by, Lindquista, Kaczm arskiego, Federowicza, Ka- 
lisza i Barucha. Postanowiono takze zwröcic uwagq Zarzqdu Mu
zeum na fundusz, jakim rozporzqdza W ydzial krajow y na cele 
podniesienia p rzem yslu , a ktöry dalby siq uzyc na nagrody dla 
w ystaw cöw  za przedmioty z göry oznaczone, a wreszcie wyrazic 
iyczen ie , aby w sklad Ju r y  pröcz osobistosci w ybitnych , ale nie- 
fachowych, wprowadzic takze rzeczoznawcöw (jako to : dyrektoröw 
muzeöw przem yslowych, delegatöw tow arzystw  technicznych, prze- 
m ystowcöw i rqkodzielniköw).

W zalatwieniu odezwy T ow arzystw a tatrzanskiego o nade- 
slanie szkole snycerskiej w Zakopanem wzoröw stuzyc majqcych 
do wyrobienia okazöw na W ystaw y Przem yskq , wybrano kom isya 
artystycznq sktadajqcq siq z pp. L indquista, Gadom skiego, Odrzy- 
wolskiego, Talow skiego i K. Zarem by, ktörej poruczono zgroma- 
dzanie i ocenianie prac, jakich zapewne technicy, uznajqcy pozy- 
teczne starania T ow arzystw a Tatrzanskiego nadselac nieomieszkajq. 
W  koncu odczytal Sekretarz odpowiedz pana Urbanowskiego z Po- 
znania na odezwy wystosowanq przez Zarzqd do techniköw w ielko- 
polskich. Odpowiedz ta pelna serdecznosci przyjqtq zostala bardzo 
przych y ln ie ; z pominiqciem zw yklych w takim razie formalnosci 
mianowano p. Urbanowskiego czlonkiem i przedstawicielem T o w a 
rzystw a technicznego krakowskiego na W ielkopolsk§ i Prusy za- 
chodnie. Dla spöznionej pory reszt§ spraw na porzqdku dziennym 
bqdqcych odroczono do nastqpujqcego posiedzenia.

Sprawozdanie z posiedzenia w dniu 8 kwietnia 1882 r. —
Przewodniczqcy: dr. Br^e\ihski. Sekretarz: M. Dqbrowski. Czton- 
köw öbecnych 35.

Po zatwierdzeniu protokölu z poprzedniego posiedzenia przy- 
jqto do Tow arzystw a pp.:

Borelowskiego  •'Stanislawa , inz. kolei podkarp. w  Buczaczu, 
Buska Francis\ka , inspektora kolei pöln. w  Krakowie, 
Dobihskiego Gustawa, inz. kol. w Krölestw ie Polskiem, 
Grychowskiego Ludw ika , technika w Zatorze,
Kadena Gustawa, star. oficyala urz. clow. w Krakowie, 
Zychonia Adam a , wl. fabryki piecöw kaflowych w  Krakowie 
W  skutek wezwania wystosowanego do T ow arzystw a przez 

komitet pomnika Mickiewicza wybrano delegatem Tow arzystw a 
techn. krakow. p. Slawom ira O dr^yw olskiego , architekta, prze- 
waznq wiqkszosciq glosöw. Zapytany przez czl. Dqbrowskiego o za- 
patrywania ogölne co do natury pomnika i miejsca ku temu celowi 
najw lasciw szego, czl. O drzywolski odpow iada, ze jest w  zasadzie 
za pomnikiem samoistnie stojqcym, i ze Rvnek glöw ny uwaza jako 
najodpowiedniejszy do ustawienia pomnika. Podzielajqc w  zupet- 
nosci to zapatrywanie, Tow arzystw o techniczne bez dyskusyi prze- 
szlo od tej spraw y do porzqdku dziennego. Sekretarz odczytal od
powiedz p. W achtla starszego radcy görniczego na pismo z Za- 
rzqdu zapraszajqcego jego i personal urzqdu görniczego do udzialu 
w pracach towarzystw a. W odpowiedzi tej potozony n acisk , \e 
u r^ d n ic y  krakowskiego Starostwa görniczego sq przewaznie Niem- 
cami. Postanowiono na drodze prywatnego posrednictwa dojsc do 
porozumienia w  tej mierze. P. Feliks Kucharzewski inzynier i re- 
daktor Przeglqdu technicznego w W arszawie odpowiada na odez-

w§ Tow arzystw a do techniköw W arszaw y i Krölestwa polskiego. 
List ten przedstawiajqcy polozenie tamtejszych techniköw i tchnqcy 
szczerq dla Tow arzystw a techn. krakow skiego zyczliwosciq przyjqto 
Zgrom adzenie z oznakami zywego zadowolenia, wybierajqc p. K u- 
charzewskiego czlonkiem i przedstawicielem T ow arzystw a techn. 
krakow skiego na W arszawq.

W niosek Zarzqdu o uchwalenie w zasadzie mianowania re- 
prezentantöw Tow arzystw a po glöwnych miastach Polski i na pro- 
wincyi zalatwiono przez poruczenie tej czynnosci Zarzqdowi.

W niosek Zarzqdu Lokalu o przyjqcie stalego kursora prze- 
kazano do zalatwienia Zarzqdowi T ow arzystw a w  m ysl § 17  sta
tutu, w zasadzie jednak postanowiono przyjqc sluzqcego.

Przystqpiono nakoniec do parokrotnie juz podnoszonej spra
w y zatozenia szkoly dla podm ajstrzych. Czl. K . Zaremba w  dln- 
giej przem owie wykazat jakim warunkom podobna szkola odpowia- 
dac winna i dowiödl zarazem jej potrzeby. Brak m ateryalöw, o ktöre 
Zarzqd daremnie kolatal i nie jasno zarysowany poglqd na kieru- 
nek w jakim projektowana szkola rozwijac si$ i dzialac winna, spra- 
wil, ze bardzo malo naprzöd postqpiono. Zarzqd pod jego kierow- 
nictwem ulozyl pytania chcqc ogölnq dysku syi skupic okolo kilku 
glöwnych punktöw, rzecz objasniajqcych; chodzito o to, czy szkola 
ma byc samodzielnq, czy opartq na instytucyach istniejqcych tj. 
z jednej strony na szkole rzemieslniczej, a z drugiej na Instytucie 
techniczno-przym yslowym , Tow arzystw o wöwczas, ten sposöb po- 
stqpowania odrzucilo i sprawa dalej nie postqpila. Zabierajq glos 
w tej sprawie opröcz przewodniczqcego, pp. S. Krzyzanow ski, Roz- 
wadowski, Luszczkiewicz, Lindquist, Ghelmecki. Czl. Rozwadowski 
jest za zatozeniem szkoly, bodaj na malq skalq, gdyz potrzeba jest 
gwaltownq, i radzi starac siq o zasilek. Czl. Luszczkiewicz za umieszcze- 
niem jöj przy Instytucie techn. przem ysl. i za odwolaniem siq o po- 
parcie do rzqdu. Czl. Lindquist za powtörnem odeslaniem do ko
misyi dla opracowania, czl. Chelmecki wskazuje istniejqce szkoly 
podobne i jest za ogölnem omöwieniem przedmiotu.

Dla spöznionej godziny sprawq tq jeszcze raz odroczono do 
nastqpnego posiedzenia.

Stale do kosciota w Rzepienniku biskupim w  Galicyi. W e
dlug projektu architekta Karola Zarem by, wykonat pan Roman 
C'nmurski wlasciciel pracowni stolarskiej w K rakow ie, stale z drze* 
wa dqbowego przedstawione na zalqczonym fotodruku. Praca ta w y- 
konana nadzwyczaj czysto i starannie, sw iadczy, ze nie brak u nas 
sil, ktöreby w  odpowiednich warunkach popchnqc mogty naprzöd 
zaniedbane w kraju naszym rqkodzielnictwo artystyczne. W pra
cowni pana Chm urskiego oglqdalismy röwniez meble dqbowe do 
pokoju kawalerskiego. projektowane przez tegoz samego architekta.

S K L A D  G L Ö W N Y

W S Z E L K IC H  M A T E R Y A tÖ W  BUDOWLANYCH
ROMÄHÄ SILBERBÄ CH A

w  I i r a k o i v i e

przy rogu ulicy Stawlcowskiej i  sw. Tomasza pod N r. 10.
p o leca :

Portland cement. — Gips m urarsk i, rzezbiarski i do upraw y roli 
wapno hydrauliczne Kufsteinskie. — Blach^ cynkow^ i biaJq, Szyfer 
czyli Lupek szl^ski, angielski i belgijski. — Pap? dachow^ czyli 
Tektur^ ogniotrwat^. —  R u ry steingutowe, glazurowane zewn^trz 
i wewn^trz. —  Cegty i glinkij ogniotrwalg, cz^sciowo i w wi^kszych 
ilosciach. —  Posadzki drewniane, cementowe i steingutowe. —  Story 
i Z a lu zye; oraz wszelkie m ateryaty w zakres budownietwa wchodzqce.

Podejmuje sie röwniez wszelkich roböt blacharskich; jako to: 
przykrycia dachu tupkiem slfjzkim, angielskim i belgijskim, jak 
röwniez Papq ogniotrwat^.

W d rukarn i „CZASU “ pod zarz^dera Jözefa  ü akoeiüsk iego . — O dpow iedzialny K edaktor i W ydaw ca: W l. K ozwadowski.
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O B E C N Y  S T A N  O S W I E T L E N I A  E L E K T R Y C Z N E G O  * ) .
iarozumiali synowie wieku X I X ,  dumni coraz to 
nowemi zdobyczami na polu nauki i praktyki, opie- 

rajqcemi si^ na wyzyskaniu sil natury i zaprz^zeniu 
ich do tryumfalnego rydwanu cywilizacyi — nadali 
stuleciu naszemu nazw$ stulecia pary. I rzeczywiscie, 
dopiero nasz wiek zdolal okielzac t§ sil^ rodzqcq si§ 
z zestawienia dwöch sprzecznych zywiolöw, uzyc ja do 
swych celow i popchnqc swiat tak daleko, jak si^ o tem 
nigdy synom wieku X V III  nie marzylo. Lecz duch 
ludzki nigdy nie spoczywa i nie zasypia na laurach. 
Nie dosyc mu bylo zaprzqgnac w swq sluzb§ owe zy- 
wioly ziemskie, zapragnql jeszcze i t§, ze si$ tak wy- 
raztj, iskr^ bozq, ktorq starozytni pomiescili w dloni 
swego najwyzszego böstwa, pochwycic w r^ce, zbadac 
jej prawa i oddac na pozytek i uslug§ ludzkosci, i za- 
szedl juz tak daleko na tej drodze, ze nie odleglym jest 
czas, gdzie stulecie pary b^dzie przedostatnim wyrazem 
cywilizacyi, a zastqpi je stulecie elektrycznosci. Dzisiaj 
juz elektrycznosc wdziera si§ we wszystkie gal^zie prze- 
m yslu , przenosi nasze pismo, pochwytuje naszq mow§ 
i oddaje jq z cafa dokladnosciq, wi^zi zaledwie dosly- 
szany szelest, i potijgujqc go czyni dost^pnym dla na
szych zmysfow, rozklada ciala chemiczne, dalej nie dosyc, 
ze rywalizuje ze sloncem o sil^ sw iatla , al.e zaczyna 
byc jego zast^pcq, i rzucajqc promienie swe na twory 
panstwa roslinnego, zast^puje w zupelnosci swiatlo na- 
turalne, a pod temi promieniami roslinom tak dobrze 
jak gdyby im slonce z nieba swiecilo; kazda sil^ za- 
stqpi lub przeniesie je na znacznq odleglosc, a nawet,

*) Rzecz czytana na posiedzeniu krak. T ow arzystw a techn.

0 zgro z o ! ta iskra Jowiszowa zaczyna palic w piecu
1 ogrzewac ludziom ich siedziby.

Jak  daleko na tem polu zajdziemy, ktöz przewi- 
dziec zd o la , a chocby Anglicy swvm zwyczajem sto 
razy i tysiac razv wi^cej pisali o przyszlosci techniki 
elektrycznej zgadnqc tego nie potrafiq; a wi^c tez i mnie 
nieb^dqcemu synem dumnego Albionu usilowac tego 
nie wolno. Zadowol^ si^ tem, ze sprobuj^ przedstawic 
dzisiaj w  ogölnych zarysach jak dalece zdolano t^ sile 
zuzytkowac na jednem polu , polu oswietlenia elektry
cznego. Z göry zapowiedziec mnsz§, ze jako technik 
praktyczny —  mowiqcy w gronie ludzi przewaznie prak- 
tycznych , pomin§ wszelkie umiej^tne teorye i dowo- 
dzenia, dalej jako budowniczy, ktöremu glöwnie chodzic 
musi o zastosowanie, nie bqd^ si^ wdawal w konstruk- 
cye b^dqce rzeczq Elektro-Technika — a nadto majqc 
czas na minimum zredukowany, ogranicz^ si§ tylko na 
punkty wybitniejsze.

Swiatlo elektryczne polega na zastosowaniu od- 
krycia uczynionego w r. 1 8 1 3 przez D avy ’ego, ktöry 
w ykaza l,  ze mi^dzy dwoma biegunami elektrycznemi, 
oddalonemi od siebie, wytwarza si^ objaw swietlny 
w postaci iskier przelatujqcych. Gdy te konce, bie- 
gunv, uzbroimy w. kawaleczki w ^g li , zetkniemy je, a 
nast^pnie oddalimy, przedzial mi^dzy temi w^glami 
wypelni si$ swiatlem, zwanym lukiem Völty lub lukiem 
D avy ’ego, przyczem w§gie obydwa si$ zuzywajq, i to 
w^giel b^dacy na biegunie dodatnim dwa razy szybciej 
niz w^giel drugi; w^giel-na biegunie dodatnim, przyj
muje postac wydrqzonq kratenu, zas wegiel na biegunie 
u jem nym , przvbiera forme stozka. W prözni obydwa
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w^gle zuzywajq si^ jednakowo. Po Davy'em , bardzo 
wielu badaczy, jak Foucault, Fizeau, Tvndall  zajmowali 
si$ tq kwestyq. Doszli oni, ze najwi^kszy w p lyw  na luk 
Volty, wywiera natura biegunow i tak: im tez b^da 
lotniejszemi tym latwiej powstanie luk swietlnv; trudno 
go wywolac miqdzy biegunami platynowemi, latwiej 
miqdzy biegunami cvnkowemi a najlatwiej przy uzyciu 
w^gli nasyconych jakims odpowiednim rozczynem kwasu. 
Naturalnq jest rzeczq, ze ten objaw swiatia polaczonv 
byc musi z objawem ciepla. Simens obliczyl, ze sw ia
tlo elektryczne o sile 4000 swiec, wyradza na minute 
i4 2 '5  jednostek ciepla. B y  t^ sama sil^ swiatia otrzy- 
mac, potrzeba 200 plomieni argandzkich gazowvch, 
ktöre rodzq i 5-ooo jedn. ciepla.

Nieröwne zuzywanie si^ w^gli, pociqgajace za sobq 
zmian^ odleglosci tychze, co jak wiadomo nie pomalu 
w plyw a na sil^ swiatia, byio powodem trudnosci zasto- 
sowania oswietlenia elektrycznego w praktyce. Dopiero 
w r. 1844, Leon Foucault, skonstruowal lampe, w ktö- 
rej odleglosc biegunöw w^glowych regulowano r^ka. 
a Deleul w tymze samym roku 1844 oswietlal na probe 
Place de la Concorde w Paryzu.

W  roku 1848 tenze sam Foucault we F ran cy i ,  
zas Staite i Petrie  w  A n g l i i , wpadli na mysl regulo- 
wania w^gli samym prüdem elektrycznym. Nie wdajqc 
si^ w  opis konstrükcyi, podam sama zasad^, ktöra obe- 
cnie we wszystkich lampach czyli tak zwanych regula- 
torach jest zastosowanq.

Jezeli sztab§ zelaza mi^kkiego obwiniemy spirala 
drucianq i puscimy przez t§z spiral^ prad, to sztabka 
zelazna okaze wiasnosci magnetyczne, i to tem silniej- 
sze im prad b^dzie silniejszy. Prad zas, przy innych 
röwnych warunkach b^dzie silniejszym, im mniejszy 
znajdzie opör w  przewodzie, zas s iabszvm , im opör 
ten b^dzie wi^kszym. Lu k  Voltv objawiujqcy si§ miqdzy 
koncami jednego i tego samego przew odu , jest takze 
czqsciq prqdu i zachowuje si$ tak samo jak prad, a 
witjc gdy przez zuzycie w§gli, odleglosc ich si§ po- 
wi^kszy, prqd stanie si§ s labszym , gdyz ma do poko- 
nania wi^kszy opör, a gdy prqd oslabnie, to i wiasnosci 
magnetyczne sztaby zelaza, o ktörej mowilismy, oslabnq 
takze. Ten  scisly zwiqzek sily prqdu luku Volty, z wy- 
woianemi przez tenze prad objawami magnetycznemi 
posluzyi do konstruowania automatycznych przyrzadöw 
w celu regulowania odleglosci w^gli.

Na powyzszej podstawie skonstruowano pierwsze 
regulatory i to ulatwilo pierwsze kroki oswietleniu elek- 
trycznemu. I tak w roku 1848 uzyto w Paryzu swiatia 
elektrycznego podczas przedstawienia opery Prorok  i od 
tego czasu swiatlo elektryczne zyskalo sobie prawo 
obywatelstwa w zastosowaniu do wyw oivwania  efektöw 
scenicznych. W  roku 1862 uzyto go przy budowie kolei 
polnocnej w Hiszpanii, fortu Chavagnac w  Cherbourgu, 
mostu na Renie pod Strasburgiem. Do wytwarzania

prqdu dla tego oswietlenia uzvwano bateryi, co jak 
wiadomo, jest rzeczq. kosztownq. T o  tez oswietlenie 
elektryczne wowczas dopiero mogio pöjsc naprzöd, gdy 
znaleziono tansze zrödla elektrycznosci, a temi byiy 
maszyny magneto - elektryczne nast^pnie maszyny dy- 
namo - elektryczne. Sa to aparaty sluzqce do wytworze- 
enia prqdöw indukcyjnych. Do poruszania ich potrze- 
bnym jest zawsze motor, tym silniejszy, im silniejszy 
prqd wywolac chcemy, a wi^c jak widzimy, sluzq one 
do zamiany mechanicznej pracy na elektrycznosc.

W  maszynach magneto - elektrycznych wytwarza 
si<j prqd przez dzialanie magnesöw stalych. Maszyny 
dynamo-elektryczne zas polegajq n aza sad z ie ,  iz kawa- 
lek zelaza miekkiego otoczony spiralq a poruszanv 
w blizkosci elektro-magnesöw staje sie sam magnesem, 
a przez to samo, sam prqd wzbudzac moze.

Nie bqdziemy si§ wdawali w opis pojedynczych 
konstrukcyj, ktörych jest bardzo wiele, wspominamy 
tylko, ze maszyny dynamo-elektryczne najrozmaitszych 
systemöw, sq dzis najtanszem znanem zrödlem elek
trycznosci. Dawac one moga albo prqd staly, to zna- 
czy, biegnqcy ciqgle w jednym kierunku lub tez prad 
zmienny, t. j. zmieniajqcy si§ w swym kierunku co 
chwila. Wyzszosc uzycia zasady dynamicznej zasadza 
si§ na tem, ze maszyny z magnesami stalymi nie na- 
daw7aly si§ do wytwarzania bardzo silnych prqdöw, 
gdyz sila magnesöw' rosnie w znacznie mniejszym sto- 
pniu, jak ich masa, po drugie sila magnetyczna sta- 
iych magnesöw, koncentrujqca si§ na malych powierz- 
clmiach b iegunow , a przy ustawieniu tychze obok 
siebie, wzajemnie si§ oslabia. W prawdzie przy uzyciu 
maszyn magneto-elektrycznych mozna byio bardzo do- 
brze swiatlo wytw arzac, jednak maszyny przybieraly 
kolosalne wymiary, co musialo naturalnie nie malo 
wplywac na ich koszta. Röwniez magnesy stale utra- 
cajq cz^sciowo sil§ magnetycznq, a wskutek tego m a
szyny tracq wiele na sile.

W  roku 1 8 7 1 ,  skonstruowal Gramme na zasadzie 
dynamicznej wskazanej w roku 1867 przez Siemensa 
maszyny dynamo-elektrycznq, ktöra w lot puszczona, 
znalazla ogromne zastösowanie. Dzisiaj widzimy m a
szyny t^ w najrozmaitszych postaciach, pod najrozma- 
itszemi nazwami, uzywanq do najrozmaitszych celöw, 
jak n. p. do przenoszenia sily, celöw metalurgicznych, 
a setki tysi^cy ognisk swiatia elektrycznego w ystym jq  
smialo do walki ze znanemi dotychczas sposobami 
oswietlania.

Chociaz samo skonstruowanie maszyny dynamo- 
elektrycznej popchlo i dalo silnq podstaw§ oswietleniu 
elektrycznemu, to jednak zachodzila jeszcze jedna tru- 
dnosc uniemozliwiajqca ogolne zastosowanie tegoz. 
Jednq maszynq elektrycznq zasilano tylko jedno ogni- 
sko; ile bylo lamp, wprawdzie bardzo silnych, tyle po- 

! trzeba bylo maszyn. Dobre to bylo do pewnych celöw,
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n. p. do oswietlan latarn morskich, portöw i r. d , ale 
w  zyciu codziennera niemozliwe. Jakie znaczenie miala 
ta podzielnosc sw ia t la , widzimy najlepiej z tego, ze 
kiedy oficer rosyjski Jabloczköw podczas w ystaw y pa- 
ryzkiej w roku 1878 pierwszy jedna maszyny oswietlil 
kilka swiec, dal taki pop^d temu nowemu rodzajowi 
oswietleniu, \ t  w przeci^gu lat trzech stalo si^ ono 
bardzo popularnem. i wydalo tak pi^kne owoce, jak 
wystawa elektryczna w roku 18 8 1 .

Podzielnosc ta pr^du zasadza si^ w praktycznem 
wykonaniu na tem, ze albo z jednej maszyny wycho- 
dzi kilka przewodöw elektrycznych zasilaj^cvch kazdy 
jedno ognisko, lub tez przewod jeden i ten sam przy 
kazdej lampie si(j rozgal^za, a potem znowu l^czy. Na- 
turalnie, traci si^ przez to na nat^zeniu pr^du, ale w  za- 
stosowaniu jest to konieczne.

Teraz przejdziemy do samych rodzai oswietlenia.
Przyrz^dy sluz^ce do wytwarzania swiatla, opie-

raja siij w zasadzie raz na luku Volty, drugi raz na
tej w lasnosci, iz kawalek obcego ciala wstawiony
w przewod elektryczny, rozzarza si§ i w yw oluje objaw 
swietlny. Dwa te objawy swietlne s^ podstawq dwöch 
grup  przyrz^döw do oswietlenia a m ianowicie :

1 g ru p a : lampy z lukiem Volty
2 gru p a : z lampy incandesencyjne czyli zarowe.

Pierwsza grupa opierajaca si$ na zjawisku zwa-
nem lukiem Volty, rozdziela si^ na dwa oddzialy w e
dlug tego, czy oddalenie w^gli jest stale, niezmienne, 
lub tez czy to oddalenie zmienia si<5 i musi byc regu- 
lowane.

Oddziat pierwszy zwierny sw iecam i; tutaj w^gle 
biegnq. röwnoiegle od siebie, i w  czasie palenia tego 
wzajemnego polozenia nie zmieniaja. T u  naleza syste- 
my Jabloczkowa i Jam in ’a.

Oddzial drugi gdzie w^gle ustawione sa nad sobq. 
w jednej linii, i S4 w czasie swiecenia w ruchu, zwiemy 
regulatorami lub krötko-lampami. T u  nalezy syste- 
m y : Siemens a wlasciwie Hefner v. Alteneck, Serrin, 
Crompton, Piette i Krizik z Pilzna w Czechach, Jaspar, 
Brush, Gravier z W arszaw y, Gülcher z Bialej i t. d. 
Niepodobna, by mi bylo przechodzic wszystkie syste- 
my, ogranicz§ si^ na paru wybitniejszycb, tem bardziej, 
ix  niektöre z nich majij tylko wartoSc naukowq, nie 
stwierdzon^ w praktyce, o co jak na wstijpie powie- 
dzialem najwi^cej mi chodzic b^dzie.

System Jabloczkow'a nalezy wedlug naszego po- 
dzialu do oddzialu swiec. Systemowi temu nalezy 
si$ przedewszystkiem dla tego pierwszenstwo, gdyz 
on pierwszy urz^dzony na wi^kszq. skal^, w  roku 1878 
podczas w ystawy paryzkiej na Avenue de l’Opera, uto- 
rowal drog^ szeroka dla oswietlenia elektrycznego. 
Za zjawieniem si§ tego systemu posypaly si^ tysiace 
systemow i slusznie tez mozna nazwac Jabloczkowa 
jezeli nie ojcem p raw d ziw ym , to ojcem chrzestnym

oswietlenia elektrycznego. Wspomnialem juz, ze pier
wsza zaslug^ jego bylo przeprowadzenie podzielnosc! 
swiatla elektrycznego. Dalszem usilowäniem jego bylo, 
bv lampa obeszla sie bez zadnych przyrzadöw regu- 
lujacych. B y  temu zadosyc uczynic, odrzucil uzywane 
przy regulatorach przyrz^dy automatyczne, reguluj^ce 
odleglosc wegli od siebie , a ustawil w^gle obok sie
bie , przedzielajac je warstw^ kaolinu, ktöry röwno- 
czesnie z wfjglem si^ spala. W^gle te polaczone sa 
przed rozpocz^ciem swiecenia, mal^ sztabkq. w^glowq. 
W^gle ustawione sa na odpowiedniej podstawie, a po- 
l^czenie z pradem wystarcza, by wywolad luk Volty, 
i objaw ten trw'a tak dlugo, dopöki sie w^gle nie 
spala. B y  zas z uzycie w^gli nast^pilo röwnoczesnie, 
w^giel na biegunie dodatnim jest dwa razy grubszym. 
jak w^giel na biegunie u jem n ym , lub tez pr^d do- 
starcza maszyna o zmiennym pr^dzie. W^gle te zuzy- 
waj^c sig po przeci^gu 1 1/4— 2 god zin , poczem musi 
nastapic zmiana tychze. Swiece przedstawialy ogromny 
post^p w stosunku do przeszlosci, lecz maja tyle wad 
w poröwnaniu z tem co dzisiaj znamy, ze panowanie 
ich zdaje si§ byc skonczonem.

Daja one bowiem swiatlo nieröwne, niespokojne 
w  barwie, cz^sto gasna, nie zapalajac sicj automaty- 
cznie. Przy rozpocz^ciu swiecenia sluzy do zapalania 
öw pr^cik poziomy, o ktörym wspomnialem, a gdy 
swieca po zuzyciu pewnej dlugosci w^gla zgasnie, sa- 
ma si^ juz nie zapali. Swieca zas gasnie za najmniej- 
sz^ nieröwnosci^ ruchu maszyny —  a zgasni^cie jednej 
swiecy, pociaga ciemnosc drugich lez^cych w tym sa- 
mym przewodzie. Zbyt szvbkie zuzywanie swiec po- 
ci^ga za soba podniesienie kosztöw, najwi^kszy szkopul, 
o ktöry sie ich zastosowanie rozbija. W praw dzie Jablo- 
czkow w^gle otacza teraz galwaniczna powlok^ meta- 
liczn^, urz^dza 4 swiece w jednej lampie, ktöre si^ 
automatycznie zmieniaja, skonstruowal takze osobny 
samodzialaj^cy przyrzad do zapalenia w razie zgasni^- 
cia, ale wszystkie te dodatki, dziac si<g moga tylko ko- 
sztem prostoty, ktora swiece jego tak dobrze zalecala. 
Koszt jednej swiecy i lampy o nominalnej sile 3 5 plo- 
mieni gazowych na godzine wynosil w roku 1878 
w Paryzu i '45 fr., potem spadl na 60 ct., zas w osta- 
tnich czasach swiecono za 3o ct. na godzin^. W edlug 
obliczen Fontaina, swiatlo to jest dwa razy tanszem 
od gazu, lecz mimo tego, oswietlenie Avenue de l’Opera 
kosztowalo przez przeciqg wystawy o 170,000 fr., jak 
bvlo kosztowalo osw’ietlenie gazowe.

Za nim pöjdziemy dalej musztj zwröcic uwagi^ 
na kilka okolicznosci, ktöre przy obliczeniu swiatla 
elektrycznego, S4 dla praktyki nieobliczonej donioslosci, 
a nie uwzgl^dnienie ktorych musi poci^gn^c najfal- 
szywsze rezultaty. Przedewszystkiem swiatlo elektry
czne jest tak intenzvwne, ze nie moze si(j obejsc bez 
os lon , bah ze szkla. Oslony te konsumujtj przy prze
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puszczeniu swiatla przez swe sciany znacznq ilosSc tegoz 
co zalezec b^dzie od m ateryalu, przez jaki swiatlo 
zmuszone jest przechodzic. I tak inzynierowie londyn- 
scy Bazallgette i Keats obliczyli, ze lampa Serrina o sile 
1400— 1900 swiec norm alnych, przepuszczala przez 
kul§ mlecznq swiatlo o 6o°/0 mniejsze. Dalej swieca 
Jabloczkowa wynoszqca 40 plomieni gazowych tracila 
przy uzyciu szkla opalowego 5g %  ze swej sily. Pa- 
ryzcy inzynierowie T h . Levy  i Fr . Leblanc, przy prö-

baeh ze swiecami Jabloczkowa obliczyli, ze przez kul§ 
szklannq traci si§ do 5o°/0 swiatla. Pözniejsze proby  
z rozmaitemi szklami okazaly, ze mozna srednio przy- 
jqc utrat§ sily swiatla na 33 procent czyli 1/3.

Drugq okolicznosciq jaka uwzgl^dnic nalezy, jest 
znane prawo, iz swiatlo traci na sile w stosunku kwa- 
dratöw z odleglosci. Znaczenie tego wykaz^ pözniej 
w przyktadach. S^c{$snj- Zaremba.

(Ci^g dalszy nast^pi).

S L 0 IntCE JAKO CKVGLE ZRÖDEO C IE P L A
wyktad Dra W. Siemensa w „Royal Societe“ w Londynie.

(o _______

rwalosc sily ogrzewajqcej slonca zajmowala od 
czasöw Laplace’a astronomöw i fizykow; obliczono 

w przyblizeniu, ze ilosc ciepla wypromienianego w y 
nosi okolo 18 mil. jednostek cieplika na kazdq stope 
kwadratowq jego powierzchni (na godzimj), co odpowia- 
da ilosci ciepla jakq by wytw orzyla  bryla w^gla, spalq- 
ca si<j zupelnie w  przeciqgu 36 god zin , bryla odpo- 
wiadajqca wielkosci ziemi naszej, a majaca ci^zar wla- 
sciwy i .5 w  poröwnaniu z ziemiq. -

G dyby slonce bylo otoczone g^stq stalq masq, 
ktörej promien röwnalby si§ sredniemu oddaleniu 
slonca od z iem i, to w takim razie cala ilosc wypro- 
mienionego ciepla bylaby pochlonionq, ze jednak sre- 
dnica ziemi (patrzqc ze slonca na ziemiq) tylko 17  se- 
kund wynosi, to ziemia jest w stanie przyjac tylko 
w  siebie 22 5o milionowq cz^sc ciepla. Przyjmujac na- 
st^pnie, ze wraz z ziemiq wszystkie inne planety w ca- 
losci dziesi^ciorakq ilosc ciepla chlona, wynika z tego,

. ' 2 2 4 >999-999  • ■ • ,z e  wypronnenionego ciepla w przestrzen
2 2 3 , 0 0 0 .0 0 0

bezmierna swiata pozornie zostaje stracona, a tylko 

—r zostaje zuzytkowana.
2 30 ,000  0 0 0

Mimo tej olbrzymiej straty ciepla, jakie slonce 
wydaje, nie zmniejszyla si^ znacznie od wiekow tempe- 
ratura slonca, nie uwzgl^dniajqc peryodycznych zmian, 
ktöre ze zjawiskiem spostrzezonym przez Lockyera i 
innych, a w plamach slonecznych majqcym swa przy- 
czyn^ zostajq w scislym zwiqzku. Narzuca si^ pytanie, 
jakim sposobem to si§ dzieje, ze mimo straty ogromnej 
ciepla, temperatura slonca w przeciqgu lat kilkudzie- 
si^ciu niezmienia si§ znacznie. Pomi^dzy hipotezami 
postanowionemi w celu wytlumaczenia tego zjawiska, 
istnieje przypuszczenie H eim holtza , ze slonce si§ kur- 
czy czyli powoli zmniejsza swojq objijtosc. T em u za- 
patrywaniu jednak mozna zarzucic, ze tak wytworzone

cieplo w  calej swej masie uchodziloby i na powierz- 
chni§ wydobvwaloby si<g za posrednictwem wlasnosci 
przewodniczenia, a nie znanq nam jest materya taka 
ktöraby byla w stanie przepuscic przez s ieb ie , taka 
ilosc ciepla, jalcq przez promieniowanie si§ traci.

Przypuszczano takze chemicznq dzialalnosc mie- 
dzy skladnikami slonca, lecz w takim razie zachodzi 
ta trudnosc, ze w ytw ory tej dziatalnosci m usialyby na 
powierzchni^ slonca wyst^pywac i tworzyc przeszkodij 
dla dalszego dzialania.

T e  trudnosci nasuwajqce si^ mysli ludzkiej, napro- 
wadzily Thomsona podejmujqcego prace przez Mayera 
rozpocz^te, na przypuszczenie, ze wstrzymujqca si§ 
energia (sila) slonca, moz;e miec swojq przyczyn§ , 
w spadaniu meteorolitöw z wielkich oddali na slonce, 
osiqgajacych przytem odpowiedniq chyzosc. Kazden funt 
takiej masy meteorolitowej przedstawia pewnq ilosc je
dnostek cieplika, zalezna od wysokosci spadania.

Jednak wielki przyrost masy . slonecznej w ten 
sposöb dokonujacy si$, zagrazalby röwnowadze syste
mu planetarnego, i nasz rok sloneczny doznalby byl 
juz dawno znaczniejszego skröcenia, anizeli tego jakie 
nam astronomiczne obliczenia i spostrzezenia wykazujq. 
Thom son sam porzucil teory§ t§ i przyjqt teory^ prof. 
Stockesa i innych lizyköw znamienitych, tlumaczqcq, ze 
cieplo przenosi si$ ze srodka plynnego slonca na po- 
wierzchni^ tegoz.

G dyby prawdziwosc jednej z tych teoryj mogla 
byc udowodniona, to mielibysmy zaspokojenie w w ia
domosci, ze strata energii slonca niepochodzi wylqcz- 
nie z utraty odczuc si§ dajqcego cieplika przez wypro- 
mienianie rozpraszajqce si§ w przestrzeni swiata, i ze 
istnienie ciala swiecqcego przez to si§ przedluza, ze 
si$ pewna ilosc znaczna energii w ksztalcie zg^szczo- 
nej masy nagromadza. Rzeczywiste rozwiqzanie zalo- 
zenia moze tylko teory j wydac, wedle ktörej energia



53

slonca pozornie przez wypromieniowanie w przestrzen 
swiata rozproszony, i niby stracony, zostaje w istocie 
samej zatrzymany i w innej postaci odzyskiwana, przez 
co zjawisko promienienia niezmiennie sicj przedtuza.

Przed kilku laty przyszla mi mysl, ze rozwiyza- 
nie podobne zagadnienia nie lezy moze po ,za grani- 
carni moznosci, i chociaz nie majyc dokladnej znajo- 
mosci co do zagadnien dotyczycych astronomicznej 
fizyki, post^py takowej Sledzilem i niektöre fizykalne 
doswiadczenia odnosne wykonaiiem, skutkiem tychze 
zapatry wanie moje o tyle do jrza lo , zem postanowii 
takowe umiej^tnej krytyce do orzeczenia poddac.

W edlug mojej teoryi wypelniony jest przestrzen 
systemu planetarnego cialami gazowemi bardzo roz- 
rzedzonemi, jako to: wodorem, tlenem, azotem, w^glem 
i polyczeniami tychze, oraz cialami stalemi w piostaci 
pylu. Jezeli rzecz siij tak m a , to kazdy planeta oto- 
czonym jest skutkiem sily przyciygajycej atmosfery, 
ktörej g^stosc zalezy od sily przyciygajycej, i mozna 
p rz y jy c , ze atmosfery te skladajy si§ z ci^zkiej i mniej 
przenikliwej cz^sci tych gazöw t. j. , ze zlozone sy 
z azotu , tlenu i w ^ g la , gdy przeciwnie wodör i poly- 
czenia tegoz w  przestrzeni wielkiej przewaznie si^ znaj
duje.

Pröcz tego wyw iera System planetarny jako calosc, 
ciygly w p lyw  przyciygajycy na ciala gazowe w prze
strzeni si^ znajdujyce, i otacza si$ planetarny' atmo
sfery, stojycy w  posrodku mi^dzy wlasciwy atmosfery 
kazdego planety z osobna, rozrzedzony a wypelniajycy 
przestrzenie Swiata.

W  celu poparcia tego mniemania przytaczam, ze 
wedlug teoryi molekularnej (drobinowej) gazöw Cler- 
ka , M axwolla , Klauzyusza i T h o m so n a , trudny jest 
rzeczy oznaczenie pewnej scislej granicy, i ze wielu 
z badaczy, j a k : Grove, Humboldt, Zelner, Mathiew i 
W illiams przyj^li istnosc materyi w przestrzeni, jak 
niemniej ze i Newton wedlug zajmujycego doniesienia 
dra Hunta, wyrazil si§ korzystnie o tem przypuszczeniu.

Dalej wiemy z rzeczy wistosci, jako meteorolity, 
przelatujac przestrzen swiata a nagle spadajyce na zie- 
mi§, swöj bieg konczyc, zaw'ierajy W’ sobie pod cisnie- 
niem zwyklem atmosfery okolo szescioraka, ilosc gazöw, 
odpowiednio do swej obj^tosci. Dr. F l ig h t ,  niedawno 
temu podal rozbiör gazöw zawartych w meteorolitach 
ktöre badat zaraz po spadni^ciu tychze, a to jak na- 
st^pu je :

bezwodnika w^glowego (COu) 0 .12
tlenku w^gla (CO) . . . . 3 (.88
wodoru ( H ) ....................................4^-79
gazu blotnistego (CH 4) . . . 4 .55
azotu ( N ) ..........................................17.00

Uderzajycem si$ w yd aje , ze nie znaleziono pary 
w odnej, pomimo, ze tyle wodoru i w<jgla odkryto, 
byc moze jednak, ze para wodna uszla uwagi bada- 
jycego, lub tez takowa zostala cieplem w wi^kszej 
ilosci wyp^dzony, w chwili, gdy metereolit atmosfery 
naszy przebywal. Zdania zgodne tlumaczy, ze gazy 
znajdujyce si$ w meteorolitach, nie mogly si^ dostac 
podczas krötkiego czasu spadania tychze przez atmo- 
sfer^ ziemi, zwlaszcza, ze glöwny cz^sc zawartych g a 
zöw wodör stanovvi, ktöry w atmosferze naszej wcale 
si^ nie znajduje w stanie wolnym.

Dowod dalszv, ze przestrzen systemu planetar
nego wypelniony jest gazami, dostarcza analiza spek- 
tralna; wedlug nowszych badan dra Hugginsa i innych, 
zawiera jydro komet prawie te same gazy, ktöre wr m e
teorolitach si<j znajdujy, mianowicie wqgiel, wodör, 
azot i prawdopodobnie t len ; wedlug zapatrywan De- 
wara i L iveinga, zawiera polyczenia azotu jako t o : 
sin (CN).

Zapatrywaniu temu, ze przestrzen systemu pla
netarnego wypelniony jest gazami, zarzucajy, ze obe- 
cnosc gazöw ruch planet opaznia, lecz uwzgl^dniwszy, 
ze gazy lotne nieograniczone sy powierzchniami, to 
juz drogy mechaniczna mozna dowiesc, ie  opaznianie 
si§ skutkiem tarcia w tak subtelnym gazie nawet przy 
szybkosci planet musi byc nadzwyczajnie nieznacznem.

Mozna memu zdaniu zarzucic, ze slonce musia- 
loby  gazy najci^zsze i najmniej przenikliwe przyciygac 
jako to: bezwodnik kwasu w^glowego, tlenek w^gla, 
tlen i azot, gdy wiasnie przeciwnie analiza spektralna 
przewazajyca ilosc wodoru wykazuje. Aby t£ sprze- 
cznosc pozorny wyjasnic, musz^ zauwazyc, jako tempe- 
ratura slonca jest az nadto wysoky, aby w obec niej 
bezwodnik kwasu w^glowego i tlenek w^gla mogly 
istniec. Lockyer twierdzil, ze w ogöle zaden tlenek 
metalu w cieplocie slonca istniec nie moze, co si<j tyczy
tlenu, to stwierdza dr. Draper, obecnosc jego w atmo
sferze slonecznej. W  sloncu rnuszy byc strefy (R e 
gionen) gdzie tlen si§ znajduje, w tych samych pra
wdopodobnie majy zbiorowisko swoje i gazy stosun- 
kowo ci^zkie, jakie naszy atmosfery tworzy,

Przyst^puj^ obecnie do punktu pierwszorz^dnej 
w a g i ,  na wykazaniu ktörego moje dalsze wnioski si^ 
opierajy. Slonce konczy obröt okolo swej osi w 2 5-ciu 
dniach, przyjmujyc srednic§ jego na 882,000 mil (ang.) 
wynika z tego, ze szybkosc styczna wynosi na godzi- 
n^ i .25 (ang.) mil, czvli 4.41 razy tyle co szybkosc 
ziemi. T a  wielka szybkosc obrotu pociyga za soby
podnoszenie atmosfery slonecznej, ktörej Mairan roku 
1 73 1  przypisywal zjawisko swiatla zodyakalnego.

"(C d. n.)
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W sprawie stownictwa technicznego.

-XiAaprzeczyc si§ nie da, Ze tak w potocznej mowie 
jak i w pismiennictwie polskiem, na polu technicz- 

nem uczuwac siij daje dotkliwy brak wyrazownictwa 
swojskiego. Objaw zas ten, osobliwie w dzielnicy ob- 
szaru Polski do Austryi przypadlej, musi byc tem dla 
milujqcego j^zyk ojczysty bolesniejszym, iz od chwili 
odkad j^zyk polski w szkole, w urz^dzie i w  sqdzie, 
jak przystalo zapanowal, nie maly juz szereg lat uply- 
nqt, nie pozostawiajqc na polu wyrazownictwa techni
cznego wybitnego sladu poprawy.

Przyczyna tego braku lezy wprawdzie po cz^sci 
w naturze rzeczy samej. Opatrznoscia powolanym od 
wieköw do zawodu rolniczego, przemyslu i handlu 
uczyc nam si§ przypadlo od ludöw Zachodu, ztqd tez 
poszlo, ze jak w rolnictwie i gospodarce, obfitujemy 
w  pi^kny dobor naz.w i wyrazöw swojskich, tak znöw 
przeciwnie w dziedzinie przemyslu i handlu, widocznym 
jest znaczny brak onychze.

Zmuszeni poczqtkowo poslugiwac si§ obcymi wy- 
razam i, nie czy-nilismy tez pözniej z post^pem czasu 
staran jakby nalezalo, o stösowny rozwoj j^zyka oj- 
czystego na polu technicznem ‘tak , jak to czyniono 
z dobrym skutkiem w innych gal^ziach nauki i wiedzy. 
Dlatego tez, mimo nabytego odpowiedniego wyksztal- 
cenia technicznego, pozostalismy w tyle co do sarnego 
wyrazownictw a, niepomni jakq przez to mowie ojczy- 
stej krzywd§ wyrzqdzamy. A  przewinienie jest tu rze- 
czywiscie ci^zkiem, bo nie dosyc, ze dluzszy czas po- 
slugujemy si§ obcemi nalecialosciami, przyznajqc im 
temsamem niejako prawo obywatelstwa, ale co gorsza, 
ze cz^sto majqc chocby nawet bardzo trafne swojskie 
wyrazenie, wyrazu takiego czy to przez lekkomyslnosc 
czy tez przez zle zrozumienie wlasnej spraw y, nieuzy- 
wam y a tem samem zatracamy, podsuwajqc natomiast 
wyraz! obcy.

Czemuz to przypisac, czy uböstwu j^zyka pol- 
skiego ? czy moze trudnej slow jego budowie? bynaj
mniej ! Bogatq jest rnowa nasza i uströj j^zyka udatny.

W ina przeto ciqzy na nas sam ych , a w yp lyw a 
z tego, ze tylko mow^ i j^zyk ojczysty pozornie ko- 
charny, lecz nie jest to , to prawdziwe i szczere przy- 
wiqzanie jakiem do swego j^zyka palajq inne narody, 
uprawiajqc go i piel^gnujqc starannie. Na tem nam 
zbywa, a odnosi si§ to przewaznie do techniköw i do 
klas spoleczenstwa bezposredniq stycznosc z technikq 
m ajqcych, objawia si<g szczegölniej w  dziedzinie rze- 
m iösl; tu juz nie troszczqc si§ bynajmniej, czy uzy- 
w any wyraz obcy nie dalby si$ odpowiednio swojskim 
zastqpic, przyjmujemy go nieraz zywcem tak , jakirn

on si$ tarn zkqds Zachodu do nas dostal. I tak wchodzi 
on z czasem coraz w’i^cej w uzywanie, nareszcie p ö 
zniej jako juz utarty, pozostaje ze szkodq j^zyka.

Tak  si§ dzieje z nazwami narz^dzi rzemieSIni- 
cz ych , z nazwq w yro b ö w , sprz^töw i t. p. przedmio- 
töw, jak niemniej przy nazwach samych czynnosci czyli 
roböt r^kodzielniczych.

A  dla czegöz t§ niewlasciwosc cierpimy? dlaczego 
nie staramy si^ o ile mozna to zle chocby w cz^sci 
usuwac? Dlaczego! bo nam z tem wygodniej, bo bez 
trudu przychodzimy do nazwy pewnej nowej rzeczy, 
bo naleciaiosc ta do porozumienia si^ z rzemieslnikiem 
bynajmniej nam w mowie nie przeszkadza, ucha na- 
szego nie ra z i , a choc j^zyk ojczysty niemilosiernie 
kaleczymy —  mniejsza o to.

Gdziez tu wi§c to okrzyczane przywiqzanie do 
ojczystego j«jzyka ? gdzie zamilowanie do inozolnej ale 
pozytecznej pracy okolo ksztalcenia i piel^gnowania 
wlasnej mowy ?

Z post^pem czasu przychodzi rozwoj na polu na- 
ukowem , wiedza ludzka si^ rozszerza, duch niezmor- 
dowanie pracujqc, rodzi coraz to nowsze pomysty, 
wynalazki, przedstawiajqc takowe sw iatu , literq lub 
rysunkiem.

Technik wraz z calym zast^pem rzemieslniköw 
i ludzi r^cznej pracy, powolany, by to martwe swoje 
slowo lub rysunek w istotny czyn i cialo zamienic.

Powstajq nowe zupelnie dziela, skladajqce si$ 
z niezliczonych pojedynczych cz^sci skladowych, röwniez 
zupelnie dotqd swiatu nieznanych.

Dzieje si^ to w  obczyznie, wi§c dziela te i ich 
cz^sci skladowe otrzymujq wlasciwe swe nazwy, w j^- 
zyku tego narodu u ktörego wynalazek powstal.

Jakze si§ rzecz ma z nami wobec tego post^pu 
czasu? Przyznac trzeba, ze co si§ tyczy istoty samej 
rzeczy, to materyalnie, ze tak powiemy, nie zalezelismy 
tak dalece pola; kroczymy wolno ale slad w slad za 
post^pem. Wyksztalcenie techniczne u nas jest, mamy 
ludzi zaw odow ych , jak swiadczq. dziela nowszych wy- 
nalazköw przez nich w ykonane; mamy przeciez koleje, 
telegrafy, budowie wodne i drogowe, zaklady fabryczne, 
publiczne gmachy, jak koscioly, szkoly, szpitale i t. p. 
dziela, wiedzy i r^kq. technika polskiego wzniesione, 
a wi^c prawie w sz ystko , czem si^ Zachöd szczyci, 
Czyz to nie dosyc? P ra w d a ! strona materyalna jest, —  
a lem o ra ln a?  czyz umiemy wszystko cosmy sami w p ra
wdzie zdzialac potrafili, wraz z narz^dziami ktöremi te 
dziela dokonane, w  ojczystym j^zyku wyrazic lub na- 
zwac? —  nie! cöz ztqd ? wszakze möwi przyslowie , ,Nieck
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si% ^ w a i ...............................Dobrze, ale tak powiedziec moze
technik nalez^cy danarodowosci politycznie samodzielnej! 
nam tak möwic si§ niegodzi, nam chodzic powinno obok 
materyalnej takze i o moraln% stron^, boc powiedzianem 
jest: „P ö ty  narodu pok^d m ow y“ , a nam, jako polskim 
technikom, o utrzymanie i rozwöj naszego j^zyka co do 
wyrazowniclwa technicznego szczegölniej dbac nalezy.

A  czyz do niedawna poczuwalismy si§ do tego 
patryotycznego obowi^zku? czyz starano si^ usilnie aby 
w  mianj postijpu spraw i dziei technicznych uprawianym 
b yl rowniez i j^zyk nasz pod wzgledem nazw i wyra- 
zen technicznych ? Nie mozemy si<g podobno tem po- 
szczycii>; nie möwi si<g tu o jednostkach, bo Polska 
miala, ma, i da Bög miec b^dzie pojedynczych praco- 
wniköw na polu wyrazownictwa polskiego, ale czy 
w danym razie na tak obszernem polu jak techniczne, 
rozpadajqcem si^ na mnogie dzialy, wymagaj^ce nie- 
przeliczonej liczby nazw do okreslenia nowych przed- 
miotöw, narzijdzi, przyboröw i ich znowu drobnych 
cz^stek skladowych, czy möwi$ jednostka podola? T ru -  
dno podobno! to praca na ktörq. zycie jednego czlo- 
wieka nie starczv.

T u  potrzeba sil zbiorowych, rownoczesnie dziala- 
j^cych, jezeli chcemy przyjss o ile mozna jak najpr^dzej 
do pozadanego celu, jakim jest ulozenie Slownika techni
cznego polskiego. O czywista, ze pierwszem zadaniem 
zd^zania do tego celu jest niew^tpliwie zbieranie do- 
tyczacych materyalöw s iow nikow ych , a nast^pnie do
piero ulozenie ich w jednij uporzadkowan^ calosc.

Maj^c wszakze zebrane juz materyaly, w  razie 
gdyby z jakich b^dz powodöw nie moglo przyjsc do 
wydania osobnego dziela, byloby narazie zadaniem po- 
starac si$, by Akademia Umiej^tnosci, ktöra, o ile wia
domo, pracuje juz nad wydaniem powszechnego Slownika 
polskiego, w lasciwy uzytek z tychze materyalöw zrobic 
zechcia la , aby juz w tem ogölnem dziele polskiem, 
odpowiednie nazwy i wyrazenia dzialu technicznego 
dotycz^ce, wlasciwe znalesc m ogly pomieszczenie.

Otöz co do pierwszego zad an ia , to jest groma- 
dzenia i przysposabiania pomienionych materyalöw, 
z radosci^ przyznac mozna, ze w ostatnich czasach, 
w tym wlasnie kierunku, usitowania sa widoczniejsze 
i to na calym obszarze Polski; snac ockmjlismy si$. 
W arszawa, Poznan, Lw ow , zajmujq, si(j wyrazownictwem 
polskiem technicznem, prace przygotowawcze w toku, 
zbiory polskich wyrazöw, jako materyaly do slownika 
technicznego, oglaszane bywaj^ w Czasopismach do 
przejrzenia i oceny.

W  slad zatem, i krakowskie Tow arzystw o techn. 
na wniosek kilku swych czlonköw, chcqx rowniez brac 
udzial w wspölnej tej pracy, wybralo  z lona swego 
komisyq slownikow^ z 12  czl., upowazniaj^c j^ do dzia- 
lania w imieniu Tow arzystwa.

Kom isya postawila sobie przedewszystkiem zasade

glöwm^ odnosnie do zamierzonej pracy w gromadzeniu 
wyrazöw, a t^ jest, ze ten tylko wyraz moze byc za- 
leconym przez komisya, jako materyal do slownika 
techn. polskiego, ktöry odpowie nast^puj^cym zijdaniom:

1) winien dawac nalezy te poj^cie o rzeczy ktör^ ma 
oznaczac

2) budowa jego ma si§ zgadzac z duchem jfz y k a  
polskiego

3) brzmieniem swem nie moze obrazac dzwi^ku m o
w y polskiej

4) nie moze byc prostem tlomaczeniem z obcego j^zyka. 
Nast^pnie co do trybu czyli sposobu samego zbie-

rania, odszukiwania, a wrazie danym i tworzenia w y 
razöw czy nazw technicznych i z technik^ stycznosc 
maj^cych, przyj^la komisya jako wytyczne sw'ego po- 
st^powania:

a) Rozpatrzenie si$ o ile mozna jak najobszerniejsze 
w  dotychczasowych tego rodzaju pracach swojskich 
oglaszanych drukiem, celem rozpoznania i zbadania, 
czyli podane w nich wyrazy zalozonym powyzej 
wymaganiom odpowiadaj^; dalej zas posilkujac si<j 
slownikami, jakotez podr^cznikami i t. p. dzielami 
obcych j^zyköw, przez poröwnanie tychze dziei, 
z takiemiz swojskiemi i przez poczynienie odpo- 
wiednich wyci^göw, sledzic braki wlasciwych w y 
razöw polskich.

b) Odszukiwac starannie w yrazy staropolskie z cza- 
söw rozkwitu naszego j^zyka, niekiedy bardzo 
udatne, a nieslusznie zatracone i zäst^pione nie- 
wlasciwemi o wiele gorszemi z obcego j^zyka za- 
pozyczanemi.

c) W yrazy  z obcych j^zyköw polskiemu przyswojone, 
o ile maj% naukowe tylko zastosowanie, a do po- 
tocznej mowy ludu naszego nie si^gaj^, pozosta- 
wiac tymczasowo nienaruszone.

d) W razie zas potrzeby utworzenia nowego polskiego 
w y r a z u , szukac zrödla do onegoz utworzenia, 
przedewszystkiem w mowie naszego ludu, a w dal- 
szej potrzebie w pobratymczych narzeczach slowian- 
skich jak: w czeskiem, rosyjskiem itd., chronic si^ 
za6 odtworzenia wyrazöw skladanych lub germa- 
nizmöw.
Nakoniec postanowila komisya, by wynik tak po- 

dj^tych swych wypracowan podawac cz^sciowo w »Cza- 
sopismie technicznem« w osobnych odbitkach pod ty- 
tulem „ W y ra z y  do Slow nika technicznego“ , a to 
celem umozliwienia wlasciwej oceny onychze jako ma- 
teryalu slownikowego przez szerszq. publicznosc, z za- 
proszeniem szczegölniej mijzöw zawodöw technicznych 
do czynienia stosownych uwag i nadselania wrazie d a 
nym odnosnych sprostowan lub calkiem nowych w y 
razöw, pod adresem: „T ow arzystw o  techniczne w  K r a 
kowie. E. Serkowski,

Przew. kom. stownikowej.
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S p r a w y  T o w a r z y s t w  techn.
----------o}o----------

K ra k o w s k ie  T o w a rz y s tw o  te c h n ic z n e .

Sprawozdanie z posiedzenia w dniu 17 Kwietnia 1882 r. —
Przew odnicz^cy: dr. Br^e^ihski. Sek retarz : M . Dqbrowski. Czton- 
köw obecnych 29.

Po zatwierdzeniu protoköiu z poprzedniego posiedzenia, Za- 
rzqd zainterpelowany przez czl. Kaczm arskiego w  spraw ie pomnika 
dla architekta B erecci’ego, tvvörcy kaplicy Zygm untow skiej, odpo- 
wiedzial w yjasn ien iem , ze Towarzystvvo techniczne zlozylo na ten 
cel kwot§ do 5o zlr., lecz nie podj^to si§ wykonania projektu, po- 
zostawiaj^c je profesorowi Wt. h u szczkiew iczow i, ktörego jedynie 
skladk^ swoj^ p o p a rio , nie wkraczaj^c w  atrybucye jego jako 
inicyatora.

Przyj^to na czlonköw T ow arzystw a pp. : Glim urskiego R o - 
m ana, Grabowskiego W lad yslaw a, Jaugustyna Franciszka, Mayera 
Jana, Piotrowskiego Kazim ierza, Redyka Anastazego.

Sekretarz odczytal nast^pnie regulam in obrad uchw alony 
przez Zarz^d na m ocy §. 17  Statutu tow arzystw a; regulam in ten 
na zadanie kilku czlonköw, ktörzy uwazali go za zbyt obszerny 
Zarzqd, przyrzekl jeszcze raz wzi^sc do rozpatrzenia.

Przyst^piono nakoniec do dalszych rozpraw nad spraw y utwo- 
rzenia szkoly dla podm ajstrzych, dyskusya wszakze dla braku kom- 
pletu wkrötce m usiaia byc zawieszon^ i posiedzenie zamkni^te 
zostalo o godzinie 8 wieczör.

Sprawozdanie z posiedzenia nadzwyiizajnego w d. 21 Kwie
tnia 1882 r. —  Przew odnicz^cy: dr . Brqeqihski. Sekretarz: M . D q 
browski. Czlonköw obecnych 3o.

Odczytanie protokölu odlozono do posiedzenia zwyczajnego, 
a po przyj^ciu na czlonköw T ow arzystw a p p .: Jaw orskiego  Piotra, 
Sapalskiego W ladyslaw a i Bodynskiego Jöz e fa , Przewodnicz^cy za- 
w iadom il zgromadzenie o celu posiedzenia, jakim jest spraw a po
m nika Mickiewicza i podat do wiadom osci czlonköw pisemne sp ra
wozdanie delegata T ow arzystw a do ju ry  komitetu pomnika, bardzo 
tresciwe, z ktörego Zgrom adzenie dpwiedzialo si§, i e  czl. Odrzy- 
wolski za projektem przez ju ry  nagrodzonym  nie glosow al.

Uchwalono na razie przejsc nad tem sprawozdaniem  do po- 
rz^dku dziennego, w  oczekiwaniu od delegata sprawozdania ustnego.

Pierw szy zabrat gtos w  sprawie pomnika M ickiewicza czl. 
K a ro l Z arem b a , ktöry imieniem poufnej kom isyi w ybranej na 
prywatnem  zebraniu czlonköw T o w arzystw a , przedstawil kroki, 
jakie poczynic powinno T ow arzystw o techniczne, aby spraw y kon- 
kursu sprowadzic na tory wlasciwe.

M öwca uwaza wynik konkursu przedwst^pnego za fakt do- 
konany i nad nim si§ nie rozw odzi; stwierdza jednak okolicznosc, 
ze spraw a przybiera obröt coraz wi^cej z opini^ ogölu niezgodny; 
ju ry  dopuszcza i prem iuje projekt w  postawie siedz^cej i uchw ala 
w nioski zmierzaj^ce do postawienia pomnika na jednym z najnie- 
forem niejszych placöw jakim jest plac Franciszkahski. T ow arzystw o 
jako grono ludzi fachowych winno zabrac gtos w  tej sp raw ie, 
w ybrac winno kom isya, ktörej zadaniem b^dzie : i)  W ystosow ac pe- 
tycy§ do R ady miasta wzgl^dem placu z propozycy^ kategoryczn§; 
w  ogöle jednak tylko oRynku gtövvnym moze byc mowa. 2) Ulo- 
zyc odezwg do resztytechniköw naszej prowincyi a wzgl^dnie ca
lego kraju. 3) Postarac si$ o poparcie prasy, wreszcie 4) skreslic 
w  ogölnych zarysach program ostatecznego konkursu.

Czl. Dqbrowski w dluzszem przem öwieniu popiera poprze
dniego m öwc§; w  w yroku jury widzi pom ijanie opinii publicznöj, 
postaw a siedz^ca nie odpow iada pomnikowi samoistnemu a do tego

stoj^cemu w  R y n k u ; ju ry  dalej id z ie , bo proponuje plac Fran ci
szkahski, kiedy naröd caly chce miec pomnik w  R y n k u , jako 
w  miejscu najcelniejszem  jakie K rakow  Adam owi ofiarowac moze. 
Kom isya jak^ T ow arzystw o w y b ierze , powinna wzi^sc za zasadg, 
ie  pomnik ma stanze w  R y n k u , byc samoistnym i przedstawiac 
wieszcza w postawie stoj^cej.

Zabieraj^ nast^pnie gtos w  tej sprawie p p .: Kurkiew icz, K u- 
la k o w sk i, Zarem ba S. jest za ulozeniem m em oryatu do Komitetu, 
pozostawiaj^c w  odwodzie petycy§ do R ady m iejskiej. Czl. Luszcz- 
kiewicz sprzeeiwia sl§ chwytaniu srodköw, zdaniem jego ostate- 
cznych —  proponuje natomiast poczynienie kroköw u Pana Pre- 
zydenta dr. W eig la , aby dwöch naszych delegatöw moglo zasiadac 
w  Komitecie.

Czl. Lindquist godzi si^ na wnioski poprzednich m öwcöw, 
radby jednak slyszec jak^ pozytywn^ uchw al§ ; wnosi wi^c, T o w a 
rzystwo uchw ala : ze 1) nalezy dzialac w  töj sp raw ie ; 2) pomnik 
ma stanze w Rynku i byc sam oistnym ; 3) Postawa wieszcza stoj^ca.

Czl. Kacqm arski do postawionych przez poprzednika wnio- 
sköw d o d aje : 4) wybranie kom isyi i 5) odst^pienie wniosku czl. 
Luszczkiewicza wybranej kom isyi.

Po przem öwieniu Przewodnicz^cego i czl. K. Zarem by, pod- 
dany pod gtosowanie wniosek czl. Lindquista : „a b y  dzialac“  uchw a
lono jednom yslnie. Röwn^ jednom yslnosc objawilo Tow arzystw o 
co do wniosköw  przez czl. Lindquista i Kaczm arskiego postawionych, 
i przyst^pilo do w yboru kom isyi, w  sklad ktörej weszli (w porz^dku 
abecadlowym ) p p .: Dqbrowski, Gadom ski, Lindquist, Luszczkiewicz 
i K. Zaremba.

N iektörzy z wybranych czlonköw w yboru nie przy] mu ja za- 
latwienie tej spraw y, z powodu spöznionej pory i matego kompletu, 
odroezono i Przewodnicz^cy zamkn^l posiedzenie o godzinie 9'/, 
wieczör.

Sprawozdanie z posiedzenia w dniu 3 Maja 1882 r. —  Prze- 
wodnicz^cy: K a ro l Zaremba. Sekretarz : M. Dqbrowski. Czlonköw 
obecnych 24.

Po sprostowaniu i zatwierdzeniu protokölu z dwöch ostatnich 
posiedzen i zawiadom ieniu Zgrom adzenia o nadeslanych broszurach, 
Sekretarz odczytal pismo Zarz^du T o w . pol. lw ow skiego, odst^pu- 
j^co Tow arzystw u  technicznemu krakowskiem u dalsze przygotowa- 
nia do Zjazdu wrzesniowego.

Przyj^to na czlonka Tow arzystw a p. W ilhelina W inklera.
Czl. O drqywolski jako delegat T ow arzystw a do ju ry  kom i

tetu pomnika Mickiewicza, zdaje sprawy z udzialu jaki miat w pra- 
cach jury. Przy w yl|czeniu  5 prac byl za wprowadzeniem projektu 
„P ierw szy  pom ysl“ , przy drugiem wnosil rozdzielenie prem ii, nie 
uw azal bowiem zadnego za w  zupelnosci odpowiedni. W  koncu 
glosow al za Nr. 12 . Na drugiem posiedzeniu przeprowadzit wniosek, 
poparty przez p. Kossaka , aby do konkursu ostatecznego nie byly 
dopuszezone sily  zagraniczne; na tem to posiedzeniu podnoszono 
kilka punktöw koniecznych do zapewnienia powodzenia ostateczne- 
mu konku rsow i, m ianow icie: 1)  co do placu , 2) rozm iaröw i 3) 
skladu jury.

W niosek co do placu Franciszkanskiego upadt, gdyz jak 
wiadom o, Komitet centralny oswiadezyt si^ prawie jednom yslnie za 
Rynkiem . Jako  skal§ przyszlych projektöw przyjijto 1 : 10 ;  a co do 
skladu przysztego ju ry  proponow ano, aby w sklad jego w prow a- 
dzic 2 rzezbiarzy i 2 architektöw.

Czl. Lindquist interpeluje delegata, czy popierat wniosek 
prof. M. Sokolowskiego, aby ju ry  umotywovvalo swoje orzeczenie.
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Czt. Odrqyivols/ci w y jasn ia , ze wniosek ten postawiony byt 
przy ostatniem gtosowaniu (Nr. 12 i K rask a l; byl mu przeciwny, 
gdyz poprzednio z^dat aby w szystkie pod krytyk^ zostaly poddane. 
Na wniosek cztonköw Luszczkiewicza, Kurkiewicza i Matuli, udzie-

lito T ow arzystw o swerau delegatowi absolutoryum , i skompletowano 
kom isya pomnikow^ przez w ybör czt. Odrzywolskiego w  m iejsce 
czt. D^browskiego, ktöry siij od udziatu wym öwit.

N O T A T K I  T i e H N l C % l E ,
Kamieri piaskowy z Drogini. Pan Fabian Hochstim majster 

kam ieniarski w  Krakow ie nadestat nam orzeczenie. kr. u rz jdu  prö- 
bierczego dla m ateryatöw budowlanych w Berlin ie dotycz^ce prob 
odbytych z okazami piaskowca biatawego, pochodz^ce z tomöw 
w  Drogini pod Myslenicami (parcele N r 706 i 7 1 5), wtasnosci^ jego 
b jd |cych . W edtug tej urzjdow ej opinii podajem y nastjpuj^ce dane:

1) Pröby wytrwatosci na zgniecenie kostek kamiennych o wym ia- 
rach 6 X  ö X  ö cm -> czyli o przekroju 36 cm. p o w ., w sta- 
nie naturaluym , robione na 10  sztukach, daty nastjpuj^cy 
rezultat p rz e c ijtn y :
a) zarysowanie nast^pito przy 727 kg. na 1 cm. pow.
b) zgnieceni » » 706 kg. » 1 » »

2) Pröby wytrzym atosci na zgniecenie kostek kam iennych o w y- 
miarach jak poprzednie, po qupelnem nasyceniu ivodq, i prze- 
lezenie tychze pod wod^ przez 125 godzin — robione 11a 10 
sztukach daty nastjpuj^cy rezultat:
a) zarysowanie nast^pito przy 7 2 1 kg. na 1 cm. pow.
b) zgniecenie » » 758 kg. » 1 » »

3) kostki suszone przez 20 godzin na gorqcej blasze, nastjpnie 
zanurzone w  wodzie na 125 godzin. pochlonjty na 1 kg ka- 
mieni 0,04 kg. wody czyli 4 procent.

4) Dla zbadania stanu cz^steczkowego skupienia rzeczonych lca- 
mieni, odtamano od kilku kostek szesc m niejszych kawat- 
köw, ktöre przy uzyciu lupy okazaty siij na ztomie zbitymi 
i jednostajnemi, a masa piaskowca ostroziarnist^ z krysta- 
licznemi zytkami.

5) C ijzar gatunkowy obliczony z 3ech w ypadköw , okazat si§ 
przecijtn ie 2.448.

6) Dla zbadania materyatu ze wzgl^du na jego zachowanie si^ 
wobec w ptyw öw  atm osferycznych poddano 6 kaw ätköw na- 
stjpuj^cym  pröbom :
a) trzymano je przez pewien przeci^g czasu w  wodzie wrz^- 

cöj, poczem dla szybkiego ozijbiania zanurzano w  zim- 
nöj w odzie;

b) gotowano kawatki pröbne w  16 %  rozczynie soli kuchen- 
nej, przez pöt godziny, w ci^gu ktörego czasu nagle oziij- 
biano — woda pozostawata przy tem zupetnie czystq;

c) gotowano kawatki pröbne przez pöt godziny w 5 °/0 iugu 
sa letrow ym ;

d) przez pöt godziny gotowano w  takimze sam ym  rozczy
nie z dodaniem 1%  siarczanu am onii;

e) przez pöt godziny gotowano pröbki w  rozczynie zaw ie- 
raj^cym 2%  siarczanu zelaza, 2°/0 siarczanu miedzi, io°/0 
soli kuchennej; po tych operacyach kawatki pröbne nie 
okazaty zadnych zmian, ani tez ubytku na wadze.

7) Szesc innych kaw atköw  wtozono na przeci^g yo godzin do 
rozczynu zawieraj^cego io°/0 kwasu solnego, po czem w  5o 
godzin do i 5°/0 takiegoz samego rozczynu. Strata na cijza- 
rze wynosita o.y°/„ ■— uszkodzeh zas nie dostrzezono zadnych. 
Na zasadzie powyzszych pröb orzekt kr. urz|d pröbierczy,

iz w yniki badan ze wzglijdu na opör jaki stawiac moze kamien dro- 
ginski wptywom  atmosfery, mozna uwazac za zadawalniaj^ce i do- 
stateczne.

Bruk drewniany. W  Anna/es des ponts et chaussee jest po- 
dany opis bruku drewnianego uzywanego w  Anglii. Zbiera s i j  ziem ij 
do gtjbokosci 43 cm. ponizej powierzchni przysztej d ro g i, dno siij 
ubija przy odpowiedniem zlaniu woda i na niem ktadzie s i j  war- 
stw 'j betonu (1 cz. cem entu, 5 cz. zw iru lub ttuczonego kamienia,
1 cz^sc czystego grubego piasku), a gdy beton stwardnie, przysy- 
puje siij go piaskiem w grubosci 1,2  — 1 ,5 cm. Pienki drewniane 
uzyw ane do bruku z drzewa sosnow'ego lub jodtowego, byw aj^ 
impregnowane kreozotem a s^ i 5— 3o cm. dtug., tj) cm. wysok., 
8 cm. szer. Pienki s |  tak uktadane, iz przy pjcznieniu mog^ siij 
poruszac w  kierunku podtuznej osi d rogi, szpary zas biegn^ pio- 
nowo do tejze, 1 cm. szerokie i zasypane piaskiem zostaj^, zalane 
gor^c^ m ijszanin^ z 280 1. kreozotu na 1000 kg. smoty. Poczem 
cata pow’ierzchnia drogi posypuje s i j  cienkim piaskiem i w alcuje 
cijzkiem i walcam i. W  Anglii bruk ten jest dosyc rozpowszechnio- 
nym, gdyz si^ po nim spokojnie i cicho jezdzi. Inzynierowie tam- 
tejsi ktad^ wielk^ w a g j na powyzej opisan^ warstw^ betonu.

B . T.
Balmaina farba swiec^ca. W tasnosci pochtaniania swiatla, a 

nast^pnie prom ieniowania go w  ciemnosci, posiada wiele c ia t , i to 
w  röznym stopniu jak o to : niektöre gatunki flusspatu, wapienia, ska- 
mieniatosci, wapno wypalone z m uszel, fosforany i arseniany wapna 
i niektöre dyamenty. T a k  zw any »fosfor bolonski« jest siarkanem 
baryty, otrzym anym  przez wyzarzenie ciasta urobionego z m^czki 
szw erszpatow ej, gum y i o le ju ; »fosfor Balduina« jest to w ypalony 
azotan wapna. Siarkan wapna powstaty z wypalenia muszli ostry- 
gow ych z siark^, lub gipsu z w^glem , a takze i chlorek wapna w y 
daje swiatto zielonaw e; czas trwania tego zjaw iska, sita swiatla i kolor 
röini^ siij znacznie od siebie.

Juz w  roku 1774  fizyk angielski Canton zajm owat siij w y - 
robem »kamieni swiecqcych« , a preparat jego w ykonany w'öwczas 
znajduje siij w  Londynie i do dzis jeszcze nie stracit wtasnosci sw ie- 
cenia; po nim zajm ow ali Becquerel ojciec i syn, chemicy francuzcy, 
a wreszcie Baim ain  doprowadzit do praktycznych rezultatöw, paten- 
tuj^c swöj w yröb jako »farb j sw iec|ca«, w  patencie jednak sposöb 
wyrabiania tej farby ma byc nie bardzo jasno opisany.

W szystkie przepisy wyrabiania kamienia swiec^cego zgadzaj^ 
si§ 0 tyle z sob^, ze to s^ pot^czenia metali ziem alkalicznycli j 
tj. baryty, stroncyany i wapna z siark^; a do tego uzyw a si§ albo 
siarkanöw tych ziem alkalicznych, ktöre w  rözny sposöb byw aja 
odkwaszane, albo te i w^glany, a wzglijdnie z nich otrzymane tlenki. 
Analiza cliemiczna w yk azu je : siark^, metale ziem alkalicznych, tlen 
i mat^ ilosc w ody; czyste siarkany zupetnie nie swiec^, jednak sam 
sktad chemiczny nie w ystarcza, gdyz z dwöch ciat o jednakim 
sktadzie jedno moze swiecic a drugie zupetnie nie, wtasnosc wi^c ta 
zdaje siij przeto zalezec takze od ukladu drobin (molekutöw), i tak 
preparat zrobiony z wypalonej »masy pertowej«, swieci lepiej niz 
z muszli o stryg , choc maj^ jednaki sktad chem iczny, dlatego tez 
chemikom nie udaje s i j  nasladowac farby Balm aina a wszystkie opisy 
dotychczasowe wi^cej jeszcze w  bt|d wprowadzaj^.

Z jaw isko to trafnie poröwnuj^ do dzwi^ku dzwona, gdyz to 
samo dzieje s i j  z swiatlem  co przy dzwonie z gtosem powstatym 
przez uderzenie, z t^ jednak röznic^, ze gtos stabnie i ucichnie.



r^dko, swiatto zas, farba Balm aina, niekiedy w  dwadziescia godzin 
po wysyceniu s i j  jeszcze promieniuje.

W szystkie praw ie gatunki swiatta jak stoneczne, elektryczne 
m agnezyowe, gazowe, naftowe, a szczegölniej trzy pierwsze s$ w  sta- 
nie wyw otac to zjawisko, a nawet zapalona zapatka; jednak w  tym 
razie nalezy przedmiot powleczony t^ farb^ praw ie bezposrednio do 
niej zblizyc, ptomien jednak spirytusow y, zakolorow any miedzia na 
kolor niebieskawo zielony pozostaje bez dziatania.

Farba ta swieci i pod wod^, bo nie jest to zaden proces pa- 
lenia, dlatego tez odbywa s i j  bez przystjpu  powietrza atm osfery- 
cznego; przez ogrzanie zaczyna silniej swiecic ale tez i pr^dzej zja- 
w isko to ustaje. K w as soltiy i saletrowy rozczyniaj^c, rozktadaj^ t£ 
fa rb ^ i tem samem odbieraj^ jej wtasnosci swiecenia, kwas siarkow y 
zachowuje si^ nieco odm iennie, bo polana ni^, sw ieci jeszcze tak 
dlugo, dopok^d nie zostanie rozlozonq. W zetknijciu z chlorem na- 
tychm iast utraca wtasnosc swiecenia.

Nalezy takze strzedz t^ fa rb j przed wszystkiem , coby mogto 
jej jasny kolor zaciemnic, szczegölniej zas wszelkie preparata oto- 
wiane, a nawet zelazne, przez zetknijcie s i j  czerni^ j^, gdyz zawiera 
w  skladzie st^oim siarkij. Co do jej praktycznego uzytku, to lubo 
nadzieje i widoki s^ bardzo liczne, jednak doswiadczeniami niedo- 
statecznie poparte i tak proponuj^ w  pierwszej linii m alowac ni^ 
liczby na zegarach, przyrz^dy ratunkowe w  portach, oswietlac sklady
1 fabryki m ateryatöw palnych, jak prochu i nafty i t. d., kopalnie 
w  ktörych s i j  gazy wybuchaj^ce w yd o b yw aja , takie dla nurköw, 
aby ich odziez i narzjdzia ktöremi pracuj^ farbg t^ pow lekac, a 
gdy praca ich w  nocnej porze wypadnie, bezposrednio przed spusz- 
czeniem, oswietlic ich swiattem magnezyowem .

C zy wszystkie te oczekiwania s i j  ziszcz^, to przysztosc okaze, 
mozna jednak za pewne uwazac, ze w  wielu wypadkach odda farba 
ta dobre uslugi. /. f .  G. tv. W.

Pog^bienie kanafu Ren-Mama. Na stronicy 38 naszego Cza- 
sopism a z r. 1 881 przytoczylism y, ze rz^d francuzki chqjc kanaly 
zyskowniejszem i uczynic, postanow il ich gljbokosc pow ijkszyc do
2 m. Stosownie do tego kanal rzeczony, ktöry posiadaf tylko r 6 o  m. 
gt^bokosci, zwi^kszyc nalezalo o 0'40 m., zachodzito tylko pytanie 
w  jaki sposöb to o s ijg n |c , czy przez pogtijbienie ko ryta , czy tez 
przez wztiiesienie poziomu w od y o o'40 m. po nad dawniejszy 
norm alny stan.

W  tym  wypadku zastösowano., ten drugi sposöb, poniewaz 
gt^bsze osadzenie progöw  sluzowych tudziez usunijcie i odnowienie 
uszczelnien kanalu , spow odow alyby znaczne zwi^kszenie kosztöw 
i przerw j w  zegludze.

Koszta podwyzszenia nruröw sluzow ych w ynosily 36oo marek 
czyli 1800 zlr. na kazd§ s lu z j z osobna, podwyzszenie akw aduktöw 
za pomocq drewnianej konstrukcyi i ztr. 8o ent., a za pom oc| ka- 
miennej 12  ztr., za biez^cy meter, nareszcie podniesienie mostöw 
zwodzonych po 2.240 ztr. Podwyzszaj^c mosty, zniesiono sklepienia 
a zastijpiono je zelazn^ k o n stru k cy i; zmiana ta kosztowata przy 
kazdym  moscie okoto 2000 ztr. czyli 40 ztr. za metr [ J  poktadu 
mostowego. W ogöle wydatkowano na kazdy kilom eter kanatu 
14.600 ztr. W  skutek tych zmian, spodziewajq siij zm niejszenia ko
sztöw przewozu o 33°/i. (Annales des ponts et chaussees 1880).

Przyrzqd kresl^cy gl^bokoSci wody wzdfuz nurtu rzeki. W e
dtug opisu starszego radey bud. Schmida w  Zeitschrift f .  B a u 
kunde z roku 1880, przyrzqd ten zasadza s i j  gtöwnie 11a tem , ze 
umieszezony miijdzy dwom a statkami na osi poziomej dr^zek 7,5 m. 
dtugi, znaczy ghjbokosc wody w  skale 1 : 20 za pomoc^ röinych 
pot^czen przy tym dr^zku umieszczonych. M .

Koszta pracy röznych rodzai silnic. Jednogodzinne koszta 
sity uzytecznej, odpowiadaj^cej dziatalnosci jednego konia parowego 
=  75 k. g. m., w yn o szi w  K arlsruhe przy nastijpuj^cych silnicach:
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1 Machina p a r o w a .......................................... 100 4-5
2 )) t) .......................................... 2 25-5
3 kaloryczna Lehniana . . . 2 i6 ‘o

4 Silnica H o k a ................................................ 2 24-0
5 ,, Ottona poruszana gazem . . 2 i 5-8
6 Machina Ottona i Langera por. gazem 2 15-8
7 Silnica Schm id’a poruszana wod$ z

miejskich w o d oci^ gö w ........................ 2 57-o
8 Sita dostatarczana przez konie pracu-

jqce przy v v i n d z i e .............................. — 27-0

9 Sila dostarczana przez ludzi . . . . — IO O 'O

Han. oAr. J .  V. 18 8 1. 
l l i v a g a .  W  niniejszem zestawieniu obliczono 1 mark§ ~  5o

centöw -j- 14 ^ . M.

Przeci^tne koszta wybudowania i utrzymania francuzkich drög wo- 
dnych i kolei wedtug Cotard’a.

Dtugosc francuzkich drög wodnych w ynosila w  1870 roku
11.0 8 8  kw. m. —  Z tego przypadato :

na k an a ly ...............................4-7^4 Km.
„  rzeki ukanalizowane . 3.22 3 „

a na rzeki u re g u lo w a n e ....................................  3.6 11  Km.
Koszta ich budowy i utrzym ywania dochodzity do 946 milionöw 

m arek czyli do 473 m il. ztr., z czego przypadato 3 14  mil. ztr. wyk}- 
cznie tylko na kanaly. Roztozywszy koszta te na jednostki, przypada :

na kilom eter k a n a t u ........................................  66 .120  ztr.
,, ,, rzeki ukanalizowanej . . 3o.o8o ,,

przeci^tnie w ijc  wydano na 8 077 Km . kanalöw i ukanalizowa- 
nych rzek okoto 5o.ooo ztr. Od r. 1877 do 1880 wt^cznie, powi^- 
kszyta s i j  dtugosc irancuzkich komunikacyj wodnych o 344 Km . 
a wit‘c wynosi obeenie 11 .4 5 2  Km.

Na dalsze ich ulepszenie, podlug zasad nakreslonych w  ar- 
tykutach II, III i IV  naszego ,,Czasopism a“  z roku 18 8 1, ma siij 
jeszcze uzyc 180 m ilionöw zlr. Po doliczeniu dotychczasowych w y- 
datköw, zw ijk szyty  si^ koszta kilometra kanatu na . 8 2 .120  ztr.
a rzeki ukanalizowanej n a ........................................................... 66.000 ,,

Krantz oblicza koszta wybudowania kanalöw franc., przecijtnie 
na 72.000 ztr. a 100.000 ztr. uwaza jako najwyzsze mozebne koszta.

W e Francyi wydatkowano 11a kilometer kolei zelazne) prze- 
ci^tnie 178.000 ztr. D rugorzjdne koleje francuzkie w 1876 roku 
i 'g 5o k. m. dtugie, w ym agaty na kazdy k. m. 1 1 3.200 ztr.

Utrzymanie kanalöw od roku 1839 do 1868 wt^ezme z w ij-  
kszemi poprawkam i, nie przenosito na kilometer 572 ztr., a za ma- 
ksimum uwazac nalezy 720 zlr., utrzym anie zas kolei wym agato 
w r. 1878 przeci^tnie 2.3oo ztr. za kilometer.

Optata przewozu na dobrze urz^dzonych kanatach, po odtr^- 
ceniu cta kanatowego, w ynosi od jednego kilom etra i tony 0 4 8  centa, 
a przy kanatach o wi^kszem przecijciu  poprzecznem , w ijkszem  
i uporz^dkowanym ruchu, cena nawet si<j jeszcze zmniejsza.

Na kolejach szesciu wi^kszych tow arzystw  kolejow ych, optata 
rzeezona wynosi przeci^tnie r 3o centa, na kolei pötnoenej z doli- 
czeniem zysku  nawet r g 4  centa, gdy tymezasem przesytka na ka
natach pötnocnych po doliczeniu odsetkow, nie przenosi o ’Q4 centa, 
a zatem te ostatnie zam ortyzowaty s i j  juz dawno.

W  Am eryce w  stanie N ow o-yorskim , wydano przeciijtnie na 
kazdy kilom eter kan alöw : Chem ony, Chenango, jeziora Gene, rzeki 
Czarnej i jeziora C roked , razem 524 Km ., 52.000 ztr., na kana-

8.077 Km.
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lach z a s : Erie., C h am p la in , O swego, Cayuga i Sen eca , razem 
768 Km ., kosztowat kilom eter z powodu pözniejszego powi^ksza- 
nia rozm iaröw 1 33.200 ztr., kanaty te jednak s |  bez poröwna- 
nia szersze od francuzkich. M.

Papier z trawy. Moniteur industriel podaje ciekaw^ wzmiank^
0 pröbach fabrykacyi papieru z traw y.

T raw a wprost po skoszeniu zostaje gnieciontj walcam i, przy- 
czem pozbywa si<j wiijkszej czijsci sw ych soköw, poczem zostaje 
przem ywan^, przegotowywan^ w  tugu —  dalsze post^powanie jak 
przy fabrykacyi papieru z innych m ateryalöw. Metr pow. trawnika 
daje 7 kg. traw y, hektar wi^c 3o— 70.000 kg. Ci^zar suchej traw y 
röwnym  jest ’/, ci^zaru swiezej, z ktörej siij uzyskuje */«— V3 wagi 
m asy papierow ej. Hektar wiijc trawnika daje okoto 3.075 kg. papieru.

0 spirytusie drzewnym podaje p. A d o lf Pou% v. Engelshoffen  
nast^puj^ce obliczenia, oparte na doswiadczeniu nabytem w gorzelni 
w  Solinie.

Maszynami pomystu p. Engelshofena  (patentowane) sciera 
si^ drzewo na trociny, a nast^pnie proces fermentacyi i destylacy^ 
przeprowadza siij podobnie jak przy ziemniakach i ziarnie.

Za 100 kg. trocin bukowych otrzym ac mozna 8 y 2 litra spi- 
rytusu. W  Solinie s^g drzewa bukowego kosztuje w gorzelni 4 '/, zta. 
a 100 kg. trocin wypada na 37 ct. Jezeli przyjm iem y, ze 100 kg. 
ziemniaköw kosztuje 2 zta., w ydaje 10  litröw spirytusu; to rachu- 
nek wykaze n am , ze trociny nieledwie 5 razy tanszym m atery- 
atem do przerabiania w  gorzelni od ziem niaköw. Za to kapitat na- 
ktadowy i koszta produkcyi musz^ byc znaczniejsze przy wyrobie 
spirytusu drzewnego anizeli przy spirytusie» ziem niaczanym .

Dzis juz zatem przew idyw ac nalezy, iz w yröb spirytusu drze
wnego w tych jedynie okolicach b^dzie korzystnym , gdzie drzewo 
dla niedost^pnych gör jest bezcennem, a woda poruszac moze m aszyny 
rozdrabniaj^ce drzewo, wym agajgce zawsze znacznej bardzo sily.

Tani lakier. W edtug J .  I. Hessa w  W iedniu, mozna o trzy
mac jasny trw aty lakier do pociggania w yroböw  m etalowych z zy- 
w icy  dam aru, zreszt^ nie bardzo cenionej. Z  2 cz^sci zyw icy  da- 
marowej 4 cz. olejku terpentynowego, t cz. brunatnego sikatiwu
1 2 cz pokostu lnianego, otrzym at tenze lakier, ktöry na biatej blasze 
stabo zötto wypada. Papier cienki lakierem poci^gni^ty, staje si§ 
przezroczystym , chociaz powoli nieco w ysycha, lecz natomiast jest gi§- 
tszym i delikatniejszym  w  dotkni^ciu. Daje 011 siij zabarwiac gum igut| 
na zötto, smocz^ krwi^ na czerwono, asfaltem na brunatno, ten lakier 
moze zast^pic angielski, do poci^gania puszek blaszanych uzyw any.

Kilka uwag 0 konserwowaniu drzewa. Pierwszym  wa- 
runkiem przyczyniaj^cym  si£ do trwatosci drzew a, jest odpowiedni 
czas ci^cia a wi^c zim a, —  dobre wysuszenie —  oraz ochronie- 
nie go od w ptyw öw  zewn^trznych, a wi^c otoczenie go powtok^ 
niedopuszczaj^c^ powietrza i w ilgoci. Powtoka taka moze byc 
dopiero wöw czas dan^, gdy drzewo jest kompletnie suche, ina- 
czej wilgoc wewn^trz b^d^ca nie moze si^ na zewn^trz w ydo- 
sta c , a tem samem dziatac musi szkodliwie. Röw niez powtoka 
winna zupelnie otaczac drzewo, inaczej przez m iejsca nieprzykryte 
wilgoc dostaje siij do wn^trza, a nie maj^c ktör^dy wyparowac, 
pobudza procesy niszcz^ce, i dziata szkod liw iej, anizeli wöwczas 
gdyby drzewo catkiem nie byto powleczonem. W razie, gdy drze
wo raz zostato powleczonem, nalezy od czasu do czasu powtok^ 
t§ odnawiac. N ajzw yklejszym  sposobem ochrony drzewa jest w y 
suszenie go doktadnie, a nast^pnie powleczenie pokostem, jfarb^ 
olejn^, smot^, lub czems podobnem. Dobr^ bardzo mi^szanin^ do 
tego celu daj^ 2 objijtosci smoty z w§gli kam iennych, 1 obj^tosc 
smoty z drzewa przegotowane z kalafoni^ i z 4 obj^tosciami wa- 
pna zr^cego zmieszane. Pale zapuszczone w  wod§ lub ziemi^ 
najlepiej z wierzchu opalic, a nastijpnie, za nim utw orzony w^giel 
ostygnie powlekac tak dtugo smot^ drzewn§, dopöki si§ w^giel

nie nasyci. Samo owijglanie lub samo omazienie na nie siij nie 
przyda. Lugow anie drzewa stanowi röwniez metodij zabezpieczenia 
drzewa, gdyz pozbawia drzewo cz^stek biatka, bijd^cych jak wia- 
domo przewaznym  czynnikiem pobudzaj^cym zepsucie tkanki drze- 
wnej, ze jednak sposöb ten nie jest jeszcze odpowiednio celowi 
wypröbow any, ze nast^pnie jest za  kosztowny, przeto powszechnie 
dzisiaj, gdy idzie o zabezpieczenie drzewa uzyw aj^ nasycania —  
impregnowania. Parlam ent niemiecki policzyt zaktady im pregnacyjne 
do liezby zaktadöw przem ystowych.

Podany przez Boucherie  w roku 18 41 sposöb polega 11a u- 
zyciu w itryolu miedzianego. Swiezo sciijte, nieobrobione pnie uzbra- 
ja siij na czotach w  hermetyczn^ skrzyniij, przez ktöre s i j  drzew'o na- 
syca jednoprocentowym  rozezynem sptywaj^cym  ze zbiorniköw u- 
stawionych o 10  m etröw powyzej. Rozczyn ten w ypycha, ie  tak 
powiem ptyny naturalne znajdujyce siy w  drzewie, ktöre drugim 
koiicem pnia odptyw ajy, a gdy zam iast ow ych soköw okaze siij 
na drugim  koncu ptyn niebieskawy, rozczyn im pregnujycy, w ö w 
czas drzewo jest nasyconem. Sposöb ten zaleca siy tatwosciy w  za- 
stosowaniu, brakiem wszelkich maszyn, moze byc w  kazdem m ie j
scu tatwo uzytym , lecz jest 011 dosyc kosztownym , a nadto przez 
uzycie w itryolu miedzianego nie dozwala zastosowac drzewa w  po- 
tyczeniu z zelazem. Bardzo dtugie belki nalezy nasycac ze srodka, 
za pomocy naciycia , a w itryol musi byc zupelnie czystym.

Sposöb Buretta  podobny, polega na uzyciu chlorku cynku 
jako cieczy im pregnujycej —  jest tanszy lecz mniej dobrym. Me- 
toda B e t h e l  1’a ( i 838) znajduje obszerne zastösowanie w A n g lii; 
polega ona na tem, iz drzewo dobrze na powietrzu przeschte, zo
staje w  naczyniach zam kniytych, z ktörych przedtem powietrze 
wypom powano, pod cisnieniem 8 atmosfer, ciyzkiemi olejam i sm o- 
towym i im pregnowane. Drzewo w  ten sposöb nasycane, a wiijc 
bez uzycia soli m etalicznych, ma ty w yzszo sc , iz wytrzym atosc 
jego siy wzm aga, a nie jak  poprzednio zm niejsza, lecz natomiast 
jest drozszem, nieprzyjem nie woniejycem , i latw iej zapalnem. Po- 
niewaz ciecz nasycajyca idzie za biegiem stojöw, tak iz biel prze
waznie, a rdzen drzewa bardzo nie wiele takowej pochwytuje, przeto 
sposoby im pregnacyjne nadajy si^ dla drzew nie posiadajycych w ybi- 
tnego rdzenia jak n. p. dla buczyny a nigdy dla dybiny lub sosniny.

Mato dotychczas uzyw anym  srodkiem ochronnym dla drzew 
jest szkto w o d n e , ktöre z pewnosciy posiada co najm niej te same 
przym ioty co farby pokostowe. Szkto wodne chroni drzewo nietylko 
od g rzyb a , pruchnienia, gnicia i robaetw a, ale takze czyni j^ do 
pewnego stopnia ogniotrwatem. Szkto wodne jest krzemianem so- 
dowym  lub potasowym , a pod wptywem  powietrza atmosferycznego, 
przez utworzenie w^glanu sodowego lub potasowego, kwas krze- 
m owy nierozpuszczalny w  wodzie i niezapalny zostaje wydzielonym . 
Celem zabezpieczenia poci^ga si? najprzöd rozezynem 1 cz. szkta 
wodnego w  3 cz. w ody dwa lub trzy ra z y ; po wyschni^ciu powleka 
si$ rozeienezonym m lekiem w apiennem , a na to mi^szaninq 3 cz. 
w ody i 2 cz. szkta wodnego. Przy powlekaniu baczyc szczegölnie 
nalezy, aby szkto wodne wypetnito doktadnie pory drzew. Jezeli 
chcem y nadac drzewu barw^, to nalezy 33 stopniowe szkto wodne 
rozpuscic w  5 cz. deszczöwki z dodatkiem */10 szlam owanej kredv. 
Po pierwszem  powleczeniu , daje si§ drugi z troch^ wi^kszym  do
datkiem kredy, a nareszcie trzeci gdzie farba roztart^ jest ze szktem 
wodnem. Nie wszystkie jednak farby nadaj^ si^ ku temu celowi, 
np. farby organicznej natury, bt^kit pruski lub zielone o ile ten 
ostatni w nich si$ znajduje.

Dobr^ powtok^ dla parkanöw, ptotöw z tat daje nastijpujijca 
mi^szanina : o '5 kg. w itryolu  miedzianego, rozpuszcza si§ w  4  lit. 
w ody, poczem tym rozezynem powleka si<j przedmiot odpowiedni, 
nastijpnie przeci^ga si^ drugim rozezynem o-2 5 kg. zela-sinku potasu 
w  4 lit. w o d y ; tak powleczone drzewo otrzym uje rodzaj zapraw y 
(bajey) dozwalaj|Cej widziec uktad stojöw. Przytoczong iloäci^ m oina 
powlec 25— 3o m. pow. P. Bl.
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Konkurs na idealny plan teatru. Jak  wiadomo, odb^dzie si$ 
w  roku biez. w  Berlinie niemiecka wystawa hygieniczna. Komitet 
tej w ystaw y oglosil konkurs na idealny plan teatru dla 1700 osöb, 
termin ostateczny do nadsylania planöw i 5 sierpien b. r. Na nagrod^ 
przeznaczono 8000 marek, ktöre jury rozdzieli mi^dzy ubiegaj^cych 
si§ wedlug wlasnego uznania. Ubiegac si§ mog^ tylko niemieccy 
architekci.

Konkurs na pomnik w kosciele sw. Szczepana w Wiedniu, ku
uczczeniu dwöchsetletniej rocznicy oswobodzenia Wiednia od T ur- 
köw, zostal rozpisanym dla rzezbiarzy i architektöw przedlitawskich. 
Giöwne punkty programu opiewajtj: Przy projektowaniu nalezy
uwzgl^dnic osobistosci jakie si$ przy obronie Wiednia odznaczyly. 
(Jan III wymiemony w  samym koncu!) Jako pierwowzory dla pomnika 
sluzyc mog^ pomniki analogiczne w kosciolach »st. Fravi« i S. Gio- 
vannie Paolo« w  Wenecyi. Styl z polowy X V II  wieku, materyal:  
wapien, koszta fundamentöw 5o,ooo zlr. Rysunki i modele nadeslane 
maj^ byc w  naturalnej wielkosci,  modele pojedynczych figur 
(co najmniej jeden model) nie mniejsze jak 5o cm., modele plasko- 
rzezb 1/5 naturalnej wielkosci. Prace konkursowe maj$ byc nade
slane najdalej po dzien i 5 kwietnia i 883 r. do kancelaryi:  Wie
ner Künstler Genossenschaft, z odpowiedniem mottem i kopert^. 
Po ocenicnfu prac przez Ju ry  c. k. ministerstwo wyznan i oswiaty 
udzieli trzy panstwowe nagrody 2000, i 5oo i 1000 zlr.

Konkurs na pomnik Wiktora Emanuela w Rzymie. Na rze- 
czony konkurs nndeslano 29g projektöw, obejmuj^cych 1 , 10 0  nu- 
meröw, mi§dzy temi g 5o tablic rysunköw, 80 modeli, 5o fotografii, 
5 olejnych obrazöw, reszta szkice, manuskrypty podaj^ce w  opisa- 
niu pomysl pomnika i t. d. Projekty te wystawione byly w  4-pi^tro- 
w y m  gmachu M useo-geologico-agrar io. Artysci calego swiata brali 
w  tym konkursie udzial. W  dniu 1 kwietnia jury przyznala pierw- 
sz^ nagrody (5o,ooo liröw) p. Nenot francuzowi, drug^ ( 3o,ooo li- 
röw) pp. Ferrari i Piacentini, zas 3ci^ (20,000 liröw) prof. Gallett- 
Zaden z nagrodzonych projektöw; nie zostal poleconym do wykonania.

Wystawa elektrycznosci w Petersburgu. Rosyjskie  towarzystwo 
techniczne w  Petersburgu urz^dzilo dla zapoznania publicznosci z naj- 
nowszemi wynalazkami na polu zastösowania elektrycznosci, wysta- 
w§ elektryczn^. Wystawa te obejmuje tu okazy, jakie byly po- 
mieszczone w  dziale rosyjskim na wystawie w Paryzu; jest ich 450. 
Widzimy, ze w Rosyi  na tem polu nie pröznujsj i id§ w  slady 
swego ziomka Jabloczkowa, ktöry na polu oswietlenia elektrycznego 
tak wielkie polozyl zaslugi.

Wystawa elektrycznosci w Wiedniu. W  Wiedniu utworzyl si§ 
komitet pod prezydency^ hr. Wilczka, maj^cy na celu urz^dzenie 
w e  wrzesniu i pazdzierniku roku biez. w ystaw y elektryczne na wzör 
zeszlorocznej paryskiej. Minister handlu przyrzekt poparcie rzeczo- 
nemu przedsi§wzi§ciu.

Dawny zamek krölewski na Wawelu. Materyaly do restauracyi 
zebral i objasnil S. Odrzywolski w Krakowie 1882. Publikacyi pod 
powyzszym tytulem ukazal si§ zeszyt 2gi. W  nim 1 tablica z rzu- 
tem poziomym parteru z konca X V III  wieku i trzy tablice szcze- 
gö löw okien.

Pozar teatröw. W  ostatnich czasach liczba pozaröw w tea- 
trach znowu si§ znacznie powi^kszyla. W  dniu 16-go marca b. r.

zgorzal palac krysztalowy w  Marsylii, w dniu 17  marca drewniany 
zimowy w  Livadyi, 20 marca teatr w  Oran (Algier), i 5 kwietnia 
Temple-Opera-House w  Bolton; d. 1 6 -go kwietnia teatr nadworny 
w  Szwerynie.

Wystawa hygieniczna w Berlinie. Dnia 12 maja 1881  roku 
zgorzal budynek glöwny w ystaw y hygienicznej berlinskiej, ktöra 
jak wiadomo dnia 16 maja miala byc otwart^, skutkiem czego 
wystawa odlozon^ zostala na rok przyszly. Nie mozna powiedzie6 
by Berlin mial szcz^scie do w y s t a w !

  — »«► — -------

OD KKDAKCYI«
W obec koncz^cego si^ kwartatu, upraszamy 

Szanownych Prenumeratorow o wczesne odno- 
wienie przedpiatv.

Roczniki * lat nbie^lych
nabywac mozna po cenie

za rocznik z roku 1880 . . 3  zta.
,, ,, 1881  . -1: ,j

Nabyc röwniez mozna wydane nakiadem Redakcyi 
„Czasopism a Techn.“  dzieiko:

Kl. Moraczewski. —  „Blacha falista“ .
K ra k o w  1882. — C en a  8 0  ce n t.

S K L A D  G t Ö W N Y

W S Z E L K IC H  W IA T E R Y A tÖ W  BUOOWLANYCH
ROM ARA SIRBERBA CH A

w  H r a k o w i e

przy rogu ulicy Slaivkow skiej i  sw. Tomasza pod N r. 10 .
p o leca :

Portland cement. —  Gips m urarsk i , rzezbiarski i do uprawy roli 
wapno hydrauliczne Kufsteinskie.—  Blach? cynkow§ i biabj, Szyfer  
czyli Lupek  szl^ski, angielski i belgijski. —  Pap? dachow? czyli 
Tektur? ogniotrwal?. —  R u ry  steingutowe, glazurowane zewn^trz 
i wewn?trz. —  Cegty i glink? ogniotrwat^, cz?sciowo i w  wi?kszych 
ilosciach. —  Posadzki drewniane, cementowe i steingutowe. —  Story 
i Zaluzye ;  oraz wszelkie materyaty w zakres budownictwa wchodz^ce.

Podejmuje sie röwniez wszelkicli roböt blaeharskich; jako to : 
przykrycia dachu tupkiem öl^zkim, angielskim i belgijskim, jak 
röwniez Papq ogniotrwata.

W d ru k a rn i „CZASU “ pod zarzsplera Jö zefa  Xjakociüskiego. — O dpow iedzialny  R edak to r i W ydaw ca: W l. R ozw adow ski.
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C z a s o p is m o  T e c h n ic z n e
P r e n n m e ra ta  w  m ie jscu .

R o c z n i e ......................................4 zlr.
P ö l r o c z n i e ................................ 2 »
Öwiercrocznie . . . .  1 »

Wychodzi i 5-go kazdego miesijjca.

Numer pojedynczy 40 c.

ßiuro Redakcyi i Administracyi • 
w Muzeum Techn. - Przem. Krak

S k la il  R e d a k c y i.
W tadystaw K ac\m arski, inzyn. mech. —  H enryk Lindquist, 
prof. inst, techn. przem. — Ja n  M atula, starszy inz. rz^d. — 
W ladyslaw R opvadow ski, b. prof. Instytutu technicznego. — 

S^c^gsny Zarem ba , budowniczy.

Cztonkowie T o w .  Techn. Krak. otrzymuj^ «Czasopismo 
Techniczne» bezpkitnie.

D la  A u s t r o  - W «*gier.
R o c z n i e ......................................4 ztr
Cwiercrocznie . . . .  1 »

P r e n u m e r a ta  w  R o n y i:
R o c z n i e  4 ruble.
Kwartalnie . . . .  1 »

W  N ie in cz e cli:
Rocznie . . . .  8 marek
Kwartalnie . . . .  2 »

T  R  K S  C s  O sprawie wodociqgowej m. Krakowa. — Dtawiki. —  Slonce jako ciqgle zrödto ciepla (Dokohczenie). —  Notatki techniczne.

O SPRAWIE WODOCI4GOWEJ M. KRAKOWA.

I.

obecswiezoporuszonej przez obecnego Prezydenta 
miasta kwestyi wodotiqgöw, i nowej dzialalnosci 

objawiajqcej si^ w lonie komisyi wodociqgowej, nie od rze
czy b^dzie zwröcic uwag§ czytelniköw «Czasopisma» natij 
waznq spraw^ i przedstawic jq w  swietle prawdziwem 
ze stanowiska technicznego i p raktycznego; co tem 
wi^cej wydaje mi si^ uzytecznem, ze publicznie w dzien- 
nikach krakowskich prowadzone dvskusye w celu bro- 
nienia lub pot^pienia tych lub owych projektow nie 
zawsze posiadajq potrzebnq doz§ umiarkowania i bez- 
stronnosci, abv czytelnikom przedstawic mogly obraz 
prawdziwy, wierny i dokladny dzisiejszego stanu rzeczy, 
a tem mniej, aby przygotowac szersze kola pubiicznosci 
do wyrobienia sobie niezaleznego sadu o sprawie w o 
dociagowej. Kwestya tak zvwotna, tak ogöl pod kazdym 
vvzgl^dem interesujqca, jak sprawa zaopatrzenia Krakowa 
w dobrq i obfitq wod^, powinna byc przez wszystkich 
nalezycie rozumiana, przedewszystkiem zas przez techni- 
köw. Poniewaz zas dla nalezytego zrozumienia niezb^dnq 
jest rzeczq w'ziqsc pod uwag§ wyniki dotychczasowych 
prac Komisyi wodociqgowej, rozebrac, przedyskutowac 
i dopelnic o ile mozna jej prace przygotowawcze, przeto 
nie wdajqc si^ tu w zadne teoretyczne poglqdy na ogölne 
zasady, majace stanowic podstaw^ urzadzen wodociqgo- 
wycli, jakoto: na jakosc, ilosc i cisnienie wody majacej 
Krakow w przyszlosci zaopatrywac, ogranicz^ si$ tylko 
na przedstawieniu krötkiego, lecz wiernego obrazu re- 
zultatöw, do jakich doprowadzily dotychczasowe prace 
Komisyi wodociqgowej i jej przybranvch czlonköw.

Sprawa wodociqgowa zawdzi^cza, jak wiadomo, 
poczqtek swöj zasluzonemu Prezydentowi miasta Dietlowi 
ktöry w r. 1868 polecil byl budow. miejsk. Baranskiemu 
wypracowanie programu urzqdzenia wodociqgöw', a na- 
st^pnie obrobienie samego projektu pod wzgl^dem te- 
chnicznym i finansow'ym. Program zostal ulozony i przy- 
jety, jakkolwiek wiele mu brakowalo do doskonalosci: 
zqdal bowiem, by woda miastu dostarczana koniecznie 
byla z W isly , jak gdyby woda tej rzeki nie zostawiala 
nie do zyezenia. Jednakze gdy w roku 1870 Gabrielli, 
przedsi^biorca wiedenskiego «HochquellenWasserleitung» 
przedstaw'il Prezydentowi projekt i kosztorys wodociqgu 
z Wisly, a wkrötce potem i sam Baranski takiz projekt 
przedlozyl, Rada miasta postanowila wydelegowac osobnq 
K o m isy i  do spraw' wodociqgowych, szczegölnie zas do 
rozeznania projektow urzqdzenia wodociqgöw i obmy- 
slenia funduszöw odpowiednich. Komisya ta uznawszy 
odrazu zupelnq niestösownosc programu Baranskiego, 
ktöry jedynie wody wislanej uzywac dozwalal, polecila 
inzynierowi Kolodziejskiemu wykonanie potrzebnych 
prac przygotowawxzych, mianowicie zbadanie i pomie- 
rzenie do rozporzqdzenia bijdqcych wöd, hydraulicznych 
motoröw', tudziez przeprowadzenie potrzebnych niwe- 
lacyj i obrachowan, a wreszcie zestawienie wszelkich 
mozebnych projektow, wedlug ktörych m öglby byc 
Krakow zaopatrzony w potrzebnq wod^. B y l  to krok 
bardzo wazny, przynoszqcy zaszczyt Komisyi wodoeiq- 
gow'ej, ale zbyteczny pospiech w obradach Komisyi, 
a przedewszystkiem brak doswiadezenia w tego rodzaju 
sprawacb byl przyczynq, ze w instrukcyach danych inz. 
Kolodziejskiemu nie wspomniano weale o ilosci wody,
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jakq Komisya dla kazdego mieszkanca na dobq prze- 
znacza. Okolicznosc ta byla powodem, ze gdy w  rok 
pözniej, bo w roku 1872 , inz. Kolodziejski przedstawil 
swe obszerne sprawozdanie, zawierajq.ce opröcz ogölni- 
kow'ego streszczenia zasad obserwowanych przy urzq- 
dzaniu wodociqgöw, takze dziewiqc mozliwych sposoböw 
zaopatrzenia m. Krakowa vv wodq zrödlanq, studziennq 
i rzecznq, kazdq z nich niemal w innej ilosci i pod 
innem cisnieniem dostarczanq, powstal taki chaos w na- 
vvale projektöw inz«. Kolodziejskiego, Gabriellego, Ba- 
ranskiego i niejakiego St. George’a, proponujqcego wodq 
wislanq i wodq gruntowq z okolicy Zielonek, ze Komisya 
widziaia siq w koniecznosci utworzenia scislejszego ko- 
mitetu, ktöryby ulozyi specyalny program urzqdzic siq 
majqcych wodociqgöw co do potrzebnej ilosci, jakosci 
i cisnienia wody, i dopiero na mocy tego programu 
osqdzil, ktöry z przedlozonych projektow najwiqcej 
odpowiada potrzebom i stosunkom miasta naszego.

Komitet zajqi siq niezwlocznie ulozeniem wyraznego 
programu, ktöry tez drobiazgowo na trzech stycznio- 
wych posiedzeniach Komisyi wodociqgowej w r. 1873 
dyskutowany, uchwalony zostal w nastqpnej osnow ie :

1) Komisya przyjmuje g 5 litrow wody na glowq i na 
dobq, uwzglqdniajqc tylko terazniejszq liczbq mie- 
szkancöw ftmaz z zalogq w o jskow a; przy oblicza- 
niu jednak ilosci wody, uwzglqdnic nalezy powiq- 
kszenie siq ludnosci miasta dö 100.000.

2) W oda z rur wypuszczona powinna dochodzic 
w miescie do tej w ysokosci, azeby sluzyc mogda 
do gaszenia p ozarow ; w srödmiesciu powinna 
dochodzic do 23 m., na Kazimierzu i w glowniej- 
szych przedmiesciach do 19 m., a w odleglejszycb 
przedmiesciach do 1 5 metröw.
Poniewaz wediug zeszlorocznego spisu ludnosc 

Krakowa wynosi wraz ze zwyüiq zadogq w'ojskowq okoio
68.000 mieszkancow, czyli w okrqgJych cyfrach 70.000, 
przeto wodociqg krakowski powinien dostarczac obecnie 
665o m. szesciennych wody na dobq, t. j. 77  litrow 
na sekundq; powinien jednak byc tak urzadzonym, aby 
w  przyszdosci byi w stanie doprowadzic nawet g 5oo m. 
szesc. wody na dobe, t. j. 109 litrow na sekundq.

Najlepiej warunkom programu odpowiadal, zda- 
niem Komitetu, projekt sprow’adzenia wody z rzeczki 
Suloszowki, plynqcej od Giebuitowa, ale ze projekt ten 
sciqgnql na siebie wiele zarzutow ekonomicznej, a nawet 
niemal politycznej natury, a przedewszystkiem, gdy do li- 
czby dawnych projektow, dolqczyly siq jeszcze nowe dwa 
poprawne projekta Gabriellego o wodzie wislanej, tu- 
dziez dwra projekta Tow arzystw a berlinskiego «Konti- 
nental-Aktien-Gesellschaft für Wasser- und Gasanlagen«, 
jeden dotyczqcy wody z W isly , drogi wody z Suloszowki, 
Komisya obawiajqc siq zlych nastqpstw z niedosc wy- 
czerpujqcego traktowania sprawy, postanowifa oddac 
wszystkie projekta pod sad ludzi fachowych, specyalistow

i praktycznie z urzqdzeniem wodociqgöw dokladnie obe- 
znanych. Jakoz wyjednawszy u R ady  miejskiej 6000 zir. 
na opqdzenie kosztöw Ankiety techn., tudziez 600000 zir. 
z funduszu pozyczkowrego na urzqdzenie wodociqgow, 
Komisya wodociqgowa zaprosiia do ankiety technicznej 
dwöch wyzszych oficeröw inzynieryi wojskowej, jednego 
inzyniera rzqdow'ego i iednego ko le jow ego; ale z opinii 
ankiety nie zrobiia zadnego uzytku, gdvz projekt Su- 
ioszowki gorqco przez niq zalecany, nie trafii do prze- 
konania wiqkszosci Komisyi wodociqgowej. Uwazajqc 
caiq sprawe wodociagöw za niedosc jeszcze dojrzaia, 
a nie majac dosyc fachowych wiadomosci, aby roz- 
strzygnqc stanowczo spör miqdzy zwolennikami wodo- 
ciagu z rzeczki Suloszowki, a wodociagu z W isly , je- 
dynemi jakie naöw'czas za stosowne uwazano, Komisya 
zaopatrzenia miasta wodq postanowila po dwöch latach 
bezuzvtecznej przerwy, t. j. w roku 1876 zaprosic do 
Krakowa Radcq, budownictwa, inzyniera w'iedenskiego 
Karola Ju nkera , celem zbadania projektöw i planöw 
zaprowadzenia wodociagöw w nadziei, ze opinia pro- 
jektanta siynnego wiedenskiego « Hochquellenwasser
leitung» potrafi rozwiqzac trudne zadanie wodociqgöw 
krakowskich. Nadzieja ta jednak byla plonnq. Junker 
potqpii nietylko projekt Suloszowki, ale i projekt W islany, 
natomiast zaproponowai wodociqg z wmdy gruntowej 
czerpanej w dolinie W is ly  naprzeciw Przegorzal, tudziez 
projekt sprowadzenia wody zrödlanej z C zatkow ic ; po- 
kazalo siq jednak niebawem, ze woda gruntowa zalecana 
przez Junkra jest calkiem do wodociqgöw niezdatnq, 
tudziez ze wodociqg prowadzqcy wodq z Czatkowic, 
bylby o kilka kroc sto tysiqcy drozszy od kosztorysu 
Junkera , z powodu, iz ten ostatni omylil siq w obli- 
czaniu srednicy rur, i zamiast rur 42 centymetrowych 
wstawil w kosztorysie rury o polowq m niejsze; a przy- 
tem przesadzil wydajnosc zrödel Czatkowickich, przy- 
pisujqc im obfitosc, ktörej nie posiadajq, i ktörej tez 
zadnym pomiarem na gruncie nie stwierdzil. Komisvq 
wiqc ogarnqla znowu zupetna niepewnosc co do wyboru 
wody. I prawdziwie dziwic siq temu nie mozna, gdy siq 
pomysli, ze ludzie fachowi, powagi niemal swiata tech
nicznego, przedstawiali Komisyi wprost przeciwne zapa- 
trywania, potqpiajqc cudze pom ysiy , a chwalqc swoje 
projekta bez Zadnego umotywowania. I tak n. p. Ga- 
brielli, przedsiqbiorca wiedenskich wodociqgöw zdrojo- 
wych, kosztujqcych przeszlo 12  milionow renskich, nie 
wahai siq wyrzec stanowczo, ze »tylko sprowadzanie 
»wody ze rzek od wieköw istniejqcych uwaza za odpo- 
»wiednie, gdyz jedynie w takich razach moze miec pe- 
»wnosc, ze wodociagi dostarczq miastu zawsze w ody; 
»sprowadzanie zas wody ze zrödei uwaza za niebez- 
»pieczne«, wbrew stanowczym twierdzeniom inz. Ju n 
kera zalecajqcym jedynie wody zrödlane i. gruntowe; 
podczas gdy Brandt, dyrektor techniczny wspomnianego 
juz wyzej Tow arzystw a berlinskiego uznawal projekt
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sprowadzania wody ze Suloszöwki za najodpowiedniej- 
szy pod kazdym w^gi^dem, i projekt ten na wiasny 
rachunek przeprowadzic obiecywal.

T ak  wi^c rady inz. Junkera, na ktorych tyle na- 
dziei pokladano, nie zdolaly rozwiac wqtpliwosci, jaka 
ogarniala co do wyboru wody Komisya wodoci^gow^. 
Ale to z pewnosci^ przyznac trzeba, ze przvjazd Ju n 
kera stal si§ powodem waznego zwrotu w opinii pu- 
blicznej co si<j tyczy wodociagöw : raz, ze zwröcil uwa- 
g§ na niestösownosc pobierania wody wprost z rzeki, 
jako wody o zmiennej cieplocie i czystosci, a wi§c wody 
niezadawalniajijcej wym agan hygieny i ekonomii; drugie 
i tu prawdziwa jego zasluga, skionii Komisye do poszu- 
kiwania wody gruntowej w dolinie W isly. Wprawdzie 
woda ta okazala si^ niedobra, a projekt Junkera stal si^ 
niewykonalnym, ale niemniej wyjasnil si§ jeden z licznych 
mglistych punktöw sprawy wodociqgowej, mianowicie, 
ze o wodzie gruntowej doliny W isly  myslec nie nalezy.

Wobec tak sprzecznych opinij technicznych, na- 
stala w dzialalnosci Komisyi wodociq.gowej dluga przer- 
w a , po ktörej postanowiono na novvo badac stösunki 
hvdrograficzne okolic Krakowa, a to mianowicie poru- 
czaj^c Dr. Lutostanskiemu zbadanie zdrojöw i wöd 
biez^cych w promieniu dwumilowym okolo Krakowa, 
tudziez przygotowanie karty hydrograficznej tej okolicy. 
Ale i sprawozdanie Dra L. nie sprawilo poz^danego 
skutku, ktörym mialo byc utrwalenie opinii publicznej 
co do wyboru wody do wodociagow, a to z tego po- 
wodu, ze wywody higieniczne Dra L. nie byly poparte 
dowodämi ekonomicznosci projektöw, ktöre w swem 
sprawozdaniu zalecal. Odezwaly si^ glosy techniköw, 
robi^cych tym i owym projektom Dra L . liczne zarzuty 
technicznej i finansowej natury, nie wszystkie zupelnie 
sluszne, ba, nawet niektöre calkiem falszywe, jak n. p. 
zarzut powszechnie w Krakowie omawiany i do dzis 
dnia rozpowszechniany, ze woda zrödel regulickich nie 
moglaby wlasnym spadkiem dostac si^ do Krakowa, 
a przynajmniej, ze wym agalaby rur o tak wielkich sre- 
dnicach, jakich dzis zadna fabryka dostarczyc nie moze; 
gdy tymczasem jedno i drugie jest bardzo przesadzo- 
nem, zrödla te bowiem lezq. dostatecznie wysoko, aby 
przy umiarkowanej nawet srednicy rur mogly zasilac 
wod^ wszystkie pi^tra naszego miasta. (Patrz Spratvo- 
\danie techniczne i t. d. przez W. K lu g e ra , str. 70 
i nast^pne.)

Nie dziwnego, ze wobec tak niefortunnycb usilo- 
wan ogarn^la Komisya wodocnjgowq. zupelna apatya, 
ktora tez trwala bez ustanku przez przeciag pöltrzecia 
roku, zwlaszcza, ze buduj^ce si^ naöwczas w Krakowie 
Sukiennice i liczne ^machy publiczne kosztem funduszu 
pozyezkowego, nie mogly byc w zaden sposob bodzeem 
dodajqyym otuchy zwolennikom cichej pracy okolo ar- 
cywaznej, ale usuni^tej na drugi plan sprawy wodocia- 
göw. Min^lo wi^c pöltrzecia roku bez zadnego posie

dzenia Komisyi i bez zadnej dla sprawy korzysci. Do- 
piero obecny Prezydent miasta dr. Weigel rozumiej^c 
rosnacq z kazdym dniem wi^cej potrzeby zaprowadze- 
nia wodociqgöw, wezwal Komisya do czynnej pracy 
i przedstawil jej koniecznosc przyspieszenia post^pu 
sprawy wodoci^gowej. Niebawem przekonano si^, ze 
do wyjscia z labiryntu projektöw dotad przedstawion)rch, 
nalezy koniecznie wezwac na referenta technika, ktö- 
ryby przeszedl wszystkie projekta, a ze swej strony 
przedstawil wnioski odpowiednie. Referat powierzony 
autorowi niniejszego artykulu , jest dzis juz w r^kach 
czytaj^cej publicznosci.

Tak i byl przebieg sprawy wodoci^gowej od chwili 
zawi^zania Komisyi wodoci^gowej. Dla czego prace tej 
Komisyi nie osiagn^ly zamierzonego celu i jakie byly 
braki lub niedostatki w dotychczasowych pracach przy- 
gotow aw czych , o tem b^dzie rnowa w dalszym ci^gu.

II.

Jak  w zyciu pojedynczego czlowieka, tak tez w zy- 
wocie kazdej instytucyi potrzeba pewnego czasu, aby 
nabyc doswiadezenia i swiadomosci potrzebnej do kie- 
rowania si§ po drodze prawdy i praktycznosci. T o  tez 
Kom isya wodociqgowa nie od pierwszych lat swego za- 
wiq.zku sprowadzila cat^ sprawy na drog^ prosto do celu 
wiodq.e'3,; owszem niemaj^c zadnej jeszcze rutyny w spra
wie tak calkiem dla siebie nowej, wahala si^ cz^sto w wy- 
dawaniu swych postanowien i opinij, a czasem posta- 
nowienia te wydaw ala w formie niedokonezonej, lub nie 
dose scisle okreslonej. G löw nym  jednakze blödem w dzia
lalnosci Komisyi bylo pomini^cie zasadniczych poszuki- 
wan co do jakoäci i ilosci wszystkich wöd w okolicach 
Krakowa znajdowac si^ mog^cych, a to mianowicie nie- 
tylko wöd zrödlanych i rzecznych, ale i wöd grunto- 
wyeh. T e  ostatnie, traktowane przez Prezydenta Dietla, 
jako calkiem do wodociq.göw niezdatne, zostaly zupel
nie pomini^te, a jednakze zaslugujq. one tyle na uwag§, 
co wody zrödlane, lub wody rzeczne; stanowiq, one 
bowiem wlasnie srodek mi^dzy tymi dwoma skrajnymi 
gatunkami wöd do picia i do gotowania uzywanycb. 
Przyczyn^ tego usuni^cia wöd gruntowych z poczetu 
wöd kwalifikujqcych si§ do wodociqgöw, byla najprzöd 
niczem nieusprawiedliwiona niech^c Dietla do wöd pod- 
z iem nych, a nast^pnie, zupelnie falszywe u ogölu p u 
blicznosci rozpowszechnione poj^cia o wodzie grunto
wej. Poniewaz zas to pomini^cie wöd gruntowych 
w studyach przedsi^branych przez Komisya wodocia- 
gowa, pokrzywdzilo niezmiernie sprawy wodoci^gowq. 
i wstrzvmalo jej rozwöj naturalny, przeto wytlumaczeniu 
tej okolicznosci osobnq. chwil^ poswi^cic tu wypada.

Woda zrödlana bywa cz^sto znakomit^; ogöl pu
blicznosci uwaza jq. za najstösowniejsz^ do wodoci^göw,



64

i przenosi jq. stanowczo nad wod§ rzeczn%, ktöra w isto- 
cie pod wieloma wzgl^dami nizej od niej stoi. Zdroje 
posiadaja cz^sto cieplot^ stal^, i w sam raz do uzytku 
domowego odpowiedni^. Ale liczba zrödel obfitych jest 
wogöle m ala , w szczegölnosci zas w blizszych okoli- 
cach K ra k o w a , gdzie w promieniu czteromilowym 
nie ma opröcz zrödel regulickich i czatkowickich za
dnych innych zdrojöw dostarczaj^cych ilosci wody dla 
Krakowa dzis potrzebnej, mianowicie ilosci 665o m. 
szesc. na dob^, t. j. 77 litröw na sekund§. Pierwsze 
z nich dajq. doskonal^ wod^, zdrow^, swiez^, czyst^, 
dostatecznie mi^kk^, wystarczajtjc^ na dzisiejsze i na 
przyszle potrzeby Krakowa, drugie daj^ juz ledwie 
tylko wod^ na dzis potrzebn^, a wi^c dla wodociqgow 
niedostateczna; oba zas obr^by zdrojowe s^ w stanie 
dostarczyc swg. wodij Krakowowi o wlasnem naturalnem 
cisnieniu, ale niestety oba Jezq. daleko od miasta, tak, 
ze wodociq.g regulicki, jedyny mozliwy wodoci^g zrö- 
dlany kosztowalby znacznie wi^cej jak milion guldenow, 
wbrew zapewnieniom »Reformy« , ktöra w numerze 
swym z d. 6 Czerwca b. r., odwoluj^c si^ wrzekomo 
do mego Sprawozdania przedstawionego Komisyi wo- 
doci^gowej w miesi^cu Maju b. r., podaje sum§ miliona 
guldenow, jako dostateczn^ na budowy tego wodoci^gu, 
co bynajmniej z 'p raw d a  nie jest zgodne.

W oda rzeczna bywa cz^sto dobi4, bo ostatecznie 
rzeki s^, ze tak powiem, zbiornikiem wielkiej liczby 
zrödel s^cz^cych swe wody przez przemakalne warstwy 
ziemi. T y lko  podezas ulew, woda deszezowa splywa do 
rzeki wprost z powierzchni gruntu ; zreszt^ l^czv w so
bie wody pochodz^ce ze zdrojöw lub zyl podziemnych 
przenikaj^cych rozmaite warstwy ziemne, a tem samem 
przedstawia sredniq. wöd zrödlanych rozmaitego gatun- 
ku, pr^eciqtnq., ktöra bardzo cz^sto wzorowe przedsta
wia wlasnosci. Krakow  posiada dobre wody rzeczne. 
Suloszöwka, W isla , a nawet Rudaw a daj^ dobr^ wod^ 
do picia i do gotow ania ; wod^ zadawalniaj^cq. wszelkie 
wymagania sanitarne pod w^gl^dem chemicznym, ale 
niestety niedobra pod wzgl^dem fizycznym, m ianowicie : 
cz^sto m^tnq., cz^sto przypadkowo zanieczyszczon^, 
a narazon^ na coraz to wi^ksze zepsucie w miar^ bu- 
duj^cych si§ nad brzegami rzeki domostw i fabryk, 
przedewszystkiem zas za ciepla w lecie, a za zirnna 
w zimie. Istniej4 wprawdzie sztuczne sposoby czyszcze- 
nia wody za pomoeq. filtracyi w obszernych basenach, 
a temperatura wody moze röwniez byc obnizon% w le
cie, a podniesion^ w  zimie, przez zasklepienie rezer- 
woaru i basenöw filtracyjnycb, ale srodki te sg. kosztowne, 
a co najgorsza, nieradykalne. Dlatego to w odoci^gi, 
dostarczaj^ce wody rzecznej nalezy dzis do kategoryi 
ostatecznych srodköw do wyjscia w spTawie wodociqgöw.

Srodek mi^dzy wod^ zrödlan^, a wod^ rzeczn^, 
trzyma woda gruntowa, i to nietylko pod wzgl^dem 
fizyczno-chemicznym, ale cz^sto nawet pod wzgl^dem

finansowym; raz , ze b^d^c tego sarnego pochodzcnia 
co woda zdrojowa, moze byc röwnie zdrow^, zimna, 
orzezwiaj%cq i czysta, jak ta ostatnia; drugie, ze wy- 
pelniaj^c podziemia wszystkich prawie dolin, moze byc 
do miasta z blizkich miejsc sprowadzon^, cz^sto nawet 
o wlasnem cisnieniu- bez pornocy machin wodnych lub 
parow ych , bez uzycia filtröw i bez potrzeby zakupy- 
wania wody i wywlaszczania mlynöw. Niestety, poj^cia 
o wodzie gruntowej s^ u ogölu naszej inteligentnej nawet 
publicznosci calkiem falszywe : jedni uwazajq. j^ za wod$ 
rzecznq., ktöra przesi^klszy przez grunta nadbrzezne, zbiera 
si§ w studni w stanie oezyszezonym ; drudzy lepiej ro- 
zumiejq. jej pochodzenie z opadöw atmosferycznych, ale 
przypisuj^ jej specyaln^ wlasnosc przewodzenia cho- 
röb zarazliwycb. Nie b§d§ tu silil si§ na zbijanie tych 
dwöch arcybl^dnych opinij, gdyz dzis w swiecie techni 
cznym znane i uznane jest to blizkie pokrewienstwo 
wody gruntowej ze zrödlantj, jak röwniez wiadoma jest 
zupelna niezaleznosc wody gruntowej od wody rzecznej; 
dowiod^ tylko, ze to wlasnie uprzedzenie do wody grun
towej, powszechnie w Krakowie podzielane, stalo si .̂ 
przyczynq opöznienia sprawy wodoci^göw.

W ody rzeczne nie dajti si§ uzyc do wodoci^gövv 
krakowskich, gdyz nie wypelniaj^ zasadniczego, a naj- 
wazniejszego warunku programu postawionego przez 
Rad§ miejsk^, mianowicie, nie daj^ bez przestanku 
»dobrej i zdrowej wody do picia«; gdy zas wody grun- 
towe okolic Krakowa s^ nieznane z wyj^tkiem niedo- 
brej wody gruntowej doliny W isly, a znowu ze zdro
jöw tryszczacych w czteromilowym promieniu, jedynie 
tylko zdroje regulickie posiadajq. doskonal^ wod^ do 
uzytköw domowych i publicznych w dostatecznej ilosci, 
przeto oczywist^ jest rzecz^, ze zwazajqc na hygieni- 
czne wzgl^dy, jedyna odpowiedni% ze znanych wöd, 
jest woda regulicka.

Na nieszcz^scie wodoeiqg ze zdrojöw regulickich 
posiadalby obok swych znakomitych zalet co do jakosci, 
ilosci i wlasnego cisnienia wody, takze t^ wielkq. nie 
dogodnosc, ze kosztowalby znacznie wi^cej jak milion, 
jak to jasno wykazalem w mern »Sprawozdaniu» str. 72, 
gdy tymezasem Rada miejska zyczy sobie miec wo- 
dociqgi za kwot^ nie wiele przekraczaj^cq. 600.000 zlr. 
Dlatego to i projekt sprowadzenia wody z Regulic upada 
na teraz, w obec wyraznego i legalnego programu 
Rady miasta.

Zostaloby wi^c tylko do zobaczenia, czy mi^dzy 
wodami gruntowemi okolic Krakowa, nie ma röwnie 
dobrej wody, jak regulicka i to w dostatecznej ilosci; 
w takim bowiem razie daloby si$ moze sprowadzic 
do miasta wlasnym spadkiem z niewielkiej odleglosci, 
a tem samem unikn^c wielkich kosztöw wodoci^gu 
regulickiego. Ale studyöw nad wod^ gruntow^. okolic 
Krakowa nikt dot^d nie robil, dzi^ki czemu nie mamy 
dzis przyblizonego poj^cia o ich obfitosci i naturze.
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Jakze wi^c seryo myslqcy technik przystqpi do 
stanowczego wyboru wody stösownej pod kazdym wzgl§- 
dem dla krakowskicb wodociqgöw, wobec tak niedo- 
konczonych prac przygotowawczycb Komisyi wodocia- 
gowej ? Uczynic tego nie moze, nie narazajqc Gminy 
na zbyteczny moze wydatek, a siebie na zarzut niesu- 
miennego osqdzenia sprawy. Jedynq rad^, jakq. dac mo
ze, jest zbadanie wod gruntowych w okolicacb miasta, 
dla przekonania si^, czy nie ma w promieniu dwumi- 
lowyrn dobrej wody podziemnej, zdolnej plynqc do 
Krakowa o wlasnym spadku w dostatecznej ilosci; gdy
by bowiem rzecz ta sprawdzic si§ mogia, zadanie wo- 
dociqgowe byloby niezaprzeczenie swietnie rozwiqzane.

Gdyby si^ pokazalo , ze nie ma dobrej i obfitej

wody gruntowej w okolicach miasta, nalezaloby wnosic 
stanowczo, ze wodociqgi odpowiadajqce wymaganiom 
hygienicznym program u, nie dadzq. si$ uskutecznic za 
sum§ 600.000 zlr.

Na zwroceniu si^ wi^c do energicznego i syste- 
matycznego badania wod gruntowych w okolicach m ia
sta, polegac powinna obecnie dzialalnosc Komisyi wo- 
dociqgowej. Zanim roboty przygotowawcze nie zostanq 
w tym kierunku uzupelnione, przedwczesnem b^dzie 
przyst^powac do stanowczego zdecydowania sprawy 
wodociqgowej.

W iadyslaji’ K luger,
zaprzysiij iony inJynier cywilny.

D  t  A  W  I  K  I ‘).

lawiki majq za zadanie ulatwiac ruch trzona w na- 
fi^czyniu uszczelnionem w ten sposöb, by plyny lub 

gazy w naczyniu zamkniete obok trzona nie uchodzily.
Z tej przyczyny posiadajq dlawiki uszczelnienie 

na wewn^trznej swej stronie, a wi^c odwrotnie od ukladu 
uzywanego przy tlokach. Przy  wykonaniu i konstruk- j  

cyi musimy tu zwazac nietylko na rodzaj plvnöw lub 
gazöw  w naczyniu, ale takze i na polozenie trzona, 
t. j. czy trzon ulozony jest poziomo czy pionowo. Ma
teryal uzywany do uszczelnienia jest rözny i zalezy od 
warunköw, ktöre przy pojedynczych konstrukcyach po- 
znamy. Glöwnie mozemy rozdzielic uszczelnienia na 
tasmowe i pierscieniowe.

Uszczelnienie tasmowe dajq_: konopie nasycone |
w gorqcym loju, sznurki bawelniane nasycone röznemi 
tluszczami, asbest razem z tkaninq, kauczuk i heblo- 
winy. Uszczelnienia pierscieniowe tworzq w pierwszym 
rz^dzie wszelkie uszczelnienia metalowe, nast^pnie sköra, 
pilsn i t. p. materyaly.

Kazdy dlawik sklada si§ z naczynia zwanego 
gnia\dem  (n. Topf)  i z p r ^ y k r y u y  (n. Brille) dajqcej 
si$ zblizac za pomocq srub do gniazda, a to w miartj 
potrzeby. Mi^dzy gniazdo a przykryw§ wkladamy u- 
szczelnienie oblogq dlaw ika  (Stopfbüchsenpackung) zwa- 
ne, ktöre pod naciskiem przykrywy dolega do trzona 
i tworzy szczelne zamkni^cie naczynia.

J) Podajemy tu jeden rozdzial, iyczliwie nam udzielony z ob- 
szernej pracy p. K . Stadtm üllera, prof. akad. prz. techn. w  Krakowie 
»O czijikiach skladowych maszyn« z tem iyczeniem, aby cale dziefo 
w  interesie ucz^cej siij mlodziezy jak najprijdzej wyszto w druku. 
(R ed.)

§ 2.
I t o n s t r u k c y a  dlaw ik«'»w .

W edle uzytego uszczelnienia rozrözniamy jako 
glöwne rodzaje:

1 ) Dlawiki z oblogq tasmowq.
W  razie wyboru, uwzgl^dniamy w poszczegölnych 

wypadkach nast^pujqce wlasnosci o b lo g i : Konopie na- 
dajq si§ przy zimnej lub gorqcej wodzie, i uzywajq 
si§ najcz^sciej w plecionych warkoczach, nasycone t lu 
szczami. Jezeli zas para moze rniec dost^p do oblogi, 
natenczas odpowiedniejsze sq sznurki lub tasmy bawel- 
niane tluszczami nasycone, gdyz nie tak rychlo spalajq 
si§ jak konopie.

Bardzo dobrq oblogq w t y m  razie daje asb est2). 
W iad öm o, ze asbest nie podlega kwasom, a znoszqc 
bardzo wysokq. cieplot^ i posiadajqc przez swa S t r u k 

tur^ wlöknistq mi^kkosc i spr^zystosc, zaleca si^ w pierw
szym rz^dzie tarn gdzie z parq mamy do czynienia. Ma 
teryal ten jest na oblogi najtrwalszy 3).

T a k  zwane samodzielnie smarujqce oblogi (n. 
selbstschmierende Packung) nie odpowiadajq bynajmniej 
nazwie, gdyz doswiadczono, ze smarowanie ich wcze- 
sniej lub pözniej jest koniecznem, a poniewaz poslugacz 
nie b^dzie zwracal uwagi kiedy takowe smarowidla za-

2) Kruszec p. Pract. Masch. Constr. 1880 str. 438.
3) Inne oblogi p . :

Stopfbuchspackung Uhland Pract. March. Const, 1870 str. 85.
,, » » » » 1874  str. 377 itd.

nastijpnie: Dingler Polit. Journal tom 178  str. 75,
1. » » 2 1 2  str. 277, 435.
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potrzebujq, bezpieczniej jest zatera utrzymywac smaro- 
wanie ciqgle,

Z tej przyczyny powinien kazdy dlawik posiadac 
vv odpowiedniem miejscu smarownic^ na oliw§ lub 
tluszcz, ktöraby dostatecznq ilosc smarowidla do oblogi 
doprowadzala i tym sposobem tarcie trzona w dlawiku 
lagodzila.

Zuzycie oblogi wym aga od czasu do czasu przy- 
ciskania takowej przykrywq. Sciskanie to powinno sie 
atoli tak w ykonyw ac, by przykrywa zawsze rownolegle do 
osi trzona si§ poru sza la ; w innym bowiem razie nawet 
nieznaczne spaczenie przykrywy spow'oduje szybkie zni- 
szczenie trzona (przez wytarcie si<j jego jednostronne) 
a w  nast^pstwie utrat^ szczelnosci.

Najlepszq a raczej najwlasciwszq konstrukcyq z tej 
przyczyny byloby uzycie jednej mutry do przyciskania 
oblogi. Budowa taka okazana w f ig .  i. Tabl. 4. jest 
dogodnq tylko w malych rozmiarach dla trzonöw naj- 
w +cej o 3o mm. srednicy. Przy grubszych trzonach 
staje si§ ta konstrukcya nietylko kosztownq lecz i bardzo 
niezgrabnq, co sklania do uzycia kilku srub dla posu- 
wania przykrywy.

Takich srub bierze si§ zwykle 2 ,  najwi$cej 4 ,  
gdyz im wi^cej fch jest, tem trudniej sciqgnqc przykrywy 
röwno, tem rychlej ukosne sprowadzi si§ polozenie.

Odleglosc srub od srodka 'trzona  powinna byc 
jak najmniejszq, bo odleglosc ta zwi^ksza rami§ wrply_ 
wajq.ce szkodliwie na zboczenie p rzykryw y od kierunku 
osi trzona.

Co si^ tyczy wym iaru oblogi, okazalo doswiadcze- 
nie, ze lepiej jest wysokq i gruba ob log i uzyc, nizeli 
wqzkq i nizka, gdyz ostatnia w ym aga  cz^stszego przy- 
ciqgania.

Oznaczmy przez :
d  —  grubosc trzona w  mm. 
h  —  wysokosc oblogi 
a  =  jej grubosc 

to przyjmiemy sredniq wartosc:
a  —  1 0  +  0 , 2 5  d  

h  —  4 0 + 1 , 5  d

W ym iary  te zmniejszamy w tych razacn, gdzie 
woda lub plyny z malem cisnieniem za tlokiem si§ zna- 
chodzq, przez co bardzo znaczna szczelnosc nie jest wy- 
maganq. Przy maszynach parowych atoli powinny po- 
wyzsze wym iary byc zachowane, a przy bardzo wielkich 
cisnieniach pary nawet zwi^kszone.

Grubosc srub dla przykrywy o b ieram y: 
dla 2 srub s  —  5 +  o,3 d
» 3 » s  —  3 +  o, 1 5 d
» 4  » s  —  2 +  0 , 12  d

Poniewaz sruby te nie mogq byc bardzo silnie 
przykr^cone, powinny wi^c zaw’sze posiadac przeciw- 
mutr^, a to najpraktyczniej w rodzaju f ig .  2, 4 i t. d. 
Tab. 4 ,  przez co oszcz^dza si^ na miejscu i dlugosc

sruby, a lapa przykryw y obj^tq jest z obu stron mu- 
trami. Zw ykle ulozenie przeciwmuter okazuje f ig .  9. —  
W  tym razie jest zawsze dobrze dolnq mutr§ wyzszq 
robic, gdyz takowa natenczas latwiej przykr^cona byc 
moze. Ksztalt przykrywy zalezy od ilosci srub i tak 
przyjmujemy przy 2 srubach lapy owalne (fig . i 1), 
ktöre albo wedlug pelnej linii lub wedlug kropkowanej 
linii zrobione byc mogq. Przy 3 i 4 srubach jest naj- 
lepiej lapy zupelnie kolowo wykonac jak f ig .  3, 8 itd.

Przykryw a w.ykonyw7a si^ tylko przy malych roz
miarach (do 2 5 mm. srednicy trzona) cala z bronzu 
lub mosiadzu, przy w i+ s z y c h  rozmiarach trzona jest 
taniej tylko wewn^trznq scianq: bronzem lub mosi^znq 
rurq wylozyc, a okalajqcq skorupg z lanego zelaza w y 
konac. — W  fig .  1 — 9 sq przedstawione dlawiki dla 
oblogi, konopnej lub tasmowej.

F ig .  4 okazuje dlawik dla trzona pionowego z dol- 
nego dna cylindra wychodzqcego. W  tym razie zawie- 
szamy oliwiark§ na srubach dlawika. W ypuklosc n n  
dna ma odprowadzac par§ skroplonq, by si^ takowa do 
dlawika nie dostala.

Inne rodzaje dlawiköw dla trzonöw pionowych 
okazujq f ig .  2 do 5.

W e wszystkich rodzajach dlawiköw, przy kazdej 
oblodze i przy kazdem polozeniu trzona, musi gniazdo 
byc dokladnie wytoczone podlug srednicy trzona; przy
krywa zas powinna lekko na trzon zachodzic, t. j. po
siadac o 1 do 1 y„ mm. w+kszq srednicy otworu, azeby 
mozliwe ukosne naciqgnienie jej nie sprowadzilo rychlo 
wytarcia trzonu, co w przeciwnym razie przy szczelnem 
doleganiu latwoby nastqpilo.

F ig . 6 i 8 okazuje dlawiki dla trzonöw poziomo 
ulozonych; pierwsza budowa nadaje si§ do pomp, druga 
do maszyn parowych.

F ig . 9 przedstawia uszczelnienie walka przepu- 
stnicy parowej, majqcego ruch obrotowy. W  tym razie 
jest przykrywa jako i gniazdo z lanego zelaza; ostatnie 
razem z przewodowq rurq odlane.

2) Dlawiki z oblogq metalowq.
W  tym razie do uszczelnienia sluzq bronzowe 

pierscienie, podobnie jak dla tloköw wykonane, lecz 
ukosnie rozcicjte i osobnemi pierscieniami przyciskane. 
Takie  pierscienie same tw'orzq konstrukcya czysto me- 
talowq, w polqczeniu zas z oblogq tasmowq dajq nie- 
jako zespolenie obu sposoböw.

Dlawik z oblogq metalowq (konstr. Katzenstein) 
f ig .  10 posiada pierscienie pojedynczo i podwöjnie stoz- 
kowe na przemian ulozone, a fugi mijajq si§ tak , iz 
kazde rozdzielenie nast^pnym pierscieniem jest nakryte. 
Na görnym ostatnim pierscieniu mozna ulozyc warstwij 
warkoczy z konopi lub asbestu, celem otrzymania wi§- 
kszej spr^zystosci ukladu i zatrzymania wody powstalej 
z pary skroplonej.
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Rozdzielone .pierscienie s^ z mi^kkiego aliazu wy- 
konane, a przykrywaj^cy pelny pierscien jest zwykle 
z twardego materyalu.

Podobnie wykonan^ jest konstrukcya na f ig .  12 
z grubsz^ warstw^ asbestu, lecz tylko z dwoma pier- 
scieniami w gniezdzie ulozonemi. Dolny pierscien jest 
rozci^ty na 3 czesci jak rzut (fig . i 3) okazuje, görny 
pierscien jest pelny. Przyciskanie pelnego t. j. görnego 
pierscienia pocisjga za sob^ zblizanie dolnego do trzona 
w rniar?, starcia si^ takowego.

Uszczelnienia metalowe w ogöle przy staran- 
nem wykonaniu znacznie trwalsze od uszczelnien ta- 
smowych wszelkiego rodzaju.

Przy bardzo wielkich maszynach parowych uzy- 
waj^. si§ oblogi metalowe dose cz<jsto.

F ig .  14  daje nam przyklad dlaw ika, \T ru n k -  
maschine) gdzie metalowa obloga ze wzgl^du na wy- 
sok^ temperatur^ pary jest najwlasciwsz^ i jedynq. do 
uzycia.

B^ben n  a  stanowi w tym razie skorup^ i gniazdo 
dlawika. Oblog^ tworz^ 2 z lanego zelaza lub z bronzu 
stozkowo toezone pierscienie b  b ,  zlozone z kilkuna- 
stu kawalköw, tak , aby pojedyncze ich czesci mogly 
byc za pomoetj. klinöw naciskane. W  tym celu kliny 
zelazne c  c  obnizajq. si^ za przykr^ceniem srub prze- 
chodzq.cych przez pokryw§.

3) Dlawiki z oblogi ze sköry.

Jak nam z rozdzialu o tlokach wiadomo, uzywam y 
korzystnie skör^ tylko przy wodzie zimnej albo takich 
plynach (np. oliwie) ktöre sköry nie psuj^, zarazem 
i tarn, gdzie ruch tloka jest powolny a natomiast ci- 
snienie w cylindrze moze byc bardzo znaczne.

Obloga ze sköry uzywa si^ w 2 ksztaltach, albo 
w  pierscieniach plaskich jak na f ig .  i 5 lub w pierscie- 
niach stoj^cych jak na f ig .  16.

W  pierwszym razie ulozone sa plytki albo prosto, 
t. j. poziomo, lub jak w rysunku podane nieco ukosnie, 
przez co sköra potrosze napr^zona szczelniej do trzona 
przylega, lecz w miar§ cisnienia plynu w cylindrze, 
musi byc odpowiednio przycisni^ta, co znowu zna- 
czniejsze tarcie sprowadzic moze.

Z tej przyczyny jest lepszq. druga konstrukcya 
w f ig .  16, gdzie plyn sam w miar^ cisnienia swego 
skör^ do trzona przyciska i sam jq. niejako uszczelnia.

Jednostronne manszety (pierscienie stoj^ce) po- 
znalismy przy rurach do pras hidraulicznych a wyröb 
obu, t. j. plaskich i stoj^cych pierscieni podany zostal 
przy tlokach.

§• 3.
W y r ö b  d la w ik ö w .

Calkowite wykonczenie dlawiköw odbywa si§ na 
tokarce. Wazn^ rzeczq jest, by gniazdo bylo dokladnie 
podlug srednicy trzona wytoezone, natomiast powinna 
przykrywa zupelnie lekko na trzon wchodzic, jak to 
w poprzednim § wyjasnione zostalo. W olne miejsce 
pomi^dzy trzonem a przykrywy moze byc probierzem 
dobrego ustawienia dlawika; mianowicie: jednakowe 
oddalenie trzona od przykrywy na calym obwodzie 
b^dzie oznak^ dobrego ulozenia; natomiast niejedna- 
kow.e oddalenie wykazuje ukosne, albo przynajmniej 
niejednosrodkowe polozenie przykrywy wzgledem trzo- 
nu. Zbadac to oddalenie mozemy sposobem bardzo 
prostym: Nasmarowawszy kreda trzon na calym obwo
dzie, i poruszaj^c go tarn i nazad, powinnismv przy 
jednostajnym przyleganiu oblogi kredfj wsz^dzie jedna- 
kowo scierac, w przeciwnym razie miejsce szkodliwe 
zaraz samo si^ okazuje.

W yröb  dlawiköw z ob lo g i  metalowq. nie rözni 
si^ niczem od opisanych, gdyz takowe na tokarce wy- 
konujemy. Pierscienie bywajq. po otoczeniu rozdzielone 
lub zostajq, pelne, a wtedy sluzq do przyciskania roz- 
ci^tych w znany nam sposöb. Gniazdo dlawika po- 
winno byc silnie w skorup^ lub podstaw^ wbite i do
piero na tokarce. dokladnie wytoezone.

Szmerglowanie gniazda i pierscieni jako wygladze- 
nie ich ostateczne jest bardzo poz^dane, lecz w kazdym 
razie powinien byc po skonezonej robocie szmergel naftq 
lub oliw^ starannie zm yty by nie pozostal w dlawiku.

W yröb  manszetöw ze sköry uskutecznia si$ naj- 
lepiej na prasie z jednej sztuki jak to w poprzednim 
rozdziale o tlokach omöwione zostalo; zeszywane man
szety skörzane do dlawiköw nie nadajtj. si^ i tylko przy 
tlokach mog^ byc uzyte.

L ite r a tn r a .
Opröcz: Reicha, Reuleau.

Dingler Polit. Jour, tom 199 str. 6 Fairlies Metalliderung.
,, „  „  „  208 325 Watteens Metallpackung.
„  „  ,, „  2 14  „  27g Furness Metall Stopfbüchsen

1, >, „  „  221 „  291 ,
„  „  „  „  232 ,, 2 1 3 ( Metallpackung.
, ,  , ,  5? 200 ,, i i 5 5
„  „  ,, ,, 233 ,, 445 Stedings (Astest &  Metall).
„  ,, „  ,, 237 ,, 261 Metallpackung.
„  ,, „  „  241 ,, 244 Hanuschka Metalliederung.

Uhland Pract. Masch. Constr. 1868 str. 2D1 Metalliederung Camozzi 
„  „  ,, „  1873 „  1 5g Watteens Metallpackung
„  „  „  „  1877 „  177  Metall Stopfbüchsen.
,, „  ,, ,, 1880 „  334 Staunah Stopfbedichtung

K . Stadtmüller.
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SLONCE JAKO CIAGLE ZRÖDLO CIEPLA
wykfad Dra W. Siemensa w „Royal Societe“ w Londynie.

(Dokonczenie).

taplace odrzucil to objasnienie, z przyczyny, ze 
> Swiatlo zorzy . pölnocnej siyga na odleglosc od 

slonca wiekszq jak odleglosc ziemi od slonca wynosi, 
gdyz podniesienie röwnikowe atmosfery slonecznej, 
skutkiem obrotu nie byloby w stanie przekroczyc 9/20 
odleglosci Merkurego. Przy tem jednak zauwazyc nalezy, 
ze Laplace swoje przypuszczenie opierai na zdaniu, 
jako przestrzen swiata jest pröznq (napelnionq eterem 
imaginacyjnym), inny jednak wynik wypada z obrotu 
slonecznego, jezeli siy przyjmie materye gazowe wypel- 
niajqce przestwör nieograniczonej rozciqglosci. W  osta- 
tnim razie stosunki cisnienia rö w n o w a q  siy wszydzie, 
a slonce dziala na otaczajqcq materye mechanicznie na 
wzör dmiechu trqbowego, przyciqgajqc materye u bie- 
guna a ciskajqc strumieniem nieprzerwanym ksztaltu 
tarczy okolo röwnika od siebie.

Skutkiem tego przyciqgania materyi, prawdopo- 
dobnie wodör, wyglowodory i tlen wessane zostaje 
ogromnemi ilosciami okolo biegu-nöw przez slonce, 
dzieje siy to stopniowo, gdyz materya zblizajqc siy, prze- 
chodzi ze stanu rozrzedzenia najwiykszego, do stanu 
gystszego, przyczem temperatura siy podnosi, az wkro- 
czywszy w sfery swiatla, a zapaliwszy siy plomieniem, 
wywiqzuje wielkq ilosc ciepla. Produktami spalenia 
prawdopodobnie jest para w odna, bezwodnik kwasu 
wyglowego lub tlenek w yg la ,  wedlug ilosci znajdujq- 
cego siy tlenu przy spaleniu,' ktöre silq. odsrodkowq 
w kierunku röwnika slonecznego bywajq w przestrzen 
wyrzucane.

Najblizsze pytanie jakie siy tutaj nasuwa jest: co 
siy dzieje z wytworam i spalenia gdy w  przestrzen swiata 
zostanq wyrzucone ? Widocznie wplynytyby one powoli 
na zmiany stosunköw materyi w przestrzeni i dziala- 
lyby  wsröd takich okolicznosci w ten sposöb, ze zwiqzki 
tych gazöw rozkladalyby siy kosztem energii slonca, 
ktöra to energia zdaje siy dla naszego systemu plane- 
tarnego byc straconq. W edlug prawa rozkladowego 
Bunsena i St. Claire Dewillego, zalezy punkt rozkladu 
u rozmaitych zwiqzköw, z jednej strony od temperatury, 
z drugiej strony od cisnienia. W edlug Dewillego na- 
tyzenie rozkladu pary wodnej wynosi pod cisnieniem 
atmosfery przy 28oo°C 0 '5, tj. tylko polowa pary moze 
wsröd tego warunku jako taka istniec, druga polowa 
zas rozklada siy na pierwiastki wodör i tlen w stanie 
mieszaniny. Z cisnieniem podnosi siy i obniza takze 
tem peratura, przy ktörej rozklad ma miejsce, podnosi 
siy i obniza cieplota wysycönej pary wodnej. Mozliwq

jest rzeczy, jako temperatura slonecznej sfery swiatla 
powstajqca przez spalenie wynosi wiycej jak 2 8 0 0 °C, 
gdy rozklad przy stosunkowo nizkiej temperaturze na- 
stypuje. Doswiadczenia odnosza siy w kazdym razie do 
temperatur mierzonych pyrometrem a nie odnoszq siy 
do dzialania promieniejqcego ciepla. Dr. Tyndall  do- 
wiödl swemi doswiadczeniami, jako para wodna i inne 
gazowe ciala, promienie ciepla w wysokim stopniu 
zatrzymujq, a istniejq dowody na to, ze promienie wy- 
soko ogrzanych cial posiadajq sily rozkladowq o wiele 
wyzszq. I tak bezwodnik kwasu wyglowego i woda 
rozkladajq sie pod bezposrednim wplywem  promieni 
slonecznvch w zwyklej temperaturze, a doswiadczenia 
przez lat 3 wykonywane przez autora, wykazujq, jako 
rozklad gazöw i pod wplywem promieni elektrycznego 
swiatla lukowego siy odbywa, gdy przeciwnie pod w p ly 
wem promieni przy spaleniu siy oleju lub gazu ledwie 
dostrzedz siy daje.

Punkt rozkladu pary wodnej i bezwodnika kwasu 
wyglowego pozwala siy sprawdzic bezposredniemi do
swiadczeniami; zajmowalem siy niemi przed laty, wstrzy- 
malem siy jednak z ogloszeniem wyniköw natury jako- 
sciowej, spodziewajqc si<g, ze siy i uda otrzymac rezultaty 
ilosciowe.

Doswiadczenia zasadzaly siy na uzyciu rur Geiss- 
lerowskich z platynowemi elektrodami, napelnionych 
parq wodnq i bezwodnikiem kwasu wyglowego, ostatni 
wywiqzywal siy z dwuwyglanu sodowego w celu moznosci 
regulowania dowolnego pryznosci tegoz za pomocq 
ogrzewania. Zanurzajqc koniec rury napelnionej parq 
wodnq w mieszaniny lodu i chlorku wapninu, obnizala 
siy temperatura pary do 36" G pod zerem, a zatem do 
temperatury, przy ktörej cisnienie pary wedlug Re- 
gnaulta Visoo 1 atmosfery wynosi. Otrzymawszy takie 
ochlodzenie, po polqczeniu obu elektrodöw z malym 
indukcyjnym przyrzqdem, nie nastqpilo powolne ele- 
ktryczne wyladowanie, gdy zas drugi koniec rury z mie
szaniny oziybiajqcej, wysterczajqcej, papierem bialym 
podlozony z t y lu , wystawilem w piyknym dniu letnim 
przez kilka godzin na wplyw promieni slonecznych, 
nastqpilo po zamkniyciu prqdu wyladowanie podobne 
jak w prözni wodorowej. Doswiadczenie to powtörnie 
wykonane, wykazuje stanowczo, ze para w'odna swia- 
tlem slonecznem siy rozklada. R u ry  napelnione bezwo
dnikiem kwasu wyglowego daly mniej pewne rezultaty, 
niezadowolony atoli temi ilosciowemi wynikam i, za- 
mierzalem tym sposobem wytworzone trwale gazy za po-
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mocq pompy zebrac, lecz z braku czasu musiatem odlozyc 
zamierzone doswiadczenia na czas pözniejszv, b^dqc 
zdania, ze przystuzq si$ one do rozszerzenia wiadomosci 
naszych dotyczqcych rozkladu gazöw.

.Jezeli przyjmuj^ wcelu poparcia mego obecnego 
zalozenia, ze w opisanem przezemnie doswiadczeniu, 
para wodna przez promienie sloneczne zostala rozlozo- 
nq, jezeli nast^pnie przypuszczara, ze przestrzen swiata 
wypelnionq jest parq wodnq i innemi gazami, ktörych 
g^stosc nie wynosi wi^cej jak 1Î1000 naszej atmosfery, 
to zdaje si§ byc usprawiedliwionem, jezeli wnioskuj§, 
ze i w przestrzeni swiata odbywa si§ rozklad skutkiem 
promieni slonecznych, i ze ostatnie tym sposobem ko- 
rzystnie dzialajq. Obecnosc bezwodnika kwasu w^glo- 
vvego sluzylaby tylko do ulatwienia rozkladu wody, 
nastr^czajqc sposobnosc cialom Iqczenia si^ in statu na- 
scenti z wodorem i tlenem. Skutkiem takiego procesu, 
slonce u biegunöw podezas obrotu swego, rozlozone 
pary ssaloby jak wyzej juz powiedziano, a skutkiem 
zg^szczenia tychze, rozgrzana masa zapalalaby si^ plo- 
mieniem, tym sposobem obröt caly jednorazowy (krq- 
zenie) möglby lata trwac. Powstajqca za£ para wodna, 
bezwodnik kwasu w^glowego i tlenek w^gla porusza- 
lyby  si^ ku röwnikowi slonca,° i tu skutkiem sily od- 
srodkowej wyrzuconeby zostalv w przestrzen.

Przestrzen bylaby tym sposobem zwiqzkami ga- 
zowemi dokonywajacemi si$ rozkladem promieni slo
necznych napelnionq, a istnienie gazöw tych dostar- 
czalobv wyjasnienia dla widma pochianiajqcego slonca, 
w ktörem niektöre z tych ciat zupelnie zoboj^tniajq 
si$ i dla naszych spostrzezen ginq. Co si§ tyczy par 
ci^zkich metali wykrytych za pomoeq spektroskopu, 
jakie znajduje si^ w sloncu, przyjmuj^, ze takowe tworzq 
nizszq i g^stszq atmosfery okolo slonca i nie biorq 
udzialu w prqdzie gazöw lekkich przedewszystkiem wo- 
doru; zatem slonce pary ci^zkich metali nie wciqga 
okolo biegunöw, ani tez je w okolicy röwnika nie wy- 
rzuca w przestrzen.

Atmosfera tak gqsta, metaliczna juz z tego powodu 
nie mogtaby w tym prqdzie rniec miejsca, poniewaz 
prqd pod tem tylko przypuszczeniem jest mozliwym, 
ze g^stosc wplywajqcego i wyply wajqcego prqdu przy 
röwnem oddaleniu od srodka ciqzenia röwnq byc musi. 
Prawdq jest, ze wytw ory powstajqce przez spalenie 
wodoru i tlenku w^gla, g^stszemi sq od ich skladniköw, 
ale ta röznica moze si<g w yröw nyw ac przez wyzszq 
temperatunj, w  chwili, kiedy takowe slonce opuszczajq, 
pary metalowe zas nie doznajq zadnej zmiany i pod- 
legajqc prawu ci^zkosci zostaja przy sloricu. Na pla- 
szczyznie zetkni^cia si$ jednak dwöch atmosfer slone
cznych, musi przez tarcie powstawac mieszanina, ktöra 
moze jest powodem tych wiröw i zjawisk wybuchowych 
dostrzezonych zapomoeq teleskopu a omöwionych przez 
Johna Herszla i innych astronomöw.

Niektöre z gqstszych par prawdopodobnie mieszajq 
siq z lzejszemi gazam i, i b^dqc mechanicznie uniesio- 
nemi w przestrzen, mogq byc przyczynq kosmicznego 
pylu spadajaeego takze w ilosciach znacznych na na- 
szq ziemi^. ■.

Poniewaz caly System sloneczmvporusza si^ z szyb- 
kosciq w przestrzeni nieograniezonej, oceniona na 1 5o 
milionöw mil ang., to jest m ozliw em , ze stan gazöw 
zasilajqcvch slonce moze byc röznym wedlug stanu 
rozkladu przedtem dokonanego, w ktörym takze i inne 
ciqzsze ciata braly udzial. C zyby  tez nie polegaly na 
tej rozmaitosci i jakosci cial palnych zauwazane chwiej- 
nosci ciepla slonecznego? i skutkiem tego czy nie 
moznaby wytlumaczyc plam na sloncu widocznych ?

T e  poglqdy nie moglyby roscic sobie wzglqdu, 
ze jest tak w istocie, gdyby nie podawaly zarazem wy- 
jasnien majqcych pewnq podstaw^ w tlumaczeniu zjawisk 
nieco tajemniczych, swiatla zodyakalnego i komet. Co 
do p ierw szego, mozemy do zdania Mairana powröcic, 
gdyz zarzut Laplace’a przez przyj^cie ciaglego wyplywu 
od röwnika slonca jest odpartym. Czqstki swiecqce mogq 
tq wlasnosc przez to posiadac, ze one odbite swiatlo 
sloneczne wypromieniajq albo tez wlasnosc fosforescencyi 
posiadaja. Lecz istnieje jeszcze inna przyczyna tego 
swiecenia, ktöra zasluguje na wyjasnienie. Kazda czq.- 
steezka w gazach poruszaj^ca siij wskutek tarcia staje 
si§ elektryczne, a napi^cie elektryczne podwyzsza si§ 
znacznie wsröd ruchu silnego, podobnie jak delikatny 
kurz pustyni saharskiej, wedlug spostrzezen Wernera 
Siemensa, okazal si^ na szczycie piramidy Cheopsa 
w wysokim stopniu elektrycznym.

Czy nie moznaby tez swiatla zodyakalnego przez 
powolne elektryczne wyladowywanie tlumaczyc, ktöre 
ma miejsce za kurzem w kierunku slonca i czyby röwna 
przyczyna nie wyjasnila wielkiej röznicy maj^cej miejsce 
ze wzgl^du elektrycznego napi^cia mi^dzy sloncem 
i ziemie- Czy nie tlumaczy nam istnienia pr^d u , i to 
zjawisko, ze wodoru nie posiadamy w naszej atmosfe- 
rze, a brak tegoz w niej zast^puje para wodna pocho- 
dz^ca w czijsci ze slonca, gdy natomiast w przestrzeni 
swiata wodör przewaza. Podobne zajscie chociaz na 
mala skalij moze byc wywolanem przez obröt z iem i, 
poniew'az elektryczne wyladowanie wychodz^ce od rö
wnika ku biegunom ma miejsce, tarn gdzie atmosfera 
dla powrotu pradu najmniejszy opör przedstawia.

Waznq jest rzeczq nast^pnie okazac, jak zjawisko 
komet z mojemi poglqdami siij zgadza, i spodziewam 
si^, ze ci od czasu do czasu pojawiajqce si$ goscie prze- 
möwiq na korzysc mego zapatrywania. F izycy astrono- 
mowie möwiq nam, ze rdzen komety sklada si^ z cz^- 
sci zbiorowych kamiennych podobnie jak masa meteo- 
rowa, ze takowe przyjmujq przy cisnieniu jednej atmo
sfery w przestrzeni szesciorakq obj^tosc gazu, zachodzi 
zatem pytanie, co siij dzieje, jezeli si^ taka masa kamieni
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z szybkosciq 366 mil ang. na sekund§ (jakto spostrze- 
zono przy komecie z r. 1845) ku sloncu porusza. O czy
wiscie, ze przy wstqpieniu takiej masy w atmosfer^, 
stosunkowo gijstq skutkiem tarcia musi podwyzszenie 
temperatury nastqpic. W  pewnym punkcie musi za- 
palenie nastqpic, a goraco wv wiazujqce si§ wyptjdza 
gazy, ktore w atmosferze 3ooo razy mniej g^stej od 
naszej ziemskiej, 6 X  3o o o =  i 8000 razy obj^tosc kamieni 
same zajmuja. T e g a z y  rozszerzajqc si^ we wszelkich 
kierunkach niedostrzezone, wyjqwszy vv kierunku ruchu, 
gdzie atmosfer^ mi^dzyplanetarnq trafiajq z nabytq chv- 
zosciq, tworzq pas spalenia silnego, jakto niedawno 
Huggins po jednej stiionie rdzenia zauwazyl i to po 
stronie kierunku ruchu. Jqdro zatem wydaje vvlasne 
swiatlo, gdy ogon prawdopodobnie zawiera materye 
(kurz gwiazdzisty) swiecqcy odbiciem swiatla slone- 
cznego i kometowego, jakto Tyndall, Pate i inni, chociaz 
z odmiennych punktow widzenia wskazywali.

T o  sq. zarysy moich zapatrywan, ktore staralem 
si§ akademii R oyal Society przedlozyc. Oparty na do-

swiadczeniach, ktore ze zjawiskami ciepla na ziemi 
cz^stokroc mialem sposobnosc wykonac, przyszedlem 
juz dawno do przekonania, ze ogromne i zdawaloby 
si§ lekkomyslne marnowanie ciepla slonecznego wcale 
nie istnieje, jak dotychczas si$ zapatrywano, tylko, ze 
cieplo to uchwycone i na nowo sloncu doprowadzane 
byc moze. Warunki glöwne sq nast^pujqce:

1) Aby para W'odna i polqczenia w^gla w przestrzeni 
systemu planetarnego istnialv.

2) Aby gazowe zwiazki w stanie ostatecznego rozcien- 
czenia cieplem slonecznem wypromieniowanem 
mogly byc rozlozone.

3) Aby rozlozone pary procesem wymiany na röwnq 
ilosc par zlozonych za posrednictwem sily odsrod- 
kowej slonca mogly si(g w sfer§ swiatla dostac. 
Jezeli te warunki istnieja, to mielibysmy zadowo-

lenie, ze nasz System sloneczny nie robilby na nas 
wrazenia marnowania niepowrotnego ciepla, lecz ze sila 
ta do najdalszej przyszlosci w niezmiennym stanie si$ 
utrzyma. R.

N O T A T K I T E C H N I C Z N E ,
Ukanalizowanie rzeki Maas’y, wedlug broszury Meyerhof’a.

Od granicy francusko-belgijskiej na przestrzeni 33 km. ma rzeka 
Maas dose jednostajny spadek wynosz^cy 1 : 2081, dalej na prze
strzeni 12  km. spadek 1 : 2 8 i 5 .  W  czasie najnizszego stanu wody 
przeptywa na sekund§ 24 m. sz. w  czasie zas najwyzszego 822 m. sz.

Poniewaz gt^bokosc tej rzeki byta niedostateczntj, zdecydo- 
wano si§ jq ukanalizowac w  celu utworzenia sptawnej wody 2 ' i o m .  
gt^bokiej. W  tym celu wybudowano przed 10 laty mi^dzy N a- 
mur’em a Vise jazy ruchome, sktadaj^ce si^ z komory sluzowej 
dla przepiywaj^cych statkövv i jazu opatrzonego w  prijty (igty), usta- 
wione obok siebie w celu wzniesienia wody do danej wysokosci .

W  przestrzeniach pözniej ukanalizowanych, zast^piono te za- 
pory jazami pi^trz^cemi wod^ przez podnoszenie si§ klap. Ten 
System jednak miat t§ niedogodnosc dla zeglugi, iz klapa mogta si§ 
podniesc dopiero po opadni^ciu wöd wezbranych do 1.00 m. poni- 
zej stanu normalnego.

Po scislych badaniach i pröbach zmieniono ten System o tyle, 
iz kazd^ spi^trzaj^cq zapor§ ztozono z komory sluzowej i jazu ru- 
chomego, ktörego jedn^ cz^sc stanowi jaz podwodny w  iglice zaopa- 
trzony a drug^ c z i j s c  jaz przewatowy systemu Chanoine, ktörego 
klapy zamykaj^ siig, gdy przeptywajqcy strumieii osi^gnie o u 5  m. 
grubosci.

Jazy podwodne s^ 46 m. szerokie, progi ich lez^ o-6 m. 
ponizej nizkiej w od y ,  ktöra wznosi si§ 3' i  m. ponad ich grzbiet; 
röznica zatem mi§dzy görn^ i doln^ wod^ wynosi  2 ’5 m. Kobylice 
podpieraj^ce pr^ty jazu iglicowego sporz^dzono z ielaznych kutych 
sztab o przecitjciu prostokqtnem. Prijty iglicowe 3 7 5  m. dtugie, 
o-i m. szerokie, w  srodku 0U2 grübe, waz^ 24 do 25 klg. Jazy 
przewatowe maj^ 55 m. szerokosci w  swietle a grzbiety ich lezq 
o 0'85 m. wyzej progöw odpowiednich jazöw zatapianych. Röznica 
mi^dzy görnym i dolnym przedzialem wody wynosi 2'25 m.

Kazda z klap opatrzona u göry malytn otvvorem z zasuw^ 
z zelaznej blachy, ktörej zadaniem jest dokladniejsza regulacya po-

ziomu wzgörowanej w od y ,  jakotez uiatwianie otwierania klapy 
gtöwnej.

Kazdy meter biez^cy takiego jazu iglicowego zastösowanögo 
do 3' i  m. wysokiej wody, kosztuje 1.940 marek, czyli 970 ztr. a jaz 
systemu Chanoine’go  przy wysokosci  wody 2'25 m. do 1000 zlr. 
(Zeit. d. A. u. I. Vin H anower 1880). M.

Regulacya i sptaw rzek Czeskich. W czeskiem towarzystwie 
inzynieröw i architektöw, miat niedawno cztonek inzynier /. Reiter 
wobec licznego grona stuchaczy röznych zawodöw odezyt, ktörego 
tresci^ byta regulacya i usptawnienie wöd Krölestwa Czeskiego. 
W  wst^pnem slowie zwröcit prelegent uwag^ na koniecznosc odpo- 
wiedniego uksztatcenia rzek czeskich i rozbierat t^ wazn^ kwesty^ 
nietylko ze stanowiska scisle technicznego i krajowo-ekonomicznego 
z uwzgl^dnieniem wysokosci opiat przewozowych, lecz takze ze 
wzglijdu na gospodarstwo rybne i kultur^ krajow^.

Szczegölnie polecal zaktadanie zbiorniköw wodnych i przed- 
stawil rysunkami, starannie wypracowanemi sposöb, w  jakiby tanio 
i skutecznie uzupelnic mozna liczb§ zbiorniköw, pozakladanych 
jeszcze za czasöw Karota IV, ktörych obszar obeenie niestety tylko 
dziesi^t^ cz^sc pierwotnych rozmiaröw wynosi. Nast^pnie roztrz^saf 
System uzywany przy regulacyi czeskich drög wodnych jakoto przy 
uporz|dkowaniu XVeltawy i L a b y , jak niemniej przy kanatacli po- 
rzecznych, poczem poswi^eiwszy kilka stöw przysztemu pol^czeniu 
kanatu D unaj-O dra z rzek^ Cabq, oswiadezyl, iz jest obowi^zkiem 
kazdego Czecha przytozyc energicznie rijk^ do dalszego nalezytego 
uksztatcenia tych przyrodzonych drög wodnych, zwtaszcza, iz prze- 
wöz na Labie  dochodzi bez zadnej przeszkody do raorza, czego na 
Dunaju nalezycie osi^gn^c nie b^dzie mozna.

Odezyt prelegenta przyj^to z wielkiem zadowoleniem, a zgro
madzenie zgodzilo si^ na rezolucy^ domagaj^c^ si^ u wtasciwych 
wtadz jak najrychlejszego wykonania roböt przedwst^pnych do sy- 
stematycznego przeprowadzenia regulacyi czeskiej sieci wodnej i za- 
pobiezenia wylewom. M.
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Wydajnosc w§gla kamiennego w Krölestwie Polskiem w r. 1881,
podlug obliczenia p. W. Choyos^eivskiego, inzyn. görniczego, wzrosla 
\v poröwnaniu z r. 1880 o osm milionöw pudöw (1 pud ZI  i 6.38 kg.). 
Wzrost ten produkcyi paliwa kopalnego przypisac nalezy zmianom 
i ulepszeniom zaprowadzonym w istniej^cych juz kopalniach, a nie 
powstawaniu nowych, przeciwnie bowiem r. 1882 zmniejszyl liczb§ 
kopaln z 3o na 26. *

Pierwsze miejsce zajmuje kopalnie Jer\eg o  von Kram sty 
z produkcyi 29.400,000 pudöw rozmaitego gatunku w§gla. Pogl§- 
biono tu w r. 1882 dwa wielkie s z y b y ; kopalnie zatrudnialy 609 görni- 
köw i 833 pomocniköw; maszyn dzialalo: 5 wyci^gowych o sile 
370 koni i 8 wodoci^gowych o sile 465 koni.

Kopalnie D^browieckie, wiasnosc pp. Plemiannikowa i R ie 
senkam pfa , dzierzawione przez bank Francusko-wloski wydobyly 
t$ sam^ ilosc w§gla co w  r. 1881 t. j. okolo 17  milionöw pudöw. 
Glöwny zmiany stanowi urzjjdzenie szybu «Paryz« z nowym syste- 
mem odbudowy w^glowego pokladu «przez podsadzk^«. W  kopalni 
«Paryz« przypadlo na jednego robotnika 32,25 pudöw produkcyi.

Kopalnie w  Sielen, wiasnosc hr. M ortim er-C ^yrsky  i hr. 
Eulenburgoxvej z produkcyi i 3 milionöw pudöw, o 1 mil. wi^cöj 
niz w  r. 1881 .

Kopalnie «Towarzystwa Warszawskiego« w  poblizu Granicy, 
choc moie najmlodsze, czwarte zaj^ty miejsce produkujqc 12,400.000 
pudöw w§gla. T u  wykazano nieledwie najkorzystniejszy stosunek, 
pracy ludzkiej., na 1 robotnika wypadlo bowiem w szybie Gustaw, 
48.000 pudöw wydobytego w<£gla. Pod wsicj Por^bk^ pogl^biane s*| 
dwa ogromne szyby si^gajjjce 1 1 0  s^zni pod ziemi^.

Z kolei id^ kopalnie S\ym ona Kurnickiego  pod wsi^ Milowice, 
kopalnia «Jan« pod Dqbrow^, Lapinskiego , i. t. d.

W ogölnosci wydobyto w  Krölestwie Polskiem w r. 1882
w§gla kamiennego :

grubego  3 6 , 1 18 .2 3 9  czyli okolo 4 2 ^
kostkowego . . . . 10 ,529 .101  » 1 4 ^
d r o b n e g o  27,969.987 » 33^
orzeszkowego . . . .  3,495.320 » ^lii%
m i a t u  2 ,921 .253  » 3 l/i °/o
niesortowanego . . . 4,269.873 » 4 l/y/0

Razem . . 85.3o 3.773 » \oo0/>
Maszyn parowych czynnych bylo 99 o sile 6.203 koni par.

Ogölna liezba robotniköw görniczych zwi^kszyla si§ o 1 .376 ludzi. 
W  r. 1882 bylo zatrudnionych 3.019 görniköw i 3.2 14 pornoeniköw.

Produkcya w§gla brunatnego maleje , tak ze w r. 1882 w y 
dobyto wszystkiego J/2 miliona pudöw (w Por^bie-Mrzyglodzkiej.)

Ruch butlowlany w Krölestwie. Budowa domow w Warszawie,  
doszedtszy w  r. 1880 do najwi^kszego swego rozwoju , znacznie 
oslabla w  r. 188 1 .  Przechodz^ca sily finansowe spekulacya w  tej 
gal^zi, nie znajduj^c ch^tnych nabywcöw na nowo wznoszone domy 
zmuszon^ zostala wstrzymac interes budowy, ktöry przestal juz obie- 
eywae szybkie i latwe zyski, przy przechodzeniu nowo wzniesionych 
domövv, z r^k buduj^cych, do nowonabywcöw.

Ogölne cechy spekulacyjnego budowania domöw pozostaly 
niezmienione. Niepomierne zdobienie, a wlasciwie möwi^c oblepianie 
gipsern frontöw, praktykuje si§ po dawnemu. Brama, sien i schody 
bogato ozdobione gipsern i jaskrawo pomalowane, stanowi^ obeenie 
warunek niezb^dny kazdej spekulacyjnej budowy. Uitlad planöw, 
wyzyskuj^cy miejscowosc do granic mozliwego pomieszczenia loka- 
lö w ,  przy pomijaniu bardzo czesto zapewnienia odpowiedniego 
swiatla oraz powietrza mieszkancom, nie ulegl zmianie.

Z wazniejszych budowli prywatnych, wzniesionych w  r. 1880, 
a ukonczonych w  r. 18 8 1 ,  zaznaczyc nalezy dom p. Gran\ow a  przy 
ulicy Krölewskiej , wyrözniaj^cy si£ ogromem i wielkq ilosci^ ozdöb 
frontu. Calosc nie sprawia spodziewanego efektu, grzeszy zas gtöwnie 
za malg wielkosci^ otworöw parterowych, w  poröwnaniu do calosci

frontu. Dom tak wysoki,  wymaga przed sob^ szerszej u licy ; s$- 
siedztwo zas stylowej budowli obeenie przerobionej na gield§, tra- 
ktowanej spokojnie, z zachowaniem proporeyi glöwnych mas bu
dowli, nasuwa niekorzystne poröwnanie.

Rozpocz^ta w roku zeszlym budowa domu p. S\lenkiera  
przy placu Zielonym (ktörego projekt b§d^cy dzielem bud. W. Lan-  
ci’ego, (podalismy w  zeszycie lutowym Przegl^du), po ukoriczeniu 
przyczynil si§ znakomicie do ozdobienia tej cz^sci miasta.

Zabudowanie ulicy tak zw'anej Nowo-Pröznej,  domami pra
wie bez podwörza, z urz^dzeniem pod sklepami od frontu suteren 
na sklady i mieszkania, wytworzylo  nowy, dotychczas niepraktyko- 
wany typ budowli, korzystny dla wlascicieli, ale nie poz^dany w in- 
teresie sanitarnych warunköw miasta.

Nowo wykonezone domy przy ulicy Sliskiej, Panskiej, Hozej, 
Wilczej, Pi^knej, Zlotej, Chmielnej, — oraz tak zwane wille w  Ogro- 
dzie Röz, zdobne od frontu, —  nie wyrözniaj^ si§ z pomi^dzy bu
dowli, wzniesionych ostatniemi laty w  Warszawie.

Z posröd odnowien budowli publicznych, zaznaczyc nalezy 
najprzöd gruntown^ restauracy§ kosciola ewangielicko-augsburskiego, 
dokonan^ w roku zeszlym, celem upami^tnienia stuletniej rocznicy 
istnienia tej swi^tyni.

Restauracya kosciola Panny Maryi na Nowem Miescie, pro- 
wadzona obeenie dla podtrzymania tej najstarszej ze swi^tyn na
szego grodu, wykonywan^ jest starannie; przy zapewnieniu trwa- 
losci budowli,  nada ona takowej o ile moznosc na to pozwala, 
cechy stylowe, w  zastösowaniu si§ scislem do motywöw jviezy, 
jako cz^sci najwi^cej charakterystycznej calej budowli, a po odrzu- 
ceniu nieumiej^tnie wprowadzonych motywöw ostroluku angiel- 
skiego, przy odnawianiu w  r. 1 856. Restauracya obecn^ kieruje bu- 
downiczy miasta p. Z y g a d l e w i c pod nadzorem komitetu estetycz- 
nego, czuwac majaeego z polecenia p. prezydenta miasta nad odna- 
wianiem kosciotöw w  Warszawie.

Kosciöl tak zwany po-Trynitarski  na S o lc u , zostal powi§- 
kszony prawie o drugie tyle co do powierzchni, przy zachowaniu 
o ile to byc moze, pietwotnego stylu budowli.

W  skutku zapisu p. Tekli R apackiej, na wzniesienie kosciola 
na Koszykach, w  miejsce istniej^eego kosciolka sw. Barbary, w y -  
konany zostal projekt budowy novvego kosciola przez budowniczego 
E . Cichockiego , zaprojektowany w  stylu romahsko - francuskim. 
Projekt ten poslany zostal do zatwierdzenia p. Ministrowi spraw 
wewn^trznych. Projektowany kosciöl ma byc z cegly bez tynku, 
z uzyciem - kamienia lub cegly  gzemsowej do wysadzania ozdöb. 
Warszawa nie posiada dotychczas budowli wzniesionej z cegly nie- 
tynkowanej, z zachowaniem wszelkich cech wybranego stylu; — 
powitac wi§c nalezy zamierzony projekt z radosci^, zycz^c szyb- 
kiego takowego urzeczywistnienia.

Zamierzona budowa drugiego dworca dla przyjezdzaj^cych, 
obok istniej^eego dworca drogi Wiedenskiej, z urz^dzeniem wjazdu 
od ulicy Chmielnej, odlozon^ zostala na czas nieograniezony. Pro
jektowany gmach stanowil nietylko niezbyt zgrabn^ calosc,  ale 
prawd§ powiedziawszy bylby jeszcze zeszpecil dawny dworzec, 
wzniesiony przez zmarlego Marconiego. Odtozenie wi^c budowy 
moze wywola ogloszenie konkursu na gmach stacyi Warszawskiej,  a 
w  kazdym razie ochroni ul. Marszalkowskq od niezbyt udatnej budowli.

Rozs^dzony konkurs na budowy szkoly w z oro w ej , wywola l 
kwesty^ odpowiedniejszego co do warunköw hygieny i pedagogiki 
urz^dzania gmachöw szkolnych. Zamierzona budowa szkoly, obda- 
rzy miasto choc jednym gmachem wzniesionym stosownie do no
wych wymagan szkolnych, przy zachowaniu mozliwych warunköw 
hygienicznych.

Kwestya budowy teatru opery na placu Saskim ostatecznie 
zdecydowana nieprzychylnie, wznowila koniecznosc powi^kszenia 
widowni Teatru Wielkiego, z usuni^ciem Teatru Rozmaitosci, nie-
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bezpiecznego i wadliwego co do bezpieczenst wa od pozaru. Nowy 
Teatr Rozmaitosci, wzniesiony np. na placu miejskim przed koscio- 
lem ewangielicko-augsburskim od ulicy Krölewskiej , zdobi^c t§ cz$sc 
miasta, postawionyby byl w  miejscowosci ze wszech miar dogodnej.

Dokonywane burzenie domöw, przy rozszerzaniu ulicy Tr§- 
backiej, dostarczaj^c nabywcom wystawionych na sprzedaz placöw 
dogodnych miejscowosci do budowy, przyozdobi t§ cz§sc miasta 
szeregiem domöw, wzniesionych zapewnie z calym komfortem, przy 
zachowaniu powszechnie praktykowanej ozdobnosci frontöw. Bu- 
dowa obszernego cyrku, maj^cego stanze na jurydyce hr. Ludw ika  
Krasinskiego , przy ulicy Ordynackiej, z urzqdzeniem wewn^trznem 
dozwalaj^cem na uzycie cyrku w  razie wyjazdu trupy jezdzcöw do 
dawania koncertöw lub przedstawien teatralnych, niebawem rozpo- 
cz§t^ zostanie. Projekt budowy wykonat bud. p. Rakiewic^. Dawny 
klasztor ksi$zy Bernardynöw na Krakowskiem-Przedmiesciu prze- 
rabiany jest na Muzeum przem yslow e, przy zachowaniu galeryi 
frontowej od ulicy bardzo udatnych proporeyj. Zamierzona budowa 
szpitala dla obl^kanych, na nabytej cz^sci wioski Tworki  pod Prusz- 
kowem, przy d. z. Warszawsko-Wiedenskiej,  w roku biez^cym ma 
byc rozpocz^t^. Pewne towarzystwo belgi jskie, zajmuj^ce si§ sta- 
wianiem budowli publicznych w Belgii i pölnocnej Francyi, zglo- 
silo si§ do zarzgdu miasta, z z^daniem warunköw budowy targu 
krytego za Zelazn^ Bram^. Takie  s$ wazniejsze fakta, odnosz^ce 
si§ do ruchu budowlanego w  Warszawie w  r. 188 1 .

W  miastach prowincyonalnych, mianowicie gubernialnych 
jak Lublin, Piotrköw, Kalisz, Lomza, Kielce, ruch budowlany takze 
si§ objawil, Fabryczna Lodz, przoduj^ca co do ludnosci, wyröznia 
si§ podobniez wielk^ ilosci^ nowo wznoszonych budowli.

W  roku zesz lym , ukonezono w Lodzi budowy gmachu dla 
Towarzystwa kredytowego miejskiego, podlug projektu budowniczego 
miasta p. M ajewskiego. Budowla ta, obszerna, wyröznia si§ dobrem 
uproporeyonowaniem cz^sci skladowych, starannem i ozdobnem 
wykonczeniem. Wykonczona w  ogrodzie publicznym pami^tkowa 
cerkiew prawoslawna, zaprojektowana w  st} lu czysto bizantynskim, 
bez zaprzeczenia b^dzie jedn§ z najpi^kniejszych w kraju ;  projekto- 
wal takow^ takze p. M ajewski. Wykohczona obeenie wielka syna- 
goga,  podlug projektu sporzqdzonego w Berlin ie , po ukonczeniu 
takze zaliczy si<£ do ozdobniejszych i obszerniejszych w  kraju. Dom 
p. Schaiblera  wykonezony w  zupelnosci,# stanowi budowl^ ozdobia- 
j^c^ cale miasto. Powi^kszenie domu filii Banku Polskiego, z wy- 
budowaniem osobnych skladöw pa zastaw tow aröw , —  budowa 
wielu domöw prywatnych, niepomiernej na Lödz wysokosci, — 
wreszcie wykonczenie wewn^trzne kosciola katolickiego, —  oto s$ 
wazniejsze objavvy ruchu budowlanego w  Lodzi.

Domy prywatne budowane tarn przewaznie podlug planöw 
wykonanych w Berlinie lub Wroclawiu. Ozdobienie takowych, zwy- 
kle zbyt pretensyonalne, grzeszy za wielkim wyskokiem cz^sci skla- 
dowych budowli. Wewn^trzne urz^dzenie, scisle skopiowane z u- 
kladöw domöw berlihskich, niezupelnie stosowac si§ daje do zwy- 
czajöw i warunköw klimatycznych miejscowych.

Miasto Piotrköw w roku zeszlym otrzymalo osobnego budo
wniczego miejskiego; utworzenie tej posady moze korzystnie wply- 
n^c na rozwöj budownietwa piotrkowskiego. Nowo wznoszone domy, 
przesadnie zdobione, przy uzyciu jeszcze wi^kszej ilosci gipsu do 
zdobienia frontöw niz praktykowana w  Warszawie, — nie przed- 
stawiaj^ wyrözniajjjcych cech ani co do charakteru frontöw, ani co 
do ukladu wewn^trznego. Dokonywana restauracya kosciolöw pro- 
wadzon^ jest dose umiej^tnie; nowo wzniesiony zas parkan muro- 
wany przed Far§ piotrkowsk^, odznacza si§ ci^zkosci^ i niezgra- 
bnosci^ ksztaltöw.

Budowa nowego ratusza w  Kaliszu, wedlug projektu wybra- 
nego na konkursie, dotychczas nie zostala rozpocz^t^. Wznoszone 
domy prywatne odznaczaj^ si§ wygody ukladu i skromnosci^ zdo
bienia. Budowa wiezy przy kosciele sw. Mikolaja zostala ukonezonq.

W  d ru k aru i „CZASU “ pod /arzq,de»n Jözefa  ia k o c iiisk ieg o .

Nowo wznoszone domy w  Lublin ie, podobne z pow'ierz- 
chownosci do warszawskich, nie posiadaj^ warunköw wygody we- 
wn^trznego ukladu planu, praktykowanych w  Warszawie. W miejsce 
domu filii Banku Polskiego w Lublinie, zupelnie nieodpowiedniego, 
zamierzono wzniesc now$ budowl§ na pomieszczenie tejze filii. 
Gruntowna restauracya katedry w Lublinie, umiej^tnie i bardzo 
starannie przeprowadzona, zasluguje na powszechne uzr.anie. Oglo- 
szony konkurs na budowy teatru tamze, zapowiada wzniesienie sta- 
lego godnego przybytku Melpomeny.

Budow'a gmachu dla wladz T o w . kredytowego w Lom zy 
zbliza si§ ku koncowi. Domy prywatne nowo wzniesione, udatne 
bardzo co do ozdobienia frontu, W'yrözniaj^ si§ praktycznosci^ ukladu.

Kielce podnosz^ si^ takze; domöw prywatnych staje tarn po 
kilka na rok. Znakomity mater.yal kamienny, dost^pny dla budujfj- 
cych w Kielcach, po cenie umiarkowanej, pozwala na wykonywanie 
gzemsöw i wyskoköw z kamienia, co si§ nie praktykuje w innych 
cz^sciach kraju. Fronty domöw w Kielcach s^ udatne, uklady w'e- 
wn^trzne z kazdym rokiem wi^cej dogodne i praktyczne. Restaura
cya kosciola sw. Wojciecha rozpocz^t^ zostala w  roku ubiegtym.

Budowa gmachöw s^dowych w  Plocku, ukonezona w  roku 
zeszlym, nie zbogacila miasta pi^kn^ lub charakterystyczng budowlg. 
Domy prywatne, budowane w  malej liezbie, podobne co do ze- 
wn^trza do warszawskich, dosyc udatnie uproporeyonowane, zalecaj^ 
si§ praktycznosci^ ukladu.

Radom, lez^cy na uboczu, buduje si§ malo. Nowo wznoszone 
budowle niebardzo udatne co do frontöw, nie odznaczaj^ si§ takze 
praktycznosci^ ukladu. Obecny gubernator, z funduszöw ktöre ma 
do dyspozycyi, urz^dzil bibliotek«^ techniczn^, przy wydziale budo
wlany m rz^du gubernialnego radomskiego, —  wprowadzil przepisy 
ustaw^y budowniczej i czuwa nad zmienieniem na lepsze warunköw 
sanitarnych budowy mieszkan.

Handlowy Wloctawek buduje si§ corocznie. Z nowo wznie- 
sionych budowli zaznaczyc nalezy prywatny dom p. Kohna , ozdobny 
od frontu a nader praktyczny co do ukladu. Budowa kosciola ewan- 
gielicko-augsburskiego zostala ukönezon^. Dom filii Banku polskiego 
wykonezono w  roku zeszlym. W roku biez^cym rozpocz^t^ zostanie 
gruntowna restauracya Kolegiaty Wloclawskiej,  kosztem znacznego 
funduszu, ofiarowanego na ten cel przez Biskupa Popiela.

W Nieszawie rozpocz^t^ zostala budowa kosciola ewangie- 
licko-augsburskiego.

W  Cz^stochowie z powodu 5oo-letniej rocznicy istnienia 
klasztoru na Jasnej Görze, mury okolne jakotez i satn kosciöl w roku 
zeszlym rozpocz^to gruntownie restaurowac.

Dawna Kolegiata w Lowiczu, odznaczaj^ca si^ wielk^ ilosci^ 
nagrobköw marmurowych, ma byc z gruntu odnowion^.

Po wsiach budowane s$ koscioly przewaznie w stylu ostro- 
lukowym, lub romanskim, kosztem gmin lub dziedzicöw. Koscioly 
istniejgce s^ odnawione z powi^kszeniem takowych, przy zachowy- 
waniu o ile moznosc na to pozwala,  pierwotnego stylu budowli. 
Domy mieszkalne wlascicieli ziemskich, przewaznie murowane, 
wznoszone s^ w  wielu miejcov/osciach, ozdobne zewn^trz, z ukla- 
dem uwzglt^dniaj^cym warunki wygody. Z  pomi^dzy takowych w y 
röznia si§ dom stawiany we wsi Susza pod Radomiem, podlug 
projektu budowniczego Zochowslciego.

Podrözny, zwiedzaj^cy okolice kraju, z przyjemnosci^ zazna
czyc musi, ze budowle w'toscianskie obeenie wznoszone, wykazuj^ 
post^p. Domy wloscianskie stawiane s^ na podm urowaniu, izby 
w'ewmatrz daj^ w yzsze , okna wi^ksze, —  dawane s$ tez podlogi 
drew'niane. Wogöle budowa chat wiejskich jest wykonywan^ sta
rannie j. (Pr^eglqd technic\ny).

Z. K islanski, budowniczy.

-----------------  M0M -i" ----------

— O dpow ierlzialny E ed ak to r i W ydaw ca: W t. Rozw adowski.
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C z a s o p i s m o  T e c h n i c z n e

P r e n u m e r a ta  \v m ie jscu .

Rocznie . . . ( . . .  4 ztr.
P ö t r o c z n i e ................................ 2 »
Cwiercrocznie . . . .  1 »

Wychodzi i 5-go kazdego miesiijca.

Numer pojedynczy 40 c.

Biuro Redakcyi i Administracyi 
w Muzeum Techn. - Przem. Krak.

S k la il  R e d a k c y i.
W ladyslaw Kac^marski, inzyn. mech — H enryk Lindquist, 
prof. inst, techn. przem. — Ja n  M atula, starszy inz. rz^d. — 
W ladyslaw Ro\wadowski, b. prof. Instytutu technicznego. — 

Sqcq^sny Zarembu, budowniczy.

Cztonkowie T ow . Techn. Krak. otrzymuj^ «Czasopismo 
Techniczne» bezptatnie.

I>la A n s tr o  -M a g ie r .
R o c z n i e ......................................4 ztr.
Cwiercrocznie . . . .  1 »

P ren u m ei-n ta w  R o s y i :
R o c z n i e ........................ 4 ruble.
Kwartalnie . . . .  1 »

W  K ie m c z e c h :
R o c z n i e .............. 8 marek
Kwartalnie . . . .  2 »

T  U  K  Üi Odezwa. S. O drqyw olski, Willa (z 1 tablic^). —• J .  M atula, O usptawnieniu drög wodnych (C. d.). — Rozmaitosci.

O D E Z W A .
      .

poczatkiem wrzesnia odbqdzie siq w Krakowie pierwszy zjazd techniköw polskich. Przy- 
chylne i pelne zapalu uznanie, z jakiem przyjqto w kolach technicznych wszystkicb zna- 

czniejszych miast Polski pierwszq mysl zjazdu, podniesionq przez Towarzystwo politechniczne 
lwowskie, uwalnia nas od motywowania potrzeby i wskazywania celöw tegoz. Wspomniec nam 
jednak pokrötce nalezy, ze sprawy objqte programem obrad, jak sprawy szköl technicznych, 
muzeöw przemyslowych, pismiennictwa i slownictwa technicznego, zwiqzane ze stanem naszym 
tak sei sie i glqboko, a lezqce dotychczas odlogiem, lub poruszane zaledwie glosami jednostek, 
tylko przez zbiorowe ich omöwienie, przez ogölny glos strony interesowanej, mogq byc naprzöd 
popchniqte. Rozprawy naukowe przyczyniq siq nie malo do poznania sil wlasnych, a blizsze 
zetkniqcie ludzi pracujqcych w jednym i tym samym zawodzie, wplynie korzystnie na dalsze 
prace techniköw polskich, rozrzuconych po rozleglym obszarze kraju naszego.

Haslem naszem, ostatecznym celem prac naszych jest i bqdzie dobro tej ziemi, na ktörej 
zyjemy, a prqdzej i szybciej pöjdziemy ku temu celowi, gdy uczynimy to wspölnemi silami! 
Wiadomem, jak korzystnemi okazaly si«g dla rozmaitych gafqzi spölecznej pracy zjazdy i po- 
rozumienia siq ludzi fachowych, jak wazne swiatlo rzucily na niejednq zywotnq kwestyq 
spolecznq kongresy wprowadzone od niedawna. Nie mozna zatem wqtpic ani chwili, ze tego 
rodzaju zetkniqcie siq ludzi fachowych, bqdzie dla spraw technicznych kraju naszego stokroö 
donioslejsze, poniewaz te sprawy, jako teoretyczno-praktycznej natury, wiqzq siq bezposrednio 
z codziennemi i najbardziej odezuwanemi warunkami zycia. Dowodzq tego zresztq liczne przy- 
klady, na jakie siq stusznie powolac nalezy. Dosyc tylko spojrzec na prace kolegöw naszych 
w krajach zachodnich, na caly ruch stowarzyszen technicznych w ostatnich dwöch dziesiqtkach 
lat, by siq przekonac, ze jedynie i wytqcznie wspölnej zbiorowej pracy, podjqtej w imiq zasady 
wlasnej pomocy, zawdziqczyc muszq oni stanowisko, jakie sobie zdobyli, uznanie, jakie u ogölu 
dla prac technicznych zjednali.

I dla prac technicznych w naszym kraju, dla techniköw polskich, chwila taka przyjäc 
musi, a moznosc przyspieszenia jej spoczywa w naszych rqkach. Nie nalezy jak dotychczas
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kazdemu z nas isc osobng sciezynq, dziaiac na wlasntj , ale ufnym w waznosc sprawy, 
silnyra przywiqzaniem do naszego zawodu, kroczyc wspölnemi silami do jasno okreslonego celu.

Pierwszym krokiem ku temu, niech b^dzie zjazd krakowski!
W imie tych zasad i celöw, podpisany Komitet, ktöremu w udziale przypadla rola 

gospodarza, zaprasza niniejszem vvszystkich Kolegöw do przybycia na pierwszy Zjazd techlliköw 
polskich w dniach 8, 9 i 10 wrzesnia 1882 r. w Krakowie odbyc si  ̂ majqcy — ufaj^c, iz Koledzy 
w zrozumieniu wlasnej sprawy, jak najliczniej przybvc zechet}.

W Krakowie, w lipcu 1882 r.
D r  Pawel cB r\e \in ski, przew.
K arol Zaremba, zast. przew.

S\c\qsny Zarem ba, sekr., M iec\yslaw  Dqbrowski, sekr.
Aleksander Brochocki, W ladyslaw K acgm arski, K arol K naus, Teodor K utakow ski, H enryk  
Lindquist, Antoni Lus~c~kiennc-{, Ignacy M iarcyynski, Jan JMatula, Slawomir Odr\ywolski,

W ladyslaw Ko^wadowski, Stanislaw Sw ier\ynski.

Ogölny program zjazdu obejmuje nastqpuj^ce punkta:
1. Czy jest poztpdana reorganizacya szköi srednich jako przygotowawczych do szkot politechnicznvch ? u) Szkola 

realna, 2) Gimnazyum realne, 3) Gimnazyum, 4) Wspölna szkola srednia.
2. Jak  winny byc zorganizowane szkoty politeehniczne, azeby odpowiadaty potrzebom kraju.
3. Jak winny byc zorganizowane szkoty przem ystow e, azeby kierunek ksztatcenia byt praktycznym. Muzea 

przemysiowe.
4. Jakich srodkow nalezatoby uzyc celem wzbogacenia ojczystej literatury technicznej.
5. Jakie srodki bytyby wskazane, azeby ulozenie polskiego slownika technicznego do skutku przyjsc mogto.
6. Obmyslenie sposoböw opiekowania si^ zabytkami historycznemi krajowemi. Inwentaryzowanie tychze i kon- 

serwacya.
7. Rozprawy naukowe.

Zyczqcy sobie przedstawic na zjezdzie swe prace odnosnie do punktu 7-go, zechet} si  ̂
o ile tego jeszcze nie uczynili, zglosic do Komitetu zjazdowego, a to po dzien 25 Sierpnia 1882 r.

Blizsze szczegöly zostanq wkrötce ogloszone.
AD RES: Komitet l-go zjazdu techniköw polskich, Budownictwo miejskie.

W  I L L A
dla W 0 0 Hoffmanna fabrykanta w e  Vietz pod Berlinern.

(4 dwiema tablicami).

c |C/ednem z najwdzi^czniejszych zadan dla architekta 
<j) jest bezw^tpienia w illa , chocby nawet skromne 

srodki wtasciciela zmuszaty pierwszego do pewnego 
ograniczenia s i$ , tak pod wzgledem wyboru materya- 
tow jak i czesci sluz^cych do ozdoby. Niestety, ten ro- 
dzaj budowli jest u nas teraz prawie nieznany, dworki 
zas miejskie odpovviadaj^ce swem stanowiskiem willi,

rzadko tylko mozna spotykac w rozwi^zaniu zaspaka- 
jaj^cem chocby najskromniejsze wymogi artystyczne.

W  czasie pobytu swego w Berlinie w roku 1878, 
dostat podpisany polecenie zaprojektowania willi dla 
fabrykanta pana Hoffm anna  we Vietz pod Berlinern. 
Obejmuje ona 8 ubikacyj mieszkalnych i do przyj^cia 
dla wtasciciela, opröcz tego dwa pokoje przeznaczone
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sa wyfqcznie dla zamieszkalych przy nim rodzicöw. 
W  tem samem pi^trze umieszczono lazienk^, kuchni^ 
i spizark^, natomiast pralnia, izba do prasowania i kilka 
izb dla sluzby pomieszczone sq w suterenach, gdzie 
takze znajdujq siq piwnice na wszelkie potrzeby gospo- 
darskie. W  wiezy po nad lazienkq' urzqdzony jest' pokoj 
goscinny. Front willi polozony w jednym boku wiel- 
kiego prostokqta stanowiqcego plac obsadzony drzewami 
pomi^dzy zabudowaniami gospodarskiemi i fabrycznemi, 
w tyle sqsiaduje ona z wiekszym parkiem zafozonym 
takze podfug plana i wskazöwek podpisanego a doty- 
kajqcym do malego jeziorka.

Jakkolwiek ogölne polozenie jest plaskie, maly 
pagörek po za willq obnizony w osi sali jadalnej, po- 
zvvala po wyjsciu z tejze objqc okiem caly park jak i 
jezioro dotykajace do niego z prawej strony.

Projekt do wykonania wypracowai podpisany 
w Krakowie i ztqd tez kierowal wykonaniem od roku 
i8 7 g — 1882.

Wszystkie fasady sq. wyprawiane a ozdoby woknacb 
z gliny palonej lub kamienia sztucznego. Fryz  na wiezy,

w wysokosci gzemsu glöwnego calego budynku jak 
i pola po nad oknami sali jadalnej od ogrodu, wreszcie 
pola w trojkqtach luku wielkiego od przedsionka. wy- 
pelnione sq kompozycyami ornamentalnymi i figuralnymi 
sposobem zwanym Sgrafitlo. Wnqtrze willi traktowane 
cokolwiek bogaciej, pokoj jadalny i poköj pana majq 
boisserie na scianach i sufity drewniane, boudoir i salon 
majq sufity ozdobione sztukiem, malowane i po cz^sci 
zlocone. Koszta calej budowy b^dq wvnosily okolo
52.000 zla. W ypada wprawdzie uwzgl^dnic, ze wfasci- 
ciel, fabrykant machin, wykonal wszystkie roboty z ze
laza i roboty stolarskie, jak drzwi, okna i boisserie na 
miejscu przez rzemieslniköw fabrycznvch.

Wreszcie potrzeba jeszcze dodac, ze w ostatnim 
pi^trze wiezy umieszczony jest basen, ktörego woda, 
pompowana machinq parowq z zakiadöw fabrycznych, 
zasila fontanny w ogrodzie od frontu budynku 1 w osi 
sali jadalnej w parku.

Krakow w lipcu 1882 r.

Slaw om ir Odr^ymolski.

----------------- cgp------------------

0 U S P L A W N I E N I U  ORÖG WO D N Y C H
przez JA N A  M Ä T Ü L E ,

( C i f g  da lszy).

VIII.

Przyst^pujqc do przegladu glöwniejszych rzek Pan- 
stwo Niemieckie przepfywajqcych, do ktörych zaliczyc 
nalezy przedewszystkiem: O drq, Labq, Wisl§ i Ren, 
zaznaczamv, ze opisy ich opieramv przewaznie na me- 
moryalach wniesionych przez rzqdy niemieckie do cial 
prawodawczych, w celu przedstawienia i uzasadnienia 
srodköw potrzebnych na dalszq ich regulacyi-

Poniewaz uporzqdkowanie to dokonywuje si^ po
dlug röznych system öw, stösownie do zasad wytknitj- 
tych przez dotyczqce rzqdy, wskutek czego n. p. n> te- 
rytoryum  pruskiem  u\yn>a siq, uytqc^nie systemu bu- 
dowli popr^ec\nych (Buhnen), w  Saksonii, Wirtenber- 
gu, B a iv a ry i i innych, systemu tarn podlu\nych (Pa- 
rallelw erke), przeto opis regulacyi tych rzek a zwfaszcza 
rzeki O dry, majqcej ukfad rzeczny najwi^cej do na- 
szych stosunköw wodnych zblizony, zasluguje na szcze- 
gölnq uwag§ i dlatego tez zastanowimy si^ nieco do- 
kladniej nad srodkami uzytemi przy uporzqdkowaniu 
tej rzeki.

Z uw agi, ze wspomnione memoryaly nie zawie- 
rajq danych hydrotechnicznych w ten sposöb zebranych, 
izby umozebnialy poröwnawczy przeglqd odnosnych

czynniköw innych rzek juz poprzednio w naszym Cza- 
sopismie opisanych, dlatego chcac temu zadosc uczynic 
przynajmniej w czqsci, uzupelnilismy jeszcze te opisy 
czynr.ikami czerpanemi z innych pism technicznych, 
ktöre we wlasciwem miejscu przytoczymy.

Odra.
Stosunki topograficzne.

Odra wyplyw a z dwöch zrödel w S\lq.\ku austry- 
ackiem  wyniesionych o 5 53'637 m. ponad poziom mo- 
rza Baltyckiego. W poblizkosci rozdzialu wöd, uchodzi 
ona w nagfych spadkach rwiqcym görskim potokiem, 
poczem po krötkim i nader knjtym biegu w gl^bokim 
rozdole, plynie mi^dzy Sudetami i K arpatam i, dolina 
zwanq « Wylom M o ra w sk B , i dosi^ga przy ujsciu 
O pawicy  w poblizu O straw v  granicy pruskiej, wzdluz 
ktörej biezy az poza Bogum in, gdzie wst^puje na tery- 
toryum pruskie nie opuszczajqc juz takowego.

Calkowity bieg O dry  od zrödel do morza pod 
Sw iniq, zajmuje przestrzen 940 km., z czego przypada 
na Austryq  128 a na P ru sy  8 12  km .; dlugosc jej ze- 
glowej cz^sci od Racibor\a  do ujscia mierzy 772 km.; 
podezas gdy odleglosc w linii prostej, mi^dzy temi 
dwoma punktami wynosi okolo 546 km.



Cale dorzecze tej rzeki rozlozone na powierzchni 
i i 5.56o km. 0 ,  jest nieröwno rozdzielone; najzna- 
czniejsze doplywy zabiera od wschodu, a poniewaz ob- 
szar jej dorzecza od zachodu ciqgnie si^ tylko wazkiem 
pasmem wzdluz rzeki, dlatego tez powierzchnia gro- 
madzqca opady atmosferyczne az do rzeki W arty od- 
leglej 2 o 3  km. od ujscia Odry, wynosi tylko okolo 
52.480 km. Q .

Podzieliwszy calq przestrzen rzeki w terytoryum 
Pruskiem na trz y 'c z ^ sc i ,  przyjqc mozna jako görny 
bieg przestrzen od zrödel do Wrociau’ ia, ztqd do u j
scia W arty bieg srodkowy, a ztqd na dol az do jeziora 
Damskiego bieg dolny. Görna przestrzen Odry, nie 
majqc dostatecznej dla zeglugi glebokosci, spi^trzona 
zostala za pomoeq piqciu jazöw vv K o{lu, Opolu, B r\e-  
gu, Wolawie i W roclawiu. Przejazd w tych miejscach 
odbywa si§ za pomoeq szluz z wyjqtkiem Opola, gdzie 
si$ to dzieje bocznym kanalem. Srodkowy i dolny bieg 
nie majq zadnych zastaw.

Porzecze i wtasnosci koryta i brzegöw.

Od wsi Ols^y gdzie Odra wst^puje na terytoryum 
pruskie jest ona splawnq, a od Raciborza zeglownq. 
SzerokoSc koryta wynosi w biegu görnym az do Ko- 
\la  przeci^tnie 60— y 5 m . ,  nast^pnie rozszerza si^ a 
mianowicie od ujscia szlaskiej Nissy na 100— 120 m., 
a od granicy szlqsko-brandenburgskiej na 1 5o— 200 m. 
Dolina rzeczna görnego biegu az do Opola, ma okolo 
2 km., srodkowego biegu 5— 9 km., nast^pnie rozsze
rza siij znacznie w tak zwanym « Wylomie O d ry ».

T y lko  w görnym biegu posiada koryto zw ir, 
w  dolnym zas prawie wsz^dzie piasek ruchomy, wy- 
jqwszy pojedynczych miejsc, n. p. ponizej ujscia rzek 
bocznych, gdzie zawiera nieco z w iru , ktöry jednak 
w rniar^ dalszego biegu coraz to drobnieje. Toczenie 
wi^kszej ilosci zwiru w gornej czijsci jest przez zasta- 
w y i malejqcy spadek rzeki znacznie ograniezonem. 
Korzystne te stosunki, umozebniaja przez sciesnianie 
i dragowanie koryta, latwiejsze zniesienie odsypisk i ula- 
twiajq tem samem regulaeye O dry.

Görny bieg posiada brzegi ulozone przewaznie 
z warstw piasku i gliny, dolny zas ma grünt prawie 
wylqcznie glinkowaty. Brzegi te latwo podlegajqce 
u ry w a n iu , byly tez przed regulacyq glöwnq przy
czynq zdziczenia tej rzeki, jakkolwiek i obeenie jeszcze 
w  skr^tach nie bronionych budowlami latwo siij po- 
wi^kszajq.

Spadek rzeki.
Dla latwiejszego przeglqdu czynniköw hydrote- 

chnicznych, przedstawilem je w tabeli XI, czerpiqc dane
0 ile one si^ odnoszq do dlugosci przedzialöw rzeki
1 spadku, z roczniköw statystycznych paristwa niemiec-

kiego x) a co do obszaru dorzecza i odplvwu wöd, 
przewaznie z dziela opisujqcego projekt budowy bo- 
cznego kanalu, majaeego si§ budowac obok rzeki 
Odry 2J .

Spadki w tej tabeli zaznaezone a odnoszqce si^ 
do niwelacyi dokonanej w latach 18 36 do 18 4 1 ,  przy 
nizkim stanie wody wskazujq nam, ze nachylenie 
zwierciadla rzeki nie jest jednostajne, lecz owszem za- 
chodzq znaczne röznice pomi^dzy pojedynczemi prze- 
dzia lam i, rozgraniezonemi bocznemi rzekam i, z czego 
przekonujemv si^, ze doplywy te stösownie do swych 
wlasnosci, wywierajq stanowczy wplyw na dalsze u- 
ksztalcenie spadku Odry.

Biorac nachylenie rzeki wedlug przedzialöw: gör
nego, srodkowego i dolnego biegu, a zatem w prze- 
strzeniach rozleglejszycb, przeci^tny spadek schodzi 
z 1: 3o 1 5 na 1: 362 1 a nawet 1 : 1 1  381,  co okazuje, iz 
ubywanie spadku od W roclawia  do ujscia W arty, jest 
stosunkowo mniejsze anizeli w ostatnim przedziale, po
mimo, ze cz^sc ta w wieku zeszlym bvla bardzo pro- 
stowanq. W  przestrzeniach krötszych od podanych tu, 
spadek doznaje jeszcze znaczniejszych zmian, i tak mi§- 
dzy W roclaiviem  i Kustr^ynem , zmienia si<j w grani- 
cach od i : 3 ioo do i : 5o q 5, a mi^dzy Wartq i S p j’ed 
od 1 :38 78  do i : 3og66. Wskutek wykonanych dotych- 
czas roböt regulacyjnych, spadki owe musialy niewqt- 
pliwie uledz juz pewnym zmianom, jednak z braku no- 
wej niwelacyi nie sq jeszcze do tego czasu znane.

Chyzosc wody.

Tabela XI wskazuje, iz z biegiem wody chyzosc 
jej coraz to witjeej wzrasta, pomimo malejacego spad
ku , co wytlumaczyc sobie mozna przedewszystkiem 
przez zwi^kszajqcq si^ gl^bokosc wody, a tem samem 
przez razniejsze stosunkowo wzrastanie powierzchni 
zwilzonego przeci^cia poprzecznego rzeki, anizeli ob- 
wodu zwilzonego koryta, o ktöry woda ocierajqc si^, 
powoduje zmniejszenie chyzosci biegu.

Podlug pomiaru uskutecznionego ponizej wplywu 
Kacbachu do O dry, wynosi chyzosc zwyklych nizkich 
wöd o-47 m. a srednich (2 do 2'9 m. wvzszych) o-56 
do 0^92 m., podezas gdy najwyzsze 5 do 6 m. wysokie 
wezbrania w czasie puszczania lodöw, przyplywajq prze
strzen od W roclawia  do S\u>ed (441 km.) w przeeiq- 
gu 8 do r 3 dni, co odpowiada przeci^tnej chyzosci 
o-63 m. wzgl^dnie o '38 m. na sekund§. Przyczymj te
go zjawiska przypisac mozna tej okolicznosci, ze pod
ezas posuwania si$ zatoröw, przerywania walöw i t. p.,

‘) Statistik des Deutschen Reiches. Band XV. Die Deutschen 
Wasserstrassen. Berlin 1876.

2) Die generellen Vorarbeiten für den Oder-Lateral-Kanal 
und den Weichsel-Oder-Kanal von K. Reg. u. Baurath Herr. B res
lau 1880.
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odplyw nie dokonywuje si§ jednostajnie, jak to ma 
miejsce przy sredniej. wodzie tocz^cej swe nurty w ko- 
rycie uj^tem brzegami. W edlug pomiaröw pod Glogo-

wem  dokonanych przy stanie 5 7 0  m. ponad najnizszy 
stan wody, srednia chyzosc wod wezbranych wynosila 
1 "8o na sekundg ').
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*) Die Wasserverhältnisse Schlesiens, von J. Riedel, ngenieui Wien 188 I.

Rozchöd wody.
W  celu obliczenia ilosci odplywaj^cej wody, przed- 

si^wzi^to w srodkowej i dolnej czijsci O dry  pomiary, 
ktorych przeci^tne rezultaty zebralismy na tablicy XII.

T ab lfc a  X II .

Oznaczenie 

stanu wody

Ilosc wöd odplywa- 
j^cych na sekund^

na milij 

□
na kilome- 

ter □

metröw szesciennych

Stosunek

wöd

Srodkowy bieg (Wroclaw, Warta)

najnizszy . . 

sredni . . .

0-0452

o-3go

o-ooo8

0-00693

I
8-66

Jedna mila [ J

najwyzszy . . 3-6 i 2 0-0642 80 röwna si^

Dolny bieg (Warta, Szwed)
56*25 Km. Q

najnizszy o-o83 0-00148 1

najwyzszy 2-2 I 6 ■'3-
COOO 26*62

U w a g a

Zestawienie to wskazuje nam , iz w srodkowym 
biegu O dry, majq.cym spadek wzgl^dny 1 : 36 2 1 ,  przy- 
blizony stosunek odplywu wod nizkich i wysokich, ma 
si§ do siebie jak 1 :80, w  dolnej zas cz^sci przy spad- 
ku 1 : 1 1 381 jak 1 :2 7 .  Poröwnawszy te dane z odpo- 
wiedniemi czynnikami rzeki L o a rv , ktore przedstawi- 
lismy na tablicy IX, widzimy, iz na przestrzeniach ma- 
j^cych te same spadki, stosunki te prawie röwne, 
gdyz wykazujq. 1 : 10 0  wzglqdnie i : 3o.

Obliczywszy na zasadzie powyz przytoczonych 
dat, ilosc odplywu zestawionq. w tabeli X I ,  przychodzi 
si§ do wniosku, ze w przedzialach rzecznycb, maj^cych 
nawet zblizone do siebie stany wod, stosunek mi^dzy 
ilosci^ wod a obszarem dorzecza nie jest rowny. Oko- 
licznosc ta jest wielkiej donioslosci przy ustanowieniu 
normalnego profilu poprzecznego koryta, tak dla wod 
nizkich jakotez przybytnich, i dlatego na ni% szczegö- 
lowq bacznosc zwrocic nalezy, niechc^c dojsc do re- 
zultatöw mijajqyych si$ prawdziwym stanem rzeczy.

‘ ) Obszerniejsze dane podaje : Das Schiff Nr. io4rocznika 16
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Wysokosc wöd i tworzenie si§ zatoröw.
Najwyzszy stan wody nast^paje u O dry  w  mie- 

siqcach zimowych i wiosennych, szczegölniej w M a r c u ; 
zdarzajq si<j jednak cz^sto i w  lecie, i tak w  r. 1 8 r 3 
i 1854  by} najwyzszy stan w miesiqcu Lipcu. Porö- 
wnawszy oznaczonc w ostatniej kolumnie tabeli XI 
wysokosci wöd mi^dzy so b q , wynika, ze stany te od 
W roclawia ku Szwed coraz to si§ zmniejszajq.

Co do tworzenia i puszczania lodöw, przytacza- 
my, ze Odra zwykle- przy nizkim stanie wody, stöso- 
wnie do ostrosci zimy na o ’ i do o '5 m. zamarza. Gdy 
löd zwolna i jednoczesnie na calej przestrzeni topnieje 
i przy srednim stanie wody odchodzi, w'tedy przejscie 
jego jest tak dla budowli rzecznycb jakotez i dla wa- 
16w nieszkodliwe, jezeli zas topnienie nagle nastqpi, a 
puszczanie odbywa si§ przy nizkim stanie, wtedy kry 
osadzajac si^ na odsypiskach i w  ostrych zakr^tach, 
ukladajq si§ jedne na drugich, tworzqc przez to silne 
zapory, pietrzqce wody do znacznej wrysokosci.

Do latwiejszego tworzenia si^ zatoröw przyczynia 
si§ takze pölnocny bieg rzeki, wskutek ktörego lod 
w  • dolnych przestrzeniach rzeki jest cz^sto grubszy 
i pözniej topnieje jak w  g ö rn yc h ; szkodliwy w p lyw  
wywiera takze nagle znizanie si§ temperatury podezas 
przejscia lodöw, poniewaz w takich razach, löd wstrzv- 
many na mieliznach lub w  zakolach, bardzo cz^sto 
znowu zamarza, jakto i u nas mialö miejsce na Wisle 
w  roku 1879/80, pami^tnym z powodu wielkich zatoröw 
i szköd przez nie zrzqdzonych.

B^dqc podöwezas przy rozsadzaniu zatoru przy 
ujsciu R a b y  do Wisty 1), przekonalem si§, iz ruszanie 
lodöw poprzedzalo zawsze zapelnienie wszystkich szcze- 
lin mi^dzy lodami, az do wierzchu zatoru wodq, p o 
czem dopiero kry, straeiwszy dotychczasowq spojnosc 
a parte cisnieniem spi^trzonej w'ody, odplywaly. Grozne 
w swych skutkach zatory tworzq si§ zatem przewaznie 
wtedy, jezeli powtörne zamarzni^cie kry nastqpi po za- 
pelnieniu si^ szczelin lodowych wodq, przyczem nasT^- 
puje zawsze obnizenie si§ wody a tem samem wi^ksze 
zt^zenie kry.

Przez uregulowanie O d ry , dotychczasow-e niebez- 
pieczenstwo w  czasie puszczania lodöw, znacznie juz 
zmniejszonem zostalo, gdyz zapobiezono dalszemu two- 
rzeniu siej mielizn posröd koryta, zlagodzono ostre za- 
kr^ty a nadto wzmoeniono waly  tak , iz przewyzszajq 
najwyzsze w od y , wskutek czego skupione w jednem 
korycie przybytnie wody, majq dostatecznq sihj do przer- 
wania zatoröw i latwego ich odprowadzenia.

Koszta tozone na regulacya Odry.
W edlug memoryalu rzqdowego 2) wniesionego do

1) Rozsadzenie zatoru na R abie  pod Ujsciem Solnem, opi- 
sane w  Krakowskim «Czasopismo Techn.» r. 1880 Str. 53.

2) «Deutsche Bauzeitung» rocznik 187g str. 47g.

ciala prawrodawczego dla uchwalenia budzetu za rok 
1879/80, wydatkowano na regulacya O d ry : 

od 18 16  do 1842 roku . . . 5,6 1 3.000 marek
» 1859 » 1867 » . . .  4,750.000 »
» 1868 » 1875  » . . .  7,635.ooo »

Razem . . 17,998.000 »
nie wliczajqc w to kosztöw przekopöw, wykonanych 
od r. 1763 do 1 8 0 0  w  celu sprostowania koryta, wsku
tek czego bieg wody o 160 km. skröconym zostal.

Poniewaz jednak memoryal ten w ykazuje , iz 
koszta regulacyi rzek az do roku 1879 wlacznie wy-
n o s z q  2 1 , 0 0 0 . 0 0 0  marek
a uchwalono jeszcze na wykonczenie 
tej regulacyi mi^dzy W roclawiem
i S y v e d  k w o t £ ..................................... 6, 3oo.ooo »
przeto ogöl kosztöw wynosic b^dzie 27,300.000 »
czyli okolo 16,000.000 Zlr.

Jakkolwiek sumy tej uzyto przewaznie na regu- 
lacy^ przestrzeni mi^dzy W roclawiem  i S y v e d ,  to 
jednak dla obliczenia przeciqtnvch kosztöw kilometra, 
przyjqlem calq przestrzen O dry  od Racibor^a az do 
S^wed, t. j. 646 km. W edlug  tego okazuje si§, iz re
gulacya kilometra zapomoeq tarn poprzecznych kosztuje 
okolo 24.700 zlr. W  dziele inzynierskiem Fran ciu s’a 
i Sonne’g o 3) obliczono koszta regulacyi kilometra O d ry  
na 4 1 .9 6 1  marek, czyli na 2 5 . 0 0 0  zlr.

Odra, jako droga komunikacyjna.
Odra wraz ze swemi bocznemi rzekami, nalezy 

prawie w calej dlugosci do Prus i zajmuje Iqcznie 
z doplywami splawnemi okolo 1/3 obszaru calego pan- 
stwa, tworzqc tym sposobem naturalnie rozgal^zionq 
drogq wodnq, miqdzy zyznym i bogatym S^lqskiem, 
Poynahskiem  i B randenburgiem , prowincyami obfitujq- 
cemi w kopalnie i znaczniejsze miasta handlowe a nadto 
Iqczy je z licznemi przystaniami morza baltyckiego ja
kotez z Berlinern.

W skutek tych korzystnych stosunköw wodnych, 
Odra z doplywami nie wliczajqc nawet zeglownej cz^sci 
W arty w  K rölestw ie Polskiem, ma przeszlo 1700 km. 
drogi wodnej, .co dla handlu i przemyslu Prus  jest ze 
wszech miar waznem. Okolicznosc ta ma o tyle jeszcze 
wi^ksze znaczenie, ze ta siec wodna jest nadto spot^gowa- 
nq sztucznemi polqczeniami a mianowicie: kanalem F r y -  
deryka Wilhelma ze Sprew q, kanalem Fin o w  {  Hawlq. 
i Labq, a kanalem B yd g o sk im , za posrednietwem po- 
morskiej B r d y  i Noteci  ̂ Wislq, a zatem ze wszystkiemi 
arteryami wodnemi pölnocno-wschodnich Niemiec.

Donioslosc tej komunikacyi wodnej, po zlqczeniu 
jej z czasem z Dunajem , za pomoeq budowac si§ ma- 
jqcego kanalu na terytoryum austryackiem, najdosadniej 
zaznaczymy, przytoczywszy, iz ta siec wodna dotyka

3) Der Wasserbau von Francius und Sonne II Auflage —  
Berlin 1882 str. ig6.
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znakomite kopalnie w^gli Görno-S\lqskie  i Ostrawsko- 
K a rw ih sk ie , ktöre w. r. 1879 produkowaly 10,774.000 
beczek met. w^gla czyli okolo 21 5 milionöw cetnaröw 1).

Pomimo tej rozciagtosci drög wodnych , skute- 
cznosc O dry  jest do pewnego stopnia ograniczonq, nie- 
ktöre bowiem przyrodzone wlasnosci oddzialywujq nie- 
korzystnie na naturalnq zeglug^. Szczegölnie szkodliwq 
jest ta okolicznosc, ze opady atmosferyczne dopiero 
przez rzek^ WartQ prawie o polow§ calego dorzecza 
zwiijkszone byw ajq , ze doplywy do görnego i srodko- 
wego b ie g u , sq wskutek görzystego naziomu dorzecza 
pod wzgl^dem wieiosci wöd bardzo zmienne, ze w  do- 
rzeczu O dry  az do W arty nie ma prawie calkiem 
wi^kszych bagien i jezior, ktöreby jako regulatory rzek^ 
zasilac mogly, i ze wreszcie zalesienie w ostatnich dzie- 
si^cioleciach zmniejszyio si^ nadzwyczajnie. Rowniez 
pominqc tu nie mozna tego, ze wskutek lodöw jest 
zegluga na Odr^e przeci^tnie przez trzy miesiqce w roku 
uniemozebnionq, podczas gdy przerwa na Renie  tq oko- 
licznosciq spowodowanq, tylko okolo miesiqca trwa, 
i ze w dorzeczu O dry  przeci^tna ilosc rocznego skra- 
piania wynosi o ,585, podczas gdy u innych rzek nie- 
mieckich z malemi wyjqtkami takowa dochodzi do 
o-Ö23 a nawet o'893 m.

Przyczyny tego, szukac nalezy przedewszystkiem 
w orograficznych stosunkach dorzecza O dry, ktöre przez 
Sudety  i K a rp a ty  zamkni^tem jest od nasyconych parq 
wodnq poludniowo-zachodnich prqdöw powietrznych, 
a wystawione na suche wiatry wschodnie, pölnocne 
i pölnocno-wschodnie. Niemniej i to dziala szkodliwie 
na zegluga naturalnq, ze cz^sc opadöw atmosferycznych 
zasilajqcych O drq , nie doplywa w porze letniej a dla 
zeglugi korzystniej, jakto np. bywa na Renie  i Dunaju, 
gdzie przybytnie wody a tem samem i wi^cej ustalony 
wyzszy stan najcz^sciej w lecie si§ zdarza.

Przechodzqc do szczegölowego rozpatrzenia do- 
tychczasowego stanu splawnosci O dry, przekonujemy 
si^, ze 45 km. diuga cz^sc mi^dzy Racibor^em  i ka- 
nalem Klodniq, ktora ma wszelkie znamiona rzeki gör- 
skiej, nie nadala si$ dotychczas do skutecznej regula- 
cyi za pomocq tarn sciesniajqcych koryto, i dlatego 
rzqd odstqpil od dalszej regulacyi tej przestrzeni, i 
ograniczy! si§ tylko na ustaleniu biegu o t y l e , o ile 
tego usuni^cie nadmiar§ rozszerzonego lozyska konie- 
cznie wymagalo. Zegluga jest tez dlatego na tej prze
strzeni malo znaczqca. W  nast^pnym przedziale, mi^- 
dzy kanaiem Klodniq  i rzekq Nissq (88 km.), ktöry 
pod wzglfjdem przewozu ju i. wazniejszy, osiqgni^lo 
przy najnizszej splawnej wodzie do tego czasu przeci§- 
tnie gl^bokosc nieprzechodzqcq o ‘Ö2 m., wskutek czego 
zegluga jest rowniez ograniczonq. W  ostatniej przestrzeni 
görnego biegu mi^dzy rzekq Nissq a Wroclawiem  (69 km.),

’ ) Die Wasserstrassen Mitteleuropas von Oelwein. Wien 1882.

spodziewajq si<j przez dokonanie dalszych roböt regu- 
lacyjnycb, uzyskac co najwi^cej gl^bokosc o-93 m.

W  srodkowym biegu mi^dzy W roclawiem  i K u - 
str^ynem  (364 km.), rowniez nie mozna osi^gnqc do
tychczas jednostajnej gl^bokosci jednego metra przy 
najnizszej splawnej wodzie, i dlatego majq. byc poczy- 
nione usilne starania , aby przez wykonanie szeregu 
uzupelniajqcych tarn poprzecznych, nadac regulacyi wiij- 
kszq ciqglosc, i dokonczyc jq, o ile to byc moze jak 
najrychlej.

Jakkolwiek przyznac musimy, ze znaczne stosun- 
kowo koszta lozone przez rzqd pruski na regulacy i 
Odry, a wynoszqce po dzisdzien okolo 12,000.000  zlr., 
zegluga na niej znacznie ulepszyly, gdyz w czasie od 
18 16  do 1842 r., laduga statköw z 5oo na 1 5oo cetna
röw zwi^kszyla s i§ , to jed n a k  wobec tera^niejs^ych 
w ym ogöw , staw iajqcych ja k  np. w e F r a n c r i , ja ko  
minimum  2 -oo m. gl^bokosci dla nale{ytej drogi w o- 
dnej, p r^ y c h o d y  si% do pr^ekonania, \e g o rn y  bieg  
tej r\eki nie mo\e byc uw a{anym  pa nale\vcie uspla- 
w n iony, g d y \  nawet dotvchc^asowa niedostatec^na 
je g o  gl^bokosc, utwor^onq \ostala je d y n ie  tylko pr%e% 
wyniesienie po\iom u w o d y  ^a pomocq pi^ciu stalrch  
\aslaw  s\lu\ow ych. Jednakowoz i srodkowy bieg ma 
niedostatecznq dla zeglugi gl^bokosc, albowiem wedlug 
tabeli X III ,  najnizsza sptawna woda w najkorzystniej- 
szej pod wzgl^dem stosunköw wodnych przestrzeni pod 
Krosnern, \apew nia slatkom w  ciqgu roku p eln y  la -  
dunek tylko pr\e^ dni 42, ograniczajqc go nast^pnie 
na o-8 przez dni 8 1 ,  a nawet 0-4 pelnej iadugi przez 
dni 1 58.

Wobec tego stanu rzeczy, sejm szlqski chcqc 
ulepszyc zegluga rzecznq, uchwalil w roku 1876 spra- 
w% regu la cyi r^eki O dry nie\ale\nie od r\qdu w y q s c  
w  swojq opieke. i p r^ ep ro w a dyc jq  ewentuabiie nawet 

fun dus\am i pro w in cyi. Rozpoznanie tej kwestyi poru- 
czyl rzeczoznawcom, a mianowicie rejencyjnemu radcy 
budownictwa H err, ktöry przedlozyl sejmowi obszer- 
nie w ypracow any elaborat, z ktörego przytoczymy 
w streszczeniu niektöre uwagi o ile one przebieg re
gulacyi uzupelniajq.

Co do görnego biegu Odry.

Wskutek zbudow'anych w’ ostatnich 20 latach w ie
lu budowli regulacyjnych mi^dzy Racibor^em i Wro
claw iem , poprawila si^ wprawdzie zegluga na Odr^e, 
mimo to jednak nie mozna jq uwazac za zupelnie od- 
powiadajqcq potrzebie, g d y \  np. statki obciq\one p el-  
nym ladunkiem  2,400 cet. ( 12 0  beczek met.), mogq jq  
tylko w  czasie p r y b y t k u  w öd w  M arcu i K w ietniu  
p r\e \  dni 3o pr^eplyw ac, z wydarzajqcego si§ zas cza- 
sami wyzszego stanu, korzystac nie mogq z powodu 
jego krötkotrwalosci. Nadto zegluga pod görij rzeki
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jest bardzo utrudniong. przez bystrzejszy spadek wody, 
i dla braku drogi holowniczej, ktörq. tu utworzyc nie 
mozna wskutek tarn poprzecznvcb.

Poprawij tej przestrzeni przez dalsze jeszcze zw^- 
zanie spiawnej wody budowlami poprzecznemi, mozna 
uwazac za zupelnie wykluczon^, gdyz przez to ogra- 
niczyloby si$ bardzo ruchy statköw, a przepuscic nie 
mozna, zeby wobec malej ilosci wody w czasie najniz- 
szego stanu (5 do 17 met. szes. na sekundq), mozna 
znaczniejsz^ gl^boköSc utworzyc, gdyz to mozna osiq.-

gn^c tylko przy pomocy zastaw zpi^trzaj^cych rzek§. 
Zachodzi wiqc pytanie, jakq. gl^bokosc potrzebaby rzece 
nadac, aby jip doprowadzic do wyzszego stanu spla- 
wnosci.

Wedle projektu rz^dowego, glijbokosc najnizszej 
spiawnej wody w Ärodkowym biegu O dry  miqdzy 
W roclawiem  i ujsciem W arty, nie b^dzie przewyzszac 
r o o  m., a poniewaz gl^kokosc ta nie wyklucza juz 
zyskownej zeglugi, przeto zastösowacby ja takze nale- 
zalo do görnego biegu od W roclawia  do Racibor^a.

T  a  b  1 i  c  a  X I I I .

Przedzial 

rzeki Odry

Bieg 

g ö r n y

Bieg 

s r o d k o w y  

i dolny

W ym iary
statku

Statek za 
gf?bia siq

S 0 P..8

m e t r  6

38-5 
31-4 

1 3-8

38-5

31 "4 
4 0 0

3'go

3-3o

3'go

3' 3o

3-14

1 '6o

° ’94

i'6o

I ’ 28

r i o

o'68

1-28

i ' i o

1 ’2 5

o '36
o’ 3i

0’23

o-36

o-3
o-34

moze uniesc 

co najwi^cej

cetn. ciowych

2400

1800

5oo

2400 
2000— 2200 
1750— 1000 

1800 

1000

potrzebuje

gt^bokosci

moze kursowac

p r z y  s ta n ie  
w o d y  p o  

n a d  z w o

m e t r  6 w

1-44

1-44 
i ' i o — 1' 26 
r o 5—

r o 5

o *q o — o’5o

42

1 5 8

Przewöz wynosit w  ogöle w  r

Ruch statköw zaglo- 

wych w  obu kierunkach

w roku w  miejscowosc:

1873

i 8 7 3

Statki

1873

Wolawa 
14 3 1  sztuk

1540 sztuk

Kustr^yn  
44 5i  sztuk

55o5 sztuk

chodzgce po 
Warcie

5, ioo.ooo cetn. 

7,2g4.ooo „

U  w  a  g- a

P r z y  s t a n ie  w o 
d y  2 ‘10  m . w o d o -  
d o s k a z u  w  K o z le , 
m o z e  z e g lu g a  o d -  
b y w a c  si<j z  p e l -  
n y m  l a d u n k i e m , 
p r z y  s t a n ie  za s  
0 6 0  m e t . ,  k u r s o -  
w a n ie  la d o w a n y c l i  
s ta t k ö w  j e s t  ju z  
b a rd z o  u t r u d n io -  
n e m .

P r z e z  d n i  8 4  z e 
g lu g a  u s t a j e , to  
w s k u te k  lo d ö w  to  
w ö d  p r z y b y t n i c h .

Wobec tego i wobec przyj^cia za przeci^tnq, obe- 
cn^ gl^bokosc rzeki, w  czasie malego stanu = z o -66 m., 
okazuje si^ potrzeba przy kazdej zastawie ruchomej, 
poziom wody dolnego przedzialu wzniesc o ( i 'o o -o -65) ~  
zzo '34  m., a poniewaz rozlozenie spadku w  ten sposöb, 
izby kazda szluza miala tylko 3 m. wysokosci, ulatwia 
bardzo manipulacy^, dlatego poziom görnego prze
dzialu moznaby spi^trzyc co najwi^cej o (3-oo— o'66) =  
—  2 '34  m.

Chc^c te spadki zastösowac, potrzeba b^dzie w o 
bec przeci^tnego spadku wzgl^dnego i : 3o i 5 a dlugosci 
przedzialu 2o5 km., urzq,dzic takich przepustöw szlu- 
zowych 36. Ze jednakowoz tak wielka ilosc zastaw 
utrudnialoby znacznie wolny ruch statköw, a wskutek 
tego droga ta nie stanowilaby nalezvtego lq.cznika z ar- 
tery^ o gl^bszej wodzie, ktöra si^ ma utworzyc pod 
Bogum inem , a nadto droga ta wskutek cz^stych zmian 
stanu wöd doznawalaby wiele niedogodnosci trudnych 
do usuni^cia, przeto \alecono dla xvi^ks^ego udogo- 
dnienia {eglngi, odstqpic od systemu ukanali^owania 
görnego biegu O dry, a natomiast ur\qd\ic kanai po- 
r\e c\n y  w \ d lu {  O d ry ,ktöryby lq c \y i Bogum in % Wro-

cbajpiem, a p r\e \  kanai boc\ny Odre 7 Wisiq pod  
Gor^ojyetn p r q y  ujsciu P r\em s\y . Poniewaz na tej prze
strzeni mialyby podöwczas kursowac statki o ladunku
7.000 cet. (3 5o ton), zagl^biajqc si$ 1 ,75  m., przeto 
kanai musialby miec gl^bokosc (1 - 7 5 - f - o -3o ) ~ 2 'o 5 m.

Co do srodkowego biegu Odry.
Jakkolwiek przez wykonanie kanalu lq.czq.cego 

Bogum in  z Wrociawienz, wodna ta droga pod wzgl^- 
dem ekonomicznego wyzyskania ruchu, b^dzie dopro- 
wadzonq do stanu nalezvtego, toc jednak donioslosc 
jej poniekqd zmniejszonq b^dzie, poniewaz srodkowy 
bieg O dry  miqdzy Wroclaxpiem a Wartq posiada tyl
ko r o o  m. gl^bokosci, wskutek czego statki przeby- 
wajqce kanai z pelnym ladunkiem, musialyby w Wro- 
ciawiu  przeladowywac, a chcqc niedogodnosc uchy- 
lic, potrzebaby albo kanai porzeczny Bogum in-W ro- 
ciaip dalej prowadzic az do K ustr^ynia, albo srodkowy 
cz^sc O dry  ukanalizowac, albo nareszcie dotychczaso- 
wq, regulacyi tamami tak uzupelnic, izby uzyskac na 
calej przestrzeni jednostajnq gl^bokosc.

Sprau'oqdan'ca ro\tr\qsajqc s^c^egöiojyo te t r \ y
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kategorye poleps^enia drogi )vodnej,pr\ychod\i do jvnio- 
sku, \e najodpowiedniejszym  srodkiem p o p ra w y  bylby  
kanalpor^ec^ny, ktöry majqc 33o km. dlugosci, w ym a- 
g a lb y  33 s\tuk a kos\towalby okolo 32,700.000 zlr. 
czyli kilometr 99.200 zlr. Ukanalizowanie srodkowego 
biegu rzeki za pomoca 88 jazöw ruchomych, nie zale- 
cono do wykonania, po piervvsze : z powodu krötkich, 
bo tylko 4 -100 met. dlugich przedzialöw kanalowych, 
niedozwalaj^cych zyskownego przewozu statkami paro- 
wemi, po d rug ie : znaczne wzniesienie wody ( 1 — 2 rrü 
w przedzialach utrudnialoby odwadnianie naziomu po- 
rzecznego, a nareszcie po trzecie : z powodu prawie 
zupelnego braku drogi holowniczej, ktörej urzadzenie 
wymagafoby znacznych wydatköw. Koszta ukanali- 
Zowania srodkowego biegu 364 km. dlu giego , bez 
drogi holowniczej, obliczono na 27,000.000 zlr. czyli 
kilometr na 74,600 zlr. Niechcqc wobec znacznych 
kosztöw ani jednego ani drugiego System u poprawy 
zeglowosci zastösowac, musianoby nareszcie zgodzic 
si§ na trzeci^ alrernatyw^, t. j. na uzjrcie tera{niej- 
szego przyrodzonego splaw u , ulepszyw szy go o tyle, 
it{by wsz^dzie p r z y  najni\s\ej zeglownej wodzie utwo- 
t 'zy c  jednoslajnq. glebokosc r o o  met. Poniewaz jakto 
juz powyzej przytoczylismy, z powodu braku drogi 
holowniczej, transport pod gör^ wody przez holowanie 
kontoi wobec znacznych kosztöw urz^dzenia drogi ho
lowniczej jest w ykluczonym , dlatego przewöz na te 
cz^sci rzeki möglby siq odbywac tylko statkami paro- 
wemi z uzyciem laiicucha lub liny drucianej.

Roczne utrzym anie takiej \egkigi, potrzebujqcej 
na przestrzeni Wroclaw-Szczecin (495 km.) 12 staiköw  
do \eglugi lancuchowej, obliczono na 193.708 zlr. cpr/z 
kilometer na 3g 1 zlr., w ym agajqc kapitalu zakladowego
1,640.000 zlr. Wydatek ten pokrylby ruch przewozowy, 
wymagaj^cy rocznie 6,280.000 cet. czvli [ ,2 56.000 be- 
czek met., jezeliby si^ placilo za kazdy cetnar clowy 
i mil^ (7-6 km.) 0.046 centa.

Opröcz tego wzi^to pod rozwag^ okolicznosc, czy 
i ktörej cz^sci O dry  mi^dzy W roclawiem  i Szwed, 
moznaby przez regulacyi lakzj glebokosc nadac, izby 
odpowiadala zagl^bianiu statköw r j 5 m., ktöra to gl^- 
bokosc ma byc zastosowan^ przy kanale porzecznym  
O dry. Rezultaty tych badan i obliczen, przedstawilismy 
w przedostatniej kolumnie tablicy X I ,  w ktörej zazna- 
czylismy przyszla szerokosc koryta, potrzebna do utwo- 
rzenia zaprojektowanych glijbokosci. Z  tych danych  
w y p ly w a , \e chcqc srodkowemu biegowi rzeki zaP e~ 
wnic glqbokosc koryta  r o o  m., r.34 m. albo r g o  m. 
p r z y  nizkim stanie w ö d , potrzebaby rzeke z ^ ^ a c  
budowlami przynajm niej 0 1/„ wzglednie  2/3 a nawet 
4/5 cz^sci j e j  naturalnej szerokosci.

Doswiadczenie wykazalo, ze dla nalezvtej zeglugi 
parowej lub zaglowej na przestrzeniach maj^cych bieg 
prosty , przeci^cie poprzeczne koryta nizkiej splawnej

w od y, winno byc przynajmniej io-cio razowem prze- 
ci^ciem poprzecznem zagl^biaj^cej si^ cz^sci najwi^kszych 
statköw po tej rzece kursuj^cych, a gdy tak zwane 
Odraki y 56 m. szerokie zagl^biaj^ si§ na i -20 m., 
wi^c wymagaj^ przynajmniej 5*56 X  1-20 X  10 — 

55 Q  m. zwilzonego profilu koryta.
Poröwnywujzjc ten profil z przekrojami zaznaczo- 

nemi na tablicy XI przy gl^bokosci r 35 m. ( i '2 0  m. 
zagl^bianie statku -+- o ’ i 5 m. zvla wodna mi^dzv dnem 
statku i korytem) w yp lyw a ,  ze w razie zastosowania 
nawet tak nadzwyczajnego zw^zania koryta jakto po
wyzej przytoczylismy, moznaby dopiero ponizej Krosna  
profil ten przez regulacyi uzyskac, gdyz dopiero po 
nadaniu rzece 60 m. szerokosci przy sredniej gl^bokosci 
(1 • 3b m. X  ° ’7^) =  r o o  m., osiagnie si§ dopiero za- 
znaczonq glebokosc r 35 m., naco poprzedzaj^cy prze- 
dzial rzeki majacv tylko 46 m. 0  powierzchni nie 
dozwala.

Poniewaz statki na kanale porzecznym O dry, 
majij miec 6'oo m. szer. a zagl^biajg, si§ na 1 ' 7 5 m., 
co odpowiada ( 1 7 5  -|- o '3o) =  2-o5 m. gl^bokosci wo- 
dv w kanale lub ( 1 7 5  -f- o-i 5) r g o  m. w' rzece, 
zatem przy zastosowaniu powyzej skreslonej zasady, 
zwilzone przeci^cie poprzeczne dla statköw kanalowych 
wynosicby musialo 1 7 5  X  6 X  10 =  I0 5 m- | 1; 
statki zatem te moglyby na uregulowanej Odi'ze kur- 
sowac z pelnym ladunkiem dopiero ponizej W arty, 
maj^c tamze profil poprzeczny 93 X  ( I-9 °  X  ° '7 $ )  
—  i 32 m. 0 .

Wynikiem oceny wym ienionego radcy budow. 
jest tw ierdzenie , \e P>~zez uzupelnienie regu lacyi za 
pomocq dalszego zn’ K̂an â koryta, mo\naby m iedzy  
Wroclawiem i Krosnem utw orzyc glebokosc r o o  m., 

ponizej Krosna a{ do W arty r 35 a poni\ej W arty 
do Szw ed  ro o  m., przyczem  utrzym uje , i\ srednia 
chy\osc w od y w  ostatnich dwöch przestrzeniach, nie 
Zwiqkszylaby si% nad o ’6o m. i o'66 m., co dozwala- 
ioby na holowanie statköw konmi, gdyz  dopiero o-8 m. 
utrudnia holowanie.

Przytoczywszy dotychczasowe starania poczynione 
dla poprawy zeglugi O dry, nie b^dzie od rzeczy z na- 
szej strony poczynic niektöre uwagi, jakie si^ nam na- 
suwajq z przebiegu dokonanej regulacyi.

Przedewszystkiem przekonywujemy si^, iz przez 
sciesnienie koryta tamami poprzecznemi, mozna do 
pevvnego stopnia pogl^bic koryto, skoro jednak to 
jenie przechodzi pew nq granicq w lasciw q profilow i 
swobodnego pr\ep ly w u , natenc\as regulacya zapomoca 
tego systemu, pociqga za sobq w iele innych niedogo- 
dnosci, ktöre poniekqd skutecznosc regulacyi parali\u jq.

Wskutek dokonanego juz po raz drugi zw^zania 
koryta Odry, glöwki tarn poprzecznych wvstawione S4 
na wi^ksze jak poprzednio uszkodzonia, skutkiem czego 
W r. 1 8 58 musiano przystapic do silniejszego ich umo-
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cnienia i utrwalenia. Je \e lib y  rvi^c r^eke jes^c^e n>i§- 
cej sciesniono, jakto radca bud. H err  proponuje, na- 
tenc\as us\kod\enia te tcmci bardziej yv iejcs^ ycby si% 
musiaiy, zwlaszcza, iz lodv nie mogac si^ we wlasciwem 
korycie pomiescic, odplywacby musiaiy ponad budowle 
poprzeczne.

Poniewaz opisany System budowy sprowadza za- 
wsze znaczne zgl^bienie koryta przy koncach tarn, 
zwlaszcza jezli te wchodz^ dalej w rzek^ i maj^ bro- 
nic zakola, przeto w miar^ dalszego jeszcze zw^zania 
koryta przez wi^ksze lub mniejsze przedluzanie tarn, 
pogl^bianie to prawie w tym samym stosunku musi 
wzrastac, przyczem rzeka w miar^ zmiany szerokosci 
koryta , odsypuje w pobliskosci materyal ze sobq. pro- 
wadzony.

U  r\ek uregulow anych budowlam i podluynemi 
ja k  R e n , Pr\em s\a itp., nurt b ie \ y  \aws^e kr^tym  
biegiem navvet i n> pr\estr\eniach \upelnie prostych  
(jakto na r\ece P r\em s\y  spran>d\ono) a pr^ yrod\on e \ 
to praw o objannac sie musi te{ i u O dry, ktöra na- 
p o tk a w s y  w  sn y m  krgtym biegu na nystajqcq. tarng 
popr^ecynq, musi tam\e korylo w  n y y y m  stopniu po- 
glebiac, co pow oduje \aw s\e jednostronne uks\talcenie 
profilu  r\eki na n iekor\ysc  smobodnego p r\ep ly w u  
wöd.

W obec tego musimy pow^tpiewac, czy projekto- 
wane przez H e rr ’a dalsze zw^zanie koryta, przyobie- 
cuje osi^gni^cie wymaganej gl^bokosci i • 35 m. wzgl^- 
dnie i 'go  m., o czem tez przekonywuje artykul kröl. 
radcy bud. Fessla  w D. B . Z. r. 1 872, z ktörego do- 
wiadujemy si§, ze za daleko posuni^te zw^zanie koryta 
O dry  tamami poprzecznemi, pogl^bilo wprawdzie rzek^ 
mi^dzy dwoma naprzeciw siebie zbudowanemi tamami, 
zapiaszczylo jednak przestrzen mi^dzy temi dwoma 
i nastijpnemi budowlami poprzecznemi, skutkiem czego 
zmniejszyla si$ gl^bokosc po srodku koryta na nieko- 
rzysc zeglugi.

Dzialanie takie jest wynikiem tegoz systemu bu
dowy, prad bowiem wody przechodz^c z profilu tama
mi nie uj$ty, zmienia w a rt ,  osadzaj^c w poblizkosci 
piasek i zwir. Stosunek ten zmienia si§ na niekorzysc 
splawu jeszcze bardziej, jezeli budowle te s^ za daleko 
od siebie oddalone, gdyz natenczas kazda z osobna wy- 
stawiona na gwaltowny napör w o d y , doznaje zwi^- 
kszonego poglijbiania a nadto pr^dzej uszkodzeniu u- 
legn^c musi.

T o  nam tez wytlömaczy twierdzenie radcy bud. 
Fessla, ktöry przytacza, ze vvedlug doswiadczenia na- 
bytego na Odr^e, naprawa faszynowych tarn poprze- 
cznych wym aga tak znacznego rocznego nakladu, iz 
koszta z tego powodu w przeciq.gu 10 do i 5 lat uro- 
sle, röwnaj% si^ prawie peryodycznej nowej budowie 
tych tarn.

Chc^c wi^c szkodliwy wplyw , jaki wskutek wi§-

kszego rozstawienia budowli w kierunku biegu wody 
powstaje, usun^c, musianoby tamy w bardzo krötkich 
po sobie nast^puj^cych przedzialach zbudowac i lakowe 
na glöwkach silnie w zm ocnic, aby mogly wplywom  
wöd wezbranych i lodom dostateczny opör stawiac, co 
jednak, jakto juz przytoczylismy, osi^gnacby si^ dalo 
jedynie tylko przez znaczne zwiekszenie kosztöw, nie 
stojtjce w odpowiednim stosunku do spodziewanych ko- 
rzysci. Nieuniknionem nast^pstwem tego bylyby takze 
zbyt wielkie koszta utrzvmywania budowli, co tem 
pewniej nast^pi, iz System ten wi^cej jak kazdy inny, 
wvmaga bardzo starannego utrzymywania glöwnej 
szkarpy tarn a to dla uniknienia niepomyslnego wply- 
w u , ktöry pionowe sciany uszkodzonych budowli na 
nurt rzeki wywieraja.

Ze i rz^d pruski z tem zapatry waniem - poniektjd 
sie zgadza, mozna wywnioskowac z memoryalöw wy- 
danych przezen w r. 1879 i 1880 do sejmu, wedlug 

| ktörych postanowil regulacya przestrzeni mi^dzy Nisse; 
S\lqskq  i S \w ed  tylko o tyle dopelnic, o ile tego w y 
maga gl^bosc i 'oo  m. Zam ier\a on to dokonac pr^e\ 
podwodne odja^ y jako  pr\edtu\enie tera{niejs^ych  
tarn por^ecynych  a nie chce weale zastösowywac tak 
nadzwyczajnego zw^zania szerokosci koryta jakto Herr 
proponuje.

Z przebiegu regulacyi O d ry , ktöra w krötkim 
czasie zupelnie wykonezonq. b^dzie, nabylismy przeko- 
nania, ze regulacya rzek, majacych bystry spadek i stö- 
sunkowo mal^ ilosc wody, nie przyobiecuje donioslej- 
szych korzysci dla Zeglugi, a tem samem sprawdza 
znowu twierdzenie, wyrzeezone juz w r. 1874  przez 
komisye francuzkq., przy sposobnosci ocenienia wply- 
wu komunikacyj wodnych Francyi na dzwigni^cie eko- 
nomicznego stanu kraju, ze racyonalne zuzytkowanie 
splawnej wody w rzekach o zmiennym stanie wöd 
i bvstrym spadku, moze nastijpic li tylko przez ukana- 
lizow'anie lub tez przez zbudowanie kanalu, ktörego to 
pewnika przy rzece Odrze zregulowanej wyltjcznie 
tamami poprzecznemi, nalezaloby tem bardziej zastö- 
sowac, ze system tu uzytv, nie dozwala jednostajnego 
uksztaltowania koryta rzecznego, a tem samem jedno
stajnego skupiania wöd, ktöre jest nieodzownie potrze- 
bne dla nalezytej zeglugi.

Ze i rzad pruski podziela teraz to zapatrywanie 
komisyi francuzkiej, swiadezq. najlepiej zarzadzone prze
zen przedwst^pne badania, na podstawie ktörych ulozvc 
si$ ma plan ukanalizowania görnej O dry, co niemniej 
jest dowodem, ze rzad pruski nie zgadza si? z wnio- 
skiem H e rr ’a, ktöry si§ domagal budowy kanalu , jak 
to juz poprzednio nadmienialismy.

Dopetnimy jeszcze opis regulacyi O d ry , nowemi 
da n em i1), z ktörych dowiadujemy siij, ze dwie instytu-

J) Das Schiff, rocznik 1882, 1. 107  i 108.
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eye bankowe wniosly do wydzialu prowincyi S^lqskiej 
podania, w ktörych obowiazujq. si^ za przyznaniem im 
pewnego zysku od wlozonego kapitaiu, zaprowadzic 
na tej rzece holowanie za pomoca lancucha lub liny 
drucianej.

Podania te udzielono dwora znawcom do' ocenie- 
nia, a mianowicie: starszemu dvrektorowi budowli
wodnych B ad ero w i w  W roclaw in i radey bud. Gebau- 
erow i w  B erlin ie, ktörzy, kazdy z osobna przedlozyli 
sprawozdania, rozwinqwszy swe poglady na ten system 
poprawy zeglugi w przypuszczeniu, iz rz^d wedlug 
dotychczasowego systemu dokona jak najrychlej regu
lacyi O dry.

Ocena pierwszego opiewa w streszczeniu : Obecny 
uklad rzeczny nie stawia, tak co do wielkosci spadku, 
jak röwniez i ostrosci zakr^töw, zadnych technicznych 
trudnosci natychmiastowemu zaprowadzeniu zeglugi za 
pomoc^ lancucha lub liny. Sprawozdawca spodziewa 
si^, iz na przestrzeni W roclaw— S\w ed, bedzie mozna 
w niedalekiej przyszlosci zeglowac statkami zagl^biaj^- 
cemi si§ na r o o  m. przy najnizszej splawnej wodzie. 
Zastosowanie jednak liny zapewnia pod wzgl^dem eko- 
nomicznym wi^ksze korzysci anizeli lan cuch , lina bo- 
wiem jest okolo 17%  tariszq. a' nadto nie podlega tak 
latwo zamulaniu, a jezli to nawet nastapi, daje si^ 
latwiej w yd obyc ; s^dzi nareszcie, ze koszta utrzymy- 
wania zeglugi zapomoca liny, b^d;}. rocznie o 82.000 
zlr. mniejsze anizeli holowanie na lancuchu.

Ocena drugiego znawey odroznia si<j w wielu 
punktach od zapatrywania B adera, gdyz nie zaleca za- 
prowadzenia l iny , popierajac natomiast zastosowanie 
zeglugi lancuchowej, a to z przyczyny, ze ten system 
ma za sobq. stosunkowo juz dlugoletnie doswiadezenie

nabvte na innych rzekach a przedewszystkiem na La -  
bie. Co do kwestyi finansowej utrzymuje, ze zaprowa- 
dzenie zeglugi czyto lancuchowej czy linowej, wobec 
terazniejszych stosunköw zeglownych O dry , nie przyo- 
biecuje od kapitaiu lozonego 4 %  zysku, ktörego towa- 
rzystwa si^ domagaja, i twierdzi, iz nawet koszta ruchu 
nie b^dq. pokryte z dochodöw zeglugi, wskutek czego 
zadne towarzystwo nie bedzie si^ moglo utrzymac.

Wobec wielu trudnosci z jakiemi Odra ma do
walczenia, tudziez wobec znacznego kapitaiu lozonego 
po dzis dzien przez rz^d pruski na regu lacyi O d ry , 
twierdzi on, iz pr^dzej czy pözniej zuzytkowanie tych 
wydatköw na korzysc panstwa i prowincyi bedzie rnu- 
sialo przyjsc na porz^dek dzienny i ma dla tego nie- 
plonn^ nadzieje, iz z czasem przez ulepszenie przyrza- 
döw, utrzymujacych ruch liny na holowniku, umozebni 
sie lepsze uruchomienie liny w skutek czego bedzie
mozna w miejsce drozszej zeglugi lancuchowej, zapro
wadzic zeglugi zapomoca liny, ktörej zakupno i utrzy- 
manie jest o wiele tahsze.

W  ten sposöb podane konkluzye ekspertöw, ma 
sejm prowincyi szltjskiej rozpatrzyc w celu orzeczenia, 
czy i o ile möglby zagwarantowac towarzystwu pewny 
zysk od kapitaiu wlozonego na zaprowadzenie zeglugi 
zapomoc^ lancucha lub liny.

Nie mozemy zakonczyc tego opisu, nie nadmie-
niwszy jeszcze twierdzenia wspomnionej juz powyzej 
komisyi francuzkiej, ze zanim si^ przyst^pi do regulacyi 
jakiej rzeki w celu poprawy jej zeglownosci, nalezy 
poprzednio dobrze rozwazyc system, wedlug ktörego 
ma si^ budowy przeprowadzic, aby po ukonczeniu u- 
porzadkowania po latach wielu, nie nabyc przekonania, 
ze osi^gni^te rezultaty nie odpowiadaja oczekiwaniu.

S p r a w y  T o w a r z y s t w  teehn.
 0§0 .-------------------------

K ra k o w s k ie  T o w a rz y s tw o  te c h n ic z n e .

Sprawozdanie z posiedzenia uroczystego w d. 17 Maja 1882 r., 
na pamiqtkQ rocznicy zaiozenia Towarzystwa. — Przewodniczijcy: 
dr. B r\e\ihski. Sekretarz : M. Dqbrowski. Cztonköw obecnych 48. 
Jako gosc JW .  dr. W eig e l ,  prezydent miasta.

Posiedzenie rozpocz^t Przewodnicz^cy krötkiem podziijkowa- 
niem p. Prezydentowi miasta za zaszczycenie Towarzystwa swojem 
przybyciem ; poczem Sekretarz T o w . odezytat sprawozdanie z osta
tnich pi^ciu miesi^cy i wykazat znakomity wzrost Towarzystwa, 
a zarazem w'ybitnij d^znosc jego do zdobycia sobie wptywu stusznie 
naleznego.

Nast^pnie odezytat czt. S. Zarcmba swojs; prac^ pod tytutem : 
Obecny stan oswietlenia elektrycqnego, w  ktörej wykazat, jak ol- 
brzymie kroki poczyniono w  krötkim czasie na tem polu ; doszedt 
jednak, przechodz^c do naszych stosunköw do wyniku, ze dla K ra
kowa oswietlenie elektryczne nie przedslawialoby jak na teraz 
korzysci.

Po skonczeniu odezytu zabrat gtos przewodnicz^cy dr. Brze- 
zinski i z powodu uwag w  sprawozdaniu Sekretarza poczynionych, 
wykazat w  dtuzszej przemowie, ze Technicy wytrwac powinni na 
obranej drodze, aby sobie wywalczyc nalezne w  spoleczenstwie 
stanowisko. W  odpowiedzi 11a t^ przemow^, p. prezydent dr. Weigel 
w wymowny" sposöb dowiödt, ze Technicy nie bynajmniej w  na
szent spoleczenstwie tak uposledzeni, bo sobie juz wywalczyli  sta
nowisko odpowiednie korzysciom jakie ich praca i nauka przynosi 
krajowi.

Podzi^kowawszy hucznemi oklaskami za tak przyjazne stowa 
p. dra Weigla,  zgromadzeni zasiedli do wspölnej wieczerzy, ktöra, 
przeplatana toastami i muzykq, zakonczyta to uroczyste dla T o w a 
rzystwa technicznego krakowskiego posiedzenie.

Sprawozdanie z posiedzenia w dniu 12 Czerwca 1882 r. —
Przewodnicz^cy: dr. Br^e^inski. Sekretarz: M. Dqbrowski. Czton
köw obecnych 18,



84

Protoköty z dwöch poprzednich posiedzen zatwierdzono bez 
zmiany, poczem przyj^to na cztonköw Towarzystwa pp.: M iec^y- 
slawa Rudnickiego , Ludw ika Wojno, Stejana Lipihskiego , K a \i- 
mier^a Chojnackiego, Tadeus\a Stryjehskiego , Josefa  P rein dla , 
M ikolaja Kos\ko i W ladyslaw a K luger a.

Odczytanie regulaminu obrad przejrzanego przez Zarz^d, od- 
tozono na pözniej a przystapiono do rozpraw nad wnioskiem Za- 
rz^du o podwyiszenie wkladek cztonköw miejscowych z 8 na io  ztr. 
z roztozeniem sptaty na 4 raty kwartaine po 2 ztr. 5o ct.

Przeciwko wnioskowi möwiq pp.:  Zaremba S. i K ac\m arski 
dowodz^c, ze zamiast powi^kszania w klad ek , nalezy zmniejszyc wy- 
datki; a ze na «Czasopismo» skopie nie mozna, wi§c nalezy uzyskac 
oszcz^dnosc przez zamkni^cie czytelni, ktöra nie odpowiada zadaniu.

Czt. Zaremba S. stawia wniosek zamkni^cia lokalu z dniem 
1 lipea i przejscia do porz^dku dziennego nad wnioskiem Zarz^du.

Za podwyzszeniem wktadki s^ czt.: Kulakowski i Schram m ; 
ostatni dla zaokr^glenia proponuje wktadk§ miesi^czn^ w  kwocie 
1 ztr. Obydwaj uwazaj^ Czytelni^ jako niezb^dn^. Czt. Dqbrowski 
w  imieniu Zarzqdu broni wniosku i wykazuje, ze deficyt w budzecie 
trzeba zröwnow azyc; nie chce uszczuplenia funduszöw redakcyjnych, 
ale z zamkni^ciem lokalu si§ nie zgadza, bo czytelnia, gdy si§ j^ 
zreformuje, b^dzie pozyteczna, a Towarzystwo uchwalito urz^dzenie 
lokalu jeszcze przed udzieleniem dodatkowej subwencyi na »Cza
sopismo w  kwocie 200 ztr. Z powodu Zjazdu czekaj^ nas moze 
wydatki niespodziewane; lepiej byc zawezasu przezornym i kas§ 
Towarzystwa uporz^dkowac.

Czt. K ac\m arski nie widzi potrzeby podnoszenia juz teraz 
wkladek, dose b^dzie czasu i pözniej;  nie godzi si§ z zapatrywa-

niem Zarz^du i pewnej tiezby möwcöw, ze Czytelnia poci^gn^ta 
cztonköw. Stawia wniosek odroczenia sprawy.

Czt. Lindquist dziwi s i $ , ze jest ci^gle mowa o Czytelni, 
ktöra ma kredyt od Towarzystwa udzieJony i wystarczajqcy; mo- 
tywa Zarzqdu s^ inne.

W gtosowaniu wniosek Zarz$du zostat przyj^ty w  mysl 
§. 22 Statusu , 2/3 gtosöw obecnych cztonköw ( i 3 za wnioskiem 
6 przeciw). Towarzystwo uchwalito:

«Podniesc wktadki cztonköw miejscowych z 8 na 10 ztr. 
rocznie i roztozyc je na 4 raty po 2 ztr. 5o ct. kwartalnie, poczg.wszy 
od 1 lipea 1882 r.»

W  koricu czt. Kulakowski jako drugi gospodarz lokalu , zawia- 
domit Towarzystwo, ze z powodu rozpocz^tej odbudowy domu pod
1. 46 w Rynku, czytelnia Towarzystwa zostaje na jakis czas zamkni$t$.

Posiedzenie zakonezono o godz. 8 1/2 wieezör.

«Zarz^d Tow. techn. krakowskiego obj^t ekspedycy§ Czaso- 
pisma technicznego», i uprasza Szan. Cztonköw, azeby w sprawach 
wysytki znosic si§ zechcieli z Zarz^dem (pod adresem : ul. sw. 
Krzyza Nr. i 3).

Przypominamy przytem Szan. Panom , ktörzy w  pierwszym 
pötroczu biez. roku do Towarzystwa Technicznego przyst^pili, iz 
maj§ prawo do otrzymania wszystkich numeröw «Czasopisma» od 
1 Stycznia b. r. wydanych.

Osoby interesowane zechc$ zniesc si§ z nami w  tej mierze.

Kraköw d. 22 lipea 1882 r.

Zar^qd Tow. technicznego krakowskiego.

R  O Z M A I T O S C I .

Konkurs na budynek dla Kasy Oszcz^dnosci w Stanistawo- 
wie. Dyrekcya Kasy Oszczjdnosci w Stanistawowie ogtasza nastj- 
puj^cy konkurs na sporz^dzenie planöw z kosztorysem dla maj^eego 
s i j  budowac domu dla Kasy Oszczjdnosci.

Blizsze szczegöty co do jakosci i rozmiaröw domu, plan sy- 
tuacyjny z przekrojem niwelacyjnym placu budowlanego i wykaz 
cen jednostkowych materyatöw budowlanych poda Dyrekcya Kasy 
Oszczijdnosci interesowanym za zgtoszeniem s i j ;  koszta budowy 
majq wynosic okoto So.ooo ztr.

Plany i kosztorys zaopatrzone dew izg , maj^ byc nadestane 
do Dyrekcyi Kasy Oszcz^dnosci w Stanisfawowie najpözniej do dnia 
1 pazdziernika b. r., a w  osobnej kopercie opieczijtowanej, nazwisko 
projektujqcego.

Projekta nagrodzone stajq s i j  wtasnosci^ K asy Oszczjdnosci, 
a projektujqcy nie ma prawa wymagac jakichkolwiek dalszych ko- 
rzysci lub wynagrodzen.

Za plan z pomijdzy odpowiadajqcych podanym warunkom 
za najlepszy uznany, oznacza s i j  pierwsz| nagrod^ w  kwocie 400 ztr., 
za nast jpny za najlepszy uznany, kwotj  i 5o ztr. O przyznaniu na- 
grody rozstrzygac bijdzie komitet, do ktörego zaproszone bjd^ 
z grona techniköw zamiejscowych osoby w  kraju wybitne stano- 
wisko zajmuj^ce.

W powyzszem ogtoszeniu uderzaj^ nas trzy niedostatki, ktöre 
wobec nielicznych u nas konkursöw na prace architektoniczne dla 
przestrogi wytkn^c musimy: 1) szczuplosc nagröd.' Wobec ceny koszto- 
rysowej 3o.ooo ztr., nagroda pierwsza 400 zlr. a wi^c 1 */3^  za plany 
i kosztorys jest znacznie nizsz^, anizeli wynagrodzenie obliczone za 
t<j prac^ wedtug norm w pahstwie austryackiem przyj^tych, a cöz 
möwic dopiero 0 drugiej nagrodzie wynosz^cej 260 ztr.! 2) kröt- 
kosc terminu. T rzy miesiace niespetna i to miesi^ce letnie, gtlzie

kazdy architekt najwi^cej zajijty, to zbyt mato. 3) Niewymienienie 
nazwisk sijdziöw. Kazdy wspötubiegaj^cy winien naprzöd wiedziec 
kto bijdzie prac^ jego s|dzit, bo to mu daje gwarancy^ sprawiedli- 
wosci i to zach^ca go do pracy. Powiedzenie: »osoby (z grona 
Techniköw) w kraju wybitne stanowisko zajmuj|ce« jest zbyt ela- 
styczne. Ktöz przewidziec zdota, kogo Dyrekcya Kasy Oszcz^dnosci 
w Stanistawowie uzna za osob^ wybitne stanowisko w  kraju zaj- 
muj^c^. Wobec tego nie smielibysmy zach^cac czytelniköw naszych 
do wspötubiegania si^, ani rokowac konkursowi powodzenfa, cho
ciaz nie mozemy si^ oprzec, by nie wynurzyc zalu, iz kazdy nieudaty 
niewlasciwie rozpisany konkurs dyskredytuje rzecz sam^ tak zba- 
wienn^ a i tak w kraju naszym dosyc niepopularn^.

Najnowszy plan miasta Krakowa rysowany przez Mieczystawa 
D^browskiego, asystenta budownietwa miejskiego, odbity w  litografii 
pana Salba,  ukazat siij w tych dniach na putkach ksijgarskich.

Skala 1 cal na 100 wied, ( 2 J/2 razy mniejsza od skali planöw 
1

katastralnych) t. j. ^qq. Obejmuje ulice, koscioty, klasztory, gma-

chy rz^dowe, krajowe i miejskie, oraz wijksze partye domöw. R y 
sowany wedtug map katastralnych sposobem siatkowym i z wpro- 
wadzeniem najnowszych zmian tak co do budynköw jak i nazw 
ulic. Wykonany w  czterech kolorach i przyozdobiony czterema wi- 
dokami Krakow'a.

Plan ten elegancko i czysto wykonany, wypetnia dotkliwie 
czuc siij daj^cy brak. Dotychczasowe plany sporz^dzone po dyle- 
tancku, nie dawaty ani dobrego przegl^du, ani tez utatwiaty ory- 
entowanie siij. Wdzijcznosc i uznanie nalezy s i j  panu D^brow'skiemu 
za t<j prac^.

W d ru k am i „CZASU“ pod /arz^dem  Jö zefa  «hakociilskiego. — O dpow iedzialny E ed ak to r i W jd aw ca: W t. Rozw adow ski.







Rok III. K ra k o w  15 Sierpnia 1882. N er 8.

C z a s o p is m o  T e c h n ic z n e
P r e n u m e r a t a  w  m i e j s c u .

R o c z n i e ...................................... 4 ztr.
P ö t r o c z n i e ................................ 2 »
Cwiercrocznie . . . .  1 »

Wychodzi i 5-go kazdego miesiijca.

Numer pojedynczy 40 c.

Biuro Redakcyi i Administracyi 
w Muzeum Techn. - Przem. Krak.

8 k la < l  R e d a k c y i .
W ladyslaw  Kac\m arsk\, inzyn. mech — W ladyslaw K lugier, 
inzynier cywilny. — Ja n  M atula, starszy inzyn. rz^dowy. — 
W ladyslaw R o\w adow ski, b. prof. Instytutu techn. — Jan  
Wdowis^ewski, architekt. —  S^ c^ sn y  Zarem ba, budowniczy.

Cztonkowie T o w .  Techn. Krak.. otrzynuijij «Czasopismo 
Techniczne» bezptatnie.

I> la  A u s t r o  - W ^ g i e r .
R o c z n i e  4 ztr.
Cwiercrocznie . . . .  1 »

P r e n u m e r a t a  w  R o s y i :
R o c z n i e  4 ruble.
Kwartalnie . . . .  1 »

W  N i e m c z e c l i :
R o c z n i e  8 marek
Kwartalnie . . . .  2 »

T  I I  E  S  C : Ja n  W dowis\ewski, Wrazenia z podrozy do Wloch. — S^ c^ sn y  Zaremba, Obecny stan oswietlenia elektrycznego (Dok.). — 
W  sprawie pot^czenia »Dzwigni« i »Czasopisma technicznego«. —  W sprawie I. Zjazdu Techniköw polskich. —  Rozmaitosci.

WRAZENIA Z PODROZY DO WEOCH
n a p is a l

B an slVdowAü&ux>'fii, aw fviM ’it.

Hedy wröcilem niedawno z kilkomiesiecznej podrozy 
j '  po W loszech , uslyszatem z wielu stron zvczliwe 

i zaszczytne slowa zachety do publicznego udzielenia 
wrazen doznanych w tym kraju, blogoslawionym dlugie 
wieki przez geniusza artyzmu. Zvczliwe zachqty sq az 
nadto pon^tne przez swoja szczerosc, azeby im nie 
uczynic zadosyc; jest siij bowiem przekonanym , ze 
wszelkie usterki pisarskie znajda ch^tniejsza poblazli- 
wosc, anizeli w kazdym innym razie. Ale sq. pon^tne 
i z tego wzgl^du, ze kreslqcemu doznane dawniej w ra
zenia, pozwalajq si^ rozkoszowac na novvo przyjemnemi 
chwilami, i temi wszystkiemi urokami, jakiemi darzv 
swoboda poddawania si^ pod w p lyw y  glijbokiego ar
tyzmu przeszlosci. Juz z tych pobudek plytnjlaby do- 
stateczna zach^ta do zaufania swoim silom w kresleniu 
opisöw, ktöre krom rzeczywistej wiernosci i sumien- 
nosci powinny miec w sobie zarazem zywioi przychylny 
zywszemu i weselszemu usposobieniu umyslu. Cöz do- 
piero, gdy z temi indywidualnemi pobudkami polaczy 
si<j kilka innych czysto przedmiotowej natury? A  wlasnie 
takie nastr^cza sama wloska ziemia obtitoscia swych 
wrazen tak artvscie jak krytykowi, ktory przybywa do 
niej z dalekich okolic pölnocy.

Oni obydwaj moga wywiesc z wloskiej ziemi nie- 
obliczone korzysci, bo doznane tarn wrazenia nietylko 
ksztalcq sm ak, rozwijajq poczucie piekna i wyrabiajq 
kryteryum rzetelnego sqdu o rzeczach artyzmu, ale co 
wazniejsza, pozwalajq niejeden owoc gruntownych spo- 
strzezen wprowadzic w korzystne zastosowanie w ar- 
tystyczno-technicznych stosunkach wlasnego kraju.

Wloska ziemia darzy dlatego temi korzysciami, 
poniewaz jest jedynym dzis krajent, ktory obok nie- 
smiert.elnej przeszlosci, t§tni coraz silniejszemi pulsami 
nowego wewn^trznego zycia. A  b^dac w najwyzszy in 
stopniu swiadomym swej wysokiej rangi w rocznikach 
artystycznej przeszlosci Swiata, wzbudza w podrözniku 
mimowolna ciekawosc, o ile tez swa praca odpowiada 
sile tej swiadomosci i o ile w swej obecnej dzialalnosci 
korzvsta z artystycznych i technicznych z a sa d , jakie 
jego przeszlosc z takim zapalem, poswi^ceniem, milo- 
scia i geniuszem na jaw wywiesc si^ starala?

Do Wloch ani sie jedzie ani si§ godzi jechac z u- 
myslem trzezw ym , pozbawionym wrazliwosci, znajo- 
mosci historyi i obecnych stosunköw publicznego zycia 
i jego wewnetrznych w a ru n köw ; w takim bowiem razie 
niepostrzezenie mijaja umysl wszelkie w p lyw y, ktöre 
w duszv drugiego niezatartemi zarysowujq si$ sladami. 
Ale z drugiej strony i zbyteczny entuzyazm , wykar- 
miony poezvq historycznych przedstawien, uniesieniami 
nad niesmiertelnoseiq wloskiej sztuki, staje si^ prze- 
szkodq vv przedmiotowem pojmowaniu i uzytkowaniu 
doznawanych wrazen. Jedynie posrednia, spokojna i bez- 
stronna droga, moze artyst^ i krytyka wiese do rzetel
nego korzystania ze spostrzezen, jakie mu nastr^cza 
poznanie i poröwnanie artystycznej przeszlosci W loch 
z tem , czem one sq obeenie, nad czem i jak pracujq 
w dzisiejszych warunkach cywilizacyi.

Zwiedzajqc dzis kraj, zapisany w historyi artyzmu 
gloskami niesmiertelnosci, niepodobna go oglqdac na 
innem tle, jak tylko na tle obecnego usposobienia po-
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wszechnej swiatowej a przynajmniej europejskiej arty- 
stycznosci. W öwczas artysta i krytyk musz^ sie wzniesc 
mimowolnie na wyzyn^ bezstronnosci, objektywizmu, 
z ktörego moga obj^c okiem caly obszar artystycznej 
pracy, ujrzec w^tek jej rozw oju , spostrzedz mniejsze 
i wi^ksze niedostatki, nareszcie zrozumiec, czem byly 
a czem sa i na co zeszly prawdziwe zasady artysty- 
cznych d^znosci i rzeczywiste umilowanie pi^knego zycia.

Niema najmniejszej wtppliwosci, ze najwybitniej- 
szq. cech^ w  charakterze naszego stulecia, jest dq.znosc 
do przelania wgzelkich zdobyczy umyslowych vv formij 
powszechnosci, do zröwnowazenia vviedzy i pracy, do 
skosmopolityzowania pragnien i sposobu mysienia. Ta  
d^znosc jest widoczna na kazdem polu dzialania, tylko 
ze jej zasadniczosc nie jest jeszcze wszechstronn^, ale 
cz^sciowtj, bo si§ objawia w ideaeh i formach mate- 
rya ln yc h , zachowuj%c jedynie nieznaczne stosunkowo 
indywidualnosci narodowosciowe, ktörym warunki zycia 
i historyi nadaja jeszcze czasovvo pi^tno odr^bnosci. 
Lecz i to ostatnie pi^tno nie rokuje nadziei ostania 
si§ w nast^pnych czasach.

Zarysowana wlasnie d^znosc naszego stulecia, sta- 
nowi jeden z najwazniejszych warunköw dla tego, kto 
z podrözy po Wloszech pragnie wyniese jak najwi^cej 
rzetelnych korzysci. Albowiem ona jest podstaw^ tak 
jednostajnej ;'i dobrze dobranej barwy, ze przeszlosc 
wloskiego a rtyzm u , poznawana na jej tle i ceniona, 
wystepuje dopiero oblana wi&Sciwem swiatlem. I na 
odw röt; ta d^znosc o ile si^ objawia dzisiaj w sztuce 
w architekturze, rzezbiarstwie i malarstwie powszech- 
n em , — a wlasnie w obr^bie tych sztuk wystepuje 
najwybitniej i z najwi^ksza s ila , —  ta d^znos'c staje 
si§ najzrozumialsz^ i najlepiej sie pozwala ocenic w pro- 
miennem swietle pomniköw przeszlej wloskiej sztuki.

Wiadomo bow iem , ze w naszent stuleciu trzy 
rzeezone sztuki widzialy taki ideal, we wloskiej epoce 
ich odrodzenia, jaki lilozofowie i humanjsci owego czasu 
widzieli w Platonie; tak usilowaly pracowac artysty- 
cznie w duchu jej zasad, jak humanisci owych czasöw 
w  duchu zasad klasycznych; tak wreszcie wierzyiy slepo 
w  wyst^pnosc najlzejszego naruszenia wartosci i powagi 
renesansowej sztuki, jak erudyci i uczeni epoki odro
dzenia za wyst^pek poczytywali najlzejszq nieufnosc, 
okazan^ ku lacinskiemu jezykowi.

Rozwi^zanie kwestyi, do czego nasze stulecie do- 
prowadzilo, ostatecznie z jednej strony ow^ d^znosci^ 
do popularyzowania i rozogölniania artystycznej wiedzy; 
a z drugiej strony przez owo jednostronne i niejedno- 
krotnie niewolnicze wyzyskiwanie artystycznych zasad 
epoki odrodzenia, rozwitjzanie tej kwestyi jest najwi^ksz^ 
i najdonosnietszq. korzysci^, jakq. artysta i krytyk powi- 
nien wywiesc z W loch dla dobra wlasnego kraju.

Wrazenia, jakich doznalem pod wplywem przeszlej 
sztuki Wlochöw, byly wlasnie tego rodzaju; spostrzezenia,

jakie wynikmjly z poröwnania dzisiejszego rozwoju ar- 
tystycznego z dawnym wloskim i z obeenym tak wlo- 
skim, jak i powszechnym, zdaj^ rni si^ rzucac wlasnie 
najbardziej pouczajace swiatlo na te stosunki w obeenym 
rozwoju spoleczenstw, ktöre s^ glöwna podstaw^ ich 
przyszlosci i ktöre o uksztaltowaniu si^ idealöw cywi- 
lizacyi stanowezo zawsze rozstrzvgaj^. Mattt tu na mysli 
zadania i cele edukacyi publicznej w ogöle, a w szcze- 
gölnosci zwlaszcza system edukacyi, ktöry warunkuje 
nietylko zdrowy moralnie ale i fizycznie rozwoj artyzmu.

Ale wrazenia z podrözy do W lo ch , jakkolwiek 
si^ pozwalaj^ zgrontadzic i ugrupowac okolo jednej 
osnowy artystycznego znaczenia, nie sa przeciez jedna- 
kiej natury i bez pewnego systemu traktowac ich nie- 
podobna. Dlatego jest rnoim zamiarem, ujac je w ogölny 
Charakter architektonicznego obr^bu, i rozlozyc na trzy 
grupy, scisle zwiazanych ze sobq. sztuk: architektury, 
malarstwa i rzezbiarstwa. T y m  sposobem przedmiot 
moze tylko zyskac na jasnosci, a zarazem uniknie si$ 
traktowania w scisle technicznem pismie o malarstwie 
i rzezbiarstwie, jako sztukach, ktöre w innym razie mozna 
takze pojmowac w  idealnem oderwaniu od architektury.

I.

W  ostatnich dniach grudnia przeszlego roku je- 
chalem noca z Tryestu do W'loch. Pi^kny brzask dnia 
i dziwnie stlumiony turkot köl poci^gowych, nios^cych 
mnie po lagunowym moscie trzy tvsiace metröw diugim, 
zn^cily mnie do okna wagonu. Oczom moim przedsta- 
wil si§ niezmierzony przestwör wody, na ktörego ho- 
ryzoncie ujrzalem kampanile Weneckich kosciolöw. 
U wstepu W loch goscinna powitala mnie cöra Dozöw. 
Nieswiadom miasta, oddalem si^ z dusz^ i cialem czy- 
chaj^cvm na podröznegö przewodnikom wodnych vet- 
tu ryn , poleciwszv im wymienieniem nazwiska hotelu, 
dostawic mnie jak towar komisowy do skladu w^dru- 
jacych smiertelniköw. T ak  mi kazal brak miejscowego 
jezyka z mojej strony, a brak wszelkiego innego, opröcz 
miejscowego, po stronie tych , ktörzy mnie unosili po 
wodach W ielkiego kanalu, wsröd mgly porannej i wil- 
gotnych muröw palacowycb, co si^ zdajq. niespac nigdy 
a wyglqdaja jak senne z dlugiego zycia olbrzymy. Gdy 
mnie po przykrych doswiadczeniach odprawiono z kwit- 
kiem ze wskazanego hotelu, poniewaz si^ gotowal do 
lepszej przyszlosci wyrazn^ restauracy^ malowan i tyn- 
köw, zawiedziono mnie wreszcie do gospody pod wez- 
waniem sw\ Marka na placu tegoz nazwiska.

B y l  juz pelny dzieh i caly ruch dolatywal oknami 
z uswi^conej historv^ przestrzeni mi^dzy Prokuracyami, 
kiedy zawstydzony zerwalem si^ ze snu po ealonoenej 
niewygodnej podrözy kolej^. W ybieglem  z hotelu zabrac 
bezposrednio znajomosc z Weneckim swiatem w wiel- 
kich arkadach pod Prokuracyami i Bibliotek^ Sansowina,
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gdzie ludzie möwi^ o wielkiej polityce, \\ielkich kapi- 
talach i wielkich szkandalach dnia, a ciekawsi i prakty- 
czniejsi albo bardzo praktyczn i, tylko niemaj^cy nie 
vv kieszeni, ogladajq z otwartemi ustami, powi^kszonemi 
oczyma i z pozadliw^ slink% na ustach , zlotnicze wy- 
stawy sklepowe, pelne blyszcz^cych i igrajq.cych barwami 
mozaik, zar^czynowych pierscionköw z filigranu i szklan- 
nych figlöw fabryki w Murano.

Podröznego wszystko zazvvyczaj interesuje, ale on 
powinien byc gospodarnym, zwlaszcza co do czasu i co 
do röwnowazenia wrazen. Dlatego odlozywszy zloto 
i mozaiki na chwile poobiedniej pogody zol^dka i swo- 
bodnego w y w e z a su , poszedlem za poszeptem zawodu 
i sklonnosci ku wielkim wystawom fotografa p. Naja, 
bo pierwsze dnie pobytu w kazdem miescie chcialem 
poswi^cic tulaniu si^ po u licach , aby poznac rozklad 
miejscowosci i najznaczniejsze wystawy handlowe. Obe- 
enie poszedlem ku rzeczonej wystawie, gdyz oblezenie 
jej przez ludzi i rozgowor, jaki z ich posrodka dola- 
tywal, budzil w wysokim stopniu moj^ ciekawosc. L u 
dzie röznvch ubran, röznej czystosci i röznych pozoröw 
przed artystyczna wystawy i do tego w glosnym roz- 
goworze ze sob^, to rzecz , pomyslalem sobie, ktörej 
si^ w moirn kraju nie spotyka, ktöra swiadczy o jakiems 
wysokiem zainteresowaniu si§ niezwykle donosnym i 
godnym przedmiotem. Z odwaga wlasciwa turyscie 
w dzieh i nieznaj^cemu miejscovvego j^zyka, przecisnqlem 
si^ przez tlum na pierwszy plan przed wystawy i po 
za szyba, ujrzalem pi^knie w ykonany barwami projekt 
architektoniczny na pomnik dla kröla Wiktora Emanuela, 
w ksztalcie olbrzymiej exedry, z konnym pos^giem bo- 
hatera na przodzie. Przypomnialem sobie w tej chwili, 
ze gdzies b^dac jeszcze w kra ju , czytalem o zamiarze 
wzniesienia tego pomnika; domyslalem si^, ze gdzies 
w'e Wtoszech w ystawa konkursowa odbywac si^ musi; 
a chc^c korzystac z pomvslnej okolicznosci, aby u zrö- 
dla zobaczyc pracujacych potomköw Gbiberti ’ego, Bru- 
nelleschi’ ego, Michala Aniola i Sansovina, wstapilem 
do sklepu p. Naja i pod pretekstem ch^ci nabycia cyklu 
Giottowskich kompozycyj z Paduanskiej Areny, dowie- 
dzialem s i$ , iz wystawa konkursowa na wspomniany 
monument zostala otwarta w Rzymie. Korzystaj^c z rno- 
znosci rozmawiania po niemiecku, wyrazilem ubolewa- 
nie, ze chyba juz nie b^cl^ mögl ujrzec tak wielkiego 
popisu w rzeczach architektury, gdvz plan podrözy 
zakreslony z göry, w ytykal mi drog^ kilkomiesi^czn^ 
po calym szeregu miast, lezqcych miqdzy Wenecyq_ a 
Rzymem . Lecz zacny kierownik interesöw pana Naja, 
nietylko mnie raczvl pocieszyc wiadomosci^, ze kon
kursowa wystawa potrwa do konca Marca nast^pnego 
roku, ale nadto zwröcil s luszna, jak si§ pözniej prze- 
konalem uw'ag^, ze warunki konkursu i rezultat wystawy 
wprawialy Ju ry ,  wedlug dziennikarskich sprawozdan, 
w tego rodzaju kolizy^, iz nalezy przypuszczac, ze nie-

mozebnosc pr^dkiego i zwyci^zkiego wyjseia z takowej, 
przyczyni si§ do przedluzenia wystawy a tem samem 
dokladniejszego zbadania opinii publicznej. S lowa te nie 
zdawaly mi si^ na razie zawierac wielkiego prawdopo- 
dobienstwa i ra cy i , g d y z ,  o ile mi wiadomo, u nas 
w kraju zadna Jury  nie zwykla si§ stosowac do zdan 
opinii publicznej. Nie zoryentowalem si<j w pierwszej 
chwili, ze nie wsz^dzie na swiecie jest tak, jak u nas. 
W szakze, gdym opuSeil zaklad p. Naja, aby wröcic do 
p lan u , przyszedlem po gl^bszym namysle do przeko- 
nania, ze we wszelkim konkursie publicznvm na wi^ksze 
rozmiary i na przedmiot, ktörego znaczenie tkwi w du- 
chu publicznym , publiczna opinia winna bvc w naj- 
wazniejszych momentach kierowniezka i przewodniij. 
zgromadzenia komisyi sadz^cej. Albowiem pocöz w’ in- 
nym razie publiczne wystawianie planöw z wszelkiemi 
formami? Zreszttj, nie wiem wprawdzie czy slusznie, 
ale mi si(j zdaje, ze wybitniejsze umyslv, ktörych nie 
brak w gronie zadnej publicznosci, obejmuje w swym 
sqdzie w gruncie rzeczy ten sam zakres kryteryöw, 
uzasadniaj^cych pewn^ stanowezose, jakie obejmuje 
grono komisyi wydelegowanej ad hoc.

Mianowicie ani scisle obliczenia kosztöw, ani ja- 
kosc materyalu, ani zadne matervalne wzgl^dy, nie graj^ 
przy konkursowych projektach tak wyl^cznej i scisle 
przestrzeganej ro l i , izby s^d o tych momentach nie 
byl przyst^pny dla wspomnionych umyslöw. Glöwnq. 
rol§ obejmuje historyczna i idealna donioslosc, miejsce 
przeznaczenia i Charakter architektury, same zatem mo- 
menta, w ktörych zdaniu publicznemu znaczn^ »autoritas« 
przyznac trzeba. W  innym razie wypadaloby si^ narazic 
wprost na sprzecznosc i smiesznosc, ze spoleczehstwo 
podejmuje bög wie jak wielkie mysli i rzeczy, a niema 
w swojem lonie nawet takich umyslöw, ktöreby si^ do 
pewnego stopnia röwnowagi estetyczno-realnvch wyo- 
brazen z poj^ciem zamierzonego dziela wzniesc zdolaly.

My architekci pragn^libysmy wpraw dzie, jak 
wszyscy zawodowi, zauzurpowac dla siebie wylacznie 
rewir estetycznego znawstwa w obrebie naszej sztuki, 
i chcemy go miec nieprzyst^pn^ dla zewn^trznego tiumu 
swiatynii^, ale pomyslmv, czy to »abeste profani« ma 
zupeln^ slusznosc. Sama komisya sadztjca nie sktada 
si^ zazwyczaj wylacznie z ludzi zawodowej powagi, 
chociaz gdzieindziej nie idzie madrosc jej wyboru nigdy 
tak zadaleko jak u nas, izby specyalne komisye sadz^ce 
tworzyla z ludzi, niemaj^cych najmniejszego zwi^zku 
z dotyczijca wiedz^ zawodow.].

Zresztq. najwiqksi artvsci-architekci uznawali zawsze 
wieczyste prawo natury, ze zbiorowe zmysly i czucia 
s^ w trudnych do zdefiniowania vrrazeniach estety- 
cznych, niezawodna wskazöwk^ i miar^ slusznosci. Oto 
np. Leon Battista Alberti, zwany przez wspölczesnych 
»ojeem nowozytnych architektöw, Archim edesem , Eu- 
klidesem i Vitruviusem florentynskim« (Du Fresne, Vita
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dell’ Alberti p. 4. i inni), buduj^c z polecenia Sigis- 
mondo Malatesta slynny kosciöl St. Francesco w Rimini, 
pisal list do kierujq.cego budowy w jego nieobecnosci 
Matteo P a sii, w ktörym mu dawal dyspozycye co do 
uzycia modelu, ganil zamiane okr^glych okien na pro- 
stokatne i zalecal przedewszystkiem dowiadvwanie si^
0 wrazenia, jakie budowa czynila na ludzi. »Proszfj 
cie, —  pisze, badaj i sluchaj co möwi wielu a nast^pnie 
mi donies. Byc moze, ze ktos powie cos takiego, co 
b^dzie godne uwzgl^dnienia«. (Dziela Alberti’ego, vol. IV 
pag. 398). Mich'al Aniol, zanim utrwalil pyszny glöwny 
gzems palacu Farnese w Rzymie, podsluchiwal i badal 
przez pewien czas opinie publiczne, jakie objawiano 
glosno o estetvcznych wrazeniach koronuj^cego tym- 
czasovvo budowy, drewnianego modelu. W iara w öw- 
czesna ich trafnosc i stusznosc nie zawiodla wielkiego 
artysty. Dzisiejszy Rzymianin i dzisiejszy turysta po- 
dziwia na palacu Farnese t§ sam^ harmoni§ gzemsu 
z calosci^, jakq podziwiano przed trzystu kilkudziesi^ciu 
laty. T a  wskazöwka jest godna uwagi i powinna byc 
przykladem.

Mialem obecnie cel dazenia do R zvm u ; zaostrzy- 
lem przezornosc w rachubie czasu, tak , aby szereg 
miast pocz^wszy od Wenecyi, poznac stosunkowo do- 
kladnie co do artystycznych skarböw, a pomimo tego 
stanze w Rzym ie w odpowiednim terminie, chociazby 
na kilka dni przed zamkni^ciem konkursowej wystawy.

W ystawa ta stawala si§ w moich oczach tem cie- 
kawszq i tem wazniejsz^, im cz^stsze i im wiijksze spo- 
tykalem zainteresowanie si§ miejscowego spoleczenstwa, 
spraw% pomnika dla bohatera zjednoczonej po tylu 
wiekach rozerwania Italii. Ze zas wloskie spoleczehstwo 
objawiato zyw y entuzyazm dla tej spravvy, ppjmie latwo 
kazdy, kto history^ i Charakter tego spoleczenstwa mial 
sposobnosc poznac z b ljska , podsluchac w nizszych
1 wyzszych jego warstwach.

W losi majtj w swem moralnem usposobieniu jesz
cze po dzis dzien, tak jak mieli vv wiekach srednich 
za trybunstwa Colla Rienzi i w epoce odrodzenia, dunnj, 
ze potomkami i spadkobiercami Rzymian, signoröw 
del mondo. Z tej dumy brali oni dlugie wieki najwi§- 
kszy pochop do blyszczenia blaskiem sztuki, madrosci 
politvcznej i wojennej chwaly; ta duma wi^ze sie u nich, 
podobnie jak si^ wiq.zala u R zym ian , z szumnemi i 
swiadomemi godnosci napisami na publicznych signo- 
ryach, swiatyniach i prywatnych palacach. d’a ich duma 
r o s la , tak samo jak u Rzymian, z rozmiarami artysty
cznych przedsitjwzi^c, ktörych nie przeprowadzali w ta
kim stopniu z potrzeby lub koniecznosci fizycznej, 
vv jakim dla splendoru wlasnych przekonan i uczuc. 
Bogactwo nioslo na szcz^scie ten splendor uczuc i prze- 
konan, na swych lekkich skrzydlach do swi^tyni idealu 
wspölczesnej i potomnej slawy. Gdyby nie ten splendor, 
Sigismondo Malatesta, pan R im in i, ktöry jedn^ zon§

porzucil, drug% otrul a trzecia udusil, nie bylby go 
dzien ni czci ni wiary.

Zywiolem Rzymianina jak W locha, bylo budowa- 
nie wielkie, przeswietne, troskliwe, i kosztowne, jak 
moralne wyehowanie ksi^z^ce panöw d’Este lub Gon- 
zagöw w X V  stuleciu. A  cöz dzisiaj ? zapytasz Czytel- 
niku. Dzisiaj wlasciwie tak samo, choc w zmienionych 
warunkach. W loch, jezeli nie przestal byc najwi^kszym 
archeologiem i milosnikiem swej przeszlosci artystycznej, 
to nie dlaczego innego, nie dla mody i p ra d u , jaki 
podtrzymuje archeologi^ artystyczn^ u innych narodöw, 
tylko ze sklonnosci do zdobienia, do budow ania , do 
wypelniania codziennego bytu naturalnemi pochleb- 
stwami, splacanemi rodowej dumie i zmyslowi pi^kna, 
ktöry si^ wychowal na jej odwiecznym pokarmie. Wloch 
czycha na sposobnosc do artystycznych przedsi^wzi^c, 
dlatego bezustannie restauruje, przerabia, formuje, kon- 
serwuje, wypelnia prözne place pos^gami historycznych 
i naukowych idealöw, przyczem rzecz osobliwa, inte- 
resuje siij wyl^cznie dla wlasnych wielkosci, jak gdyby 
nie chcial uznawac powszechnych.

Z tego wszystkiego mozna wnioskowac, z jakim 
zapalem Wloch gotöw powitac kazde przedsi^wzi^cie 
artystyczne, na wi^kszq obliczone skal^. Takie przedsi^- 
biorstwo ma znaczenie karmy dla jego dumy duchowej. 
Cöz dopiero, gdyby takie przedsi^biorstwo mialo wy- 
nikac z najtajniejszej gl^bi politycznego patryotyzmu? 
Ujqc sobie W locha, zniewolic go, mozesz latwo, tylko 
chciej uwielbic jego radosc, jego tkliwe uczucie na 
temat zjednoczonej Italii; uwielbij tylko Wiktora Ema- 
nuela, Garibaldi’ego i Cavoura. Kto poznal t§ strony 
wloskie.go usposobienia, ten pojtnie powszechny interes 
tego spoleczenstwa dla sprawy pomnika kröla-oswobo- 
dziciela. A  to usposobienie tkwi gl^boko w najnizszych 
warstwach spolecznych, jak si^ mozna przekonac na 
drobnym nast^pu jacym przykladzie.

Bijd^c w Sienie i stoj^c po zwiedzeniu Palazzo 
Pubblico, oparty o. gotyckq. studnie Fonte Gaja, Jacopa 
della Q uerz ia , zapatrzylem si^ w smukt^ nad wyraz 
röwiennic^ Florentynskiej kampanilli, imaginujqc sobie 
z jej szczytu, rozkoszny widok na tryangularny rozklad 
Sieny. Takiemu uczuciu trudno si^ oprzec we Wloszech, 
im wyzej, tem milej, tem przestronniej. Nie zastalem 
w domu przewodnika na wiez^, ktöry w lada dzis jej po- 
nuro dzwi^czacenri dzwonami w razie pozaru, jak wladal 
niegdvs w razie rewolucyjnego alarmu. Ale jego zona, 
uprzejma pani zycia i smierci mieszkancöw, proszac 
o chwil<j cierpliwosci, i podawszy stolek, vvybiegla na 
wielkq loggiij palacu, aby alarmowym prawdziwie glo- 
sem sasiednich clzwonöw wiezowych, przywolac swego 
Jacopo na stanowisko. W  tej chwili zjawii si^ wolany, 
czlowiek wi^cej jak w sile w ieku , mily z wejrzenia i 
rzetelnej postawy, iak najcz^sciej wloski m^zczyzna. 
Wyjscie na w'^zkq. a wysok^ kampanillij bylo mozolne
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i musialo si§ odbyc z pomocq Jacopa ; ale nareszcie 
stan^lismy pod jej dzwonami, ktore vvybijaty godziny 
szcz^scia i nieszcz^scia historyi miasta. Widok ztqd na 
dalekie göry, i na röwnin^, na ktörej jak gdyby oaza, 
wznosi si§ Siena o trzech grzbietach dzwigajacych miasto, 
w yw ola l  we rnnie zadowolenie w kilku' mimowolnych 
wyrazach ojczvstego j^zyka, jako latwiejszego dla duszy 
do wyrazenia wrazen. M6j przewodnik podchwycil je
dnak w lot dzwi^k obcej sobie rnowy i wziql ztqd po- 
chop do zapytania, czy jestem w istocie Rosvaninem, 
bo dzwi^k j^zyka tak mu kazal wnioskowac. Dowie- 
dziawszy si^ jednak o wlasciwej narodowosci turysty, 
zaczql ubolewac nad rozdarciem mojej ojczyzny, i pytac, 
kiedy przyjdzie do tego, zeby ona zlala si$ napowröt 
w calosc, jaka jest takiem prawdziwem szcz^sciem 
i pomyslnosciq wloskiego kraju. Cöz moglem odpo
wiedziec na podobne pytanie? jedynie nadziejq, ze moze 
historya nie odmöwi nam jeszcze ich Emanuelöw, Ga- 
ribaldich i Cavouröw. T o  polechtalo patryotycznq dum^ 
przewodnika, ktöry byl widocznie kawalkiem historyka, 
bo objawil przekonanie, latwe dzis do powzi^cia, ze 
W lochy moglyby byly miec oddawna tych zbawicieli, 
gdyby nie to, ze w pojedynczvch komunach byli zawsze 
trybuni w postaci ksiqzqt i gonfalonieröw albo ventu- 
rieröw, ktörzy dla wlasnego interesu mamili lud uro- 
kami samodzielnosci, pöty tylko slodkiej, jak dlugo wo 
jenne nieszcz^scia nie zacz^ly miast przerzucac hanie- 
bnie z pod jednego trybunskiego berla pod drugie 
W öw czas bowiem musialy ludnosci odczuwac najbardziej, 
czemby mogla byc pot^ga zjednoczonej sily t y c h , co 
jedn§ wyznawali wiar§, jednym möwili j^zykiem i na 
jednym stali stopniu cywilizacyi. Uderzajacej trafnosci 
bylo zdanie przewodnika, ze jeden tylko byl we W lo- 
szech Machiavel, ktöry pisal, a setki innych, ktörzy mu 
dostarczali rzeczywistego materyalu do pisma.

Jezeli glebokosc i jednostajnosc najwalniejszych 
przekonan politycznych, najtrafniej si$ objawia w zni- 
szych warstwach spolecznych, jako tych, ktöre polityk^ 
rozumiejq i ceniq na podstawie zywotnych warunköw 
istnienia a nie na falszywej ambicyi i urojonych ko- 
rzysciach, to z pewnosciq wyobrazenia i uczucia mego 
przewodnika w Sienie, moga sluzyc choc w cz^sci za 
miar^ wznioslosci uczuc i patryotycznych natchnien, 
jakie szersze inteligentne spoleczenstwo wloskie, wiqzalo 
z demonstracyq na korzysc idei zjednoczenia kraju. T y  
demonstracyq calego narodu mialo byc wzniesienie mo- 
numentu twörcy i pierwszemu krölowi zjednoczonej 
ojczyzny.

II.

Wielki moralny i materyalny Charakter idei tego 
przedsi^wzi^cia, wyst^puje wyraznie w samym progra- 
mie konkursu, o ile takowy jest osnowq warunköw

artystycznego pomyslu na pomnik dla najbardziej za- 
sluzonego monarchy, a nie na budowy katedry, parla- 
mentu, opery lub teatru. Podobny program dyktowal 
niezawodnie rzymski imperator Tiberius wraz z Senatem 
po smierci cezara Octaviana Augusta, na tak slynne 
Mausoleum pierwszego »Signore del mondo«.

Jak wiadomo, wloski pariament celem wzniesienia 
majestatycznego narodowego monumentu dla twörcy 
i pierwszego wladcy oswobodzonej i zjednoczonej Italii, 
wyznaczyl  sum^ dziewi^ciu milionöw Liröw, t. j. okolo 
czterech i pöl  miliona (w istocie 4,326.923 zlr. w. a.). 
Tatwo pojac, ze to jest suma,  za jakq. powstajq nieje- 
dnokrotnie najwspanialsze publiczne monumenta 1), uty- 
litarne przedsi^biorstwa, od jakiej rozpoczynajq zywot,  
blogie swq powszechnq dzialalnosciq, instytucye finanso- 
we, do jakiej wzdycha obci^zona dlugami publiczna kasa 
niejednego wielkiego municipium. Warunki  konkursu 
opracowala komisya wydelegowana przez pariament 
z jednej a rzqd z drugiej strony, i ta sama komisya 
utworzyla wydzial sqdzqcy czyli Jury dla ocenienia na- 
deslanych prac z koncem Marca b. r.

Nadeslane prace mialy byc mniej wi^cej od 20 
Wrzesnia przeszlego roku, jako ostatniego terminu 
zglaszania si^, wystawione na widok publiczny az do 
chwili s^dziowskiego dzialania komisyi we wspomnia- 
nym juz czasie.

Komisya rozszerzyla konkurency^ do miary mi^- 
dzynarodowej; wszakze zastrzegla Jury  prawo, ze wy- 
konanie projektu uznanego za najlepszy, ktöry jako 
jaki b^dzie mögl roscic pretensy^ do pierwszej nagrody, 
b^dzie powierzone nie osobie autora-architekta, ale komu 
innemu. T o  zastrzezenie przynosi zaszczyt przezornosci 
komisyi we wzgl^dach dla wlasnego kraju, gdyz wido
cznie nie mialo ono nie innego na celu, jak tylko utrzy
manie przeznaczonych milionöw w granicach kraju, 
w razie, gdyby palm§ zwyci^ztwa odniösl zagraniczny 
architekt. B y l  to przyklad godny ze wszech miar na- 
sladow ania , bo nie ujmowal w niczem godnosci swoj- 
skich artystöw, a mial na oku dobro powszechne, ktöre, 
jakkolwiek badz ma wyzszosc nad dobrem i korzysciq 
jednostki, zwlaszcza gdy takowa odchodzila i tak z asy- 
gnacyq na nagrodowq sum§ tylu a tylu tysi^cy. Zresztij 
konkurencya nie byla rozpisanq mi^dzy samych archi- 
jektöw, ale i innych artystöw, skutkiem czego powyzsze 
zastrzezenie uzasadnialo przeniesienie projektu, niear- 
chitekta, w r^ce czysto zawodowe. Za najlepsze projekta 
wyznaczyla komisya trzy nagrody : pierwszq vv kwocie 
5o tysi^cy liröw (24.038 zlr. w. a.ji, drugq w sumie 
3o tysi^cv liröw (14 .422 zlr. w. a.), a trzeeiq. w ilosci 
20 tysi^cy liröw (q.6 i 5 zlr. w. a.). Co si§ tyczy idei 
z rodzaju wykonania projektöw, pozostawiono konku-

') Obliczono, ze Atenskie Propylee w czasach Peryklesa mialy 
kosztovvac do 4 milionöw zlr. Dr. Ant. Gindely, »Dzieje powsze

chne«, tom 1.
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rujqcym najzupelniejsza wolnosc. Nie zqdano wyraznie 
ani pewnego stanowczego rodzaju monumentu, ani nie 
zalecono zadnego architektonicznego stylu, ani wreszcie 
nie przepisano zadnego stanowczego miejsca na pomnik. 
Artystom zostawiono dowolny wybör tak pomi^dzy 
wszystkiemi sztukami pi^knemi i plastycznemi, jakotez 
pomi^dzy wszystkiemi wi^kszemi miejscowosciami Rzy- 
mu, a nawet pod tym ostatnim wzgl^dem otwarto tak 
przestronne wrota ich fantazyi, ze im pozwolono suppo- 
nowac zupelne przeksztalcanie pewnych miejscowosci, 
zamienianie starych pomniköw sztuki i przerabianie 
starozytnych ruin Rzymu.

Kiedy poznalem ten program we Florencyi w o- 
ryginalnem obwieszczeniu, bylem wprawdzie zbudowany, 
godnq tradycyi i przeszlych geniuszöw, jego liberalno- 
sciq, ale zarazem zdumiony brakiem przezornosci w jego 
opracowaniu. W iedzqc, ze bylem we F lorencyi, pod 
bokiem owej slynnej katedry, do ktörej kopulowego 
nakrycia zwolywano, wedlug Vasari’ego, umyslne con- 
cilium budowniczych co najlepszych z calego swiata 
blizszego Wlochom, i pytano kazdego o jego najm^drsze 
zdanie w sprawie sposobu budowania kopuly, a naj- 
m^drszego ze wszystkich, ktörego kopula wienczy obeenie 
katedry, poezytano za szalonego; wiedzqc to wszystko, 
zrozumialem rozpisanie mi^dzvnarodowego konkursu, 
ale nie mialem zadnego wytfumaczenia na liberalnosc 
artystycznych warunköw, ktora si§ mogla stac zaböjczq 
dla calego przedsi^wzi^cia, a co najwyzej zrobic ze 
serjo pojmow'anego konkursu , wesolq egzaminacyjna 
i szkolnq wystawy studenckich post^pöw.

Zanim jednak wyluszcz^ moje zapatrywania, o ile

podobna liberalnosc mogla si^ stac zgubna, i na jakich 
zasadach nalezalo bylo unikac jej wobecnych warunkach, 
niech mi si$ wolno b^dzie zastanowic nad poj^ciem 
konkursu wogöle i nad jego zywotnq stronq, ktörq 
powy2szy program zdaje si^ najzupelniej, a nawet do 
pewnego stopnia przesadnie uznawac. W szak istota 
konkursöw ma juz calq history^ rozw oju , jest nawet 
dotychczas przedmiotem sporöw i opozycyj, a w naszvm 
kraju zdaje si§ byc jeszcze rzeczq tak problematycznej 
natury, jak zbawienne strony europejskiej cywilizacyi 
u Hottentotöw, skoro o jej uwzgl^dnienie trzeba si§ 
starac jak najusilniejszemi zabiegam i, i to najcz^sciej 
bez skutku, albo z polowicznemi ust^pstwami bez sensu.

Gdyby nawet nie to, ze istota konkursu jest, o 
ile mi w iadom o, wloskiego poczqtku w  rzeczach ar- 
tyzm u, i ze na tym wielkim niegdys swiecie wloskiej 
sztuki, instvtucya ta musiala niejako powstac, skutkiem 
nieslychanej emulacyi wielkiej ilosci artystöw, prawie 
jednakich zdolnosci twörczych i wykonawczycb, a z dru
giej strony skutkiem röwnie nieslychanej albo jeszcze 
wi^kszej emulacyi municipiöw, ksiazqt, hrabiöw, duköw 
i papiezy, ktörzy si$ przesadzali w  artystycznej dzia- 
lalnosci; gdyby nawet nie zasadnicza idea konkurencyi, 
t. j. röwnouprawnienie prawie jednako zdolnych arty
stöw i najwiijksza korzysc dysponujqcych indywiduöw, 
bo korzysc osi^gana wsröd najprzychylniejszych warun
köw artystycznej inteligencyi, instytucya konkursowa 
mialaby w dzisiejszych stosunkach zycia i cywilizacyi 
zaröwno niezachwiane i legalne prawa do bytu, jak je 
miala wöwezas. (C. d. n.)

O B E C N Y  S T A N  O S W I E T L E N I A  E L E K T R Y C Z N E G O .
(Dokonczenie).

I ajwybitniejszq rol§ mi^dzy wszystkimi systemami 
: lamp gra system Siem ensa, (wlasciwie Hefner v. 

A lteneck, ktöry je konstruowal) —  tak zwane lampy 
differencyalne. Nalezq one do drugiego oddzialu pier- 
wszej grupy. W ^gle w tych lampach ustawione sq 
nad sobq, regulowanie ich odbywa si$ zapomoeq nad- 
zwyczaj czulego mechanizmu, ktörego zasad^ powyzej 
wyluszczylem. Zalet§ ich stanowi, moznosc umieszczenia 
w jednym przewodzie znacznej liezby lamp. W^giel jeden 
pali siij przez godzin 5— 6, poczem musi byc zmienio- 
nym. Lam py te sq. wyrabiane o röznej sile swietlnej, 
najwi^cej uzywane sq o sile nominalnej 36o swiec nor- 
malnych. O ile swiece Jabloczkow'a daly popijd do 
prac nad ulepszeniem oswietlenia elektrycznego i o ile

si^ przyczynily do tak swietnych rezultatöw, jakie wi- 
dziec mozna bylo na ostatniej wystawie elektrycznej 
w Paryzu, o tyle lampy systemu Siemensa przyczynily 
siij do rozpowszechnienia tegoz, da jq. bowiem swiatlo 
pewne i spokojne, dzialajq natychmiast po puszczeniu 
prqdu, oraz ulatwiajq znakomicie podzial swiatla. T o  
tez zastosowanie juz dzisiaj majq. ogromne, tak do 
oswietlania miast, chociaz tylko sposobem pröby, jak 
i do oswietlania wielkich przestrzeni jak hale, zajazdy 
drög zelaznych, drukarnie, sceny teatralne itp. System 
ten ma jednak wielkq w a d ^ , mianowicie jak pröby 
w Londynie wykazaly, jest najdrozszym w zastosowaniu.

Poniewaz do poruszania maszyn dynamo-elek- 
trycznych , Siemens uzywa zwykle motoröw gazo- 
w ych , przeto na tem miejscu uwazam za stosowne
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podac kilka uwag wyjasniaj^cych. Mogloby si§ komus 
dziwnem wydawac, ze do wytwarzania swiatla elektry
cznego uzywa si^ motoröw gazowych. Czyz nie lepiej 
spalic gaz wprost? Na to odpowiedz jest nast^pujqca . 
Uzycie motoru gazowego jest nadzwyczaj dogodnem? 
nie wym aga tak wielkich kosztöw zalozenia, jak zalo- 
zenie maszyny parow ej, wym aga mniejszego miejsca^ 
niepotrzeba budowac komina itd. Nadto uwazac po
trzeba, ze przy takiem zalozeniu, gaz swietlny zapo- 
mocq. motoru gazowego zmieniony zostaje w cieplo, 
cieplo w silij, sila przez maszyny dynamo-elektryczn^ 
w elektrycznosc, elektrycznosc zas przemienion^ zostaje 
w swiatlo. Do zasiienia i lampy Siemensa o sile 36o 
swiec spalic trzeba w motorze o‘75 m. sz. gazu na go- 
dzin^, ktöry to gaz spalony wprost na palniku da 
swiatlo o sile 5o swiec.

System Brusha nalezy do tej samej grupy i od- 
dziala co i lampy Siemensa. W^gle uzyte sa powlekane 
miedzi^ i palq. si§ przez godzin 8, poczem druga para 
w^gli automatycznie je zast^puje. Regulatory te daja 
swiatlo nieröwne, niepewne, ze si^ tak wyraz^ faliste —  
nadto w samej sile swiatla zachodz^ cz^ste zmiany 
nat^zenia.

Podezas pröby oswietlenia opery paryskiej, w cza
sie wystawy elektrycznej w roku 1 8 8 1 r. jedne lampy 
nalez^ce do tego samego przewodu byly prawie ciemne 
podezas gdy drugie jasno swiecily. Regulatory Brusha 
maj^ zwykle sil^ 2.000 swiec, lub wi^cej, a i odzna- 
czcj^ si^ niedogodnosciami, ze wymaga ja nadzwyczaj 
silnego pradu, co utrudnia obejscie si^ z niemi. W  Ame- 
ryce s^ one dosyc rozpowszechnione.

Do tej samej grupy nalezy ogromnie silne regu- 
latory Serrina, nadaj^ce si^ szczegölniej do oswietlania 
fabryk, zastosowane do tego jeszcze przed Jabloczkowem, 
regulatory Gülchera z Bialej w Galicyi, zastosowane do 
oswietlania fabryk w Bielsku i Bialej oraz Piette i Kri- 
zik z Pilzna, uzywane przewaznie w W^grzech i Austryi 
röwniez do oswietlania zakladöw fabrycznych.

Glöwn^ trudnosci^ na jakq. napotykalo w zasto- 
sowaniu swiatlo elektryczne, byla zbyt mala jego po- 
dzielnosc, to znaczy, iz wyrabiano lampy o znacznej 
sile swietlnej —  a jedna maszyna zasilala najwitjcej o 
ile mi wiadomo 40 lamp. Na tej wyzszosci swej, opie- 
ral si^ röwniez gaz w walce przeciw grozqcej mu 
elektrycznosci. A  jednak i ten szkopul dzis do pewnego 
stopnia rozbity. Kawalek obeego ciala wstawiony w prze- 
wöd pr^du stawia elektrycznosci opör, ta pokonuje tenze, 
rozzarzaj^c to cialo przez co wywoluje objaw swietlny. 
Wlasnosc ta jest podstaw^ drugiej grupy lamp tak 
zwanveh lamp \arow ych.

Grupa ta dzieli si$ na dwa dzialy:
1) Lam py incandescencyjne, gdzie si^ swiatlo wry- 

twarza przez przejscia w  prözni, przez wsuniijty 
w przewöd zly przewodnik elektrycznosci.

2) Lam py o niezupelnem zetkni^ciu, gdzie swiatlo 
powstaje na zetkni^ciu dwöch przewodniköw. 
Ten drugi dzial, jako nie przedstawiaj^cy dotych- 
czas dla praktyki wielkiego znaczenia pomijam 
zupelnie.
Opör jaki cialo wsuni^te w przewöd stawia pr^- 

dowi, zalezy przedew'szystkiem od przekroju tegoz ciala; 
im to cialo b^dzie cienszem, tem latwiej si^ rozzarzy.

Zasada ta nie jest weale nowq, bo juz w r. 1841 
M oleyns w Cheltenham patentowal lampij opart^ na tem 
prawie. Po nim nasttjpily usilowania, ktöre jednak nie 
zostaly uwienezone dobrym skutkiem. Dopiero w roku 
1878 wystqpil öw czarodziej w Menlo Parku Edison  
z lamp^, gdzie w bani szklannej bezpowietrznej pr^d 
przebiegal przez w^giel otrzymany ze spalenia kartonu. 
Lam py te mialy byc o sile jednego plomienia gazowego 
i slabsze, a kosztowac ma bardzo malo, znacznie mniej 
jak gaz. Na odglos tej wiesci powstal poploch pomiedzy 
gazownikami. Papiery Tow arzystw  akcyjnych gazowych 
spadly , a papiery spölki Edisona z 20 podniosly na
3.000 z g ö rq  Lecz nie dlugo trwala szcz^scia chwila. 
Lam py te nie dopisaly, gdyz w^giel z kartonu nie byl 
rrwalym. Edison ueiehl i przez lat dwa spalal wszystkie 
mozliwe tkaniny i materye, preparowal je , by tylko 
otrzymac w^giel odpowiedni do sw'ego celu. I rzeczy- 
wiscie na wystawie paryskiej w roku 18 8 1 ,  wyst^pil 
z lamp^, ktöra nadziei nie zawiodta. Lampa ta w osta- 
tniej edycyi wygl^da jak nast^puje: W  bani szklannej 
ksztaltu gruszk i, (z ktörej wypompowano powietrze!, 
ustawionej na odpowiedniej podstawie, wprawiony jest 
pr^eik z w^gla otrzymanego ze spalenia indyjskiej trzciny 
bambusowej, podehwyeony zapomocij. dwöch drueiköw 
platynowvch na biegunach b^d^cych. Dwie sruby w po- 
stumencie sluzq do pot^czenia z przewodem. Wrazie 
puszczenia piqdu, w^giel siij rozzarza i wydaje swiatlo. 
Czas trwania jednej lampy obliczony jest na 3 miesi^ce, 
poczem trzeba nowy w^giel zalozyc i powietrze wypom- 
powac. Cena jednej lampy wynosi okolo i 3 zla. We 
wszystkich urz^dzeniach znac ch^c zblizenia si^ do u- 
rzadzen gazowych. Przy lampach stalych puszcza si$ 
pr^d jak przy gazie jednym ruchem kurka; urz^dzone 
S4 swieczniki na wzör paj^köw gazowych o lulkudzie- 
si^ciu plomieniach, dalej swieczniki ramienne ruchome. 
Pr^d rozdzielony na wzör rur gazowych, gdzie druty 
odpowiednie do sily pr^du maj^ wi^ksz^ lub mniejsz% 
srednic^. Sila swiatla jest 12, 10 lub 8 swiec Lam py te 
swiec% zupelnie spokojnie bez zadnego ruchu, daj^ 
swiatlo czysto biale i S4 pod wzgl^dem bezpieczenstwa 
od ognia zupelnie pewne. Zalozyc je mozna wsz^dzie 
bez wielkiego zachodu. Koszt ich podlug podan spölki 
Edisona: lampa o sile 8 swiec ma kosztowac i cent, 
czyli 2-07 centa, coby odpowiadalo cenie gazu z y ö o  zla. 
za 1 m. sz., czyli swiatlo to dla nas bylo 2 — 3 razy 
drozsze jak gaz.
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Inne systemy nalezq.ce do tego samego dzialu 
jak system S w a n a , M ax im a , Lane-Foxa sq systemowi 
Edisona zupelnie pokrewne, rözniq si^ w konstruk- 
cyi nie wiele, zwykle ksztaltem w^gla lub matery- 
alem z ktörego tenze jest otrzymywany. Lam py te, 
o tak wybitnvch zaletach znajdq nie dlugo ogolne za- 
stosowanie, i sq bardzo niebezpiecznym przecivvnikiem 
oswietlania gazowego. Lam py te przedstawiajq jednak 
jedn^ niekorzysc wyplywajqcq z zasady, ze prqd elek- 
tryczny slabnie- w miar^ rozdzielania go i jezeli sila 
jednego konia przy uzyciu regulatorow daje okolo 600 
swiec to lam py Edisona dajq zaledwie 80— 120 swiec.

Po tvm pobieznym szkicu, wypada mi powiedziec 
slow par^ o kosztach :

Zamiast jednak nudzic W as cyframi ogölnemi po- 
stanowilem wybrac jeden system i na przykladzie przed- 
stawic jak wielkie koszta te bylyby w Krakowie. Do 
tego wybralem system Siemensa, a przedmiot do oswie
tlania Sukiennice i Rynek krakowski.

Obliczenie niniejsze opiera si§ na cenach , jakie 
Siemens w swych kosztorysach podaje.

I. Sukiennice.

Do oswietlenia hali Sukiennic i podcien srednio, 
a wi§c nie zbytecznie, potrzebaby wedlug podan firmy 
Siemens i Halske w W ie d n iü '2 4  lamp o nominalnej 
sile 36o swiec normalnych a mianowicie:

hala dolna . . . .  10 lamp
podcienia . . . .  14  »

Razem . 24 lamp

Lam py na podcieniach bylyby tak urzqdzone, izby 
cztery z nich swiecic m ogly dluzej t. j. po godzinie 10.

Czas ich swiecenia w ynosilby:
24 lampy ä 4 godziny dziennie . . .  96 godzin

4 » ä 4 ” ” . . .  16 »
Razem . 1 1 2  godzin

na rok 1 1 2  X  365 == 40.880 godzin.
Lam py te zasilane bylyby trzema przewodami 

(Stromkreis) wycbodzqcymi z jednej dynamo - elektry- 
cznej maszyny, poruszonej odpowiednim motorem o sile 
18 koni (3/4 konia na lamp§). Dla poröwnania w nast^pu- 
jqcem obliczeniu uwzgl^dniam raz motor parowy, drugi 
raz motor gazowy systemu Otto, jako sq najwi^cej 
w  takich razach uzyw ane.

A. Motor gazowy.

Koszta zalozenia przedstawialyby si§ jak nast^puje:
a) Motor gazowy o sile 18 koni . Zla. 5.6oo-—
b) Montowanie, koszta przesylki,

rury doprowadzajqce gaz . . .  » 40 0 '—
c) Maszyna dynamo-elektryczna z re-

gulatorem . , ...................................  » 2 .200’—

d) 24 lamp dyferencyalnych ä 140 Zla. 3.36o-—
e) 10 latarn do hali ä 73 . . » y 3o '—

f )  14 » do podcieni ä 45 . » 63o’—
g)  4 przyrzqdy do lamp majqcych

si^ palic dluzej ä 34 . . . .  » i 36-—•
h) 4 przyrzqdy do zmiany swiec ä 8 » 32’—
i) 800 m. biez. drutu do przewodöw

a 40 ct  » 320’—
k) Montowanie przedmiotow poz. c)— i)

3o dni ä 6, i 2 pomocy ä i ’ 5o . » 270 ’—-
l) Przesylka i opakowanie tych

p r z e d m i o t o w   » 3oo-—
Razem koszta urzqdzenia . Zlr. 13 .9 7 8 ’—  

Na amortyzacy^ i procent od kapitalu wiozonego 
(5 procent, 4 amortvzacya) liczyc trzeba 9 % , czyli od
kapitalu zakladowego i2  58’02 zlr.

.. . I 258’02
czyli na lampe 1 godzine ------—  =  3-o8 centa.

1 1 2  X  36d
Koszta wydobywania swiatla na dzien :

a) Gaz do poruszenia motoru o 'y 5 X
1 12 n= 84 m. ä 9 ct............................. Zla. 7’56

b) Obsluga i smar itd................................. » 2 ’ 5o
c) W^giel do lamp 1 1 2  ä 7 ct. . » 7 ’&4

Razem . . Zla. l 7 '9°
Na rok 17 'po X  365 =  6. 533’ 5o Zla.

a godzin^ i lamp^ —  [g centow.

Zestawiajqc to, otrzymujemy nast^pujqce koszta 
roczne:

a) Procent i amortvzacya . . . .  Zla. i .258’02
b) O sw ie t le n ie ..............................................  » 6.533’ 5o

Razem . . Zlr. 7 .791 • 5 2
Na lamp§ i godzin^:

a) Procent i amortvzacya . . . .  ent. 3’o 8
b) O sw ie t le n ie ..............................................  „ i 6 - —

Razem . . » ip ’o8
Porownajmy te cyfry z ga z e m :
Jedna lampa Siemensa ma nominalnej sily swiatla 

36 plomieni gazowych, strata przez bani^ szklannq 1/3 
a wnje 24 plomienie gazowre. Nadto lampy wisialyby 
w w'ysokosci 5-oo a lampy gazowe w wysokosci 3’ 5o 
a wi^c znaczqc oswietlanie gazowe przez Cr a oswietle
nie elektryczne przez E :

E : G —  5’oo : 3 ’ 5o czyli 
E  \ G —  25,00 : i 2’25 z :  1 : 2  

czyli lampa Siemensa zast^powalaby 12  plomieni. ga
zow ych , a poniewaz plomien gazowy spala 142 1. 
na godzin^ przeto dla zastqpienia lampy potrzebaby 
spalic gazu 12 X  0^142 2= [ '704 m sz. ä 9 ct. =  
0 , 1 5336 Zla. Koszt trzebaby powi^kszyc jeszcze o pro
cent i amortyzacyq kosztöw zalozenia. Koszta zaloze
nia liczqc 5o zlr. na plomien, wytioszq 600 zlr. na 12 
plomieni a poniewaz koszt zalozenia jednej lampy S ie 
mensa wynosi 1 3 "978 okrqglo 14^000 podzielone przez
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24 =  584, przeto koszta zalozenia sq mniej wi^cej 
rowne, a wi^c procent i amortyzacya bedzie röwnq, czyli 
mozna poröwnywac tylko koszta samego oswietlenia.

Koszt oswietlenia elektrycznego 22  16 ct.
» » gazowogo =  1 5336 ct.

Koszta wi^c sq rowne i gdyby chodzilo o lepsze 
oswietlenie, anizeli dzisiejsze, moznaby zaprowadzic 
oswietlenie elektryczne.

B. Motor parowy.
a) Maszyna parowa o sile 18 koni

z kotlem i montowaniem . . Zla. 10.000* —
Maszyna elektrvczna jak wvzej . » 7.978-—

Razem urzqdzenie . Zla. 1 7.978 —
9 %  na procent i amortyzacya =2 Zla. 1 . 6 1 8'02
co czyni na plomien i godzin^ . »

■p\
roOOÖ

Utrzymanie na dzien:
4 X  1 §  X  10 z u  720 kg. w^gla ä 80 z : Zla. 5-76
Maszynisci i p a l a c z ..................................... » 3'oo
Obsluga, smar i w o d a .............................. » 2'50
W^gle do l a m p ........................................... )) 7-84

Razem dziennie Zla. 1 q-10
na lamp^ i godzin^ 17  centöw.

Rocznie 365 X  19 ’ >0 —  6.971-56 Zla..
Koszta roczne :

a) Procent i amortyzacya . . . . Zla. 1.61 8-02
b) Koszta oswietlenia razem . » 6.97 1 "5o

Razem Zla. 8 .589-52
Na lamp§ i godzin^:

a) Procent i amortyzacya . . . . ent. 3-g 5
b) Koszt o sw ie t le n ia ............................... » 1 7-00

Razem ent. 20-g 5
W  porownaniu z gazem :

Koszt oswietlenia gazem j. w. . ent. 0.1 5336
Zas elektrycznosci:

j. w. na lamp^ i g o d z in ^ ........................ 0 .1700
Plus kosztow 11a procent i amortyzacya

0.0395 -  - o .o3o8 .............................. » 0.0087
Razem Zla. 0 .178 7

czyli o 2 ]/2 centa wi^cej na lamp^ i godzin^.

II. Oswietlenie rynku.
Rynek krakowski jest w przyblizeniu kwadratem 

o 200 m. dlugim boku, po strqceniu budynköw stojq- 
cych na n im , zajmuje powierzchni do oswietlenia 
3 5.000 m. p. liczqc odleglosc lampy od lampy 40 m. 
moznaby go oswietlic dobrze 26 lampami Siemensa. 
Przyjmuj^ jako inotor —  maszyn§ gazowq. Koszta 
urzqdzenia jak z poprzedniego widzielismy, wynoszq 
w ogöle 600 zlr. na jednq lamp§.

Lam py te swiecilyby siij, przyjmujqc czas dzisiaj

w Krakowie za podstaw^ sluzacy t. j. dla lamp calo- 
nocnych 3.792, dla lamp pölnocnych 2.046 godzin r o 
cznie —  w i^ c :
20 lamp ä 2 . 0 4 6 .................................................. 40.920 godzin

5 » ä 3 . 7 9 2 ............................................ 22 752 »
Razem . . 63.672 godzin

czyli przeci^ciowo dziennie 174  godzin.

Obliczmy teraz koszta rocznego oswietlenia:
Koszta urzqdzenia:

24 lamp ä 600 Zlr.  Zla. 1 5.600
9 %  na amortyzacya i procent rocznie . » 1.304

na lamp^ i godzimj 5 3 5 ° ^  —  ° ' 0205 Zla.

Koszta utrzymania na dzien:
1. 0-75 X  174  —  i 3o-5 m. sz.
2. Gazu do motoru ä 0-09 =  . . Zla. i 1 7 4

Obsluga i smar — .............................  » 3'oo
3. W ^gle do lamp 174  X  9’°7  —  ” 1 2 ’ 1 8

Razem na dzien . . Zla. 26 -9-2
2  6  ’ Q 2

Na lamp^ i godzin^ =  o ' i 5ä Zla.
174

Na rok 26-92 X  365 —  9.825-80 Zla. 
Zestawienie kosztow na r o k :

1. Procent i amortyzacya . . . .  Zla. 1.304-—
2. Koszta o s w i e t l e n i a ............................  » 9.815-80

Razem . . Zla. 1 1 . 129 -8 0

Na lamp^ i godzin^:
1. Procent i amortyzacya . . . .  Zla. o"02o5
2 . Koszta o s w i e t l e n i a ............................  » o - i 55

Razem . . Zla. 0 ' '7 55

Przypuszczajac, ze lampy elektr. wisza 5'0 m. wv- 
soko, zas gazowe 3’ 5, to lampa Siemensa zast^puje 12 
lamp gazowych. Lampa gazowa kosztuje na godz. 0-0128 
zlr. to 12 kosztuje 12 X  0-0128 2= o-i 536 a wi^c 
mniej wi^tej koszta rowne. Swiatio byloby 6 — 8 razy 
silniejsze jak dzisiaj.

Na zakonczenie pozwol^ sobie pare uwag. O sto- 
sownosci uzycia kazdego oswietlenia rozstrzvgac musi 
koszta i potrzeba. Tarn gdzie jest motor w zapasie jak 
w fabrykach, gdzie koniecznie potrzeba osw-ietlenia nie- 
przedstawiajqcego niebezpieczenstwa od ognia, lub na- 
reszcie gdzie potrzeba oswietlenia luksusowego zbytko- 
wnego, tarn mozna i nalezy uzyc oswietlenia elektry
cznego. Dzisiaj oswietlenie elektryczne jest stanowczo 
dla nas za drogie, lecz przy ogromnvch posc^pach, jakie 
na tej drodze i w kierunku kosztow widzimy, spodziewac 
si^ nalezy, ze gdy za lat par^ inny prelegent siqdzie na 
moirn miejscu, nie bqdzie czytal przy kiepskiem oswie- 
tleniu desauskiego gazu , lecz przy jasnern slonecznem 
swietle elektrycznem. S ^ c^ sn y Zaremba.

Krakow w maju 1882 r.
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W SPRAWIE PORACZENIA
D Z W I G N I  i C Z A S O P I S M A  T E C H N I C Z N E G O

\v jed e n  w spö ln y  o rga n  obu  T o w a rz y stw  •).
 ----------

Dwa mamy w kraju pisma techniczne fachowe, a sprawa 
ich zlania w  jeden organ, ma juz swoj^ history^, niestety bez do- 
datniego wyniku. *

Nie b§d$ rozwodzit si$ nad przebiegiem dwakroc wznawia- 
nych w  tej mierze usitowan , i powodami ich bezskutecznosci, za- 
znacz§ tylko, ze röwnie krakowskie Towarzystwo techn. w  pismie 
z 3 maja 1879 r. L. 17, jak i Towarzystwo politechniczne lwowskie 
w  odpowiedzi z 25 lipca 1879 r. L. 277, uznaty korzysci plyn^ce 
ze wspölnego wydawnictwa i dla obu Towarzystw i dla spraw te- 
chnicznych krajowych.

Rzeczywiscie tez korzysci te az nazbyt s^ widoczne.
Liczne przyczyny, ktörych vvyjasnienie nie przedstawia szcze- 

gölnego interesu, nadaty obu naszym pismom cech§ pewnej jedno- 
stronnosci; »Dzwignia« jest dzisiaj pismem inzynierskiem, a scisle 
bior^c mechaniczno-technologicznem , »Czasopismo« zas sktania si§ 
widocznie ku budownictwu. Pisma te uzupetniajq si§ wprawdzie w ten 
sposöb, jednak tylko pozornie, gdyz malo jest techniköw, ktörzy by 
oba czytywali systematycznie; wi^kszosc przestaje na jednem z nich, 
nie chc^c lub nie mog^c ponosic podwöjnych na ten cel kosztöw.

Jedno wspölne pismo usuwa t£ niedogodnosc , a stajgc si§ 
skutkiem wspölpracownictwa sil inzynierskich, mechaniczno-techno- 
logicznych i architektonicznych, zupelniejszem i wszechstronniejszem, 
utrzymac moze Czytelnika w  ci^gtej» wiadomosci o post^pie i ro- 
zwoju calej wiedzy technicznej, nie zas pojedynczych tylko jej 
gal^zi, przyczem, co najwazniejsza , czytelnik za t£ dostatniejsz^ 
publikacy^ zadnych wi^kszych kosztöw ponosic nie b^dzie.

Jezeli co najmniej dwa pisma polityczne s^ konieczne do 
wyrazenia opinii przeciwnych stronnictw i wyjasnienia spraw przez 
scieranie si<£ zdan, to inaczej ma si§ rzecz z pismami fachowemi;  
pismo polityczne nie moze byc röwnoczesnie post^powem i kon- 
serwatywnem, ale pismo fachowe nietylko moze lecz powinno nawet 
uwzgl^dniac rbzne zapatrywania, i tak samo umiescic rozpraw^ do- 
wodz^c^, np. ze Peltew trzeba koniecznie sklepieniem nakryc jak 
rozpraw§ wykazuj^c^, ze tego w  zaden sposöb czynic nie nalezy, 
skoro tylko obaj autorowie w y w ody swoje  nalezycie uzasadnic potrafi^.

Dla rzekomej moznosci wyrazania zdan przeciwnych, nie po
trzeba zatem wcale istnienia dwöch pism fachowych i jedno dobre 
pismo obecnym naszym potrzebom najzupelniej zadosc uczyni.

Materyal literacki, ktörymby dysponowano wrazie zlania si§ 
obu pism w jedno. jest znaczny. »Dzwignia« drukuje rocznie 20, 
»Czasopismo« 17  arkuszy w  formacie cokolwiek mniejszym odpo- 
wiadaj^cym 14 arkuszom »Dzwigni«, razem wi$c wychodzi dzisiaj 
rocznie okolo 34 arkuszy jej formatu. G dyby kazdy numer nowego 
pisma obejm owal 2 1/2 arkusza druku formatu »Dzwigni«, stanowi- 
loby to rocznie 3o arkuszy, a Redakcya daj^c tak obszerne numera 
ze nawet wzi^scby nalezalo pod rozwag^, czy nie lepiej wydawac 
pismo dwa razy w miesi^c, moglaby byc w  wyborze artykulöw

*) Artykul ten nadeslany nam przez Autora, byl drukowany 
w lipcowym numerze »Dzwigni«. Milo nam stwierdzic, iz Szanowny 
Autor zajmuje w  niniejszym artykule to samo stanowisko, jakie 
zaj^lo krak. T o w . techniczne , w  propozycyach czynionych T ow. 
politechnicznemu przed zalozeniem »Czasopisma« naszego. S^dzimy, 
iz sprawy t§ poddadzjj scislemu rozbiorowi zarz^dy obu Towarzystw. 
Zarazem upraszamy naszych Czytelniköw o objawienie nam swych 
zapatrywan w  przekonaniu, iz dyskusya publiczna wplywac musi 
korzystnie na dalszy przebieg sprawy. (R r\yiP- Red.).

dose wybredn^, bez obawy, aby jöj materyalu zbrakto; stan taki 
wplyn^tby znöw nieslychanie pomyslnie na jakosc pisma.

»Dzwignia« odbija dzisiaj 65o a »Czasopismo« 200 2) egzem- 
plarzy; pismo skombinowane rozehodziloby si§ zatem w 85o a 
nawet w  900 egzemplarzach, jezeli zwazymy, ie  staj^c si§ skutkiem 
fuzyi, lepszem zyskaloby zapewne wi^cej prenumeratoröw anizeli 
ich jest obeenie.

Pismo fachowe w  900 egzemplarzach si$ rozchodz^ce, jest 
pot^ga, a gdy zapatrywania przezeh wypowiedziane nie dadz^ si$ 
ani lekcewazyc ani przemilczec, b§dzie ono mogto daleko stanowezej 
i energiczniej domagac si§ poprawy podrz^dnego stanowiska, jakie 
dzisiaj technicy zajmuj^, anizeli kazdy z naszych dzisiejszych orga- 
nöw, ktöre w slusznem ocenieniu swego ograniezonego wplywu, w  tej 
kwestyi dla nas pierwszorz^dnej wcale glosu prawie nie zabieraj^.

Stanqwszy na niewzruszonej podstawie uczciwosci i inteli- 
gen cy i , solidarnosci i zgody, na wewn|trz spojeni w§zlem stowa- 
rzyszeri technicznych, w ywalczym y niechybnie to stanowisko jakie 
nam si§ stusznie w  spoleczenstwie nalezy, jezeli stworzyc i utrzy
mac potrafimy silny zywotny organ, daj^cy najlepszjj sposobnosc 
objawiania na zewn^trz w sposöb godny i powazny, tego co nas 
blizej obehodzi, i wywierania na drodze publicystyki nacisku na 
kola fakultetowej inteligencyi, przyzwyczajonej liczyc technika do 
klasy przyzwoitszych rzemieslniköw.

Nietylko wi$c wiedzy technicznej stuzyc moze dobrze przy- 
szle nasze pismo, ale tez i nam technikom.

Lecz na jakich podstawach nast^pic ma owa tak poz^dana 

owa fuzya?
Jakkolwiek w  daniu praktycznej odpowiedzi, na to pytanie 

lezy wtasnie cala trudnosc pomyslnego zalatwienia sprawy, to jednak 
da si<£ ona pokonac, jezeli tylko uznamy zasadq, ze chodzi o rze- 
czywiste zlanie si^ dwöch röwno uprawnionych pism w jedn^ calosc, 
a nie o aneksy^ jednego pisma przez drugie, ani tez o powierz- 
chowne, tylko nakrycie jednym kapeluszem dwöch tak röznych 
braci jak lwowianina i krakusa.

Technik,  czlowiek praktyczny, przedewszystkiem wiedziec 
musi, jakiemi sitami pieni^znemi rozporz^dza. W  okraglych liczbach 
rzecz przedstawia si§ mniej wi^cej nast^pujgco.

Towarzystwo polit. lwowskie liczy Cztonköw 55o a subwen- 
cyonuje »Dzwigni^« roczn^ kwot^ 1200 zlr., tj. daje na arkusz druku 
60 zlr., kazdy Czlonek placi zatem na »Dzwigni^« 2 zlr. 2 cent.

Krakowskie Towarzystwo techniczne liczy Cztonköw i 3o a 
subwencyonuje »Czasopismo« kwot^ 5oo ztr., t. j. daje na arkusz 
druku formatu »Dzwigni« 35 z lr. ;  kazdy Czlonek placi zatem na 
»Czasopismo« 3 zlr. 85 ct. Gdyby arkusz pisma wspölnego sub- 
wencyonowano kwot^ 60 zlr., co najzupelniej wystarcza, to roczny 
dodatek wynositby przy 3o arkuszach 1800 zlr., a ze konsumeya 
numeröw bez uwzgl^dnienia przedptacicieli stoi w prostym stosunku 
do liezby cztonköw kazdego Towarzystwa, przeto i subwencya w  tym 
samym stosunku skladana byc winna. Poniewaz liezba cztonköw 
w jednem i drugiem Towarzystwie jest zmienna i w  drobiazgowe 
jej obliczenie wdawac si$ nie mozna, wi$c przyj^cby nalezalo jako 
podstaw^ pokrywania subwencyi, stosunek Towarzystwa lwowskiego 
do krakowskiego jak 4 : 1 ,  t. j. do owych 1800 zlr. ;  czy subwencya

2) 25o egzemplarzy. (P. R .).
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w miar$ potrzeby byteiby podw yiszonq. czy obnizon^, zasada jej 
rozdziafu zmianie podpadac nie ma.

Stosunek proponowany jest wprawdzie inny anizeli obecny, 
ale przypominac nie nalezy, ze Towarzystwo politechniczne lwowskie 
plac^c rocznie o 240 zir. wi^cej anizeli dot^d, zyskuje  przewaznie 
wptyw na jedyne pismo peryodyczne techniczne w kraju, T o w a rz y 
stwo krakowskie zas czyni za oszcz^dnosc rocznfj 140 zir., ofiar$ 
z swej dotychczasowej samodzielnosci literackiej, moralnie i mate- 
ryalnie subwencyonuj^c nadal pismo, na ktöre tylko malo wpiywac 
b^dzie mogio; dzisiejsza subwencya udzielana »Czasopismu«, jest 
zreszt£j w proporcyi do dochodöw Towarzystwa technicznego krakow
skiego o wiele za wysoka, na czem mocno cierpi rozwöj biblioteki, 
ktöra pomnaza si<£ chyba tylko pismami dla Redakcyi niezb^dnemi.

Komitet redakcyjny skladac si§ powinien na przysziosc z 9-ciu 
cztonköw, z ktörych szesciu wybiera Towarzystwo politechniczne, 
z danych stosunköw w y n ik a ,  ze Komitet ten dzielic si§ musi na 
komitet gtöwny z szesciu Cztonköw we Lw ow ie  i filialny z trzech 
Cztonköw w Krakowie. Komitet gtöwny bada materyai literacki ze- 
brany bezposrednio we Lw o w ie  i materyat zebrany i nadestany 
przez sw^ fili§ krakowsk^ i decyduje o uktadzie num eröw; wrazie 
zachodz^cej röznicy zapatrywah miqdzy Komitetem gtöwnym a fili§, 
rozstrzyga stanowczo na przemian w  jednym roku Prezes T o w a 
rzystwa politechnicznego lwowskiego a vv drugim Przewodnicz^cy 
krakowskiego Towarzystwa technicznego. Administracy^ prowadzi

wyt^cznie Towarzystwo lwowskie i ogtasza co rok wyczerpuj^ce 
sprawozdanie finansowe w  pismie wspölnem.

Stosunek powstaj^cy w  ten sposöb powinien byc wtasciwie 
staty; istniec tak dtugo, dopöki tylko oba Towarzystwa s^ w  stanie 
przyj^rym obowi^zaniom zadosc uczynic; aby jednak zastrzedz dla 
kazdej strony wolnosc wycofania si$ bez nagtej katastrofy i bez 
narazenia pisma na dekompletowanie zacz^tego rocznika, moze ro- 
zwi^zanie umowy zawsze tylko od i-go stycznia kazdego roku na- 
stqpic, za poprzedniem pötrocznem wypowiedzeniem obu Towarzy- 
stwom przystugujacem.

Pierwsze kroki celem reprezentacyi i obrony interesu techni- 
köw zrobiono przed laty pi^ciu czy szesciu , zaktadaj^c oba towa
rzystwa krajowe techniczne; posuni^to si$ znöw naprzöd, tworz^c 
dla tych towarzystw organa publicystyczne, teraz zas okazuje si§ 
potrzeba zasilenia i wzmocnienia tych organöw, ktöre im tylko 
zlanie si$ w jednosc nadac moze.

Concordia res parvae crescunt, discordia quam 
m axim ae discipuntur!

Niechaj c i ! dla ktörych swiat konczy si§ przy rogatkach ich 
miasta, siedz^ samotnie w  cieniu wiezy swego parafialnego kosciota, 
wi^kszosc uj^wszy si§ za r^ce, isc winna naprzöd, bo kto nie idzie 
naprzöd ten si$ cofa !

Nec leopolita nec cracoviensis.

W sprawie I. Zjazdu Techniköw polskich w Krakowie.

1 1 .
(p a trz  N r . 12 z

Za par§ tygodni odbijdzie si^ Zjazd. Nie bijdzie zapewne 
oboj^tnem dla Szanownych Czytelniköw dowiedziec s i^ , jak stoi 
obecnie sprawa i co Komitet zjazdowy przez te kilka miesi^cy 
zdziatat; dla szczupiosci zas miejsca ograniczymy si^ na tresciwem 
przedstavvieniu rzeczy.

Proponowany przez Towarzystwo politechniczne lwowskie 
kwestyonaryusz uzupelniony dodatkami Towarzystwa krakowskiego, 
utrzymal si<j w tej postaci, jak go przedstawilismy w Nr. 12 »Cza- 
sopisma« z roku 1881 .

Sprawy w ystaw y materyalöw surowych i wyroböw fabry- 
cznych budowlanych, pol^czonej z wystawy prac technicznych, po- 
stanowiono zgodnie odtozyc do nastijpuj^cego zjazdu, raz dla braku 
czasu do poczynienia potrzebnych przygotowan, a povi'töre dla 
braku koniecznych pod tym wzgl^dym danych.

Zestawiajqc czas przeznaczony na piace kongresu z donio- 
slosci^ kwestyj w programie figuruj^cych, dochodzi siij do wniosku, 
ze nie latwo przyjdzie w  kilkunastu godzinach porz^dek dzienny 
wyczerpac. T o  bylo powodem, ze Komitet zmuszonym byl program 
zamkn^c, a tem samem kilka waznych kwestyj z röznych stron 
podniesionych od wlasciwych obrad usun^c, zostawiaj^c im tylko 
miejsce w  rubryce »odczytöw« albo w  Sprawozdaniu zjazdowem 
drukowac si§ majgcem.

Zapowiedziano mianowicie nast^puj^ce wyktady, rozprawy 
i odczyty : O nale^ytem w yzyskaniu  bogactiva krajowego w \ie- 
mi ukrytego, jak nafty w  Galicyi , a zelaza, w^gla i soli w  Kröle- 
stwie kongresowem , (p p . : Görny z Inowroctawia, Syroczynski ze 
L w ow a ,  Nawratil z Galicyi); W yklad {  dziedziny Elektro-techniki,
(p. bar. R .  Gostkowski ze Lwowa);  O wadliwosci konstrukcyj bu
dowlanych i nieracyonalnem \astosowywaniu m ateryalöw w bu- 
downictwie ze w^gl^du na nas% klimat i bogactwo rod^imych 
materyalöw surow ych , (p. L. Radwanski ze L w o w a ) ; Odczyt o

roku  1881).

\amku na W aw elu, (p. S. Odrzywolski z Krakowa); O wa\no- 
sci spostr^e^eh meteorologic^nych i badah hydrologic^nych  na 
polu inzynieryi cywilnej, (p. W. Czarlinski z Warszawy);  O urzq- 
d\eniu \bioru m ateryalöw surowych naszego kraju i stacyi do- 
swiadc^alnej;  obmyslenie srodkow ro\woju przem yslu krajowego, 
mianowicie drobnego; ro\patr\enie warunkow, jakiem iby mojna 
^abe^piec^yc f y c ie  i bezpieczenstwa robotniköw przed mo^liwemi 
wypadkam i, (wnioski Redakcyi »Inzynieryi i Budownictwa« w War- 
szawie). Niektöre z poczynionych przez t<jz Red akcyi  wniosköw, 
jak utworzenie komisyi zlozonej z delegatöw pojedynczych T o w a 
rzystw technicznych, stworzenie funduszu na popieranie i przepro- 
wadzenie decyzyi wiecu, zebranie funduszu na wydanie Slownika 
technicznego, nie mozemy uwazac za oryginalne, d^z^ one bowiem 
w rezultacie do wskazanej przez Towarzystwo techn. krakowskie 
mysli utworzenia ogölnego zwiqzku techniköw polskich — mysli, 
ktör| zreszt^ T o w . politechn. lwowskie a i Redakcya »Inzynieryi 
i Budownictwa« za niepraktycznt; ( ? )  uznaly.

Nadeslali nadto swoje  prace:  pan J. Swiecianowski z W a r 
szawy, dzielo w  j^zyku francuzkim wydane p. t . : Essai sur l ’echelle 
musicale, comme loi de l ’harmonie dans l’univers et dans l’a r t ; 
oraz pan S. Kosinski z Warszawy, rysunek i opis w'ynalezionego 
przez siebie i patentowanego przyrz^du do osuszania i desinfekcyi 
mieszkan za pomoc:} rozgrzanego powietrza.

Czy wszystkie powyzsze przedmioty dadz^ si^ wyczerpac — 
watpimy. Przy najtresciwszem przedstawieniu rzeczy jest prawdo- 
podobnem, ze na wiele z nich czasu zabraknie. Zawöd jaki z tego 
powodu spotka Autoröw, da si^ po czesci wynagrodzic zamieszcze- 
niem wszystkich nadestanych rozpraw w  Sprawozdaniu zjazdowem.

Poniewaz w programie Zjazdu jest zwiedzenie miasta, K o 
mitet postaral si£ o kompetentnych przewodniköw i zaprosil pp.: 
prof. Wl. Luszczkiewicza, (koscioly); p. T. Prylihskiego, architekta
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(W a w el) ; p. K . Zaremb%, archit. (szpitale i zaktady dobroczynne); 
p. J .  Nied^iatkowskiego, naczeln. budown. miejsk. (budynki miej- 
skie); p. E . Serkowskiego, nadiniyniera, (wycieczka na mogit§ Ko- 
sciuszki). Nie szcz$dzqc zas zachodöw, aby Zjazd uczynic jak najli- 
czniejszym, Komitet wystaral si<̂  o opust cen jazdy na kolejach, 
prawie ogölnie o ys) i czyni wszystko co w jego mocy, aby go- 

sciom dostarczyc bezplatnych kwater, lic^qc w tym w^glgd^ie na 
poparcie miejscowych Ctfonköw, ktöre go pewnie nie zawiedzie. 
Nakoniec wspaniaiomyslne datki ze strony Swietnej Rady miasta 
i W ys. Wydzialu krajowego postawiiy Komitet w moznosci znizenia 
wkladki na 4  ztr. od osoby. Suma 900 ztr., ofiarowana przez 
Miasto (5oo) i Wydziat krajowy (400 ztr.), wystarczy na op^dzenie 
kosztöw, podrozy do W iel iczk i , druköw, wydatköw pocztowych itd. 
Nie moglibysmy oznaczyc bodaj w  przyblizenia liczby uczestniköw,

z tego wzgl^du, ze kota techniczne w Warszawie, Poznaniu i T o -  
warzystwo politechniczne lwowskie osobno ochotniköw werbuj^. 
Juz teraz wszakze powiedziec mozemv, ze Zjazd, mimo politycznych 
przeszköd i elementarnych wypadköw ostatniego miesi^ca, b^dzie 
licznym, czego w  interesie sprawy kazdy z nas zyczyc sobie po- 
winien. M. Dqbrowski.

Uprasza si<£ Szanownych pp. Techniköw, ktörzyby mogli do
starczyc kwater dla gosci podczas 3 dni Z jazdu, lub wiedzieli o 
takowych, o zawiadomienie o tem korespondentk^ Sekretarza T o -  
warzystwa (M. D qbrowski, ul. sw. K r z y z a , Nr i 3). Poz^dane s$ 
pomieszczenia bezptatne, albo za unjiarkowan^ optat^.

Komitet zjazdowy.

R O Z M A I T O S C I .

Od Redakcyi. Prof. H. Lindquist, wystqpit z Redakcyi Czaso- 
pisma naszego, natomiast wstapili p p . : W ladyslaw  K lugier, inz. cy- 
svilny i Ja n  W dowisqewski, architekt.

Wodoci^gi w Krakowie. Rada miejska polecita inzynierowi 
cywilnemu. p. W ladyslaw ow i K lugerow i poczynienie badan wody 
gruntowej w okolicy K rakow a,  kt<5rq to czynnosc rozpocz^t pan 
Klugier poszukiwaniami w  dolinie Suloszöwki. Budownictwo miej- 
skie ma wypracowac projekt,  tras^ oraz przyblizony kosztorys na 
wodociqg ze .zrödet Regulickich. Jak  widzimy, praca ta dostala si^ 
nareszcie we wtasciwe r^ce, t. j. w  r^ce techniköw.

Budowa teatru w Krakowie. Ankieta teatralna uchwalita przed- 
stawic Radzie miejskiej wnioski w sprawie budowy teatru, w mysl 
ktörych budynek miatby stanze na parceli poszpitalnej przy' placu 
sw. Ducha (patrz artykut p. K. Zareniby, umieszezony w Nr. 5, 
1881 roku naszego pisma), zas plany uzyskane byc maj^ drog|  
konkursu.

Zaprowadzenie zeglugi parowej na Dniestrze. Wedtug pisma 
Das Sch iff  Nr. 1 1 9  r. 1882, austryackie ministerstwo udzielito dy- 
rektorowi Towarzystwa handlowo-rolniczego p. Bronislawowi Slo- 
neckiemu w Stanislawowie i inzynierowi cywilnemu Kaqim ierqowi 
Saw arskiem u  we L w o w ie ,  koncesy^ na zaprowadzenie zeglugi 
parowej, za pontoc^ statköw holowniczych na Dniestrze, na prze
strzeni Halicq-Oknpy, tak dla przewozu osöb jakotez i towaröw.

Kanat t^czqcy Dniestr z Sanem. Wedtug Fremdenblattu, 
inzyn. Feliks Laurent, uzyskat koncesy§ na utworzenie Towarzystwa 
akcyjnego, celem wybudowania kanatu mi^dzy Sanem  a Dniestrem 
i zaprowadzenie na nim tudziez na Wiste, Sanie  i Dniestrqe zeglugi.

Regulacya Dunaju. W^gierskie ministeryum komunikacyi za- 
twierdzito juz plany regulacyi görnego Dunaju w  granicach korony 
w^gierskiej. Regulacya ta ma byc ukonezon^ w przeci^gu 8 lat 
a koszta jej obliczono na 16 milionöw ztr., z ktörych 2 wliczono 
w budzet roku i 883.

Rozszerzenie zeglugi tancuchowej na Dunaju. Towarzystwo 
zeglugi parowej 11a Dunaju, otrzymato juz od austryackiego alpej- 
skiego Towarzystwa görniczego, jak röwniez od Towarzystw czeskich 
i zagranicznych oferty, na dostarczenie fancucha dla Dunaju, ktö- 
rego koszta obliczono 11a 1,800.000 ztr. M .

Konkurs na plany budynku dla parlamentu niemieckiego, zo-
stat w dniu 24 czerwca b. r. rozstrzygni^tym po osmiodniowych 
naradach jury. Dwie pierwsze nagrody (tö.ooo Rm.) otrzymali:  
architekt Pawet Wallot z Frankfurtu i prof. Thiersch z Monachium; 
trzy drugie (10,000 Rm.) architekci: Kayser i Grossheim, Cremer 
i Wolfenstein, H. Seeling z B e r l in s ; zas pi^c trzecich nagröd 
(3.ooo Rm.) architekci: Giese i Weidner z Drezna, H. Stier z Ha- 
no w eru , L. Schupmann, Busse i Schwechten, Ende i Beckmann 
z Berlina. Sa to z matemi wyjtpkami. architekci nalez^cy do mtod- 
szej generacyi. Opröcz prac r.agrodzonych zakupiono 10 projektöw 
po 2000 Rm., mi^dzy ktöremi znajduje si<j projekt p. Zygm unta 
Gorgoleivskiego  z Berlina. Z projektöw nadestanych »po za kon- 
kursem«, zakupiono za 10,000 Rm.,  projekt prof. Ferstla z Wiednia.

Choroby powstaj^ prZez wydobywanie si§ zepsutego powie
trza z ziemi bijd^cej pod budynkiem , szczegölniej podczas nagtego 
spadania barometru. W artykule Dra F . Rabitscha w Klagenfurcie 
wykazano, iz z dtugiego szeregu spostrzezen wynika jako 7 5 ^  w y 
padköw, liczyc wypada na zapadni^cie ostre kataralne przewodu 
pokarmowego, a ktöra to choroba jednoczesnie z nagtym spadkiem 
barometru siej pojawita. Jestli spostrzezenie doktadnem, to wynika 
z niego koniecznosc ziemi§ pod budynkami jakotez pod ulicami 
izolowac, to jest, pokryc warstw^ nieprzepuszczaln|, ktöraby byta 
przeszkod| dla wsigkania szkodliw.ych i wydobywania si^ zepsu
tego powietrza z ziemi.

Deut. Vierteljahrschrift fü r  öffentl. Gesundheitspflege 1881.

Od R edakcyi.

Rycina druga do „Willi“ , prof. Odrzywol- 
skiego, do^ezonjj bqdzie do nast^pnego numeru.

Do niniejszego numeru dof^ezamy pierwszy arkusz 
M a te ry a lö w  do S lo w u tk a  teclm iczncg'o  
poUkieg;o.

 ■■><#><  .............

W  d ru k a rn i „C Z A S U “ F r . K luczyck iego  i Sp., j)od zarzjjdem  J .  ta k o e iö s k ie g o . — O d p ow iedz ia ln y  R e d a k to r  i  W y d aw ca : W2. R ozw adow ski.
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C z a s o p is m o  T e c h n ic z n e

S  P R  A W O  Z D A N I E

l P I E R W S Z E G O  Z J A Z D U  T E C H N I K Ö W  P O L S K f C H
w dniach 8, 9, 10 wrzesnia 1882 r. w Krakowie odbytego.

(kk)rzyznac trzeba, ze Komitet zjazdowy doznal przy- 
o jemnego rozczarovvania, gdy zobaczyl, o ile si$ 

w swych obliczeniach pomylil. PoczqJkowo bowiem, 
zgtoszenia kolegöw zamiejscowych szly nadzwyczaj le- 
niwo, lecz im blizszym byl termin zjazdu, tem te zglo- 
szenia stawaly si^ liczniejsze i ogölem cyfra uczestniköw 
wzrosla do powaznej liczby 320. Jezeli si^ rozwazy, ze 
pod jesien technicy trudniacy si^ prywatna praktyk^, cu- 
krownicy, gorzelnicy itp. ’od swych zaj^c oddalic si^ nie 
moga, to przyznac trzeba, ze udzial w owym pierwszym 
zjezdzie byl stosunkowo bardzo licznym, i swiadczyl, jak 
dobr^ i zbawienn^ byla mysl zwolania zjazdu. Z liczby 
3ao uczestniköw przypada w przyblizeniu na Kongresöwkq 
120, na Prowincye zabrane io, na zabör pruski 3o, na 
Galicy i 8o, na K rakow  70, zas 1 o z röznych krajöw.

D zieii ?  w rz e s n ia  1 8 8 2 .
Nalezy sicj Komitetowi zjazdowemu uznanie, iz 

przed rozpoczijciem urz^dowych czynnosci, staral si^ 
uiatwic przybylym  zapoznanie si§ w zajem ne, przez 
urz^dzenie towarzyskiego zebrania w sali ogrodu Strze- 
leckiego. Przyczynilo si<£ to niepomiernie do owego 
serdecznego tonu jaki spostrzedz mozna bylo we wszyst
kich czynnosciach zjazdu.

W  sali ogrodu Strzeleckiego o godzinie 7-mej 
wieczorem zebralo si^ okolo 200 uczestniköw. Czlon- 
kowie komitetu i uczestnicy miejscowi czynili, ze si^ 
tak wyrazimy honory, starajac uiatwic zapoznanie si^ 
wzajemne kolegom przybylym  z röznych stron kraju 
naszego. Omawiano pojedyncze punkty program u, u- 
dzielano sobie wzajemnie spostrzezen, porozumiewano 
si§ w rozmaitych sprawach a wesola pogadanka prze- 
ci^gta si§ az do jedenastej wieczorem.

D z ie n  8  w rz e s n ia  1 8 8 2 .

P o s i e d z e n i e  p i e r w s z e .
Punktualnie, jak program oznaczal, o godzinie 

wpöl do 1 1  -tej rano zapelnila si§ szczelnie sala Rady

miejskiej uczestnikami Zjazdu. Punktualnie tez o tej 
godzinie wszedl do sali Prezydent miasta Krakowa 
dr. F erd vn a n d  W eigel, wiceprezydent Stefan M uc\- 
kowski i prezes Komitetu zjazdowego dr. P a w el B r\e-  
\ihski, ktöremu przypadlo w  udziale zagajenie Zjazdu. 
Wszedlszv na trybun§, powital najprzöd przybylych 
w goracych slowach. Zaznaczaj^c stanowisko zbiorowej 
pracy dla dobra o g ö lu , podniösl On znaczenie wiecu 
techniköw polskich. I my, möwil dr. B r\e\inski, zgro- 
madzilismy si§ licznie, jako na synöw matki, lezacej 
w letargu . przystalo. W yrw ac ja z tego letargu na- 
szym celem i zadaniem zywota calego. A  praca ku 
ternu ma dwa kierunki: jeden, to praca nad podnie- 
sieniem ducha , a drugi: praca nad uszlachetnieniem 
materyi. Nam si$ dostala w udziale praca w  drugim 
kierunku. Dalej zaznaczyl m öw ca, jak zwolna praca 
technika wywalcza sobie coraz wi^ksze uznanie i skre- 
slil obraz jej znaczenia przed laty niedawnemi i vv obe- 
cnej chwili. Wyj^tkowe polozenie nasze polityczne 
sprawia, powiedzial dr. B r\e\ih sk i, iz rozdzieleni, ksztal- 
cimy si<j jako technicy na röznych gruntach. T o  tez po 
obecnym wiecu, ktöry jest pierwszym, nie mozna spo- 
dziewac sitj wielkich rezultatöw naukowych. Idzie tu 
wi^cej o zapoznanie si§, obliczenie si<j z silami i nabranie 
otuchy do dalszej pracy. Dzis polozymy kamien w§- 
gielny pod budynek, ktöry na chwal§ i pozytek narodu, 
powoli, lecz wytrwale wzniesc zamierzamy. W  koncu, 
imieniem Komitetu wyrazil dr. B r\e\in ski podzieko- 
wanie wszystkim ktörzy si^ przyczynili do uswietnienia 
Zjazdu a przedewszystkiem Reprezentacyi m. Krakowa.

Nast^pnie zabral glos prezydent dr. W eigel, ktö
rego zgromadzeni grzmi^cemi oklaskami powitali. Prze- 
möwil w nast^pne slowa: Witam pierwsze Zgromadzenie 
Techniköw polskich, imieniem Reprezentacyi miasta 
Krakowa w tym tutaj przybytku jej narad i prac. W itam 
tem radosniej, ile ze tak liczny zjazd swiadczy wym o- 
wnie, zescie si^ przej^li gl^bok^ mysl^ tego Zjazdu i 
pozytecznoscia jego. Kto przejrzy program prac i narad
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jakie was czekaja, ten radosnie przyklasn^c musi po- 
waznemu pojmowaniu rzeczy a gorliwe zaj^cie si$ spra- 
wami niezmiernie pozytecznemi i piekacemi nada temu 
Zjazdowi cech£ wybitna. Ze zas w Polsce kazda prac^ 
zaczynamy od B og a , ja Warn bracia z Korony, W iel- 
kopolski i Rusi wolam z serca imieniem Reprezentacyi 
miasta: Szcz^sc Boze. Po tych siowach przyj^tych prze- 
ci^glemi oklaskami, zabral glos redaktor »Przegladu 
Technicznego« Feliks K uchar\ew ski z W arszaw y, i 
w siowach z serca plynacych podzifjkowal prezydentowi 
za slowa zachety, poczem w  te odezwal si^ s to w a : 
W y  koledzy z Krakowa i Lw ow a macie Tow arzystw a 
techniczne, przy wykliscie do wspölnej pracy, do roz- 
trzasania kwestyj zawodowych na publicznych zebra- 
niach, jednem slowem do korzystania ze wszystkich tak 
pot^znych srodköw, jakie daje swobodny rozwöj zycia 
spolecznego. My zvjemy zyciem jednostek , bez innej 
l^cznosci jak prywatne zebrania i pisma techniczne. T o  
tez ochoczo pospieszylismy tutaj, by zaczerpnac zapasöw 
wiedzy nagromadzonych przez W as i przysluchac sie 
W aszym  obradom. W ybaczcie , ze jako nowicyusze 
w zyciu publicznem, mniejszy stosunkowo w nich udzial 
brac b^dziemy.

Wiceprezes Komitetu zjazdowego K a rol Zarem ba , 
przedstawia imieniem tegoz regulamin Z ja z d u , ktöry 
przyj^to en bloc. Przez aklamacye wybrano prezydyum 
Zjazdu przez Komitet przedstawione, a mianowicie:

P r e z e s e m :
Romana barona Goslkowskiego, ze Lw owa. 

W i c e p r e z e s a m i :
J6 \e fa  Spornego, inzyn. z W arszawy.
Napoleona Urbanowskiego, inzyn. z Poznania.
M acieja M orac\ewslciego, radc§ bud. ze Lwowa.

S e k r e t a r z a m i :
Paivla S tw iertn ie ,'inzyn. ze Lw owa.
M iec\ysla w a  Dabrorvskiego , inzyn. z Krakowa.
S\c\$snego Zarem be, budown. z Krakowa.

W ybrane prezydyum zajmuje swe miejsca, a baron 
Gostkon’ski w krötkiej przemowie dzicjkuje za wybör 
i oglasza »pierwszy Zjazd techn. polskich« za otwarty, 
poczem sekretarz Zarem ba odczytuje telegramy i pisma 
nadeslane do Komitetu, z ktorych wymieniamv :

Technicy \ P locka: Nie rnogac przybyc, przesy- 
lam y kolegom pozdrowienie braterskie i zyczenia, aby 
Zjazd ich przyniösl oblite plony dla kraju i nauki. 
Pan Cegielski z Poznania: Przybyc nie mog£, przesy- 
lam zyczenie powodzenia i pozdrowienie braterskie 
polskim technikom. Stow arzyszenie techniköw z Mit- 
w e id y : Pozdrowienie, zyczenia serdeczne, wszelkiego 
powodzenia. Nadto nadeslali telegramy: Heppe, inzyn. 
ze L w o w a ,  urzednicy starostwa w Samborze i wielu 
techniköw z röznych stron Polski.

Z porzadku dziennego nast^puje odczyt architekta

Slaw om ira O dr^yw olskiego , o Zamku na W aw elu, przy- 
czem rozdano uczestnikom Zjazdu dwie tablice rvsun- 
köw przedstawiajacych plan i facyat^ W awelu. Pan 
Odrzywolski przedstawil w bistorycznym przebiegu roz
wöj wszystkich pawilonöw i skrzydel, stanowi^cych 
calosc dzisiejszego zamku, przyczem rozebral krytycznie 
odnosz^ce si^ do tego daty bistoryczne, poröwnvwujac 
takowe ze szczegölami ornamentacyi i konstrukcyi, jakie 
sa na Zamku widöczne, a ktöre prelegent przedstawil 
w rysunkacb. Prelegent oddaje hold Matejce, ktöry do 
rozswietlenia zapatrywan na epok§ Zygmuntowska wielce 
si^ przyczynil. Do wody swoje popiera p. Odrzywolski 
inwentarzami, czyli tak zwanemi lustracyami Zamku. 
Wreszcie przedstawia pan Odrzywolski dopiero co 
przez siebie odkryte w archiwum tutejszego oddzialu 
budowniczego w Starostwie plany restauracyi W awelu, 
sporzadzone w r. i 83o przez Francis\ka Lanciego, 
z polecenia senatu Rzeczvpospolitej krakowskiej. Plany 
te maj% dzisiaj tylko wartosc historyczna.

Prezes dzi^kuje wsröd oklasköw zgromadzenia 
j prelegentowi za piekny i gruntowny odczyt a redaktor 

Kuchar\ew ski nawi^zujac do odczytu p. O dr^yw ol- 
skiego  przypomina, ze obeenie W awel rna bvc restau- 
rovvany, ze technicy galicyjscv zabrali juz glos w tej 
sprawie w ogloszonym zeszlego roku memoryale, wy- 
kazujtjc, iz jedyna drog^ dla uzyskania planöw na re- 
stauracy^ W awelu jest droga publicznej konkurenevi, 
z tego powodu wnosi nast^pujac^ rezolueye: »Pierwszy 
Zjazd Techniköw polskich uzna je zasady wypowiedziane 
w  memoryale towarzystw technicznych w Krakowie 
i L w o w ie ,  i wyraza przekonanie, iz jedyna drogij do 
uzyskania planöw na restauracya W aw elu  jest droga 
publicznej konkurenevi«. Wniosek ten przyj^to grzmia- 
cerni oklaskami, a Prezes konstatuje, iz rezolucya przy- 
j <51a jednomyslnie.

Koniec posiedzenia o godzinie i 2 T/2.

Zwiedzanie W a w e lu .

O godzinie 2-giej z poludnia udali si^ uczestnicy 
Zjazdu na W awel, .celem zwiedzenia Katedry i Zamku 
krölewskiego. Po katedrze oprowadzal gosci prof. Wla- 
dyslaip la is\czkiew ic\ , ktöry z wlasciwq. sobie swad%, 
znajomoscia rzeczy i znanq. uprzejmosci^ objasnial wszel- 
kie szczegöly. Skarbiec pokazywal X. kanonik Polkon’ski, 
ktöry powitai zwiedzaj^cych rzewnenti i serdecznemi 
slowami, a nadto obdarzyl kazdego rycina przedstawia- 
jaca skarbiec. Po zwiedzeniu groböw krölewskich udano 
si£ na krölewski Z a m e k , ktöry wobec blizkiej restau
racyi szczegölna dzisiaj budzil uwag^. Tutaj obj^t prze- 
wodnictwo architekt T. P ry lih sk i , a prowadzijc kolegöw 
po tej tak drogiej sercu kazdego Polaka siedzibie nie- 
gdys krölöw Polskich, objasnial wszystkie szczegöly, 
czas powstawania pojedynczych cz^sci budowli, wn^trze
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i zewnetrze budynku, pokazywat nadto rözne kamienne 
cz^sci jakie zebral lub wydostai z ziemi, pracuj^c nad 
zdj^ciem planöw W awelu, czynionem w skutek polecenia 
Wydzialu krajowego. W  objasnieniach tych p. Prylinski 
markowal znaczna röznic^ zapatrywan swych od zapa
trywan wygloszonych przez p. Odr^ywolskiego  na przed- 
poludniowem pusiedzeniu Zjazdu.

Drugie posiedzenie.
Jak program nakazyw al, o godzinie 4-tej przy- 

stqpiono znowu do dalszej pracy.
W  wypelnieniu pierwszego punktu porzadku dzien- 

nego zabiera gios inzyn. Paw el S lw iertn ia , i w tresciwem 
przemöwieniu motywuje potrzeby, dijzenia do utwo- 
rzenia tvlko jednej sredniej szkoly, ktörabv przygo- 
towywala zaröwno do uniwersytetu jak i politechniki. 
Technik powolany do utorowania drogi zdobyczom 
cywilizacyi, ma do spelnienia jedno z najtrudniejszych 
zadan ludzkosci; musimy zatem zadac od niego, by byl 
nalezycie przysposobiony do zycia obywatelskiego, bo 
ono jest jedno z glöwnych zdobyczy wolnosci. Do zycia 
obywatelskiego, do ogölnego wyksztalcenia, przyczyniaja 
si^ przedewszvstkiem szkoly srednie, do zawodowego 
politechniki i uniwersytety. Nast^pnie kresli pocz^tek 
szköl realnych , b^d^cych utworem niemieckiej sekty 
pietystöw, ktöra wiedz^c, ze kto ma szkoly, ten ma 
przyszlosc, pocz^la propagowac swoje zasady, iz prze- 
szlosc ludzka winna byc uwazan^ za mite wspomnienie 
i nie wi^cej, a swiat idealöw i pojjc  abstrakcyjnych o 
tyle ma dla czlowicka wartosci, o ile one mogtj ulatwic 
jego egzvstency^. Do tego celu nadawalo si^ najlepiej 
piel^gnowanie szkol realnych, ktöre byly  wlasciwie szko- 
lami przem yslowem i, w ktörych kultywowano prze
waznie wprawij mechaniczmp Z post^pem nauk techni
cznych, szkoly te ulegaly zasadniczej zmianie. Wpro- 
wadzono do nich naukj jezyköw nowozytnych i nadano 
organizacy^ szkol gimnazyalnych, przez co utworzono 
dwa kierunki ksztalcenia, mianowicie jeden humanitarny, 
drugi realny, czyli przyjijto gimnazyum jako szkoly 
przygotowaweze do uniwersytetöw a szkolij realna dla 
politechniki. Przez ten dualizm szköl wytw orzyl siij 
dualizm w zyciu spolecznem. Technik zostat w ten spo
söb przez przedwezesny podzial nauk izolowany, a nie 
czuj^c pröcz naukowego interesu zadnej innej scislej 
czynnosci z adeptami nauk humanistycznych, z trudno- 
scitp zdobywal sobie röwnouprawnienie wzgl^dem innych 
zavvodöw naukowych, humanitarne wyksztalcenie te- 
chnika, polegaj^ce tylko na znajomosci jezyköw nowo
zytnych, okazalo si§ niedostateczne juz z tego powodu, 
ze bez znajomosci jezyköw klasycznvch, trudno znalesc 
klucz do skarbca, vv ktörvm przechowaly sie zdobyeze 
duchowe dwöch pot^znych i slawnych narodöw Rzy- 
mian i Greköw.

Referent wykazuje dalej falszywosc zdania zwo-

lenniköw szköl realnych, ktörzy twierdza, iz: niepotrzeba 
s i j  uczyc jezyköw starozytnych, gdy przy znajomosci 
jezvköw nowozvtnych mozna si§ wszystkiego dowiedziec, 
co inteligentny czlowiek wiedziec powinien, a przedsta- 
wiajac szkodliwosc dwoistego systemu szköl srednich, 
wykazuje, ze technik winien posiadac to samo wy- 
ksztalcenie humanitarne, co ludzie innych zawodöw'. 
Najprzöd trzeba ksztalcic charaktery, a potern dopiero 
lekarzy, prawniköw, inzynieröw itd. Szkoly realne nie 
wvrabiaj^ tych zalet i przymiotöw jakie technik posiadac 
winien, by mögt röwno z innemi ludzmi zawodowemi 
sluzyc spoleczenstwu w sprawach publicznych , a pöki 
w tych sprawach technik nie zajmie wybitnego stano- 
wiska, dotijd bedzie i jego stanowisko w spoleczenstwie 
zawsze podrz^dnem. Przechodz^c po szczegöle organi- 
zaev^ gimnazyöw i szköl realnych, wskazuje na ich 
wadliwosc jako szköl ksztalc^cych jednostronnie, w y
kazuje potrzebj znajomosci rysunköw, nauk matema- 
tycznych i przyrodniczych, geometryi wykreslnej dla 
kazdego zawodu, i przedstawia, jak falszywq, jest z^dac 
od umystu dziesi^cioletniego dziecka, by sobie zawöd 
przyszly wybieralo. Kiedy si§ ocknie i porachuje ze 
swemi s i la m i, odwröt utrudniony. Wskazuje dalej na 
przyklady F ran cy i ,  Wtoch, gdzie tylko jedna szkola 
srednia, i wnosi n a s U jp u j^  rezolucy^:

»Pierwszy Zjazd Techniköw polskich uznaje ko- 
nieczntj potrzeby reformy szköl srednich w tym kierunku, 
aby zamiast obeenie istniej^cych szköl gimnazyalnych 
i realnych , wspölna szkola jako przygotowaweza do 
studyöw uniwersyteckich i technicznych zaprowadzonq. 
zostala c.

W  dyskusyi, inzyn. Raciborski popiera w yw ody 
referenta, wskazuj^c gtöwnie na bl^dnq. organizacy?, 
ktöra kaze nierozwini^temu umysiowi dziecka obierac 
zawöd na cate zycie. Prof. D^hvihski sprzeeiwia siij 
twierdzeniom referenta, jakoby na podstawie nauki 
j jzyköw  nowozytnych w polaczeniu z naukami mate- 
matycznemi, jak to ma na celu organizacya szköl re
alnych, nie mozna bylo dac eleworn tej szkoly w y 
ksztalcenia röwnorz^dnego z wyksztalceniem elewöw 
szköl gimnazyalnych. Jestto wprawdzie ogölnie rozpo- 
wszechnione u nas mniemanie, ale mniemaniu temu 
nie sluzy za podstawe praktyka. My w Galicyi nie maray 
wlasciwych szköl realnych, s^ to tylko gimnazya, ktö- 
rynt odjjto nuukj j jzyköw  klasycznych a dodano na- 
tomiast nauk$ rysunköw i geometryi wykreslnej o j<j- 
zvkach nowozytnych: o angielskim i francuzkim za- 
pomniano tarn na dobre. Nie mozemy wiec o tem mö- 
wic, ze szkoly realne nie sa odpowiednie, bo nam brak 
dat ktöreby to twierdzenie poparly. Jedna wspölna 
szkola, jest moze idealem, ale idealem w naszych sto- 
sunkach niedoscignionym. B y  jednak zaradzic zlemu, 
ktöre wszyscy czuja, proponuje mowca, by realna szkoly 
zröwnac z gimnazyum najprzöd co do liezby lat, wpro-
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wadzic nauk^ j^zyköw nowozytnych a mianowicie j^zyka 
francuzkiego przez cale osm lat, zas angielskiego przez 
4 ostatnie, oraz dodac propedentyk^ filozoficzna. Gim- 
nazyum zas nalezaloby uzupelnic o tyle, by wprowadzic 
nauk§ rysunköw a w latach wyzszych nauk§ geometryi 
wykreslnej. Po ukonczeniu zas ,  abituryentom mialby 
byc wst^p otwartym tak na politechnika jak i na uni- 
wersytet. Odpowiednio do tych wyw odöw wnosi nast^- 
pujqca rozolucy^:

»Zatrzymuje si§ dw’a rodzaje szkol srednich —  
röwna si§ je co do liczby lat; jedna ma byc opartq na 
podstawie j^zyköw klasycznych druga j^zyköw nowo
zytnych. Arbituryentom obydwöch szkol stoi otworem 
wst^p tak na uniwersytet jak i politechnika«.

Nastijpnie przemawia inzynier Urbanowski, ktöry 
wsröd oklasköw motywuje krötko lecz dosadnie nast§- 
pujqca rezolucy^: »W yklady w szkolach winny sie od- 
bywac w j^zyku ojczystym, gdyz wyklady w j^zykach 
obcych wplyw ac mogq jedynie na spaczenie umyslu 
dziecinnego«.

Inzynier Kac\m arski zgadza si$ na wyw ody re- 
ferenta , lecz widzi pewnq niekonsekwnency^ mi^dzy 
jego wywodami a uczynionq rezolucyq. Z wywodöw 
bowiem pana Stiviertni w y n ik a , iz owa jedna zqdana 
w  rezolucyi. szkola ma byc szkoiq opartq na podstawie 
klasycznej, tymczasem rezolucya milczy o tem zupelnie; 
zqda jednej szkoly a nie powiada jakiej. Jezeli rezolu
cya ma miec praktyczne znaczenie, to musimy wyraznie 
powiedziec jakiej szkoly zqdamy i wnosi nast^pnie po- 
prawke: »Utworzona szkola srednia ma byc gimnazyum 
klasyczne odpowiednio zorganizowane i dopelnione«.

W  dalszym ciqgu dr. B r\e\ihski oswiadcza si$ 
przeciw nauce j^zyköw klasycznych, przynajmniej w tej 
formie w jakiej je dzisiaj uczniom podajq; inzyn. Bole- 
choipski popiera w yw ody referenta, a inz. W awrykie- 
ivic\  zqda odeslania sprawy calej do komisyi, ktöraby 
na nast^pnym zjezdzie odpowiedni referat przedstawila. 
Inzyn. Kosinski odpiera twierdzenia dr. Dziwinskiego, 
jakoby braklo dat i pröb o ile szkoly realne sq odpo- 
wiednie, powolujqc si^ na przyklady innych krajöw'. 
Przedstawia dalej, ze wöwczas dopiero technicy zdob^dq 
przynalezne sobie stanowisko, gdy podstawa dla ogölnego 
wyksztalcenia, jakq jest bezsprzecznie szkola srednia, 
bedzie dla wszystkich zawodöw jednq i tq samq. Inzyn. 
Grabski oswiadcza si§ za szkolami, w  ktörychby w pier- 
wszych 4 latach udzielano nauki wspölnie a rozdzial 
na realne i gimnazyum nastijpowal dopiero w klasach 
wyzszych. Po odpowiedzi sprawozdawcy, ktöry glöwnie 
zbijal w yw ody dr. Dziwinskiego, przystqpiono do gloso- 
wania, przyczem znacznq wi^kszosciq przyj<jto rezolucyq 
referenta, a jednoglosnie rezolucyq pana Urbanoivskiego.

W  mysl punktu 2-giego programu zabiera glos 
architekt K a ro l Zarem ba, by zagaic dyskusy§ o orga- 
nizacyi szkol politechnicznych.

Z obszernego sprawozdania wyjm ujem y glöwniejsze 
punkty. Organizacya politechnik w zasadzie musi polegac 
we wszystkich krajach na jednej i tej samej podstawie. 
W  szczegöfach winna uwzgl^dniac panujace stosunki 
w danvm kraju —  lecz nie moze si^ zastosowywac je
dynie i wylqcznie do miary tychze; szkola techniczna 
winna swym uczniom dawac wszystko, co wspölczesna 
wiedza techniczna dac moze. My mamv jedn^ na calym 
obszarze ziem polskich politechnik^ we I.wowie, o nia 
tez dbac nam przychodzi, jak o klejnot najdrozszy. 
Politechnika ta ma trudniejsze zadanie jak jakakolwiek 
inna szkola. Gdzieindziej przemysl rozwini^ty, boga- 
ctwo wzrastajqce, tworzy i wywoluje szkoly, u nas 
gdzie kazdy nowy komin fabryczny, witamy jak ja- 
sköfk^ zapowiadajaca wiosn^, szkola politechniczna musi 
budzic i wlewac zycie , tarn gdzie martwota panuje, 
musi wydawac ludzi tak uksztalconych, by ci zyskiwali 
sobie zaufanie, i wyrugow ali zastarzaly przesad, ze 
obcy technik jest lepszym, jak technik Polak.

Jedna technika w Galicyi, majqca okolo 6 milio
nöw ludnosci winna miec byt zapewniony, tembardziej, 
ze przeciez i z innych cz^sci dawnej Polski na slucha- 
czach jej brakowac nie powinno. Lecz czemuz ta je- 
dyna politechnika polska, tak mala cieszy si§ frekwen- 
cyq, czemu liczba Polaköw na politechnikach zagrani- 
cznych przewaza liczby sluchaczy na politechnice we 
Lw ow ie?  Zdaniem referenta dwie ma to przyczyny. 
Jedna: zakorzenione przekonanie, ze po rozum zawsze 
do obcych chodzic potrzeba, i dlatego mlodziez nasza 
ch^tniej zapisuje si$ do szkol obcych jak do swoich. — 
Jest to z le , bo nietrzeba zapominac, ze kazda szkola 
wyzsza, opröcz celöw nauczania, ma jeszcze inny wznio- 
slejszy —  popychania naprzöd umiej^tnosci, a jezeli 
sami grzeszyc b^dziemy wobec niej oboj^tnosciq, to 
szkola musi si§ chylic ku upadkowi. Drugq przyczyny 
upatruje referent w niedosyc rozwini^tej organizacyi 
szkoly, niedostatecznej ilosci katedr i profesoröw. Szkola 
ta oparta na tym samym statucie, co szkola wie- 
denska, ale podezas gdy tarn np. na wydziale budo- 
wniczym jest 7 profesoröw i 1 docent, (w Berlinie na 
tym samym wydziale jest 17  profesoröw i pi^ciu pry- 
watnych docentöw) we Lw ow ie te same katedry obsa- 
dzone sq przez 3 profesoröw. Jest to ujmq i dla szkoly 
i dla nauki, bo ci ludzie, ktörym rzeczywiscie uznanie 
si$ nalezy, za sumienne wykonywanie obowiqzköw 
tak uciqzliwych, obciqzeni pracq nauczania nie sq 
w stanie nie dla nauki zrobic. Na innych wydzialach 
taki sam niekorzystnv stosunek.

Jezeli si§ dalej rozwazy, ze we Lw ow ie niema 
ani akademii sztuk, ktöraby posilkowala szkoly, brak 
sposobnoüci do praktycznego uzupelnienia wiadomosci 
w szkole nabytych, jak n. p. przy budowie budynköw 
monumentalnych, to jasno zrozumiec mozna, ze szkola 
przy tych danych nie moze wypelnic tego zadania, ja-
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kie spelnic winna. Brak röwniez pracowni technologi- 
cznych , jakie przy kazdej dobrze zorganizowanej szkole 
byc winny. Zada röwniez referent, by uwzgl^dniono 
katedr^ s\tul(i polskiej. Nast^pnie wskazuje, ze drugo- 
rz^dne stanowisko, doradcze niejako, jakie technicy 
w urz^dach i innych instytucyach zajntuja, ma w tem 
przyczyn^, iz technicy zbyt ntalo zajmuje sie admini- 
stracva, bo brak im potrzebnych do tego wiadomosci, 
a wiec pewnych ustaw, statystystyki, nauki spolecznej itp. 
I to winno byc uwzgl^dnione. Konczac kilku ogöl- 
nemi pogl^dami, wnosi nast^puj^ce rezolucye: Pierwszy 
Zjazd uznaje konieczna potrzeb^ : a) »by poczynic kroki 
gdzie nalezy, izby politechnike lwowskij rozwinac przez 
odpowiednie pomnozenie katedr i sil nauczycielskich;
b) wyrazenia zyczen, by mlodziez szkolna polska swe 
zawodowe studya odbywala na politechnice w’e Lwowie.«

W  dyskusyi zabiera glos pro f. Fran ke. Zgadzaj^c 
sie z referentem w ogölnych wywodach, zaleca rezolu
cye przedstawione przez niego do przyj^cia. Pragnie 
jednak rozwinac szerzej jeden z punktöw tylko z lekka 
w referacie potr^cony. Jest to punkt dotyczacy labora- 
toryöw. W  kazdej dobrze urzadzonej politechnice win
ny byc dla wydziatöw inzynierskiego, budowniczego i 
mechanicznego pracownie. Nie ntaj^ one ntiec znacze- 
nia warsztatöw , gdzieby kazdy uczen obeznawal sie 
z uzyciem rozmaitych narz^dzi, gdvz doswiadczenie 
wykazalo, iz wartosc podobnych warsztatöw jest bardzo 
mala, lecz winny to byc laboratorya na wzör labora- 
toryöw urzadzonych dla wydzialu chemicznego. W  ta- 
kich laboratorvach winien siq obeznawac uczen z do- 
sw'iadczeniami w ytrzym alosci, spr^zystosci i t. p. m a
teryatöw, jakie mu w praktyce zastosowac przychodza. 
A  doswiadczenia to trudne i mozolne i jakzez potent 
ktos w zyciu praktycznem z nienti si^ upora, gdy mu 
szkola do tego nie da podstaw. Dawna zasada wspöl- 
czynniköw ryczaltowych juz minela bezpowrotnie. Dzi
siaj kazdv technik chc^cy przedsi^wzi^sc wiqksze zada
nie, musi sant badac m ateryal,  jaki mu miejscowe 
warunki lub zadania nastreczajq, a badania te mogij 
si^ odbyw'ac tylko za pontocq, licznych umyslnie w tym 
celu zbudowanych przyrzijdöw, z ktöremi si^ potrzeba 
umiej^tnie obchodzic. Takie przyrzqdy winny si<j znaj- 
dowac w laboratoryach politechnicznych, i z nienti 
kazdy technik dobrze poznajomic sie winien. Anglicy, 
ktörzy jak wiadomo celujij, w wyzyskaniu dla praktyki 
wszelkich zasad teorvi, w swych szkoiach technicznych 
dawno juz podobne laboratorya zaprowadzili. Möwca 
opisuje dalej urzadzenie podobnego laboratoryum rza- 
dowego przyl^czonego do uniwersytetu londynskiego; 
wspomina o pracowniach przy szkoiach technicznych 
w Berlinie w Monachiunt i Wiedniu. Odnosnie do tvch 
w yw odöw, zada, by w pierwszej rezolucyi dodac w koncu 
wyrazy: ora-{ ur\ad\enie laboratoryöw technologic\- 
nych. Referent zgadza si^ na powyzszy dodatek.

Po oswiadczeniu referenta, iz zgadza si$ z po- 
prawkq, prof. F ran kego , zabiera tenze powtörnie glos, 
i wykazuje, iz szkola politechniczna we Lw ow ie jest nad- 
zwyczaj uboga w katedry ntajace na celu dopelnienie 
wyksztalcenia humanitarnego jakie kazdv wynosic w i
nien ze szköl srednich. Na uniwersytecie gdzie jest po- 
l^czonych kilka röznorodnych wvdzialöw, sluchacz nte- 
dycyny na przyklad, ma sposobnosc dopelnienia swego 
ogölnego wyksztalcenia przez ucz^szczanie na wyklady 
wydzialu filozoficznego. A czyz nie jest rzeczy wska- 
zana, by i technik poznat history^ powszechna, ojczy- 
st^ literature, tenrbardziej, iz n. p. dla architekta slu- 
zyc one ntusz^ za tlo do wykladöw historyi sztuki. 
U nas jednak tak siij nie dzieje, bo brak ku temu sposo- 
bnosci. Nikt z obecnvch, powiada prof. Franke, nie po- 
stawiiby tezv, iz w szkole politechnicznej winno si^ 
zapominac o tem , ze si^ jest obyw ate lem , ze opröcz 
zawodu jakientu sie oddaje, wiele jeszcze jest rzeczy 
ciekawych na swiecie, ktöre jako jednego z cztonköw 
spoleczenstw'a, winny takze i technika obchodzic. Slu- 
sznie zauwazyl referent, ze zaniedbanie wyksztalcenia 
technika w tym kierunku, jest jednynt z najwazniej- 
szych powodöw', ze technik nie zajal w naszent spo- 
leczenstwie przynaleznego mu stanowiska. Technik 
u nas zantalo czuje si^ obywatelem, zanadto jest skupio- 
nynt w swoim specyalnvm fachu. Trafne to przentö- 
wienie konczy szanovvny profesor postavvieniem nast§- 
pujacej rezolucyi: »Pierwszy Zjazd techniköw' polskich, 
wyraza przekonanie, ze dla rozwoju szkoly politechni
cznej we Lw'ow'ie nieodzowna jest potrzeb^ ustanowie- 
nie wiecej Katedr dla przedmiotöw humanistycznych.» 
Inzynier SUviertnia nawi^zujac do uwag poprzednich 
ntowcöw wskazuje, ze szkola politechniczna winna 
przyspasabiac pracowniköw do tych dzialöw prac, ktö
re w  danynt kraju stanowia glöwna podstawq. Nasza 
szkola politechniczna obejmuje wydzialy  architektoni- 
czny, ntechaniczny, inzynierski i chenticzny, ale dla- 
czegöz w kraju, ktöry si^ zawsze i w'sz^dzie zwie rol- 
niczym, nie ma wydzialu rolniczo-lesnego. Manty wpra- 
wdzie szkoly rolnicze i lesne, ale nie s^ one tem, co 
rozuntienty pod akadenti^. Wszystkie te szkoly wynta- 
gaj^ znacznych ofiar nrateryalnych, a niedostateczne 
ich uposazenie jest powodent, ze ich rozwöj nadzwy- 
czaj powoli postepuje. Przy istniejqcej juz szkole poli
technicznej, sq, juz i gabinety, pracownie i sily, z ktö- 
rychby nowo utworzony wydzial rnögl korzystac. W  in
nych bogatszych krajach tak si^ praktykuje, dlaczegöz 
by u nas, ktörzy daleko mniej manty srodköw niate- 
ryalnych udac sie to nie moglo. W  koncu wnosi na- 
st^pujaca re z o lu c y i : »Pierwszy Zjazd techniköw polskich 
wyraza przekonanie, iz lezy w interesie kraju zapro- 
wadzenie wydzialu agronomiczno-lesnego przy szkoiach 
politechnicznych.«

Wiceprezes Urbanowski uwaza popraw'k^ prof.
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Frankego tvcz^ca laboratoryöw za zbytecznq, gdyz mie- 
sci siq: ona w rezolucyi vvniesionej przez referenta. 
Oswiadcza si^ röwniez przeciw drugiej rezolucyi z<jda- 
jacej zaprowadzenia katedr przedmiotöw humanistycz- 
nych , gdyz obawia sie, izby sie wöwczas politechnika 
przemienila w kompletny uniwersytet. Dalej wykazuje, 
iz agronomia a technika to zupelnie dwie rözne rzeczy 
i na przykladach okazuje niepraktycznosc tego pomy- 
slu. Po glosach prof. Fran kego , ktöry odpiera zarzuty 
p. Urbanowskiego, inz. Id\ikow skiego , ktöry jest prze- 
ciwny zaprowadzeniu katedr dla nauk humanistycznych, 
inz. C^ernego, polemizujacego z rezolucya p. Stwiertni, 
jzabiera glos referent, a przvjmujac rezolucye wniesione 
przez prof. F rankego , przemawia przeciw rezolucyi 
p. Stwiertni. W  glosowaiu przyj^to jednoglosnie pierwsza 
rezolucyi referenta wraz z poprawk^ o zaprowadzenie 
laboratoryöw, przewazna zas wiekszosci^ przyj^to rezo
lucye druga. Rezolucye prof. Frankego  i Stwiertni od- 
rzucono. Prezes zamyka posiedzenie o godzinie j 1/ .̂

W sp ö ln a  wieezerza.
O godzinie ösmej w wspaniale przybranej sali I. 

pi^tra Sukiennic, znanej czvtelnikom z balu podczas 
bytnosci Cesarza Austryackiego w roku 1880 zasiadlo 
przeszlo 3oo uczestniköw zjazdu przy w pozdluz trzema 
rz^dami ustawionvch stolach. Przy honorowvm stole 
usiedli prezydent miasta dr. W eigel, wiceprezydent St. 
M uc\kow ski, prezydyum zjazdu, oraz powazniejsi go- 
scie i przedstawiciele dziennikarstwa miejscowego. Gdv 
nadeszla pora wznoszenia toastöw, zabral glos prezes 
Zjazdu R. Gostkowski i mniej vviecej w te przemöwil 
s lo w a : Zebralismy sie ze wszystkich dzielnic dawnej 
Polski, by wspölnie pomöwic o naszych naj wazniejszych 
sprawach, by sobie uscisn^c bratniq. dlon i zaczerpnac 
otuchy do dalszej pracy. Zebralismy si$ w tej prowin- 
cyi Polski, ktöra jedvnie swobodnie oddychac moze, a 
to dzieki dobrotliwym rzadom dostojnego monarchy 
cesarza Franciszka Jözefa I. Powodowani uczuciem 
wdzi^cznosci wzniesmy okrzyk : »Niech zyje Najjasniej- 
szy Pan nasz, cesarz Franciszek Jözef I.«

Zgromadzeni powtörzyli trzechkrotnie ten okrzyk 
i wysluchali stojac hymnu ludowego, zaintonowanego 
przez muzyk^.

Drugi z kolei przemöwil prezydent dr. Weigel, 
zwracajac uwag§ na znaczenie ogölne zjazdöw ; przy- 
pomnial rok 18 7 1 ,  kiedy na wiecu we Lw ow ie  podali 
sobie braterskie dlonie Mazur, Rusin, Wielkopolanin i 
Szlazak, a toz samo powtörzylo si$ podczas przyjecia 
s^dziwego nestora naszych pisarzy w Krakowie w roku 
187g. Przechodzac do znaczenia obecnego zjazdu rzeki 
szanowny Prezydent: Oby dzisiejszy zjazd byl drogo- 
skazem, a plony jego zach^ta dla zjazdöw przyszlvch. 
Jest on objawem lacznosci narodowej, dowodem, ze na 
kazdem polu zycia naszego odbywa sie z yw y  ruch, ze

postijpujemy naprzöd. W  lacznosci nasza sila, a jaka 
sila, wiecie, bo technicy niekoniecznie sil<g mierz^ na 
ilosc k o n i, ale mierzyc j^ umieja i sercem. Zakoriczyl 
toastem na pomvslnosc prac I-go Zjazdu techniköw 
polskich. S low a te po ktörych muzyka zagrala mazurka 
Dabrowskiego w vw olaly  burz^ oklasköw i okrzyköw.

Nie male wrazenie sprawily slowa wiceprezesa 
Spornego  z W arszaw y, jednego z najpopularniejszych 
techniköw polskich, zasluzonego na polu pismiennictwa 
technicznego i praktyki technicznej. —  »Serce mi drzv, 
boj<j sie, by mi uczuciem wezbrana piers nie p^kla, 
rzeki on, a w iecie dlaczego ? bo marn wniesc toast K ra 
kowa, tego K rakow a, ktöry kochamy nad wszystko. 
W y, co zyjecie na tej ziemi, nie wiecie, co to znaczy 
widziec wyl^cznie swoje twarze, piosluchac tetna serc 
bijacych dla swoich. Dzi^kujac warn za przyjecie go- 
scinne, wznosz§ toast na pomvslnosc miasta i jego 
mieszkancöw. Dalej baron Gostkowski wzniösl wierszem 
toast na czesc prezydenta miasta, a wszyscy pospieszyli, 
by tracic sie kielichem z czcigodnym prezydentem.

Nastepnie wniösl toast wiceprezes Urbanowski 
z Poznania na czesc prezesa Zjazdu barona Gostko- 
wskiego w  tych slowach :

Panowie, Prezes naszego zjazdu postawil zasad^, 
ze zadaniem naszem jest budowac, a nie rujnowac. J e 
zeli kto, to m y na kresach zrozumielismy i zrozumiemv 
waznosc tej zasady. T o  tez budujemy, zatykamy szcze- 
liny, ktöre pod naszemi stopami siij robia —  podpieramy 
walactj si^ budowy, aby gdy czas tyle pozadany naszego 
polaczenia nastapi —- budowla ta od zachodu byla do 
naszego, co daj Boze, wspölnego zamieszkania sposobna.

Wsröd tej pracy naszej przychodzi do nas pr^d 
elektryczny, ktöry trafia prosto w  nasze serca —  i sta- 
wiamy si$ tu ,  by wspölna a bratni^ dolaczvc i nasza 
cegielk^ do ogölnej budowy.

Lecz ktöz by l owym inicyatorem Zjazdu? Oto 
L w o w !  od kogo pochodzi öw pr^d elektryczny, otöz 
od br. Gostkowskiego prezesa tamtejszego Tow arzy-  
stwa politechn. On nam w jutrzejszym wvkladzie przed- 
stawi szereg odkryc i zdobyczy techniki. Nie terytory- 
alnych zdobyczy, nie tych co burz^, lecz tych co buduja.

On dalej w wypowiedzianej co tylko mowie dal 
nam przyk lad , jak technik powinien umiec polaczyc 
poezyi z proza mechaniki. Na niego nakoniec wlozy- 
lismy ciezar przewodnictwa, ktöry to ci^zar p. Gost
kowski z tak^ godnosci^, bezparcyalnosciq. i trudem 
dzwiga. Wnosz^ toast na czesc br. Gostkowskiego, ja
ko inicyatora Zjazdu, wzoru technika i naszego kocha- 
nego prezesa! Niech zyje!

P. K uchar\ew ski z W arszaw y wniösl toast na 
czesc tych, co pierwsi budzili mi^dzy technikami pol- 
skimi ruch umyslowy. Raciborski ze Lw ow a w pef- 
nej zapalu przemow'ie w'skazal prace, jakie ma technik 
vv naszym kraju i pil na pomyslne spelnienie si(g tychze.
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W  koncu przemöwil wiceprezes M orac\ew ski ze Lw ow a 
w  tych mniej wi^cej s low ach :

»Nikt zapewne nie bedzie twierdzil, aby Zjazd nasz 
byt najwyzszym areopagiem orzekajqcym w sprawach, 
ktöre postawil na porzadku dziennym. T rz y  cesarstwa 
niezmienia swych ustaw szkolnych, ani tez konserwowac 
nie beda starozytnych zabytköw wedlug re'zolucyi Zjazdu, 
nie w tym tez kierunku szukac nalezy jego celu i owo- 
cöw. Jezeli jednak przvwiazuje sie pewnq wag^ do wy- 
miany mysli kilkuset m^zöw fachowych w sprawach 
im jak najszczegolowiej znanych, jezeli uznaje si§ Zjazd 
jako wyraz obudzenia pewnej samowiedzy i poczucia 
sily w kolach technicznych, jako pozadanq sposobnosc 
zblizenia si^ wzajemnego i powitania rodaköw kolegöw 
cieplem sercem i przychylnq dlonia, to Zjazd wielkie 
ma znaczenie. A by  jednak wynik ten osi^gnqc, aby 
mödz kiedys wyrazic si<j o pierwszym zjezdzie slowami 
owego marszalka francuskiego, ktöry zapytany o swych 
przodköw odrzekl: «ja przodköw nie potrzebuj^, bo 
ja sam jestem moirn antenatem«, to przedewszystkiem 
potrzeba nam solidarnosci, jednosci i zgody. Kazdy zy- 
czy sobie zazwyczaj tego, czego najszczerzej pragnie, 
najbardziej potrzebuje, a staropolski zwyczaj wnoszenia 
przy kazdej sposobnosci toastu »kochajmy si$« wska- 
zuje, ze ojeom naszym braklo cz^sto owej jednosci i 
wzajemnej m ilosci, i ze brak ten dobrze uczuli. Swiad- 
czq tez o tem lapidarne a krvvawe zgloski wyryte na 
kazdej kartce historyi naszej. Mysmy si^ dose nauczyli 
a wiele zapomnieli, ale mimo to jestesmy nieodrodnymi 
synami poprzedniköw, a chocw tej mierze mozemvpewien 
wykazac post^p, to znöw znajdujemy si^ w daleko tru- 
dniejszvch stosunkach. Nie wi^c nie daje nam prawa do 
odstqpienia od starodawnej tradycyi a z goracem zveze- 
niem ostatecznego spelnienia wnosz§ toast: kochajmy si^.

Po te m , ze si^ tak wyrazimy, urzedowem zam- 
kni^ciu szeregu toastöw, wznoszono jeszcze inne, ktöre 
nie znalazly miejsca w  programowych toastach, gdzie 
przyj^to zasad^ pomijania specyalnych i osobistych to
astöw. Z tych ponad programowych toastöw wymie- 
nimy zdrowie W arszawian, Poznanczyköw i braci z nad 
Peltwi, oraz zdrowie prezesa komitetu zjazdowego dr. 
Brzezinskiego. Pod wplyw em  cieptych, serdecznych i 
patryotycznych slow möwcöw, uczestnicy zjazdu ocho- 
czo si<j bawili, wynoszqc najmilsze wspomnienia z tej 
przyjacielskiej uezty, ktöra dla kazdego pozostanie pa- 
mi^tna w zyciu chwila. Serdeczne tez otrzymali po- 
dzi^kowrania gospodarze uezty, ktörzy swq uprzejmo- 
sciq zjednali sobie serca wszystkich obecnych gosci.

D z ic n  9  w rx e s n la  1 § § 3 .
P o s i e d z e n i e  t r z e e i e .

O godzinie 8 y 4 rano Prezes otwiera posiedzenie. 
Inzynier Gebauer odczytuje nastepujqcy wniosek na- 
glqcy, poparty 40 podpisafni:

«Pierwszy Zjazd techniköw polskich uchw alit : u- 
prasza sie p. Tomasza Prylinskiego i wym aga od niego 
jako od kolegi, aby zechcial przedlozyc Zjazdowi wy- 
konana przez siebie artystyczno-architektoniczna prace 
odnoszqcq si^ do restauracyi Zamku krölewskiego na 
Wawelu.« W  odpowiedzi na ten wniosek czyta inzynier 
Em il Serkow ski list p. Prylinskiego, w ktörym tenze 
oswiadeza gotowosc uczynienia zadosyc zqdaniu zgro- 
madzonych. Wniosek powyzszy przyj^to przez aklama- 
cy§ a termin ogladania planöw, naznacza Prezes na dzien 
10 wrzesnia godzina 3 po poludniu.

Z porzadku dziennego odczytuje prof. Ro\n’adon’ - 
ski referat o organizacyi szköl przemyslowych. Referent 
zwraca uwag^ na uposledzony stan naszych rzemiosl, 
a ma glöwnie na wzgl^dzie rzemiosla budow lane: (mu- 
rarskie, ciesielskie, kamieniarskie, sztukatorskie, stolar- 
skie itp.) i stwierdza dotkliwie czuc siij dajacy brak 
zdolnych czeladniköw. Zaznacza, ze ma möwic nie tyle 
o szkolach przemyslowych wyzszych, ile raczej o szkolach 
dla czeladzi rzemieslniczej. Przeszedlszy po krötce hi- 
storye szköl podobnych i zastanowiwszy sie nad spo- 
sobami ksztalcenia czeladzi rzemieslniczej w wiekach 
srednich, wskazuje, ze dopiero w biezaevm wieku uzna- 
no potrzeb^ szköl rzemieslniczych. B y ly  one pierwia- 
stkowo utrzvmywane z prywatnveh fnnduszöw, nast^- 
pnie dopiero wladze panstwowe i miejskie pocz^iy si<j 
niemi opiekowac. W  naszym kraju brak szköl podo
bnych, i zle plynace z tego niedostatku stwierdzono 
juz niejednokrotnie. Jako droge do wyksztalcenia do- 
brych rzemieslniköw, wskazuje referent nast^pujace wy- 
tyczne: a) mlodziez rzemieslnicza winna koriczyc »szkoly 
poczqtkowe,« w nich nauczyc si^ czytac i pisac, b) chlo- 
piec praktvkujacy winien w lecie pracowac na budo- 
wlach lub w warsztacie a tem samem oswajac si^ z pra- 
ktyka, w  zimie zas ucz^szczac do szkoly »zawodowej.« 
Naszkicowaw'szy z lekka program podobnych szköl za- 
wodowych wnosi nast^pujqca rezolucy^:

»Pierwszy Zjazd techniköw polskich przekazuje 
sprawy urzadzenia szköl przemyslowych Tow arzystw u 
technicznemu we Lw ow ie  i Krakowie wr celu wygoto- 
wania dokladnego programu dla tychze i poczynienia 
odpowiednich kroköwr majqcych szkoly te wprowadzic 
w zycie.«

Inzynier Urbanowski wskazuje jaka drogq w Po- 
znahskiem ksztalca czeladz rzemieslniczq. Pozakladano 
tarn szkoly wieezorne, gdzie si^ wszyscy starzy i mlodzi 
schodzq, ucza czytac, pisac, rachowac, poznajq zasady 
rysunku i to nietylko po wi^kszych ale i po mniejszych 
miastach. Nauczajq osoby, ktöre si^ dobrowolnie tego 
podj^ly. Szkoly te w ydaly  znakomite rezuitaty. Ci, co 
sie. chea ksztalcic dalej maja juz drog? utorowana, 
W zvw a, by i w  innych dzielnicach podobnej drogi u- 
zyto. Wnosi, by do rezolucyi dodac w yrazy: i »szköl 

j  wieczornych.«
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Inzynier Sporn y  przedstawia stan rzeczy w Kon- 
gresöwce, möwi o szkolach rzemieslniczych zalozonych 
przez zarzady ko le jow e, cieszacych si^ powodzemem, 
czego dowodem odznaczenia jakie na wystawach spo- 
tkalv uczniöw tych szköf. Mowca wspomina dalej o 
szkole rzemiosl w W arszawie z wst^pnemi kursami; i 
zaznacza, ze ramy tej szkoly sa rozszerzone i ze na- 
p lyw uczacych si^ coraz wi^kszy.

Radca M orac\ew ski wnosi dodanie do rezolucyi 
proponowanej przez referentöw: «a nast^pnie przedsta- 
wienia wyniku swych prac drugiemu zjazdowi techni
köw polskich.«

Inzvnier D aroivski objasnia, ze w Drohowyzkiem 
istnieje podobna szkola rzemieslnicza z warsztatami, 
rokujaca powodzenie, a Prezes przypomina, ze okazy 
tej szkoly sa wlasnie na wystawie przemyskiej. Zarem ba 
widzi brak szkoly podm ajstrzych, tych posredniköw 
miedzv inteligencya techniczna a publicznoscia, brak 
jej zaröwno w murarce, jak w stolarstwie, malarstwie 
dekoracvjnem i modelowaniu. W yraza zvczenie, by ta 
sprawy nietylko stowarzyszenia, ale i Redakcye pism 
technicznych si^ zajmowaly. Prezes izbv inzynierskiej 
Zakr\eivski wskazuje, jak wazna role grac rnuszq. po- 
dobne szkoly w miastach prowincyonalnych.

Zabieraja jeszcze glos Grabski z Poznania, lia -  
kow ski, Sporny, M orac\ew ski. Po przemöwieniu refe- 
renta przyj^to »rezolucyi przsz niego wniesiona z po- 
prawkami« Urbanotvskiego i M orac\em skiego.

Z powodu nieobecnosci referenta w sprawie rnu- 
zeöw przemy slowych dr. A dr. Baranieckiego, odlozono 
rozprawy nad tym przedmiotem na nast^pne posiedze- 
nie, poczem prezes R. Goslkowski zdaje przewodnictwo 
wiceprezesowi J .  Spornemu, a sam wchodzi na trybun^, 
by przedstawic najnowsze wyniki poczynione na polu 
»zastosowania elektrycznoSci do przenoszenia sily.« W y- 
klada tego tak zajmujacego a bogatego w szczegöly 
nie pröbujemy nawet streszczac —  ukaze si§ on w pa- 
mi^tniku I. Zjazdu techniköw polskich, jaki zostanie 
wydanym  staraniem Komitetu zjazdowego. Wspomni- 
rny tylko, iz Zgromadzenie hucznemi oklaskami oraz 
przez usta wiceprezesa Spornego dalo prelegentowi 
wyraz swego uznania. Referent tematu: »Jakich srodköw 
nalezalobv uzyc celem wzbogacenia ojczystej literaturv 
technicznej«. Prof. J .  B yko w ski wskazuje przedewszy- 
stk iem , iz sprawa tak wielkiej donioslosci moze bvc 
jedynie wspölnemi silami zalatwiona. Zycie techniczne 
u nas silnie rozbudzone, w kazdym zawodzie technicz- 
nym mozemy sie poszczycic znakomitymi pracownika- 
mi, brak nam jednakowoz dot^d jednego z najcelniej- 
szych objawöw zyc ia , mianowicie objawöw w litera- 
turze technicznej. I na tem polu znalezliby si^ praco- 
wnicy, dowodem tego pisma techniczne, ktöre pomiesz- 
czaja w swych lamach prace cenne, dowodzace, ze marny 
ludzi miedzy soba, ktörzyby mogli zajac w litera-

turze technicznej nieposlednie miejsce. Lecz czernuz ci 
ludzie ograniczaja si^ tylko na pomieszczenie w dzien- 
nikach rozpraw mniejszych, czemu nie wzbogac^ pi- 
smiennictwa naszego dzielami obszerniejszemi. Odpo- 
wiedz na to p'rosta. W ydawnictwo takiego dziela przy- 
nosi za sob^ nie zysk lecz wprost strat^ materyaln^. 
Trzeba temu zaradzic, a jednostki temu zadaniu spro- 
stac nie potrafia. T u  potrzeba wspölnych usilowan, 
potrzeba zebrac fundusze na subwencvonowanie wyda- 
wnictw dziel technicznych, chocby na razie tlomaczen 
dziel z obcych jezvköw. Wskazuje dalej, ze u nas na 
innych polach wiedzy ten sposöb z korzyscia zastoso- 
wano (prawnicy, lekarze) a jezli tarn si^ udalo, cze- 
muzby i technikowi udac siij nie moglo. Przedewszyst- 
kiern powolane do tego sa Tow arzystw a techniczne i 
Redakcye pism technicznych. Konczy, stawiajac nast^pu- 
jac^ r e z o lu c y i :

1) »Pierwszv Zjazd techniköw polskich uznaje potrze- 
b§ wydawnictwa dziel technicznych.«

2) »Zjazd poleca Tow arzystw u technicznemu w  K r a 
kowie, aby w porozumieniu z Tow arzystwam i 
politechnicznemi we Lw owie, i Redakcyami cza- 
sopisrn technicznych w W arszawie zaj^lo sie ob- 
mysleniem sposobu wprowadzenia w zycie takiego 
wydawnictwa.«
W  dyskusvi zabieraja g lo s : Inz. C \erny, z^da po- 

laczenia tej sprawy z kwestya s lownictwa; p. Kmita 
radzi, by wybrac osobna komisv§, ktöraby si^ zaj^la 
zebraniem skladek na ten cel, inz. Kac\m arski sprze- 
ciwia sie odroczeniu, twierdzac, iz T ow . techn. krakow- 
skie ch^tnie przyjmie na siebie obowi^zek, jaki na niego 
Zjazd wlozy. Inz. Heilpern  z W arszaw y zada, by utwo- 
rzono fundusz staly i proponuje zawiazanie osobnego 
w tym celu towarzystw a; czyni nasttjpujacy wniosek: 

»Pierwszy Zjazd techniköw polskich postanawia 
utworzyc stowarzyszenie w celu wspierania literaturv 
techn. polskiej. Cztonkiem stowarzyszenia moze byc 
kazdy zobowitp.uj^cy si^ do wnoszenia na powyzszy cel 
pewnej rocznej wkladki, ktörej minimum b^dzie w sta- 
tutach oznaczone. Fundusze stowarzyszenia utworzone 
ze skladek czlonköw obracane b^da: a) na wydaw ni
ctwo dziel naukowych technicznych polskich, b) na 
honorarya dla autoröw tych dziel; c) na rozpisywanie 
konkursöw na prace techniczne. W  celu wprowadzenia 
w czyn powyzszego projektu wybiera zjazd komitet 
zlozony z 7 czlonköw, ktörego zadaniem b^dzie: 1)  
ulozenie szczegölowego projektu do statutöw i uzy- 
skanie zatwierdzenia tych statutöw; 3) ustalenie liczby 
czlonköw; zarzq.dzenie glosowania pomiijdzy czlonkami 
dla wyboru stalego Zarzadu stowarzyszenia. Komitet 
dzisiaj wybrany zlozy sprawozdanie z swych czynnosci 
na r^ce wybranego Zarzadu stowarzyszenia«.

Inz. Urbanowski jest za natychmiastowem popar- 
ciern tego, co juz istnieje, t. j. czasopism technicznych
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polskich, ktore b^da o tvle lepsze, im silniejsze znajda 
poparcie. W z y w a  czlonköw do prenumerowania (oklaski).

Sprawozdawca zwraca sie giöwnie przeciw wnio- 
skowi inz. Heilperna, twierdz^c, ze gdyby takie sto- 
warzyszenie dalo sie zawi^zac w Warszawie, gdzie do- 
tychczas niema zadnego Tow arzystwa technicznego, to 
udaloby si$ to na pewne. Lecz u nas w Galicyi juz 
dwa Tow arzystw a, zas rozstrzeliwac dzialalnosc na kil- 
ka T ow arzystw  nie jest praktycznie. W ykazuje dalej 
trudnosci formalne w zgromadzeniu komisyi. W  kon- 
cu zaleca swe rezolucye do przyj^cia. W  glosowaniu 
przyj^to rezolucye referenta; inne wnioski upadaj^. 
Koniec posiedzenia o godzinie 12-ej.

W yeieczka do Wieliezki.
W  godziny po zamknieciu posiedzenia, ruszyl 

z dworca drogi zelaznej w Krakowie osobny po ci^g 
wioz^cy uczestniköw Zjazdu wraz z ich rodzinami do 
Wieliezki. Liczba osöb przechodzila cyfr^ 400. Przy 
huku mozdzierzy', na pi^knie przybranym w zielen, 
herby, chor^gwie dworcu w W ieliczce, przyj^li gosci 
czlonkowie komitetu zjazdowego urz^dzajqcy wycieczk^, 
a to na czele muzyki görniczej, poczem caly orszak 
pieszo lub wözkami posun^I ku szybowi Danilowicza. 
Tuta j kobiety windq, zas plec brzydka, per pedes apo- 
stolorum, schodami dostala si^ do wn^trza kopalni. 
Przyznac trzeba, iz Zarz^d salinarny niczego nie szcz^- 
dzil, by swym kolegom po fachu, okazac saliny w ca
lej okazalosci. Wspaniale oswietlenie, tu i owdzie usta- 
wiona gromadka pracuj^cych gornikow lub maszyna 
w ruch puszezona, a przedewszystkiem uprzejmosc u- 
rz^dniköw oprowadzaj^cych, skladaly si^ na to, by go- 
sciom okazac, z jakiem sercem ich tutaj widziano. T o  
te2 na dworcu Goluchowskiego, wiceprezes Sporn y  dal 
wyraz temu zadowoleniu, jakie przejmowalo wszystkich, 
dzi^kuj^c serdecznemi slowami Zarz^dowi za swietne 
przyj^cie.

O godzinie 8-mej wröcono do K rakow a, by uj- 
rzec na przedstawieniu w teatrze letnim 2 akta drama
tu niesmiertelnego Adama, Konfederatötp Barskich.

D z le n  IO W r z e s n ia  1§ § 2 .

P o s i e d z e n i e  e z w a r t e .
Przewodnicz^cy baron Gostkowski otwiera posie

dzenie o godzinie 8Y2 przed poludniem. Referent spra- 
w y o mu^each p r ^ e m y s t o c h  dr. A drya n  Baraniecki, 
dyr. muzeum tech.-przem. w Krakowie, powitany przy 
wejsciu na trybun^ grzmi^cemi oklaskami, odczytuje 
obszerne sprawozdanie w tym przedmiocie. Streszczac 
sprawozdania tego nie mozemy, gdyz jest ono tak bo- 
gate w tresc, zawiera tak szczegolowy program muzeow, 
ze Czytelniköw naszych odeslac musimy do sprawozda
nia stenograficznego, ktore jak juz wspomnielismy wy-

dane zostanie staraniem komitetu zjazdowego. Wspo- 
mnimy tylko, iz sprawozdawca opiera sie w wy wodach 
swoich giöwnie na muzeach angielskich i uwaza je 
przedewszystkiem jako ognisko rozszerzaj^ce swiatlo 
nauki w popularnej formie we wszystkich warstwach 
spoleczenstwa. Majtj one sluzyc nietylko dla mlodziezy 
ucz^cej si§, ale i winny byc dla ogölu popularntj pra- 
ktycznq. szkoly. Obejmowac winny w swvch ramach 
wszystkie galijzie przemyslu. W  koncu polecajijc spra- 
w§ muzeow Tow arzystwom  technicznym, Redakcyom 
pism technicznych wnosi rezolucye: »Pierwszy Zjazd 
techniköw polskich poleca Tow arzystw u technicznemu 
w Krakowie i L w o w ie , by w porozumieniu si^ z dy- 
rektorami muzeow przygotowaly sprawozdanie na zjazd 
nast^pny«. Prof. B ykoipski twierdzi, iz muzeum wedlug 
programu sprawozdawey kosztowaloby miliony, zas sam 
wniosek o tyle nie wydaje mu sie praktvcznym, gdyz 
kazde miasto povvinno miec muzeum odpowiednie pa- 
nuj^cym stosunkom, ktöre wym aga wlasciwej sobie 
organizacyi. Prof. Odr^ytpolski pragnie by muzea po- 
dawaly rzemieslnikom naszym sposobnosc do pewnego 
rodzaju popisu. Przeszkoda w rozwini^ciu u nas prze
myslu jest mi^dzy innemi i ta okolicznosc, ze w yroby 
nasze nie doröwnywuja wyrobom zagranicznym. Nie 
lezy to w nieudolnosci naszego rzemieslnika, gdyz s^ 
dowody, iz nasz rzemieslnik pracujac w zakladach za 
granic^, wykonuje swe prace zupelnie odpowiednio, a 
gdy wröci do kraju, brak mu przez jakis czas sposo- 
bnosci, wskutek czego wyebodzi z w praw y i tworzy 
rzeczy nizszej wartosci, anizeli te, co robil gdzieindziej. 
W  roznych prowincyach naszego kraju, röznie rzeczy 
stojq.; najgorzej u nas w Galicyi, gdzie jestesmy zale- 
wani wyrobami niemieckiemi, ktöre jak wiadomo, sa 
bardzo tanie. Obcy przemyslowcy tutaj przychodza, 
znajdujq. zbyt, a nasi nie maja sposobnosci by cos wy- 
konali. Korzystniej rzeczy stojq. w  Kongresöwce, bo 
wysokie cla ochronne, opiekujq. sie przemyslem. Mimo 
jednak tak niekorzystnych w aru nköw , i ten przemysl 
ktöry juz istnieje, dalby sie podtrzymac, i ma jeszcze 
wielk^ przyszlosc przed sob^, lecz trzeba naszym rze
mieslnikom stworzyc sposobnosc by mogli prace swe 
publicznosci okazywac. Jako wazny czynnik pracy w tym 
kierunku uwaza mowca rozpisywanie przez zarz^dy 
muzeow »konkursöw na rzeczy przemyslu artystyczne- 
go« i stawia za przyklad dzialalnosc muzeöw niemiec- 
kich. Konkursy takie winny obejmowac co roku inn^ 
gal^z przemyslu. Po glosach dr. B r\e\ih skiego , p. Ro- 
^en'a, Kacym arskiego  i sprawozdawey, przyjeto rezolu
cye referenta.

Nast^pny punkt porzijdku dziennego, sprawa «slo- 
wnietwa technicznego« wywolala  nader gor^ce rozpra- 
wy. Pierwszy zabrat glos inz. E d w a rd  W aw rykiew ic\ 
z W arszaw y, i w obszernym elaboracie przedstawia 
historyczny przebieg prac na tem polu. Ze sprawozda-
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nia tego dowiadujemy si$, iz sam p. Wawrykiewicz ma 
zebranych pi^tnascie tysi^cy slöw. Reasumujac nast^pnie 
uwagi co do sposobu wydawnictwa czyni re zo lu cy i :

1) »Pierwszy Zjazd techniköw polskich uchwala utwo- 
rzenie trzech komisvj slownikowych do krytycz- 
nego rozpatrywania nadeslanych materyalöw. 
W  Krakowie i Lw owie komisye te wydelegowane 
b^dq przez miejscowe Tow arzystwa techniczne, a 
w W arszawie przez Redakcye pism technicznych.

2) Zjazd upjasza Redakcyi »Przegladu technicznego« 
aby si^ starala : izby materval zgromadzony przez 
te komisye, zostal uporzadkowany (wedlug wi^- 
kszosci zdan przy zbiegu zas kilku wvrazöw je- 
dnoznacznych wedlug starszenstwa).

3) Pierwszy Zjazd techniköw polskich powierza uzu- 
pelnienie istniejacych materyalöw Towarzystwom 
technicznym, ktöre wybiorq ze swego grona do 
poszczegölnych galezi wspölpracowniköw.

4) Pierwszy Zjazd techniköw polskich uchwala zam- 
knqc ogiaszanie slow w pismach technicznych, a 
we wszystkich sprawach do tego przedmiotu si^ od- 
noszqcych, poleca si§ udawac do powyzszych komi- 
syj, a to celem jaknajwiijkszego skupienia pracy«. 
Inz. N. Kovats przedstawia po obszernem umo-

tywowaniuy' imieniern lwowskiej komisyi j^zykowej na- 
st^pujace wnioski:

1) Zjazd techniköw polskich uznaje koniecznq i 
nagla potrzeb^ zebrania , ulozenia i wydania polskiego 
slownika technicznego.

2) Zbieranie materyalöw do slownika tego ma si$ 
dziac wspölnq pracq wszystkich polskich towarzystw i 
redakcyj polskich pism technicznych przyst^pujacych 
do tej pracy, a podzial jej bedzie nast^pujqcy:

a) Redakcya »Przegladu technicznego« oraz »In- 
zynieryi i Budownietwa« w Warszawie zbierac b^dq 
wyrazy wchodzqce w zakres chemii, technologii techni- 
cznej, hutnictwa i lesnictwa.

b) Komisya j^zykowa Tow arzystw a techn. w K ra 
kowie zbierac bedzie wyrazy wchodzqce w zakres bu
downietwa lqdowego, architektury, görnietwa i geologii.

c) Komisya slownikowa Tow arzystw a politechni- 
cznego we Lw owie zbierac bedzie wyrazy wchodzqce 
w  zakres inzynieryi, mechaniki i technologii mecha- 
nicznej.

3) Podezas zbierania materyalöw musi istniec 
wzajemne porozumienie siij wspölpracujqcych, Dziac si^ 
to bedzie przez wzajemne posylanie wyrazöw spisanych 
lub drukowanych.

Prace te powinny byc rozsylane do wszystkich 
wiijkszych ognisk technicznych polskich.

4) Odmienne zdania spölpracujqcych co do po 
danych wyrazöw winny byc udzielane pisemnie. Gdy 
podane wyrazy sq drukowane, nalezy to czynic w miarq 
post^pu wydaw nictw a; gdy zas wyrazy rozeslano

w r^kopisach, musi to nastapic do takiego czasu, 
liezonego od chwili wvslania spisanych wyrazöw', by 
na kazdy tysiac wyrazöw przypadl jeden miesiqc. 
Gdyby do pomienionego czasu nie wniesiono zarzutöw, 
uwazac to wypada jako zgodzenie si^ wspölpracujqcych 
na podane wyrazy. Na czas wniesjone poprawki rnuszq 
byc roztrzqsane i w  razie uznania wedlug nich mate- 
ryaly poprawione. W  przeciwnvm razie, gdyby pomimo 
udzielonego wyjasnienia spölpracujace Tow arzystw o lub 
Redakcya, ktöra poprawk^ uczvnila, przy tej poprawee 
obstawala, na zyezenie jej musi byc ta poprawka uwi- 
doczniona w slowniku.

5) Przed wydaniem slownika musi byc r^kopis 
tego slowmika przedlozony Akademii umiej^tnosci w K r a 
kowie do zatwierdzenia.

6) T ym i samvmi dzialami, ktörymi odbywalo si§ 
zbieranie materyalöw, wydawac b^da Tow arzystwa i 
Redakcye slownik techniczny wlasnym staraniem.

7) Slownik I. z polskiego na niemiecki i francuski 
z okreäleniem polskiem, o ile moznosci zwi^zlem a sci- 
slem. Po wyrazach francuskich, a przed okresleniem mogq 
byc zamieszezone w'yrazy i w  innych obcych j^zykach.

Slowmik II. Z obcych na polskie bez okreslenia, 
wyrazy niemieckie i francuskie w porzqdku abecadlowym.

8) Materyaly majq byc zestawiane na sposöb I. 
Inz. St. Serkowski, imieniem komisyi slownikowej

T ow arzystw a  technicznego krakow’skiego, przedstawia 
röwniez obszerny umotywowany wniosek, dqzqcy do 
tego »by utworzyc jedn§ centralna komisya z siedzibq 
w Krakowie, ktöraby porzadkowala zebrany m ateiyal 
i zaj^la siq satna wydawnietwem jaknajogölniejszego 
slownika tachnicznego. Fundusz na to wydawnietwo 
powstanie z malych dodatköw do wkladek czlonköw 
Tow arzystw  technicznych, dobrowolnych datköw i za- 
silköw wladz krajowych«.

Inz, Thullie ze L w o w a ,  dla uproszczenia w glo- 
sowaniu przedstawia kombinaey§ wniosköw komisyi j^- 
zykowej lwowskiego Towarzystwa politechn. i wniosku 
pana Wawrykiewicza.

Prof. B ykow ski wzywa Zgromadzenie, by wyra- 
zilo uznanie p. W awrykiewiczowi za jego pracij okolo 
slownictwa, co tez zgromadzeni wsröd oklasköw czvniq. 

Redaktor K uchar\ew ski czyni nast^pujqcv wniosek: 
»Zjazd wyraza zyezenie, bv komisye slownikowe 

T ow arzystw  krakowskiego i lwowskiego, weszly w po
rozumienie z Redakcyami Czasopism techn. w W arsza
wie i technikami w Poznaniu vy celu:

ij) dalszego stale uorganizowanego zgromadzenia slo
wnictwa technicznego;

2I wydawania w miar§ moznosci slowniczköw poje- 
dynczych specyalnosci;

3) przygotowania na zjazd nast^pny stanowczych 
wniosköw co do wydawania ogölnego slownika 
techn. pol.



Inz. D arow ski zada, by za podstawe przyjqc wnio
ski komisyi j^zykowej lwowskiego Towarzystwa polit., 
czyniqc röwnoezesnie poprawk^, by przy ukladaniu 
siownika podawac rowniez wyrazy »rosyjskie«. Inz. 
Diehl popiera wnioski komisyi lwowskiej. Inz. W aw ry- 
kierpic{ sprzeciwia si<j ogölnym wnioskom, lecz zada, 
by Zjazd jasno postawil program kto ma' robic dalej i 
w jakim kierunku. Sprzeciwia sie podawaniu siownika 
do aprobaty Akademii umiej^tnosci. Prof. Odrzywolski 
wykazuje, ze wiasnie tylko Akademia, w ktorej gronie 
zasiada taki Zebraw ski, moze ostatecznie w sprawie 
slownictwa rozstrzygac. Inz. Kovats zaleca wnioski lwow'- 
wskiej komisyi, a w ostatnim razie godzi si$ na wnio
sek posredni p. Thullie ’go. Wiceprezes Urbanowski 
zada by przy podziale pracy nie zapominano o techni- 
kacli z pod zaboru pruskiego, ktörzy ch^tnie wedlug 
sil przyiozq si^ do ogölnego dziela ('huczne oklaski). 
Gdy przy glosowaniu wszczyna sie obszerna dyskusva 
formalna, zavvieszöno posiedzenie na wniosek radcy 
M oraczewskiego, by wnioskodawcy mogli sie porozu- 
miec. Po upiywie i 5 minut Prezes otwiera posiedzenie, 
a wnioskodawcy po naradzeniu sie przedstawiajq dwa 
wnioski. Jeden jest wnioskiem komisyi lwowskiej z o- 
puszczeniem w punkcie 2-gim specyalnego podzialu 
gal^zi, zas drug i:  wniosek 'redektora Kucharzewskiego. 
W  glosowaniu przyj^to wniosek ostatni.

Sprawy »obmyslenia sposoböw opiekowania si^ 
zabytkami historycznymi w kraju naszym «, z braku 
czasu usuni^to z porzqdku dziennego.

Rowniez »kwesty^ naftowa«, ktörq mieli przedsta- 
wiac p. Syroczzyhski w cz^sci gorniczej, a p. N avratil 
w cz^sci chemicznej opuszczono, przyczem ten ostatni 
mial zdac sprawy ze studyöw, jakie robil z polecenia 
Wydzialu krajowego. Referaty te uchwalono drukoveac 
w  sprawozdaniu Zjazdowem.

Nast^pnie sekretarz S. Zarem ba odczytuje tele
gramy nadeszle od techniköw »z Petersburga i Kijowa« 
(oklaski) grona prof. szkoly realnej w Jaroslawiu, archit. 
Z y g . Gorgolewskiego  z Berlina, list p. 0 \oga w sprawie. 
wydania opinii o formie i miejscu dla pomnika Adama 
Mickiewicza, ktörego jednak ze wzgl^du na brak czasu 
nie mozna bylo wziasc pod rozwagq. W  dalszym ciagu 
czytano wnioski nadeslane w ciagu zjazdu, a t o :

Wniosek inz. Idzikow skiego : »Pierwszy Zjazd te
chniköw polskich w Krakowie, poleca Towarzystwom 
technicznym galicyjskim jaknajusilniejsze ponawianie 
staran, celem wprowadzenia jezvka krajowego jako u- 
rz^dowego przy galicyjskich kolejach zelaznych«, co 
tez Zgromadzenie wsröd hucznych oklasköw uchwala.

Wniosek inz. Idzikomskiego i Gebauera : »Pierw
szy Zjazd techniköw polskich uznaje naglq potrzeby 
otwarcia szkoly gorniczej w Krakowie« uchwalono.

Wniosek dyr. Sloninskiego z Jass, o »zakladanie 
bibliotek technicznych«, zostal takze przyj^ty.

Szereg wniosköw redakcyi »Inzynieryi i Budowni- 
ctwa« o zbieraniu dat produkcyi przem yslow ej, oraz 
surowych materyalöw, przekazano nastijpnemu zjazdo- 
wi, jak rowniez wniosek Czernego o zalozenie banku 
przemyslowego.

Zamknieeie Zjazdu.

Wiceprezes komitetu zjazdowego p. K. Zarem ba , 
jako sprawozdawca komitetu, przemöwil mniej wi^cej 
jak nastqpuje: Komitet zjazdowy w wypelnieniu za- 
szczytnego obowiazku , jaki mu przypadl w udziale, 
pozwala sobie przedstawic szanownemu Zgromadzeniu 
wnioski co do miejsca i czasu nast^pnego zjazdu. Kie- 
dy powstala mysl Zjazdu techniköw polskich, glos ogöl- 
ny wskazal Krakow jako jego punkt zborny. Krako- 
wskie Tow arzystwo techniczne, ktöremu przypadlo byc 
gospodarzem Zjazdu, powierzylo wykonanie tej mysli 
osobnemu komitetowi. Owoc prac komitetu widzieliscie 
sami. Nie b^dtj zbyt niedyskretnym, jezeli dzisiaj, gdy 
za chwil par^ rozejsc si^ mamy, zdradz§ jedmj z ta- 
jemnic komitetu. Przvstqpowalismv do pracy z pewna 
obavvq, pochodzqca ztad, ze nie wiedzielismy, czy udzial 
w zjezdzie bijdzie liczny, czy owoc prac Zjazdu jakes- 
my sobie zalozyli, b^dzie dosyc pokaznym. Wybaczcie 
nam t£ obavv^, lecz wobec tego, ze technikom polskim 
nie bylo wolno dotad skupiac si<g okolo jednego ogni- 
ska, zesmy wzajemnie sil naszych nie znali, lecz pra- 
cowali tylko oddzielnie, ze si^ tak wyrazy, w röznych 
punktach, kazdy na swojq r^k^, obawa ta zdawala si^ 
byc usprawiedliwionq. Po raz pierwszy mielismy okazac 
wspölny wyraz naszych dqznosci w zjezdzie obecnym. 
Obawy nasze byly plonne. Chetnie si^ przyznajemy do 
tego, a tem radosniej to czynimy, ze Zjazd dzisiejszy 
stanowi chlubne zaprzeczenie obaw naszych. Komitet 
z rozwagq nazwat zjazd ten, zjazdem pierwszym, bos- 
my, jak to slusznie powiedziano, zalozyc mieli na nim 
kamien w^gielny, fundament, 11a ktörym nast^pne zja- 
zdy wzniosa budynek dla chwalv narodu, darujcie, ze 
si^ wyrazy po architektonicznemu, budynek w stylu 
odrodzenia (oklaski). Radzilismy przez dni trzy. Dzisiaj 
winnismy powiedziec sobie: »do widzenia!« a röwno- 
czesnie proponuje, bysmy oznaczyli, gdzie ma byc 
punkt zborny. Pojmiecie, ze nie mozemy warn propo- 
nowac innego miejsca, jak drugi nadwislanski gröd, 
gröd, ktörego godlem »syrena«, nie ta, co mjci i zwo- 
d z i , ale t a ,  co n^ci i kochac na zawsze przymusza. 
(Brawo!) Proponuje wi§c imieniem komitetu, jako punkt 
zborny drugiego zjazdu naszego »Warszawy« (przeciq- 
gte oklaski), a jako termin rok 1 885. Niezbyt to dlugi 
termin, bo prace nasze zapowazne, bysmy je za po- 
spiesznie przeprowadzac mieli. Komitet zjazdowy czyni 
wi^c wniosek: »Drugi Zjazd techniköw polskich odb^- 
dzie si$ w roku 1 385 w Warszawie (oklaski)«.
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Wiceprezes Sporn y  z W arszaw y, odezwal si^ w te 
s lo w a :

Szanowni panowie koledzy i hracia! Zakonczenie 
obrad naszvcb jest zarazem poczqtkiem naszej pracy 
zbiorowej organicznej. Wiele uslyszelismy zdan powa- 
znych, a wi^cej jeszcze uczciwych i pozytecznych my- 
sli, ktörych urzeczywistnienie moze nam przyniesc po- 
zq.dane przez nas owoce. Mamy wytkni§tq rok , ktörej 
bujnosc i obhtosc zalezy od tego, jak jq uprawiac b<j- 
dziemy. Po tym zjezdzie, pelnym nieklamanej energii 
i zapalu, pewny jestem, ze grono nasze mlodszego po- 
kolenia wyrodzi nam t^gich pracowniköw, ktörzy si^ 
stanq chlubq i ozdobq polskiej techniki, podobnych tym, 
ktörych imiona wszyscy znamy, a ktörzy nie szukali 
rozglosnej slawy, ktöra si§ cz^stokroc Izq i krwiq opiaca, 
ale znalezli jq przy uzytecznej pracy, z ktörej obecne po- 
kolenie korzysta, a nast^pne korzystac bijdq; bo panowie 

Kto zycie swe oddat dla dobra swych braci,
Ten tak nabytej stawy nigdy nie utraci. (Ok)aski.)

Przyjmujqc »vv zasadzie wybör miejsca drugiego 
zjazdu w Warszawie, i zyczqc warn, byscie si^ do no- 
wego apelu wszyscy stawili bez wyjatku, upewnic was 
mog§ w imieniu mojem i wszystkich moich kolegöw, 
ze b^dziecie serdecznie przyj^ci (oklaski), boc przeciez 
jestesmy ciz sami, zlqczeni jednq wst^gq naszej uko- 
chanej W isly , jestesmy z miasta, gdzie tak samo bija 
dzwony jak u w as, i tak samo bijq nasze serca. Do 
widzenia! (Huczne oklaski i brawa.)

W sröd o krzykö w : »do widzenia w Warszawie«. 
wniosek ten przyj^to.

Po uwolnieniu sekrttarzy od czytania protokölöw, 
zabiera glos prezes baron Goslkon'ski i przemawia 
w nast^pujqcych slowach :

Chwilka jeszcze, a rozstac si^ musimy. Jestto bo- 
lesna konsekwencya kazdego zejscia si^. Nim sitj jednak 
rozejdziemy, zbadac nam wypada bilans niejako czyn- 
nosci naszych. Aczkolwiek nie wypracowalismy wyczer- 
pujqco wszystkich spraw postawionvch w programie, 
to jednak, chociaz ze si^ tak w yra iq , szkicowo dotkniq- 
te, nie przebrzmiq bez skutku. Poruszylismy sprawy 
szköl, muzeöw, w yd aw n ic jw , zarysowalismy program 
prac skierowanych ku tem u , by ten nasz j^zyk nie
tylko brzmial pi^knie w ustach poetöw , w literaturze 
o gö ln e j, lecz swiecif takze w literaturze technicznej. 
W  wykladach dotkn^lismy strony naukowej. Slowem, 
m ozem y powiedziec, iz w tym krötkim czasie, uczyni- 
lismy wszystko, na co nam sil starczylo. A  chociaz nie 
tak wielesmy zdzialali, to powiedziec mog§, iz gdybys- 
my nawet jeszcze mniej zrobili, byloby zawsze duzo 
zrobione. Sam fakt, zesmy si^ tutaj zeszli, zesmy si^ 
poznali, zesmy si£ nauczyli wzajemnie cenic i szano- 
w ac , sam fakt ten panowde jest tak wielkiej donio- 
slosci, ze nam w'ystarczy, by nam gloria zaswiecila 
(oklaski.) Panowie, zasialismy zlote ziarno techniki pol

sk ie j! Jezeli powiedzialem, zesmy zasiali, powiedzialem 
moze za duzo —■ mozesmy dopiero uprawili rol§ na 
ktörej zasiac nalezy to ziarno, lecz i to nie. Nie upra- 
wilismy jej dzisiaj, nawet nie zrobilismy tego plugu, 
ktörym jq zorac potrzeba; jeszcze mniej nawet nie ze- 
bralismy materyalöw, z ktörych plug ma powstac! Z ro 
bilismy tylko tyle, zesmy wskazali miejsca, gdzie si§ 
znajduje materyal surowv na öw p lu g , ktörym mamy 
orac. Pracujemy wi^c nie dla nas, nie dla dzieci na
szych, nie dla wnuköw nawet, ale dla czwartego po- 
kolenia, a tem dajemy d ow öd, zesmy nie egoistyczni, 
ze pojmujemy nasze zadanie i powolanie. Ten  pierw 
szy zjazd inauguruje nowq er^ w zyciu techniczno-na- 
rodowem, co bylo przedewszystkiem celem zejscia si§ 
naszego. Zegnam wi§c panöw w tem przekonaniu, zes
my dobrze spelnili wobec kraju obowiqzek jaki na siebie 
przyj^lismy; nie zegnam was jednak na zawsze, ale 
powtörz^ wyrzeczone tu slowa »do widzenia« (oklaski).

W  koncu podnosi baron Gostkowski zaslugi pana 
S tw ie rtn i, ktöry pierwszy podniösl w Tow arzystwie 
politechnicznem mysl urzqdzenia zjazdu techniköw pol
skich. Zgromadzenie oklaskami wyraza uznanie panu 
Stwiertni.

Pan Kuchar\ew ski dziekuje imieniem zgromadzo- 
nych Prezesowi za energiczne a pelne prowadzenie 
obrad, zas prof. B ykow ski wnosi podzi^kowanie dla 
Komitetu zjazdowego, ktorego zaslugq, iz dzisiejszy 
Zjazd tak pi^kne wydal rezultaty. W yrazono röwniez 
podziekowanie dla R ady miejskiej za ustqpienie sali i 
dla miasta za goscinne przyj^cie.

W yeieezka na mogiie Koseiuszki.
Kazdy z öbecnych przyzna, ze zgromadzeni w sali 

radnej nie bez wrazenia rozchodzili si^ z ostatniego 
posiedzenia, ze czuli koniecznosc spotkania si§ jeszcze 
raz dla pozegnania. Tow arzystwo techn. krakowskiej 
znac przewidujac taki naströj, zaprosilo goscinnie cale 
Zgromadzenie na wycieczk§. Dzien sloneczny najdziel- 
niej poparl gospodarzy. Z  wierzcholka mogily podzi- 
wiali wszyscy rozlegle i wspaniale w idok i, a pözniej 
zgromadzeni u stöp wzgörza na malej röwninie (gdzie 
juz gosci oczekiwala zastawiona zimna przekqska) ugru- 
powali si$ w mniejsze i wi^ksze kötka i bylo tarn gwarno 
i serdecznie jakby w jakim obozowisku Myslalbys, ze 
widzisz ogromne kolo starych znajomych! —  Godziny 
zbiegly szybko. Slonce zakrylo si<g mogilq Koseiuszki —  
czas byl myslec o pozegnaniu. Przy serdecznych usci- 
snieniach r^ki, Koroniarze wolali »czekamy na was 
w Warszawie«, a mysmy odpowiadali »przyb^dziemy 
wszyscy«. •—  Pami^tajmyz o tem w r. x885 !

S. Z.

W  d ru k a rn i „C Z A SU “ F r . K luczyck iego  i Sp., pod  zarz^dem  J .  ß a k o c iiisk ie g o . — O dp ow iedz ia ln y  K e d a k to r i W 'ydaw ca: W l. K ozw adow ski.
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R E S T A U R A C Y A  W A W E L U .

^ . J p r a w a  odrestaurowania krölewskiego zamku na 
W awelu, zajmuje ocT dwöch lat nieprzerwanie pu- 

blicznosc i kola techniczne. Dowodem tego sq liczne 
artykuly w röznych dziennikäch calej Polski i dzialal- 
nosc obu stowarzyszen technicznych, ktöre jako centra 
zvcia umyslowego techniköw maja za soha calq zawo- 
dowq powag§.

Charakter tego zywego zaj^cia jest dwojaki; i slu- 
sznie, bo kiedy w artykulach dzienniköw poütycznvch 
i belletrystycznych chodzi glöwnie o wynurzenie pa- 
tryotycznych uczuc radosci, o historyczne konjektury 
i literackie sprawozdania z biegu rzeczy, to pisma te
chniczne i memoryaly köf technicznych daza nieza- 
chwianie do wlasciwego jadra samej sprawy, t. j. do 
kwestyi artvstycznego rozwiqzania zadania; a nie tajqc 
przed soha nader wielkich trudnosci, jakie si^ z niem 
wiqzq, stawiajq sobie najwazniejsze pytanie, jaka droga 
moze byc najnaturalniejsza i najwlasciwsza do uskute- 
cznienia pracy tego charakteru co restauracya W awelu, 
pracy, ktöra winna byc zadaniem calego narodu i naj- 
wyzszym postulatem artystycznych zdolnosci czasu?

Techniczne kola nie wahaly si^ od pierwszej 
chwili wypowiedziec przekonania, iz dzielo restauracyi 
moze wtedy jedynie zaszczytnie byc dokonanem, jezeli 
bijdzie wiernem odbiciem pragnien calego narodu i wy- 
tqzonej zdolnosci najlepszych sil artystycznych kraju.

T o  zasadnicze zdanie i wvnikajqce z niego zqdanie 
konkursu, szczerze, jasno i gruntownie motywowaly me
moryaly techniköw galicyjskich. Szczesliwym zbiegiem 
okolicznosci, w chwili, kiedy zblizac si^ zdaje decydujqcy 
moment w sprawie W a w e lu , liczne grono techniköw

restauracya W awelu mogla si^ do-
tylko droga na-

z calej Polski zgromadzone na krakowskim zjezdzie, 
potwierdzilo jednoglosnie powvzsze zapatrvwania na 
ch'arakter drogi, jaka nalezy isc do odbudowania rezy- 
dencyi krölewskiej W Krakowie. A  wiec wsröd zgro- 
madzonych w Ratuszu dnia 8 wrzesnia z göra 3oo te
chniköw z wszystkich dzielnic Polski, ani jeden nie 
przypuszczal, aby
konywac jakqkolwiek inna droga, ja! 
rodowego konkursu.

Przygotowania do zarzqdzenia konkursu mogq byc 
juz nie zadlugo gotowe. W ydzial krajowy wydelegowal 
ze swego ramienia architekta, ktöry si^ mial zajqc zdj§- 
ciem planöw W a w e lu , zebraniem materyalöw history- 
czno artystycznych, jakieby si^ na dotychczasowej 
budowie zebrac i odszukac daly. T o  polecenie bylo 
zwiqzane z upowaznieniem do czynienia wydatköw, 
przy podobnych badaniach niezb^dnych i z odpowie- 
dniem wynagrodzeniem. Praca architekta polegala teraz 
glöwnie na sumiennej dokladnosci i krytycznem upo- 
rzadkowaniu tego co si^ udato odszukac.

Pan T .P ry lih sk i zlozyt juz Wvdziatowi krajowemu 
owoce kilkunastomiesi^cznych studyöw. Poniewaz o za- 
kresie tej pracy, nawet w dziennikäch polskich nad- 
zwyczaj niejasne spotykalismy poglqdy, wi^c dla wy- 
jasnienia rzeczy musimy t£ pracij blizej scharakteryzowac 
i rozdzielic na dwie czijsci. Dzial pierwszy, to rysunki 
i fotografie przedstawiajqce juzto calosc, juz rozliczne 
szczegöly zamku krakowskiego w tym stanie, w jakim 
si<g dochowaly do obecnych czasöw. T u  nalezq natu- 
ralnie i zdj^cia z odczyszczonych z pod tynku obramien 
okiennych lub drzwiowycb, z cz^sci kamiennych odko-
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panych itp. —  Dzial drugi, to niby wnioski juz wy- 
ciagni^te z poczynionych poszukiwan. —  Sa to rysunki 
dopelniajace obraz palacu w dawnym jego stanie, a wi^c 
odtwarzajqce to co bylo lecz co dzis juz nie egzystuje.

Nas obchodzi obecnie tylko dzial pierwszy. Jestto 
bowiem cz^sc pracy pana Prylinskiego, nie mieszczqca 
w sobie artystycznej twörczosci, nie moze ona zatem bvc 
uwazanq jako artystyczna wlasnosc autora, ale winna byc 
jako wlasnosc publiczna traktowana. Natomiast rysunki 
obj^te drugim dzialem, wkraczajq.ce juz w zakres pro- 
jektu restauracyi, nalezaloby zachowac zamkni^te az 
do dnia otwarcia konkursu, na ktörym dokompletowane 
przez pana Prylinskiego, wystapilvby do walki o pier- 
wszenstwo jako praca konkursowa. O nich zatem prze- 
milczymy dzisiaj, tem wi^cej, ze nie rozumiemy zupelnie 
w jakim celu zostaly one juz teraz wykonane.

W ydzia l krajowy, przypuszczamy, w zqdaniu swo- 
jem mial na mysli jedynie zgromadzenie i uporzqdko- 
wanie materyalöw do restauracyi. Zakreslajac takie 
granice, slusznie czynil, gdy powierzal zadanie jednemu 
budowniczemu. W  tym zakresie zdanie jednostk-i, szczij- 
sliwe czy nieszcz^sliwe, nie przesqdzalo o losach wielkiej 
pamiatki, w  tym zakresie czynnosc budowniczego byla 
niejako czynnoscia archiwisty porzqdkujqcego umiej^tnie 
cenne akta,vlub zlepiajqcego wazny dokument history- 
czny z rozszarpanvch kawalköw pargaminu.

T o  tez zupelnie myla ' si§ autorowie niektörych, 
dose zreszta gruntownych artykulöw, kiedy sqdza, ze 
te czynnosci mieli na mysli technicy wolajacy o kon- 
kurs na plany restauracyi W awelu. Przeciwnie, oni nie 
pragn^li nigdy natychmiastowego rozpisania konkursu. 
Architekci musieli przeciez najlepiej zdavvac sobie sprawy 
z tego, w jakich warunkach konkurs w tym wypadku 
mögiby byc ogloszony; musieli wiedziec dobrze, ze 
takie ogloszenie wymaga" przeprowadzenia poprzednich 
studyöw' nad stanem obeenym i historyq budowli, ze 
ktos, ze jednostka, musi najprzöd przygotowac dosta- 
teczny m ateryal, a potent dopiero przyjdzie podjac 
prac^ zbiorowq konkursowa.

Ktöz nad architektöw ntialby silniej pragnqc, abyr 
konkurs byl ulozony dojrzale, przygotovvany dostatecznie 
i w  santern wezwaniu nie miescit zarodköw choroby kom- 
promitujqcej pözniej najlepszq ide^! Ghodzilo jedynie o 
uznanie z göry samej zasady, o zarzqdzenie przygotowa- 
nia materyalöw tak, jak tego konkurs wymagac bedzie.

T o  co sie, dotad stalo, stalo sicj dobrze. Praca 
p. Prylinskiego w glöwnej swej czesci wypelnia 
to , czego jako studyöw przedwst^pnych do konkursu 
zqdal ogöl architektöw. Daj Boze , aby tylko wysokie 
wladze krajowe nie stan^ly w polowie drogi.

Teraz  chwila konkursu zdaje si<j byc blizszq, a 
droga do niej w pöl utorowana. Potrzeba tylko z kolei 
przystqpic do wydawnietwa przygotowanych materyalöw. 
Rozjasnienie blizsze kwestyi, jakim celorn sluzyc ma

w przyszlosci odrestaurowany palac krö lew ski, choc 
pozqdane, nie ma tu pierwszorz^dnego znaczenia, gdvz 
konkurs ma si^ oprzec na wywolaniu z mogily zniszcze- 
nia ducha dawnego zamezyska, w jego dawnem ciele, 
a wi^c na odtworzeniu tego, co istnialo za czasöw naj- 
wi^kszej swietnosci rezydencyi krölewskiej.

Czyzby m ogly teraz wysokie wladze lekcewazyc 
jednozgodne zapatrywania köl technicznych, t£ rad£ 
szczera a racyonalnq ludzi fachowych w rzeczy majqcej 
cecluj tak wvbitnie technicznq! Cöz moze wi^cej prze- 
mawiac do przekonania jak glos zbiorowy architektöw, 
chcqcych sprawy powszechnego i artystycznego znacze
nia uczynic przedmiotem powszechnego artystycznego 
zaj^cia ? Dlaczegöz nie mianoby do wielkosci zadania 
zastosowac i sposobu rozwiqzania, sposobu nadajqcego 
si^ godnie i jedynie do przeprowadzenia wielkieh przed- 
si^wzi^c artystycznych.

Jak przed dwoma laty tak i dzis ogöl architektöw 
polskich wzyw a i zqda od m^zöw trzymajqcych w swern 
reku losy najwi^kszego pomnika polskiego, bv wolni 
od uprzedzen, wzniesli si^ na wyzyn§ zamierzonego 
dziela restauracyi. Jezeli ci przewodnicy kraju zrozu- 
miejq siltj natchnienia uwi^zionq w tych wielowiekowych 
gmachach, jezeli nia obdzielq i rozgrzejq polskich ar- 
tystöw, to przygotujq prawdziwe swi^to dla sztuki po l
skiej, to dadza architekturze polskiej chwil§ objawienia. 
Jezeli przeciwnie zechcq wygodnq droga codziennvch 
roböt dodawac cegl^ po cegle podlug wiedzy i woli 

j  jednego urz^dowego tlömacza tylu zawilych zagadek 
i zatartych glosek starej budow li, to swi^tq pokolenia 
naszego ojcowizn^ stawiq lekkomyslnie na lotery^ przy- 
p adku , to stworza dzielo nie b^dqce w zadnym razie 
wiernem odbiciem zasobu sil artystycznych czasu i kraju, 
to zmarnujq moze bezpowrotnie hasto, zdolne popro- 
wadzic polskie talenta do zdobycia dla architektury 
polskiej godnego wsröd innych siostrzyc stanowiska.

Memoryal towarzystw politechnicznych bronil za
sady i wykazyw al potrzeb^ konkursu bardzo scislemi 
wywodami oraz przykladami. Cale dziennikarstwo pol
skie, zapisujemy to z radosciq, powtörzylo z uznaniem 
ten memoryal. Przeciwniköw wyraznych, jawnych nie 
bylo. Möwiono tylko o braku zaufania do konkursöw, 
wskazywano konkursa nie uwienezone pomvslnym re- 
zultatem i nie nad to nie umiano przeeiwstawie dowo- 
dom i jednozgodnosci köl zawodowych.

Z takiemi zarzutami walka nie trudna, wystarczy 
podobno zapytanie zwröcone do nieufajqcych w pozy- 
tecznosc konkursu, co tez wlasciwie rezykowaliby, po- 
pierajqc rzecz nawet przez nich samych uznanq w za- 
sadzie za dobrq? Przeciez niepodobna, aby koszta 
konkursu tak silny skröpul rodzic w nich m ogly ;  boc 
te koszta, w; poröwnaniu z ogromnym wydatkiem ca
lego przedsi^w'zi^cia, sq zbyt maloznaczne i musza 
ustqpic wzglqdom na donioslosc sprawy'.
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T y m  zas co zrazeni wytykajtj ciqgle przyklady 
konkursu na Sukiennice, gmach sejmowy lub pomnik 
Mickiewicza,. zrobimy najprzöd uwagij, ze nawet nie- 
jeden z tych projektöw, ktöre skhidaly siij na nieudale 
niby konkursa, postawiony oddzielnie bez porownan, 
rnozeby zadowolil a moze zachwycil ogöl i krytyk^. 
Rozwiqzanie tej zagadki lezy w usposobieniu ludzkiem. 
Öko nasze staje siq stokroc wybredniejsze w wyborze 
gdy szuka dobrego w sröd wielosci dziel pokrewnych 
tresciq i celem.

Ale mimo tego przyznajemy, ze gdybysmv wie- 
dzieli , ze i tym razem konkurs pojqty b^dzie tak nie 
jasno, rozpisany tak bl^dnie i przeprowadzony bez ru- 
tyny, to zapewne pierwsi cofnqlibysmy si^ przed po- 
mnazaniem aktöw narazajacych na szwank ide^ konkursu. 
Poprzednio jednak trzebaby uwierzyc albo w fatalizm 
albo w zla wol^ köl decyduj^cych ! .ledno i drugie nie 
istnieje, a to co istnieje, latwo daloby si^ usunac lub 
naprawic.

Oto istnieje pewne ignorowanie doswiadczenia, 
tak bogato nagromadzonego za granic^, istnieje nie- 
znajomosc norm juz prawie utartych przy rozpisywaniu 
konkursöw, istnieje drobne grzechy przy ukladaniu 
s^döw, istnieje dziwny wstr^t do przypuszczenia cial 
technicznych do wspöldzialania w sprawach im najle- 
piej znanych itp. przyczyny, na rozbiör ktörych bra- 
kloby nam miejsca.

Przygotujcie konkurs dobrze, a skutek b^dzie nie- 
zawodny. Zwiazek tu podobny jak mi^dzy pytaniem 
i odpowiedziq, a pami^tajmy, ze na jasne pytanie musi 
si§ zlozyc swiadomosc wlasnego zijdania i wlasciwa 
forma objawienia swych mysli.

Niedostatecznej znajomosci podstaw pracy zbioro- 
wej artystycznej, przypisac röwniez nalezy owe niefor- 
tunne pröby dqz^ce do zastapienia drogi konkursöw 
jakimis komitetami zwierzchnimi, postawionymi po nad 
architektem prowadzacym odbudow^, dla speinienia 
artystycznej opieki nad kazdym krokiem restauratora. 
L a tw y  zaiste sposöb zaspokojenia sumienia wlasnego 
i publicznego. Potrzeba jednak calej niejasnosci poj^c 
o charaktcrze pracy architekta, azebv mniemac, ze tarn, 
gdzie chodzi o niepowierzanie pami^tkowego klejnotu 
w rece jednostki, tarn komitet moze uczynic konkurs 
zbytecznym. Dziwne to zludzenie, oparte na jedynem 
podobienstwie, ze tu i tarn wyst^puja zbiorowe sily 
artystyczne, rozpryskuje si^ przy pobieznem nawet 
uprzytomnieniu czynnosci odbudowania wielokrotnie 
przeistaczanych budynköw.

Pomyslmy, ile to potrzeba studyöw, ile wnikni^cia 
w sam^ budowy, ile chocby chwilowego ale wylacznego 
wzycia si<j w danq, epok^, azeby zrozumiec ducha, od- 
gadnac ksztalty dawnej budowy i z pozostalych szczy  
tek ealose odtworzyc. I to wszystko rnaj^ posiadac 
zmieniajacy si^ od czasu do czasu czlonkowie komitetu,

ktörych umysl inne absorbuj^ zaj^cia? Ci czlonkowie 
zaiste wtedy dopiero okazuje si^ pozytecznymi, kiedy 
przychodzi popelnione bledy z jednych ramion na dru
gie przekladac. Gdybysm y nawet uwierzyli w komitet 
idealnie doroslv do swojego zadania , to i wielez on 
wtedy moze zdzialac ? Gdy kierujgcy architekt s z c z q -  

sliwie jak^s kwestye rozwi^ze, wtedy pochyli potaku- 
j^co glow^ —  powazne to ale i zbyteczne, a cöz zrobi 
komitet w przeciwnym razie? czyz zbiorow'e cialo este- 
tyköw wezrnie olöwek do r^ki i zaprojektuje samo 
rzecz popraw na? nie! komisya moze tylko zapisac swoje 
oswiadezenie do protokölu a k ie r u ja e v . . .  zrobi swoje. 
1 niechaj mu si(j nikt nie dziwi, kazdy ojeiee kocha 
swe dziecko, wifjc i on takze bodaj w pierwszych chwi- 
lach slepo wierzy w doskonalosc wlasnego tworu.

Inaczej ukladaja si^ rzeczy, gdy przedstaw'imy 
sobie przebieg konkursu. Tutaj zbiorowe cialo wybiera 
w  sröd zbiorowej pracy, tu röwnoczesnie nagroma- 
dzono wszechstronne rozwitjzania tych samych zaga- 
dnien, wi^c tu potrzeba tylko krytycznego w y b o ru ; 
a kto ze znawcöw chce negowac jedno, moze teraz, 
wybierajac inny fragment, wykazac czego z^da. Tutaj 
nietylko ze wybiera si^ do wykonania pomysl najszcztj- 
sliwszy, ktöry przeszedl ogniowa pröbq poröwnania, 
ale jeszcze ma si^ w ciagu calej budowy cenny rnate- 
ryal do dyskusyi, a takim materyalem s^ plany dal- 
szemi nagrodami odznaczone, czyli opracowane takze 
z talentem i gruntownoscia.

Dla wyezerpania przedmiotu, zbadajmy jeszcze 
ostatniij. mozliwa wqtpliwosc, t. j obaw§ niedostate- 
cznego udzialu w konkursie sil artystycznych najpo- 
wazniejszych. Prawda, wydarza si^ to czasami ale tylko 
przy konkursach mniejszego znaczenia. W tedy to wy- 
p lvw aly  cz^stokroc na wierzch nilode talenta i rozkwi- 
taly bujnie, ogrzewane odtad cieplem opieki mozniej- 
szych. Bez tego ktöz pozwolilby im swoim groszem 
zdobic miasto lub okolic^? A tak i bez udzialu powag 
konkursa jeszcze przvnosily pozytek krajowi.

Bardzo a bardzo trudne zadanie odrodzenia W a- 
welu, poci^gac by do siebie musialo i mistrzöw w swoim 
zaw'odzie. Lecz jezeli wysokie wladze mialby odstraszac 
i eien niewiary w dostateczny udzial wytrawnych ar- 
chitektöw w konkursie, to przeciez o radij tak latwo. 
Wszak konkurs ograniezony jest wolny od wszelkich 
niepewnosci pod tym wzgl^dem; moze wi^c tej formie 
przyklasna przeciwnicy konkursöw powszechnych ? Ina
czej niepodobna by si^ oprzec przypuszczeniu, ze to nie 
zasada, ale oboji^tnosc dla sztuki stan^la tamq. w rozwoju 
prawidlowem dziela powszechnym zapalem zrodzonego.

Konkurs ograniezony mniej jeszcze u nas jest 
znanym od powszechnego. Zarys jego jest bardzo 
prosty, a polega na röwmoczesnem wezwaniu kilku ar- 
chitektöw do opracowania oddzielnie tego samego pro
jektu. Kazdy z nich otrzymuje te same materyaly jako
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dane.do studyöw, jednakowy termin do roboty i röwne 
wynagrodzenie za dostarczone plany *).

Po takim konkursie, jezeliby tylko do wspölzawo- 
dnictwa wybrano najlepsze sily polskie, kraj möglby 
ze spokojem oczekiwac odrodzenia krölewskiej pam'upki 
w  dawnej jej szacie. Dopiero gdvby w ybör naszych 
architektöw nie zdobyl siij na wskrzeszenie nietylko

*) Zaplata bywa skromniejsza, dopetnia j^ nadzieja zxvyci^z- 
twa, ktöre poci^ga za sob^ juzto zamöwienie ostatecznego projektu 
opracowanego na podstawie calej snmy dobrych pomystöw przez 
konkurs nagromadzonych, juzto oddanie kierownictwa budowy, a 
najcz^sciej jedno i drugie.

Konkurs ograniczony wi^cejby siij nawet nadawat w  naszym 
wypadku , a to ze wzglijdu na Charakter restauracyi W aw elu ,  wy-  
magajacej studyöw specyalnych , badan mozolnych dokonywanych 
na miejscu budowy a nieraz nawet i podrözy. Stuszni} jest zatem, 
aby architekt podejmuj^cy znaczny trud i wydatek miat niejako 
zapewnione odszkodowanie. Pami^tac o tem nalezy szczegölniej, ; 
jezeli siij chce wciqgn^c architektöw po za krajem mieszkaj^cych.

zewn^trznej postaci palacu, ktöra bvla zawsze skrom- 
niejszt^ i lepiej si^ do dzis dnia przechowala, ale i na 
odtworzenie wspanialego wn^trza, licznvch komnat krö- 
lewskich, bogatych stropöw ttd , do ktörych tvlko opisy 
dostarczaja slabego wqtku, dopiero wtedy ntöwimy, 
wolno byloby zwatpic o zywotnosci architektury polskiej.

Z naszej strony, znajac tylu architektöw polskich, 
ktörzy si^ talentem odznaczyli wsröd swoich i obcych, 
nie watpimy ani na chwil^ w osiqgni^cie celu konkursu. 
A gdyby przyszle pokolenia surowsze w krytyce nie 
potwierdzily bezwzgl^dnie tak przeprowadzonej restau
racyi, to na szcz^scie dla tvch co trzymaja dzis w swem 
r^ku sprawij restauracyi W a w e lu , w zbiorze planövv 
konkursowych pozostanie dowöd, iz oni spelnili wszystko 
co mogli, aby nie skarlic wielkiej pamitjtki, i przekazac 
potoninym rzecz wzglednie najdoskonalsza , na juktp 
spölczesni zdobvc si^ mogli!

WRAZENIA Z PODRÖZY DO WLOCII
n a p i s a l

c + a v v  ^ I V d o w is & c w y f i i , a - r c f t i l ' e f t  l'.

p  .  (Ci?g

^Astota artystycznej konkurencyi jest najtrafniejsze, 
rgmozemy powiedziec, najm^drzejsze rozwi^zanie 

przedlozonego problematu. W  niej siij zada prawdziwej 
zasady smaku i pi^kna, tego co L . ß. Alberti nazywa 
convenien\ar), ekonomicznego gospodarstwa, elemen- 
tarnej i praktycznej wygody, wym ogöw trwalej kon- 
strukcyi, o ile moznosci najakuratniejszego oddania mysli 
przeznaczenia przedmiotu.

W  ogöle uwzgl^dnia siij w istocie konkurencyi 
pewna mniejsza lub wi^ksza ilosc wiedzy i intüicyi 
artystycznej, ktörej stanowczo w zadnym indywiduum 
supponowac niepodobna, gdyz niemal kazde indywi
duum artystyczne, nie wyjmujtjc nawet najuniwersal- 
niejszych zdolnosci, miewa w sobie mniej lub wiijcej 
wybitne kierunki dodatnie lub ujemne i podlega psy- 
chicznym fluktuacyom wlasnego manieryzmu.

Okreslona w ten sposöb istota konkurencyi, jest 
najzupelniej stuszn^, doniosla i konieczn^ od chwili, 
kiedy na kazdym polu pracy chodzi nie o sam produkt 
wogöle, ale o jak najlepsyy produkt, t. j. o taki, ktö- 
ryby röwnowazyl sw^ wartosciq. kapital nah wylozony, 
i wartosc, jak^ tenze kapital posiada dla innostronnych 
warunköw zycia. Takie poj^cie produktu jest niezmienne 
nawet wobec alternatywy, ze pieni^dze dla dysponujq,-

*) L. B. Alberti, De re aedificatoria, lib. IX, cap. g.

dalszy).

cego temze indywiduum, mala tylko albo zadnej nie 
przedstawiajq w artosci, bo zawsze pomimo tego m a j 4 
wartosc dla indywiduum , ktöre produktu usiluje do- 
starczyc.

Lecz rzeczona istota nie ogranicza siij w dzisiej- 
szvch warunkach cvwilizacyjnych, politycznych i spö- 
lecznych, na same konkurencye w artystycznym i te- 
chnicznym zakresie, ale si^ga nieporöwnanie dalej 
w glab stosunköw. I ta wlasnie okolicznosc, ze ona 
jest podstaw^ innych, niejcdnokrotnie znacznie waz- 
niejszych obrijböw w dzialalnosci obecnych spoleczenstw, 
stanowi nietylko o legalnosci jej istnienia, ale zarazem 
nadaje jej niezaprzeczontj. zywotnosc.

Nalezy tylko zwazyc z wlasciwq w takich kwe- 
stych gruntownosciq, ze tak parlamentarny uströj po- 
lityczny dzisiejszych spoleczenstw; tak parlamentarny 
duch dzialalnosci powszechnych i narodowych, umie- 
jijtnych i realno - praktycznvch zawodowych zjazdöw 
i kongresöw’, jak nareszcie charakter znaczenia powsze
chnych mi^dzynarodowvch i specyalnych techniczno- 
przemyslowych wystaw dzisiejszych czasöw, ze te wszy
stkie objawy zycia majq za podstawij daznosc do po- 
silkowania siij wszechstronnosciij wiedzy i zgrupowanych 
zdolnosci ludzkich, w celu osi^gni^cia mozliwie wy- 
czerpujacego w danych warunkach rezultatu mysli i 
dzialania. Wszelkie rozpowszechnienie i wszelki wzrost
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wiedzy nadaje wprawdzie osobne prawa znaczeniu in- 
dyw idualnosci, ale to znaczenie wprowadza napowröt 
w  granice pracy ivspölnemi sitam i, bo wöwczas kazda 
jednostka musi siij stawac wobec ogromu materyalu, 
przedstawicielkq specyalnosci. Dzis sa mozebne tvsiqce 
m^drcöw, ale siedmiu m^drcöw, jak niegdys w Grecyi, 
byc dzis nie moze.

Trudno tez zaprzeczyc, ze jak z idei parlamen- 
taryzmu mog^ dla dobra konstytucyi i wewn^trznego 
rozwoju narodu, liczne plyn^c korzysci, tak i istota 
konkurencyi artystycznej moze si§ przyczynic w wyso- 
kirn stopniu do podniesienia samego artyzmu. Jak zas 
z innej strony, straty poniesione przez naröd droga j 
parlam entaryzm u, nie naruszaja w niczem znaczenia 
i wartosci jego istoty, tak samo zaden z tak zwanych 
nieudanych konkursöw nie rozstrzyga bynajmniej o 
wadliwosci ich istoty w ogöle. Wszelkie zarzuty, jakie 
czyniono kiedykolwiek tej instytucyi, godnej idei pan- 
stwowego bytu, dotyczyly tez nie istoty, lecz albo nie- 
wlasciwego jej poj^cia, albo niewlasciwego zastosowania 
poj^cia do danych warunköw rzeczywistosci. Jak w par- 
lamentaryzmie politycznym koniecznem jest zestawienie 
statystycznych d an ych , zanim moze przejsc uchwala, j 
ktöraby nie weszla w razactj koiizy^ z rzeczywistosci^, 
i nie wykazala sprzecznosci, tak i zasada konkursu 
wym aga przezornosci i zapobiegliwosci, aby nie wpro- 
wadzala artystöw w kolizy i  z przedmiotem, wyobra- 
zeniami i zyczeniami dysponujacych, a ich samych 
w sprzecznosc ze stalemi poj^ciami wym aganego przed- 
miotu. W  kazdej bowiem konkurencyi wina zawodu 
lezy juzto po stronie dysponujacych, juzto po stronie 
konkurujqcych. Albo pierwsi czynitj za malo, odnosnie 
do istoty konkursu, i przez to samo wchodza w sprze
cznosc z wlasnemi wyobrazeniami i zyczeniami, ktöra 
artystom kaze mimovvolnie bladzic, albo tez drudzy 
czynitj zanadto duzo lub zanadto malo, odnosnie do 
istoty konkursu, i przez to samo wprowadzaja siebie 
w kolizyi z przedmiotem i zyczeniami dysponujacych.

Jak latwo jest blqdzic po jednej i po drugiej 
stronie, o tem moze miec wyobrazenie chyba ten, kto 
wie, dajmy nato, czem jest np. w budownictwie decy- 
dowanie o kosztach budowy; ten, kto jest przekonany, 
ze niema tak swi^tego architekta-budowniczego, ktöryby 
powiedzial, ze taki a taki budynek, w tych a w tych 
warunkach, bedzie kosztowal ni mniej ni wi^cej tylko 
tyle a tyle, i zeby go rzeczywiscie bez narazenia w la 
snej kieszeni za takaz cen^ przeprowadzic byl w stanie. 
T a k i  budowniczy pelen intuicyi, bylby fenomenem. 
Tatw^ jest naturalnie rzeczy, niezaleznie od czegokolwiek 
badz, obliczyc koszta gotowego budynku, ale röwnie 
trudna jest tworzenie kompozycyi na caly budynek, 
w ktörejby kazdy wazniejszy szczegöl kosztowal akurat 
tyle ile przepisano, w programie konkursu, a zwlaszcza, 
zeby za t£ cen^ wypadl pod kazdym wzglijdem, w la 

snie podlug estetycznych, konstruktywnych i prakty- 
cznych zyczen architekta i programu albo konkurso- 
wej Jury .

Jezeli ta okolicznosc staje si§ zrödlem niemalej 
kolizyi dla architekta wobec przedmiotu, to cöz möwic 
dopiero o kolizyi, w jaktjby musiala zachodzic pod tym 
wzgl^dem komisya osnuwaj^ca program i Jury , majaca 
s^dzic prace artystöw, skoro takowe powierzchownie 
b^da wtajemniczone w calosc, a juz o szczegölach nader 
a nader male b^da mialy wyobrazenie? W  ten sposöb 
uwidacznia si§ jeden moment nieslusznosci zarzutöw, 
czynionvch istocie konkursöw, a jest nim niedokladnosc, 
powierzchownosc i dzialanie na chybil trafil. Ale to 
nie dosyc.

T a  bowiem niedokladnosc i powierzchownosc, 
jakq. przynosi program, objawia si^ dopiero par exeel- 
lence- w artystycznych projektach. Im ona jest wi^ksztj, 
to znaczy, im liberalniejszvm jest sam program, tem 
mniejsze naklada w^dzidla linearnej i wolnor^cznej 
swobodzie artysty; wöwczas artysta szafuje i smiga 
liniami na wszystkie strony, rozkoszuje si^ w sw'oim 
zywiole, k^pie si§ w calym zasobie swej zawodowej 
w'iedzy, staje si^ juzto poeta, juzto Utopist^, marzycielem, 
doznaje napadu artystycznego delirium, —  niebaczny, 
ze kazda linia, co mu urasta pod r^kg. w calosc, kosztuje 
coraz wi^cej i przenosi go ostatecznie po zagranice 
nietylko rzeczywistosci, ale nawet mozebnosci. W  ten 
sposöb urastaj^ chimery kosztow i chimery artyzmu. 
Atoli ten mankament staje sie nieodt^cznym od niedo- 
kladnosci konkursowego program u, gdyz rysu n ek , im 
bedzie pi^kniejszym, tem bedzie mniej przystfpnym  
dla stanowczego zadecydowania o kosztach chocby naj- 
mniej przyblizonvch. Rysunek jest zawsze tylko obraz- 
kiem dla oka, obrazkiem interesuj^cym wprawdzie oko, 
ktöre go rozumie i ocenia, ale zawsze illustracya, z ktö
rej poszczegölnych momentöw sam artysta sprawy sobie 
co do kosztow cz^stokroc zdac nie jest w stanie. I cho- 
ciaz przy konkurencyach, artysci wyst^pujq. krom planöwr 
z rodzajem kosztorysöw i opisöw, ktöre mniej wi^cej 
uzasadniajq. ich zastosowanie si$ do wym ogöw programu 
lub przestqpienie jego wskazöwek 1), to przeciez wiadomo 
kazdemu, co mial sposobnosc przypatrzec si§ blizej lub 
pracowac nad takiemi dokumentami, ze one s^ tylko 
najwyzszem swiadectwem powierzchownosci, z jak^ si§ 
odbywa cala sprawa i to pod kazdym wzgl^dem. Dlatego 
niema w tem nie dziwmego, ze Ju ry  czuje zazwyczaj 
abstynency§ do gruntownego oddawania si^ ich zba- 
daniu, chociaz trzeba przyznac, ze w  podobnych zal^-

') Warto zauwazyc, iz w  pietnastem stuleciu wymagano od 
architektdw, aby oprdcz malarstwa i matematyki, jako gtöwnych 
zasad zawodu, znali prawo, muzyk^ i literatunj, celem doskonalego 
zdawania sprawy z wtasnych projektow. L. B. Alberti. De re aedi- 

ficatoria. Lib. IX. Cap. g.
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cznikach znakomitych artystöw, moglaby znalesc nieraz 
nader trafne uwagi, reflektuiqce sam program.

Ale jakiez jest z drugiej strony stanowisko tych 
ludzi wobec warunköw konkurencyi, ktörzy j a k o 'k o 
misya, tworzq osnow§ program u? Oni sq przy takiem 
zadaniu wlasciwie w roli tego artvsty, ktörego umysl 
jest zaprzqtni^ty twörczemi myslami o kompozycyi. 
Szcz^sciem, jezeli wr tej roli sq rzeczywiscie artysci, 
poinformowani o glöwnych warunkacb i przeznaczeniu 
przedmiotu kompozycyi. Lecz, jezeli rzecz si^ ma ina- 
czej, co si§ zdarza przeciez tak cz^sto, wtedy program 
bywa szeregiem sprzecznosci; wtedy nieokielznane ni- 
czem wyobrazenia o zasadach sztuki, artystycznego two- 
rzenia 1 materyalnych warunköw, dyktujq wym ogi pro- 
wadzace wszelkq rzeczywistosc w sfery fantazyi. Bo 
latwa jest rzecza wszystko zdaleka i ze wzgl^du na 
ciasny widnokrqg pojec, ale trudnq staje siq najmniejsza, 
gdy si^ ja obejrzy zblizka i zechce oprzec wszechstron- 
nie na szerokim poglqdzie. W öw czas bowiem trzeba 
byc do pewnego stopnia mistrzem statycznego röwno- 
w7azenia danych i ewentualnych momentöw. Swiijte sq 
slowa Bakona z Verulamu: zdobycze ducha i rqk mnogo 
w ksi^gach i dzieiach sztuki zdajq si^ bvc nagroma- 
dzone. Wielkiej atoli rozmaitosci tychze nie odpowiada 
liczba pewniköw (aksyomatöw), polegajq one raczej na 
w yszukanych ' subtelnosciach i wyprowadzanych z nich 
nie wielu znanych juz rzeczach (B a k o n , N ow y O rga
non I., Aforyzm VII., tlömaczyl St. Zaranski).

T e  slowa majq zwlaszcza prawdziwe zastosowanie 
do idealnych i artystycznych momentöw w osnowie 
konkursowych program öw i projektöw. Zadna bowiem 
ze sztuk pi^knych, opröcz muzyki i poezyi, niema nie- 
zachwianej ilosci pewniköw. Zdaw aloby si<j, ze archi
tektura liczy ich po tamtych najwi^cej, bo ma obreby 
stylöw, teorye ich rozw oju , ich cech i warunköw. 
W szakze i te obreby, wyjqwszy starozytnq greckq a 
w  znacznej cz^sci i rzymskq sztuk^, nie sq oparte na 
rzeczywistych pewnikach. W  tej okolicznosci chc§ upa- 
trywac najwazniejszy powöd zawichrzonych stosunköw7, 
nietylko dzisiejszej, ale w ogöle nowozytnej sztuki i po- 
j^cia artyzmu. Co si<j zas tyczy dominujqcej po dzis 
dzien sztuki renesansu, to ona ma najmniej pewniköw, 
jako ta, co powstala z rozerwania ich harmonii na rzym- 
skiej caiosci, i dlatego tez jest najbardziej dost^pnq dla 
zachcianek dowolnosci. Zresztq sama ilosc pewniköw 
jest dwojakq, jedna odnosi si$ do form stylowych, druga 
do stosunköw, konfiguracyi, dekoracyi itd. Grecy, jak 
mozna wnosic z Vitruviusa, posiadali teorye architektury, 
opartq na tych obydwöch rodzajach. Nowsze czasy, 
czasy postarozytne nie posiadajq ich dla zadnej archi
tektury; gotycka sztuka podlega bowiem fluktuacyom, 
jak romanska i kazda wczesniejsza lub pözniejsza w obr^- 
bie chrystvanizmu.

Tymczasem rzeczone pewniki, jakkolwiek ich

istnieniu w ogöle i historycznemu znaczeniu zaprzecza 
bardzo powszechne dzis falszywe poj^cie artyzm u , sq 
momentem nietylko naturalnym w poj^ciach ludzkiej 
dzialalnosci, ale nadto koniecznym i w la sc iw ym , za- 
röwno w sztuce, jak w  czemkolwiek bqdz innem. K o 
niecznym dlatego, zeby sztuka byla sztukq, a nie naturq 
ani dowolnosciq; wlasciwym zas dlatego, zeby si<j po- 
zwalala wyrazic stanowczo, jasno i jednolicie, a nie pod- 
legala fluktuacyom smaku i nieuzasadnionego widzimi- 
si^ tego lub owego indywiduum.

Latw o  zatem zrozumiec, ze komisya program owa, 
ktöra wym aga, zeby ten a ten przedmiot konkursu byl 
w stylu renesansowym, nie wym aga wlasciwie niczego, 
wskazujqc na rodzaj form stvlowych; ona dyktujqc cos 
podobnego, nie wyobraza sobie przedmiotu, tylko slyszy 
utarty resonesans wyrazu, nie wyobraza sobie ani pro- 
porcyj, ani konfiguracyi, ani dekoracyi przyszlego dziela, 
chocby w najogölniejszym zarysie. A  jednak gdy si^ 
dyktuje jakim ma byc budynek, wyobrazenie jego musi 
przeciez byc do niejakiego stopnia pewnem, danem. 
Jezeli zas komisya ma takie wyobrazenie, a nie okresli 
go w sposob charakterystyczny program em , czyz dzi- 
wota, ze kolizya mi^dzy niq a artystami jest koniecznq, 
i ze chyba zbiegiem okolicznosci unikni^tq byc moze?

Jak  dlugo sztuka jakas nie jest skodyfikowana 
w  pewniki, tak dlugo praca w jej zakresie jest chwiejnq, 
niepochwytnq, niedajqcq si^ stanowczo osqdzic, tak dlugo 
sqd o niej moze byc sqdem jak o kazdej innej. Ztqd 
koniecznosc szczegölnej ostroznosci i zapobiegliwosci. 
Jedynie ten, kto zna dokladnie historyczny rozwöj pe- 
wnej sztuki i jej praktyczne zastosowanie, jest wstanie 
zrozumiec i sadzic, ze pewnikiem w sztuce jest to, co 
si^ przedstawia jako wyczerpujqcy rezultat zmyslowych 
spostrzezeii czlowieka, a o tych uczy wlasnie najlepiej 
historya sztuki.

Najslabszq atoli stronq wszelkich konkursöw jest 
idealny moment konkurencyjnych przedmiotow, tj. wy- 
razenie idei i znaczenia monumentu. Program konku- 
rencvjny albo go zaniedbuje najzupelniej albo tez zbywa 
ogölnikami bez najmniejszego dotkni^cia istoty rzeczy. 
Niewlasciwosc takiego post^powania jest zadziwiajqcq; 
ale tez röwnoezesnie nie moze dziwic nikogo, szalone 
nadwer^zanie fantazyi i pogwalcanie historyi, z jakiemi 
si^ spotkac mozna na konkurencyjnych wystawach. Zda
waloby si^, ze wszelki moment idealny jest niepochwy- 
tnej natury, ze si$ w stanoweze i jasne w yrazy ujqc 
nie pozw oli , ze podlega zmiennosci i indywidualnosci 
w’yobrazen. Podobne przypuszczenie byloby smieszno- 
sciq, albowiem zaden idealny moment nie lezy po za 
sferami ludzkiego myslenia i dzialania, ale ow'szem 
i tylko w tym pochwytnym obr^bie. Kazdy idealny 
moment nalezy albo do historyi albo do stalych funkeyj 
zycia i jego wyobrazen, zdefiniowanych w j^zyku. H i
storya polega na faktach i osobistosciach; funkeye zycia
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na logice, moralnosci i wiedzy. Poematöw nie pisze 
si^ liniami plastycznego artyzmu, tylko si§ wyraza naj- 
prostsze i najbardziej ograniczone, ale tez zarazem naj- 
jasniejsze mysli; a to wystarcza, azeby faktami historyi 
i funkcyami zycia wyrazic najgl^bsze prawdy w  naj- 
prostszych formacb. T a k  przynajmniej czynili starozytni 
i trafiali najzupelniej do celu, nie trzymaj^c sie dzi- 
wacznych komplexöw allegorvczno-symbolicznych, do 
ktörych zrozumienia potrzeba byc dzisiaj mytologiem, 
filozofem i bog wie czem wigcej. Idealna strona {qda- 
nego dziela sztuki powinna si§ zawierac z natury rzeczy 
w \qdanym  przedmiocie , ktöry okresla program kon- 
kurencyi. Artystyczne indywiduum nie jest zobowi^zane 
byc historykiem i filozofem, dlatego tej strony trudno 
w ym agac od poiedynczego indywiduum, skoro komisya 
program owa nie jest wstanie zdefiniowac przedmiotu, 
chociaz bywa zlozona z ludzi wszechstronniejszego 
kierunku wiedzy, anizeli cale dzisiejsze grona artystyczne.

Z tycn wszystkich slabvch stron, jakiesmy wyka- 
zali w  stanie dotychczasowych könkurencyj, zadna nie 
plynie z istoty konkurencyi, tylko z jej zlego zrozu
mienia albo z jeszcze gorszego zastosowania. Dlatego 
tez zadna nie oslabia znaczenia instytucyi, ale owszem 
w sk a zu je , jak^ drogq. do rzeczywistych korzysci z jej 
praktycznego uzycia dojsc mozna. W  istocie tez wszel- 
kie zarzuty, jakie czyniono kiedykolwiek duchowi kon
kurencyi publicznej, wychodzily z sofizmatöw i byfy 
bezpodstawne. Obracaly si§ one okolo trzech glöwnych 
punktöw, z ktörych pierwszym byla . okolicznosc: \e 
p r \ y  r\ec^ yw istej konkurencyi, pelna \nac\enia praca , 
w ym agajqca rvielkiego dosw iadc^enia, mo\e popasc 
w  rece architekta, ktöry je j  nie bed^ie iv stanie p r\e-  
p ro w a d y c .

W  tym zarzucie jest pewna spora ilosc sprzecznosci. 
On poti^pia nietylko znaczenie sadzqcvch czlonköw Jury, 
nietylko psychiczne pewniki doswiadczenia, ale i war- 
tosc dotychczasowych systemöw publicznego wycbo- 
wania w technicznych zawodach. Zadaniem Ju ry  jest 
gruntowne poznanie wartosci przedmiotu, o tyle Ju ry  
jest wyzszq. P °  nad wszelkie projekta.

Jezli ona, b^dac tak wwsoce uzdolniona, przyzna 
najwyzsz^ wartosc pewnej pracy artystycznej zgodnej 
z warunkami programu, to musi to czynic zapewne na 
podstawach psychicznego pewnika, ze praca wykonana 
wszechstronnie na zasadach swiadcz^cych wyraznie o 
znacznej wiedzy i praktycznej w'prawie ä zarazem do- 
swiadczeniu, nie pochodzi z rak mlodzieniaszka, ktöryby 
co dopiero opuscit szkoly i o rzeczywistem praktycznem 
przeprowadzeniu artystyczno - technicznej kompozycyi 
zadnego albo bardzo tylko male mial poj^cie. Niedo- 
swiadczony i szkolna atmosfera owioniety jeszcze umysl 
artysty-architekta, zdradza siq zazwyczaj smialym du- 
chem bezwzgl^dnej fantazyi, ktörej si^ zdaje, ze tworzy 
pierwsze i najwi^ksze swoje dzielo, ale przez to samo

odslania zarazem bezwzgl^dnosc na warunki rzeczywi- 
stosci, na ktörych podobne dzielo na papierze jedynie 
zbudowanem byc moze. Nie chce si<j uciekac zreszt^, 
jak wielu uczynilo w walce przeciwko temu zarzutow'i 
do znanych przykladöw, ze temu lub owemu architek- 
towi z powodu braku rutyny w pewnej potrzebnej 
dyscyplinie, dodawano czlowieka, ktöry ten brak w y- 
pelnial. T a  polowicznosc jest, naszent zdaniem, ostate- 
cznosci^. Powyzszy zarzut wyntierza jednak swöj cios 
i na szkoly techniczne, bo wskazuje bardzo trafnie, 
ze glöwny ich sil^ jest bezuzyteczna teorya, ktörej bez 
praktyki w zaden sposöb rzeczywistosci powierzac nie 
mozna.

Stanow'i to nieposlednio w azny moment, nie ze 
wzgl^du na konkurencye, bo w  nich z winy systemu 
teoretycznego wychow'ania, niedojrzaly praktycznie po- 
rnyst musi dzieli.c los niedojrzalego praktycznie artyzmu, 
ale ze wzgt^du na posrednicz^ca szkoly praktyczn^, 
pomi^dzy latami teoretycznego rmjczenstwa a istotnym 
praktycznym zawodem. Jedno z dwojga jest niepotrze- 
bnern, a poniewaz praktyka nie moze uchodzic za zby- 
teczna, skoro praktyczny zawöd na niej si§ wspiera, 
przeto chyba tylko daremna strate lat teoretycznych 
oplakiwac nalezy. Ze zas i praktyki nierna bez teoryi 
a sarna teorya staje si^ tem cenniejsz^ i praktycznie 
uzyteczniejsz^, w im bezposredniejszem zostaje pol^- 
czeniu z pierwszy, zatem z rozwiklania powyzszej kwe- 
styi, w'ynika naturalnq. droga system praktyczniejszego 
wyksztalcenia technicznego anizeli dzisiejszy.

Drugi glöwny zarzut czyniony obroncom konku
rencyi, polega na zdaniu: \e k a \d y  architekt, ktöry \a  
niq fe rw o ru je , mowi p ro  domo sua. Sprzecznosci tego 
zarzutu pokazujq., ze on jest sluszny i niesluszny za
razem. Slusznym jest o tyle, ze w obronie konkursu 
kazdy artysta broni swej osoby i swego zawodu, a po
niewaz osoba jego ma w  konkursie bardziej wqdpliwe 
szanse wygrania, anizeli zawöd, przeto w ogölnej spra
wie konkursu broni artysta przedewszystkiem sprawie- 
dliwej zasady i ogölnych korzysci, jakie z niej mogq, 
wyplywac. Ktöz w innyrn razie ma bronic zawodu i 
korzysci, jakie mogq. splywac na jego rozwöj, jezeli 
nie sami jego reprezentanci ? Oczywistq wi?c jest rzeczq, 
ze slusznosc powyzszego zarzutu przedstawia sie jako 
mniej uzasadniona i przechodzi w nieslusznosc.

Inaczej rzecz by si^ przedstawiala, gdybysm y 
z pola zasady i czystosci konkursowej, zeszli na grünt 
praktyki zycia i chcieli uwzgl^dniac istoty konkursu 
wobec zabiegöwr i protekcyjnych pok%tnych kruczköw, 
z jakiemi si§ mogq. popisywac artysci i same Jury . Na- 
turalnie, ze w takim razie nie mozna juz möwic o kon
kursie i istotnej jego wartosci, gdyz istota jego przestaje 
byc istotq., a sam konkurs nietylko si(g staje bezuzyte- 
czn^ rzeczij, ale nawet aktem wielorakiej publicznej 
zdroznoSci. Gdzie zreszt^ Jury , majac publiczne zaufanie
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ze wzgl^du na milosc publicznego dobra i sprawiedli- 
w osci, ktörej to dobro w v m ag a, potrafi zadac klam 
sumiennosci i oszukac powszechny interes, tarn zapewne 
i artystom wolno w mniej nawet czysty sposöb möwic 
p ro  domo sua.

Trzeci z owych glöwnych zarzutöw powiada : \e 
chocia\by nawet konkurencye dos\ly do pow s\echnej 
autentyc^nosci, to jed n a k  ich p o m vsln y  rezultat musi 
siti ro^bic ostatec{nie 0 ten s\kopul, \e c^lonkowie Ju r y  
sq n> ka{dym  ra\ie tylko lu d jm i, ktörych w y ro k  b%- 
d\ie ^an>s\e chromal na niedostatki.

I ten ostatni zarzut blyszczy sprzecznosci^, ale 
ta przechodzi juz w granice najwyzszej smiesznosci. 
Bo jezeli w istocie nie mozna miec Ju ry  zlozonej z anio- 
löw, posiadajqcych znajomosc sztuk i nadziemskich sto
sunköw, to sicj juz trzeba chyba zgodzic na ludzi. Jezeli 
zas biedny los ziemski wyznacza artystom takich s§- 
dziöw, to niechze ci ludzie b^d^ przynajmniej o zaletach 
inteligencyi fachowej i niefachowej znacznie wyzszych, 
anizeli przeci^tne artystyczne, a niechby juz mniejszych, 
anizeli anielskie. Mysmy jednak obnizyli wlasciw^ smie- 
szn^ strony powvzszego zarzutu, albowiem w niej kryje 
si$ pos^dzenie artystöw o utopizm, ktöry po Platonsku 
szuka panstwa vv doskonalych w a ru n k a c h ,^ w  konkur- 
sow'ych Ju ry  chce miec czlonkami nadludzkie istoty. 
Wszelka odpowiedz na podobne insynuacye, przybiera 
Charakter naiwnego pojmowaaia wielkich rzeczy, jako 
m aiych; dlatego wystarczy ograniczyc si^ na to, co nam 
wiadomo, ze mianowicie w  naszych czasach w yrok  o 
wszystkiem wogöle i o kazdej rzeczy z osobna, pochodzi 
jedynie z ludzkiego um yslu , przekonania i sumienia. 
Nawet w  sprawach najbardziej wymagaj^cych utopijnej 
czystosci decyzyj, vv sprawach zycia lub smierci, roz- 
strzyga niedostateczna ziemska sprawiedliwosc s^dziow 
przysi^glych. Zresztq. wszelka kwestya w tym wzgl^dzie 
upada od ch w ili , jak artysci sami si^ poddaj^ narazie 
wyrokom takiej niedostatecznej sprawiedliwosci.

Wszakze, chociaz t§ ziemskq. sprawiedliwosc Jury  
uznajemv za zupelnq. i doskonaiq. w  warunkach zasa- 
dniczej bezstronnosci i sumiennosci, przeciez o zaletach

tych Jury , jakie wyst^pujq w  ziemskich konkursach, 
mozna jeszcze möwic jako o niedostatecznych a nawet 
o ich wielkich w'adach.

Ju ry  nie powstaja same przez si<j, lecz bywaja 
wybierane i mianowane. Jury  wybrane lub mianowane 
stojq. w posrodku pomi^dzy programem konkursu, na- 
deslanemi pracami a opinitj publiczn^, ktöra moze m ö
wic i pisac. Jakiez jest stanowisko tych , co wybieraj^ 
lub mianujg Jury , wobec celu jej wyboru, a jakie sta
nowisko vvybranej Ju ry  wobec jej zadania ?

Celem wyboru Ju ry  jest zadecydowanie, ktöry 
z konkursowych projektöw na dany przedmiot artysty- 
czny, odpovviada najbardziej i najwi^cej warunkom, za- 
strzezonym w programie. Jezeli program jest nalezycie 
opracowany, to od Ju ry  nie mozna zadac nie a nie 
wi^cej; jezeli zas program jest niewlasciwy, w'öwczas 
zadna wina nie ci^zy na Ju ry  za niewlasciwy vvynik kon
kursu, chyba, ze Ju ry  byla zarazem twörczynitj. warun- 
köw konkurencyi. I w  jednym i vv drugim wypadku 
wladza, ktöra wydaje program i deleguje Ju ry ,  powinna 
widziec w obiorze jej skladu jeden i ten sam interes, 
ktöry jest wspölnym interesem jej samej i konkurujtp 
cych. T en  wspölny interes polega na tem, azeby wladza 
s^dziowska byla poruezona ludziom görujacej artysty- 
czno-praktycznej inteligencyi, a stosownie do tego, czy 
Charakter przedmiotu bijdzie tego wym agal, aby w sklad 
tego areopagu weszli takze ludzie juzto ogölnego wy- 
ksztalcenia, juzto specyalnego kierunku wiedzy. Jezeli 
zas rzeczy jest naturaln^, aby w  artystycznym konkursie 
przewaznq. rol^ odgryw al glos artystycznie kompetentny, 
praktyczno-techniczny, tak röwnie jest rzeczy naturalna, 
aby areopag s^dziöw mial zupelnie jednomyslna sankeyq: 
konkuruj^cych artystöw. W  innym razie niepodobna 
zapobiedz ewentualnym sarkaniom , ktöre si^ przyczy- 
niaja do nieslusznego dyskredytowania istoty rzeczy, 
gdzie ona bynajmniej nie zawinila. Od chwili takiej 
sankeyi zlozonej pismiennie, wszelkie paszkwile i in- 
nektvwy konkurujacych staja si§ bezsilnemi i osmie- 
szajq, ich samych.

S p r a w y  T o w a r z y s t w  techn.

K ra k o w s k ie  T o w a rz y s tw o  te c h n ic z n e .

Sprawozdanie z posiedzenia w d. 9 Pazdziernika 1882 r. —
Przewodnicz^cy: vv zast^p. starszy inzyn. Ja n  Matula. Sekretarz: 
M . Dqbrowski. Cztonköw obecnych 20. —  Pocz^tek posiedzenia
0 godzinie 6 J/2 wieezör.

Po odezytaniu i przyj^ciu protokötu z ostatniego posiedzenia
1 przedstawieniu kandydatövv na cztonköw, sekretarz podaje do 
wiadomosci Tow arzystw a pisma nadestane: i )  Zyczenia wiedenskiej

Izby inzynierskiej z powodu Zjazdu. 2) Podzi^kowanie Towarzy- 
stwa tatrzanskiego za nadestane szkice dla szkoty snycerskiej w  Za- 
kopanem. 3) Memoryat Towarzystwa politechnicznego lwowskiego 
w  sprawie obj^cia przez Panstwo kolei pötnoenej, do ktörego przy- 
t^czyto siij i Towarzystwo krakowskie. Nast^pnie odczytal Sekre
tarz regulamin obrad przez Zarz^d utozony i ostatecznie przejrzany, 
ktöry uchwalono wydrukowac.

Nast^puje sprawozdanie Komitetu zjazdowego. Sekretarz D q
browski w  dtuzszem przemöwieniu przedstawia zadania jakie miat



przed soba Komitet i wykazuje  rezultaty; a podnosz^c zastugi re- 
prezentantöw T ow arzystw a,  ktörym za gorliw§ prac$ uznanie si§ 
nalezy, prosi w  koncu o uwz'gl^dnienie chwilowego niedoboru, 
ktöry znajdzie pokrycie z rozsprzedazy «Pami^tnika zjazdowego». 
W  przemöwieniu swojem zaznacza czk Dabrowski stanowisko jakie 
zajmowat komitet, dziataj^c w  imieniu Towarzystwa i z zupetna 
swiadomosci^ odpowiedzialnosci jaka na nim wobec T owarzystwa 
cigzyta.

Czk Kaczm arski imieniem komisyi kontrolujacej z lona ko- 
mitetu wysadzonej przedktada nast^pujacy bilans przychodöw i roz- 
chodöw kasy I. Zjazdu techniköw polskich:

0  o  c l i  6  c l :

Poz. i .  Subwencya od Rady m. K r a k o w a ................................ 5oo zlr.
» 2. Subwencya Wydziatu k r a j o w e g o ............................... 400 «

- 3. Wkladki udzialowe 3o6 cztonköw po 4 z Ir. . 1224 »

Suma dochodu . 2 124  zlr.

I I  <» x  c  l i  0  f l  :

Poz. I . Koszta wycieczki do Wieliczki . . . . 3o5 zlr. 32 et*

» 2. Spotkanie w  ogrodzie Strzeleckim w wi-
li$ z j a z d u .............................. ...... 67 » 97 »

.» 3. Wydatki komisyi kwaterunkowej . 4-s ,, 22 »
» 4- Wieczerza ............................................................. 1474 » <5 2 »

5. Czterech stenograföw na czas posiedzen . 100 „  —  »

>. 6. Druki i a u t o g r a r i e .......................................... 89 » 2 3 »

7‘ Marki, telegraniy, przepisywanie itp. w y 
datki s e k re t a r sk ie ........................ * . 7 1 » ob »

8. Wynaj^cie stolköw na posiedzenia w ra-
t u s z u ............................................................... . 25 » 20 »

>> 9. Drobniejsze wydätki komitetu zjazdu i (3 >, —  »

Suma rozchodu . 2 194 zlr. 62 ct.

Z poröwnania dochodü z rozchodem okazuje si<£ niedobör 
w  kwocie 70 zlr. (52 ct. W ypada nadto pokrvc koszta przyj^cia na 
mogile Kosciuszki na pozegnanie cztonköw Zjazdu przez T o w arzy
stwo techniczne krakowskie,  ktöre wynosza 1 56 zlr. Imieniem ko- 
mitetu stawia czl. Kaczmarski wnioski nast^pujace:

T owarzystwo techniczne krakowskie uchwala :
1) Pokryc niedobör w rachunkach zjazdovvych wynoszacy 70 zlr.

62 ct. z kasy Towarzystwa — i zaplacic z kasy T o w arzy
stwa koszta przyj^cia na kopcu Kosciuszki, w  kwocie 1 56 zlr.

2) Dochöd uzyskany ze sprzedazy Pami^tnika zjazdowego uzyty 
bedzie na pokrycie ubytku spowodowanego w  kasie T o w a 
rzystwa«.

Wnioski powyzsze Towarzystwo techn. przyj^to z malemi 
uzupelnieniami prof. Rozwadowskiego i Lindquista , a nadto na 
wniosek prof. Bortnika wyrazito komitetowi uznanie za trudy i po- 
lecilo Zarzadowi podzii^kowac pisemnie za dzielnq pomoc pp.: Ku- 
charzewskiemu z W arszawy i Urbanowskiemu z Poznania.

Celem porozumienia z Towarzystwem politechn. lwowskiem 
co do przeprowadzenia tichwal Zjazdu wybrano komisya z pp.:  
Bortnika, Lindquista, Luszczkiewicza, Wdowiszewskiego i S. Za- 
remby, oraz cz Ion köw Za rz^du.

Na wniosek komisyi. stownikowej uchwalono co nast^puje:

1) Redakcya Czasopisma techn. krak. odst^puje wydawnictwo 
materyalöw do Slownika technicznego polskiego komisyi s lo
wnikowej.

2) Koszta tegoz wydawnictwa po koniec b. r. pokryte zostanij 
z funduszu na (Czasopismo techniczne wyznaczonego.

Trzeci ust^p wniosku komisyi:

»3) Na przyszlosc zas nalezy ustawiac w budzet na wyt^czne 
wydawnictwo materyalöw stownikowych technicznych kwot£ 
100 zlr. rocznie«, —  odroczono do rozpraw budzetowych.

Z powodu powyzszych wniosköw czl. Bortnik wyraza iy -  
czenie, aby komisya slownikowa nie pracowala w  odosobnieniu. 
ale znosiia si$ z innemi kolami technicznemi w mysl uchwaly 
Zjazdu —  rezultaty jej pracy b«̂ d̂  wtedy wi^ksze. Uwagi te wy-  
woluja zyw^ dyskusy^, w  ktörej biorg udzial pp.:  Lindquist,  K a 
czmarski. Kulakowski,  Dabrowski, Stadtmüller i inni.

W* koncu posiedzenia stawia czl. Kaczm arski wniosek sa- 
moistny d^zacy do przyj^cia warszawskiego »Przegladu technicznego» 
za organ T o w arzystw a ,  po zawieszeniu wydawnictwa »Czasopisma 
technicznego«. Rokowania z Przegkjdem ma przeprowadzic Redakcya.

Po zwröceniu przez Sekretarza uwagi ,  ze wniosek ten na 
pörz^dku dziennym nie postawiony, nie moze na tem posiedzeniu 
byc przedmiotem obrad (§. 9 regulaminu), i po dtuzszej dyskusyi, 
w  ktörej zabieraja glos pp.:  Bortnik, Dabrowski i L indquist,  czl. 
Kaczmarski cofa swöj w n iosek , zapowiadaj^c wniesienie takowego 
na nast^pnem posiedzeniu. Koniec posiedzenia o godz. 87a.

N O T A T K I  T E C H N I C X N E ,

Plany zamku krölewskiego na Wawelu. Architekt Tomasz 
Prylin ski, wykonal polecone sobie przez Wydzial krajowy zdj^cia 
W awelu oraz plany odtworzenia Zamku jakim mial byc w X VI 
stuleciu i przedlozyt takowe Wydzialowi krajowemu we Lwowie,  
zk^d maj^ byc przeslane do Wiednia. Plany wykonane obejmujg y 5 i 

tablic ,  z ktörych 60 poswi^conych jest samej stronie technicznej. 
Podzialka uzyta jest:  1 : 1 0 0  —  1 : 2 0 0 ,  dla szczegölöw znacznie 
wi^ksza bo dochodzi az 1 : 2 .  Format pojedynczych tablic 1 : 2  me
tröw. Tablice rysowane sa przewaznie li tylko w  olöwku. Plany 
te podzielone na dwa tomy, rozpadajij si§ na trzy dzialy:  1) plany 
Zam ku jakim jest obecnie, 2) studya i materyaly do restauracyi,
3) plany odtworzenia Z am k u ,  jakim mial byc w X V I  stuleciu. 
Podajemy szczegölowy wykaz tablic z elaboratu p. Prylinskiego.

U y k a z  t a b l i c .  Rok
1. Kronika Z a m k u ..............................................................................
2. Sytuacya Z a m k u .....................................................................  1882
3. Piwnice i da wne w i ^ z i e n i a .............................................  1882
4. P a r t e r .......................................................................................  1882
5. Pierwsze p i ^ t r o .....................................................................  1882
(5. Drugie p i ^ t r o ........................................................................... 1882
7. P o d d a s z e .................................................................................  1882
8. Przekröj skrzydla p ö t n o c n e g o .......................................  1882
9. Przekröj i widok wewn^trzny skrzydla pötnocnego . . 1882

10. Przekröj przez kruzganki w  skrzydle wschodniem . . 1882
1 1 .  Przekröj skrzydla w s c h o d n i e g o .................................  1882
12. Przekröj przez »Lubrank§« i przez kuchnie krölewskie 1882
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1 3; Przekroj przez laznie, wjazd, kuchnie krölewskie i wiez§
S e n a t o r s ! ^ ..............................    1882

14. Widok zewn^trzny od stronv p ö l n o c n e j ..........................  1882
1 5. ,, ,, ,, w s c h o d n i e j ...........................  1882
16. ,, ,, ,. ,, p o lu d n io w e j ......................... 1882

Z  ep o k i K a z im ie rz a  J a g ie llo n c z y k a .
17. Odrzvvia w izbach d o l n y c h ................................1480— 1492
18. Odrzvvia w  izbach dolnych od wschodu . . . 1480— 1402

Odrzwia w  izbach dolnych i w kruzgankach od
wschodu  ...................................................... 14 8 0— 1492

Odrzvvia w  salach 1-go p i ^ t r a ......................... 1480— 1492
,, ,, I l-go .................................... 1480— 1492

22. Okna w izbach d o l n y c h ................................................1480— J492
2 3. Okna pierwszego p i ^ t r a ................................................1480— 1492
24. Stropv vv pokojach dolnych i srednich . . . .  1480— 1492

19.

20. 
2 1.

26.
27.
28.
29.

5 2 .

33.
34.

36.

3t .

38.

40.
4 1 .
42.
43.
44.
4 5.
46.

47-
48.
49.
50.

32.
53.
54.

Z  ep o k i Z y g m u n ta  I.
Okna drugiego pi^tra vv kruzgankach i E rk ie r .  . 1 5 12 —
Okna drugiego pi^tra we facyatach zewn^trznych 1 5 12 —
Odrzwia na pienvszem pi^trze vv kruzgankach . 1 5 1 7 —
Odrzwia drugiego pi^tra w kruzgankach . . . 1 5 1 7 —
Okna drugiego pi^tra w  kruzgankach . . . .  1 3 1 7 —

1.3 IO

1 536 
1 536 
1 336 
15 36

-1632 
-1632 
-1 032 
-1696

Z  ep o k i Z y g m u n ta  III.
Odrzwia i sklepienia na pierwszem pi^trze . . 1 5q5-
Szczegöly schodöw p r y n c y p a l n y c h ........................ 1593-
Kömin i odrzvvia vv pokojach drugiego pi^tra . 1 5g5-
Okna vv wiezach od strony pölnocnej 1393 — i 632 i 1674- 
Siady dawnych okien odsloni^tych we facyacie 

pölnocnej.
Slady dawnych okien odsioni^tych we facyacie 

wschodniej.

Z ep o k i K a z im ie rz a  J a g ie llo n c z y k a .
Fotografie .szczegolow okien zevvn^trznych parte- 

r o w y c h , wykopanych vv stronie wschodniej i 
okien odsloni^tych w  skrzydle wschodniem i
p ö l n o c n e m ........................................................................ 1480— 1492

Fotografie szczegolow okien I-go pi^tra w y k o 
panych vv stronie wschodniej i odsloni^tego okna
vv skrzydle zachodniem  ...........................................1480 — 1492

Fotografie szczegolow okien zewn^trznych dru
giego pi^tra, wykopanych w stronie pölnocnej
i wschodniej z epoki Zygmunta 1........................... 1 5 1 2 — 1 536

Fotografie szczegolow architektonicznych zevvn$- 
trznych i wewn^trznych, wykopanych vv stronie 
wschodniej i pölnocnej i wydobytych z parape-
töw na schodach g l ö w n y c h ..................................... 1 5 1 2 — 1 532

Okroje okien z wieku X IV  i X V .
,, drzwi z wieku XV.

XVI.
XVI.

„  drzwiovve z wieku X V II  i X V I 11.
Ogölne daty techniczne.
Pokoje dolne 

,, sred nie 
„  görne 

Poddasze 
Dachy

Kruzganki od wschodu i przekroj 
po linii 12 — [2 

Szczegöl kruzganköw

wedle inwentarza Wielkorz^dowego z ro
ku 1679 * dopelnien z takichze inwenta- 
rzöw z lat 1692, 1760, 17 10 ,  1725, 1736 

i 1-39.

z epoki Zygmunta 1. 
1 5 1 7 — 1 536.

Przekroj przez kruzganki . skrzydla vvschodniego 1 5 1 7  —1 536

58.
39.
60.

Ad
A.

B.
C.
D.
E.

F .
G.
H.
I .

K .

M.

N.

O.

P.

Przekroj skrzydla zachodniego i przekroj przez 
lazni$, ganek i wjazd . . . . . . . .

Pölnocno-wschodni narozn ik ...........................................
Widok od pölnocy  ............................................

,, ,, w s c h o d u ...............................................................
,, ,, poludnia  .............................................
,, „  zachodu i szczegöly facyaty zachodniej 1 5 12-— 1 3 1 7

45. O g ö l n e  d a t y  t e c l a i i i e z n e .
Wzniesienie progu (229.20) Bram y wjazdowej do Patacöw krö- 
lewskich nad prög (209.17) kosciötka sw. Idziego w  ulicy Grodz- 
kiej pod Wawelem 20*08 metrow.
Obszar zabudowan Palacöw krölewskich (Area) 7617*59 metr. kvv. 
Powierzchnia pod budynkami Palacöw krölewskich 4772*78 m. kw. 
Powierzchnia dziedzinca krölewskiego metr. kw. 2844*81. 
Dlugosc linii frontöw ogölem . 3ö r q 5 metrow, 

a mianowicie:
a) front od zachodu 56*35 metr. 

front przy wjezdzie i o *35 metr.
front w  Dziedzincu od Kosciola 46*00 metrow.

b) linia pölnocna 98*80 metrow.
c) linia wschodnia 94*60 metr.
d) linia poludniowa 52*20 metr.
Przeci^tna gl^bokosc skrzydel budynku 19*30 metröOv.
Przeci^tna vvysokosc skrzydel budynku po okap dachöw 24*00 m. 
Powierzchnia dachöw 7592*12 metr. kvv.
Miazszosc muröw Palacöw krölewskich ogölem 6o523*73 metrow 
szesciennych,

a mianowicie:
a) miazszosc muröw piwnicznych 14230*00 metr. szesciennych.
b) miazszosc muröw parterowych 1 3311*00 metr. szesc.
c) miazszosc muröw pierwszego pi^tra metr. szesc. i 2388*oo.
d) miazszosc muröw drugiego pi^tra 1 1740*00 metr. szesc.
f )  miazszosc muröw poddasza i kominovvych 5654*20 metröw 

szesciennych.
g)  miazszosc muröw w  sklepieniach 3i 8o ’55 metr. szesc.
Ilosc pokojöw z sieniami i sionkami vv palacach krölewskich 
ogölem 191  sztuk.

a. mianowicie:
a) w parterze 78 sztuk.
b) vv pierwszym pi^trze 56 sztuk.
c) vv drugiom pi^trze 43 sztuk.
d) w vviezach 12  sztuk.
Powierzchnia scian wewn^trznych vv palacach krölewskich, ogö
lem 22630*00 metr. kw.
a ) w  parterze 8290*00 metr. kw.
b) w  pierwszem pi^trze 953o*oo m. kw.
c) vv drugiem pi^trze 9880*00 metr. kw.
a) Powierzchnia zasklepiona ogölem 35o 5*5o metr. kvv. 

a mianowicie:
a) vv parterze 2210*66 metr. kw.

w pierwszem pi^trze 1294 84 metr. kw.
b) powierzchnia sufitöw i pulapövv 4980*95 metr. kw.'
c) powierzchnia podlög 8436*45 metr. kw.
Schody.
a) schody gtöwne i schody „srednie“  marmurowe na 3uo. metr. 

dlug., sztuk 106 na 2*80 metr. dlug., sztuk 48.
b) Schody uboczne i kr^cone na n 6  metr. dlug.,  sztuk 3 14 .  
Odrzwi marmurowych lub ciosowych vv palacach krölewskich, 
ogölem sztuk 224. Z tych istnieje :
a) z epoki Kazimierza Jagiellonczyka sztuk 89.
b) z epoki Zygmuntowskiej sztuk 64.
Okien ciosowych w  palacach krölewskich, ogölem 365. Z tych 

istnieje :
a) z epoki Kazimierza Jagiellonczyka. sztuk 47.
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£>) z epoki Zygm untowskiej sztuk 58.
<?. Kom inköw m arm urowych lub ciosow ych , ogötem sztuk Go, 

istnieje 2,
K. Piecöw kaflowych pstro polewanych we dwie lub trzy skrzynie 

z koronkq u göry, ogötem sztuk 100 — brakuje 100.

W sprawie wodociagöw m. Krakowa. Od\volujqc siq do ar-
tykulu umieszczonego w Nr. 6-tym  „C zasopism a“  w sprawie w o
dociqgöw dla naszego m iasta, w  ktörym  to artykule streszczone 
zostalo cate me sprawozdanie przedstawiond w  maju b. r. Kom isyi 
wodociqgowej, podajq dzisiaj tresciw'ie dalszy ciqg przebiegu tej 
sprawy.

Kom isya wodociqgowa krakow skiej R ady m iejskiej przyjqta 
wnioski moje podane na str. 78 i 79 «Sprawozdania«, z tem tylko 
zastrzezeniem, ze trasq wodociqgu regulickiego wykona budownictwo 
m iejskie na rachunek sum y 700 zta. wyznaczonycb przez petnq 
Radq na studya wodociqgowe. Przyjqw szy na siebie obowiqzek 
przeprowadzenia roböt we wnioskach m ych w skazanych, zabratem 
s >? natychmiast do poszukiwania wody w  trzech dolinach rzek do 
W isly w  okolicy miasta wpadajqcych, m ianow icie: rzek Biatuchy, 
R ud aw y i Sanki. Roboty me polegaly 11a otwieraniu studzien z drew 
nianq cembrzyna, w dno ktörych bilo siq zelazne rury gwintowane 
stuiqce za nieprzemakalnq cembrzynq dla pom py nortonow skiej; 
tym sposobem uzyskiw alo siq wodq r. gtqbszych pokladöw ziemnych, 
oddzielonych od powierzchni kilkom etrowem i warstw am i nieprze- 
puszczalnego itu, dajqcego wszelka gwarancyq, ze woda pompq nor- 
tonowskq czerpana nie jest zaskörn a, ale prawdziwie wodq grun- 
tovvq okolicy badanej. Postqpujqc w  porzadku od wschodu ku za- 
chodowi, badalem najprzöd grönt doliny Biatuchy, pözniej Rudaw y, 
wreszcie Sanki. W dolinie Biatuchy znalaztem pod Pqkowicami, 
niedaleko Giebultowa, na wzniesieniu 240 m. nad poziom morza, t. j. 
11a wysokosci 33 m. nad rynkiem  Krakowa, doskonafq na pozdr wodq, 
czystq, zim nq, orzezwiajqcq; nastqpnie w  dolinie R ud aw y tuz pod 
skatq Km ity wodq oddzielonq grubq warstwq itu od wöd zaskörnych 
zalewajqcych tqkq; a wreszcie pod ßyczynem  powyzej Mnikowa, 
wodq gruntowq pochodzqcq przew'aznie z dobrze zalesionego zwie- 
rzyhca Krzeszowickiego. W ody te czerpane w obecnosci pp .: w i- 
ceprezydenta Muc^kowskiego. dr. S^lachtowskiego, prof. Domat't- 
skiego, fizyka Bus^ka i prof. Grabowskiego  oddane zostaly do 
analizy profesorow'i Stnpc^ahskiemu, ktöry tez w  dniu wczorajszym 
orzekt stanowczo, ze z przedstawionych mu do analizy w öd , naj- 
lepszq okazuje siq woda z Baczyna, t. j. z doliny Sanki. Poniewaz 
obok dobrych przymiotöw wody. Baczyn przedstawia jeszcze tq 
zaletq, ze lezy w ysoko nad K rako w em , tak , ze prawdopodobnie 
wodociqg o wtasnym spadku mögtby tu byc urzi|dzonym , przeto 
postanowitem skoncentrowac w Baczynie wszelkie me dalsze studya 
wodociqgow'e, m ianowicie: dochodzic drogq doswiadezalnq, czy woda 
gruntowa tej okolicy jest obfitq i na potrzeby Krakowa wystarcza- 
jqcq. G dyby tak byfo, a jakosc wody okazywata siq niezmiennq, 
moznaby uvvazac projekt sprowadzenia wody z Baczyna za odpo- 
w iedniejszy od regulickiego, dtugosc bowiem wodociqgu bytaby o 
potowq mniejsza.

W 'ladyslaw K luger.

Z Sejmu galicyjskiego. Sejm  galicyjski zajm owat siq w  czasie 
ostatniej sesyi kilku waznemi spraw'ami technicznej natury. I tak: 
uchwalono nadzwyczaj pozqdane ustawy budownicze dla Krakowa 
i Lw ow a, czekajqce od lat kilku zatatwienia, a ktöre jako uwzglq- 
dniajqce stosunki zrodzone postqpem W'iedzy technicznej nie maty 
w ptyw  wywrzec mogq 11a postqp budownictwa w naszym kraju. 
Po uchwaleniu tych ustaw, jak röwniez poprzednio utworzonej 
Ustawy budowniczej dla wiqkszych miast g a licy jsk ich , przychodzi 
teraz kolej na ustaw y budownicze dla miast m niejszych i wsi, 
czego z niecierpliwosciq kraj caty a w szczegölnosci technicy oczekujq.

Dalej uchwalono subwencyonowanie z funduszy krajowych

budowy dwöch drög zelaznych a m ianow icie: z Rzeszowa do Nad- 
brzezia nad granicq rosyjskq kw'otq i 5o.ooo ztr. i ze Lw ow a do 
R aw y ruskiej a wzglqdnie do Netreby (Tom aszöw) kwotq 100.000 ztr. 
Na wniosek posta hr. Stadnickiego , uznano potrzeby regulacyi rzek 
niesptawnych i postanowiono udzielac spötkom wodnym przedsiq- 
biorczym regu lacyi tychze rzek subwencye w  wysokosci 33^  z fun
duszy krajow ych. W  sprawie regulacyi rzek uchwalono na wniosek 
p. Chr^anowskiego wezwac Rz:|d do wypracowania kompletnych pla- 
nöw regulacyi rzek sptawnych i oznaczenia dokiadnego term inöw w y 
konania, a nastqpnie do przedtozenia tego operatu Radzie panstwa i Sej- 
mowi. Poniewaz jednak zwyczajne dochody panstwa nie pokrytyby 
ztqdwy pty wajqcych wydatköw , przeto Sejm  w zyw a rzqd, by wniöst 
w Radzie panstwa przedfozenie tyczqce zaciqgniqcia pozyczki na 
cele regulacyi rzek , z ktörejby pozyczki G alicya otrzym ywata ro- 
czne raty ha pokrycie kosztöw regulacyi w oznaczonych terminach. 
W celu przeprowadzenia reg u lacy i, rzad winien powiqkszyc liczbq 
inzynieröw wodnych w G a lic y i, zorganizowac departament techni- 
czny przy Nam iestnictwie, a nadto c. k. Namiestnictwo ma byc 
upowaznionem do wykonania planöw przez Ministeryum zatwier- 
dzonych i czynienia ewentualnych zmian jezeli te siq okazq potrze- 
bnemi bez poprzedniego odw olywania siq do Ministeryum.

Postanowiono röwniez wspierac spötki wodne zawiqzane 
w  celu od lub nawadnianiu gruntöw, tym sposobem , iz biuro me- 
lioracyjne NVydziatu krajowego jest obow'iqzanem w ykonyw ac bez- 
ptatnie roboty przygotow aw cze, jednakze tylko w  tym razie, gdy 
roboty maja byc wykonane 11a obszarze wiqkszym nad 200 m orgöw. 
Dotacyq biura m elioracyjnego powiqkszono o 1400 ztr., w  co siq wli- 
cza koszta urzqdzenia ekspozytury biura w  Sanoku. W idzim y z tego, 
ze Sejm  poswiqca baczna uwagij waznym, bo bezposrednie korzysci 
bogactwu narodowemu przynosz^cym sprawow.

Mniej szcz^sliwego rozwiqzania doczekata si^ sprawa nadania 
rektorowi politechniki Kvowskiej gtosu wirylnego w Sejm ie. Poru- 
szona przed kilku laty przez T ow arzystw a techniczne, weszta 
w tym roku przed forum Sejm u w formie przedtozenia W ydzialu 
krajow ego, zqdajqcego nadania rektorowi politechniki gtosu w iry l
nego. Przedtozenie to przekazano kom isyi adm inistracyjnej a ta 
wniosta sprawozdanie zgodne z wnioskiem W ydzialu. Sejm  jednak 
przelakl si^ tej innow acyi; wniosek silnie atakowany z dwöch 
przeciwnych stron (Jan  Popiel i Otton H ausner/) a stabo broniony, 
odroczono —  zapewne ad calaendas g raecas.

s. z.

Fafszowanie Portland cementu. Na nadzwyczajnem zgrom a- 
dzeniu stowarzyszenia niemieckich fabrykantöw cementu, powzi^to 
nascqpujqcq uchwat^: Jeneralne zgromadzenie stowarzyszenia nie
mieckich fabrykantöw cementu o rzeka , ze podawanie przy sprze- 
dazy cementu, do ktörego przymiqszano juz po w'ypaleniu obce, 
m niejszej wartosci ciata, za Portland cement, uwazane byc musi 
jako dziatanie na szkodij odbiorcöw, jezeli przy dostawie takiego 
miqszanego towaru wyraznie nie oznajm iono, i i  w cemencie znaj- 
duje si<j domieszka (po nad i°/o). D. B aiqtg .

Katedry na Politechnikach dla elektro-techniki. Od kilku lat 
daje siq styszec zyczen ie, by na politce wiedenskiej utworzono o- 
sobnq katedrq dla elektro-techniki —  dotychczas jednak bez skutku. 
W obec jednak nadzwyczaj szybkiego rozwoju zastösowania ele- 
ktrycznosei do oswietlania, przenoszenia s it , iyczenie to staje siq 
coraz gtosniejszem a potrzeba coraz naglejszq, by elektrotechnikq 
traktowano jako osobny przedmiot wyktadow y. Na wielu polite
chnikach niemieckich (Hanower, Monachium), utworzono juz odno- 
sne katedry. Nie da siq zaprzeczyc, ze utworzenie podobnej katedry 
przy politechnice lw ow skiej byioby nader pozqdanem. W kraju  
naszym , gdzie tyle sity wodnej ginie dotychczas bezpowrotnie, 
zuiytkow anie jej i przeniesienie stanowitoby wazny krok ku pod- 
niesieniu przem yslu. Jezeli zas z zatozonemi rqkami przypatrywac
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si$ b$dziem y tylko temu, co si§ robi gdzieindziej, gdy siq wszystko 
ograniczy tylko na podziwianiu cuddw, jakich np. D epre{  na o sta - 
tniej vvystawie m onachijskiej z przenoszeniem sily  dokazyvval, jezeli 
przespim y sposobnq chwilg —  to skutki b$dq takie , jakich juz 
vv wielu wypadkach doswiadczylism y. Przyjdq obcy i zuzytkujq to, 
coby moglo stanovvic niepospolite zrddlo bogactwa krajowego. Po- 
lecamy kwestyq t§ tym, ktdrzy majq przeprowadzic uchwaly zjazdu 
technikuvv polskich, dotyczqce politecliniki lw ow skiej. S. Z.

Mosty Z betonu. Zastosow anie betonu cementowego do bu
dowli Iqdowych jak i inzynierskich , przybiera coraz wiqksze 
rozm iary. W  Deutsches Baugewerksblatt znajdujem y wzmiankq o 
moscie tego rodzaju wykonanym  przez architektow V ogel’a i 
Scheuerm an’a w Hanow'erze, z ktdrej przytaczarny nastepujqce dane: 
Most ma rozpiqtosci iS.oo m.; 1.4  strzalka luku mostovvego , ktdry 
w  kluczu ma grubosci 0.25 m. a w  oporze o .35 m. Szerokosc toru 
dla wozow 2.00 m ., razem zas z ballustradq nadwieszonq 3.00 m. 
Mieszanina cementu i krzemionki uzytq byta w nastqpujqcych std- 
sunkach : dla tuku 1 : 3, dla przyczölköw 1 : 5, powloki wierzchniej 
1 : 1 ;  cale wykonanie zajqlo 2 J/2 dni g robotnikom ; luk byt vv 8 
godzin gotowym . W cztery i pöl tygcdnia poddano most prdbie, 
ktora wykazala pom yslne rezultaty. Koszt jednego metra szesc. 
betonu w ynosil 16 — 17 Rm . (8— 8'/.  ̂ zlr.) Takiz sam most z przy- 
czdlkami kamiennymi i zelaznq konstrukcya kosztowalby dw a razy 
wi§cej. —  Mosty betonowe istniejq nadto w  Vevey o 18 m. 
w  Strassburgu z dwoma ot.worami o 14  m. vv Düsseldorlie o 22 
m. rozpi^tosci. Dodac jeszcze nalezy, ze w Hiszpanii miqdzy Sordo 
a Logrono znajdujq si§ nad Lavalq most o trzech lu k ach , kazdy
0 rozpiqtosci 10  m., sklepienie cale z betonu, filary zas srodkowe 
mafq okladkq z kwadrdw. Przy vvodociqgach p aryzk ich , ktdre nie 
dawno wykonczono, budowano dlugie aquaedukty z betonu.

Civil T.

Nowe przepisy dla budowy teatröw. Projekt do ustawy 
przedlozony nizszo - austryackiem n sejm owi , obejm uje nastqpujqcc 
gldwne punkta: Nowe budynki teatralne w inny byc wznoszone
tak, by byly ze wszystkich stron wolne, a od najblizszych budyn- 
kdw najmniej 14  m. oddalone. Budynki o salach widzdw najwyzej 
na 600 osdb, dozwala siq wyjqtkowo, by tylnq scianq (od sceny), 
graniczyly z sqsiedniemi budynkam i. W szystkie sciany zewn^trzne, 
klatek schodowycli, odogniowe majq byc wzniesione z materyalu 
ogniotrwalego. Seena wraz z podsceniem (Unterbühne) z w szyst
kiemi do niej nalezqcemi bocznemi przestrzeniami ma byc od sali 
widzdw i korytarzy dla tychze przeznaczonych odgraniczonq mu* 
rem najmniej 60 ctm. grubym a si^gajqcym najm niej 0.45 m. po 
nad dach. T ak  scena jak sala widzdw winny byc w sw ych isto- 
tnych konstrukcyjnych cz^sciach budowanq z materyalu ogniotrwa
lego. Otwdr ze sceny na sal§ widzdw ma byc zamkni^ty ognio- 
trvvalq, nieprzezroczystq, gazy zatrzymujqcq , a stale funkcyonujqcq 
kurtynq. M aszynerye, rusztowanie sceny, pokladu sznurowego
1 podscenia etc. majq byc ile moznosci ogniotrw alem i, nie ognio- 
trwale zas czqsci winny byc im pregnowane. Na okolo sali widzdw 
na kazdem piqtrze ma byc korytarz sklepiony, najmniej 2.5 m. 
szeroki, ktdry stykac ma siq bezposrednio z w yehodam i, a wzglq-, 
dnie schodami.

Ilosc spotrzebowanego zelaza. Zdanie, jakoby ilosc zuzytego 
mydta dawala miarq cywilizacyi poszczegdlnych krajdw, mozna zmie- 
n ic , nie ublizajqc pravvdzie, na zdanie: ze ilosc spotrzebowanego 
zelaza jest probierzem rozwoju przcm yslowego i ekonomicznego 
panstwa. Paw el Trafsneter, podal niedawno w  Revue universelle 
des mines, wykaz dotyczqcy przem yslu zelaza w 1. 1880/81, z ktd- 
rego nastqpujqcQ cyfry w 'yjm ujem y. W yrdb surowego zelaza pod- | 
nidsl si§ od 14 *3 mil. ton w  roku 1879, do 19*7 ton w r. 18 8 1, 
z tego spotrzebowaly huty stali r. 1879 3 mil., r. 18 8 1 5.2 mil. ton. |

Na kute zelazo wypotrzebowano r. 1879 7*5 ton , r. 188 1 
podniosla siq potrzeba do 9 m il.; do odlewrdw uzyto r. 1879 4 m il., 
r. 1881 5‘5 mil. ton. Rozlozyw szy potrzeby surowego zelaza na 
poszczegdlne kraje za 1. 1870, 79, 80, 81 w ynikaja nastqpujace c y 
fry, (1000 metr. ton przyjqtych za jednosc).

Surow ego zelaza spotrzebow aly:
W ielka Brytania . . . 5.3y 5 4.860 6.070 6.480
Stany zjednoezone i .83o 3.485 4.180 5.340
N i e m c y ........................ 2.200 2.730 3.ooo
Francya ........................ 904 1.540 1.880 2.160
Belgia . . . . . 637 627 8o5 80 5
Austro-wqgry . . 563 460 492 —
R o s y a .............................. 6 18 677 —
S z w e c y a ........................ 285 32 1 36o —

Potrzeba zelaza kutego wr latach od 1878 do 1881 w 1000 
metr. tonach przyj§tych za jednosc w yn osila :

vv A n g lii .............................. 4.o35 3.3 io 4 .1 Go 4.3 10
,, Stanach zjedn. . 2.520 3 920 5. i 8o G.540
,, F r a n c y i ........................ 1.595 1 -475 1 .85o 2 .18 3
,, Niemczech . . . . 1.S40 1.730 2 0 1 5 2 o 55
„  B e lg i i .............................. 470 340 485 4G0
,, Austro -W qgrzech ■ 488 440 407 1
„  R o s y i .............................. 9 17 8G0 800 i 1 35o
„  S z w e c y i ........................ 180 i ?5 1 85 1

Razem . 12.045 1 2.2(55 I 5. 1 J2 1G.895

Z tych cyfr mozna wydobyc ciekawe w nioski, a m iano
w ic ie : w' Stanach zjednoczonych, Anglii i F ran cy i, pokazuje^ 
si§ wzrost nagly potrzeby zelaza, i dom yslac siq mozna, ze te trzy 
panstwa wplynqwszy na podniesienie siq cen zelaza, jeszcze go wiq- 
cej w przyszlosci potrzebowac bqda. W  Rosyi z povvodu panujqcych 
tarn a wszystkim  znanych politycznych i finansowych niepowodzen 
nie mozna oczekiwac wi^kszej potrzeby zelaza.

W e Francyi natomiast przedstawia siq zapotrzebowanie weale 
inaczej. Budzet robdt publicznych w ynosil w r. 1878 okolo 193 mil. 
frankdw, z tego poszlo na budowq kolei sam ych 85 mil. W roku 
1881 z 433 mil. uzyto na kolejc 100 mil. frankdw, zczego wnosic 
mozna, ze w r. 1882 o wiele wiqksza suma na ten ccl uzytq zostanie.

W wielkiej Bryianii zachodzi potrzeba budowy znacznej ilosci 
okrqtdvv, dla zadoscuczynienia wymogom handlu. W r. 188 1 zbu- 
dowano okrqtdw w wartosci przeszlo 1 mil. fun. szt., a w biezqcym 
roku w Styczniu byla w warsztatach taka sama ilosc w robocie, 
Prdcz tego siec kolejowa z kazdym rokiem siq powiqksza, vv roku 
1880 spotrzebowano za 3t mil. funtdw szterl., w r. 1881 okolo 90 
milionovv. W ziqwszy na uwagq, ze i w Indiach, Australii i Kana- 
dzie budowane bqdq koleje, przedstawia siq ilosc zelaza potrzebnego 
coraz znaczniejsza.

W Stanach zjednoczonych pdln. Am ervki, budowa kolei jest 
w pelnym rozwoju, vv r. 1878 zbudowano 4  325 Km., r. 1879 7.5gd, 
r. 1880 1 1.504, r. 1881 14.000 Km. nowych kolei, a swiadome 
rzeczy pisma donosza, ze vv roku biezqcym okolo 2 .5.400  Km . bqdzie 
wykonanych. Sama Am eryka zatem zmuszonq bqdzie okolo i *3 
mil. ton zelaza zakupic.

Do Nru 10-go dot^cza si^ tablice VI i V II, 
przedstawiaj^ce zewnqtrze willi p. Fr. Hoffmana 
we Vietz pod Berlinern, projekt prof. Slawom ira  
Odrzywolskiego.

W  drukarui „ C Z A S U “ F r . Kluczyekiego i Sp., pod zarz^dem J .  Lakociüskiego. —  O dpow iedzialny Redaktor i VVydawca: W l. Rozwadovvski.
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P O  Z J E Z D Z I E .

'(\$r przedostatnim numerze »Czasopisma« zaznajo- 
^  milismy Czytelnikow naszych z czynnosciami 

I. Zjazdu Technikow polskich. Dzisiaj przychodzi nam 
rozpatrzec si^ w jego znaczeniu i chocby tylko po- 
bieznie ocenic donioslosc tej spuscizny jakq. nam po- 
zostawil. Zbyt wprawdzie krotki przecitjg czasu dzieli 
nas od niego, by mozna juz dzisiaj ostatecznie orzekac
0 jego wplywie, zbyt jeszcze silnie zostajemy pod vvra- 
zeniem podniostej temperatury uczuc, jakie w nas wy- 
wolal, by juz dzisiaj spokojnem okiem mierzyc i wazvc, 
zbyt wielkq. nasza radosc z samego faktu udania si^ 
zjazdu i pomyslnego jego przebiegu, by krytycznie 
przeprowadzic ostateczna analiz§. Lecz z drugiej strony 
pomni, ze radosc nie powinna nas zaslepiac, ze nie 
dobrze s^dzic i dzialac jedynie tylko pod wplywem 
uczucia, strzedz si^ btjdziemy pisania panegiryku i bym- 
now pochwalnych, a o ile nas stac, starac sitj b^dziemy 
wnikac w jqdro rzeczy.

Zjazdy ludzi facbowych, pracujqcych na jednem
1 tem samem polu wiedzy ludzkiej odbywajq si§ juz 
w Europie od pöl wieku z ok lad em , a o ich uzyte- 
cznosci swiadczyc zdaje si§ najlepiej fakt, iz odbywajq 
si^ one coraz cz^sciej i zdobywajq sobie coraz to szersze 
pole dziatania. Znaczenie ich praktyczne, donioslosc 
vv krzewieniu oswiaty i jej rozpowszechnianiu uznajq 
wszyscy, a nie znalazlby dzisiaj narodu cywilizowanego 
ktöryby nie w ykazyw al tylu a tylu zjazdöw nauko- 
wycb, i nie otaczal ich szczegöln^ opieka. W  naszym 
kraju sq. one nowszemi jak gdzieindziej, nie dla tego 
by u nas zapoznawano ich wartosc, lecz inne warunki

nie sprzyjaly ich pocz^ciu. Dopiero w roku 1869 urzq- 
dzony vv Krakowie pierwszy zjazd lekarzy i przyro- 
dniköw dal niejako pop^d do wprowadzenia ich w zy- 
cie, a chociaz dotvchczas liczba ich nie jest wielkq, 
to nieda sitj zaprzeczyc, ze ovvoce praktyczne; jakie 
wydalv, znac w kraju i narodzie. W  ogole powiedziec 
mozna, ze tak za granicq jak i u nas, gdy tylko ludzie 
jednego i tego samego zaw ödu, lub zawodow pokre- 
w nych , uczujq si§ dosyc silnym i, by na barki swoje 
wziqc pewnq cz^sc pracy okolo dobra ogölnego, jakby 
dla zamanifestowania tej sily zwoluja zjazd, by 11a nim 
zbiorowo omowic srodki, i wytknqc podstaw^ i drog^ 
do dalszego dziatania. A jak z jednej strony zjazd taki 
sam w sobie jest juz dowodem pewnej zywotnosci, 
pewnego dodatnego kierunku, tak z drugiej strony od- 
dzialywa on niepomiernie na biorqcych w nim udzial, 
dodajqc im niejako sil i wytrwalosci. Nadto cz^ste od- 
byvvanie si^ zjazdöw, przyzwvczaja ogöl, do (ze siq tak 
wyraz§) liczenia si^ z pewnym stanem, wyrabia w nim 
ufnosc do zbiorowej pracy ludzi pewnego zaw odu, a 
zapominac nie trzeba, ze poszanowanie jakie ma ogot 
dla catego stanu, oddzialywa nie pomalu na stanowisko 
jednostek i glos ich w rzeczach publicznych.

Tem i zapewne powodami kierowalo si§ lwowskie 
politechniczne Tow arzystw o , rzucajqc w roku zesztym 
mysl zwotania zjazdu Technikow polskich. Zjazd ten 
mial byc niejako obliczeniem si^ z wlasnemi silami, 
pierwszy pröbq solidarnosci i poczucia godnosci stanu 
technicznego. W prawdzie juz od niejakiego czasu widac 
bvlo pewne silne objawy budzqcego si§ zycia mi^dzy 
polskimi technikami. Podczas gdy przed dziesiatkiem 
nieledwie lat, kazde nowo zawiqzane towarzystwo techni-
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czne w krötkim czasie zamieralo, kazde nowo powsta- 
jace pismo ginelo, w ostatnim czasie powstaly i rozwi- 
n^ly si^ dosyc silnie, a co wi^cej zyskaty pewien wplyw, 
choc nie wielki, na sprawy publiczne dwa towarzy
stwa, wyrosly az cztery czasopisma techniczne, z ktö
rych kazde jest niejako ogniwem Iqczqcem ze sobq 
pewna garstk^ ludzi.

Wszystko to swiadczylo wym ownie, ze w tech- 
nikach polskich budzi si(j ruch, ze czujq potrzebe sku- 
piania sie, i to njetylko celem kultywowania interesöw 
wlasnego stanu, popychania naprzöd nauki, ale ze za- 
czynajq dobijac sie o sluszny glos w sprawach publi- 
cznych , ze chcq röwnorzednie z ludzmi innych zawo- 
döw zajac si^ sprawami natury ogölniejszej. T e  wszyst
kie fakty dowodzily, ze technik polski wyszedl juz 
z nieletnosci, ze mu zbyt niewygoduie na drugo lub 
trzeciorz^dnem stanowisku, i ze z calym zapalem za- 
zada wkrötce, by mu przyznano przynalezne znaczenie. 
A jak dotychczasowe dzialanie töwarzystw i dziennikar- 
stwa techn. bylo niejako przygotowaniem si^ do akcyi, roz- 
drobnionem dzialaniem, tak Zjazd krakowski dowiödl po 
raz pierwszy zgodnosci dqzen ogölu techniköw polskich.

Jak  dalej Zjazd byl na zewnqtrz objawem samo- 
dzielnosci i sily, tak z drugiej strony przyczynil si<j 
niepomalu do-' zawiqzania i wzmocnienia stosunköw 
osobistych, towarzyskich mi^dzy pracujqcymi na jednym 
i tem samem polu. Korzysci tej lekcewazyc sobie nie- 
mozna. Bezposrednie zetkniecie tylu m^zöw jednego 
z aw o d u , moze byc tylko zach^ta do dalszej pracy na- 
ukowej, przyczynic si§ do szlachetnego wspölzawo- 
dnictwa, daje wskazöwki do z uzytkowania juz nagro- 
madzonych materyalöw, slowem zapewnia korzysci, 
jakie sq. naturalnem nast^pstwem towarzyskich stosun
köw ludzi nauki i praktyki, dqzqcych do nieustannego 
post^pu. W  tem lezy tez ogromna wartosc spoleczna 
zjazdöw, a podniesc ja nalezy szczegolniej u nas, wobec 
niefortunnych stosunköw politycznych. Posluchajmy co
0 tem wyrzekl maz wielce wytrawnego zdania s. p. dr. 
Jö \ e f  D ietl, na pierwszym Zjezdzie lekarzy i przyro- 
dn iköw : »Nie idzie o to, bysmy tutaj snuli szumne te- 
orye i systematy majqce ludzkosc uszcz^sliwic, bysmy 
odkrywali wielkie prawdy na jakie zdobyc si^ moze 
duch ludzki; idzie tu tylko o to, bysmy rozproszeni 
po röznych cz^sciach i zakatkach k ra ju , potrafili od
szukac si$ i znalesc na tem miejscu, odzyskac poczucie 
naszej sily, zywotnosci i lacznosci, jakich nas pozbawil 
wiekowy ucisk nieprzyjaznych nam stosunköw, jednem 
slowem, bysmy stan^li wspölnie pod sztandarem pracy
1 milosci dla kraju, i powiedzieli sobie »jeslesm y i byc  
chcem y«.

II.

Zaznaczywszy powyzej ogölne znaczenie zjazdu, 
przypatrzmy si^ teraz pracom jakie wykonal. Przyznac

trzeba, ze ulozenie programu obrad nie bylo rzeczq 
latwa, zaden bowiem stan nie jest tak scisle zwiqzanym 
ze stosunkami spolecznemi jak wlasnie stan techniczn_y, 
a stosnnki spoleczne znowu zalezq niepomiernie od 
stosunköw politycznych, ktöre nie wsz^dzie sq röwne 
i jednakowe.

Trudnosc t£ mozna bylo wprawdzie najlatwiej 
ominqc przez nakreslenie programu scisle naukowego, 
lecz w'lasnie ze wzgl^du na ogölny charakter zjazdu, 
a o jakim möwilismy na wst^pie uczynic tego nie 
bylo mozna. W  innych krajach, gdzie stosunki techni
czne juz sq uregulowane, jak np. w Niemczech i F ran 
c y i , co stalo si^ powiedzmy praw dy, dzi^ki wlasnie 
zbiorowemu glosowi techniköw, zjazdy juz dzisiaj mogq 
siq: zajmowac samemi przedmiotami scisle naukowemi; 
u nas, gdzie do uporzadkowania tego tak daleko, gdzie 
na kazdym kroku wady i usterki spostrzegac si^ daja, 
trudno bylo o nich milczec i choc z lekka ich nie dot- 
knqc. Naturalnq rzeczq, ze wlasnie ze wzgl^du owe 
nieröwne i niejednakowe stosunki politvczne, nie wszyst
kie przedmioty, chocby najbardziej piekace, nadawaly 
si§ do traktowania, ze przytoczymv tutaj tylko okre- 
slenie stosunku i stanowiska technika vv panstwie. P rz y 
znac trzeba, ze trudnosci te zr^cznie omini^to i przed- 
stawiono pod obrady przewaznie przedmioty ogölnego 
znaczenia, gdzie »pomoc wlasna« najwi^kszq gra rol^. 
Jedyny wyjatek stanowily moze sprawy wychowania 
technicznego, lecz kwestye te stojq na tak szerokim 
gruncie, dadzq si^ tak akademicznie traktowac, ze je 
bez obaw na porzadku dziennym zjazdu umiescic 
bylo mozna.

Przyjrzyjmy si^ teraz uchwalom Zjazdu. Pomijamy 
tutaj pierwszq rezolucye uchwalonq na wmiosek redak- 
tora K uchar{eii,skiego w sprawie W aw elu, gdyz rzecz 
ta zostala obszernie i przedmiotow'o przedstawionq w ze- 
szlym numerze »Czasopisma«. W spomnim y tvlko, it 
uchw’alq tq zatwierdzil jednomyslnie ogöl techniköw 
polskich kroki i starania swych kolegöw galicyjskich 
a tem samem zaprzeczyl podnoszonym z pewnej strony 
zarzutom, starajqcym si<j nadac calej sprawie charakter 
lokalny. Sprawa reformy szköl srednich wyw olala  nad- 
zwyczaj ozywionq dyskusy^, chociaz powiedziec nie 
mozemy, izby w rozprawach tych podniesiono jakie 
nowe momenta przemawiajace za jednq szkolq srednia. 
Wszystkie argumenty, jakiesmy slyszeli w ciqgu dwu- 
godzinnych niemal rozpraw', wyglaszane byly juz nieraz. 
I nie w tem dziwnego, sprawe t<j bowiem roztrzqsano 
na tylu zebraniach techniköw’, pedagogöw, przyrodnikow, 
czy wreszcie innych zgromadzeniach ludzi fachowych, 
ze trudno powiedziec w tej mierze cos nowego. Nie 
röwniez dziwnego, ze glosy za jednq szkola sredniq 
przewazaly nad glosami popierajacemi dwie röwnorz^- 
dne szkoly, jeno inaczej zreorganizowane, bo ktöz wi^- 
cej, jezeli nie technicy, jak to referent dobitnie przedsta-
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wil, czujq calq wadliwosc dzisiejszego systemu. Uchwa- 
lona rezolucya wvpadta tez w tem duchu. Ale trudno 
nam pojqc, dla .czego nadano j-ej Charakter tak ogölni- | 
kowy. Powiedziano, iz chcemy jednej szkoly sredniej, 
ale nie powiodziano jakq. ona byc winna; czy ma byc 
oparta na podstawie studyöw jezykow klasycznych czy 
nowozytnych. Referent obszernie wywodzil, jak potrze- 
bna jest dla kazdego wyksztalconego czlowieka znajo- 
mosc jqzyköw klasycznych, jak szkoly realne dlatego 
wlasnie nie odpowiadajq celowi, iz nauki tej nie uwzglq- 
dniaja, a we wniesionej rezolucyi pominql zupelnie tq 
okolicznosc. Poprawka uczyniona przez inz. K ac\m ar- 
skiego, by przyszla szkola srednia byla gimnazyum 
klasycznem odpowiednio dopefnionem i zcrganizowanem 
nie utrzymala siq, a tak narazic siq mozemy na zarzut, 
ze zqdamy jednej szkoly sredniej, a nie powiadamv 
jakiej. Jasne okreslanie swych zadan jest zawsze konie- 
cznem , jezeli chcemy, by one mialy jakies donioslejsze 
znaczenie, bo choc jak powiedzial jeden z wybitniej- 
szych uczestniköw Zjazdu, »trzy mocarstwa nie zmieniq 
swych ustaw szkolnych w mysl rezolucyi naszych« to 
z drugiej strony nie da siq zaprzeczyc, ze' w dzisiej- 
szych stosunkach glos zbiorowy zebran ludzi fachowych 
ma zawsze pewne znaczenie, i ze bardzo czqsto widzimy, 
jak chetnie ludzie, ktorzy z mocy swego urzqdu roz- 
strzygajq pewne sprawy, powoluja siq na rezolucye i 
uchwaly zapadle na zgromadzeniach naszemu podobnych.
A  gdyby nawet i nie to, gdyby nasza rezolucya miala 
znaczenie jednej z tych kropel co dziurawia twardy 
kamien czqsto na mego spadajqc , to jako technicy 
winnismy pamietac, iz skutek tej kropli bqdzie tym sil
niejszy, im wiqkszy byl jej ciqzar gatunkowy.

Rozprawy nad punktem drugim program u: o or- 
ganizacyi politechnik, przemienily siq bardzo slusznie 
w rozprawy o organizacyi szkoly politecbnicznej we 
Lwowie. Powiadamy bardzo slusznie, bo w ten sposöb 
z tem atu, ktöry mögl wywolac rozprawy tylko czysto 
akademiczne, zeszlismy na grünt praktyczny. Politechnika 
lw'owska jest jedynvm wyzszym zakladem naukowym te- 
chnicznym w calej Polsce, przystalo wiqc, by pierwszy 
Zjazd techniköw polskich wypowiedzial o niej swe zdanie.
T o  tez po raz pierwszy vvskazano jawnie i otwarcie na 
pewne wady i niedostatki tej szkoly, od ktörych usu- 
niqcia zalezy przyszly jej byt. A wypowiedzenie tego 
publiczne bylo bardzo potrzebnem. Znanemi wszyst- 
kim trudy i mozoly z jakiemi przed laty 10-ciu kraj 
wykolatal przeksztalcenie dawnej Akademii technicznej 
we Lwowie na politechnikq. Lecz dzisiaj jakby o niej 
zapomnial. Co chwila slyszymy domagania siq o nowe 
szkoly, o nowy wydzial na Uniwersytecie, lecz mimo, 
iz wszystkim znane sq. braki politechniki lwowskiej, 
nikt glosu nie podnosi, by w wlasciwem miejscu wy- 
starac siq o sowitsze jej uposazenie, o powiqkszenie 
liczby profesoröw i katedr, gabinetöw i zakladöw po-

mocniczych, a jest to tem dziwniejsze, iz bez ustanku 
narzekamy na brak i zastöj w przemysle krajowym, 
ciagle myslimy o powiqkszaniu linij komunikacyjnych, 
kreslimy plany regulacyi rzek na wielka skalq -— a nie 
staramy siq by przyszlym pracownikom, ktorzy powo- 
lani bqdq do wykonania tych dziei dac taki zasöb wie- 
dzy, by w potrzebie spelnili swe zadanie z jaknajwiq- 
kszym pozytkiem dla kraju.

Szkola politechniczna lwowska oparta jest w swej 
wewnqtrznej organizacyi prawie na tych samych zasa- 
dach co szkola politechniczna wiedenska, lecz przy- 
patrzmy siq jak tamta jest wyposazona a jak nasza, 
dla poröwnania zas dodajemy cyfry szkoly technicznej 
w Berlinie :

w  W i e d n i u : w e  L w o w ie  : w  B e r l in ie :
Profesoröw zwyczajnych . 28 '4 3 1

w nadzwyczajnych . 7 2 27
Docentöw platnych 4 6 —

» prywatnych 18 8 21
Adjunktöw i konstruktoröw . 4 — —-
Nauczycieli . . . . 5 3 4
A s y s t e n t ö w ............................... 27 >4 1 1
Personal pomocniczy do czq- 

sci administracyjnej . 10 2 6
Liczba przedmiotöw wykla- 

danych .............................. 1 35 58 2 7 0 1)

C yfry  te möwiq za siebie, i wykazujq, jak slusznq 
jest rezolucya uchwalona przez Zjazd a zadajqca po- 
mnozenia liczby katedr i sil nauczycielskich. Nie mo
zemy tutaj jednak pominqc jednej okolicznosci podnie- 
sionej przez sprawozdawcq arch. K . Zarem bg. Szkola 
wyzsza ma opröcz celöw nauczania takze cel pielqgno- 
wania umiejqtnosci. Czyz jestto mozebne, gdy profe- 
sorowie sa tak przeciazeni pracq jak na politechnice 
lwowskiej? Robia oni co rnoga, lecz czyz moga wiele 
zdzialac, gdy n. p. jeden z profesoröw, majqcy do po- 
rnocy tylko jednego asystenta ma tygodniowo wyklado- 
wych i rysunkowych godzin 53 möwiqgi^cd.\iesicgltr\y! 2) 
Rzeczywiscie podziwiac trzeba poswiqcenie tych ludzi, 
co w tak trudnych warunkach podolac moga ciqzkiemu 
zadaniu jakie im w udziale przypadlo.

Ze sprawozdania wiedzq czytelnicy, jakie rezolu
cye wnoszono jeszcze w ciagu dyskusyi i jakie je los 
spotkal Podniesc tu musimy rezolucyq profesora F ra n 
kego zqdajqcq, by przy politechnice lwowskiej utwo
rzono katedry dla przedmiotöw humanistycznych. Ani 
znakomite poparcie przez wnioskodawcq, ani przebieg 
dyskusyi nie zapowiadal, izby poprawka ta upasc miala. 
A  rezultat byl tem dzivvniejszy', ze w rozprawach nad 
organizacya szköl srednich wygloszono dosyc skarg

J) W  cyfrze tej miesci siq 32 przedmiotöw wyktadanych na 
oddziale budowy okrqtöw, 4 1 zas dla hutniköw.

2) Patrz program szkoty politechnicznej we Lw ow ie na rok 
1882/83.
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nad tem, iz dotvchczasowy brak ogölnego wyksztalcenia 
u technikow, jest g löwnym  powodem, ze technik wsze- 
dzie i zawsze zajmuje w kraju naszym stanowisko dru 
gorz^dne. Poprawka prof. Frankego wskazy wala srodek 
zaradzenia temu niedostatkowi. Jezeli trzeba przykiadöw, 
to dosyc wziac w r^k^ program pierwszej lepszej wyzszej 
szkoly technicznej zagranicznej, a mozna si^ przeko- 
nac, ze z^danie zaprowadzenia katedr nauk ogölnych 
nie jest juz w swiecie nowoscia. Wszak na najwi^cej 
nam znanej szko-le wiedenskiej wykladaja okolo 3o 
przedmiotöw ogölnego znaczenia, ktöre z technik^ 
w bezposrednim zwi^zku nie stoj^. Dla tego wolimy 
przypuscic jakies nieporozumienie w glosowaniu, anizeli 
bysmy wierzyc mieli, iz odrzucenie poprawki tej bylo 
wyrazem ogölu dazen technikow polskich.

Rozprawy nad tematem o szkolach przemyslo- 
wych stwierdzily przedewszystkiem uposledzony stan 
naszych rzemiosl we wszystkich prowincyach. Uznano 
dalej potrzeb^ zaradzenia temu brakowi przez zaklada- 
nie szköl nizszych przemysiowych i polecono utozyc 
zasady organizacyi takowych towarzystwu lwowskiemu 
i krakowskiemu. Ze podobny program jest bardzo po- 
trzebny, przeczyc nie myslimy, mamy bowiem w Ga- 
licyi przyklady, ze z braku znajomosci rzeczy, zaklada 
si§ szkoly z nazw^ szkoly rzemieslniczej lub przemy- 
slowej, ktöre najcz^sciej nie niczem innem jak 
szkolq. ludowa wieczorn^ z troszeczk^ wi^kszem uwzgl^- 
dnieniem nauki rysunköw (i to rzadko odpowie- 
dnich). Lecz sam program szkoly nie zrobi i nie wy- 
tworzy dzielnych pracowniköw, jezeli ktos nie da po- 
p^du do zalozenia szkoly. Pop^d taki winien wychodzic 
przedewszystkiem od technikow i stowarzyszen techni- 
cznych. Tarn gdzie istniejq. tak zwane szkoly rzemiesl- 
nicze, nalezy wplywac na odpowdednie ich zorganizo- 
wanie, tarn gdzie ich niema, a potrzeba ich uczuwac si^ 
d a je , nalezy przedstawiac odpowiednim wladzom ko- 
nieczn^. potrzeb^ zakladania tych ze, a jezli ta droga 
zawiedzie, samym wziac inicyatyw^ w utworzeniu 
szkoly. Nie jest to wcale utopia. W  Niemczech wszyst- 
kie prawie szkoly przemyslowe w tcn sposöb powsta- 
waly  a niektöre z nich s^ do dzis dnia na koszcie to- 
warzystw prywatnych. I tak w Kiel miescie o 32,ooo 
mieszkancach, szkoly przemyslowq. utrzymuje od roku 
1845 towarzystwo przem yslowe; szkola ta liczy prze- 
szlo 3oo uczni. W  Hamburgu szkoly rzemieslnicz^ 
zalozvlo w r. 1767  towarzystwo dla popierania sztuk 
i rzemiosl, nast^pnie przeszla ona na koszt miasta; 
pierwotnie byla szkoly jednoklasowtj, dzisiaj liczy 
1600 uczni a godzin wykladowych 36o tygodniowo. 
W  wielkim ksi^stwie Hesskim, panstewku o 1 3g milach 
a okolo 900,000 mieszkancöw istnieje 45 szköl rze- 
mieslniczych o 2600 uczniach; szkoly te zawdzi^czaji 
swöj pocz^tek dziatalnosci krajowego towarzystwa prze- 
myslowego. S^dzimy, iz wystarczy tych przykiadöw' na

poparcie powyzej wypowiedzianego zdania, i na wska- 
zanie jak wielk^ dzialalnosc rozwin^c m o g i  w tym 
kierunku nasze stowarzyszenia techniczne.

Uchwalenie przed Zjazd rezolucvi o wydawnictwie 
dziel technicznych, ma na celu zaradzic razacemu bra
kowi jaki wszyscy oddawma uznajq. Rzeczywiscie, z pe- 
wnem uczuciem zalu przychodzi nam p rzyznac, iz 
w literaturze polskiej najszczuplejsze miejsce zajmuje 
literatura techniczna. W ie le , bardzo wiele powodöw 
skladalo si$ na to. Zbyt malo az do niedawna rozbu- 
dzony ruch techniczny w krajn naszym, nast^pnie brak 
wyzszych zakladöw technicznych, zmuszaj^cy mlodziez 
do szukania swiatla w zakladach zagranicznych z ob- 
cym j^zykiem w yk lad o w ym , nie moglo naturalnie 
korzystnie wplywac na rozwöj narodowej lieratury te
chnicznej. Dzisiaj stosunki si<j zmienily, technika pol- 
ska ma juz swietnych reprezentantöw na kazdem 
prawie p o lu , nalezy si^ wiijc spodziew'ac, ze i lite- 

| ratura techniczna zajmie godne miejsce w literaturze 
narodowej. Droga wytworzenia wydawnictwa stano- 
wic bijdzie niemals dzwigni^ ku temu. Przykiadöw 
nie potrzeba szukac daleko; podobne wydawnictwo 
dziel medycznych swietne juz wydaly rezultaty, spo- 
dziewac si^ wi^c mozna, ze i nam droga ta pi^kne 
przvniesie owoce. W iemy, iz niejedna dobra praca 
spoczy wa dzisiaj vv tece autora , bo nie ma srodköw 
do ukazania jej swiatu, a o nakladc^ nie tak latwo; 
dzisiaj takich mecenasöw jak D \ialynski i ze swjecq 
nie znalesc. W iem y dalej, iz niejeden z kolegöw ch$- 
tnieby pracow al, gdyby z göry byl przekonanym, iz 
praca jego ujrzy swiatlo dzienne, lecz w dzisiejszych 
stosunkach poprzestac musi na oglaszaniu krötszych 
prac w pismach technicznych. Udanie si^ jednak tego 
przedsi^wzi^cia zalezec b^dzie w pierwszej linii od kie- 
rownictwa. Nam si^ wydaje, ze jedynym odpowiednim 
kierownikiem moze byc tylko grono profesoröw szkoly 
politechnicznej we L w o w ie , a sadzimy, ze nie potrze- 
bujemy tego obszernie motywowac. Ktöz bow'iem naj
lepiej os^dzic moze, czego literaturze technicznej naj- 
szvbciej i najwi^cej potrzeba, co jaknajrychlej od ob- 
cych przyswoic sobie winnismy, jezeli nie ci co z po- 
wolania swego sledzic musz^ post^p i najnowsze zdoby- 
cze umiej^tnosci.

Krötka stosunkowo dyskusya nad organizacyi mu- 
zeöw przemysiowych zalatwiala spraw^ wi^cej formal- 
nie, przekazujic j i  Towarzystwom  technicznym i dy- 
rektorom muzeöw do wygotowania sprawozdania na 
zjazd nast^pny. Strony m erytoryczni poruszyl tylko 
sprawozdawca dr. B aran iecki, kreslacy obszernie zada- 
nia i cele muzeöw, przedstawiajic niejako jako przv- 
klad na w ie lk i  skal^ pomyslanv plan organizacyjny 
muzeum krakowskiego i architekt O d r\yw o lsk i wska- 
zu jicy , jak przez rozpisywanie konkursöw na przed- 
mioty przemyslu artystycznego muzea mog^ wplywac
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na podniesienie w kraju rzemiosl tego rodznju. Naj- 
wi^cej ozywione jozpraw y  wywolala  sprawa slownictwa 
technicznego, co swiadczyc si^ zdaje o bacznej uwadze 
jakq. technicy nasi jej poswi^cajq. i jak zqdni s^ oczy- 
szczenia jezyka naszego z obcych nalecialosci, na ktöre 
si£ wieki skladalv. Najwazniejszem do zanotowania z tej 
dvskusyi jest stwierdzenie, iz juz w tej chwili rozpo- 
rz^dzamy znacznym zasobem materyalöw do przyszlego 
slownika technicznego polskiego. Sam inzynier W awry- 
kien>ic\ z W arszaw y zebral 1 5,ooo wyrazöw, a kazda 
z komisyi j^zykowych obu towarzystw technicznych 
obrobiia juz po 3,ooo wyrazöw. .Jezeli dodamv do tego 
liczne materyaly zebrane przez innych pracowniköw, 
ze wvmienimy tutaj tylko dr. Zebrawskiego, dr. Brze- 
zinskiego, Kossutha, to przychodzimy do przekonania, 
ze nawet wobec calej niesystematycznosci jaka w zbie- 
raniu materyalöw panuje, wiele juz w tej mierze zrobiono.

Do usuni^cia owej niesystematycznosci jaka w do- 
tychczasowej pracy na tem polu panowala, dazvly 
wszystkie wnioski jakie uczyniono w tej materyi. Ko- 
misya slownikowa Tow arzystwa lwowskiego z^dala, by 
z göry oznaczyc, kto ma jakie materyaly zbierac, a 
zebrane oglaszac drukiem dzialami specyalnemi i roz- 
sylac do glöwnych ognisk .zycia technicznego, celem 
zasiejgni^cia opinii o ich wartosci. Tak przygotowany 
materyal, z uwzgl^dnieniem nadeslanych opinii, przed- 
lozony mial by byc Akademii Umiej^tnosci do przej- 
rzenia, a nastijpnie Tow arzystw a i Redakcye zajijlyby 
si^ wydaniem slownika technicznego dzialami pojedyn- 
czych specyalnosci. Inzynier Wavvrykiewicz chcial prze- 
dewszystkiem, by dotychczasowe oglaszanie materyalöw 
w dziennikach technicznych zamknqc, wytworzyc trzv 
specyalne komisye j^zykowe we L w o w ie ,  W arszawie, 
i Krakow ie , porozumiewajace si^ ze sobtj, uporzqd- 
kowanie ostateczne powierzyc Redakcyi »Przegladu 
technicznego«. Komisva slownikowa krakowskiego T o 
warzystwa technicznego czynila wniosek, bv utworzyc 
w Krakowie centralna komisye, ktörabv sitj zajmovvala 
wydawnictwem materyalu nagromadzonego przez ko
misye towarzystw, Redakcye i pojedynczych pracowni
köw. Wszystkie te wnioski mialy to wspölnego, iz 
chcialy polozyc kres chaosowi jaki w obecnej chwili 
w  pracach okolo slownictw'a technicznego panuje. Kazda 
komisya lub Redakcya oglasza materyaly na swoja 
r $ k $ ; jeden i ten sam dzial obrabia siij wsz^dzie, a o 
innych si^ zapomina, podzielenie wi^c prac na dzialy 
jest koniecznern. W  sposobach przeprowadzenia röznily 
si^ jednakowoz wnioski te wielce, a podawaly sposoby 
nie zawsze dobre.

Narzucac jakies komisyi z göry, obrabiaj t£ lub 
owq. gal^z, nie bylo pomyslem szcz^sliwym, bo praca ko
misyi zalezy najcz^sciej od przypadkowego jej skladu. T u 
taj zostawic trzeba prac^ kazdej komisyi wolnemu wybo- 
rowi i wzajemnemu porozumieniu si^. Na cözby si$ przy-

dala n. p. uchwala zjazdu , by komisya j^zykowa krak. 
Tow arzystwa techn. zbierala materyaly do slownika 
z dziedziny görnictwa i geologii, kiedy w tem towarzy- 
stwie nie zasiada ani jeden görnik. Tworzenie dalej 
z Redakcyi pewnego dziennika centralnej wladzy z pra- 
wem ostatecznego rozstrzygania nie jest röwniez odpo- 
wiedniem , bo sklad redakcyi jest przvpadkowym i 
zmiennym.

Dalej przyst^powanie juz teraz do wydawnictwa 
slownika jest wprost niemozebnem, bo chociaz jest juz 
duzo materyalöw sa one jednak nieodpowiednio upo- 
rzadkowanem i, a ktöz przewidziec zdola, jakie braki 
po systematycznem ulozeniu si§ okaz^. Po cöz dalej 
tworzyc jakas centraln^ komisya j^zykowa, kiedy w kraju 
znajduje si^ Akademia Umiej^tnosci, ktörej z urz^du 
niejako osrateczna krytyka przynalezy. Zarzut jakis- 
my przeciw temu slyszeli, iz w Akademii nie ma te
chniköw upada, gdy rozwazymy, ze jej przysluguje 
prawo wezwac do pracy ludzi z poza jej obr^bu, a ze 
tak robi, mamy na to liczne przykladv. Ostateczny 
wniosek redaktora Kucharzewskiego przez zgromadzenie 
przyjety, jest kombinacyq. wszvstkich dobrych stron, ja
kie w poprzednich wnioskach znalesc bylo mozna. Zada 
on bowiem przedewszystkiem wprowadzenie pewnego 
systemu przez porozumiewanie si<j komisyj dotychcza- 
so w y ch , oglaszania materyalöw dzialami pojedynczych 
specyalnosci, a odlozenie na teraz wydawnictwa slownika 
pozostawiajijc przyszlemu zjazdowi rozstrzygni^cie. Mu- 
simy jednak zrobic uwag§, iz pomini^to jeden punkt, 
w prawdzie natury formalnej, ale w1 stosunkach naszych 
bardzo wazny, tj. nie powiedziano kto ma niejako upo- 
rz^dkowac t§ sprawe i dopilnowac uchwal zjazdu w tej 
mierze. Podnosimy to dlatego, ze u nas bardzo czQ.sto 
sprawa jakas chroma i w ruch nalezyty nie wchodzi, 
gdyz nikt jej energicznie nie popiera. Sadzimy, iz gdybv 
najstarsza z komisyi j^zykowvch, tj. komisya T o w a 
rzystwa politechnicznego zechciala si^ zajqc wykona- 
niem uchwaly Z jazdu, to przysluzylaby sitj dzielnie 
sprawie slownictwa technicznego.

Nad uchwalami zapadlemi na ostatniem posiedze- 
niu w skutek wniosköw poczynionych w ciagu zjazdu, 
nie czujemy potrzeby zatrzymywac si^, gdyz znaczenie 
ich widoczne na pierwszy rzut oka. Zaznaczymy tylko, 
iz donioslosc ich jest wielkq, a dw'a w nioski: o j^zyku 
polskim na drogach zelaznych galicyjskich i o zalozeniu 
szkoly görniczej w Krakowie, znalazly silny odglos i 
poparcie w Sejmie galicyjskim. Przygotowaniem zas 
przedlozenia dla nastqpnego zjazdu w sprawie poznania 
surowych materyalöw krajowych , zaj^la si^ juz dzisiaj 
z uznania i nasladowania godna energiip Redakcya »In- 
znieryi i Budownictwa« w Warszawie, o czem wiado- 
mosc ponizej.

Po tym pobieznym szkicu przychodzi nam zwro- 
cic uwag^ na jedn<j okolicznosc, zdaje nam si^ bardzo
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wazna. Na posiedzeniach Zjazdu zapadly uchwaly, ktöre 
wykonac nalezy. Z przyczvn, ktöre latwo wytlomaczyc, 
nie wybrano komisyi wykonawczej. Powiedziano wpraw- 
dzie przy kazdej uchwale kto si^ ma zajqc w-ykomi iem, 
ale Zjazd rozszedl si$ bez udzielenia upowaznienia ko- 
mus, coby nad wykonaniem tem czuwal, ktoby vv pe- 
wnych razach bral inicyatyw^ i przypom inal, ze to a 
to zrobic nalezy, a jakto powvzej wskazalismy, r_:c 
jestto w naszych stosunkach dla sprawy korzystnem. 
Sqdzimy wi^c, ze b^dzie nietylko pozqdanem, ale nawet 
koniecznem, by jedno z Tow arzystw  naszych uwazalo

si^ niejako za egzekutora uchwal z jazd u , bv dzielnq 
i energiczn^ r^ka pchnelo naprzöd sprawy poruszone. 
Obowi^zek ten, o ile nam si^ zdaje, przypada na kra- 
kowskie Tow arzystw o techniczne, ktöre grajqc rol^ 
gospodarza zjazdu, dbac winno, by »owo zlote ziarno 
przez Zjazd zasiane« jak wyrzekl czcigodny Prezes 
Zjazdu, dobre a pozyteczne owoce wydato i bvsmy na 
zjezdzie nast^pnem poszczycic mogli wobec kraju z ob- 
fitym a ci^zkim plonem.

K rakow w listopadzie 1882.
S\c\^sny Zaremba.

W S P R A W I E  W O D O C U G Ö W  M I A S T A  K R A K O W A
napisal

(W)ragnqc, by prace moje okolo wodociagöw kra- 
e) kowskich przvczynily si^ do utrwalenia opinii 

publicznej, a materyaly zebrane uproscily i ulatwily 
dalsze badanie tej arcywaznej kwestyi, pozwalam sobie 
przedstawic tresciwie w «Czasopismie» przebieg mych 
roböt przygotowawczych i zanotowac drukiem ich 
wyniki.

Otrzymawszy dnia 23 lipca polecenie Magistratu 
rozpocz^cia roböt przygotowawczych, udalem si§ zaraz 
dnia nast^pnego do doliny Bialuchy, w celu otwarcia 
tamze studni probierczej, a mianowicie na pograni- 
czu wsi Giebultowa i P^kowic, w miejscu odleglem od 
Krakowa o 8 kilometröw, a wzniesionem na 3o m. po 
nad Rynek miasta, coby zupelnie wystarczalo do spro- 
wadzenia wody wlasnym spadkiem do Krakowa. Zaraz 
po rozpocz^ciu roböt okazal si^ zupelny brak wody 
wierzc'nniej zaskörnej, po ziemi bowiem roslinnej pöl- 
metrowej grubosci, nast^powala pöltorametrowa war- 
stwa gliny, dalej dwumetrowa warstwa i lu ,  tak, ze 
dopiero na gl^bokosci 4 metröw ukazal si^ wodonosny 
zwir. Dla dostania w-ody z gl^bszych nieco warstwr, 
kazatem wbic pomp^ nortonowskq w dno studni, ma- 
jq.cej juz 5 m. gl^bokosci, z czego si§ pokazalo, ze na 
glijbokosci 7 m. pod powierzchniq gruntu znajduje si^ 
woda czysta , smaczna, o temperaturze staiej 9 .4 0 C. 
Woda ta zaczerpana dnia 3 i lipca w obecnosci pp. 
wice-prezydenta M uczkowskiego, radzcöw Szlachtow- 
skiego, Domanskiego, Grabowskiego i fizyka Buszka, 
oddan^ zostala do analizy profesorowi Stopczanskiemu, 
ktöry uprzejmie i bezinteresownie rozbioru si§ podjql; 
roboty zas przeniesione zostaly do doliny Rudaw y, 
mianowicie pod skal^ Km ity w Balicach obok Zabierzowa..,

Potozenie topograficzne Balic, mniej bylo od po- 
przedniego korzystne, wzniesienie bowiem doliny w tem

miejscu nad Rynkiem miasta wynosi tylko 18 metröw-; 
gdy zas woda gruntowa ukazala si^ dopiero na gl^bo- 
kosci 7 m., przeto pozostale 1 1 m. wzniesienia niewy- 
starczylyby do sprowadzenia wody wlasnym spadkiem 
na wszystkie pi^tra domöw krakowskich. Co do for- 
macyi gruntu , to ta zdawala si^ zapewniac czystosc 
wody gruntowej i jej niezawislosc od wody zaskörnej, 
albowiem gruba, szesciometrow-a warstwa zbitego i l u , 
oddzielala czysty zwir wodonosny od gliny tworzacej 
powierzchni^ gruntu. Przekonawszy si^ za pomocq. 
swidra ziemnego o tozsamosci gruntu w kilku miejscach 
balickiej doliny, zaczerpni^to dnia 14  sierpnia wod^ ze 
studni nortonowskiej, wbitej w  dno studni glöwnej 
w obecnosci tychze sam ych, co poprzednio, czlonköw 
komisyi wodoci^gowej i sanitarnej. W oda ta natych- 
miast zlozona zostala w laboratorym chemicznem pro- 
fesora Stopczanskiego.

Pozostala jeszcze do zbadania pod wzglijdem che- 
micznym, woda gruntowa z dolinv Sanki. W  okolicach 
Baczyna, wzniesionego na 60 m. po nad poziom miasta, 
a odleglego od tegoz na 20 kilometröw, znajdujq si$ 
dwa naturalne zbiorniki wody gruntowej, przedstawia- 
jace si§ w ksztalcie stawköw- otrzymujqcych przewaznie 
wod^ z gt^bi gruntu piasczvstego; uznalem jednak za 
niestösow-ne czerpac wmd^ z tych naturalnych zbiorni- 
köw z powodu, iz w nich woda gruntowa zmieszanq 
jest z pewnosciq z wodq zaskörna, zalewajacq Iqki o- 
koliczne i tworzacq niemal bagno. Kazalem wi^c otw-o- 
rzyc osobnq studni^ na gruncie wloscianina Bozka i 
ocembrowawszy j^ starannie dostalem si^ w gl^bokosci 
6 metröw do w-ody gruntow ej, 1 0 0 C. majqcej, ktöra 
oddana do analizy, wykazala, jak si$ z nast^pnego oka- 
zuje, bez poröwnania lepsze wlasnosci od wöd giebut- 
tow'skiej i balickiej.
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Oto rezultat rozbioröw chemicznych, przedsi^- 
wzi^tych przez prof. Stopczanskiego, a ukonczonych 
dnia 7 wrzesnia b. r.:

Woda gruntowa z Pekowic.

W oda dotyczqca w smaku m dla , na pozör bez
barwna, w warstwie grubszej nad 3o ctm. nieco w zöl- 
tawo zielonkowata barvve wpadajaca. Na dnie naczynia 
brudno bialawe plateczki przy poruszaniu wolno si^ 
oddzielajace, opröcz tego na scianach tegoz naczynia 
drobniejsze brudno bialawe do szkla przvlegajqce ziar- 
neczka. Oddzialywanie zupelnie obojijtne, po podparo- 
waniu 10 cm. sz. wyst^puje oddziafvwanie bardzo slabe 
alkaliczne w pozostalosci.

Z a w ie ra :
C ial stalych wogöle  po wysuszeniu cz?sciach

przy 18 0 0 C ............................................33,5 w  100.000
przy zarzeniu pozostalosci bialej 
wyst^puje slabe, szybko przemija- 
jqce, bezwonne zupelnie znikajqce 
przyczernienie, a 

ogniotrw ala pozostalosc wynosi . . 3o,5 » »
Chloru oznaczono . . . . . . . .  1 , 1  » „
coby odpowiadalo chlorku sodu . . 1 ,76 » »
K w a su  a z o to w eg o ..............................2,00 » »
K w asu a ^ o ta w e g o .............................. 0,01 » »
A m o n ia k u ....................................... slad dobrze spostrzegalny
K w asu sia rk o w o d o w eg o .........................vvykluczono.

Twardose calkowita wyniosla 2 5 " francuskich, 
odpowiednich w^glanom ziem, lub 1 4 0 niemieckich, 
odpowiednich alkaliom ziem.

Twardosc stala wyniosla 1 0 0 francuskich, lub 
5,6 ° niemieckich.

Badanie drobnowidzowe w ykazato: glöwnie ciala 
pochodzenia mineralnego, tu i owdzie pojedynczo ko- 
mörki roSlinne i cialka odpowiadajace nizkiemu ustro- 
jowi roslinnemu (Suvirella).

Woda gruntowa z pod skaly  Kmity.
(D o lin a  R u d a w y .)

Dotyczaca smaku dobrego , prawie bezbarw na, 
nawet w grubszej warstwie nad 3o ctm. Na dnie na
czynia osad brudno szarawo bialawy, gruboziarnisty, 
cz^sciowo drobniejsze proszkowate, leciutkie ziarneezka. 
Oddzialywanie zupelnie oboj^tne; po podparowaniu 
10 cm. sz. wody wystapilo nader slabe, lecz zawsze do
brze spostrzegalne oddzialywanie alkaliczne.

Z a w ie ra :
C ia l stalvcli wogöle  po wysuszeniu cz ŝciach

przy 18 0 "  C. . ...............................35,5 w 100.000
pozostalosc zupelnie biala, czysta, 
w czasie zarzenia wykazuje szyb

ko przemijajqce, slabe przyczer
nienie, a

ogniotrwala pozostalosc wynosi . 3 t,o » »
Chloru oznaczono................................... 0,7 » »
coby odpowiadalo chlorku sodu . . 1 ,2 » »
K w asu a \ o t o w e g o ............................. 1 ,5 » »
K w asu a z o t a w e g o ............................. 0,008 » »
A m o n i a k u ............................... zaledwie spostrzegalny slad
K w asu siarkow odowego  . . . .  wykluezono.

Tw ardosc calkowita wynosi 2 8 °  francuzkich, od- 
powiednich w^glanom ziem , lub 1 5,680 niemieckich. 
odpowiednio alkaliom ziem.

Tw ardosc slala wynosi 6 °  francuzkich lub 3,36 ° 
niemieckich.

Badanie drobnowidzowe osadu wykazato ziar
neezka i drobniutkie plateczki li tylko pochodzenia 
mineralnego.

Woda gruntowa z Baczyna.
(D o lin a  Sanki).

Dotyczqca smaku dobrego, zupelnie bezbarwna 
(po odstaniu mieluchnego osadu mulow'atego barwy 
szarawo zöltawej) nawet w warstwie do 5o ctm. Od- 
dzialywanie zupelnie oboj^tne, tak tez po podparowa
niu 10 cm. sz. wody, pozostaje w' zupelnosci oddzialy
wanie oboj^tne.

Zawiera :
Cial stalych w o g ö le , po wysuszeniu czqsciach

przy 18 0 0 C ........................................... 29,5 w 100.000
pozostalosc zupelnie biala, w  cza
sie zarzenia wyst^puje nader slabe, 
szybko przemijajqce przyczernie
nie , a

ogniotrwala pozostalosc wyniosla . 26,5 » »
Chloru o z n a c z o n o  0,7 » »
coby odpowiadalo chlorku sodu 1 ,2  » »
K w asu azotowego (zaledwie spostrze

galny slad i to dopiero po pod-
p a r o w a n i u )  0,0 » »

K w asu a \o ta w eg o ........................................ ani sladu
A m o n i a k u .....................................................ani sladu
K w asu siarkow odowego  . . . .  ani stadu.

Twardosc calkowita 2 2 0 francuzkich, odpowie
dnio w^glanom ziem, lub 12, 32 ° niemieckich.

Tw ardosc stala 2 0 francuzkie, lub 1 , 1 2 °  nie
mieckich.

Badanie drobnowidzowe osadu wykazalo drobniej
sze i mniej drobne ziarneezka bezpostaciowe, li tylko 
pochodzenia mineralnego.

Z rozbioröw tych wynika, i z :
1) W oda gruntowa z doliny Bialuchy nie kwalifikuje 

si^ weale do wodociqgöw, albowiem posiada za 
wiele kwasu azotowego i chloru, tudziez zawiera 
kwas azotawy i dobrze spostrzegalne slady amo-
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n iaku , gdv tymczasem te dwa ciala chemiczne 
w wodzie zdrowej do picia wcale znaidowac si^ 
nie powinny.

2) Woda gruntowa z doliny Rudaw y pod skala Kmity 
rowniez nie jest odpowiednia do wodoci^göw z po- 
wodu, iz ma za wiele kwasu azotowego i ze po- 
siada przytem kwas azotawv i spostrzegalne slady 
amoniaku.

3) Woda gruntowa z Baczyna okazuje si<j zupelnie 
dobrq do wodociagöw, zawiera bowiem ledwie 
spostrzegalnv slad kwasu azotowego, zas kwasu 
azotawego, amoniaku i kwasu siarkowodowego 
nie posiada ani sladu. podczas gdy inne jej skla- 
dniki chemiczne nie przekraczaj% granic przepi- 
sanych przez niemieckie komisye sanitarne.
T ak  wiec Baczyn obranym zostal za miejsce po- 

szukiwan dotyczacych ilosci wody gruntowej, od chwili 
bowiem, gdy woda ta doskonalq si^ okazaia, zostawala 
tylko do sprawdzenia jej ilosc przyblizona. Dnia 18 
wrzesnia rozpoczeto wi^c gruntowne badanie podziemia 
baczvnskiego na polach wloscianina Bozka i dziedzica 
M iguli, a to mianowicie przez otwarcie nowych pi^ciu 
studni, z ktorych glöwna miala 2 m. srednicy, boczne 
zas polow^ tego wymiaru. Studnie te, dokladnie osto- 
ni^te drewnianemi walcowemi cembrzynami, tworzq.- 
cemi rodzaj beczki od zewn^trz -parciem ziemi sciska- 
n e j , nie davvaty prawie przyst^pu wodzie zaskörnej, 
zajmujacej wierzchnie warstwy gruntu , tak, ze zaso- 
bnosc ich vv wod^ jedynie do obfitosci wody grunto
wej z nizSzych warstvv ziemi odnosic si^ mogla. Dna 
studni tych umieszczono na gl^bokosci 4,5o m. pod 
powierzchnitj. wody, co tez z nie malvm trudem osia- 
gni^tem zostalo, zwazywszy, iz wierzchnie warstwy 
gruntu zawieraly vv sobie poklady pruchnicy czy for- 
ntujacego si^ to r fu , tak ze w zapu.szczaniu cembrzyn 
napotykalo si$ cale klody drzew i konaröw. Studnie te 
wybito w dwöch kierunkach, mianowicie : trzy studnie 
w kierunku poprzecznym doliny, dwie zas w kierunku 
podluznym, a to mianowicie dla przekonania si^, w  ja
kim kierunku plynie woda gruntowa i jaki jest spadek 
powierzchni tej wody. Dokladna niwelacya powtörzona 
przy rozmaitych stanach powietrza okazaia, iz przez 
blizko dwa miesiqce, poziom wody gruntowej utrzy- 
m yw al si^ ciagle na jednej wysokosci, bez wzgl^du na 
deszcz lub dnie pogodne; tudziez, ze glöwny prad wody 
gruntowej zmierza w kierunku dlugosci doliny baczyn- 
skiej, tak, ze uchwycenie wody gruntowej polegac p o
winno na zalozeniu sztolni, to jest galervi podziemnej 
w kierunku poprzeczuym, a nie podluznym doliny.

Od chwili, gdy kierunek sztolni na pewne ozna- 
czonym zostal, pozostawalo do sprawdzenia, czy taka 
sztolnia wybita w poprzek doliny dostarczylaby dosta- 
tecznej ilosci wody?

W  tym celu ustawiono nad glöwny studniij spora

zelaznq pomp^ o podwöjnem dzialaniu, dajaca 6 2 5 li- 
tröw na minut§, tj. przeszlo io l i t r ö w  na Sekunde, tu- 
dziet kierat zelazny na cztery konie, maj^cy pomp£ 
t^ w ruch wprowadzac, w studniach zas pobocznvch 
umieszczono wodoskazy podzielone na centimetry w celu 
obserwowania stanu wody w czasie obnizania si^ jej 
zwierciadla vv studni glöwnej. Dnia 20 pazdziernika 
rozpoczeto sie bezustanne p>ompowanie wody. Zrazu 
studnia dostarczala wody obficie. Pompa dajqya 025 
litröw na minute, zdolala ledwie obnizyc zwierciadlo 
wodv o 1,2 5 m. i wydaw ala przy nieustannem pompo- 
waniu 900 metröw szesc. wody na dob^. Znaczyloby 
to, ze studnia ta dawala blizko szösta cz^sc potrzebnej 
dla Krakowa wody, co naturalnie zdawaloby si^ byc 
nader obiecujacem, gdyby si^ mialo to przeswiadczenie, 
iz po dluzszem piompovvaniu wydajnosc studni si^ nie 
zmniejszy. Otöz pokazalo sie niebavvem, ze zwierciadlo 
studni z dniem kazdym opadac zaczvna, tak ze dnia 
26 pazdziernika opadlo juz na 2 , 10  m., zas dnia 28 
pazdziernika na 3, 5o m. Oczywist^ wiec bylo rzeczq., 
ze wydrenowany grünt, coraz to ubozszym staje sie 
w wode i ze na owe 900 metröw szesc. z pocz^tku 
dziennie dawanych wcale rachowac nie mozna.

Zeby jednak oznaczyc z pewnem przyblizeniem 
ilosc wody, jak^ ten wysuszony juz grünt dawac moze, 
postanowilem zmniejszac wydajnosc pompy, az pöki 
tvle tylko wody czerpac b^dzie, ile studnia dac moze. 
W tedy oczywiscie ilosc wody wypompowanej oznacza- 
laby prawdziwa wydajnosc studni. Otöz pokazalo sie, 
ze obnizywszy zwierciadlo wody na 3, 10  m. otrzymy- 
walo sie okolo 220 litröw na minute, przyczem juz 
powierzchnia wodv w studni nieruchomo na jednem 
pozostavvala miejscu pomimo ustawicznego pompowa- 
nia. Punkt ten röwnowagi mi^dzy wydajnosciq. gruntu 
i wydajnosciq pompy uwazac postanowilem za podsta- 
we rachunku obfitosci wody gruntowej w Baczynie, 
jakkolwiek bowiem przy wi^kszem obnizeniu zwiercia
dla studni otrzymaloby sie niewatpliwie wi^ksz^ ilosc 
wody, to jednak wzglad na male wzniesienie Baczyna 
nad Krakowem nie pozwalal obnizac bez miarv juz 
i tak 6 m. pod ziemi^ poiozonego zwierciadla. Otöz 
pompa dajaca 220 litröw na minute wydaw ala 3 16,80 
m. szesc. na dobe, gdy jednak zachowywanie sie studni 
satsiednich dowiodlo, ze na odleglosci 20 m. od studni 
glöwnej ustaje prawie wszelkie dzialanie tej studni na 
otaczajacy jq, teren , przeto racvonalnie wmosic mozna, 
ze podobntj studnie nie blizej, jak dopiero na odleglosci 
40 m. otworzyc by sie dato. Maj^c teraz na uvvadze 
okolicznosc, ze sztolnia maj^ca 40 m. dlugosci ss^c 
wod^ z przestrzeni graniastoslupowej, a nie sfozkowej, 
gromadzilaby wod^ w wi^kszej ilosci, jak owa studnia, 
przypuscic mozna bez przesady, ze kazde 40 m. sztolni 
wydacby moglo 400 rn. szesc. wody na dobq; gdv zas 
Krakow  potrzebovvac bedzie przy 100,000 ludnosci
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g ,5oo m. szesc. wody, przeto sztolnia baczynska wy- 
nosicby powinna 960 m. dlugosci, co jest niemozliwem 
z pow odu, iz cala dolina baczynska ma zaledwo 2 5o 
m. szerokosci. Taka  25o m. b. wynoszqca sztolnia 
moglaby wedlug dat powyzszych dostarczyc tylko 
2,400 m. szesc. wody na dob^, co stanowi trzecia 
cz^sc potrzebnej dzis Krakowowi wody.

Oto drugie doswiadczenie zrobione jako przybli- 
zone sprawdzenie, a przeprowadzone w obecnosci kilku 
czlonköw komisyi wodociqgowej. Do obnizenia zwier- 
ciadla wody na 3, 10  m. potrzeba 3o minut czasu, 
przyczem pompa biorqca 625 litrow na minut§ wy- 
rzuca 18,75 m. szesc. w od y ; poniewaz zas do napel- 
nienia si^ ponownego studni potrzeba pöltrzeciej go- 
dziny, przeto operacya taka dalaby si^ powtörzyc osm 
razy dziennie, tak ze studnia moglaby dostarczyc 1 5o 
metröw szesc. dziennie. Przy pomocy sztolni 40 - me-

trowej, studnia napelnialabv si^ nieröwnie pr^dzej, po- 
wierzchnia bowiem filtrujqca wod^ powi^kszylaby si$
niezmiernie, tak, ze smiaio przyjqcby mozna 3oo m.
szesc. wody na dob$ i na 40 m. b. sztolni. Poniewaz 
potrzebujemy q ,5oo m. szesc. wody na dob^, przeto
sztolnia wynosicby powinna 1280 m. dlugosci, co
w gruncie rzeczy zgodnem jest z wypadkiem rachunku 
wyzej przeprowadzonego.

Wobec takiego stanu rzeczy niepodobna jest na- 
dal myslec o wodzie gruntowej dla K ra k o w a ; to tez 
Komisya wodociqgowa wysluchawszy dnia 14  listopada
b. r. mego sprawozdania, przyj^la stanowczo za zasad§ 
iz obecnie cala uwag^ zwröcic nalezy na zrödla regu- 
lickie i polecila budownictwu miejskiemu jak najpr^d- 
sze wykonczenie trasy, mnie zas wykonanie planöw i 
kosztorysöw wodociqgu regulickiego.

-------------- crgp--- ------------

WRAZENIA Z PODRÖZY DO WLOCH
n a p i s a l

San  <slVdowi$2>zn>$'hi, atcfiü&ht.

(Ciag dalszy).

JQXadanie Jury  polega na poröwnaniu prac konkurso- 
3 wych z danym programem i oznaczenie tego proje- 

ktu lub tych projektöw, ktöre stosunkowo i stopniowo 
najbardziej odpovwadajq jego wymogom. Program , 
opracowany z calq scisloscia, ulatwia to zadanie i czyni 
prawie zbytecznem odnoszenie si^ do opinii publicznej; 
w innym zas razie, kiedy program z jakichkolwiek 
powodöw jest zbytnio ogölnikowym i nie daje pod 
zadnym wzgledem stanowczych kryteryöw, zdanie publi- 
czne ma prawo do szczegölnego uwzgl^dnienia, staje 
si^ najtrafniejszq wskazöwkq i zdejmuje z areopagu 
s^dziöw wi^kszq cz^sc odpowiedzialnosci. O waznosci 
tej opinii publicznej juzesmy wspomnieli poprzednio, 
na przykladach z dzialalnosci dwöch slynnych archi
tektöw z röznych a röwnie znamienitych okresöw wlo- 
skiej sztuki, przykladach, ktöreby mozna pomnozyc 
wieloma innymi. Zbytecznaby to jednak bylo rzeczq 
wobec stanowczosci wniosköw, jakie z przytoczonych 
juz na korzysc glosu «populi» wyprowadzic mozna.

Na tem konczymy rzecz o istocie konkursu i czy- 
nionych jej zarzutach. Obawiamy si^ nagany za zbytniq 
moze rozciaglosc w tej materyi. Ale ufamy z drugiej 
strony, ze Szanowny Czytelnik uwzglqdni wazne po- 
budki, jakie nas sklonily do jej traktowania. Sprawa 
konkursöw podnosi glow$ przy kazdej niemal sposo- 
bnosci, ktöra nieszcz^sliwie wypadnie dla jednej lub

drugiej strony. Ot nie tak dawno przeciez w sprawie 
konkurencyi, o ktörej marny m öwic, jako o jednem 
z wrazen, doznanych we W lo szech , rozegral si^ tak 
smutny dramat wojenny pomiijdzy Ju ry  a artystami 
malkontentami, ze prawie wszystkie krajowe a wiele 
zagranicznych dzienniköw, uwazalo za stösowne cofnqc 
pp. artystöw w szranki przyzwoitosci i podawato rady 
ria usuni^cie wybryköw, ktöreby powtörnie podobnie 
gorszqce objawy niezadowolenia spowodowac mogly. 
Mamy takze otuch^, ze zdrowa czesc naszvch przeko- 
nan i wypowiedzianych tu zasad, przyczyni si$ pod 
jakimkolwiek wzgledem do podniesienia krajowych 
przedsi^wziijc konkursowych. Ale i to nie dosvc.

Ostatni konkurs wloski mial tyle ujemnych stron 
formalnych i artystycznych, tyle okazal dziwactw i 
rzucil tak razqce swiatlo zaröwno na sprawy konkursu 
wogöle, jakotez na artystyczno - edukacvjne stösunki i 
stan architektury wraz z jej pomocniczemi kierunkami 
wiedzy, ze wszystko, cosmy powiedzieli poprzednio, 
jest tylko wvnikiem wrazen, wyniesionych z wloskiej 
konkurencyi, i w wiernem jej przedstawieniu najzu- 
pelniejsze znajdzie potwierdzenie.

Wlosi z godnego szacunku przywiqzania do tra- 
dycyi, sq zwolennikami instytucvi konkursow ej, ktöra 
takie przeswietne wydawala rezultatv. Jezeli ich jednak 
na tej utartej drodze spotkal bardzo smutny zawöd,
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zawöd tak niegodny ich wielkiej przeszlosci, to win§ 
tego wypadku nie komu, ale jedynie sobie przypisac 
powinni. A  to z prostej, lecz nie przewidzianej przez 
nich i nie uwzgl^dnionej przyczyny, o ktörej jeszcze 
kilka slow koniecznie powiedziec wypada.

Powiedzialem w poczqtkach tego ustqpu, möwi^c 
o programie konkursu na pomnik dla Wiktora Erna- 
nuela, ze jego liberalnosc mogla si§ stac zaböjcz^ i ze 
jej w obecnych warunkach nalezalo bylo unikac. Obe- 
cnie postaram si$ uzasadnic, co przez to rozumialem. 
Liberalnosc programu polegala na dowolnosci, zosta- 
wionej artystom co do s ty lu , konfiguracyi, wewmj- 
trznej idei i miejsca dla przedmiotu konkurencyi, a 
wi^c odnosila si<j przewaznie do tych momentöw, ktö- 
rych cala slizkosc mielismy sposobnosc poznac po- 
przednio.

Caly przebieg poprzednich rozumowan wykazal 
nam az nadto wyraznie, ze w zasadzie konkurencyi 
wogöle podobna liberalnosc miejsca miec nie moze, 
skoro owszem takowa w ym aga, o ile moznosci, jak 
najwi^kszej scislosci. Jezeli wi^c liberalnosc wystepuje 
wogöle, to naprzöd mozna twierdzic, ze si$ stanie 
zgubnq. i cbodzi jedynie o t o , w  jakich warunkach 
moze si$ stac najzgubniejsza. Okolicznosci wplywaja- 
cych na to moze byc tak wiele, ze ich nawet nie po
dobna prawie ujac w pewien stanowczy System, bo 
one zaleza z jednej strony od charakteru przedmiotu 
konkurencyi, a z drugiej strony od artystycznzch zdol- 
nosci i sil pewnego kraju. Dla tego tez, majac wzglad 
na artystyczne stösunki kraju, w jakich je nam obser- 
wowac przyszto, mozemy möwic o najwybitniejszych, 
ktöre najbardziej uderzyly nasza uwage. A takich za- 
uwazylismy dwie, mianowicie: Charakter artystycznej 
przeszlosci kraju i uströj obecnych slösunköw, o ile 
si% takowe na nim opierajq lub opierac mus\q, i slan 
artysiy~c\no-technic\nej edukacyi publicznej. Pod pierw- 
szym wzgl^dem W lochy stanowia zupelny kontrast 
z innemi krajami, pod drugim dzielq. Charakter wspöl- 
ny dzis wszystkim. Rozwaztj najprzöd pierwszy wzglqd, 
jako rzucajacy swiatlo na drugi.

Do jakicgo stopnia artystyczna tradycya jest 
w stanie owladn^c artystyczna fantazy^ calych dlugich 
pokolen, przeniknac je na wskrös i zabarwiac wszel- 
kq. pözniejsz^ ich daznosc do samodzielnosci i orygi
nalnosci, o tem nie moze dac poj^cia zadna historya 
sztuki, o tem trzeba si^ przekonac na miejscu a mia
nowicie we Wloszech. Wlosi odziedziczyli po swoich 
przodkach rözne kierunki artyzmu, rözne style. Wszak- 
ze naturalnym biegiem rzeczy, z pomi^dzy tych wszyst- 
kich kierunköw, przywiazali si^ najstanowczej i najsil- 
niej do spuscizny po Rzym ianach, juzto dla tego , ze 
ona imponowala im swojq piijknoscitj, scislosci^ i ma- 
jestatem, juzto dla tego, ze im milszfj musiala byc 
sztuka panöw swiata, ktörych z dum^ uznawali za

swych protoplastöw. Moc ich przylgni^cia do tej sztuki 
jest niewymownie wazn^ dla ich calych dziejöw arty- 
stycznych, bo nie podobna nawet prawie wykazac 
w rozwoju ich sztuki takiej ch w ili , w ktörejby to 
przywi^zanie nie istnialo lub zupelnie niedostrzegalnie 
zmalalo. Zaden styl wloskiej sztuki od chwili upadku 
Rom y, jako artystki, nie byl nigdy czystym , nie ob- 
szedl si^ bez wi^kszej lub mniejszej nalecialosci klasy- 
cyzmu, tak ze chociaz tradycya klasvcyzmu nie prze- 
jawia si§ w  dyspozycyach i konfiguracyach, przeciez 
jest niepodobna do zapoznania w formach i ornamen- 
tach, przeciez objawia si^ w manierach ich poj^c na 
innych stylach, a najzwyklej w kierunku i duchu wy- 
konuj^cej je r^ki rzemieslniczej. W losi nie zdolali za- 
ufac zadnemu innemu stylow i, tylko klasycznemu i 
tylko do niego zbaczala zawsze ich dusza, dla niego 
i do niego szczegölna zawsze zdradzala sklonnoSc i 
zdolnosc.

Nawet dzisiaj, kiedy daznosc do rozogölniania 
wiedzy artystycznej, wyprowadzila klasycyzm rzymski 
z Wloch na stöl calej Europy, i niejednokrotnie le- 
piej go pozwolila poj^c, anizeli przedtem; nawet dzi
siaj , kiedy rozbudzony racyonalizm naukowy, zdema- 
skowanie przesadöw i objektywne rownouprawnienie 
powszechnej pracy artystycznej, zmusilo w cz^sci sa- 
mych W lochöw do pöjscia za rydwanem jednej historyi 
sztuki, nawet, möwig, dzisiaj artysci wloscy nie widza 
prawie nie po za rzymskim klasycyzmem w formie 
nadanej mu przez renesans, ktöra jak wiadomo jest 
pod pewnym wzgl^dem nader ograniezon^, a pod nieje- 
dnym weale nie istnieje. T a  okolicznosc jest dla nich 
zapora do wszelkiej oryginalnosci i samodzielnosci.

Pöki spuscizna po Rzymianach byla nowosciq, a 
byla nitj przez znacznie dlugi czas wczesnego rene- 
sansu, pöty i oryginalnosc artystycznych pomyslöw bvla 
wielka i cenna. W  miar^ postijpu czasu musiala si$ 
stac jednostajnoscia i brakiem oryginalnosci, mianowi
cie dia tego, ze wkrötce musiala wyezerpae spuscizny, 
ktöra byla stokroc mniejszq., anizeli si^ w yd aw alo , i 
ktöra dzis jest juz od dawna zupelnie wyezerpan^.

Spuscizna po Rzymianach bylv swi^tynie, teatra 
termy, Juki tryumfalne, mauzolea i niejakie slady do- 
mowej dekoracyi. W  dose calych ksztaltach studyowali 
je i przekazali nastepnym czasom Brenelleschi, Dona- 
te l lo , a zwlaszcza B. Alberti w piqtnastem stuleciu. 
Dzis wszystko to prawie stoi jeszcze jako naruszony, 
ale wym owny szkielet wielkiej sztuki, jako zabalsamo- 
wanv przez areheologi^ «maestro» renesansu, —  ale 
jest zaledwie tylko echem sztuki pelnej zycia i roz- 
maitosci zaröwno w formach, jak dyspozycyach. T o ,  
co dzis jest i tylko to zbogaca dusze obecnych wloskich 
artystöw, przenikaj^c j% na wskrös, jak niegdys. Nato- 
miast to , czego dawne wieki w zupelnosci znac nie 
mogly, a co dzisiejsze poznaly, tj. barwna dekoracya
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domu Livii i Tyberiusa na Palatynie w R zvm ie , i 
w Pompei, jest fors^ artystöw wloskich, konikiem , na 
ktörym najlepiej 1 ubiq. hasac.

Gdy si§ samodzielnego artyst^ w takich warun- 
kach pusci samopas, nie dawszy mu zadnych instruk- 
cyj ani co do s ty lu , ani co do mysli i konfiguracyi, 
ale owszem powie mu si£, masz wielkie fundusze do 
rozporz^dzenia, a z miejscami mozesz sobie zrobic, co 
ci si^ podoba, —  cöz dziwnego, ze ten artysta pood- 
twarza wszystkie formy rzymskiej sztuki, jakie tylko 
ma przed o cz ym a ; ze w kazdym projekcie konkurso- 
wym  odnajdziesz az do znudzenia jeden niemal i ten 
sam motvw? Cöz dziwnego, ze bedzie w najfatalniej- 
szych proporcyach profanowal form^ Panteonu, tryum- 
falnego luku T ytusa  lub Septymiusa S e v e ra , kolumn§ 
T rajana lub Aureliusa, exedr^ termöw Caraccalli itp.? 
Trzeba byc wöwczas zadowolonym, jezeli si^ popisuje 
ze smiesznosci^ niezdecydowanych i niedojrzalych po- 
myslöw, bo to jego jedyna i najwyzsza oryginalnosci

Nie mozna z innej strony zaprzeczyc, ze artysta 
w podobnych warunkach konkursowych ma otwarte 
najszersze pole do oryginalnosci i chce byc oryginalnym, 
o ile mu tylko starczy sil fantazyi. Do niej go wyzy- 
wa liberalny program, dö niej go powoluje zawodowa 
nami^tnosc slawy, ktör^ w mlodzienczym umysle pod- 
svca potijznie przyklad artystycznej przeszlosci i ch^c 
przescigni^cia przodkövv w stokroc mniemanie dost^p- 
niejszych warunkach cywilizacyi i nauki, a t^ ch^c 
ksztalci przeciez tak wysoce literatura i szkolna histo- 
rya sztuki; nareszcie do oryginalnosci nagania go Sy
stem artystjyc^no - technic^nej edukacyi publicyiej.

W  dzisiejszej szkole techniczno-artystycznej, gdzie

R  O Z  M  A

po za aparatem technicznego rysu n k u , jest tylko teo- 
rya matematyczno • konstrukty w n a , glöwny rezultat 
prawdziwie artystycznego poznania architektury, sta- 
nowi historyczny rozwoj cech i form stylowych, ktöre 
si^ nast^pnie kombinuje, ustawia, wiqze przymusowo 
ze sob^, sztukuje i pogwalca w kompozycyjnych cwi- 
czeniach, bez wlasciwej swiadomosci i znajomosci ja- 
kichkolwiek mniej lub wi^cej stalych i ugruntowanych 
pewniköw, kierujacych twörczosci^, jako tez tektonicz- 
nych i grammatykalnych zasad. Szcz^sliwy ten praw 
dziwie artystyczny um ysl, ktöry w tem wszystkiem 
nie przewodni^ odnajdzie i torem wlasnych zdolnosci 
dojdzie do istotnych poj^c architektury. Lecz jestze 
takich umvslöw wiele? —  szkola nie jest tylko dla 
geniuszöw i wlasnie dlatego powinna byc sumienniej- 
szij w tem , co daje i jak daje. Um ysl nie obeznany 
z gruntownemi podwalinami sztuki, nie znaj^cy weale 
praw, rz^dz^cych formami, znajduje si§ w chaosie m a
teryalu i wvobrazen, do ktörycb zastosowania nagli go 
i zadza fachowego spröbowania si^ wlasnemi silami i 
szkolna historya sztuki, ktöra mu rozanalizowaia zwi^- 
zek faktöw dziejowych, okazala waznosc z jednej, a 
z drugiej strony nicosc podstaw tradycyi i kazala mu 
sluzyc ideafom oryginalnej, wspölczesnym warunkom 
zycia odpowiedniej sztuki. Kazdy pojmie, ze na umysl 
mlodego artysty, ktörego sam czas dzisiejszy rzuca 
na w'szystkie strony tak pot^znemi pr^dami bezustan- 
nych sprzecznosci, liberalnosc konkursowego programu 
musi, wobec takich warunköw, dzialac jak najzgubniej. 
Na przykladzie uwidocznia si^ to najlepiej i pod ka
zdym wzgl^dem.

I T  O S  C I.

Konkurs na dworzec goscinny w Krynicy. Dowiadujem y siij, 
iz c. k. galicyjska Dyrekcya lasöw i dornen zamierza niebawem 
ogtosic konkurs na dostarczenie architektonicznego projektu na tak 
zw any dworzec goscinno-zdrojowy (Kurhauz) dla Krynicy. W spo- 
mniany gm ach, ktörego koszta budowy wynosic mog§ od too.ooo 
do 1.S0.000 ztr., ma byc m urow any i ogniotrwatym dachem po- 
k r y ty ; powinien zas obejm owac wszelkie ubikaeye wym agane dla 
restauracyi jakoto: kuchni<j, spizarniij, piekarniij, tudziez pomieszka- 
nie dla restauratora i stuzby wraz z sal^ jadalm; na 400 osöb, sal§ 
balow^ na 600 osöb, cukierni§ i kawiarni§ na 200 osöb, mog^c^ 
zarazem pomiescic 3 bilardy, zas na parterze gmachu ma byc po- 
mieszczonych 12  sklepöw. Rzeczony gmach ma stanze na röwnym  
placu , zwröcony swym  frontem do obccnego chodnika krytego. 
Z dostarczonych architektonicznych projektöw 3 b^dq premiowane 
odpowiedni^ kwot^ pieniezn^. Szczegötowy program na wspomnion^ 
budowl^, tudziez termin dostarczenia projektöw architektonicznych 
wkrötce ogioszony bedzie w  G a lerie  Lwowskiej.

Z  krakowskiego Swiata technicznego. Na co si<j przydadzij 
wszelkie starania techniköw, by sobie zdobyc prawo gtosu w  kw e- 
styach w ktörych oni jedynie rozstrzygac mog^, na co zabiegi, by 
gtosowi temu zapewnic powazanie u ogötu , jezeli w  chwili gdy 
ktöra z Wtadz powoluje kota techniczne do dania opinii, sami te
chnicy staja temu na przeszkodzie. Trudno nam nazwac wlasciwem  
imieniem podobne post^powanie. B y  nas jednak szanowni czytel- 
nicy nie pos^dzili o golostowne stawianie tw ierdzen, pozw olim y 
sobie przytoczyc dwa wypadki podobne.

Gdy w  kom isyi gazowej R ady m iejskiej krakowskiej podezas 
obrad nad §. i 5 ^ d an o  , by w  razie sporu o dobroc fotometru, 
rozstrzygalo krakowskie Tow arzystw o techniczne lub tez wiedenskie. 
Dyrektor zaktadu gazowego inzynier K onrad  Voss, cztonek krak. 
T ow arzystw a, nie zgodzit siij by na rozjemc^ w tej sprawie wzy- 
wano krak. T ow arzystw o. Drugi wypadek jest nast^pujacy: Mini- 
steryum  nosi si£ z zamiarem utworzenia przy krakow skiej Akadem ii 
przem yslowo-technicznöj szkoly dla czeladzi rzemieslniczej, i zapy-



tuje Dyrekcy^ tejze szkoty, a wzgl^dnie grono profesoröw o opini^, 
polecaj^c jej , by do narad nad tym przedmiotem wezwato kom- 
petentne osoby i kota. Gdy sprawa ta weszta pod obrady grona 
profesoröw zazqdano, by wezwac do narad delegatöw krak. T ow . 
technicznego. Tem u z^daniu sprzeciwit si^ stanowczo dyrektor p. St. 
Ziembinski. Powodem tej nietaski p. D yrektora, miat byc szereg 
artykutöw traktuj^cych o sposobach podniesienia krak. Akademii 
przem ystowej techn., drukow any w Roczniku pierwszym  naszego 
,,Czasopism a“ .

Mniej si§ dziwic mozemy p. V o sso w i, ktöry jako obco kra- 
jowiec niedowierza polskiem u T ow arzystw u —■ ale post^powania 
p. Ziembinskiego zrozumiec nam trudno. W  naszem pojijciu rzeczy, 
ludzie, ktörzy wyt^cznie dobro spraw y maj^ na oku, winni do wy- 
dania s^du o jakiejs sprawie wzywac ty ch , ktörzy dow iedli, ze 
siij t^ sprawy zajmuj^. T ow arzystw o techniczne nasze przez organ 
sw öj dalo dow öd , iz mu spraw y instytucyi na ktöröj czele stoi 
p. Ziembinski stoi nie s^ obojijtnem i, wi^c pomin^wszy juA kom- 
petency§ wynikaj^c^ z samej natury rzeczy, nalezalo je jako inte- 
resuj^ce si$ t^ sprawq wezwac do oddania przez delegatöw swego 
votum. A rtykuly nasze m ogty si$ p. Ziem binskiem u niepodobac, 
mögt si§ z niemi nie zgadzac, wolno mu byto z niemi w alczyc, 
lecz nie nalezato posuwac si$ tak d a lek o , izby odsuwac ze szkod§ 
rzeczy samej, jedynie kompetentne kolo.

Mianowania. Ministeryum zamianowato pana Steingrabera, 
chemika z W iener-Neustadt profesorem technologii chemicznej, zas 
prof. dr. Ernesta B an drow skiego , przetozonym oddziatu chemi- 
cznego w  c. k. Akademii techniczno-przem ystowej w Krakowie.

Kolej konna w Krakow ie zbudowana przez Bank belgijski, 
otwart^ zostala z dniem i Listopada i cieszy si$ dosyc wielkiem  po- 
wodzeniem. Powotujgc si^ na artykuly nasze umieszczone w zeszlym 
roczniku —  wspom inam y, iz linia ta biegnie od mostu podgörskiego 
przez ul. Grodzk^, R y n ek , Floryansk^ na dworzec drogi zelaznej.

Z budzetu krajowego uchwalonego przez Sejm  galicyjski na 
rok 1 883 w yjm ujem y nastijpuj^ce pozycye:

Utrzymanie oddziatu technicznego w  W ydziale k ra jo w y m : 
Urz^dnicy stali (starszy inzynier, 2 inzynieröw, 2 asy-

s t e n t ö w  io.göo ztr.
Dyurnisci ( sz e sc iu ) ............................................................... 4 .38o ,,

Koszta zarz^du technicznego drög k ra jo w y c h :
Pensye i 3 in fynieröw  43 konduktoröw 29g drözniköw,

6 d y u r n i s t ö w ......................................................84.070 „
Koszta podrözy, kancelaryjne itd..................................10.940 ,,
Remuneracye, i zap om ogi...................................................y.3oo „
Rekw izyta, w zory, n a cz y n ia .............................................4.600 „
Koszta podrözy inzynieröw W ydziatu krajow ego itd. , 4.000 „
Na budowy nowych, rekonstrukcy^ starych drög . . 190.000 ,,
Na utrzym anie istniej|cych d r ö g ............................456.8Ö9 ,,•<£,
Na bezwrotne zasitki dla drög powiat. i gm innych . . 100.000 ,
Na utworzenie zakladowego funduszu pozyczkowego 

w  sumie 3oo.ooo ztr. przeznaczonego na publi- 
czne cele drogowe, a wyposazyc si£ majqcego 
ze skarbu publicznego w ci^gu lat 10 corocznemi 
dotacyami pocz^wszy od 1 883 r. • . . . . 3o.ooo ,

Na rekonstrukcy^ drogi gminnej N o w y-T arg , Zakopane 10.000 ,

Na budowle wodne:
Regulacya rzeki Sanu mi^dzy Przem yslem  a Sktadem

Solnym , 1 rata z przeznaczonej kw oty 5o.ooo ztr. 7 ,14 3  ,
Utrzymanie stacyi metereologicznych i wodoskazöw

w dorzeczu görnego D n ie stru ......................  800 ,
Dla spötki wodnej po lewej stronie drogi D^bicko-

T a r n o b r z e s k ie j ........................................................... 8.000 ,

Dia spötki wodnej po praw ej stronie tejze drogi . . 4.000 „
Dla spötki wodnej regulacyi Brnia starego z doptywami 5.000 ,,
Na subwencyonowanie spötek w o d n y c h ........................ 6.000 „
Pozyczka 3°/> dla spötki wodnej w pow iatach: brzo- 

zow sk im , Krosnienskim  i Sanockim dla regu la
cyi W istoka od Beska po Kroscienko, druga rata
z przeznaczonych So.ooo ztr......................................... 10.000 „

Z pozycyi: wydatki na cele gospodarstwa krajow ego:
Dla inzyniera g ö r n ik a  1.800 zlr.
Biuro m elioracyjne przy W ydziale krajowym  wraz z u-

rz^dzeniem kursu roböt m elioracyjnych we L w o- 
wie, expozytury tegoz biöra w  T arnow ie i Sanoku 9.400 ,,

Przem yst r^kodzielniczy, pozyczki, subwencye . . . 3o.ooo ,.
Szkoty r^kodzielnicze, popieranie przem ystu domowego 5.ooo „
Muzea przem ystowe we Lw ow ie i Krakow ie . . . .  4.000 „
Na badania gtebsvych poktadöw z i e m i .............................. 10.000 ,,
Na badania geologiczne k r a j u ................................................  3.ooo „
Na zalesienie wydm  piaszczystych w powiatach Nisko,

Tarnobrzeg, Cieszanöw, Jarostaw , Lancut, Prze-
m yslany, Jaw oröw , M o s c is k a .................................... 2.700 „

Na stypendya dla g ö rn ik ö w ......................................................  2.400 ,,
Na stypendya dla görniköw chcacych siij ksztatcic w  za- 

w-odach specyalnie, kraj nasz najblizej obcho- 
dz^cych   i . 3oo „

M . Morac^ewski. Zamek Krzyzacki w Malborgu dzis a przed 
5oo laty. Lwöw', 44 str. 5 tablic.

Monografia ta w  wysokim  stopniu interesuj^ca Polaka przez
to, i e  mu stawia przed oczami w  catej grozie i prawdzie 0W4 sre-
dniowiecznq siedzibij sijpa krzyzackiego , rozsiadtego na röwninach 
polsko-stawianskich i nad wodam i polskiej rzeki, — zajm uje po- 
dwöjnie technika, wskazujac mu piijknosci architektury i znako- 
mit^ technikij wykonania tego olbrzym iego zam czyska w  sposöb 
niemal dotykalny, gdyz pi^kne fotodruki przenosic si§ zdaj^ patrz^- 
cego do wn^trza owych sa l, zarazem ponurych i w spaniatych , o 
sklepieniu bogatem a hardem, wygl^daj^cych na Przybytek Pahski 
a b^d^cych tylko refektarzami. Z aiste , duch i charakter srednio- 
wiecznych mieszkancöw wi^cej wierz^cych w miecz i pieni^dz ani
zeli w  krzyz, ktörego godto nosili, m aluje si^ dosadnie w  tych ka- 
miennych masach.

Ksi^zka ta moze byc ozdob^ nietylko technicznej, ale na
wet ogölnej biblioteczki, bo jest napisana w  sposöb zajm ujijcy nawet 
dla szerszej publicznosci. M. D.
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