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O D E Z  W A .

Niniejszem zawiadamiamy wszystkich P. T. Czlonköw 
Towarzystwa, ze Zgromadzenie odbyte d. 24 stycznia 
1890 r. uchwalilo wznowic wydawnictwo organu wl’a- 
snego, widzac w tem najkorzystniejsze i najszybsze 
poparcie zawodowego stanowiska czlonköw i pragnac 
na tej drodze zwiekszvc zainteresowanie sic ogölu 
czlonköw sprawami Towarzystwa.

W wypelnieniu tej uckwaly Zarzad rozpoczyna 
niniejszem wydawnictwo czwartego rocznika wtasnego 
„Czasopisma“ i oznajmia, ze odtad wszyscy Czlon- 
kowie Towarzystwa, talc miejscowi ja k  zamiejscowi 
..C z a s o p i sin o T o w a  r z y  s t w a T e e li n i c z n eg  o 
lv r a k o w s k i e g o“ zamiast dotycliczasowego „C za
s o p is m a  t e c li n i c z n e g o“ otrzymywac bc;da.

Zarzad leralc. Tow. Teclm.

P R Z Y P O M N I E N I E .

vyj.Jlstawa budownicza dla stöl. kröl. miasta Krako- 
Vss | wa, uchwalona przez Rade miejska, nast^pnie

 przez Sejm krajowy, a sankeyonowana przez
Najj. Pana dnia 18 lipea 1883 roku, ogloszona zostala 
dnia 10 wrzesnia 1885 r. w Dzienniku ustaw i roz- 
porzqdzeri krajowych do 1. 63. i obowiqzuje od dnia 
25 wrzesnia 1883 r.

Istnienie jej nie liczy sie wiec jak widzimy nawet 
na dziesiatki lat, a juz z röznych stron odzywajq, si? 
glosy, ze jest ona niewystarczajqcq i koniecznej wy- 
maga poprawy.

Gdyby glosy takie pochodzily tylko ze strony wla- 
scicieli domöw, mozeby nie zwracano na nie uwagi, 
s:\dzac, ze tutaj wchodzi w gr§ osobisty interes wla- 
scicieli. Gdy jednak juz przed trzem a laty, na posie-

zmian w ustawie budowniczej dla Krakowa; gdy naj- 
powazniejsze glosy radnych miasta, sklonity rade do 
wybrania kom isyi, ktoraby potrzebe zmian zbadala 
i odnosne wnioski pelnej Radzie przedlozyla; gdy 
Krakowskie Towarzystwo Techniczne po przeprowa- 
dzeniu rozpraw uznalo takze koniecznosc poczynienia 
zmian w obowiqzujacej ustawie budowniczej i wybralo 
komisye ze swego grona, dla zbadania stanu rzeczy; 
gdy zreszta nawet z ust techniköw, stojacych poza 
Rada i Towarzystwem Technicznem coraz czestsze 
odzywajq, sie glosy przeciw brzmieniu obowiazujacej 
ustawy, przychodzi sie do przekonania, ze w tej usta
wie musi byc cos wadliwego, niedostatecznego, skoro 
tak zgodnie dazy sie do poczynienia w niej zmian 
na lepsze.

Sa one istotnie bardzo potrzebne i dziwic sie tylko 
nalezy, ze sprawa tej donioslosci zbyt slimacznym, 
naprzöd postepuje krokiem — choc kazdy dzien, kazda 
nieledwie godzina — zawaza ciezko na szali zdrowo- 
tnych i budowniczych interesöw miasta. To co dzis 
jeszcze, przez szybkie naprawienie braköw ustawy, 
daloby sie osiegnac bez trudu, moze juz w najblizszej 
przyszlosci bedzie do wykonania niepodobne i opie- 
szalosc nasza w przedsiewzieciu reformy, smutno sie 
kiedys na nas samych zemscic moze.

Ustawa budownicza dla Krakowa ma jeden wielki 
przymiot, ktöry röwnoczesnie jest jej najwieksza wada, 
tj. lapidarnosc bezgranicznq. Lapidarnosc ta sprawia, 
ze najwazniejsze przepisy hygieniczne, normy kon- 
strukcyjne i przepisy ze wzgledu na regulacya miasta. 
zbyte sq kilkoma slowami, dajqc zarazem moznosc 
powolanym i niepowolanym do interpretowania para-

dzeniu Rady miasta zastanawiano sie nad potrzebq

graföw wedlug osobistego »widzimi sie«.
Skutki takiej malomownoäci odbijaja sie nader nie- 

korzystnie przy zabudowaniu nowych dzielnic i u lic; 
na podstawie obecnej ustawy doszlismy do tego, ze 
grunta rozparcelowane ad minimum, pozwalaja two-



rzyc tak male podworczyki w novvych domach, ze 
w obec nich male podwörka starodawnych domövv 
srödmiejskich sa kolosami. Ustawa obowiazujaca spra- 
wila, ze przepisy zdrowotne dotyczace studzien i kloak, 
staly sie niewykonalnemi; ze hygienicznosc mieszkan, 
zamiast zwiekszac sie, maleje; ze Krakow nieposiada 
ani jednej dzielnicy racyonalnie zalozonej i wykonanej ; 
ze raz wymaga. ustawa nadmiernie grubych murow, 
zezwalajac w innym razie na zbytnio slabe; ze zapro- 
wadzac chce konstrukcye sprzeciwiajace sie zdrowemu 
rozumowi i calemu post(jpowi wiedzy technicznej; z je 
dnej strony krepuje wlascicieli zbyt surowo, a z drugiej 
zezwala im na rzeczy, ktöre dawno juz wykreslone 
zostaly ze slownika cywilizowanego swiata techni- 
cznego i ekonomicznego.

Ustawa dla 30 znaczniejszych miast Galicyi, wy- 
dana o kilka lat pozniej od krakowskiej, mimo, ze 
nie jest skoriczenie dobra, jest jednak w poröwnaniu 
z krakowska idealem, co stolice w niezbyt korzystnem 
przedstawia swietle.

Nie tu miejsce rozbierac szczegölowo braki ustawy 
dla m. K rakow a; uczynimy to w swoim czasie, gdy 
sprawa zmiany ustawy rozbierana bedzie przez po- 
wolane do tego cialo, tj. przez Rade miejska; obecnie 
przypominamy tylko Swietnej Reprezentacyi miejskiej, 
ze bylby juz wielki czas, wziasc sie rzeczywiscie do 
tej spraw y; przypominamy, ze Krakowskie Towarzy- 
stwo Techniczne juz przed rokiem przedlozylo Swietnej 
Radzie projekt zmiany ustawy budowniczej powcdo- 
wane jedynie poczuciem obywatelskiem i przeswiad- 
czeniem, ze te zmiany sa nietylko potrzebnc, ale ko-

KILKA SLOW 

o t w ö r c y  w i e z y  E i f f e l .

SifFvtj statnia wystawa swiatowa w Paryzu przewyz- 
I p K J  szala niezaprzeczenie wszystkie dotychczasowe 

wystawy powszechne pod wzgledem tak arty- 
stycznym, jakotez i budowlanym.

Co do rozmiaröw konstrukcyj zelaznych to prze- 
scignela ona bezwarunkowo inne w zupelnosci a przy- 
tem zainteresowala ogöl techniczny nowoscig wpro- 
wadzenia zelaza kutego do zewnetrznej architektury, 
w kierunku zaröwno konstrukcvjnym, jak i dekora- 
tywnym; zrobiono tem poczatek smialo rzec mozna 
o wielkiej donioslosci na przyszlosc, przy osiagnieciu 
nadspodziewanie swietnych rezultatöw.

Zajasnialy tez nazwiska kierowniköw technicznych 
wystawy, jak F ö rm ig e , S e d i l l e ,  R a u l i n ,  D u t e r t ,  
C o n t a m i n ,  S a u v e s t r e ,  B o u v a r d  i wielu innych, 
zaden jednak z nich nie cieszy sie tak;i popularnoscia, 
jak G u s t a w  (Aleksander) E il fei,  tworca wiezy, ktöra

nieczne ; przypominamy, ze Rada miejska posiada juz 
komisya ad hoc wybrana i ze tylko komisyi tej przy- 
pomniec nalezy, aby raz wystapila z projektem zmiany 
ustawy w duchu postepu na polu hygieny i budo- 
w nictw a; przypominamy wreszcie ze ogromna usluge 
odda miastu, jego dobrobytowi i rozwojowi t »  Rada 
m iejska, ktöra konieczna zmiane przeprowadzi i re- 
formy ustawy budowniczej dokona.

PLANTACYE WIKLOWE
i ic h  w a z n o ä ö  ze  w z g le d u  n a  z d z ie z e n ie  

r z e k  n a s z y c h .

I.

eski [»owodziowe nawiedzajaeo doliny rzek naszycli 
eoraz ezescioj, zniowalaja nas do zabrania gfosn 
w sprawie bardzo waznej dla kraju i jego eko- 

noinicziiego dobrobytu, a dotyohozas niestety nader za- 
niedbanej.

Pi'zyezyna klesk powodziowyeli, niszezacycli liimnz 
w kilku godzinaeli f-al’oroezna prar-e i nadzieje rolnika, 
nalezy bez watpienia przypisae nadzwyozajnonni zdziczciiiu 
rzek naszycli w ealyni ich biegu od zrdde! do ujscia. 
Przedstawiaja sie nain one, zwl’aszcza rzcki podkarpaekie, 
przy nlskim stanie wody, jako waskie strugi plvnaee 
niiedzy rozlieznemi mieliznanii i odsypiskami, miejscami 
nawot. kilkoma korytaini: przy stanie zas vvyzszym wody 
jako gwaltowne stramieii-ie, unoszaee w nurtaeh swyeli

wysokoscia swoja i ogromem przeniosla najwyzsze 
budowle swiata i tak zainteresowala ogöl spoleczen- 
stwa, ze nawet w najodleglejszych kraricach ziemi 
imie budowniczego jej stalo sie o tyle glosnem, iz 
zaliczvc go mozna niezaprzeczenie do najpopularniej- 
szych ludzi obecnego czasu.

G u s t a w  (Aleksander) E i f f e l  urodzil sie w 1832 
roku w dawnej stolicy Burgundyi, w miescie Dijon, 
w Departamencie Cöte d’or.

Tutaj odbyl pierwsze studya, poczem udal sie do 
Paryza do szlcoly centralnej, ktöra ukonczyl z celuja- 
cym post^pem w 1855 roku.

W  23 roku zycia wstapil do sluzby rzadowej. 
Rzutny a röwnie utalentowany jak inteligentny, roz- 
poczal swöj zawöd jako technik konstruktor. W  1858 
roku zamianowany zostal szefem biura budowy mostu 
zclaznego w B o r d e a u x ,  ktöry dzis jeszcze nalezy 
do szeregu wybitniejszych budowli nowoczesnych.

Przy tej budowie zastösowano po pierwszy raz 
aczkolwiek z pewna obaw^ i niedowierzaniem System 
pneumatycznego fundamentowania filaröw mostowych.

E i f f e l  zrozumial i pojal znaczenie tegoz a poko- 
nawszy wszelkie trudnosci, wyzyskal mozliwe korzysci



niezliczone masy szutrow i piaskow, ktöre si§ w  nizin- 

liyel) biegach rzek ukladaja i koryta ich coraz bardziej 

poclnosza.

Zadania, aby rzeki iiasze doprowadzic do prawidlo- 

wego stanu t. j. do takiego, aby \v jednolitem  korycie 

p lyn ely  i tak je  sobie Avyrobily, ze w szystkie srednio 

w ysokie Avody miedzy istniejacymi wysokinn brzegami 

bez szkody dla gruntovv sasiednich pomiescic beda m ogly. 

moze tylko dokonac racyonalna i system atycznie prze- 

prowadzona regulacya rzek näszyeh.

W  roku 1885/6 .zarzadzono kosztera paiistwa i kraju 

opracowanie projektu regulaeyi rzek podkarpackich, na 

podstawie dokonanycb pomiarow i badaii, inimo to jednak 

nie mozemv sie doc-zekad podjecia rzeczyw istego regu

laeyi rzek, poniewaz finansowe polozenie panstwa i kraju, 

w yw olane przewazuie naprezonyin stosunkiem politycznym  

Europv a wym agajace od paiistwa i kraju coraz nowszych 

i w iekszych oflar 11a utrzym anie pokoju, nie pozwala na 

poiioszcnie tak w ielkich kosztöw, jakie z regulacya rzek 

sa potaczone.

Chociaz stau ten wkrotce przeminac moze, to jednak 

skutki takich linansowych wysileii, nawet gd yb y do w ojny 

nie przyszlo, dadza sie jeszeze przez dlugie lata odczu- 

w ac, nieiua w iec wielkiej nadziei, aby regulacya syste- 

m atyczna w szystkicli rzek naszych wkrotce a przynajmniej 

w  najblizszyeh kilku latach m ogla byc rozpocz^ta.

•leieli zatern o iialezytej regulaeyi rzek naszych, pra- 

wdopodobnie przez dlugie jeszeze lata m arzyc nie 1110- 

zetny, toe przynajniniej zastanowie sie powinnism y, czy 

nie ma mniej kösztownego sposobu, aby wzrastajace 

z dniem kazdyin zdziczenie rzek naszych zm niejszyc

i uzyl go z wielkiem powodzeniem przy zupelnem bez- 
pieczeristwie. Starania jego i zabiegi usprawiedliwila 
przyszlosc w zupelnosci, zastösowanie bowiem tego 
systemu znalazlo pözniej szerokie pole, dzis zas jest on 
prawie powszechnie przy budowach mostöw uzywany.

Po wykonczeniu budowy tej mial juz utorowana 
drog? i postanowil pracowac nadal tylko w dziedzinie 
konstrukeyj zelaznych.

Druga budowa Eiffla jest most zelazny na rzece 
Nive pod B a y o n n a  w departamencie nizszych Pire- 
neöw, trzecia zas z kolei most na linii drogi zelaznej 
z C a p d e n a c  do F l o r a c  w departamencie Lozere.

W  1867 r. powolano Eiffla do wspölpracownictwa 
przy urzgdzeniu wystawy powszechnej w Paryzu. Ge
neralny komisarz wystawy p. Krantz oceniajac zdol- 
nosci i zaslugi Eiffla powierzyl mu zaprojektowanie 
wielkiej galeryi centralnej o zelaznej konstrukeyi.

Znakomity inzynier wywiazat sie z tego zadania 
swietnie, tworzac pamietne dzielo, swiadczace o jego 
wiedzy i talencie, ktöre nietylko zdumiewalo potegg 
wrazenia i scisloscig wykonania, lecz ugruntowalo tor 
nowym konstrukeyom zelaznym, stanowiac dla pro- 
jektujgcych niejako podrecznik,

a nawet powstrzym ac. Zadanie to av kazdyrn razie bardzo 

Avazne i Avdzieczne, a daloby sie, ja k  sadzimy, wykonac 

bez narazania kraju na niiliouowe wydatki, gdyb y tylko 

sprawa ta zajeto sie konsekwentnie, gorliw ie i wytrwalo, 

zatem z temi przyniiotaini dzialania. 11a jak ich  nam nie- 

stety czesto zbyw a, zw laszcza, gd y  pierwsza pröba za- 

wiedzie.

Przedstawm y sobie jasn o, co Avlasciwie zdziczenie 

rzek naszych spowodowato, a przyjdziem y do przekonania, 

ze srodki leza blisko.

Zdziczenie naszych rzek podkarpackich zaczelo przy- 

bierad grozny Charakter od mniej wiecej lat 40-tu, gd y 

Avielkie obszary lasow, pokrywajace stoki Ivarpat u leg ly  

ziiiszczeniu przez niesum iennych spekulantow, przeivaznie 

ob cokrajow ych, m ajacych jedynie savoj Avlasny interes 

11a oku. W  ostatnich dziesiatkach biezaeego stulecia doszlo 

trzebienie lasow, szczegblnie w dorzeczu W isly , prawie 

do ostatecznej gran iev; nralo zas znalazlo sie obywateli. 

zwlaszcza w lascicieli mniejszyeh majatköw, ktorzyby avv- 
ciagnaw szy jak  najw iekszy chw ilow v zysk z lasow 0 po- 

nownem zalesieniu przetrzebionej powierzehni pom ysleli; 

AA’ielu nie troszczylo sie wiecej 0 grunta nie przynoszac-e 

zadnych dalszych dochodow, pozostaAviajae wytrzebione 

lasy na opatrznosc natury, i ci moze, dzi^ki latwenm  

zalesianiu sie stoköw karpackich. najlepiej postapili; wielu 

znÖAV chcac wyeiagn;p: jeszeze dalsze korzysci z wyssanej 

juz wlasnosci, przemienialo lasy za pomoca, korezowania 

av liehe pola orne lub nedzne pastwiska.
Takiem  to gospodarstw em , w obec braku odpowie- 

d 11 ich nstaw wydanych w swoim czasie lub przez zreczne 

obehodzenie istniejacycli przopisöw. doprowadzono do

W  1868 roku wykonal Eiffel budowe smialego 
wiaduktu na zelaznych filarach na linii kolejowej C o m 
ni an t r y - G a u n  at  w departamencie Allier.

P rz y  budoAvach m ostöw  i w iad u ktö w  E iffel zastö- 
sow al p ierw szy u zycie  ze la za  kutego do podpör (fila- 
röw) m ostow ych, w ym ija jac  trudnosci techniczne przy 
p o zostaw ien iu  zupelnej trw alosci a zm niejszeniu  znacz- 
nem  kosztö w  budoAvy.

Nietylko jednak  nowoscia konstrukeyi zjednal sobie 
zasluzony rozglos, ale i sposobem  nowym  m ontow a- 
nia konstrukeyj m ostow ych przy ograniczeniu koszto- 
w nych rusztow an ad m inim um . System  ten polega 
gföwnie na röwnoAvadze i dozwala za pomoeq. uzycia 
osobnych kranÖAV i wiszacych lancuchöw  skladac go- 
towe zm ontow ane czesci konstrukeyi w jedne ealose 
z tym  skutkiem , ze roboty bez Avzgledu na znaczna 
Avysokosc i rozpietosc objektöw z latw oscia i przy 
zupelnem  bezpieczeristwie a zarazem  szybko dokony- 
Avane byc m oga; gdy dawniej podobne budoAvle Avy- 
m agaly niezm iernych kosztöw, a co Aviecej w ykonanie 
ich natrafialo  na wiele trudnosci i w wielu w ypadkach 
stäw alo sie niewykonalne.

W  1869 roku zbudoAval Eiffel wiadukt przez Sion-
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stauu, ze dzis w dorzeczu Wisfy ledwie 2o• 8°/0, w do
rzeczu zas Dniestru tylko 37-0% powierzchni kraju, 
lasem jestporosni^tej, podczas gdy w poczatkach b. stulecia 
kazde z dorzeezy tycli raial'o 44%  swej powierzchni 
pokrytej gestym laseffi. W  dorzeczu Wisfy przekroczono 
wiec zdaniera naszem bardzo znacznie stosunek dopu- 
szczalny powierzchni zalesionej do powierzchni wolnej 
od lasow, zas w dorzeczu Dniestru, zblizono si§ do sa- 
inej granicy dopuszczalnego stosunku.

Ze takie nieogl^dne, a w wielu bardzo wypadkach 
niesumienne post§powanie, musiato jak najsmutniejsze 
skutki za soba pociagnac, doswiadczamy obecnie po kaz- 
dym prawie ulewniejszym, chocby tylko dwudniowym 
deszczu, obejmujacym wieksza powierzchni^ jednego lub 
drugiego dorzecza. W naszym kraju wyst^puja skutki 
tego postepowania szybciej jak w inuych, gdyz Karpaty 
skl'adaja si§ przewaznie z warstw nieprzepuszczalnych; 
wody deszczowe splywajac szybko ze stroraych stoköw, 
spl’ukuja natychmiast glebe, nie majaea zadnej wiecej 
ochrony; odkryty zas piaskowiec karpacki, nie wytrzy- 
maly na wplywy atmosferyczne, peka i kruszy si§ szybko 
zarzucajac potoki gorskie coraz wieksza iloscia szutröw 
i runiowisk. Z potoköw görskich, w czasie gwaltownego 
wezbrania wöd, te szutry i rumowiska staezaja sie w ko- 
rvta rzek wigkszych i tarn sie osadzaja.

Wyliczanie wszystkich nastepstw nadmiernego two- 
rzeuia sie zwiröw w görach, ktöre powstal’o skutkiem 
zniszczenia lasow, zawiodtoby nas za daleko; przy- 
pomnimy tylko, ze od lat 40-tu zaczely sie koryta 
rzek naszych zapel'niac zwirami w görnych, a piaskanii 
w dolnych biegach; dna koryt podnosic w niektörych

okolicach nawet ponad teren okoliezny; rzeki przestaja 
plyuac jednem korytem, tworzac sobie miejscami kilka; 
rzeki odprowadzaja coraz raniej wody przy stanach niskich 
za t.o tem wiecej w stanie wezbranym; urodzajne grunta 
w porzeczu znikaja wielkienii przestrzeniami, ich miejsce 
zajmuja rozlegte kamience i piasczyska; klimat nawet 
zaczyna ulegac pewnej zmianie, w skutek czego dtugo- 
trwate deszcze na przemian z niebywaJemi posuchami 
niszcza dobytek rolnika, wywolujac na wielkich obszaraeh 
urodzajnego, badz co badz, kraju kleske gtodowa.

Wprawdzie i w pierwszej potowie stulecia nawiedzaJy 
kraj kl^ski podobne, jednakowoz nie tak bezposrednio 
po sobie, jak dzis; po r. 1813 zaznaczy! si§ dopiero 
r. 1845 kleska powodzi, po ktorej nastapila powödz r. 
1867 wieksza polowij Galicyi obejmujaca; od tego czasu 
nawiedzity kraj wieksze lub inniejsze powodzie, w roku 
1873, 1875, 1882, 1884, 1887, a w czasie pochodu 
lodöw tworza si§ niemal co roku w rozmaitych puuktacli 
kraju grozne zatory.

Dawniej toezyl’y nasze gorskie rzeki przy niskich 
stanach obfite masy wody, dzis zas po 2— 4-tygodniowej 
posusze zamieniaja si^ one w male potoki, odprowadza- 
jace troche wody miedzy obszernemi odsypiskami, a kilko- 
dniowa niepogoda, zjeduym ulewniejszym niecp deszczem 
wystarcza, aby te na oko niewinne rzeezulki zamienic 
w rwijjce strumienie, opuszczajace koryto i niszczace 
wszystko, co tylko w gwal’townym swym biegu napotkaja.

Ze przewazna cz^sc naszych rzek glownych byla da
wniej nawet przy niskim stanie wody spl’awna, swiadcza 
najwymowniej liczne, obszerne, murowane spichrze wzdluz 
Wisly i Sann, ktöre dzis stoja pustka i chyla sie do

le, nastepnie w V i a n n e  w Portugalii, o dlugosci 563 
m., w dalszym ci;igu na Tardes przy M o n t l u p o n  
w departamencie Allier o rozpi^tosci 104 m., liczac 
od osi do osi filaru przy 100 m. wysokosci. Owczes- 
nie byla to najsmielsza budowa wykonana w tych 
rozmiarach.

Tym samym systemem zbudowal nastepnie Eiffel 
wiele innych mostöw, znaczniejsze zas w C u b s a c  
w poblizu Bordeaux i w T a n - A u  w Kochinchinie.

Najsmielszem jednak dzielem Eiffla jest budowa 
mostu lukowego G a r a b i t  w görach Cantal w polu- 
dniowej Francyi. Most ten przerzucony zostal po nad 
gleboka przepascia o rozpietosci 564 m., —  w wyso
kosci po nad lustro wody nader rwiacej görskiej rzeki 
124 m. — Srodkowy luk mostu mierzy 165  m. roz
pietosci , ktöi'4 zabudowano bez uzycia pionowych 
rusztowari.

Prawie röwnoczesnie zbudowal most lukowy ze- 
lazny na rzece Douro pod miastem O p o r t o  w Por
tugalii o rozpietosci luku 160 m., wysokosci strzalki 
lukowej 42,5 m. przy wzniesieniu pokladu mostowego 
61 m. po nad lustro wody.

Z dalszych dziel jego wymienic nalezy most

w S z e g e d y n i e  na W^grzech i dworzec glöwny kolei 
w Pe s z c i e .

W  1878 roku wykonal dla wystawy paryzkiej 
glöwny facyat^ palacu wystawowego, oraz szkielet 
zelazny dla kolosalnego posqgu Wolnosci Bartholdi’ego, 
ktöry Francya ofiai'owala Stanom Zjednoczonym.

W  18 7g r. wykonal w Obserwatoryum w Nice i  
zelazna ruchom^ kopule o srednicy 28 m., w wadze 
do 100.000 kg. przy zastösowaniu wlasnego systemu 
do poruszania obrotowego i kolyszacego kopuly za 
pomoca plywaka obraczkowego, ktöryto przyrzqd do- 
zwala jednej osobie z latwosciq wykonywac potrzebne 
ruchy wspomnionq kopulq.

Eiffel skonstruowal takze kilka wiez wlasnego 
systemu, sluzacych za latarnie morskie, wykonal takze 
olbrzymie szluzy przy n  m. röznicy wysokosci stanu 
wöd w kanale Panam a.

Wreszcie na ostatniej wystawie swiatowej w Pa- 
ryzu w 1889 roku zbudowal znana powszechnie wieze 
300 m. wysokq, zwanq. wiezq Eiffla.

Za malo tu miejsca, aby podac blizszy opis tego 
ostatniego olbrzymiego dziela Eiffla, przytoczg przeto 
tylko kilka dat jej dotyczqcych. W ysokoscia swa prze-



upadku, podczas gdy dawniej sluzyly na sklady zboza
i. ulatwialy handel wywozowy, uzywajacy taniej drogi 
wodnej do pörtöw baltyekiego i niemieckiego morza. 
Dzis firmy liandlowe w Krakowie i okolicy, majac sklady 
tuz nad Wisla, wysylaja zboze i mijke do tycli samyeh 
portow kolejami, chociaz za transport 6 do 8 razy wieksze 
taryfy placic musza jakby placili, uzywajac naturalnej 
drogi wodnej, jaka bylaby Wisla, gdyby w dolnym swym 
biegu ponizej Krakowa, nie byla w tak wysokim stopniu 
zapiasczona. Na Sanie spuszczano przed r. 1840 galary 
naladowane zbozem, owocami etc. juz od Dynowa, obe- 
cnie i to tylko przy wyzszym stanie wody dopiero od 
Badymna i Jaroslawia splawiac mozna tylko drzewo 
w pasy i tratwie zbite; przy niskim zas stanie nawet 
powyzej ujscia Sann do Wisly zaledwie mala lodzia 
w prostym kierunku od jednego brzegu do drugiego 
przeplynae mozna nie utknawszy na mielizne. Podobne 
stosunki znajdziemy takze na innych rzekach Galicyi.

Gwaltowne zapiasczenie srednich i dolnych biegöw 
(szczegölnie w dorzeczu Wisly) musi postepowac bardzo 
szybko, poniewaz rzeki plynac z Karpat w poprzek kraju 
krotkim biegiem ze znacznymi spadkami od 7 °/00 do I °/oo 
przechodza prawie nagle w nizine wykazujaca spadki

wyzsza ona naj wyzsza budowe, t. j. wieze katedry 
koloriskiej, wysokie na 159 m. o 141  metröw.

Rysunki wykonane obejmuja 700 tablic i 3.000 
szczegölöw, rysowanych na planszetach osobnych. 
Pracy tej dokonaio 40 techniköw w 2 latach, pracujac 
bez przerwy. W ieza spoczywa na 4 nogach, z ktörych 
kazda ma 4 osobne fundamenty, 3 po 6 m. szerokie 
a 10 m. dlugie, 1 zas 7.4 m. szeroki a 14 m. diugi. 
Fundam entowania dokonano systemem pneumatycz- 
nym. Kwadrat konstrukcyjny kazdej nogi mierzy 15 
m. boku. Nogi od osi do osi rozstawione sq. w odle- 
giosci 101.4  m. W ysokosc 1 pietra mierzy 60 m. przy 
powierzchni 4.200 m .2, II pietra 150 m. przy po- 
wierzchni 1.400 m., III pietra 280 m. przy powierz
chni 260 m .2, wreszcie ostatnia galerya w wysokosci 
300 m.

Roboty ziemne mierzyly 48.000 m .3, murarskie 
zas 14.000 m .3. W aga wbudowanego zelaza wynosi 
6,500.000 kilo, koszta budowy 5 milionöw franköw.

Budowe rozpoczeto 28 Stycznia 1887 r., a ukon- 
czono 30 Marca 1889 r. Do roböt uzyto 250 ludzi.

Opör wiezy przeciw wichrom obliczono na 300 
kilogr. na 1 cm .2, obciazenie zas na i 2 cm. po
wierzchni na 2.2 kilo. Czesci konstrukcyjne w rozlo- 
zeniu przedstawiajq dlugosc 70 kilometröw, ilosc zas 
uzytych do polaczeri nitöw liczy 2,500.000 sztuk.

Przy wykonaniu tego kolosu kierowali robota- 
mi inzynierowie N o u g i e r ,  Köc k l i n ,  C o m p a g n o n  
i A d o l f  Sa l l es ,  ziec Eiffla oraz architekt S a u v e s t r e .

Jeszcze kilka siöw o samym Eifflu. W  zyciu pry- 
watnem G u s t a w  E i f f e l  zalicza si$ do najsympa- 
tyczniejszych i najprzystepniejszych kolegöw. — W  to-

0.3°/00 do 0'2 °/00; zesuwiska (zwiry) wytworzone w ogro- 
mnych masacli w görnych biegach, a pomnozone po 
drodze szutrem, ziemia i piaskiem ze zervvanycb grun- 
töw urodzajnych, posuwaja sie coraz dalej 11a dol w czasie 
kazdej wiekszej wody i osiadaja po wiekszej czesci w dol- 
nym biegu rzek glovvnych, gdyz sila wody z powodu 
malego spadku nie wystarcza juz abv je dalej ponizej 
Zawicbostu posunac.

Dno i brzegi rzek naszycli zmieniaja sie ustawicznie 
nie stawiajac pradowi wody nigdzie dostateczuego oporu: 
wszystkie bowiem niemal odsypiska, czy zwirowe, czy tez 
piasezyste sa nagie, niczem nie porosniete, brzegi zas, 
wyjawszy przestrzenie rzek pod opieka rzadu stojacych, 
nigdzie prawie nie sa ubezpieczone.

Tak wiec z jednej strony brak nalezytej oclirony 
lasöw, z drugiej zas niewytlumaczona obojetuosc, z jaka 
spogladamy na nagie, niczem niezabezpieczone odsypiska 
poeiaga za soba coraz wieksze zdziczenie rzek naszycli 
i jest glownym powodem, ze one bez narazenia przyle- 
glycli gruntow na szkody nawet srednich wdd pomiescic 
nie moga w swoich korytach.

warzystwie jest on o tyle uprzejmym i wesolym, o ile 
przy pracy scislym, nieznuzonym a energicznym.

Pomimo 58 lat wyglada bardzo czerstwo i gdyby 
nie szpakowaty wlos, lat tych przezytych w ciez- 
kiej pracy bynajmniej przypisac by mu nie mozna. 
Eiffel jest mniej jak sredniego wzrostu, ruchliwy, 
czolo jego srednio wysokie wyraziste, czyste niebieskie 
oczy, twarz pelna, tryskajaca zyciem, krötko strzyzona 
broda znamionuja w nim na pierwszy rzut oka czlo- 
wieka energicznego i przedsiebiorczego. W  pozyciu 
nader jest milym i uczynnym, a przedewszystkiem 
skromnym i nie lubiqcym chwalby. — Jako technik 
jest on ogölnie w calej Francyi cenionym; Towarzy- 
stwo inzynieröw cywilnych Francyi wybralo go swoim 
ponownym prezydentem, a rzad zaszczycil krzyzem 
zaslugi i zamianowal oficerem legii honorowej.

Biuro Eiffla przy ulicy de Prony, Nr. 60 w Paryzu, 
polozone tuz przy bulwarze Hausm anna jest prawdzi- 
wem muzeum mozolnej pracy i wiedzy wlasciciela. 
Nagromadzone stosy obliczen, zestawien, dat staty- 
stycznych, planöw, rysunköw, fotografij z dokonanych 
budowli, wreszcie modele stanowia nader bogaty ma- 
teryal do studyöw, uprzejmosc zas gospodarza do- 
zwala z niemala korzysciq i interesem rozpatrzyc sie 
w tych prawdziwych skarbach w dziedzinie nowo- 
czesnej inzynieryi, w ktörych podziwiac nalezy wy- 
trwalosc, smialosc i przedsiebiorezose polaczone z ogro- 
rnern wiedzy i niepospolitq energia czlowieka nie 
znajaeego trudnosci, ktöry praca swoja dosluzyl sie 
slusznie miana pienvszego technika dzisiejszych czasöw.

Krakow, w Marcu 1890.
J . li . Niedziallcowslci.
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Jednyrn z najglöwuiejszyrh i najwazuiejszych celöw 
kazdej racyonalnej i systematyczuie przeprowadzonej re- 
gulacyi rzek görskich, jest przedewszystkiem p o w s t r z y 
ma  n i e  t w o r z e n i a  s i e  n o w y c l i  r u r a o w i s k  u zrö- 
det i u s t a l e n i e  r u c h o m y c h  o d s y p i s k  w srednim 
biegu rzeki. aby tym sposobem powstrzymac ile moznosci 
posuwanie sie zwirn i piasku kn dolnemu biegowi i nie- 
dopuscie do tworzenia sie nowych odsypisk i mielizn.

Oelem röwnie waznym jest s k o n c e n t r o w a n i e  
pl'ynacej wody w jednem korycie, ktore sie skutkiem 
tego odpowiednio pogfebia i ntwarza taki przekröj po- 
przeczny, ze przy tej samej wysokosci zwierciadta bez 
poröwnania wieksza objetosc wody pomiescic jest w stanie.

Pierwszy cel osiegamy przez zalesiania stokow gor, 
przez zabudowanie potoköw görskich. toczacych wielkie 
masv zwiröw; przez uinacnianie stokow gor woda pod- 
mytych i usuwajacych sie; nastepnie przez ubezpieezanie 
brzegow narazonych na zerwanie i ustalanie odsypisk, 
o ile one ze wzgledu na swoje polozenie nie przeszka- 
dzaja prawidlowemu uksztal’towaniu rzeki; przez skiero- 
wanie zwiröw i zesuwisk do ramion boeznyeh, ktore sie 
przez to zapel'nia i podnosi. Drugi cel osiega sie przez 
wykonanie budowli zwezajacycli n a d m i e r n e  s ze ro -  
k o s c i  koryta po obu brzegach rzeki, odeinanie ramion 
boeznyeh itp.

Z zadowoleniem mozemy stwierdzic, ze co sie tyezy 
niezbednycli roböt ochronnych n zrödlisk rzek podkar- 
packich, wstapilisiny nareszeie na droge wlasciwa, dzieki 
iuicyatywie cial parlamentarnyeh i przychylnosci Mini- 
sterstwa rolnict va, ktore sie w krajach aJpejskich Mo- 
narchii przekonal'o o strasznych skutkach zaniedbania 
takich roböt, a o blogieh nastepstwach takichze roböt 
wykonanych umiejetnie w Alpach francuskich i szwaj- 
earskicli.

Zaprowadzenie w krajn laehowej inspekcyi lesnej, 
przy wladzacb administraeyjnycli i nstanowienie w Prze- 
myslu osobnego oddzialu technicznego dla zaljudowania 
potoköw görskich krajowyeh i bukowiiiskich, roknja 
lepsza przyszJosc dla görskich potoköw w Karpatach, 
ktore przy rychleui i nmiejetnem zastosowainn potrze- 
bnyeh srodköw ochronnych, dadza sie kosztem stosun- 
kowo nie wielkim do normalnego staun napowröt do-

I I .
prowadzic. Zywimy nadzieje, ze Ministerstwo rolnictwa 
na opröznione teraz miejsce kierownika oddzialu. powol'a 
odpowiednia sife fitchowa, ktöra wedlug naszego zdania, 
wybrac nalezy z grona inzynieröw, nie zas z posröd 
personalu lasowego, jak to dotychezas kn wielkiej szko- 
dzie rzeczy samej rnialo miejsce. Jezeli bowiem zadaniem 
tego jest projektowanie i wykonanie zabudowaii poto
köw, jezeli zatem chodzi o niwelacya potoköw görskich, 
o wyposrodkowanie wlasciwego przekroju podl'uznego, 
najskuteczniej ubezpieczajacego stoki obustronne, jezeli 
po projekcie ma nastapic wykonanie zapör i zamkniec 
jaröw i parowöw etc. etc., to widocznem jest, ze takiemu 
zadaniu godnie odpowiedziec potrafi tylko inzynier zawo- 
dowo wyksztatcony.

Ustawa najnowsza uchwalona w obu izbach Bady 
paiistwa, ktöra upowaznila Ministerstwo rolnictwa, aby 
zakupil’o za sume przeszlo 2 milionöw zl'a., pochodzaca 
z odszkodowania prawa propinaeyi w dobrach kameral- 
nych, majatki lesne w Galicyi, przyczyni sie röwniez 
w niemalym stopniu do polepszenia terazniejszych sto- 
sunköw u zrödlisk rzek naszych, nie watpimy bowiem, 
ze Ministerstwo oceniaj'ac nalezycie douiosl’e znaczenie 
lasöw w okolicach görskich dla bezpieczeiistwa rzek pod- 
görskich i dla urodzajnych dolin nad niemi potozonych, 
zwröci swa nwage przedewszystkiem na lasy lezij.ce w oko- 
licach zrödlisk rzek podkarpackich; niewatpimy röwniez, 
ze zakupno lasöw bedzie miaJo przedewszystkiem ochrone 
potoköw i rzek görskich na oku, bez wzgledu na mo- 
znosc dochodöw w najblizszym czasie. Dlatego byl’oby 
pozadanem, aby przedewszystkiem zwröeono uvvage na 
lasy niesumienna spekulacya wyniszczone, ktore dla braku 
dotychczasowej nalezytej opieki zupelna ruina sa zagro- 
zone, a przedstawiajac teraz bardzo mal’a wartosc, moga 
byc zakupione w wiekszej ilosci za stosunkowo niska eene. 
Zachowujac czesc kapital'u na niezbedne inwestycye, szcze- 
gölnie na zaprowadzenie racyonalnej gospodarki lasowej, 
a wiec zalesienia, zabudowania tworzacych sie jaröw i po
toköw görskich itp., i nie.retlektujac przez przeciag lat 
kilkuuastu, nawet kilkudziesieciu, na dochody znaczniejsze 
z lasöw nabytych, mozna dla krajn osiegnac nieobliczone 
korzysci, ktore z czasem pokiyja chwilowe nadwyrezmüe 
kapital'u na zakupno jirzezuaczonego.

(Ciag dalszy nastapi.)



KRÄKOWSKIE ZÄBYTKI.
(z rycma.

pismie naszem zamierzamy dac caly szereg 
illustracyi dawnych zabytköw sztuki w Kra- 
kowie majac na oku cel dwojaki. Po pierwsze: 

chcemy zapoznac naszych zamiejscowych czytelniköw 
z utworami atchitektury dochowanemi z minionej 
a swietniejszej przeszlo- 
sci starego krölewskiego 
g rodu; a po drug ie: 
pragniemy wskazac zrö- 
dla, u ktörych czerpac 
mozna wzory do no- 
woczesnych projektövv; 
chcemy pokazac, ze nie 
szukajac daleko po za- 
granicach, mozemy na 
wlasnej ziemi, w sercu 
dawnej Rzeczypospoli- 
tej, znalezc dziela sztuki 
godne nasladow ania; 
mozemy artystyczny i 
budowniczy przemysl 
ksztaltowac na pomni- 
kach miejscowych.

Balkonik, ktöry dzis 
podajemy znajduje sie 
na zewnetrznej scianie 
I-szego pietra mniejszej 
wiezy maryackiego ko- 
sciola, a stanowi wyj- 
scie z kaplicy Nawrö- 
cenia sw. Pawla, jaka 
po roku 1822 zbudowal 
Pawel Kaufman, mie- 
szczanin krakowski na 
tejze wiezy, poslugujqc 
sie praca mistrzöw wlo- 
skich, w Krakowie osiadlych. Pocbodzi on zatem 
z czasöw najpiekniejszego rozkwitu stylu renesanso- 
wego w naszem miescie i dose nah spojrzec, aby zro- 
zumiec, ze to nielada mistrz wykonywal w kamieniu 
to artystyczne cacko *).

Italkon na kosciele N. M. Fanny .

Stosunek wysokosci balustrady do dlugosci bal- 
k o n u ; stosunek wierzchniego i dolnego gzemsu do 
wysokosci calego balustru i do lalek balustrowych; 
uzycie na naroznych slupach motywu paprociowego, 
a na lalkach motywu lisci przewiazanych sznurkiem;

perelkowanie ogzemso- 
wania dolnego i uklad 
konsoli podporowych, 
wreszcie rozetowanie 
tla w plycie podstawo- 
w ej; wszystko to wy- 
konane jest z taka fine- 
zya, z takiem zrozu- 
mieniem form stylo- 
wych, a pomyslane tak 
logicznie, przeprowa- 
dzone tnk prawidtowo 
i artystycznie, ze nie 
znajduje sie zarzutu i 
wady w tem arcydziele 
kamieniarskiej roboty, 
i podziwia sie mistrza, 
ktöry dal pomysl dziela.

Balkonik ten uszko- 
dzony w niektörych 
miejscach zebem czasu, 
zostal przed kilku laty 
naprawiony, przyczem 
scisle przestrzegano, 
aby kamieniarz wyko- 
nujacy naprawe, w ni- 
czem dawnych form nie 
zmienil i nie popsul. 
Zadanie to udalo sie 
w zupelnosci. Kto byl 
wlasciwym wykonawea, 

balkonu w pierwszej polowie XVI. wieku, dotad nie 
bylismy w stanie zbadac. Poszukiwania archiwalne 
zapewnie tajemnice wieköw odkryja.

W . J . W.

*) Dotiid sailzono /.(> twörea balkonu liyl’ Giovanni Maria Padovano. teinozasöni daty wykonania •stanowezo teinu zaprzeozaja. 
Padovano zjaxvia sift w Krakowio. okofo rokn 1540 — a kaplioa i balkon na 10 lat przedtom juz byl’y skonezonc jak na to w Aktar-h 
vadzieekieh sa dowody. Technika wykonania balkonu i motywa dekoratywne tak sa zblizone do roböt mistrza Antoniego da Fiesole. jakio 
spotykamy na katedrzc krakowskioj a jakie sa niewatpliwmn jngo dzietem — ze balkon moze liyc j e d y n i e  albo dzietem samogo mistrza 
Antoniego, albo tez ktörogo z jego lepszydi uezniöw. (Przypisek autora).

r —
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N O T A T K I  T E C H N IC Z N E .

Oczyszczanie przedmiotöw gipsowych. Przez kurz 
i dötykanie paleami brueze sie predko jednostajna biatosc 
wyroböw gipsowych. Czastki prochu czyli kurzu trzy- 
maja sie tak silnie powierzchni gipsu, ze pomimo 
staranuego otrzepywania figur i ornainentöw, wkrötce 
przyjmuja barwe szara, przez co okazuje sie koniecznosc 
powleczenia bronzera lub olejna farba, ktöre pokrywaja 
brudna 1 »ialosc i pozwalaja na obmywanie. Pojedynczy 
sposob mvolnienia figur gipsowych ocl kurzu osiadfego—
0 ile teil nie moze byc usuniety w zwykJy sposob —
1 od innych na powierzchni powstatych nieczystosci, 
polega na posmarowaniu za pomoca pendzla zwyklym 
gestym klejem introligatorskim i wystawieniu na tagodne. 
ciepi'o przez kilka godzin. Potem albo klej oddziela sie 
sam w cienkich warstewkach lub odojinuje sie go tak 
jak sköre zapomoca noza. Klej wciaga w siebie czastki 
kurzu. znajdujace sie w porach gipsu, a figura przez to 
powraca do naturalnej bial’ej czystosci.

(W . Bau-Ind, Ztg.)

Sposob pröbowania, czy ciagi kominowe sa zabez- 
pieczone od przepuszczania ognia. We wszystkicli 
prawie ustawach budowniczych sa obszerne zastrzezenia, 
dotyczace zabezpieczepia drewnianycli czesci, stykajacych 
sie z ciagami kominowemi. Niestety jednak staranne 
wykonanie przepisanych srodköw ostroznosci usuwa sie 
az nadto czesto z pod kontroli. Trudno jest zwl’aszcza 
sprawdzic, czy warunkowi, azeby stosugi murowanego 
koniina byl'y wypefnione nalezycie zaprawa — a to jest 
oczywiscie rzecza najwazniejsza — uczyniono wszedzie 
zadosc. Nie zaszkodzi wiec zwrocie tu uwage. na bardzo 
prosty sposob dokl'adnego a l'atwego przekonania sie, 
czy wykonanie muru kominowego odpowiada przepisom. 
Dla objasnienia niech posl'uzy nastepujaca okolicznosc: 
.Jezeli sie powietrze w ciagu kominowym ogrzeje i ogrza- 
wszy zamknie sie komin od gory, to sie pokaze, ze mie- 
dzy zimnem powietrzem zewnetrzneni a cieplem, zam- 
knietem w przewodzie kominowym, panuje roznica eo 
do eiezaru. Wtasnie na tej okolicznosci polega wspom- 
niany sposob probowania szczelnosci muru. Gdy komin 
jest gotowy w surowej robocie, nalezy zamurowac wszy- 
stkie jego otwory, gdziekolwiekby byl'y na pietrach, 
a w otworze wyciorowym na samym dole rozniecic jasny 
ogieii, azeby ogrzac przedewszystkiem nalezycie slup 
]»owietrza w ciagu kominowym. Przez nalozenie na pa- 
lenisko mokrej sl’omy, nalezy nastepnie wywolac ogieii 
z porzadnym dymem i zamknac komin od gory przez 
przykrycie otworu deska. Ooz nastapi? Oto w skutek na- 
cisku, ktory, jakesmy powiedzieli, panuje w ciagu komi
nowym, ze wszystkicli cliociazby najmniej otwartyeh 
stosug, nawet przy scianach grubych na 25 cm. 
i poprzez najsubtelniejsze szczeliny tynku wyparty zosta- 
nie natyidimiäst dym i zdradzi w okamgnieniu wszel- 
kie nieszczelne miejsca. Mozna sie naocznie przekonac, 
jak ostroznie sobie trzeba poczynac przy wypel'nianiu 
stosug w murach kominowych, jezeli sie w ich sasiedz- 
Iwie znajduja drewniane czesci. Czestokroc silny wiatr 
wywoluje opisany wyzej stau rzeczy, gdyz uderzajac

w otwor kominowy w skosnym kierunku, przejmuje role 
zamykajacej go deski. Wskutek zdarzajacego sie czeseiej 
przeciskania goracego powietrza przez szczeliny muru, 
niszczeje wkrötce tynk w stosugaeh, przez co otwiera 
nastepnie l’atwe przejscie dla subtelnych, zarzacych sie 
iskierek sadzy. Nie nalezy wiec nigdy zaniedbywac pröby 
ciagöw kominowych w sposob wyzej podany, skoro ta- 
kowy przy nieziiacznym trudzie porecza zupelne bezpie- 
czehstwo. (W. Bau-Industrie-Ztg.)

Przepuszczalnosc dachöwek. Natural na porowatosc 
daehöwki, pochodzaca ztad, ze glina, zawierajac najcze- 
sciej weglan wapniowy, organiczue czesci itd. nie zostal’a 
nalezycie wypalona, — jest glöwnym warunkiem moc- 
nego przylegania wapiennej zaprawy. To tez dachöwka, 
zawierajaca wapno, jest cennym materyal’em do krycia 
dachöw. A jednak dachöwka, uzyta do pokrycia nowych, 
stosunkowo pl'askich dachöw, claje, szczegölnie z poczatku, 
powöd do skargi na przepuszczanie wody deszczowej. 
Dla usuniecia tego braku proponowano rözne srodki. 
Dachöwka pokryta glazmu jest najczeseiöj mniej wytrzy- 
mal'a na zewnetrzne wplywy atmosfery, auizeli niegla- 
zurowana, bo najmniejsze uszkodzenie glazury pociaga 
takze za soba wnikanie wody deszczowej i topniejacego 
sniegu; glazura nie pozwala wodzie wyparowac, a roz- 
szerzajac sie przy marznieciu peka i luszczy sie. Azeby 
temu zapobiedz, polewa sie niepalony wyschniety dosta- 
tecznie materyal dachöwkowy rozczynem gliniastego 
niul’u (polewa), przez co nadaje sie dachöwce wyzszy 
stopieii nieprzepuszczalnosci, nienaruszajac jej porowate- 
go ustroju. Mozna takze poddac dachöwke dzial'aniu pary 
i przez dodanie grafitu przy tym procesie — osiega sie 
ten sam cel. Azeby gotowym pokryciom dachowym na- 
dae mniejsza porowatosc, pokrywa sie je goraea smohi 
z wegli kamiennych lub melassa hurakowa, jezeli cliodzi
0 zachowanie barwy. Melassa, wskutek swego zelatyno- 
wego ustroju zatyka pory zupelnie, jako bardzo pl'ynny 
rozczyn wnika podezas deszczu w skorupe dachöwek
1 zapobioga w teil sposob osiadaniu kropcl w porach. 
Materyat nasycony melassa cliwyta swa lepkoscia kurz 
z powietrza a powolne przejscie w stau octowego gnicia, 
przyczynia sie do szybszego rozrostu grzyba, ktörego 
tkanka komörkowa stanowi jio zamarciu subtelny lilter 
w obrebie poröw, powieksza siie ich wloskowategö przy- 
ciagania i powstrzymuje lepiei pochlonieta wode.

(  W .-B a u -In d . Ztg.)

Spadkomierz elektryczny (Gefallanzeiger) pomyshi 
C. v. Mann’a z ßeicheuhall. Nalezyte regulowanie pr^d- 
kosci jazdy pociagöw, przebiegajacych po znaczniejszych, 
kolejno zmieniajacycli sie spadkach toru kolejowego, 
wymagalo dotychczas ciagtego zwracania uwagi ze strony 
maszynisty, na znaki spadkowe, co oddzial’ywalo nieko- 
rzystnie na obslug§ parowozu i spowodowywal’o niejedno- 
krotne opöznione dzialanie hanmlcöw. Nadto, w czasie 
mgl’y lub w porze nocnej, rozröznianie znaköw spadko- 
wych staje sie niemozebnem. — Niedogodnosci powyzsze 
usuwa skutecznie nowy przyrzad C. v. Mann’a, umie- 
szczony na parowozie. Zasadnicza jego czesc stanowi 
wahadlo, obracajace sie kol'o osi prostopadlej do kie
runku toru i zachowujaee zawsze polozenie pionowe. 
Görny koniec waliadha moze byc zlaczony badz to ze
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skazowka przesuAvajaca sie po podzial'ce niemchomej, 
badz tez z podzialka, ruehoma wzglednie do stalego po- 
lozenia skazöwki. Nadto, na obwodzie podzialki i v  row- 
nej odleglosci od jej srodka odpowiadajaeego nachyleniu 
toru 0°/o, przytwierdzone sa dwa odosobnione i prze- 
suwalne koutakty (zetkniecia) elektryczne, ktöre wiaczono 
w obwöd ogniwa i dzwonka elektrycznego. Wskutek 
urzadzenia powyzszego, ilekroe pavowoz przekroczy pewna 
pochylosc, skazowka spadkomierza zamyka jeden z dwocli 
wyinienionych kontaktow, a wtedy dzwiek dzwonka 
zwraca uwage maszynisty na koniecznosc zahamowania 
pociagu. (Prgegl. Techn.)

Gramofon (n. „Gramophon“) pomysl'u E. Be r l i n e r  a 
(z Washingtons), otwarza mowe i muzyke, ale rözni sie 
od „fouografu“ E d i s o n  a odmienna zasada meehaniczna, 
ktora wynalazca objasnit na posiedzeuiu x) berliiiskiego 
stowarzvszenia elektrotechnicznego z dnia 26 listopada. 
r. z ., i na ktora zwracamy tez uwage w streszezeniu 
’iastepiijacem:

• ilowna wade dawniejszych fonografow. w ktoryeli 
sztyft stalowy, przytwierdzony do blony drgajaeej, za- 
glebia sie pionowo w warstwie wosku (lub cynfolii), 
stanowi opör wyraienionej warstwy, ktdry wzrasta nader 
predko przy wiekszych odchyleniach blony i powoduje 
przeto zinniejszone a nieproporcyonalne zaglebienia w fa- 
lach odcisnietych. WpraAvdzie E d i s o n  zastapi! obeenie 
w nowszym swym fonografie, pierwotna igle pionowa 
przez rylee ukosny, ktory odcina wior woskowy z po- 
wierzclini walca obrotowego i dziala zateni röwnomier- 
liiej, boz znacznego oporu; jednakze, pomimo tego udo- 
skonalenia, przyrzad E d i s o n  a wymawia wyraznie tylko 
dzwieki przyciszoue. Bzeczone wzgledv skl'onily p. E. 
B e r l  in e r ’ a do zapisywania fal dzwiekowycli wedlug 
metody stosowanej niegdys w tak zw. „fonautografie“ 
S k o t t ’a,  a m. na krazku cynkowym, umieszczonyin 
rownolegle do sztyftu piszaeego: krazek „gramofonu“ 
pokryty jest tl’usta warstewka woskowa2) i podlega ro- 
wnoczesnie ruchowi obrotowemu (50 obrotow na lninute), 
oraz tez ruchowi postepowemu od srodka ku obwodowi 
kola, za poinoca sruby sprzezonej z meelianizmeni obro- 
towym — tak, iz fale dzwiekowe nakreslone sa przy 
tem na plaszczyznie, wzdl'uz linii spiralnej. Nadmieniam 
nawiasem, ze w ezasie utrwalania dzwiekbw. krazek oble- 
wany .jest spirytusem, ktory znmiejsza tarcie i zabez- 
piecza igle piszaea od osiadania kurzu.

Eonograin przygotowany sposobem omowionyni. jest 
wpierw obinyty woda i zanurzony nastepnie przez (okolo) 
pol godziny w roztworze kwasu chromowego (50 g 
kwasu 75°/0 - w pol litrze wody), ktory wytrawia niiejsca 
obnazone z wosku i rytuje fale wglebione na powierzchni 
cynku. Wynalazca otrzymywal dokl'adne kopije fotogra- 
möw rytowanych, poslugujac sie w tyni celu albo od- 
ciskiem w masie papierowej i galwanoplastyka, albo tez 
metoda sztyehowania fotograflcznego („fotograwiury“), 
przy ktorej rysunek spiralny moze byc nawet dowolnie 
zwiekszonym.

Przy odtwarzaniu dzwiekbw, krazek fonogramu wpra- 
wiony jest powtörnie w rucli obrotowy i postepowv;

G Por. ..Kloktr. Zft.“ z r. 1889, z. 28. str. 554.
2) Roztvvoi' wj'klarowany z 35 g  wosku zöltego w 0.5 l  ben- 

ziny naftowej.

wtedy sztyft irydowy przvrzadu pierwotnie piszaeego (zas 
w tym razie odtwarzajacego) przesuwa sie wzdtuz za- 
glebieh linii spiralnej, i powtarza. w skutek tego, te 
sarne drgania, ktöre byly pierwotnie utrwalonemi. Drgania 
sztyftu udzielaja sie blonie za posrednietwern dnizka dwu- 
famiennego, i sa dose glosue, by inogly byc doslyszane 
z wiekszej odleglosci. Gramofon przewyzsza zateni fono- 
graf E d i s o n ’a sila dzwieku i nieograniezona trwaloscia 
swych fonogramöw metalowych, ale wyniaga natomiast 
manipulacyi chemicznej, mal’o dla ogölu dostepnej. — 
Zamykam sprawozdanie niniejsze wzmianka. ze w r. 1877 
(a zateni na rok przed patentem piei’wszego fouografu 
E d i s o n ’a) p. Gr os ,  lizyk francuzki. opisal szczegb- 
low o 3) zasade meehaniczna przyrzadu. identyeznego 
z gramofonein p. B e r l i n e r a .  — Modele fonografow, 
w ktoryeli fale dzwiekowe kreslone byly na krazkaeh 
wzdluz linii spiralnej, wykonywane byly tezjuz oddawna 
przez pp. S a i n t - L ö n p ’a. G a m a r d ’a 4) i samego 
E d i s o n '  a. Zasluge p. E. B e r l i n e r n  stanowia przeto 
w tym razie, (jak to zreszta on sam przyznaje) tylko 
niektbre udoskonaleuia mechaniczne, ktöre rozstrzygaja 
jednakze o praktycznej -wartosci danego Avynalazku i ktö- 
rych obmyslenie wymaga tez nieraz wiekszego wysilku 

i praev, auizeli podanie samego pomysl'u teoretycznego. 
Wypada wreszcie szczerze w yznac, pomimo rozglosu 
udoskonalonego fonografu E d i s o n ’a i gramofonu Ber 
l i n e r ’a,  oraz pomimo podziwu, ktory one wzbudzaja na 
przedstawieniach publicznych, ze sa to przyrzady zbyt 
delikatne i zbyt czesto zawodne w reku mniej wpra- 
wnyeli. aby takowe mogly znalezc teraz szersze zasto- 
sowauie w praktyce codziennej. W kazdym razie, model 
gramofonu wydaje sie byc obeenie zdolniejszym do dal- 
szveh udoskonaleii, anizeli ulepszonv fonograf E d i s o n a ,  
ktory dzieki gieniuszowi tego wynalazcy. dobiegl do kresu 
dokladnosci mechanicznej, i wypowiedzial juz ostatnie 
swe — ale niestety. zbyt przyciszoue — slowo.

(Preegl. Teclm.)

Sztuczny marmur. Jbzef Schmied, sztukator i wy- 
konavvea mannurowych imitacyj, wystawil niedawno 
w sali wiedehskiego „Gewerbevereine“ plyty i fasonowe 
przedmioty ze sztucznego marmuru. Marmur teil, wyra- 
biany wedlug swiezo patentowanej metody, moze byc 
wykoiiywany w najrozmaitszych formach prostych i wy- 
ginanych plyt, jednobarwnie lub z deseniem, w formie 
gzemsöw, kapiteli, slupcihv kolimmowych. piedestalöw, 
baluster, plyt stolowych itd. Xnstrecza wielo istotuycli 
korzysci, w porbwnauiu z marmurem stiukowym. Naj- 
subtelniejsze zylkowauia i odeienie barw, ktbrvch w mar- 
inurze stiukowym nie mozna wcale imitowac, pozwalaja 
sie w sztucznym marmurze nasladowac ludzaco z natury, 
a sama okolicznose, ze sie sztuczny marmur wykonuje 
w pracowni — a nastepnie dopiero wprawia na budo- 
wlacb, zapewni niezawodnie temu wynalazkowi szybkie 
rozpowszecliuienie. Korzysc jest przytiuu uderzajaca, bo 
pominawszy, ze sie ustroj i barwe kamienia, ktory sic 
clice imitowac w sztucznym marmurze, widzi zaraz przy 
wyrabianiu. a wiec, ze poprawki sa latwe do przepro- 
wadzenia, Avyrabiafhe w pracoAvni nastreeza jeszcze te

3) i 4) Por. ksiiizkr Du-Moncel'a ...Alic-rophono“ wyd. z roku 
1882. str. 222—237.
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istot.ua koräysc, zii zamöwienia mozna robiii juz przy 
rozpoczeciu buclowy, tak, iz nie potrzeba sic obawiac 
zadnej straty na czasie ze wzgledu na skohczeuie budo- 
\vy. Inaezej ma sie rzecz ze stiukowym marmurem; on 
bowiem wyrabia sie na miejscu, a wiec budowa musi 
by«:. w tym razie .juz gotowa, mury, ktore sie ma deko- 
rowac, musza byc zupelnie suche, zanim mozna rozpo- 
cza(: robote; tennin wykoiiczenia budowy bywa znaczuie 
opozniony przy zastosovvaniu stiukowego marmuru do 
dekoracyi. Ustroju i barwy nie, mozna röwuiez poprawiae 
przy stiukowym marnmrze podczas wykouania, bo vvyrob 
moze byc osadzouym dopiero po skohczeniu roboty. 
Materyalem, uzywanyin do wytwarzania sztucznego mar
muru, jest uznany .jako wyborny cement Keenes, ktöry 
jyzybiera na powietrzu twardosc naturaluego marmuru. 
Zyl'owauia wpaja sie gleboko i one tak samo jak barwy 
pozostaja na dlugie czasy niezatarte i niezmienne. Paeze- 
nie lub sciaganie sie plyt lub przedmiotow ze sztucznego 
marmuru jest zupelnie wykluczone. \V stiukowym mar- 
murze pokazuja sie czest.o rysv i pekniecia, a to w dose 
wielkicj rozciaglosei, ktore czestokroc trudno jest usunac 
lub ktore nie sa weale do usunieeia. Sztuczny natomiast 
marmur jest zupelnie wolnym od rysöw i pekniec. Trzeba 
takze jeszcze polozyc nacisk na to, ze plyty ze sztuez- 
nego marmuru mozna umieszczac bez niebezpieczehstwa 
nietylko na surowych, niewyprawianych murach, lecz 
takze na murach, wyprawionyeh portland-cementem lub 
wapnem hydraulicznem. Jezeli sie wiec mvzgledni, ze 
dekoraeye ze sztucznego marmuru przy nowyeli budow- 
lacli, w westibulach, klatkach sehodowych itd. pozwa- 
la.ja sie wykonywac taniej a zarazem wierniej naturze, 
anizeli ze stiukowego marmuru, a nadto architektom 
i budujacym wlascicielom nastrecza sie mozebnosc: ze- 
stawiac plyty marmurowe wedlug barwy, odeienia i ga- 
tunku, stosownie do zyezen i upodobania przed samem 
umieszczeuiem 11a budowie, to mozna powiedziec sta- 
nowezo, ze nowa imitaeye marmuru czeka wielka przy- 
szlosc. ( Ober-öst-err. Gewerbebund).

Plynny marmur.  Czytamy w röznych czasopismach: 
„Znany, zy.jacy w Paryzu rzezbiarz Pryderyk Beer, ro- 
dem z Austrvi, wynalaz! sposob uzycia marmuru podo- 
bnie jak gipsu do odlewania ornamentow, posazkdw i t. d. 
Wymb nosi od wynalazcy nazwe Beryt u. Jak donosza, 
w Paryzu utworzylo sie .juz Towarz.ystwo, majace na cele 
zuzytkowanie tego wynalazku. AVzieto juz 11a takowy 
patent we wszystkich krajach europejskieh. Beryt wy
rabia s ie  w sposob weale odrebny przez zastosowanie 
proszku marmurowego. Koszta wykonania maja byc tak 
male, ze eena berytu przenosi tylko bardzo nieznacznie 
eene gipsu. Ale porownanie berytu z gipsern jest 0 tyle 
wykluczone, ze beryt potegu.je z ezasem swoja spoistosc, 
gdy tymezasem wytrzymalosc gipsu jest, jak wiadomo, I 
problematyczna. Beryt jako materyal znalazl juz zasto
sowanie do ornamentalne.j ozdoby na fasadach domow, 
jako tez przy wykonaniu bassenow i przy ryzalitach. 
Francuzkie ministeryum oswiaty zwraca wielka uwage 
na wynalazek Beer’a .“ Czas pokaze, czy to wszystko 
prawda! (GeiverbehaUe).

SPRAWY TOWARZYSTWA.

Dnia 26 lutego 1890 r. odbyl'o sic W alne Zgromudzenie G/ton- 
kow Tow. naszego, na ktorem po odozytania i przyjeeiu sprawo- 
zdania z ostatniego W alnego Zgromadzenia, nie mniej po odozytania 
sprawozdania z eatoroeznej ezynnosei Tow., z ktörego przekonali sie 
Cztonkowie 0 rozwoju i wszeclistronnej dziatalnosci tegoz, adzielono 
astepujaeemu Zarzadowi na wniosek komisyi lastracyjnej absoia- 
toryuni z uznaniem — a po przyjeeiu budzotu na rok adininistra- 
eyjny 1890 — i sprawozdaniu skarbnika 0 stanie majatkowym Tow. 
przystapiono do wyboru Zarzadu z nastepujqeyin rezultatein: Wy- 
brano przewodniczaoym Tow. Nadinzyniera Jözefa Sarego, zastepca 
przewodniezaoego Budowniozego W tadysl'awa Kaezmärskiego,. l)o 
sktadu Zarzadu wybrano absolutna wickszoscia gtosöw: Inzyniera 
Borelowskiego Stanistawa, Inzyniera Chrzqszezewskiego Stanistawa, 
Inzyniera Kutakowskiego Stanistawa, Inzyniera Mikuokiego Leona. 
Areliitekte i asystenta szkoty Przeinysl’owej Miinnicha Tadeusza, 
Arohitekte i profesora Szkoty Przemystowej Odrzywolskiego Stawo- 
mira, Starszego Inzyniera Sehramnia W tadystawa, profesora Szkoty 
Przemystowej Stadtm üllera Karola i Areliitekte Jan a  Zawiejskiego.

Delegatem do komisyi wodociagowej miejskiej wybrano jedno- 
gtosnie Inzyniera Eomana fngardena.

Dnia 3 m area b. r. odbyl'o sic I. posiedzenie nowo wybranego 
Zarzadu, pod przewodnietwem prezesa Sarego. N a teni posiedzeniu 
ukonstytuowat sie Zarzad jak  nastopuje: W ybrano Sekretarzein 
Ozt. Tadeusza Miinnieha, zastepca Sekretarza Czt. Stan. Borelow
skiego, skarbnikiom Czt. W tad. Sohranima, a bibliotekarzem Czt. 
Karola Stadtmüllera.

BIBLIO G R AFIA i L IT E R A T U R A .

K siazki nadeslane do R edakoyi:

A d a m y  R. Dr. Architektonik des gothischen Stils. Hannover. 
H elving’sche Buchhandl. 1889. 8° XXTV. 071 str. z 518 rycinämi 
w tekscie. cena 15 marek.

F i s c h e r  P e r d .  Dr. Feuerungsanlagen für häusliche und 
gewerbliche Zwecke. Karlsruhe. J. Bielefeld s Verlag. 1889. 8° 206 str. 
/, 299 rycinäm i w tekscie — cena 4 marki.

H a g e r  H e r  m a n  D r. Mikroskop i jego uzycie. Z niemiee- 
kiego przetozyt J. W. Radwahski. Krakow, nakt. ttumacza, druk 
„Czasir1 1890. 8° str. XI. 227 z 322 rycinämi w tekscie, cena 
2 zta. 70 et.

K l a u s e n  R. Der M aschinenbauer für Gewerbe und Land
wirtschaft. Weimar. B. P. Voigt. 1884. Tekst 8° XV i 382 str.
Atlas 4° str. 4 i tablic 43. Cena 15 marek.

M e i s s n e r  G. Die K raftübertragung auf weite Entfernungen 
und die Construction der Triebwerke und Regulatoren für Con- 
structeure, Fabrikanten und Industrielle. Jena. Herm an Costenolde 
1883/87. 8° 2 tomy, I. str. 320 i 30 tablie — II. str. IV. 335
i 30 tablie. Cena 30 marek.

P e r e i s  E m i l  D r. Abhandlungen über Kulturtechnik. Jena. 
H erm an Costenoble 1889. 8° str. \ III i 333. Cena 7 marek.

W o h a n k a ’s Illustrirtes General-Preisbuch. Prag. Verlag der 
Firm a W ohanka et Comp. 1890. 4° gruby tom oprawny.
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F i s c h e r .  F e u e r u n g s a n l a g e n ,  (patrz wyzej).

Pod tym tytufem  wyszto niedawno dzietko. bedace wtasciwie 
rozszerzonem i uzupelniohem wydaniem ksiazki Menzla o pale- 
niskaeh, do ezego zreszta naktadca w saimym tytnle sie przyznaje. 
Z tresei popartej lieznemi przektadam i i istotnie wzorowo wykona- 
nerni rysunkam i, podniesc trzeba opisy piecöw do wypalania cegief 
i wyroböw kamionkowyeh, oraz piecöw do palenia eementu i wapna; 
za to zganiö zbyt pobiezne traktowanie sposoböw ogrzewania domöw 
prywatnych mieszkalnyeh i zaktadöw publieznyeh. Poehwaty godnem 
i bardzo korzystnem, pod wzgledem dydaktyeznym, jest umieszcze- 
nie szkicöw pojedynczyeh przedmiotöw rozwijajacyeh szerzej za- 
sade konstrukeyi. a nie forme tejze ostateczna, Projektujaey nie- 
znajdzie w tyrn dziefku apteezki do kopiowania pojedynczyeh urzadzeh, 
lecz zdrowy poglnd na rzeez, utatwinjacy mu znaeznie wykonanie 
projektu zastösowanego dowymogöw miejseowyeh. W ogöle w obe- 
cnyeh. ezasach. przy coraz to eliyzej rosnacej cenie materyatöw 
opai'owych, ta gafez teehniki w inna byc u nas troeho sumienniej 
i wszechstronniej traktowana, aby przy najzwyczajniejszyeh nawet 
nrzadzeniach, dojse do mozliwie najlepszyeh wyniköw. Z tego 
wzgledu dzietko Fisehera, moze teehnikom oddae prawdziwe przy- 
stugi, dlatego polecamy je uwadze kolegöw, S. .S.

.1 u n g h a e n d e 1 M a x. Die Baukunst Spaniens in ihren 
hervorragendsten Werken. Dresden. Gilbers’sche Verlagsbuchhan
dlung 1889.

Do niedawna byta H iszpania od wszystkieh prawie historyköw 
sztuki, dose po macoszemu traktowana, i dopiero w ostatnim lat 
dziesiatku, wiecej sie nia i jej pomnikowa sztuka zajmowac poczeto 
w sposöb umiejetny i z dzisiejsza inetoda historycznego badania 
zgodny. Do dzief takieh, nalezy wfasnie rozpoczeta, wspaniale wy- 
dana praca, w tytule wymieniona, przeznaczona wprawdzie dla 
znawcöw i przyjaeiöf sztuki, ale z ktörej röwniez korzystac moga 
szersze koia publicznosci — a w pierwszym rzedzie architekci. — 
l ’eprodukcye z oryginalnyeh zdjec fötograftcznych. wyliornie 
pouczaja o wJasciwoseiaeh architektury hiszpanskiej röznych wie- 
köw i kierunkow, a tekst gruntownie pbrobiony, pozwala sie zazna- 
joniiö ze stosunkami rozswiatowemi kraju, o ktörych niewiele dotad 
wiedzielismy. Oczekujemy z upragnieniein dalszego ciagu dziefa.

w. y. jv.

W ö r t e r b u c h  d e r  E i s e n b a h n - M a t e r i a l i e n  f ü r  O b e r 
b a u .  W e r k s t ä t t e n ,  B e t r i e b  u n d  T e l e g r a p h i e ,  deren 
Vorkommen, Gewinnung, Eigenschaften, Fehler und Fälschungen. 
Prüfung  und Abnahme, Lagerung, Verwendung, Gewichte, Preise. 
Handbuch für Eisenbahnbeamte, Studironde technischer Lehran
stalten und Lieferanten von Eisenbahnbedarf. U nter Mitwirkung 
von Fachgenossen gemeinfässlieh bearbeitet von J. B r o s i u s  
Maschinen-fnspector etc. — Mit 223 Holzschnitten. — Wiesbaden. 
J. F . Bergmann. Oena 7 Marek.

Samo nazwizko autora, znanego tak zaszezytnie na, polu lite- 
ratury  teelmicznej, daje rekojmia, ze nianiy do czynienia z dzielem 
powaznem i pozyteezneni, a  gdy sie nadto zwazy, ze wypel'nia ono 
dotkliwy brak w kolejniczem pismiennietwie, juz z tych dwöc-h wzgle- 
döw dzieio Brosiusa goraco polecic niozemy. Poniewaz traktowany 
w niem przedmiot jest nader waznym dla techniköw, przeto wrö- 
cimy jeszeze do niego, i w jednyin z nastepnyeh numeröw na- 
szego pisnia, podainy szczegölowy rozbiör krytyczny zacytowanego 
dziel'a, dzis zwraeauiy tylko uwage na samo pojawienie sie tej po- 
zytecznej ksiazki. M. W.

-----

K R O N I K A  B IE ZA C A .

Konkursa. Kozpisanym zostal korikurs na projekt budowy 
kosciola, na 2,000 osöb, w K r z s c b e t l i v ä r o s .  Styl budowy do- 
wolny. Koszta budowy okolo 400,000 Zfr. Nagrody za trzy naj- 
lepsze projekta po 1,000 Ztr. Termin nadsyl’ania planöw do 31 
sierpnia b ..r .  Adres: Baucomite der E lisabethstädter Kirche in 
Budapest.

— W-lasnie rozstrzygnieto konkurs na plany budowy koseiola 
Serca Jezusowego w Kolonii nad Renern. W ezwanych bylo 10 arclii- 
tektöw. Pierwsza nagrode otrzym at plan bar. Fryderyka Sehmidta 
z W iednia, druga W ineenty i Franciszek Statz owie z Kolonii. 
W ykonanym bedzie — jak postanowiono — plan architekfy Sehmidta.

— Konkurs na teatr w Krakowie zbliza sie szczesliwie ku swemu 
rozwiazaniu. Komisya teatralna Rady miejskiej stawia na pefna 
Rade wniosek, aby plan arehitekty Jan a  Zawiejskiego przyjac za pod- 
stawe wykonania budowy. Referentem komisyi wobec Rady wybrano 
architekte Karola Knausa.

Kolonja robotnicza w N o zym  Sqczu. Zarzad funduszu pensyj- 
nego urzedniköw kolei panstwowych postanowil zafozyc w poblizu 
dworea kolejowego w Nowym Saczu, kolonie robotnicza, zlozona 
z wiekszej ilosei domöw i domköw röznej wielkosci, dla pomieszcze- 
nia tamze urzedniköw, funkcyonaryuszy i robotniköw warsztato- 
wyeh. Postanowiono röwniez, ze zlmdowane domki beda mogli ro- 
botnicy i urzednicy nabywaö na wl'asnose, spl’acajac nalezytose 
w rataeh ustosunkowanych do pobieranej plaey. N a kupno gruntöw 
i koszta budowy przeznaczono sume 120,000 Zlä. Roboty budo- 
wlane beda rozdane miedzy przedsiebioreöw miejseowyeh. O kolonii 
tej i typacli domöw, pomöwimy w obszerniejszym artykule, ktöry 
nam  joden z wj’bitniejszych inzynieröw kolejowych napisac przyrzekl.

Budowle ko lejowe w G alicyi. Wkrotce rozpisana zostanie licy- 
taeya na powiekszenie stacyi kolei panstwowej w Zywcu. Przyznany 
na ten cel kredyt wynosi w biezaeym roku 64,000 Zl’r.

N a stacyi w Krosnie zbudowanym bedzie dom mieszkalny dla 
urzedniköw, kosztem 20,000 Ztr., zas w Zagörzanach rozpoczeto 
rozszerzanie budynku stacyjnego, co kosztowac bedzie röwniez 
20,000 Zta, Stacya wodna w Zatorze wtasnie zaczeto powiekszac. 
W  biezaeyni roku ma byc wykonane dalsze powiekszenie warszta- 
töw na dworcu w Nowym Saczu, kosztem od 120,000 do 130,000 Zta. 
Przedsiebiorstwo wymiany 20 budek strazniczyeh na kolei Lupkow- 
skiej zostato juz rozdane.

Konsensa budowlane w K rakow ie. M agistrat zatwierdzil w roku 
biezaeym plany na nastepujace budowle:

W D z i e l n i c y  1. Stan. Roznowskienm, na budowe oticyny 
jednopietfowej w realnosei hip. 289, wedlüg planöw budowni- 
czego Stefana Ertla.

W D z i e l n i c y  II. Janowi Kwiatkowskiemu, na budowe par- 
terowej kancelaryi w realn. hip. 104. wedfug pianu budowniczego 
Jaeka Matusinskiego. Danielowi Karwatowi, na budowe dwupietro- 
wego domu, przy ulicy Smolensk, wedlüg planu budown. Jözeta 
Donhaisera. W alentemu Ortowskiemu na dom 2 pietrowy w realn. 
hip. 52, wedtug planu budown. Sebestyana Jaworzyhskiego.

W D z i e l n i c y  l \ '.  Franciszkowi Jaugustynowi, na budowe 
2-pietrowego domu, przy ulicy Lobzowskiej, wedfug planu bud. 
Bronistawa Müllera.

W D z i e l n i c y  V. Drowi Karolowi Zutawskiemu na przeisto- 
ezenie realnosci hip. 33, na dom dla umysfowo chorych, wedfug 
planöw arehitekty cywilnegö Karola Zaremby. Janow i Golenhofe- 
rowi. na  dom jednopietrowy, przy ulicy Dfugiej, wedfug planöw 
bud. Stefana Ertla.



W D z i e l n i e y  VI. Drowi W lad. Zelenskiemu, na nadbudowe
pietra na willi przy ul. sw. Sebestyana, wedlug planu budown.
Meusa i Görskiego. Jözefowi Meiseis, na nadbudowe drugiego
pietra dornu przy ul. Jasnej, wediug planu budown. Leopol da
Tlaehny. Szymonowi Trzopowi, na dom dwupietrowy, przy uliey 
Topolowej, wediug projcktu budown. Leopolda Tlaehny. Jözefowi 
(ioldwasserowi. na  przeistoezenie dornu przy ul. Zielonej, wediug 
projektu bud. L. Tlaehny. Michalowi Pucinskieinu, na dom dwu
pietrowy, przy ul. Blich, wedlug projcktu hud. L. Tlaehny. Sebe- 
stvanowi Jaworzynskiemu budowniezemu, na  dom dwupietrowy i oft- 
cyne dwupietrowa, przy uliey Wiclopole, wedlug projektu wlaseieiela.

W  D z i e l n i e y  Vlff. Molknerowi, na dom dwupietrowy, przy 
ul. Miodowej. wedlug projektu bud. Leopolda Tlaehny. Beniszowi 
Hofetütterowi, na domek dla ströza, w realn. hip. 369, wedlug 
projektu budown. N. Kopsilda. .Jaköbowi Ciesielskiemu, na dwu
pietrowa ofic-yne przy ul. sw. Sebestyana, wedlug planu budown. 
Karola Knausa. Eliaszowi Mörserowi, na dom jcdnopietrowy z ofl- 
eynn. przy ul. Piekarskiej, wedlug planu bud. L. Tlaehny. Leibie 
Sösserowi. na budowe dwöch domöw dwupietrowych, przy uliey 
Augustyanskiej, wedlug planöw budown. Jan a  Drzewieekiego.

Zam ierzone budowle p ryw atn e . Ruch budowlany w Krakowie 
zaczyna sie znaeznie ozywiac. Prawie wszystkie zatwierdzone plany, 
ktöresmy powyzej wymienili, przeehodza w okres wykonania, a nadto 
przedlozono Magistratowi do zatwierdzenia jeszeze nastepnjaee pro- 
jek ta : Wilhelm Krengel na budowe dwupietrowego dornu, przy ul, 
Podzamcze, wedlug planu bud. Zygmunta Luksa. Izaak Lemberger, 
na dom dwupietrowy przy ul. Podzamcze, wedlug planu budown. 
L. Tlaehny. Beniamin Torbe budowniezy, na dom dwupietrowy, 
przy id. Biskupiej. wedlug wlasnego planu. Konstaneya Laehowicz, 
na nadbudowe pietra w dornu przy ul. Wolskiej, wedlug planu 
bud. Jan a  Majera. Kazimierz Henisz budowniezy, na budowe pie- 
trowej ofleyny, przy uliey Zwierzynieckiej, wedlug wlasnego planu. 
Ksiaze Czartoryski. na przeistoezenie i nadbudowe drugiego pietra, 
w dornu przy uliey sw. Jana, wedlug planöw budown. W andalina 
Beringera. Stanislaw Roznowski na budowe pracowni fotografleznej 
przy ul. Pijarskiej, wediug planu budown. Maxymiliana Nitscba. 
L. Horowitz. na budowe dwupietrowego dornu. przy ul. Lobzow- 
skioj, wedlug planu bud. Karola Zyehonia. B r Natan Seinfeld, na 
budowe dwupietrowego, dornu naroznego, przy zejsciu sie uliey 
Starowislnej z ulica Dajwor, wedlug planu budown. J. W einber- 
gera. M. Gross, na budowe dwupietrowego dornu, przy ul. Mio- 
dowcj, wedlug planu budown. Jana Drzewieekiego. Metzner i We
ber na budowe ofleyny dwupietrowej, w dornu przy ul. sw. Agnieszki, 
wedlug planu budown. L. Tlaehny. XX. Kanonicy lateraiiscy Bo- 
zego Ciala na budowe ofleyny pietrowej, wedlug planu bud. Jözefa 
Krylowskiego.

Budowa a rsena lu  w Krakowie, przy uliey Rakowiekiej poste- 
puje razno. Przedsiebiorca budowy Huves, zatrudnia dziennie okolo 
500 robotniköw.

Schronisko d la  dziew czqt, imienia Lubotnirskiego, na kföre 
plany wykonal areli. Karol Zaremba, zaezeto juz w Lagiewnikach 
budowae.. Aiimo, ze projekt tego zakladu ueielesnil sie znaeznie 
pözniej od podobnego selironiska dla chlopcöw, jest wszelka na- 
dzieja, ze postep tej budowy wyprzedzi zaczeeie tego ostatniego o wiele, 
gdyz cala sprawa strasznie zölwiin postepuje krokiem. A od ezasu 
konkursu tyle juz miesiecy u b ie g lo l.. .

Podkom isya techniczna komisyi wodociagowej, pracuje bardzo 
p>ilnie nad rozpati'zeniem ofert na budowe wodoeiagu krakowskiego. 
Praw ie eodziennie odbywaja sie parogodzinne posiedzehia, na ktörych 
a najwieksza skrupulafnoscia rozbierane sa wszelkie dodatnie i ujemne 
strony przedfpzonych projektöw ofertowyeli — aby mozna przed- 
stawie komisyi opinia gruntowna i ugruntowana. Do tej zinudnej

N aktadem  Krak. Tow. Tcehnic-znego.

a nierozglosnej praey, przesylamy kplegom technikom serdeezno: 
Szezesc Boze!

Pro fesor G ustaw S te ingraber wykohezyl eiekawa prace o prze- 
mysle zelaznym w Styryi, ktöra zaraierza drukowac w Warszawie.

P ro fesor Karol S ta d tm iille r  zestawif obszerna „Bibliografie 
polskich dziel technicznych,“ ktöra do rözpatrzenia przedlozyl na- 
szemu Towarzystwu. Po rozpatrzeniu rekopismu przez komisya, 
wybrana /. fona Towarzystwa, naslapi zapewnie postanowienie dru- 
kowania tej praey nakladem Towarzystwa, jesli tylko znajda sie 
srodki pieniezne. Wobec waznosci dziela dla polskich teehniköw, 
fundusze znalesc by sie powinny.

To w arzys tw o  politechniczne we Lwowie. Na rok biezacy 1890 
wybralo prezesem Karola Setti’ego starszego radee budownietwa : 
wiceprezesem W ladyslaw a Sloniiiskiego, zastgpee dyrektora rnehii 
kolei pahstwowyeh.

Do Zarzadu wybrano: Boleslawa Dlngoszowskiego, autoryzow. 
inzyniera cyw.; Plaeyda Dziwinskicgo profesora szk. polit.; Andrz. 
Kedziora inzyniera wydz. kraj.: Wineentego Rawskiego arelritekte: 
Augusta Solynskiego inzyniera kolei paiistw.; Henryka Stahl» sta r
szego inzyn. Nainiestnietwa; Paw la Stwicrtnie inzyniera-asystenta 
kolei Karola Ludw.; Jan a  Szezepaniaka inzyniera kolei .paiistw.: 
Edward» Heppego starszego inzyniera kolei Kar. Ludw.. i Alhinu 
Zazula inzyniera kolei paiistwowych.

Skrzynka Redakcyi.
Panu S. M. w Tarn. Smola pogazowa jest b. dobrym mnte- 

teryalem  do n trw a la n ia  drzewa. nalezy jednak na to baczyc aby 
drzewo bylo zupelnie suche, ezesci zas konstrnkeyjne w ziemi zn- 
kopane musza byc przed pociagnieciem smola nalezycie opalone. 
Prak tyka nezy ze saino sinolowanie slupöw bez zweglonia ezesei 
wkopac sie majaeyeh eelowi nie odpowinda. Gonty powleezono smola 
nabieiiija wielkiej trwalosci. Robione tutaj w Krakowie pröby zu- 
lewania spojeii bruku smola wydaly bardzo dobre rezultaty; bruk 
staje sie röwniejszym nieprzemakalnym i trwalym. na ezem zyskuje 
wygoda i higiena. Blizszyeh wskazöwek udzieli Panu ehetnie ga- 
zownia miejska w Krakowie.

Panu A .N itr .w  R . Oezvwiseie I Bardzo prosimy. Przeciez fa- 
bryezny przem ysl i teehnologia ehemiezna objete sa naszym pro- 
gramem.

Panu Gobietw Pradze. Reklamy nikomu — a wTiec i Panu  — 
robic niemyslimy. Tylko w razie gdybys Pan  wyrob swöj przyslal 
do pröby, a pröba wykonana przez specyaliate dala korzystne re
zultaty — moglaby Redakeya narzedzie pahskie poleeie.'— W eze
sei inseratowej pomieseimy za oplata.

Aoledze K. T. w Srnol. Jeszeze sköra na baranie a juz... 0  ar- 
tyku l nbieeany prosimy.

Heining'sehe Bhlg. Hanover. Zll spät angelangt. W ird in dem 
nächsten N° besprochen werden.

Panu Stau. Krzyz. w Posri. Przeg ladn ijc ie , osadzeic a jesli 
Warn sie nada. wedlug moznosci poprzyjcic miedzy kolegami tam- 
tejszymi.

Koledze Cid. Wojt. w Z. N aturalhie ze spozytkujemy i nietylko 
od kolegi ale od kazdego teehnika w kraju przyjmiemy z wdzieez- 
noseia kazda najdrobniejsza notatke o ruchu teehnicznym i budo- 
wlanym m iasta lub okoiicy w ktörej przemieszkuje. To eo sie Warn 
blahein wydaje jest dla spelnienia zadania pisma pierwszorzednej 
wartosei. Im wiecej ozywimy ton dzial informaeyjny pisma, tem 
ono bedzie poezytniejszem. A zatem — znoseie eo mozecie.

A utorow ie i n a k la d cy  zyczqcy sobie om öwienia swych w y-  
daw nictw , zechcq nadeslac po jednym  egzem plarzu ty c h ie  do 
R edakcyi.

ÜdF Do mniejszeg'o num eru zalaeza sie pro- 
gram  „Ozasopisma“ i pröspekt firmv Henrvka 
ilaiisleitnera w  Wiedniu.

Redaktor odpowiedzialny: W incenty W dow iszew ski. 

\ \ r d rukarn i Aleksandra Slomskiego w Krakowie.



Nr. 2. Rok IV.
P renu m era ta  z p rzese lk^ :

roczna . . 5 ZJr.
pötroezna . 2 Zlr. 50 ct.
kwartalna . J Zlr. 50 ct.

w N iem czech:
roczna . . . .  10 marek
pötroezna . . 5 marek

w R osyi:
roczna . . . .  5 rubli 
pö lroezna . . • S’/a riibli

K r a k o w  15 K w ie tn ia  1890.

CZASOPISIO
Wychodzi 1 i 15 w miesiacu.

Zuzytkowane artykufy becla 
wynagradzane zaraz.

Inseraty przyjmuja sie po 
cenie P / ä ct. za cm.2 je- 

dnorazowego ogloszenia.

Redakeya i Administracya 
ul. G-rodzka 29.

T oiarzystw a Technicznego Krakowskiego.
TR E S C :  0  program ie 1 1in, budowe M uzeum . —  P lan taey e  wiklowe. (C. d .) — Za bytki krakow skie (z ry eina). —  Not a tk i toclinic/.no. —

B ibliografia i 1aytyka. —  K ronika biezaca. —  S k rzy n k a  redakeyi.

0 program ie  na bud ow e Muzeum.

j j w a d z i e s c i a  d w a  lat uplyw a, jak Muzeum 
techniczno-przemyslowe zalozone obywatelska 
szczodrobliwoscia D ra Adryana Baranieckiego, 

przetrwalo w ponurych murach, w zatechlej, wilgotnej 
atmosferze klasztoru, stworzonego dla religijnych roz- 
myslari, a nie dla energicznych objawöw zycia zakladu, 
ktdrego przeznaczeniem dzwigac biedny przemysl kra- 
jowy. Niejeden szemral, ze Muzeum bezczynne. Wy- 
padalo sie raczej dziwic, ze potrablo w takiem po- 
mieszczeniu dawac tak dlugo znaki zycia. Kto je zna 
z bliska tlumaczy sobie, ze wegetujac samo, nie mo- 
glo wydawac z siebie ozywczych promieni. Ale teraz 
maja nastac szczesliwsze czasy!

Muzeum doczekalo sie wreszcie, 2e pomyslano 
°  jcS° pomieszczeniu w osobnym, umyslnie ku temu 
celowi wzniesionym budynku. Dla uczczenia 40-letniej 
rocznicy rzaddw Najjasniejszego Pana, uchwalila Rada 
miasta d. 27 listopada 1888 r. zbudowac gmach dla 
Muzeum imienia Franciszka Jözefa I. Czekalismy co 
bedzie dalej. Juz byla obawa, ze sie skonczy na 
uchwale. Ale rzad odpowiedzialny przed koronq. za 
przyrzeczenie, zaczal urgowac gorliwie o jego wyko- 
nanie. W iec Rada miasta postqpila krok dalej. Na 
posiedzeniu d. 6 marca b. r. polecila Komisyi prze- 
myslowej zajac sie wypracowaniem programu na bu
dowe Muzeum.

Nielada zadanie dostalo sie Komisyi. Do czego tu 
nawiqzac, od czego zaczac i na czem sie oprzec? 
Gdyby Muzeum bylo tak czynna instytucya, jak po- 
dobne zaklady zagraniczne lub w innych prowincyach 
p anstw a, zadanie byloby bardzo ulatwione i proste.

Same objawy energicznej dzialalnosci bylyby wy- 
tycznemi momentami dla ukladajac}rch program. Ale

niestety, rzecz ma sie zupelnie inaczej. Dzis, gdy sie 
ma gmach zastosowac do instytucyi, istniejacej z göra 
dwa dziesiatki lat,  trzeba przedewszystkiem sama in
stytucya nagiac do pewnych norm i form dzialania. 
Chcemy stworzyc, ulepic naczynie, a nie wiemy wla- 
seiwie dla jakiej zawartosci. Moze ktos powiedziec na 
to, ze w istocie nie ma sie czem klopotaq, bo prze- 
ciez istnieje Statut muzealny. O n , okreslajac cele 
i srodki dzialania Muzeum, bedzie dostateczna wska- 
zöwka dla pracujacych nad programem. Zapewne, 
Statut istnieje, ale odkad? od kilku lat, tak. ze samo 
Muzeum dowiedzialo sie niedawno o jego istnieniu. 
Czyz to wystarczy? Zapewne, Statut istnieje, ale jaki? 
co w art? jak osnutv? Zreszta mniejsza o to, jaki 
on jest. Lecz gdziez ten Statut? Byl i jest t y l k o  n a  
p a p i e r z e .  S tatut muzealny byl dotad rzecza m artw a; 
instytucya nie miala nie wspolnego z jego normuja- 
cemi przepisami. S tatut zalegal w kurzach, a insty
tucya ciagnela zywot opatrznosciowy.

Dzis przychodzi wydobyc statutowe przepisy z kurzu 
aktöw, aby je poröwnac ze stanem, w jakim sie Mu
zeum znajduje. Im wieksza sie okaze röznica miedz}' 
tem, co jest, a tem, co powinno bylo b\x  wedlug sta- 
tutu, tem jaskrawiej przedstawia sie trudnosci zadania 
Komisyi przemyslowej. Rzecz naturalna. Komisya m a
jac dac program budowy, bedzie musiala orzec po
prostu w yraznie: Muzeum bedzie odtad taka a taka, 
nie inna instytucya. To sa trudnosci w zadaniu Ko
misyi. W  dalszym ciagu bedziemy sie starac szeregiem 
uwag wydatnic najwazniejsze momenta, jakie, naszem 
zdaniem, powinny odegrac glöwna role w pracy Ko
misyi. Tymczasem jeszcze kilka slow o wielkosci za
dania, jakie Rada miasta przyjela na siebie, uchwalajac 
budowe gmachu.

Nie chciejmy si? ludzic w pewnych kierunkach. 
Kto mysli, ze fundusz na wybudowanie gmachu jest 
wszystkiem, ten jest w grubym bledzie. Wybudowanie
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gmachu nie stanowi jeszcze instytucyi, nie decyduje 
o jej przyszlym, normalnym rozwoju, nie nada jej 
norm i srodköw dzialania. Komu sie zdaje, ze dotych- 
czasowe Muzeum,  rozlozone w szerokich monumen- 
talnych przestrzeniach, stanie sie ni ztad ni zowad, 
instytucyi, zdolnq do wydatnego wplywänia na pod- 
niesienie przemyslu, ten si§ myli bardzo. Azeby taka 
dzialalnosc byla mozebnq, •— a to jest giöwny i swiety 
cel — potrzeba dotychczasowe Muzeum p r z e b u d o- 
w a c  w e w n e t r z n i e ,  t r z e b a  j e  z o r g a n i z o w a c ,  
nadac mu czlonki ruchu i pluca do oddechania. Tak 
jest. Bo kiedy wiele innych Muzeöw przemyslowych, 
pozakladanych bez poröwnania pözniej, anizeli nasze, 
samem chlubnem spelnianiem swoich zadari, z nama- 
calnemi skutkami, zdobylo sobie warunki samoistnego 
rozwoju w osobnych budynkach, — nasze krakowskie 
z powodu niekorzystnych do najwyzszego stopnia wa- 
runköw pomieszczenia, nie moglo sie zdobyc na prze- 
prowadzenie organizacyi, odpowiedniej celowi. Brak 
statutu przez dlugie lata i niewprowadzenie go w zycie, 
od chwili, gdy istnieje — przeciez to takze wazne po- 
wody, dlaczego instytucya nie mogla zrobic wiele dla 
podniesienia przemyslu. Nawet dzis, kiedy ruch dazacy 
wszelkiemi drogami do podniesienia rekodziel, wzywa 
ja  slusznie do apelu, — Muzeum widzi sie bezwladne... 
bez srodköw do rzetelnego dzialania, nieledwie bez 
rak do pracy. Przypatrzmy sie blizej, a przekonamy 
sie, ze tak jest istotnie. Muzeum pracowalo przez dwa- 
dziescia dwa lata na gromadzenie zbioröw najroz- 
maitszego rodzaju. Doprowadzilo ilosc okazöw w roz- 
licznych dzialach do trzydziestu kilku tysiecy. Lecz 
czy to wystarcza; — czy sama liczba jest w stanie 
imponowac? Trzeba sie spytac w jaki sposöb takie 
znaczne zbiory przyszly do skutku, trzeba spytac, czy 
takie zbiory, choc wielkie liczebnie, moga odpowiadac 
glöwnemu celowi instytucyi, ktöra m a wplywac na 
podniesienie przemyslu — czy m ogi byc pödstawq. do 
dzialania w duchu zadan, jakie jej porucza martwy 
dotychczas Statut?

Naszem zdaniem — droga, jaka zbiory powstawaly 
glöwnie, nie mogla nadac okazom systematycznej war- 
tosci, •— a systematycznosc jest konieczna, jezli insty
tucya dqzy do stanowczych celöw. Droga ta  byla 
ofiarnosc prywatna — niezawodnie bardzo wielka, iscie 
patryotyczna i godna wszelkiego uznania, ale czy ra- 
cyonalna, madra, swiadoma, przewiduj^ca, to inne py- 
tanie. — Nie siegajac w swoich otiarach na grünt 
przeznaczenia instytucyi, nie troszczqc si§ o potrzeby 
zakladu, jego zadania w obec przemyslu krajowego, 
ofiarnosc nasza znosila wszystko bez braku, bez za- 
stanowienia —- bez okreslonego celu.

Dlatego zbiory, choc bogate liczebnie, nie odznaczaja

sie wewnetrznie, ani wybitnoscia w pewnych dzialach 
przemyslu i techniki, ani zupelnosciq i zaokrqgleniem 
obrazu w poszczegölnych, czesto najwazniejszych ga- 
leziach. Ich powstaniem nie kierowala mysl przewodnia 
czy to ta , ze one maja sluzyc ku podniesieniu rolni
ctwa; czy to, ze maja sluzyc za wzory dla ulepszenia 
technicznej strony rzemiosl; czy to, ze maja pomödz 
do rozbudzenia fabrycznego przemyslu lub ulepszenia 
domowych przemyslöw kraju; czy tez zgola, ze maja 
byc podstawq do podniesienia srednich rekodziel na 
stopieri wyzszej artystycznosci. Kazdemu, kto zna do
tychczasowe zbiory Muzeum, musi sie nasunqc podobny 
sposöb rozumowania. I slusznie, bo jezli jaka insty
tucya, to zwlaszcza Muzeum przemyslowe, nie po- 
zwala si§ w naszych stosunkach stworzyc przewaznie 
droge prywatnej ofiarnosci — chyba, ze ofiarnosc, tak 
jak w Niemczech, w Czechach, na Morawie, tchn<jlaby 
zrozumieniem zadan instytucyi i nie zalowala tego, 
co prawdziwie cenne materyalnie, technicznie i arty- 
stycznie, zlozyc na oltarzu instytucyi, majacej na celu 
dobro publiczne.

Idzmy dalej... Muzeum gromadzilo dotychczas bi- 
blioteke; staralo sie nieledwie wszystkie dzialy techniki 
i przemyslu zaopatrywac w rövvnej mierze w warto- 
sciowe dziela pismiennictw: francuzkiego, niemieckiego, 
angielskiego, polskiego itd. Bogactwo biblioteki dosiega 
6000 dziel, a pewne dzialy ksiegozbioru budzq, niepo- 
spolity szacunek u ludzi zawodowych. Lecz czyz i to 
wystarczy? I tu cyfra nie moze imponowac. W artosc 
biblioteki lezy w szerokiem jej iLytkowaniu. W  Mu
zeum nie mogla ona byc wyzyskan^, bo Zaklad do- 
piero w ostatnich czasach zyskal w ogöle miejsce na 
jej pomieszczenie i uporzadkowanie. Dopiero niedawno 
powstal przy niej jaki taki lokal dla publicznego ko- 

•rzystania z ksiegozbioru. Ale i to nie na wiele sie 
zdalo, bo ani biblioteka ani czytelnia nie rozporzEidza 
odpowiednim funkcyonaryuszem, ktöryby sluzyl zgla- 
szajacym si§ stronom. 0  ilez wi^c Zaklad mögl dzialac 
dwoma glöwnemi organami ? Sporadyczne uzytkowanie 
ze zbioröw i to glöwnie etnograficznych, — w celach 
czysto zewn^trznych, okolicznosciowych, najprywat- 
niejszej natury, nie jest przeciez istotnq. korzysciq, 
przyniesiona rekodzielnictwu i przemyslowi. Korzy- 
stanie tu i owdzie z ksiegozbioru, chociaz w ostatnich 
latach coraz czestsze ze strony artystöw i reko- 
dzielniköw, nie jest takze wyczerpaniem zadaii in
stytucyi.

Na czemze wi?c mogla polegac dotychczasowa 
dzialalnosc Muzeum techniczno-przemyslowego. Gdy 
zbiory nie powstawaly w wybitnych celach i dzialy 
ich nie organizowaly sie ze stanowcz^ mysl^ przewo- 
dnifj, gdy malo kto wiedzial, co Muzeum posiada i do
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czego d^zy, czyz mozna zqdac, zeby zbiory w obecnym 
stanie sluzyly za podstawe i jako wzory do studyöw 
rekodzielniczych lub artystycznych ? Caia dzialalnosc 
Muzeum nu 'iala sie tez opierac dot£j.d na tem, co juz 
dzis przestaje byc wlasciwie uwazane za istotny cel 
instytucyj tego rodzaju. Oto ludnosc miejscowa — 
a w sezonowych miesiacach przejezdna intelligencj^a, 
zaspokajala w zbiorach, — w niedziel^ bezplatnie — 
zreszt^ za oplat^ wstepu, odziedziczonq z czasöw sre- 
dniowiecznych i renesansowych, satysfakcye ogl^dania 
przedmiotöw, ktöre zadowalaja raczej prosta ciekawosc 
anizeli daja karme zmyslowi piekna. Sfera zwiedza- 
jt^cych muzealne zbiory ogranicza sie u nas na naj- 
nizsze warstwy ludu,  na dzieci, niedorostköw szköl 
ludowych i nizszych klas srednich zakladöw. W artosc 
takiego korzystania ze zbioröw, nie trudno cenic temu, 
kto zwiedzal sam wiekszq, ilosc podobnych instytucyj. 
Spytajcie wieksz^ czesc tych, co po uplywie godziny, 
opuszczaj^, sale zbioröw, jakie wyniesli z nich wra- 
zenie, a zauwazycie niezawodnie, ze taka publicznosc 
zachowuje w pamieci tylko przedmioty w pierwszej 
sali od wejscia, i ze to, co widziala pözniej nie pozo- 
zostawia juz najmniejszego wrazenia. Batwo tez zrobic 
spostrzezenie, ze wieksza cz§sc zwiedzaj^cych uderza 
i zajmuje nie to, co sie odznacza pieknemi formami 
i jest skonczonem stylistycznie, lecz to, co imponuje 
osobliwoscig. lub nieartystycznEj, oryginalnosci^,. Dla 
trafnego illustrowania takiego stanu rzeczy, warto 
przytoczyc fakt, jaki notuje w swej kronice kröl. Mu
zeum dla artystycznego przemyslu w Dreznie. Muzeum 
posiadalo nie pieknego, ale naturalistycznie uksztalto- 
wanego i pomalowanego hva z gliny. Publicznosc 
uwazala go za najgodniejszy ogladania okaz muzealny. 
Nie pomogla okolicznosc, ze go ukryto w kacie jednej 
z sal dla odwröcenia uwagi publicznosci w inna strone. 
Publicznosc znalazla przecie balwana i podziwiala go 
z konsekwencya, zdolna prawdziwie irytowac. Wreszcie 
wstawiono lwa na stale do skladu z rupieciami, i do- 
piero w ten sposöb zdolano uwag§ zwiedzajacych 
skierowac na rzeczywiscie dobre przedmioty. Moze 
ktos twierdzic, ze publicznosc odnosilaby wieksze ko- 
rzysci ze zbioröw, gdyby je ogladala z katalogiem 
w rijce, ktöryby ja  pouczal o jakosci, pochodzeniu 
i wartosci okazöw. Ale rzecz si^ m a inaczej. Pomi- 
na.wszy, ze katalog tego rodzaju, jest rzecza kosztowna 
i ze go mog^ zastapic w bardzo znacznym stopniu 
kartki na okazach, jak to jest rzeczywiscie w tutejszem 
Muzeum,  o blednosci owego twierdzenia przekonuje 
doswiadczenie kazdej instytucyi, posiadajacej katalog 
zbioröw. Publicznosc w takich Muzeach czyta i czyta 
z zacieklosci^., wlasciw^ naszej kulturze; chodzac od 
przedmiotu do przedmiotu, czyta, co o nim napisano,

rzuca przelotnie okiem na okaz, raczej dla przeswiad- 
czenia sie, czy jej Zarzad Zakladu nie wywodzi w pole, 
anizeli, zeby przejac w ducha forme, barwy i arty- 
styczna tresc przedmiotu. W  ogöle wiecej publicznosc 
zwraca w takim razie uwagi na katalog, poswieca sie 
suchemu czytaniu, tak, ze rozrywajac co chwila uwage, 
korzysta zanadto malo z pouczenia, co do artystycznej 
lub technicznej strony okazöw.

Rzecz wiec prosta, ze z takiego zwiedzania zbio
röw odnosi publicznosc nadzwyczajnie malo korzysci, 
i to zaröwno publicznosc inteligentna, jak zwykle 
tlumy, bo te najczesciej wcale nie potrafia zrozumiec 
okazöw. Daremnieby tez ktos wartosc instytucyi i do- 
nioslosc jej znaczenia, chcial oceniac podlug liczby 
indywiduöw, jakie sie przesuna w ci^gu roku przez 
sale zbioröw. Czy ich zwiedzi Muzeum trzy lub cztery 
tysiace, jak u nas, czy tez 30 lub 40 tysi^cy jak np. 
w Bernie, na Morawie lub w Muzeum austryackiem 
w Wiedniu, to nie decyduje jeszcze o znaczeniu i ko- 
rzysciach z zakladu; to moze miec, co najwyzej, wplyw 
materyalny w kasie z biletami wstepu. Dla moralnego 
wplywu instytucyi nie ma to prawie zadnej donioslosci; 
zgola zas nie moze byc uwazane za jej dzialanie w du- 
chu podniesienia kraj owego przemyslu lub rozpowsze- 
chnienia smaku.

Samo zatem istnienie zbioröw przemyslowych, cho- 
ciazby zwiedzanych najliczniej, samo istnienie ksiego- 
zbioru, chociazby najobfitszego, a wcale nie, albo malo 
uzytkowanego, nie ma donioslosci, ani dla miasta, ani 
dla kraju, jestto martwy kapital, lezacy w plesni za- 
pomnienia. Tylko nalezyte uzytkowanie zbioröw ze 
strony sfer rekodzielniczych i technicznych — moze 
sie przyczynic do istotnego podniesienia rzemiosl i ich 
przedstawicieli. Zorganizujcie wiec Zaklad przed prze- 
niesieniem go do wlasnego budynku i dajcie go po- 
znac galeziom pracy, ktöre decyduja o dobrobycie 
miasta i kraju.

Z tego sie pokazuje, jak wielkie zadanie wziela na 
siebie Rada miasta. Uchwalajac budowe Muzeum, 
sankcyonowala zarazem koniecznosc wprowadzenia Za
kladu na zupelnie nowe toiy. Nie dose jednak usy- 
stematyzowac i uzupelnic zbiory; nie dose otworzyc 
biblioteke dla powszechnego uzytku; trzeba jeszcze 
zapytac, jakie inne organa maja powstac w instytu
cyi, aby wyzyskaly rzeezone zbiory ku celom podnie
sienia przemyslu ; trzeba zapytac na czem m a polegac 
wplyw instytucyi na zewnatrz ? Wszystko to jest kwe- 
stya otwarta dotad, bo Statut nie zostal wprowadzony 
nigdy w scisle wykonanie. W szystko to jest zarazem 
najzywotniejszq. kwesty^ i nie wypada sie ludzic, ze 
do jej rozwiqzania potrzeba dwöch walnych rzeczy, 
t. j. pieniedzy na rozumne urzeczywistnienie statutu.
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i gm achu, ktöryby przepisom statutu odpowiadal jak 
najpraktyczniej.

Pierwsza kwestya, kwestya pieniedzy, nie jest nasza 
rzecza. Kto buduje Muzeum, ten pomyslal zapewne,
0 tem, ze je wznosi dla instytucyi, ktöra ma zywotne 
warunki exystencyi, a nietylko powöd istnienia w chel- 
pliwem nasladownictwie; ktöra jest nieodzownie po- 
trzebna i musi spelnic swoje zadanie. Ten powinien 
byl przewidziec z göry, ze w nowym gmachu wypadnie 
ja  urzadzic odpowiednio, co sie oczywiscie nie da 
uskutecznic bez sporego grosza. Grosz musi sie tez 
znalezc. Azeby jednak ten grosz nie byl wyrzuconym 
marnie, azeby niösl moralne, skoro juz nie materyalne 
odsetki, rzecza jest pierwszorzednego znaczenia wzniesc 
budowe Muzeum na podstawie programu, ktöryby byl 
sumiennem urzeczywistnieniem s t a t u t u  i n s t y t u c y i
1 r e g u l a m i n u  co do wewnetrznego urzadzenia ca- 
lego Zakladu. Jak powiedzielismy — Statut dla Mu
zeum istnieje — tylko spoczywal martwy w kurzacb 
aktöw. Nie istnieje niestety, zapowiedziany w statucic 
regulamin. Naturalnie, ze brak jego najci^zej odczuje 
Komisya, ktörej poruczono opracowanie programu. 
Regulamin bowiem powinien normowac rozklad i upo- 
rzadkowanie zbioröw co do jakosci i ilosci, urzadzenie 
biör i przynaleznych do Zakladu instytucyj jak : szkoly, 
warsztaty, pracownie itd. A wiec taki regulamin za- 
stapilby owa dyrektywe, jaka w innym razie stanowi 
obraz rzeczywistej dzialalnosci Muzeövv przemyslowych 
na wewn£j.trz i zewnatrz. Co w statucie jest wypo- 
wiedziane jako ogölna teza, to w regulaminie bywa 
rozwiniete w szczegölach. W ielka wiec szkoda, ze 
nam brak regulam inu!

P ozosta je  ty lk o  Statut, ja k o  deska ratun ku przy 

op raco w an iu  program u. O sw iecic go  i rozw in ac w  glö- 

w n ych  za ry sa ch  w  m y s l, ja k b y  to pow inien  uczyn ic 

regulam in, bedzie naszem  zadaniem .

Dotycbczasowy Statut muzealny nie möglby byc 
naszem idealem. Ci, co go stanowili, nie stali na wy- 
zynie zadania. Konwencyonalne zestawienie kilkunastu 
paragraföw, przepisanych ze statutöw innych insty
tucyj podobnego rodzaju, — jak sie to niestety dzieje 
zazwyczaj ze szkoda rzeczy, — nie moze uchodzic za 
wyraz zrozumienia zadan, jakie instytucya mialaby 
u n a s  do spelnienia. W  ekonomicznych, handlowych, 
szkolno-przemyslowych i rekodzielniczych warunkach, 
jakie sa wlasciwe dotad naszemu miastu i krajowi, 
Statut Muzeum przemyslowego powinien byc opraco- 
wany sumiennie i scisle wedlug potrzeb stanu reko- 
dzielniczego, powstaj^cego szkolnictwa przemyslowego 
i techniczno-artystycznycb stosunköw kraju i szerszej 
okolicy miasta. Jego zadaniem jest nietylko puscic 
organizm w ruch,  lecz, co jeszcze wazniejsze, zape-

wnic temu ruchowi trwale istnienie, normalny rozwöj 
w kierunku coraz post^powszym i racyonalniejszym, 
w coraz pozyteczniejszym stopniu. Sumieniem, ze tak 
powiemy, takiego statutu winno byc jak najgrunto- 
wniejsze obmyslenie takich tylko paragraföw, co do 
ktörychby mozna byc zupelnie pewnym, ze doprowa- 
dz^ do wplywowego oddzialania na podniesienie kra- 
jowego przemyslu. Inaczej kazdy grosz, wlozony m ar
nie w instytucyi, möglby na drodze bezposredniego 
dzwigania przemyslowych sil kraju przy niese rzetel- 
niejsze owoce. Mamy szereg swietnych przykladöw na 
Muzeach bawarskich, saskich, czeskich i morawskich, 
ze troskliwe i stanoweze urzadzenie instytucyj w mysl 
tak pojetego statutu, zapewnia ich dzialaniu na prze- 
mysl krajowy znakomity rozwöj. Coraz wieksze za- 
slugi okazywane na tem polu, jednaji im tak ze 
strony autonomicznych jako tez rzidowych wladz, 
a co stokroc donioslejsze, ze strony iinansovvych in
stytucyj i osöb prywatnych, prawdziwie patryotyczne 
materyalne poparcie, ktore jest wyrazem nalezytego 
zrozumienia publicznego interesu.

P ojm u jac w tym  duchu Statut m uzealny, jakim - 

kolw iek  on ju z  je s t , rozum iem y dzialalnosc instytucyi 

w n a ste p u jic y  sp o sö b :

Nalezyte uzytkowanie ze zbioröw jest mozebne 
jedynie wtedy, gdy takowe skladajq. sie z okazöw, 
ktore przemyslowi i technice mog.'j. sluzyc istotnie jako 
wzory, a wiec juzto jako wzory bezposrednie w ory- 
ginalnych przedmiotach dawnego rekodzielnictwa, juzto 
jako sumienne ich kopie i nasladownictwa. W  takim 
razie osi^ga si^ röwnoczesnie dwa wielkie cele, tj. ma 
sie Zaklad z charakterem umiejetnym, w ktörym nauka 
moze spelniac swoje najwybitniejsze zadanie: badanie 
prawdy w historyi przemyslu. Ten kierunek i ten cel 
jest waznym szczegölnie u nas, gdzie badania nad 
dawnym przemyslem nie zostaly jeszcze dokonane 
ani w czesci, gdy tymezasem gdzieindziej dawno nas 
w tem wyprzedzono. Istnienie artystycznych wzoröw 
przeszlosci w Muzeach przynioslo nietylko nowocze- 
snemu przemyslowi nieobliczona korzysc, lecz takze 
badanie rozwoju dawnych rekodziel umiejetna drog.'i 
na okazach, dzialalo pobudzajrico, tchnelo zaufanie 
w ducha rekodziel i podnosilo je moralnie. W  tysia- 
cach prelekcyj przedstawiano tarn m ajstrom , czela- 
dnikom i terminatorom wielkie przyklady przemyslu 
z czasöw renesansu. W  ten sposöb historyczne ba
danie mialo istotnie cbwalebny udzial w podniesieniu 
rekodziel. Ono pierwsze skierowalo uwage rzemiosl 
na rzetelnie znakomite wzory. Tacy badacze jak E i
telberger, Falke, Bücher, a do pewnego stopnia i G. 
Semper w Niemczech byli lub sej. historykami sztuki, 
ktörzy slowem dojrzalem na studyach, otwierali reko-
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dzielnikom dzisiejszym oczy na pieknosci dawnego 1 
przemyslu. Tacy ludzie byli tez zarazem kierownikami 
Muzeöw przemyslowych.

Ale jakkolwiek wyzyskanie zbioröw muzealnych 
dla historycznych badari jest rzecza bardzo wazng, 
nie moze ono byc jedynym celem takowych. Naj- 
wieksze znaczenie ma ich bezposrednie zastosowanie 
jako wzoröw dla nowoczesnego przemyslu. Rekodziel- 
nik musi sie przyzwyczaic do ogladania dawnych oka- 
zöw i nauczyc sie rozeznawac na nich to, co one 
majg wspölnego z naszemi czasami, azeby te momenta 
mögt obröcic korzystnie na wlasny dzisiejszy uzytek.
W  ten sposöb przestanie byc kopista, przejmie sie spo- 
sobem myslenia dawnych mistrzöw rekodziela i przy- 
czyni sie ze swej strony do dalszego stylistycznego 
rozwoju.

Azeby wiec Muzeum moglo rozwinac dzialalnosc 
w powyzszem podwöjnem znaczeniu, potrzebuje sie 
skladac przedewszystkiem z nalezycie rozlozonych, 
jasno uporzadkowanych zbioröw. Te sa dwojakiego 
rodzaju; po pierwsze: oryginalne lub nasladowane 
okazy przemyslu, techniki, materyalöw i powtöre: 
zbiory rysunköw czyli reprodukowanych wzoröw.

C. d. n.

  --

PLANTACYE WIKLOWE
i ich  w a z n o S ö  ze w z g le d u  n a  zdziczen ie  

r z e k  n a s z y c h .

(Ciag dalszy.)

III.

o ktörych w poprzednim usteple mu
ss]. niezawodnie bardzo pocieszajacemi
: nie mozemy jednakowoz twierdzic,

aby one wystarczal'y do polepszenia oplakanego stanu 
naszych rzek podgörskich, aby mogly powstrzymac
istotnie dalsze zdziczenie tyclize.

Jesli inspektorowie lesni nie znajda odpowiednicgo, 
sprezystego poparcia u wladz do tego powolanych, to 
niiino najlepszej swej wiedzy, woli i milosci kraju, za
dania swego nie spel’nia. Oddzial techniczuy dla zabu- 
dowywania potokow görskich, zbyt malo ma sil zawo- 
dowycli i zbyt jest szczuplym, aby mogi obsluzyc kraj 
tak rozlegiy jak Galicya; skronme jego fundusze, na 
roboty ochronne przeznaczone, moga zaledwie wystarczyc 
na najniezbe.dnicjsze roboty w dorzeczaeh uajbardziej
zdziczalycl), a poniewaz szczupty personal oddzialu znie- 
wolony jest odbywac podroze slhzbowe po calyin kraju, 
gdyz na zachod od Przemysla az do dorzecza Bialki,

wilisni)
objavvai

a na wschöd az do dorzecza Czeremoszu, przeto nierna 
tylo wolnego czasü, aby mögl udzielac stronom prywat- 
nym rad i wskazowek na doswiadczeniu opartych.

Z drugiej strony trudno zadac takze, aby Minister- 
stwo rolnictwa zakupilo na rzocz skarbu paiistwa ws zy s t -  
k i e  majatki zniszczeniem zagrozone.

Wobee takicli stosuiiköw, byl’oby Idedem nie do 
darowania, gdybysmy przypatrywali sie tylko zarzadze- 
niom rzadu i spuscili sip na dobre cheei tegoz, sami 
zas opusciwszy rece bezczynnie mniemali, ze nam w tej 
sprawie juz nie wiecej czynic nie nalezy — ze nie w niej 
i dla niej uczynie nie jestesmy w stanie; bytoby nie- 
l'ozsadkicm mniemac, ze nam rzad wszystkie wyniszezone 
lasy z czasem do porzadku doprowadzi, pustki zalesi, po- 
toki zabuduje — a podniesione majatki do spokojuego 
i rentownego uzytku odda.

Nie ludziny sie. Tylokrotnemi kleskami nauczeni, 
powiunismy sie pozbyc obojetnosci, zerwac z syMemem 
spuszczauia si§ na los szczescia i bieg wypadköw, a za- 
jac gorliwie ochromiemi srodkami. Ci co najbardziej 
zagrozoui, a wiec wlaseiciele nmiejszych i wiekszycli 
niajatköw lesnycb, powinniby najpierw zaswiecic przy- 
kl’adem; powinniby zrzee sie chwilowych zyskdw osie- 
ganych niszczeniem lasow, a natomiast przystapic do 
zalesiauia wyrabanycli i do rozumnego zagospodarowania 
istniejacycli jeszeze przestrzeni lesnych; powinniby roz- 
poezac samoistnie zabudowanie tworzacycli sie potokow, 
niin one stana sie zrödlem nowej kleski: powinniby do- 
■l'ozyc starania, aby w ich majatkaeh nie tworzyty sie 
nowe rumowiska i zwiry u zrodel rzek i potokow.

Wielkoscia praey zrazac sie nie nalezy, majac zawsze 
przed oczami wielkosc kazdej nastapic inogacej kleski, 
ktora zbyt dl’ugo czekac na siebie nie kaze. Gdy nas 
na regulacya systematyezna, w wielkiin stylu i wielkim 
kosztem przeprowadzona nie stac, probnjmy czy niema 
mniej kosztownych sposoböw, aby przynajmniej w czesci 
zl'emu zaradzic i to zl'e umniejszye, Zdaje nam sie ,  

ze dalsze zdziczenie rzek naszych powstrzymac mozna 
w zuacznej bardzo czesci przez srodek bardzo pojedyu- 
czy, bardzo mal’ych wymagajacy nakladöw; przez sro
dek. do ktorego zastosowania wiecej dobrej woli, przy- 
jenmej pracy i cierpliwosci, niz pieniedzy potrzeba.

Srodkiem tym jest obsadzanie odsypisk nasza skronma, 
poczciwa wiklina.

Wiklina pospolita rosnie z naturalnego zasiewu. przy 
sprzyjajacych warunkacb, bardzo szybko; do wzrostu 1a- 
kiego potrzebuje ona jednak zacisza, grunt.ii bardzo na- 
mulistego, wilgotnego, majaeego domieszke piasku; musi 
byc dla oebrony przeciw silnym pradom wezbranej wody 
osl'onieta wyzsza, starsza wiklina; nie porosnie ona jednak 
predko, albo i wcale nie porosnie na nagich piaskach 
i szutrowiskach, bez namulu, wystawiona na prad wy-
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sokiej wody i dlatego istniejace wikliny bardzo powoli 
powi^kszaja sie w kierunku od brzegu ku srodkowi rzeki. 
Tak si§ zachowuje wikliua w stanie natury.

Chcac wywolac na odsypiskach tnvaly i szybki po- 
rost wikliny, aby przez nia ustalic odsypiska i wplynac 
na korzystne uksztältowanie sie koryta wody, nie nalezy 
tego zostawiac zasiewowi naturalnemu., ale trzeba wikline 
s ad z i c ,  a plantacye wiklowe w pierwszym zwlaszcza 
okresie istnienia troskiiwie p i e l e g n o w a c .

Do sadzenia nadaje si§ w naszym klimacie bardzo 
dobrze kilka rodzaji wikliny, a mianowicie salix vimina- 
lis, odpowiednia takze do robot koszykarskieh i salix 
purpurca, odznaczajaca sie czenvonym kolorem naskorka 
u rocznych preei, röwniez do robot koszykarskieh przy- 
datna, wreszeie zwykl’a wikliua salix helix.

W dolnych i srednich biegach rzek, gdzie odsypiska 
zlozone sa z drobnego szutru i piasku oraz z namulku, 
albo tez z samego piasku z namulkiem, zalozenie plan- 
taeyi wiklowych nie napotyka na zadne trudnosci. Sa- j 

dzonki przyjmuja sie bardzo szybko, a jedynie na wyz- 
szyeh odsypiskach, bardzo piasczystych a malo wilgotnyeh, 
zdarza sie, ze sadzenie trzeba powtörnic przedsiebrac.
W  pravridlowych stosunkach plantacye rozwijaja sie bar
dzo szybko; obsadzone odsypisko podnosi sie wT miare 
porostu wikliny i w miare powtarzania si§ wyzszych 
stanow wody bardzo znacznie, tak, ze po 4 — 6 latach 
w miejscach dawniej zapiasczonych i przepelnionych 
odsypiskanri nizkiemi a zmiennemi, powstaja nowe wy- 
sokie brzegi porosniete liujna wiklina, z ktörej wygödnie 
uzytkowac mozna.

Sposob sadzenia wikliny, czy to w rzadkach, czy 
w gniazdach jest tak powszechnie znany, ze opisu tej 
czynnosci nawet powtarzac nie potrzeba, to jedynie przy- 
pominamy, ze klimat nasz wymaga sadzenia wikliny 
nad rzekami t y l k o  na wi o s n e ,  zaraz po zejsciu lodow 
i obeschnieeiu odsypisk, zatem od 15 marca do kohca 
kwietnia; sadzenie jesienne jest zbyt ryzykowne, gdyz 
lody w nastepnej wiosnie splywajace, niszcza wiecej jak 
50°/0 sadzonek, tak ze z wiosna dosadzac trzeba znaczna 
ilose plantacyi.

0  wiele trudniej jest zalozyc plantacye wiklowe 
w gornym biegu rzek, gdzie odsypiska sa zlozone z gru- 
bych kamieni i zwirn, zas wielkie wody malo piasku 
i namul’u ze soba niosa. Olicac w tych biegach plauta- 
cye zalozyc i utrzymac, potrzeba znaczniejszego nakladu, 
wiele wytrwalosci i dobrej woli, a zwlaszcza cierpliwosci, 
aby sitj nie dac pierwszym nieudalym pröboni odstraszyc.

Wiklina rozwija sie w tych gornych biegach rzek 
bardzo powoli, a to z powodu braku zyznego namulku, 
ktory sie zaledwie tylko miejscami wyjatkow'o osadza, 
oraz z powodu silnego pradu wody, ktöry delikat.ne 
w poczatkach roslinki niszezy lub szutrem zasypuje. |

Z tych tez powodow znajdujemy w gornych biegach 
rzek i potoköw bardzo malo plantacyi wiklowych i w ra- 
zie zapotrzebowania faszyn do wodnych budowli w oko- 
licach görskich, musimy je sprowadzac z nizinnych 
biegow'.

Z powryzszego nie wyuika jednak, aby zalozenie 
i utrzymanie plantacyi wiklowych w gornych biegach 
rzek nalezalo do niemozebnosci. Owszem, jest ono mo- 
zebnem, trzeba sie tylko przedewszystkiem postarac, aby 
na kamienistych odsypiskach znalazlo sie troche piasku 
i namulku. W tym celu nalezy wykonac w poprzek od
sypisk plotki grodzoue ze swiezej wikliny, na 20 do 30 
ctm. wysokie, albo tez przytwierdzic na poprzek odsy
pisk kiszki ze swiezej wikliny, 15 do 20 ctm. grübe 
i przysypac jedne lub drugie warstwa urodzajnej ziemi. 
Jezeli wkrötce po wykonaniu tej czynnosci nie nastapi 
mocniejsze wezbranie wod, ktoreby zburzyc moglo swieze 
plotki lub kiszki, to swieza wiklina w jednych lub dru- 
gich ]noze sie dobrze przyjac i rozwinac, tak, ze nastepna 
wysoka woda, tylko czesciami moze je uszkodzic lub 
zniszczyc; w kazdym razie jednak miedzy plotkami lub 
kiszkami, zalozonemi w odstepach od 10 do 20 metröw, 
zlozy woda czesc szutrow i piasku; szutrowisko podniesie 
sie o 20 do 30 ctm. a nawet i wiecej. Przyjeta raz 
wiklina rosnie dalej, a w miare rozrastania sie tejze 
gromadzi si§ w czasie nastepnych wod okolo krzaczkow 
troche namulu, sluzacego za pozywienie dla przyjetej 
wikliny, ktöra skutkiem tego bujniej wzrastac bedzie.

Gdyby sie nawet pierwsza i druga pröba nie udala, 
zas plotki i kiszki tylko jedynie podniesienie odsypiska 
spowodowaly, juzby sie przez to osieglo pewna korzysc, 
gdyz im odsypisko jest wyzsze, tem wiecej sie na niem 
osadza piasku i namulu, zatem podkladu, jaki do wzrostu 
i rozwoju wikliny jest potrzebny.

W celu ochronienia plantacyi wiklowych w' gornych 
biegach rzek zalozonych, potrzeba bardzo czesto wykonac 
pomniejsze budowle ochronne, badz, aby mniejsze ramio- 
na zamknac, badz, aby odsypiska z brzegami polaczyc, 
badz, niekorzystny prad wody z jednego koryta w drugie 
odwrocic. Takie pomocnicze budowle mozna wykonac 
z ptotkow dwöch lub trzechrzedowych, grubym kamie- 
niem wypolnionych, do czego uzyc mozna zwyklego 
miejseowego robotnika, a co nieznacznyin da sie wyko
nac nakladem pracy i pieniedzy. Budowle takie moga 
oddac znakomite uslugi, bylesmy ich nie wykonywali 
zbyt wysoko i nie kusili sie, aby z ich ponioea prze- 
prowadzic radykalna zmiane kierunku pradu wody. Bu
dowli takich nie nalezy röwniez zbyt na wode wysuwae: 
trzeba zastösowac si^ do charakteru rzeki; nie zmieniac 
pradu wody przemoca, ale powoli, systematycznie i z cier- 
pliwoscia; w granicach istniejacych brzegow zniewalac 
wode lagodnie, aby sie z czasem tarn zwrocila, gdzie ja
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istotnie miec pragniemy. Dlugiemi i wysokierai po- 
przecznemi budowlami, ktöre zniewolic maja wode, aby 
n a g l e  zmienila swöj bieg dotycliczasowy, nietylko sie 
na rzekach gorskich celu nie osiega, ale ich stan w bar
dzo wysokira stopniu pogarsza; wody bowiem görskie 
zadnych gwaltöw nie znosza i kazda radykalna, chocby 
najsilniej zbudowana zapore niszcza i roznosza, podezas 
gdy male srodki uzyte zwolna i cierpliwie, bardzo wiele 
zdzialac moga.

Z powyzszego wynika, ze zalozenie. plantacyi wiklo- 
wyeh w korytach rzek gorskich jest daleko trudniejsze 
i wiecej kosztowne, jak podobne zalozenie w biegach 
srednieh i dolnych, ale tez wiekszy naktad pracy i kosztu 
wynagradza sic wiekszemi korzysciami, jakie ztad wy- 
plywaja.

Azeby sadzeniem wikliiiy zamierzony cel osiegnac, 
potrzeba koniecznie starac sie takze o ubezpieczenie brze- 
göw unvistych i na zerwanie narazonych. Przez to po- 
wstrzymuje sic tworzcnie nowycli szutröw i piasköw, 
przez to nastaje moznosc skoncentrowania wody w jednem 
korycie. Jezeli sie zaniedba ubezpieczenia brzegow prze- 
eiwleglyeh, na zerwanie narazonych, to saraein jedynie 
sadzeniem wikliiiy na odsypiskach, ktöre sie w skutek 
przyjecia plantacyi podnosza, mozna tylko uklad rzeki 
pogorszyc, mozna osiegnac skutek wrecz przeciwny za- 
mierzonemu, tj. sklerowac prad wody wl'asnie ku brze- 
gom najbardziej zagrozonynp a przez to narazic urodzajne 
przestrzenie gnintu na nieochybne zniszczenie.

W zakretach l'agodnych i na przestrzeniach prostych, 
zabezpiecza sic urwiste brzegi przedewszystkiein przez 
zeszkarpowanie w stosnnkn 1 : 11/2. Stope takicj szkarpy 
ubezpiecza sie ppjedyiiczym lub podwojnym pl’otkiem; 
uliocz zas sama chwyta sie w plotki grodzone okol'o 
20 ctm. wysokie, w odstepach 1 5  m. od siebie, w ksztal- 
cie szachownicy wykonane, a nadto sadzi sie na niej 
sadzonki tak saino jak na odsypiskach. Wiklina i kolki 
plötöw znajduja na brzegach namulistych wiecej pozy- 
wienia jak na odsypiskach, zatem przyjmuja sie pewniej 
i porastaja szybciej, a skoro sie raz rozrosna, stanowic 
beda bardzo skuteczna ochrone brzegow przeciw zerwa- 
niu. O bl'ogich skutkach takiego ubezpieczenia brzegow 
przekonac sie mozna np. na görnej Wisle powyzej Oswie- 
cima, gdzie wlöscianie plotkami i wiklina tak skutecznie 
sie bronia, ze od czasu pomiaru katastraluego w r. 
1S48— 1854 mimo tak nadzwyczaj krctego biegu, ze 
drugiego podobnego trudno znalezc w naszym kraju, 
röznicy w polozeniu brzegow prawie domierzyc sie nie 
mozna.

W miejscach Imrdzo zerwanych i w ostrych zakolacli 
z silnym pradein wody, konieeznem bedzie zalozenie 
budowli ochronnych, znaezniejszych, gdyz tarn samo

sadzenie wikliny i grodzenie slabych plotköw nie wy- 
starczy.

Z wszystkiego cosmy dotychczas powiedzieli wynika, 
ze sadzenie wikliny w gorskich rzekach jakkolwiek tru
dniejsze i mozolniejsze, nie jest jednak niepodobnem. 
zas sadzenie ich w dolnych i srednieh biegach nalezy 
do zadan zupelnie latwyeh. Wobec- tego dziwic sie wy- 
pada, i zapytac, dlaczego w tym kierunku tak bardzo 
malo zdzialano, zwlaszcza, ze juz przepisy policyi wodnej 
z r. .1842 zalecaja i nakazuja sadzenie wikliny.

Przypisujemy to röznym czynnikom. Przedewszvst- 
kiem opieszalosci wlascicieli gruntöw do rzek przylega- 
jacych, ktörzy okölniki urzedowe ignoruja a na odnosne 
wezwania wladz weale nie odpowiadaja. Przypisujemy 
niezrozumieniu wlasuego iutere.su i brakowi pojecia, ja- 
kiego donioslego zuaczenia nabieraja systematycznie za- 
ktadane plantacye wiklowe; przypisujemy to wladzom 
samym, tak rzadowym. jak autonomicznym, ktöre zajete 
sprawami biezacej chwili i pisanina olbrzymia, nie maja 
dose czasu, aby sie gorliwiej zajac ta sprawa, zwlaszcza. 
ze wl'adze te jakos nie zdaja sie wierzye w przepisy 
z r. 1842 i uwazaja je za przestarzale.

Z takich to przyczyn o sadzeniu wikla nikt nie my- 
sli — l»o przeciez usilowan kilku zaledwie wlascicieli nad 
Wisla, Sauem i Dunajcem i to w ostatnich 3 latach, 
oraz usilowan rzadu przy regulacyi Wisly, jako zbyt od- 
osobniouych, nawet w raclmbe brac nie mozna.

Zwröeiö uwage wypada jeszcze na jedne okolicznosc. 
Sadzenie wikliny na odsypiskach tylko w tym razie wy- 
dac moze korzystne wyciski, jezeli bedzie wykoiiywam* 
z potrzebna znajomoscia rzeczy i pod kontrola wladz do 
tego powolanycb. Moze ono bowiem, zle i niestösownie 
uzyte, stan rzek naszycli jeszcze bardziej pogorszyc. P o 
t r z e b a  wiec,  a b y  w l a d z e  p r z e k o n a n e  o wiel -  
k i i* j w a z n o s c i p 1 a n t a c. yj w i k 1 o w y c 11; w 1 a d z e. 
k t ö r e  w o s t a t n i c h  l a t a c h  t a k  l i c z n e  w te j  
s p r a w i e  w y d a w a l y  o k ö l n i k i ,  u j e l y  s p r a w e  sa- 
d z e n i a  w i k l a  w s i l n a  dloi i  s w o j a  i a b y  j a  prze-  
p r o w a d z i l y  s y s t e m a t y c z n i e ,  w e d l u g  p l a n u  
z g o r y  o b m y s l o n e g o .

Wypracowanie takiego planu, nie powinnoby obeenie 
natrafic na zadne trudnosci. Wszakze mozna go skreslic 
na podstawie dokladnego pomiaru rzek podkarpackich, 
jaki w r. 1885, kosztem panstwa i kraju zostal wyko- 
nany. Plany sytuacyjne oraz badania co'do normalnej 
szerokosci profilöw, opracowane wtedy, stac sî ; moga 
przynajmniej pozytecznemi dla sprawy racyonalnego ob- 
sadzenia odsypisk, skoro o szerokiej, systematycznej re
gulacyi rzek w najblizszym czasie mowy byc nie moze.

(Oiqg ilalszy nastapi.)



2 0

KRAKOWSKIE ZABYTKI
(/ ryc ina .)

to tylko zwiedzal Krakow, musial zäuwazac, ze 
zabytköw koscielnego i wojennego budowni-
ctwa zachowalo sie w tem miescie znacznie 

wiecej, jak zabytköw cywilnej architektury, a w kaz- 
dym razie pierwsze zachowaly si§ lepiej jak drugie. 
Tlumaczy si§ to wiekszem poszanowaniem dla dziel 
wznoszonych na chwale 
Boza lub ku wlasnej 
obronie, oraz okoliczno- 
scia, ze pomniki reli- 
gijne nie wymagaly ni- 
gdy takich gruntownyeh 
zmi an, jakie potrzeby 
cywilizacyjne wieköw 
przedsiebrac musialy w 
domach prywatnych, 
chcac ich mieszkalnosc
i wygode zastösowac do 
zmiennych potrzeb cc- 
dziennego zycia pokolen 
po sobie nastepujacych.
Zreszta nataki  stan po- 
mniköw swieckiego bu- 
downictwa wplynela je 
szcze i ta  okoliczno:'c, 
ze o ile mieszczanstwo 
chetnie ponosilo ofiary 
na wznoszenie religij- 
nych budowli i zadalo 
ich wspanialego wygla- 
du, o tyle malo dbalo
0 zewnetrznosc siedzib 
wlasnych, a w najlep- 
szym razie, wszystkie 
usilowania estetyczne 
przenosilo do ich wn^trza, stwarzajac w niem stylowo 
ubrane swietlice. W yjatek pod tym wzgledem stano- 
wilo mieszczanstwo w XVI wieku, gdy obaj Zygmunci, 
dawali z siebie przyklad, wznoszac pomnikowe budo- 
wle swieckie; gdy stolica panstwa gromadzila w sobie 
caly zastep bogatych, moznych i wyksztalconych ro- 
döw mieszczanskich i szlacheckich, a artysci obcy
1 swoi pielegnowali wykwintny wloski renesans. Na 
jego wdzieki nikt nie mögl zostac obojetm-m, i nawet 
mniej zamozni starali sie o ozdobienie swych kamienic 
portalami kamiennemi, wegarami okiennemi misternie 
wykutemi — jesli ich stac nie bylo na wzniesienic ca-

lego domu w stylu odrodzenia. Pozary i klqski zni- 
szczyly wiele sladöw tych usilowari, pozostalo jednak 
choc tyle, aby dac swiadeetwo o dawnym smaku, 
wykwincie i bogaetwie krakowskiego mieszczanstwa 
i duchowienstwa.

Jednym z najpiekniejszych okazöw jest portal domu
dziekanskiego przy ulicy 
Kanoniczej (1. Orient. 21) 
ktöry przedstawiamy na 
zalqczonej rycinie. W}'’- 
konal go w r. 1550 , 
budowniczy krakowski 
Gabryel Slonski, uro- 
dzony w r. 1520 i wy- 
ksztalcony na architekte 
przez mistrza Antoniego 
da Fiesole, z ktörego 
cörka Agnieszka ozenil 
sie w tymze roku. Por
tal ten byl jedna z picr- 
vvszych roböt znakomi- 
tego pözniej architekty, 
ktöremu powierzali ro- 
boty tacy wielmoze jak 
Stanislaw hr. Tenczyn- 
ski wojewoda krakow
ski, biskup l ;ilip Pad- 
niewski , bogaci micsz- 
czanie jak Erazm  Cze- 
czotka Tlokiriski, Mi- 
kolaj Baranowski, Hi- 
polit Picconi, Krzysztof 
Helliling; ktöry b^d^c 
budowniczym miejskim 
miedzy r. 1564 a 1569 

stawial z fundamentöw arsenal miejski, przebudowywal 
dom zwany »Podelwie«, a ktörego wreszcie zaufanie 
korony powolalo w r. 1573  na zaszczytny stolec rajey 
miasta i burmistrzowskie krzeslo w stolicy panstwa. 
Gabryel Slonski umarl w r. 1590 sj-t slawy i rozglosu, 
pozostawiajqc po sobie caly szereg prac artystycznych 
i dwöch znakomitych uczniöw: Jana Michalowicza 
z Urz^dowa i Aug. Litwinka.

Zdaje nam si§, ze niepotrzebujemy objasniac ryciny 
i rozwodzic sie dlugo nad przymiotem architektoniki 
portalu. Möwi ona sam a za siebie do kazdego technika, 
rozumiejaeego formy renesansowego stylu. ] | '  J  ]pr
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N O T A T K I  T E C H N I C Z N E .

Motory dla sredniego przemyslu. W ezasopismie 
„Zeitschrift des Vereines deutscher Ingenieure“ odpo- 
wiada j). E. Diehl na pytania: „Jakie inomenta powinny 
byc decydujacemi przy wyborze motoru dla mal'ego prze- 
myslu ?“ i „Jakie koszta ruchu pociaga za soba motor 
o sile jednego konia w röznych systemach?“. P. Diehl 
bierze na uwage motory wodne, gazowe, petroleowo, 
poruszane ogrzanem powietrzem jako tez parowe, i uj- 
muje warunki, jakim one powinny czynie zadosc, w na- 
stepujacych punktacli: 1. Mozebuosc ustawienia w do-
wolnem nliejscu zardwno w obrebie jako tez pod 
zamieszkanemi przestrzeniami i na göruych pietrach.
2. Zbytecznosc pozwolenia wladzy na ustawienie. 8. Mala 
potrzeba co do przestrzeni. 4. Zbytecznosc szczegölnej 
obslugi. 5. Motor nie moze przeszkadzae i szkodzic 
sasiedztwu ani dymern, ani sadza, ani loskotem i t. d.
<5. Taniosc ruchu, zastosowania. 7. Pojedynczy ustroj 
budowy, ktöryby od obslugujacego wymagal o ile mo- 
znosci jak najmniej specyalnej wiedzy i Jatwo byl zro- 
zumiatym. — Przyjmujac istnienie dotyczacego srodka 
ruchu, zaleca Diehl: dla sil az do l/s sity konia — nio
tor wodny, dla motoru az do sily 1 konia wylacznie 
niotor gazowy, wzgl. niotor petroleowy; dla sil po nad 
12 koni maszyne parowa jako najtaiiszy motor. Koszta
uzycia za godzine sily konia z uwzgleduieniem oprocen-
towania i odtraceniem czesci zakladowego kapitalu, obli- 
cza Diehl przy niotorze gazowym na 1 fl. 59 ct. przy 
petroleowym, na 25 ct., przy niotorze parowym na 2 Ü.
8 ct., przyczem rachuje l m3 gazu po 8 ct.; 1 klgr.
benzyny po 18 ct. a jeden klgr. wegla nie caly cent. 
Schiersand zada, azeby do podanych wyzej warunköw 
dolaczye jeszcze dwa nastepujaee: 8. Tania cena na- !
byeia i 9 Mozliwe bezpieezeiistwo.

( Oberöster. Gewerbebund).

Kolej arulahska. Minister handln przedlozyl na posie- 
dzeniu 2(5 marca b. r. izbie poslow w Eadzie paiistwa 
ostateczny obrachunek kosztow budowy kolei arulaiiskiej, 
dodajac potrzebne objäsnienia. Wedlug pierwotnego ko- 
sztorysu kolej ta 1366  km. dl'uga miala kosztowac razem 
35’6 milionow ZIa. W roku 1883 okazala sie potrzeba 
zbudowaiiia wielkiego tunelu odrazu na dwa tory i roz- 
szerzenia mostu na Alfenz drugini torem : roboty zabez- 
pieczajace uzupel’niajaee podniosl’y koszta preliminowane 
o kwote 5'7 milionow ZIa., tak ze cal'v poprawiony 
kosztorys wykazal potrzebe uzycia 41 3 milionow ZIa.
W rzeczywistosci wydano tylko 41,299,920-255 ZIa. 
zateni pokazuje sie oszczednosc w kwocie 79•(525 ZIa.
Ze sumy wydanej przypada 19,082,641 ZIa. czyli 140,019 
ZIa. na km. wielkiego tunelu. Przecietny koszt budowy 
jednego kilometra kolei wynosi 303,039 Zfa.

Latanie drzewa. Bierze sie czyste trociny, najlepiej 
z drzewa bukowego i miesza z woda klejowa. Otrzy- 
mana w teil sposob masa wylepia sie mocno dziure czy 
tez zaglebienie, o ktöre wl’asnie idzie, tak, aby drzewo 
otrzymalo swoja pierwotna postac. Nastepnie dosypuje 
sie na mase jeszcze czystych suchych trocin i wbija sie 
je tluezkiem w glab zaprawy poprzedniej. Wypelnienie 
tak zrobione powinno wyschnac, poczem wyciera sie je

szmirglem lub szklannyin papierem. W  zasehnieta mas^ 
trocinowa inozna gwozdzie wbijac jakby w drzewo.

( Oesterr. landwirth. Wochenbl.).
Most na Forth. Dnia 21 stycznia b. r. odbyi'a sie 

pröba obciazenia wykoiiczonego mostu na Forth. Dwa 
pociagi, kazdy z trzema ciezkienii parowozami i z 50 iva- 
gonami nal'adowanemi weglem, wjechaly na most w obe- 
cnosci pp. Jank Fowlera, Benjamina Bakera, Arrola 
i Stuarta. Wynik pröby byl nader zadawalajacy, gdyz 
dostrzezone obnizenia nie byly wieksze od wyrachowa- 
nych naprzöd. Pierwszy poeiag przejechat po moscie 24 
stycznia b. r. Znajdowali sie w nim najznakomitsi kolej- 
nicy Anglii. Froczystosc otwarcia mostu przez ksiecia 
Walii odb'yla sie dnia 4 marca b. r. Pochmurne niebo, 
wycie burzliwego zachodniego wiat.ru, ktory kazal sie 
bawalnie falorn zatoki Fortliu — towarzyszyly tej nie- 
zwyczajnej uroczystosci, ktörej doniosl'osc podniösl do- 
bitnie ksiaze Walii na uczcie stanowiacej ezesc skladowa 
tego swieta inzynierskiego. Moze o sobie powiedziec — 
zauwazyl' ksiaze — ze w otwieraniu mostöw ma juz 
dl'uga praktyke. (idy przed laty 30 wskutek zaproszenia 
kanadvjskiego rzadu przytwierdzal ostatni niut mostu 
AViktoryi na rzece Wawrzynca przy Montreal, liezba 
wszystkich uzytych niutöw wynosila milion: w obecnym 
wypadku uzyto ich 8 milionow, aby spoie ze soba 51000 
ton stali. Z wywodöw ksiecia, ktöre zawieraly röwno- 
czesuie doskonale a krötkie opisanie tej olbrzymiej bu- 
dowli wyjmujemy nastepujaee dane:

Najwyzszy punkt mostu lezy wiecej jak 1 13 m. nad 
zwiereiadlem sredniej wody; 188 m. ponad najglebsza 
trzewic-a fuudamentu; wierzch szyn torowych 48 m. po
nad najwyzsza woda. Dla wyröwnania skurczalnosci z po- 
wodu ciepla zostawione sa otwory wyuoszace 1/1200 
cal’ej dlugosci mostu. Gisnienie przeciwwietrzne przyjeto 
274 kg. na m 2, co wynosi w sumie 1700 t. eisnienia 
cal'kowitego na wyklady (Ausleger) mostu. Przeszl’o 10 
hektarow powierzchni zelaza pokrytych jest potrojna po- 
wloka ochronna. Gala dfugosc plyt lukowych uzytych 
do zastrzalöw rurowyeh wynosi 67 -5 km. a zatern pra- 
wie tyle ile odleglosc Edynburga od Glasgowa.

Ozterdziesci milionow marek wydano na roboty przy- 
gotowawcze, na zafundamentowanie, budowe filaröw. 
na zatozenie nadbudowy ( l ’berbau), na zakupno i przy- 
sposobienie stali, granitu, niuru, drzewa, cementu; na 
narzedzia, zorawie, swidry i in ne maszyny pomocnicze. 
Ogölne koszta budowy wynosza 50 milionow marek, 
z czego 16 milionow przypada na ogölne wydatki i ma
szyny pomocnicze. Z tego sie pokazuje jak zuacznie pier- 
wotny kosztorys, ktöry opiewal ne 32 miliony marek, 
zostal’ przekroczony. Ze wzgledu na ekonomiczne zna- 
czenie przedsiewziecia ksiazecy mowca zaznaczyl, jak 
wielki wpl’yw wywrze ono na uksztaltowanie sie ruchu 
kolcjowego wzdluz wschodniego wybrzeza szkockiego 
i ze most na Forth stanowdc bedzie bezposrednie pol'a- 
czenie poludniowych czesci kraju z powiatami przemy- 
slöwemi i kopalniami rudy w Tife, Jak tylko rozpoeznie 
sie ruch na linii (llenfare, ktora prawie juz jest gotowa, 
to droga szynowa miedzy Edynburgiem a Perth skröci 
sie ze 111 na 7(5 km. a odnosny czas jazdy z 2 godzin 
i 20 minut spadnie do 1 godziny. Droga kolejowa do 
Dundee takze sie w podobny sposob zmniejszy do 90 k m .; 
do Aberdeen na 200 km.,  a podröz morzem ustanie



zupel’nie. Jak wiadomo pomysi do dziel'a dal’y trzy wa- 
zne przedsiebiorstwa kolejowe ktore stanowia pöl’noono- 
potudniowe polaezenie angiel.skiego i szkockiego wy- 
brzeza wschodniego i te koleje budowe przedsiewziel'y 
i wykooal’y. AVsröd gl'osnych okrzykdw radosci obwie- 
scil ksiaze w koiieu swej przemowy ze krölowa z po- 
wodu wykoiiczenia znakomitego dziel'a udzielita nastep- 
ue odznaezenia: Mateusza Willielina Thompsona pfze- 
woduiczacego towarzystwa budowy mostu i Jana Fowlera 
starszego inzyniera mostu zamianowal'a baronetami zje- 
dnoczonyeli krölestw Wielkiej Brytauii; pomocnikowi 
nadinzyniera Fowlera, Benjaminowi Bakerowi nadal'a 
order sw. Michal'a i sw. .Jerzego, a przedsiebiorce Wil- 
helma Arrola wyniosfa do stanu szlacheekiego. Ten 
Arrol [lotrafil z prostego robotnika zostac jednym z naj- 
znaczniejszych przedsiebiorc-öw budowlanych w Anglii.

Z innycli przemöwieii podezas uczty zwracamy tylko 
uwage na przemöwienie zastepcy rzadu pruskiego Melir- 
tensa, ktöry w imieniu pruskieh, saskieh, austryackieh 
i wegierskich inzynieröw podziekowal za zaproszenie na 
uroczystosc i wyrazil podziw dla dziel’a samego i wrazeri, 
jakie 0110 daje patrzacemu; oswiadezy!, /e dzieii ten oz- 
naeza poczatek nowego okresu historyi budowy mostöw 
zelaznych i stwierdza ze System wykl’adowy i uzycie stali 
do nadbudowy mostöw szeroko rozpietych. nalezy do 
rzeczy dowiedzionych i swietnie udokumentowanyeh.

(Centralblatt f. Bauverv.)
Drewniane kobierce czyli elastyczne parkiety. Sta- 

nowijj. one dowcipny wynalazek. zmierzajacy do tego. 
zeby posadzee nadac elastycznosc maty lub kobierca. 
Jakoz nie wiele potrzeba ezasu azeby podl’oge pokoju 
pokryc na nowo, bez korowodow jej przekfadania, prze- 
wraeania. Gdzie potrzeba kl’asc nowe dvle, mozna za- 
stosowac elastyczny parkiet bez koniecznosci usuwania 
starego. AF Anglii i w Stanach Zjednoczonycli rozpo- 
wszechnil'o sie zastosowanie tycli kobiercow drewnianych 
z nieslychana szybkoseia w lokalacli kupieckich, liotelacli 
i domacli prywatnych. — Takowe wykonuje sie z calowej 
szorokosei listew roznych twardych gatunköw drzewa: 
orzechowego, jesionowego (Esche), czeresniowego (Kirsch
baum), akacjowego, sykomorowego i in., ktore sie spaja 
ze soba drutem zelaznym. niby tkackim watkiem. Po- 
niewaz taka podl’oga jest starannie ztozona 1 jako taka 
nie peka i nie rozstepuje sie. ma przeto zawsze pozör 
jednolity i ezysty; jej powierzchnia jest zawsze zupel’nie 
pol'yskujaca, a trwal'oscia przewyzsza wszelkie inne znane 
podl'ogi. Przyczyna tej trwalbsci jest elastycznosc giet- 
kiego parkietu, ktöry moze wytrzymac znaczne obciazenie 
bez doznania uszkodzen. — Nie ma nie prestszego, jak 
wyktadanie sali takirn kobiercem drewnianym; kazdy 
stolarz potrafi tego dokonac.

Firma Schul de Beaukelaer w Antwerpii wziel'a sobie 
za cel rozpowszechnienie tego doweipnego wykl'adania 
podlög. Ona przedstawila na Wystawie Paryzkiej wy
kl'adania scienne i powal’owe z takiego materyalu w nader 
bogatem wyposazeniu. Scienne wykl'adanie ma miedzy 
innemi te zalete w poröwnaniu ze zwyklem wykladaniem, 
ze je  mozna wykonae w sposöb prosty, za cena prawie 
nie wyzsza od ceny zwyklego tatiowania. a poniewaz 
nie okazuje najinniejszego otworu, wi^c nie nastrecza 
dostepu dla kurzu i robaetwa. Wspomniana firma w Ant
werpii, nie Direksens Nr. 34, destarcza wyroböw wedlug

nadesl’anyeh rysunköw i wymiaröw pokoi, ktore maja 
byc wyfozone. Przesel’a takze projekta i kosztorysy. —

(Les inventions nourelles).

Przeciw robaetwu na scianach mieszkah zaden z za- 
chwalanych srodköw nie jest tak tanim i skutecznym 
jak al'un. Pluskwy znikaja natychmiast i niewracaja 
wiecej jesli sie sciany, futryny i w ogöle miejsca gdzie 
one sie gniezdza posmaruje rozezynem goraeego al'unu. 
Jesli sie przy bieleniu scian i sufitu doda do wapna 
troche al'unu, to takie muchy nie utrzymuja sie potem 
w pokoju, a takze uzycie al'unu nie wpl'ywa bynajmniej 
szkodliwie na zdrowie ludzkie. Röwniez wypröbowanym 
srodkiem jes silne przewietrzanie mieszkah, przez otwar- 
cie drzwi i okien, t. j. stworzenie umysInego przec-iagu 
powietrza.

Tego pluskwy zniesc nie moga. Rozumie sie ze 
frzestrzeganie czystosci jak najwiekszej, jest röwniez 
najlepszym srodkiem przeciw robaetwu.

(W . Baaind. Ztg.).

Utrwalanie rysunköw wykonanych olöwkiem i tu- 
szem. Rysunki tego rodzaju ehroni sie w ten sposöb 
od zamazania, ze sie je pociaga kollodium. do ktörego 
dodano 2 #/o stearyny z dobrej swiecy stearynowej. Kla- 
dzie sie rysunek na plycie szklannej lub rajzbrecie i po- 
lewa go sie kollodium tak samo, jak to czyni lbtograf 
ze swemi pl'ytami. Rysunek jest po 10 —20 minutacli 
suchy i zupetnie bial'y, ma pol'ysk matowy i jest zabez- 
piec-zony do tego stopnia, ze go mozna zmywac woda, 
nie potrzebujae sie obawiac, zeby sie zepsul'.

(Bat/r. Ind. u. Gewerbcblatt).
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Nowe ksiazki polskie.
A n g e r m a n  K l a u d i u s z .  Zrödla naftowe w Karpatach, 

studyum  geologie/.no-tektonic/.ne. Jasto, 181)0. 8° st r. 73. — Cena 
95 ct.

C i e s i e l s k i  W l ’a d y s l ' a w  Z. Pomnikowe rysy z ementa- 
rzy lwowskich, czesc I. Lwow, 1890. 8° str. 93 i 5 nieliczb. — 
Cena 60 et.

N i e w i a d o m s k i  11. inzynier. Eacyonalne projektowanie 
linij objazdowyeh na kolejach zelaznych. W arszaw a, 1890. 8" 
str. 39, z dwoma tablicami litogr. — Cena 75 kop.

O s t r z e n i e  w s k i  A. lvilka rysowmateinatyczno-filozoficznych. 
W arszawa, 1890. 8° str. 00. — Cena 40 kop.

T h u l l i e  M a x y m i l i a n  Prof. Podrecznik teoryi mostöw dla 
inzynieröw i sluchaczöw szköl politeclinicznycli. Czesö 1: Jiellci 
proste, torn 1, Belki statycznie wyznaezalne. Lwow, 1890. 8° str. VIII. 
i 15ß z 144 rysunkami w tekscie i 5 tablicami. — Cena. 4 Tita,.

Z a w i e j s k i  J a n .  W sprawie projektu na budowe teatru 
krakowskiego. Krakow, 1890. Iß" str. 39.

Xleinieckie.
P r a n z i u s  L. H andbuch der Baukunde. Abthlg. H I: Bau

kunde des Ingenieurs Heft 2 : Der W asserbau 8°. Berlin, Toe-
clies Verlagsbhlg. 1890. Mit 656 Abbildungen. — Cena 8 marek.



G a r c k e  L. Gomparative Berechnungen ilor Kosten der P e r
sonen — und Güter-Transporte auf den Eisenbahnen 8°. Berlin. 
Verlag von E rnst und Korn 1889. — Oena 4'5 marek.

M e r l  E, Neue Theorie der Bodenentwässerung. Berlin. 
Gropiussehe Buehhlg. 1890. — Cena 5 marek.

M e y e r  F r . S. H andbuch der Ornam entik, 2 Auflage. Lei
pzig, Seem ann’s Verlag 1889. — Cena 9 marek.

R e d t e n b a c h e r  K. Die Architektonik der modernen Bau
kunst. Berlin, Verlag von E rnst und  Korn 1890. — Ceua 10 marek.

W e y r a u c h  J. -J. Dr. Beispiele und Aufgaben zur Bere
chnung der Statisch Bestimmten T räger für Brucken und Dächer. 
8°. Berlin, 1889 z tablicami. — Cena 16 marek.

Dr. R u d o l f  A d a m y :  Architektonik des Gothisehen Stils. Han
nover 1889. Helwing’sche Verlagsbuchhandlung. — Cena 15 marek.

Autor znänym jest bardzo korzystnie z calego szeregu prac, 
ktöre maja objae szeroko pojeta eharakterystyke konstruktywna 
i ornam entalna wszystkieh stylöw na tle dziejöw rozswiaty.

Obeenie, w ilziele o 670 stronnieach, wprowadza ezytelnika 
w swiat gotycyzmu. Gotycki s t y l , jako wyraz najwyzszej srednio- 
wieeznej rozswiaty, godzien jest obszernego i pelnego milosei trakto- 
wania. Po wstepnyeh, nieco skapych, uwagaeh historycznyeh o po- 
wstaniu swieckich stowarzyszen hiidowniczyeli „Bauhiitte“, sledzi 
autor w przewaznej ezesci d z ie la , drogi pierwotnego powstania 
stylu we F rancyi, charakteryzuje cechy przejsciowe z romanizmu 
w Anglii. we W loszech, H iszpanii, aby w niemieckim gotyku zlo- 
zyc hold sztuee, doprowadzonej do pojecia hellenskiego klasy- 
cyzmu. Doskonala ezescia dziela jest wlasciwa „architektonika“ 
ostrolukowego stylu. Zasady konstrukcyi rozwiniete jasno, forrny 
stylowe zewnetrzne i wewnetrzne okreslone dokladnie i przystepnie 
dla mniej w tajem niezonych; ornamentacya zwlaszeza ..maswerkowa“ 
objasniona w pierwotnem powstaniu. Mniej milosei przediniotu znae 
w opracowaniu ceglanego ostroluku w koscielnem i swieekiem jego 
zastösowaniu. K ader cenne w epoee gotycyzmu budownictwo wo- 
jenne dotkniete zostalo ledvvie kilkoma ogölnikowomi uwagami. Brak 
tnkze zupelny uwzglednienia gotycyzmu na rozieglych lanaeh pol- 
skiej ziemi — zwlaszeza w Krakowie, ktöry wielu niemieckich zna- 
weöw poröwnywuje z Noryinberga. Sa takze w dziele niejakie nie- 
proporeyonalnosei n. p. opisowd zamku Karlstein poswiecono zanadto
wiele m iejsca—  i niepotrzebnej u w ag i nad sklepieniam i, zdo-
bionemi röznego rodzaju kosztownemi kam ieniam i, eo oezywiscie 
z architektonika nie ma zadnego zwiazku. Godna szczegölnego 
uznania jest illustracyjnn stroria dziela. Nie ma w niem jednej 
illustracyi, ktöraby nie objasniala istotnie i pozytecznie przediniotu. 
Röwniez co do ilosci rysunköw znleoa sie praca wielkiem bogaetwem. 
Druk ksiazki praktyezny, — nieledwie bezbledny. Dzielo moze przy- 
niesc korzysc studyujacemu styl architektow i, — ehoeiaz wlasci- 
wie glöwne jego znaozenie bedzie tkwilo w dokladnem zapoznawa- 
n iu laiköw, z rozwojem, pioknoseia i formami gotycyzmu. za eo 
pczywiseie kazdy zawodowy architekt powinien byc obowiazany 
autorowi. y , k . Wd.

K R O N I K A  B IE Z A C A .

Personalia . Najjasniejszy P an  udzieli! c. k. starezentu in/.y- 
nierowi Sylwestrowi Hawryszkiewiczowi we Lwowie pozwolenie 
przyjecia i noszenia papieskiego ordern sw. Sylwestra, zas Dyre- 
ktorowi ruchu kolei Karola Ludwika Waelawowi Sladkowskiemu 
pozwolenie przyjecia i noszenia perskiego orderu Iwa i sl'ohea 
IH klasy.

Miasto Berlin zamianowalo budowniczym miejskim dotyeheza- 
sowego rzadowego budowniezego (kgl. Regierungs-Baumeister) Win- 
centego Dylewskiego.

R e k to ra t Lw ow skiej Politechniki oglasza konkurs do 25 b. m. 
eelem obsadzenia posady asystenta przy katedrze budownietwa la- 
dowego. Posada z ktöra polaczone jest wynagrodzenie w kwocie 
rocznych 600 Z la . , bedzie nadana przez kolegium profesoröw na 
czas od 1 maja b. r. po koniee wfzesnia 1801. Piervvszehstwo 
miec beda kandydaci, ktörzy uzyskali swiadeetwo drugiego egza- 
m inu rzadowego. Podania o posade, wystösowane do Kolegium 
profesoröw i zaopatrzone w potfzebne dokum enta, tudziez w do- 
wody dokladnej znajomosci jezyka polskiego. nalezy wniese do 
rektoratu przed uplywem term inu konknrsowego.

Konkursa. Rada miejska w Pradze rozpisala konkurs na 
projekt pomnikowego wodotrysku na srodku ry n k u . miedzy Ru- 
doltinum  a akademia malarska w Pradze wykonae sie majaeego. 
Plany lub modele wniese nalezy w terminie do 31 grudnia b. r. 
godziny 12 w poludnie. W yznaezone sa trzy nagrody: 1200, 
800 i 600 Zla.

Rada szkolna miejseowa w W ildstein (Czecliy) rozpisala kon
kurs na  plany budowy gmachu szkolnego 5 klasowego, dwupietro
wego z 7 izbami uezalnem i. sala gim nastyki, biblioteka, gabino- 
teni na srodki naukowe, mieszkaniem tereyana i piwnicami. Ter
min nadselania planöw do 1 maja b. r. Blizszych wiadomosel 
udzieli burm istrz micjseowy, nagroda 220 Zla.

Miasto F rankfurt nad Monem rozpisalo konkurs na projekt 
budowy kosciola sw. Piotra. Udziat w konkursie moga wziasc 
tylko architekci w Niemezech zamieszkali. Projekta przeslae na
lezy najpözniej do 24 wrzesnia b. r. godziny 6 popoludniu do 
miejskiej deputacyi budowniezej na  placu sw. Paw la Nr. 3. Tamze 
otrzymae mozna bezplatnie program  budowy, plan sytuaeyjny 
i warunki szezegölowe konkursu. Nagrody : 4000, 2000 i 1000 marek.

Zapewnie wkrötce rozpisanym bedzie w Pradze konkurs na 
plany budowy gm achu d la  nowej Akademii umiejetnosci tamze. 
Szczegöly doniesiemy w swoiin ezasie.

L icytacye . W ykonanie roboty podtorowej, torowej i nndtoro- 
wej dla drugiego toru kolejowego miedzy Przemyslem a Lwowem 
(Konstrukeye zelazne i m ateryaly dla budowy torowej wyjavvszy) 
rozdanem zostanie przez kolej Karola Ludwika w drodze ofert.

Oferty opieczetowane. z napisem „Oferta na budowe drugiego 
toru miedzy Przemyslem a Lwowem“ maja byc stemplein po 50 ct. 
od arkusza opatrzone i wniesione najpözniej do 3 m aja 1890 go
dziny 12 w poludnie, do biöra Generalnej Dyrekcyi w W iedniu. 
P lany projektöw, warunki budowy, jakotez dokladne postanowienia 
co do wniesienia ofert moga byc przejrzane w oddziale budowy 
Generalnej Dyrekcyi kolei Karola Ludwika w W iedniu.

Prezydium  e. k. Sadu obwodowego w Tarnopolu rozpisalo licy
tacye na budowe dwupietrowego traktu dornu wieziennego w T ar
nopolu, z terminem na 30 kwietnia b. r. godziny 12 w poludnie. 
Do tego term inu pisemne oferty opatrzone 5°/0 wadyum maja byc 
wniesione do Prezydyum  Sadu obwodowego w Tarnopolu. Kos/.ta 
budowy wynosza kwote 37345 Zla. 74 1/» et. a warunki blizsze 
moga byc przed licytaeya przejrzane w oddziale technieznym sta- 
rostwa taruopolskiego, zas w d/.ioh iicytacyi w Prezydyum  Sadu 
tamze.

T o w arzys tw o  au strya ck ich  inzynieröw  i aro h itek tö w  w W ie- 
dniu wybralo na rok 1890 przewodniczacym Leopolda Hauffego 
radee dworu i profesora politec-hniki. zastepeami przewodniezacego 
Edwarda Rottera starszego inspektora kolei pölnoenej i Artura 
Oelweina starszego inspektora kolei paiistwowych. Radcami za
rzadu zostali w ybrani: Franciszek Berger Dyrektor budown. miej- 
skiogo: Fryderyk Bisehoff. Dyrektor budowy kolei paiistwow ych;



Grzcgörz Brückl c. k. starszy inzynier: F. M. Friese e. k, radca 
m inisteryalny; E rnest Gertner inzynier: Hernian Helmer a rch itek t: 
Wilhelm Helmsky inzynier cywilny; Ferdynand M annlicher inzy- 
nier-m eehanik; Antoni Orleth starszy Inspektor kolei p anstw .; 
Alfred Pischof autoryz. in z. cy w .; Karol P renninger Dyrektor bu- 
dowy na kolei po fudn .; Jan  Grzegorz Schön profcsor politeehniki: 
Otto Tliieneinann autoryz. arch. cyw .; Edmund W ehrenfennig sta r
szy inzynier austr. kolei pölnocno-zachodn.: Aleksander Wielemans 
architekt. Zarzadcn kasy wybrano Fryderyka Stacha autoryz. inz. 
eywilnego.

Budzet m iasta  K rako w a na rok 1890. Ze wzgledu na sfuzbe 
budownicza i roboly teehniczne przedstawia sie jak  nastepuje: 
1) Personal budowniotwa miejskiego 12970 Zfa. 2) Szeseiu drö- 
znyeh 1870 Zfa. :•!) Dwöeh c-iesli i m urarz 849 Zfa. 4) Matery- 
afy rysunkowe i instrum enta teehniczne 300 Zfa. 5) N a pomiary 
gnm töw miejskich 200 Zfa. 6) rtrzy m an ie  budynköw 5000 Zfa. 
7) F trzym anie kanaföw miejskich 6500 Zfa. 8) Na budowe i utrzy- 
manie drög 15850 Zfa, 9) N apraw a mostöw 1200 Zfa. 10) Utrzy- 
manie brukow i eliodniköw 9600 Zfa. 11) Na. restauracye kosciofa 
N. M. P . 500 Zfa. 12) Dopfata za wykonane juz roboty 2633 Zfa. 
13) N a pokrycie wiezy ratuszowej blaeha 1000 Zfa, 14) Ohodnik 
will.  Dietla wzdfuz domöw nowozbudowanyeh 2600 Zfa. 15)B udow a 
mostu w ul. Garbarskiej 4214 Zfa, 16) Budowa mostu na Masla- 
köwee 600 Zfa. 17) Szosa w uliey nowej poprzecznej do ulicy Batorego 
1900 Zfa. 18) Chodnik w ul. Kopernika 2000 Zfa. 19) Wybruko- 
wanie ulicy Siennej 1200 Zfa. 20) Chodnik do nowej poezty 1250 Zfa.
21) Chodnik do kliniki chirurgieznej w ul. Kopernika 980 Zfa.
22) N a uporzadkowanie ulicy Dfugiej 4800 Zfa, 23) Uregulowanie 
Bfonia miejskiego 1000 Zfa,

Kazem wiec w wydatkacli zwyczajnych od poz. 1 do 10 i nad- 
zwyezajnyeli od poz. 11 do 23 preliminowano siune 79025 Zfa.

U rzad budow niotw a m iejskiego wypracowuje plan  szczegöfowy 
na budowe gmachu szkolnego przy ulicy Dietlowskiej, ktöry ma 
pomioseic dwie szkofy ludowe, mezka i zehska, Budowa gmachu 
ma wedlug uehwafv Rady miejskiej nastapi« jeszcze w eiagu bie- 
zacego roku.

T o w arzys tw o  s trze leck ie  rozparcelowalo ezesc ogrodu swego, 
a uzyskawszy od M agistratu zatwierdzenie pianu na te pareela- 
cye i na przeprowadzenie nowej ulicy — ogfosifo sprzedaz tych 
parcel budowlanych. Zgfoszenia przyjmuje adw. Dr. Hajdukiewiez.

Posady do za j^cia . W ydziaf powiatowy w Zöfkwi ogfosif re- 
skryptem z dnia 26 marca 1890 L. 572 konkurs na  2 posady dro- 
gomistrzöw powiatowyeh z siedziba w Zöfkwi. Pl'aba roczna 600 Zfa. 
i n a  utrzym anie konia 200 Zfa, Podania do 20 kwietnia b. r. 
wniesione byc powinny.

Jedna  posada jest do objecia od 1 m aja b. r . ,  d ruga od 1 
wrzesnia 1890.

Gm ina miasta Grödka (pod Lwowem) rozpisafa konkurs na  
posade bndowniczego miejskiego z pfaca röezne 800 Zfa. i wolna 
praktvka. Podania do 30 kwietnia b. r. przyjmuje U rzad gininny 
w Grödku. Dodajeiny ze Grödek ma 12000 mieszkancöw i ze oko- 
liea dose ruchliwa (Lubieii, Czerlany) zapewnia wcale dobre powo- 
dzenie dla budowniezego.

B ib lio teka  c. k. panstwowej szkofy przemysfowej w Krakowie 
otrzym afa od m atki s. p, V'alerego Bzewuskiego w darze cenny 
zbiör dzief w liezbie przeszfo 400 tomöw, przewaznie tresei teehni- 
cznej, mianowicie z dziedziny fotografii. W zbiorze tym znajduja 
sie takze dziefa tresei historycznej i archeologieznej, zwfaszcza do 
dziejöw sztuki w Krakowie.

Wodociejgi k rakow sk ie . Podkomisya teehniczna ukoh'ezyfa juz 
swoja praee zbadania ofert i odnosne wnioski na posiedzenie pef- 
nej komisyi wodociagowej przygotowafa. Dnia 11 b. m. odbyfo sie

Nakfadem Krak. Tow. Tcchnicznego.

posiedzenie podkomisyi finansowej — ktöra röwniez wnioski swoje 
przedfozy.

W ilniach najblizszych eafa Komisya wodoeiagowa przystapi 
do wysfuehania sprawozdan obu podkomisyj tj. technicznej i finan
sowej. O rezultaeie obrad nie omieszkamy czytelniköw zawiadomiö.

A rc h ite k t, ra d c a  budowniczy i p ro fesor D oderer z W iednia 
bawif w b. m. kilka dni w Krakowie majae sobio powierzona in- 
spekeya tutejszej c. k. przemysfowej szkofy panstwowej.

P rzy  tej sposobnosci zwiedzif odnowione presbiterinm  kosciofa 
N. M. P anny  i o eafej odnowie, a zwfaszcza o poliehromii wne- 
trza , dokonanej wedfug pomysfu i pod kierunkiem m istrza Matejki 
wyrazif sie z ogromnem uznaniem i podziwem. Z naszej strony za- 
wiadainiamy, ze artykuf w przedmiocie dokonanej poliehromii po- 
jawi sie w najblizszych numeracli Czasopisma.

K rajow a kom isya d la  sp raw  przem yslow ych prowadzac dalej 
wydawnietwo, ktörego picrwsza ezesc obejmowafa „Metodyczne wzory 
rysunkowe“ ukfadu prof. Jan a  Rottera, wyda wkrötee czesc druga 
obejmujaea wzory artystycznego przemyslu polskiego, w opracowa- 
niu prof. Stawomira Odrzywolskiego.

Dowiadujemy s i§ , ze w Krakowie zawiazafo sie dzieki inicya- 
tywie profesoröw Szajnoehy i Witkowskiego — kofo przyrodniköw 
jako oddziaf lwowskiego Towarzystwa przyrodniköw imienia Koper
nika, — Skoro tylko uzyskaja zatwierdzenie W fadzy zmiany w Sta- 
tucie lwowskiego Towarzystwa umo/liwiajqee tworzenie sie oddzia- 
föw jego w cafym kraju , kofo tutejsze zacznie swoja dzialalnosc 
skierowana do rozpowszechnienia nauk przyrodniczych i wzbudza- 
n ia do nieli zamifowania. Miedzy innem i zamierza kofo tutejsze 
zawiazae stosunki z naszem Towarzystwem technieznem , jako tez 
z Towarzystwem lekarskiem , w przekonaniu iz oba Towarzystwa 
stykajac sie eiagle z zagadnieniam i nalozaccmi do zakresu nauk 
przyrodniczych ehetniej w pracacli Kofa wezma ndziaf.

Z naszej strony witamy tutejsze ,,Kofo przyrodniköw“ zy- 
ezac um jak  najwiecej czfonköw i skuteoznej pracy na, niwie u nas 
niestety zawsze jeszcze zaniedbyw anej,— Starac sie bedziemy umie- 
szezac krötkie sprawozdania z posiedzen i czynnosci kofa, w prze
konaniu iz beda one zywo zajmowafy naszycli czytelnik4w.

Skrzynka Redakcyi.
A ol. M . D . w K r. Teleskop upragniony. Najwyzszy czas.
Kol. Z. S. w  B . Polecamy do tego rodzaju komisöw antykwar- 

n ia  p. Maurycego Stankiew icza, przy ul. Slawkowskiej I. 20. Ob- 
sfuga upvzejma i szybka, eeny uiniarkowane.

H errn H . P a lm , Wien. Du redaktionellen Theile bringen wir 
überhaupt keine Anonsen an. In dem Anzeiger kostet einmalige 
E inschaltung 11/2 kr. per ein.5

P anu Cypr. Ciep. io Pr». N a razie umieseic nie mozemy: 
trzeba rzecz gruntowniej rozpatrzec. Odpiszemy listownie, tymeza- 
sem prosimy o cierpliwosc.

Panu y .  Z. we Lw . Jak  tylko Rada m iasta powezmio uchwafc, 
damy rysunki projektöw i szczegöfowe sprawozdanie. Dzis byfoby 
przedwezesnie.

P anu A . K rzy i. w Pos. Prcnum erata pöfroczna wynosi w Niem- 
czech nie 4 marki i 30 fenigew ale 5 marek. Nadwyzka eeny po- 
w stafa skutkiem drozszej przesyfki. Bedzie zatem do wyröwnania 
70 fenigöw.

A utorow ie i n a k la d c y  zyezg ey  sobie om owienia sw ych w y- 
daw nictw , zechcq nades lac po jednym  egzem plarzu ty c h ie  do 
R edakcyi.

Sprostowac nalezy w Nr. 1 bfad drukarski jaki sie zakradf 
do artykufu „Krakowskie zabytki.“ Zamiast daty roku 1822 po- 
winno byc 1522.

Redaktor odpowiedzialny: W incenty W dow iszew ski.

\V drukarni Aleksandra Sfomskiego w Krakowie.
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P re n u m e ra ta  z p rz e se tk g :

roezna . . 5 Ztr.
pofroczna . 2 Ztr. 50 ct.
kw artalna . J Ztr. 50 ct.

w N iem czech : 
roezna . . . .  JO m arek 
pötroczna . . 5 m arek

w R osy i: 
roezna . . . .  5 rub li
pöiroc/.na . . . 2 ' / 2 rnb.li 
N r. pojodynczy . . 20 et.

K r a k o w  1 M a ja  1890.
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Towarzystwa Technicznego Krakowskiego.
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nikn biezqca. — Skrzynka redakcyi. — Fejleton.

0 program ie  na bu d ow e Muzeum.
(Dokonczenie.)

jj'biör rzeczywistych przedmiotöw dawnego prze
myslu ma nader doniosle znaczenie. Rze- 
mieslnicy powinni widziec duzo; wiecej im 

nalezy pokazywac, anizeli wpajac w nicli teoretycznie. 
Niepodobna, zeby ludzie zawodowi, co widza bezustan- 
nie pi^kne formy, co majg bezustannie przed oczyma 
ladne, dobrze w jTonane wyroby przemyslowe, nie 
ksztalcili swego smaku. Muzeum nie powinno chodzic 
o posiadanie czysto interesujgcych lub w ogöle z ja- 
kiegokolwiek wzgledu znacznych okazöw, lecz powinno 
sie starac przewaznie o takie, ktöremiby moglo utrzy- 
mac zwiazek z praktycznem zyciem i rozwojem reko- 
dziel, majacych istotne racye bytu w miescie lub w kraju. 
W  tym samym celu powinno sie starac o wymienne 
stosunki z drugiemi podobnemi instytucyami, pozyczac 
od nich wybitne okazy na pewien czas, wystawiac 
wyroby szczegölnie zasluzonych w zawodzie rekodziel- 
niköw.

Urzadzenie zbioröw winno byc czysto fachowe, 
a powiekszanie ich stosowac sie scisle do praktycznej 
potrzeby, uwzgledniac istnienie pojedynczyeh galezi 
przemyslowych, zwlaszcza takich, ktöre rnoga zyskac 
na podniesieniu przez odnosne wzory artystyczne lub 
teehniezne. Innym celem powinno byc samo budzenie 
mteresu dla instytucyi w szerszych warstwach prze
myslowych i nastreczenie w ten sposöb bezposrednich 
korzysci z takowej. Co si§ tyczy okazöw sztuki i arty- 
stycznego przemyslu, to nie powinny nigdy zapominac
0 ogölno-ludzkim celu, tj. pobudzania zmyslu piekna
1 uszlachetniania smaku. Potrzeba w tym kierunku 
jest u nas ogölna. Nie malqby tez byla zasluga za-

kladu, gdyby mu sie powiodlo, usunac prawdziwie 
zdumiewajace niezrozumienie i zdziczenie naszych kon- 
sumentöw co do wyboru praktycznie i estetycznie za- 
dawalniajacych przedmiotöw, zastepujac je rzetelnem 
zrozumieniem sumiennej roboty i wyroböw w dobrym 
smaku. Zbiory tej kategoryi, graja w Muzeum prze- 
myslowem wielka role, chociaz sa ograniezone najeze- 
sciej kwestya kosztöw. Pryw atna ofiarnosc bywa u nas 
w tym kierunku nader wyjatkowa — niestety! — Co 
sie tyczy zbioröw technologicznego charakteru. to na
lezy je gromadzic ze szczegölnq uwag^, jakie prze- 
mysly sa w kraju najbardziej rozwiniete, a wiec np. 
tkacki, garncarski, budowniczy, inzynierski itd. Trzeba 
röwniez otoczyc troskliw^ opieka grupy przemyslowe, 
ktöre potrzebuja znacznej pomocy technicznej i arty- 
stycznej, aby sie wydzwignely z toni niesamodzielnosci 
jak np. malarski i rzezbiarski przemysl dekoracyjny, 
galanternictwo, introligatorstwo, zlotnictwo, bronzo- 
wnietwo itd. Nalezy wreszcie pamietac o wybitnych 
galeziach domowego przemyslu, oddalajt(c starannie 
cudze wplywy i wzory, ktöre natomiast wypada 
uwzgledniac dla innych krajowych przemyslöw, zwla
szcza, jezli zbywa na swojskich wzorach. Tg droga 
mozna i trzeba wplywac na rozpowszechnienie lub wy- 
robienie swojskich narodowych pierwiastköw w sztuce 
przemyslowej. Tyle o zbiorach okazöw.

Ale rzemieslnik potrzebuje nie samych rzeczywi
stych przedmiotöw lub ich kopij i modeli. On musi 
sie takze nauczyc rozumiec takowe. Gdy si§ obstaluje 
meble i stolarz chce zrobic cos bardzo dobrego, no 
to idzie do zbioru i przvpatruje sie wszystkim odno- 
snym okazom. Stare wyroby sa wprawdzie bardzo 
pi^kne, ale one nie sa zazwyczaj stösowne do dzisiej- 
szego pokoju, do dzisiejszego domu, nie odpowiadaja 
dzisiejszej potrzebie; chodzi o to, zeby te Stare wzory 
zrobic w jakikolwiek sposöb zywotnemi. Ten cel osi^ga 
si? za pomoca zbioru r y s u n k ö  w - w z o r ö  w. W  zbjorze



2 6

tak im , obejmujacym wszelkie galezie przemyslu i te- 
chniki, —■ ludziom, potrzebujacym odnosnych rzeczy, 
sluzy architekt - urzednik w yjasnianiem , wskazuje, jak 
maja robic lub kazac wykonac dctyczqce przedmioty, 
nieraz sam nawet wykonuje rysunki, az do stanu go- 
towych szczegölöw. Uzytkowanie z takiego zbioru jest 
bardzq ulatwiane. Kazdy zglaszaj^cy sie rzemieslnik 
wyszukuje sobie wzory z szaf, a gdy ma jakies kwe- 
stye, nie rozumie czegos lub chce miec zrobiona zmiane, 
w takim razie sluzy mu urzednik pomocq, w kazdym 
kierunku. Zbiör wzoröw powinien komunikowac o ile 
jnoznosci ze salami zbioröw, azeby poröwnanie rze- 
czywistych przedmiotöw przemyslu z wzorami bylo 
dla studyujacych latwe i dogodne. Dla chcqcych korzy- 
stac bezposrednio z wzoröw lub okazöw, a wi<jc ry- 
sowac lub modelowac, nalezy zbiory polaczyc z sal^ 
r y s u n k o w a  i do  m o d e l o w a n i a .

W  jak najscislejszym zwiqzku z powyzszemi srod- 
kami dzialania zostaje trzeci nader wazny organ in
stytucyi tj. b i b l i o t e k a .  Bez niej nie moze sie obejsc 
zaden zaklad tego rodzaju. Opröcz zbioru dziel, wy- 
czerpuj^cego praktycznq, i teoretyczn^. strony röinych 
przemyslöw i technik, winien sie znajdowac szereg 
pism peryodycznych z röznych galezi przemyslu, ktö- 
ryby rekodzielniköw, interesuj^cych sie gruntownie za- 
wodem, utrzymywal na wyzynie postepu wiedzy za- 
wodowej i biezadych stosunköw handlu,  przemyslu, 
techniki itd. Azeby i dziela ksiegozbioru i pisma pe- 
ryodyczne uczynic przystepnemi bez wszelkich trudnosci 
dla odwiedzaj^cych Zaklad, nalezy polaczyc z biblio
teka odpowiednio urzqdzon^ c z y t e 1 n i e , ktöraby 
zwlaszcza w dniach i godzinach wolnych od zajec re- 
kodzielniczych otw arta byla dla bezplatnego uzytku. 
Przemyslowcy i rekodzielnicy znajda w ten sposob 
sposobnosc do samodzielnego uszlachetnienia i uzdol- 
niania si$ do zawodowej pracy.

Ale i to wszystko nie jest jeszcze dostatecznem do 
dzialania na podniesienie przemyslu krajowego. Jezeli 
Muzeum ma przyniesc bezpodrednia korzysc przemy- 
slowi, r^kodzielnikom i publicznemu smakowi, to musi 
polegac na szerokim zakresie wyjasniania, instruowa- 
nia, doradzania i intellektualnego wspierania rzemiosl 
we wszelkich kierunkach, zwiazanych z prac^ i ruchem 
przemyslowym; musi pouczac o materyalach, maszy- 
nach, ich cenach i uzyciu, zrödlach nabywania, miej- 
scach zbytu wyroböw, wynalazkach, patentach itd. 
W  tym duchu powinno dzialac b i ö r o  w y w i a d o w c z e ,  
ktöre udziela bezplatnie lub za skromnq. oplatq. rad 
i wskazöwek w powyzszych kvvestyach, usuwa techni- 
czne wqtpliwosci, zawiadamia o rezultatach techni- 
cznych doswiadczen itp. Latw o zrozumiec, ie  znacze- 
nie takiego biöra jest istotne i zasadnicze. Ilosc i jakodd

postawionych w niem zapytari, ma kulturowo - histo- 
ryczn^ donioslosc. Ono stanowi, ze tak powiemy, cen- 
tralny punkt w dzialalnosci instytucyi; do niego zbie- 
gajq. si§ l^czniki ze zbiorami, bibliotekrj., czytelnia, 
salami rysunköw i modelowania. Ono rzuca swiatlo, 
na potrzebe zbogacania zbioröw i biblioteki w odpo- 
wiednich k ierunkach; ono odczuwa najprzöd braki 
instytucyi i wskazuje srodki ku zaradzeniu takowym. 
Z niego zatem powinien byc szczegölnie latwy dostep 
do wszystkich innych oddzialöw zakladu.

Okolo biöra wywiadowczego winny sie zgrupowac 
wszystkie dzialy muzealne, ktöre wchodz^ w bezpo- 
sredni^. stycznosc z praktycznq strony przemyslu, 
a w i^c: l a b o r a t o r y u m  c h e m i c z n e ,  w ktörem fa- 
brykanci i przemyslowcy i robotnicy znajd^ najrozle- 
glejsze poparcie; dalej ewentualne specyalne pracownie, 
warsztaty, w ktörych nowe sposoby technicznego po- 
stepowania winny byc tak dlugo przedmiotem blizszego 
pouczenia, zanim d0tycz3.ce przemysly zdobed^ sobie 
trwalszy grünt istnienia. W szelka wystawa, jak^by 
Muzeum urzqdzalo, moze wymagac komunikacyi z temi 
warsztatami, z pracowni^ chemiczmj. i biörem wywia- 
dowczem. T ak samo na odwröt. Tu takze winny 
znaledc uwzgl^dnienie wszelkie szkolne zaklady zwla
szcza przemyslowej fizyki i przemystowej chemii, nie 
möwiqc o innych, ktöre jako podwiecone nauce arty- 
styczno-przemyslowego rysunku mogq si$ laczyd naj- 
wlasciwiej ze zbiorami wzoröw. Czy to juz wszystko, 
aieby dzialalnosd Muzeum byla zupelnie odpowiedniq. 
celowi ? Nie. Zbiory, chociazby najpiqikniejsze, najcie- 
kawsze i urz^dzone jak najlepiej, nie okaza si^ ko- 
rzystnemi, jezeli ich przedmioty nie stan.y si$ zywemi, 
jezeli sie ich nie bedzie ciqgle tlumaczylo i objasnialo 
ich znaczenia, wartodci z tego lub owego stanowiska. 
L^czenie tresci i formy dawnych okazöw przemyslu 
z wymogami naszego czasu nie pozwoli sie osiegn^c 
przez martwe ogladanie przedmiotöw. Tu potrzeba 
czcgos wiecej. Z jednej strony mozna osiegnqc taki 
cel przez pouczaj^cy wyklad dla rekodzielniköw, zwla
szcza wyklad, poparty naocznemi przykladami ze zbio
röw, 7. drugiej strony przez wskazywanie mlodziezy 
szköl przemyslowych na samych zbiorach, w jaki spo- 
söb moze najwlasciwiej korzystac z takowych. Zdaje 
si§, ze to bylby najlepszy rodzaj nauki o formach. 
Bezwarunkowo klasyczne nasladownicze ksztaltowanie 
wzoröw z odleglego obr^bu sztuki jak np. przedsiq- 
brane w pracowni pröby stylizowania, nie wyrobi^ 
w uczniach trwalej podstawy do rzemiosl artystycznych. 
W  tym celu trzeba glöwnie odzywiac artystycznq. tra- 
dycy^ przez wyrabianie zdolnosci do rozumienia da- 
wniejszych mistrzöw, ich intencyj stylowych, ich te
chnik. Czerpanie z takiego zrödla bylo slusznie glöwn^
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szkolfj. we wszystkich epokach sztuki. Inne Muzea 
przemyslowe mog^ nam sluzyc przykladem w tym 
wzgledzie. Nastreczaj^c rekodzielnikom sposobnosc do 
poznania zasadniczych podstaw nowego stylistycznego 
ruchu, do rozumienia dawnych wzoröw i ksztalcenia 
si§ na nich, wyrabiajq. w nich zdolnosci do godzenia 
si§ z post^pem, utrzymuja w nich gietkosc artysty- 
cznego odczucia, ktöra Francuzom jest wlasciwa z tra- 
dycyi i uzdalnia ich w tak jedynym stopniu do trwa- 
lego panowania w dziedzinie mody. Nigdzie zas takie 
zasady nie moga znalezc trafniejszego zastosowania, 
jak zwlaszcza tarn, gdzie istniejrj. szczegölne warunki 
dla pewnych przemyslöw. I wlasnie dla takich prze- 
myslöw powinny Muzea przemyslowe byc urzadzane 
przedewszystkiem. W y k l a d y  p u b l i c z n e ,  odbywane 
glöwnie przez urzedniköw Muzeum lub zaproszonych 
z innych podobnych instytucyj, przez uproszonych 
technicznych przedstawicieli fabryk, wyksztalconych 
rekodzielniköw itd., winny miec za przedmiot ogölno- 
przemyslowe tematy, zwiazane bezposrednio z praktyk^, 
przemyslowa. Azeby takowe byly zrozumialemi dla 
ogölu rekodzielniczego i szerszej publicznosci, trzeba 
urzadzac wraz z niemi male wystawy i wckjgac je 
w obr^b prelekcyj. Zwiedzajqcy zbiory ma i te ko- 
rzysc z wykladöw, ze sobie przypomina mimowolnie, 
co o danych przedmiotach slyszal swojego czasu. 
W  ten sposob rozwija sie zwolna zrozumienie samych 
zbioröw i zainteresowanie si^ przedmiotami wzgl^dnie 
instytucyq. Rzecz naturalna, ze takie urzqdzenie wy- 
maga sal wykladowych, stosownie do celu obszernych 
i odpowiednio wyposazonych.

W reszcie kraj, ktöry dazy do stworzenia fabry- 
cznego przemyslu, w ktörym rekodziela nie zostaly 
jeszcze dzwigniete z toni nieartystycznoSci, w jakiej 
je pogrqzyly wieki, potrzebuje nieodzownie uznanej 
wszedzie pomocy s t a l y c h  i z m i e n n y c h  w y s t a w  
przedmiotöw artystycznego przemyslu i techniki ma- 
szynowej. S tatut muzealny uznal je takze za wazny 
srodek ku podniesieniu technicznej i artystycznej 
strony rekodziel do doskonalosci. W ystawy rozszerzaja 
widnokrag myslenia przemyslowcöw, podnosza intelli- 
gencyq w stanie rzemieslniczym, uszlachetniaja stan 
robotniczy, rozpowszechniajf* zmysl piekna i smak 
w publicznosci — w ogöle zas przyczyniaj^. si<j do zro- 
zumienia wyroböw przemyslowych wsröd warstw spo- 
lecznych. Polqczmy je z zawodowemi prelekcyami, — 
a skutek dobry jeszcze si§ spot^guje.

Mybysmy rozröznili wystawy w Muzeum przemy- 
slowem jako: c z a s o w e ,  obejmujqce pewne dzialy 
przemyslu, ktöre potrzebuje szczegölnego poparcia 
i podniesienia czy to w m iejscu, czy w k ra ju ; w y- 
s t a w ^  k o n s t r u k t y w n e  m a s z y n ,  silni czyli mo-

toröw i ulepszonych narz^dzi, ktöre möge byc uzyte- 
cznemi i pomocnemi w srednim przemysle. Laczec 
take wystawe z blizszemi objasnieniami co do zasto
sowania, wartosci wytwörczej, ceny, w ogöle znaczenia 
silni maszynowych i ulepszonych narzedzi dla reko- 
dzielniczej pracy, — mozna przestepic istotnie trafne 
droge oswiecania rekodzielniczego zawodu.

Jak pierwszy rodzaj wystaw mialby na celu gro- 
madzenie wzorowych okazöw dawnego przemyslu 
w pewnej galezi, posiadanych przez samo Muzeum, 
prywatne osoby lub korporacye, tak druga wystawe 
zaopatrywaliby glownie fabrykanci i rekodzielnicjg 
dostarczajec na pewien czas bezplatnie swych praw- 
dziwie dobrych wyroböw. T a  wystawa sluzylaby za- 
razem za miejsce publicznego popisu dla wyroböw 
krajowych, dostarczonych droga konkursöw, ktöreby 
rozpisal Zaklad, wladza miasta lub krajowa autono- 
miczna. T a  strona dzialalnosci Muzeum wymagalaby 
urzedzenia sal wystawowych odpowiednich rozmiaröw. 
Tak sobie wyobrazamy w glöwnych momentach dzia- 
lalnosc Zakladu po przeniesieniu go i urzadzeniu 
w nowym budynku. Takie marny wytyczne punkta 
w statucie, ktörysmy pojeli w swietle regulaminu, 
jako podstawe do opracowania programu budowy. 
Rzecz oczywista, zesmy uwzgledniali tylko czysto mu- 
zealne przestrzenie. Opröcz nich potrzeba jednak röz- 
nych ubikacyj dla sarnej adm inistracyi: kancelaryi 
dla dyrektora instytucyi, sali na posiedzenia Zarzedu 
i nadzorczego komitetu, kancelaryi dla kustosza wraz 
z archiwum, kancelaryj przy odnosnych biörach urze- 
dniczych, pracowni do expedycj'j, i przygotowan rvy- 
kladowych i wystawowych, mieszkania przynajmniej 
dla jednego urzednika i jednego sluzacego, ktöryby 
byl stale do jego dyspozycyi, skladöw na zbiory, paki, 
rekwizyta, czyszczalni okazöw itd.

W szystkie ubikacye nalezaloby grupowac okolo 
obszernego westibulu, w ktörym pod görnem swia- 
tlem bylyby wystawiane przedmioty sztuki i przemy
slu, okazalsze rozmiarami. T aka przestrzen, pojeta 
w architektonicznej monumentalnosci, przynosilaby 
nietylko rzeczywisty praktyczny uzytek, ale nadawa- 
laby zarazem wn^trzu budowli wielce okazaly i po- 
w ainy charakter.

Pozostaje nam w koncu wyrazic zdanie, kto wla- 
sciwie powinien byc powolany do opracowania pro
gramu budowy Muzeum.

W edlug brzmienia statutu wszystkiemi spraw'ami 
zakladu rnial sie zajmowac Komitet muzealny. Gdy 
jednak ten zniesiono, zakres jego dzialania przeszedl 
w r^ce Komisyi przemyslowej. Ale komisya przemy
slowa sklada sie ze zbyt moze röinych iywiolöw 
i liczy zbyt wielu czlonköw, aby mogla podolac ener-
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gicznie zadaniu, ktöre dyktuje pevvne warunki. Grun- 
towna znajomosc urzadzenia i stosunköw takich insty- 
tucyj, jak Muzea przemyslowe, jest rzecza konieczna 
u ludzi, — majacych projektowac program budowy 
Muzeum. Muszq. oni znac dokladnie stosunki przemy- 
slowe i handlowe miasta i kraju, musza wnikac 
w uströj i daznosci szköl przemyslowych w miejscu 
i w kraju, aby dzialalnosc Zakladu oprzec na scislym 
zwiqzku z dainosciami i praca tamtych instytucyj. 
Naszem zdaniem wypada wiec do opracowania 
programu powolac komisye zlozona: z dyrektora
i kustosza Muzeum, reprezentanta izby handlowo- 
przemyslowej krakowskiej, dyrektora miejskiej szkoly 
dla artystycznego przemyslu, dyrektora wyzszej szkoly 
przemyslowej, delegata Towarzystwa Technicznego 
krakowskiego, dyrektora budownictwa miejskiego i je- 
dnego z prywatnych architektöw i profesoröw szkoly 
przemyslowej.

Jestesmy przekonani, ze komisya zlozona z wy- 
mienionych czlonköw, wywiaze sie z zadania ku ogöl- 
nemu zadowoleniu. Ufamy, ze uczyni to rychlo, azeby 
miasto nasze moglo sie röwnie predko doczekac nowej 
ozdoby w budowie, ktöra na czole swojem bedzie 
nosila prawdopodobnie napis: Gmach ten, imienia 
Franciszka Jözefa I. wzniosla Rada miasta dla 
Muzeum techniczno - przemyslowego, ufundowanego 
miloscia publicznego dobra przez D ra Adryana Bara- 
nieckiego. J . K . Wd.

PLANTACYE WIKLOWE
i ich w a z n o ä ö  ze w z g lg d u  n a  zdziczen ie  

r z e k  n a s z y c h .

(Dokoiiezenie.)

rzepisy policyi rzeczuej z r. 1842 sa obecnie, ze 
wzgledu na zmieniony ustroj wl’adz rzadzacych 
w wielu punktach niewykonalne; a gdy takze 

przez samo pouczanie wl'ascicieli posiadl'osci ziemskieh 
i zwierzchnosci gminnych, jak to wykazalo doswiadcze- 
nie, nie podobna dojsc do eelu, przeto lnijodgpwiedniej- 
szem byloby wkroczenie w te sprawe Sejmu przez uehwa- 
lenie u s t a w y  o p r z y m u  s o we in s a d z e n i u  w i k l i n  
na o d s y p i s k a c h  i o c h r o n i e  i s t n i e j a e y e i l  j u z  
p 1 a n t a c v i w i k 1 o w y e li.

Uclnvalenie takiej ustawy niepowinnoby napotkaf na 
zadne trudnosei a przyniosloby krajowi niezaprzeczone 
korzysei. Doprowadzieby mogta taka ustawa do szybkie- 
go i systematycznego obsadzenia odsypisk i utrzymania 
plantaeyj, a ustawodawstwo nroze pöjsi-, dwoma kierun- 
kami.

Albo wypadnie postanowic, ze wszystkie odsypiska 
na rzekacdi sptawnych, dotychczas nie obsadzone, prze- 
eliodza na wl'asnose paiistwa i maja by<: obsadzone pod 
nadzorem i kosztem paiistwa; zas odsypiska na rzekach 
niespl'awnych, przechodza na wl'asnose kraju i maja byc

J a m e s  W a t t .

y.iewietnasty wiek dobiega kresu. Zaczynamy 
!r I w i  gromadzic materyaly do obrachunku jego zaslug 

dla postepu ludzkosci. W sröd bogatego obrazu 
znakomitosci stulecia widnieje szczegölnym, najwiek- 
szym blaskiem, — jedna postac techniczna.

T o Jam es W a tt, wlasciwy twörca maszyny paro- 
wej, technik, ktöry na biezacym wieku wycisnal zna- 
mie swego ducha. Przebiegnijmy okiem jego zycie, 
ktöre mialo niejeden bolesny okres, jak zwykle zycie 
wynalazcy, ale zaznalo takze najwiekszego szczescia, 
ze wynalazca ogladal jeszeze wlasnemi oczj-ma wspa- 
niale skutki swego dziela.

W att urodzil sie ig  stycznia 1736  r. w Greenock 
w Szkocyi, jako syn kupea. Slabowite dziecko m atka 
uczyla czytac, ojeiee pisac i rachowac. Do szkoly 
ucz^szczal dla slabosci — nieregularnie i nie nalezal 
w niej weale do najlepszych uczniöw. Nie lubil hala- 
sliwych rozrywek röwiesniköw ; wolal sie oddawac 
wlasnym myslom, ktöre go necily do wszelkich galezi 
ludzkiej wiedzy. Chetniej dlubal i manipulowal narze- 
dziami, darowanemi przez ojea, rozbierajac oglednie

przedmioty zabawy, aby sledzic sposöb ich powstania 
i skladac je napowröt lub kombinowac nowe pomysly. 
W  ten sposöb zbudowal miedzy innemi maszynke do 
elektryzowania, ktöra wprawial w zdumienie kolegöw; 
tym duchem spekulacyi obserwowal dzialanie pary 
w samowarze, sciekanie kropli w samowarze itd. ry- 
sowal geometryczne figury na podlodze. Lajano chlopca 
za takie bezuzyteczne marnowanie czasu, poczytywano 
mu je za objaw duchowej ociezalosci i ganiono rodzi- 
cöw. Nie przeczuwano, ze w tem wszystkiem tkwil 
posiew przyszlych blogoslawieristw ludzkosci. Szcze- 
gölna ciekawosc zdradzalo pacholg do chemii i fizyki. 
Zwyczajem slabowitych organizmöw usilowalo zglebiac 
symptomata swego fizycznego stanu, studyjujac ksiazki 
medyezne i chirurgii. Obok tego zajmowala chlopca 
botanika i mineralogia. W yslano go dla wzmoenienia 
zdrowia w nadbrzezne göry i tiordy oplecione poda- 
niami ludu. W razenia piesni i opowiadan wzbogacily 
fantazya mlodzienca, widoki wspanialej przyrody roz- 
winiety w nim zmysl na pieknosci natury. W  mlodo- 
cianym wieku dusza W atta  obfitowala juz w bogata 
wiedze, zdobyla wiele röznorodnych i zglebionych ob- 
senvacyj.

W  chwili, gdy przyszlo sposobic chlopca do ja- 
kiegos zawodu, ktöryby mu zapewnil utrzymanie zy-
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obsadzone pod wspolnym nadzorem wl'adz rzadowych 
i autonoraicznych, wspolnym kosztem paiistwa i kraju; 
al'bo tez z n i e w o l i c  wszystkich wlascicieli gruntöw nad- 
brzeznyeh do obsadzenia odsypisk wtasnym kosztem, pod 
seislym nadzorem wtadz kompeteutnycb.

Ze wzgledu 11a istniejaca ustawe cywilna nalezaloby 
w pierwszym wypadku, zastrzedz dla wlascicieli nad- 
brzeznycli gruntöw, prawo wykupu odsypisk przylegaja- 
cyeh do tyc-li gruntöw, za zwrotem kosztöw wylozonych 
przez kraj i paii.st.wo 11a obsadzenie odsypisk i utrzyma- 
nie plantaeyj; w drugim wypadku, odsypiska bylyby za- 
wsze bezsprzeczna wtasnoscia posiadaczy przylegJych 
gruntöw.

Poniewaz miedzy zakladaniem plantaeyj w dolnych, 
srednieh, a göriiyeli biegaeh rzek znaczna zaehodzi rö- 
znica, powinna przeto ustawa 0 przymusowem obsadza- 
niu odsypisk i utrzymywaniu plantaeyj — takze obo- 
wiazki rozrözuiae. Gdy w dolnych i srednieh biegaeh 
rzek moze wfascicieli b e z w a r u n k o w o  zmuszac do 
sadzenia wikliny i s uro wo na nich wymierzac k ary ; na- 
tömiast w görnych biegaeh musi obok przymusu wpro- 
wadzac pewne ulgi, zacheeac nagrodami, subweueyami 
e tc ., byle celu dokonae.

Pundusze na takie wsparcia i nagrody powinien 
udzielae kraj wspölnie z rzadem, a znaleseby one sie 
powinny, bo tu niechodzi 0 wielkie sumy, ale 0 stosuii- 
kowo m ale; 0 tyle kiedys w przysztosci zmniejsza sie 
koszta wtaseiwej regulaeyi rzek. 0 iie dzis malerni wy- 
datkami do unormowania jakiego takiego rzek naszych, 
przyczyni sie rzad i paiistwo.

Powierzchnia odsypisk jakaby obsadzic mozna na rze- 
kach tak splawnych jak niespl’awnych, wynosi w obu 
dorzeczaeh okol’o 0500 hektaröw. Powierzchnia ta lezy

cia, zabraklo materyalnych warunköw. Droga chybio- 
nych spekulacyi, stracil ojeiee w r. 1754  prawie caly 
majatek. Z zawiniatkiem na plecach, w ktörem opröcz 
zwyklej bielizny, zakieta, bluzy roboczej, skörzanego 
fartucha, biblii i kilkunastu narzedzi, nie bylo nie 
wiecej, udal sie W att do Glasgowa dla samodzielnego 
zarabiania na chleb codzienny. Za posrednietwem kre- 
wnego matki poznal tu szczesliwie kilku profesorow 
Uniwersytetu. Zwlaszcza slawny ekonomista Adam 
Smith i fizyk Dr. Dick zainteresowaii sie chlopcem, 
uderzeni jego oczytaniem, skromnoscia i szybkim spo- 
sobem pojmowania. Oni poradzili mu po^wiecic sie 
w Londynie wykonywaniu subtelnych mechanizmöw 
umiejetnych. Poszedl za rada, aby doznac pierwszego 
zawodu. Zaden mechanik nie chcial go przyjac na 
krötszy czas nauki, jak na 7 lat przepisanych. F>} Jo 
to zadanie nad moznosc i nad materyalne fundusze. 
W reszcie w r. 1755 niejaki Morgan, wykonawea nau- 
tycznych i fizykalnych aparatöw, zgodzil si§ przyjac 
W atta  na jeden rok nauki za 240 zlr. Jak pr^dko

dzis odlogiem. Liczac ze 3-letn ia wiklina daje w le- 
gach g^seiejszych z czterech metröw kwadr., zas w le- 
gaeli rzadszych z dziesieciu metröw kwadr. jedne faszyne 
3 m. dluga a 30 ctm. gruba, ktörej wartose w dzisiej- 
szych stosunkacli wynosi przecietnie 8 ctw. i przyjawszy, 
ze po dokonanem obsadzeniu i w czasie zamierzonej re- 
gulaeyi rzek zinniejszy sie wartose laszyny 0 1/i  czese 
skutkiem zwiekszonego zapasu wikliny, zatem do 6 ctw, 
to jednak zawsze jeszeze 3-letni docliöd reprezentowac 
bedzie kwote 557,143 Zta., ezyli 185,714 Zta. 33 ent. 
rocznie, zatem 28 1/2 Zta. z hektaru 11a rok.

Dalsza, bardzo wazna korzyscia bedzie, ze w razie 
dojscia do skutku regulaeyi rzek podgörskich. obliczone 
w r. 1885/6 koszta w kwocie 16.800.000 Zta. dadza 
sie znacznie obnizyc, gdyz nastapi moziiosc wykonania 
mniejszej ilosei i mniej silnych budowli, a zreszta faszyn 
latwiej i taniej dostac bedzie mozna do tej regulaeyi. 
Jezeh. do obsadzenia odsypisk nie zabierzemy sie — to 
koszta przysztej regulaeyi zamiast si^ znmiejszyc — bar
dzo znacznie sie powieksza.

Uwazalismy za potrzebne i pozyteczne poruszyc sprawe 
niniejsza: zwröcie uwage wl'adz naszych tak krajowyeh 
jak pahstwowych na moznosc, potrzebg i donioslose ob
sadzenia odsypisk wiklina; a ze wedlug przekonania na- 
szego n a j w y z s z y  j u z  cz a s  c h o c  m a l e  111 i s r o d -  
k a 111 i p rz y c z y n i a c s i e  d 0 u su 11 i e c i a w i e 1 k i e g 0 
z 1 e g 0 , z a 11 i 111 d 0 w i e 1 k i e g 0 d z i e 1 a r e g u 1 a c y i 
r z e k  n a s z y c h ,  w i e l k i c h  b e d z i e m y  m o g l i  u z y c  
s r o d k ö w ,  przeto rozpatrzeuiu i rozwadze wszystkich, 
ktörym dobro kraju lezy 11a sercu, poddajemy nasza prace.

Hydrotechnik.

nabyi zrecznosci w pracy, najlepszy dowöd w tem, ze 
juz w r. 1756  pracowai nad teodolitem i kilku innymi 
instrumentami delikatnego rodzaju. Zarabiajac tygo- 
dniowo ledwie 4 zi. 80 ct. nie mögt wystarczyc, mimo 
oszczednosci, na wyzycie, wiec musiat pracowac w wol- 
nych godzinach. Chcac sie ksztalcic dalej umiejetnie, 
obracal na studya wszelkie chwile wypoczynku. Nad- 
wyrezyi przez to zdrowie, tak ze trzeba je bylo 
wzmocnic ojezystem powietrzem. Zwröcil sie wiec do 
Glasgowa w r. 1756 , aby sie tarn zainstalowac jako 
wykonawea instrumentöw. Nie spodziewal sie nowego 
zawodu. Nie b^d^c synem glasgowskiego obywatela 
i nie odbywszy nadto 7 przepisanych lat nauki , nie 
tylko nie otrzymal pozwolenia na otwarcie pracowni 
i sklepu, lecz zostai nawet oblozony banicyfj. Szcz^- 
sciem poratowaly go stosunki, nawiazane przed rokiem 
z Uniwersytetem.

( C-iay dalszy nastapi.)



3 0

N O T A T K I  T E C H N IC Z N E .

Szkolnictwo przemyslowe. Z prelekcyi, odbytej nie- 
dawno na ten temat, przez prof. szkofy przemyslowej 
w Walldürn, — Hartmanna, pozwalamy sobie przytoczyc 
godne uwagi slowa w sprawie wyksztalecnia rekodziel- 
niczej mlodziezy:

„Pilnosc i .zamil'owanie zavvodn. jako tez gorliwose
0 wlasne wyksztalcenie nie moga byc nigdy przedmio- 
tem nalezy tej pieczy w warsztacie inajstra, poniewaz 
majster rzadko widzi punkt wlasöego honoru w tem, 
azeby terminatoröw wyrobic na tegicli czeladnikow. Gdy 
sie wreszcie termin nauki skonezy, tacy czeladnicy moga 
dostai'czyc jedynie fuszerskiej roboty, w skutek czego 
drugi majster wydala ich wkrötce ze swej praeowui, tak. 
ze musza szukac zarobku gdzieindziej i w czem innem, 
bo go w obrebie swego rzemiosla nie moga znalezc. 
To tez wkrötce zostaja wyrobnikami, najoinnikami itp. 
Gdy zas taki czeladnik wyjdzie na „wander“, to jego 
los bywa ostatecznie jeszcze gorszy. Majstrowie, • ktörzy 
go przyjeli na probe, musza mu po krötkim czasie dac 
znowu odprawe, bo powolny, zle przygotowany, nie- 
zreczny czeladnik naraza ich tylko na strate pienie- 
dzy. Otrzymujac w ten sposob wszedzie zajecie tylko 
na krdtki czäs, czeladnik nie znajduje wreszcie roboty 
wcale, bo go nikt nie moze i nie chce polecic. Musi 
wiec zajrzec nedzy w oczy, wymysla na zle czasy, prze- 
klina swöj zawöd, ogarnia go niezadowolenie z istnioja- 
cyeh stosunkow. To niezadowolenie jest wlasnie szcze- 
gölnie niebezpieczua pobudka dla mlodego rzemiesluika. 
Ono go, niestrzezonego przez nikogo na obczyznie, wpro- 
wadza na droge, ktöra wiedzie predzej do awanturnictwa
1 wlöezegostwa, anizeli do szc-zesliwego zagospodarowania, 
ktöre kwituie w blogoslawienstwie pracy. To sa skutki 
zlego wyksztalcenia; tak daleko zachodzi inlody reko- 
dzielnik, jezli sie w terminie nauki nie zaprawil do ni- 
czego nalezycie. Takie doswiadezenie musielismy w dzi- 
siejszych czasach zrobic niestety az nadto cz§sto. A po
niewaz nie umiemy sobie poradzic, azeby dawne surowe 
foriny cechowe zastosowac do stosunkow naszego czasu, 
wiec brak w wyksztalceniu, jakie powinien dawfic dzi- 
siejszy warsztat, staramy sie zastapiö w inny sposob. 
Panstwo robi w tym wzgledzie, ile tylko moze. Tworzy 
liczne przemyslowe szkoly i zaklady wszelkiego rodzaju; 
popiera zakladanie stowarzyszen przemyslöwydi i udziela 
im pomocy, gdzie tylko moze; azeby dac pobudke, udziela 
z funduszöw skarbowych znaczne pieniezne subwencye 
na zwiedzanie wystaw, nagradza rok röcznie mnöstwo 
dobrze wykonanych roböt mlodziezv rekodzielniczej. Ale 
skutek nie byl dotad podlug zyczeii — a w ezomze tkwi 
tego przyczyna? W samych przemyslowcach, ktörzy 
maja robotQ do rözdania. ßzemieslnik pamieta tylko
0 swoich korzysciach i zyskach. Aieby nie musiec opla- 
cac czeladnikow, kaze wykonywac roboty terminatorom
1 wyzyskuje korzystnie ich sily, o ile tylko moze. Ale 
o wiele jeszcze czyni gorzej, gdy powstrzymuje termi- 
natora od uczeszczania do szkoly zawodowej lub przy- 
gotowawczej. Göz ma byc z terminatora, ktörego maj
ster, — czas, jaki mlody czlowiek spedza na lawio 
szkolnej, poczytuje za stracony? Dlatego w wypadkach,

gdzie jest brak lepszego zrozumienia ze strony majströw, 
nalezy wprowadzic surowy przymus. Smut.na to prawda, 
ze akurat tarn, gdzie przemysl i rekodzielo wymaga naj- 
bardziej podniesienia, wlasnie tarn, gdzieby przemyslowe 
szkolne wyksztalcenie bylo najpotrzebniejsza rzecza, naj- 
mniej jest zmyslu i poparcia dla szköl tego rodzaju. 
Iviedy w miejscach, gdzie przemysl kwituie, okazuje sie 
ogolne zainteresowanie zawodowa szkota, tak ze nauczy- 
ciele maja prawdziwa satyslakcye, zdarzalo sie i zdarza 
sie gdzieindziej, ze sie odbywaja nawet zgromadzenia 
i narady, aby celoni i pracom szköl tego rodzaju sta- 
wiac zapore i podstawiac nogi“ .

Utrwalanie dachöw gontowych. Najprostsza i naj- 
taiisza a zarazem najlepsza powloka dla gontowych da- 
cliöw, jest i bedzie powloka wapienna. Gonty, zanim 
zostanq, przybite, powinny lezec 2 — 3 dni w rozciehczo- 
nem mleku wapiennem, ktöre nalezy zamieszac od czasu 
do czasu. Taka kapiel czyni je zupelnie wytnvalymi na 
wplywy atmosferyczue — ba, nadaje im nawet ognio- 
trwalosc. Wapno przejete w pory drzewne twardnieje 
pod wplywem kwasu wegiowego zawartego w powietrza 
i wodzie deszczowej, — przez co gonty staja sie twar- 
deini i niepalneini. — Metoda jest bardzo prosta: gonty 
ustawia sie pionowo wiazkami (przy üstawiauiu pojedyn- 
czemi sztukami wyjmowanie robiloby wiele zachodu) 
w skrzyniach napelnionych wapnem do takiej wysokosci, 
zeby wiazki zanurzaly sie w wapnie zupelnie. Po 2 — 3 
dniach wyjmuje sie je napowröt i ustawia na zerdziaeh, 
aby ociekly; gdy oschna na sloneu zewn^trznie, juz 
z nich mozna uzytkowae. W  razie dluzszego przecho- 
wywania przed uzyciem, lepiej jest nasycone i wysu- 
szone gonty ustawic pod szopami, zeby deszcz nie splu- 
kal napowröt wapienncj powloki. — Gonty, uzyte do 
pokrycia dachu, wyschna predko i zupelnie. im suchsze- 
mi sa gonty przed nasyeaniem, tem trwalszym tez bedzie 
dach, wykonany z takich gontöw.

(W . Bau-Ind. Ztg.)

Tani sposob malowania domöw, wypröbowany dlugei 
praktykEj. Autor artykulu podanego w Ozasopismie 
„Techniker“ pracowa! wiele w czasie swojej trzydzie- 
stoletniej praktyki powyzszq, farba do malowania fasad. 
Uzywal jej zawsze z najlepszym skutkiem nie tylko na 
budynkach fabrycznych , ktörych drewniane czesci wy- 
stawiane byly latami na dzialanie wiat.ru i sloty, ale 
takze na wykwintniejszyeh budowlach. Autor czyni uwage, 
ze korzysc z uzycia tej barwy lezy jeszcze w tem, ze 
takowTa jest nadzwyczajnie tani^, ze ja kazdy robotnik 
moze zrobic szybko i zastosowac na scianach. Do j»\j 
wykonania mozna uzyc wszelkiöj dowolnej farby ziemncj, 
tak ze przez mieszanie da siy otrzymaö kazdy odcieh 
barwy. Sposöb wykonania mieszaniny jest nader prosty. 
Bierze sie 1.5 klg. maki pszenicznej Nr. 2, zaczynia sie; 
ja z niewielka iloscia zimnej wody, zeby tworzyla papke 
w rodzaju syrupu, ktöra si§ wlewa powoli do gotujac(;j 
sie wody 22 — 25 litr. objetosei. Do tego dodaje sie; 
jeszcze Ö’5 klg. skrystalizowanego witryolu cynkowego, 
a gdy si§ takowy rozpusci: 4 klg. zöltego szlamowanego 
ugru, jezli sie chce otrzymac debowo-zölty odcien, i sto- 
sowme do tonu, jakiego sobii“ zyczymy — 1/2— I klg. 
szlamowanej angielskiej czerwonej barwy. (Techniker).
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Usuwanie zarodöw chorobowych ze scian. Przez 
tarcie miekkim chlebem mozna sciauy oczyscic nietylko 
z kiirzu i bnulu, ale takze z zarodkow chorobotwörczych. 
Ozasopismo „Zeitschrift für Hygiene“ donosi o najlep- 
szycli sposobach czyszczenia pokoi, w ktörych przeby- 
waly dl’uzszy czas osoby dotkniete zarazliwemi clioroba- 
mi — i nznaje za najlepszy srodek wycieranie scian 
chlebem. Dr. Esmarclx rozeinal swiezy zytni eh leb na 
kawalki wielkosei dl'oni, w teil sposob, ze na skörce 
pozostawal'a jeszcze warstwa miekkiej osrödki. — Po 
jednorazowem potarciu, sciana w trzecli wypadkach na 
dwanascie byla prawie wolna od chorobowych zarod
kow; po dwukrotnem potarciu nie bylo juz weale 
zarodkow. — Poniewaz zreszta pocieranie nie psuje 
zewnetrznego pozoru scian i moze byc wykonane przez 
osoby, nie zaprawioue do tego umyslnie, przeto opisany 
sposob czyszczenia zasluguje na szezegölne zalecenie. — 
Poköj sredniej wielkosei — 5 m. dlugi a 3 m. wysoki, 
na ktörego scianach przylega okoto 979,200 zarodöw, 
potrzebowalby chleba za 1 Ztr. 50 ct. Przy pocieraniu 
trzeba uwazac na to, zeby odpadajace okruszyny byly 
starannie wymiecione i spalone dla zapobiezenia ich 
szküdliwosci.

SPRAWY TOWARZYSTWA.

Drugie posiedzenie Zarzadu odbyto sie dnia 17 marca b. r. 
pod przewodniefcwem Prezesa. Obeeni Cztonkowie: Mikueki, Miinnieh, 
Ohrzaszezewski, Kaezm arski, K ulakow ski, Sehram m , Stadtmüller, 
i Zawiejski. Zastanawiano sie nad pismein nadestanem  przez ko
nntet teehniköw z G raeu . w sprawie starania sie o przyznanie 
akadeiniekiego stopnia doktorskiego dla tyeh teehniköw, ktörzy zto- 
za przepisane egzamina. Godzac sie w zasadzie na projekt teehni
köw z Graeu powierzono referat w tej sprawie kol. St. Kutako- 
wskienui celem poezynienia wniosköw i przedtozenia ich na  nnj- 
blizszem posiedzeniu Zarzadu.

Trzeeie posiedzenie Zarzadu odbyto sie dnia 24 marca b. r. 
pod przewodnietwem Prezesa. Obeeni cztonkowie: Ohrzaszezewski. 
K aczinarski, Kulakowski, Mikueki, Miinnieh i Schramm. — Kol. 
Kulakowski przedstawia referat o udzielaniu stopnia akadeiniekiego 
i tytul'u doktorskiego ukonezonym teehnikom po zdaniu przez nieli 
egzaminöw, a Zarzad uchwala przedtozye referat ogölnemu Zgro- 
madzeniu Towarzystwa celem powzieeia odnosnej uehwaly i wybra- 
nia komisyi z 5 ezlonköw, ktöra ma sie zajae sformulowaniem ! 
zadaii ogölnego Zgromadzenia, Refercntem na ogölnem Zgromndze- 
niu bedzie kol. Kulakowski. — Zarzad przyjmuje na Cztonköw 
Towarzystwa: pp. Augusta Ogrodziiiskiego i Mauryeego Löbenstei
na  inzynieröw kolei pahstwowej wo Frysztaku.

Zgromadzenie Czlonköw Towarzystwa odbyto sie dnia 31 mar
ca b. r. pod przewodnietwem Prezesa , przy obcenosci 32 cztonköw.
Po odezytaniu protokotu z ostatniego Zgromadzenia i przyjeeiu go 
do wiadomosei, Prezes zawiadamia cztonköw o ukonstytuowaniu 
sie Zarzadu. Nastepnie uehwalono jednomyslnie trzy drobniejsze 
kwoty, pozostate z röznyoh funduszöw, w sumie 71 Zta. 79 et. 
przelaö do ogölnyeli biezaeyeh funduszöw Towarzystwa. — Z po- 
rzadku dziennego nastepuje odezyt czt. Wineentego Wdowiszewskie- 
go na tem at: „Z dziejöw architektury krakowskiej XVI wieku“.
Na wstepie oznajmia prelegent, ze jako eztonek komisyi historyi 
sztuki w Akademii Um iejetnosei, przygotowat do Sprawozdah tejze

komisyi praee obszerniejsza o dziejach renesansu w Krakowie, zto- 
zona z eatego szeregu monogifäfii, i z ustepami tej pracy, opartej 
na zrödtaeh areliiw alnyeh, pragnie zaznajomie kolegöw ninl Aka- 
demija druk jego dzieta rozpoeznie. Zaznaeza d a le j, ze druga po- 
towa wieku XVI posiada juz polskieh sainodzielnyeh arehitektöw, 
ktörzy wyksztateili sie u Wtoehöw sprowadzonyeh przez kröla Zyg- 
m unta I n a  poczatku XVI wieku — i idac ieli sladami dalej pie- 
legnowali wykwintny renesans we wszystkieii budowlaeh przez sie- 
bie wykonywanych. Do szeregu takieh samodzieinych a znakomi- 
tyeh arehitektöw zalieza Gabryela Stonskiego urodzonego w r. 1520. 
ktöry okoto r. 1550 karyere samoistnego budowniezego rozpoezyna 
a koiiezy ja w r. 1590 z ehwila swej smierei. ß adan ia  prelegenta 
wykazuja, ze byt to jeden z najwzietszych mistrzöw swego czasu 
i do jego udowodnionyeh prac naleza: VVTzniesienie domu dla wo- 
jewody krakowskiego Stanistawa br. Tenczyhskiego; budowa domöw 
dla rajeöw miejskieb Mikotaja Baranowskiego i Krzysztofa Hel- 
b linga; budowa arsenatu miejskiego; przebudowa domu zwanego 
„Podelwie“ ; napraw a wiezy ratuszowej; dokonezenie budowy pata- 
eu biskupa krakowskiego Filipa Padniewskiego i wiele innych po- 
mniejszyeb p ra e , wymienionyoh szezegötowo przez prelegenta. Od
ezyt wyjasniony by t lieznemi rysunkami zdjee umyslnie wykona- 
nycb przez kol. Janusza Zubrzyekiego z poleeenia autora dzieta — 
a eatego wyktadu stuebano z zajeeiem i zaeiekawieiiiem.

Poniewaz odezyt przeciagnal sie nad spodziewanie, przeto 
sprawa o stopniaeb akadeiniekieb teehniköw, nie mogta juz byc 
rozwazana i odtozono ja do nastepnego Zgromadzenia.

------ 4- j s n H ä f e = i > 5. -----------------

. K R O N I K A  B IE Z A C A .

Personalia . Prezes m iniströw , jako kierownik ministerstwa 
spraw w ew netrznyeb, zamianowat adjunktöw budownietwa Adaina 
M ilsdie i Karola Wojeieehowskiego inzynierami w stuzbie Imdo- 
wniezej pahstwowej w Galieyi.

Nam iestnik zamianowat praktykantöw budownietwa Jaköba E n
gelberga w Biatej i W iktora Budzyriskiego we Lwowie, adjunkta- 
mi budownietwa w galicyjskiej pahstwowej stuzbie budowniezej.

Nam iestnik przeniöst nadinzyniera Dominika Opatowicza z Tar- 
no w a.do  Przem ysla, inzyniera Tomasza Stomskiego z Przemysla 
do Kol'omyi, inzyniera Antoniego Wysoekiego z Bzeszowa do Prze
m ysla, inzyniera Hipoiita Zby zewskiego /. Tarnobrzegu do .Tarno- 
w a, adjunkta budownietwa Ludwika Regieea z Nam iestnictwa do 
Krakow», adjunkta budownietwa Leopolda Goldmanna 7, Przemysla 
do Rzeszowa, w koneu praktykanta budownietwa Antoniego Jözefo 
Opolskiego z Kotomyi do Nislca.

Areliitekte Ja n a  Zawiejskiego zamianowano zastepca profesora 
budownietwa w szkole wyzszej przemystowej w Krakowie, do cza
su, pöki konkurs na to posade rozpisany, nie bedzie rozstrzygniety.

Konsensa na majströw m urarskieh otrzymali od M agistratu 
krakowskiego: pp. Jul i an Müller, Knzimicrz G raezynski, W alenty 
W alezakiewiez. Jözef Mitasihski i Stanislaw  Drozdowski.

Konkursa. Rozporzadzeniem z dnia 11 Kwietnia b. r. L. 23494 
rozpisato Namicstnietwo konkurs na posade nauezyeiela budowni
etw a, w szezegölnösei projektowania Viudowniezego w szkole wyz
szej przemystowej w Krakowie, z ptaea 1200 Zta. .  z prawem pie- 
eioleei i dodatkiem aktywalnym  dla IX r a n g i , t. j. 300 Zta. Po- 
dania o ty posade maja bye wniesione do Namiestnictwa w ter- 
uiinie do 20 maja b. r.
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Dyrekcya lasöw i döbr skarbowych rozpisala konkurs na po- 
sade elewa budowniczego przy tej Dyvekcvi z rocznem adjutum 
600 ZIa. W ymagane studja techniczne, znajomosc jezyköw krajo- 
wyeli i jezyka niemieekiego. Podania w terminie do 10 inaja b. r. 
nalezy wnosic do Prezydyuni Dyrekcyi lasöw i döbr skarbowych 
wo Lwowie.

W ydziaf krajowy we Lwowie rozpisal konkurs na druga po- 
sade nauezyeiela-adjunkta do nauk matematycznyeh i zawodowo- 
lesniczych przy krajowej szkole gospodarstwa lasoweg'o we Lwowie. 
Posada ta, do ktprej przywiazana jest plaea roezna 800 ZIa. be- 
dzie na razie obsadzona prowizoryoznie na  rolc jeden. Nauczyciel 
ma wykladae przedewszystkiem rnatematyke zastösowana do po- 
trzeb gospodarstwa lasowego, tudziez jeden z dzialöw inzynieryi 
lesn ej, zwlaszeza nauke zabudowania potoköw görskich. Clieacy 
ubiegac sie o ta posade raaja wniesc do W ydzialu krajowego po
dania do 30 lipea 1890 i udowodnie w nich miedzy in nen ii, ze 
ukonezyli studja na Akademii lesniezej.

Wodociagi krakow sk ie . Odnosnie do zapowiedzi uezynionej 
w ostatniin numerze naszego pisina donosimy. ze komisya vvodo- 
ciagowa Rady miejskiej na ostatnicm polnem posiedzeniu powziela 
nastepujaee uchw aly :

1“ N a budowe wodoeiagu z Regulie ma byc wykonany szcze- 
gölowy plan i kosztorys.

2° W ykonanie takiego planu i kosztorysu poleea sie Inzynie- 
rowi Stanislawowi Swierzynskiemu z dodaniem mu odpowiednich 
s il technieznyeh a pod nadzorem podkomisyi teehnicznej do ktörej 
zaprosic nalezy radee budown. Salbacha z Wiednia.

3° Za podstawe do wypracowania szczegölowego projektu przyj- 
muje sie generalny kosztorys, przejrzany i zestawiony przez pod- 
komisya techniczna i obliczony na sume 2 '/2 milionow ZIa.

4U Ucliwala sie zakupno planöw przedlozonych przez firme 
Rumpel et N ielas z Cieplic, za oferowana kwote 60£> ZIa. pod 
w arunkiem , ze na jakikolwiek cel gm ina planöw tyeh uzyje, firma 
nie bedzie sobie z fego ty tu lu  roscie zadnych pretensyj.

5° Upowaznia sie Dra Selimidta II wieeprezydenta miasta do 
przeprowadzania rokowaii o wykupno praw i shizebnosci wodnych, 
z wyjatkiem rokowaii o sluzebnosei gruntoive, wzdl’uz trasy i do 
odebrania od wl'ascieieli odnosnych deklaracyj.

6 “ Zaprasza sie pulkownika inzynieryi lir. Gelderna na czl'onka 
komisyi wodociagowej i wyraza zyezenie aby tenze vvzial udzial 
w obradach podkomisyi teehnicznej.

7° Poleca sie Magistratowi aby poczynil kroki celem uzyska- 
n ia koncesyi na budowe wodociagöw.

8° Traktowaö kwestye budowy odrebnie od kvvestyi sfinanso- 
wania.

9° Zasiegnac w zakladach kredytowyeh informacyi eo do wa- 
runköw pod jakiem i podjelyliy sie dostarczyc gminie pieniedzy 
i jakiego zadalyby zabezpieezenia.

Nowa pracow nia. Ciagly ruch budowlany w naszem mieseiu 
i obudzona nie zbyt dawno ehe«; posiadania pieknie zdobionyeh fa- 
s a d , wywol’ala  potrzebe pracowni w ktöryehby architektoniezne 
ozdoby wyrabiane byc mogly.

Do dawniej istniejaeyeh przybyl'a wlasnie pracownia p. Jan a  
Tombiiiskiego artysty rzezbiarza, przy ul. sw. Marka 1. 31. Mieli- 
smy sposobnosc ogladae ozdoby jakie jego pracownia wykonuje 
obeenie dla dwöch domöw prywatnych i poczytujemy soliie za mi- 
ty  obowiazek zwröcic uwage pp. architektöw i budowniezych na 
nowo otwarty zaklad i na  ilwie cenne zalety nowego przedsiebior- 
stw a. mianowicie na  czystosc z jaka pracownia modeluje i odlewa 
ornamenta budowlane i na gorliwose z jaka sie stara dostarczac 
roboty w przyrzeezonym terminie. Poleeamy zaklad goraco, b o n a  to 
ze wszeehmiar zasluguje i sadzimy, ze pp. arehitekci nie odmöwia
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swego poparcia czfowiekowi, ktöry duzym zasobem ta le n tu , ener- 
g ia i sumiennoseia pragnie shizyc spoleczenstwu. My z naszoj 
strony möwimy: Szezese liozel

L icytacye . N a budoweszkol’y dwuklasowej rozpisa-fa Gmina Bai in 
w powieeie Chrzanowskim licytacya. Odbedzie sie ona dnia 9 maja
b. r. o 11 rano w Balinie. Wadium 600 ZIa. P lan , kosztorys i wa- 
runki budowy przejrzec mozna w Przedzie gminnym na miejscu 
lieytacyi.

Gmina miasta Krosna zamierza w rolcu biezijcym wybudowae 
dom pietrowy na pomieszezenie szkoly tkackiej, na  ktöre to przed- 
siebiorstwo bedzie w maju b. r. rozpisana licytacya.

Szczegölowe plany i kosztorys przejrzec moga pp. hudowni- 
czowie i przedsiebiorcy w Magistracie miasta Krosna, lub we Lwo
wie u arehitekty Ludwika Ramulta.

T e a tr  w K rakow ie. N a dwöch posiedzeniach Rady miasta, 
w clniach 26 i 28 Kwietnia b. r. odbytych, toczyty sie bardzo 
zajmujace rozprawy : komu powierzyc budowe nowego teatru. W glo - 
sow aniu, ktöre nastqpito |>o kilkugodzinnyoh naradach, na 51 glo- 
sujacyeh projekt p. Jana  Zawiejslaego otrzym al 33 g lo sy ; p. Odrzy- 
wolskiego 14, a pp. Stryjeiiskiego i Ekielskiego gl’osöw 4. Woboc 
tego Teatr w Krakowie wzniesiony bedzie wedlug pomyslu i pod 
kierunkiein arehitekty Ja n a  Zawiejskiego — krakowianina.

Pismo nasze nie omieszka dac czytelnikom rysunköw tak  wy- 
branego projektu , jak  in n y eli. ktöre brano pod rozwage.

T e a tr  we Lw ow ie. Pom ysl, poddany Radzie m iasta Lwowa 
przez Dyrektora tamtejszego Przedu budownictwa miejskiego p. 
H oehbergera, aby do o e e n i e n i a  m i e j s c a  p o d  t e a t r  lwowski 
sprowadzic z W iednia pp. Ilellmera i Pellnera, wywolal tutaj 
w Krakowie niektamane oburzenio wsröd calego grona teehniköw, 
zwlaszcza g'dy sie dowiedziano, ze Towarzystwo politechniczne 
lwowskie przedlozylo Radzie miasta swoje umotywowanc zapatry- 
wanie w tej sprawie.

Z a iste , rzecz trudna do nwierzenia, jak  my saniyeh siebie 
szanowae nie umiemy. Jezeli p. Dyrektor Hochberger do oeenienia 
m i e j s c a  potrzebuje rzeczoznawcöw z W iednia, kogoz sprowadzic 
zecliee do oeenienia p l a n ö w  na teatr V Czesö natomiast Radzie 
miasta Lwowa, ze niewczesnym pomyslom jeilnostki nie dal» po- 
sluchu i zaznaczyla, ze lielmerowsko-fellnerowskiego rozumu kol- 
portowa«’- do nas nie trzeba, bo nam swego wlasnego. na wlasna 
potrzebe w ystarczy!

Skrzynka Redakcyi.

/ ’. Cel. U p. w y. Czasopismo otrzymuja ezlonkowie bezplatnie 
N adeslane 5 ZIa, oddalismy skarbnikowi Towarzystwa jako wkladke 
za rok biezacy.

1\ Z. w N . Memoryal otrzymalismy. Zuzytkujemy go w pi- 
sinie z malemi zmianami. Dziekujemy za pamiec a prosimy o nia 
na p rzyszlosc; zawsze jestesmy gotowi popierac interesa kolegöw 
zawodu.

P. Fe/, iv Starym Sqczii. Num er drugi wyslany by l w swo- 
im czasie, wina zatom nie nasza. Mimo to wyslalismy num er po- 
novvnie.

P. Zb. w Taruobrzegu. Jak  dlugo mamy poselaö num cra pi- 
sma do obeenego miejsca poliytu? a odtad «Io Tornow»V Donicseie!

A utorow ie i n a k la d c y  iy c z ^ c y  sobie om öwienia sw ych w y- 
daw nictw , zechc£( nades lac po jednym  egzem plarzu ty c h ie  do 
R edakcyi.

Redaktor odpowiedzialny: W incenty W dow iszew ski. 

W drukarni Aleksandra Slomskiego w Krakowie.



Nr. 4. Rok IV.

P renu m era ta  z p rzese ik!):
roczna . . 5 Ztr.
potroczna . 2 Ztr. 50 ct. ~^'7
kwartaina . 1 Ztr. 50 ct.

w N iem czech : 
roczna . . . . JO marek
pöiroezna . . 5 marek

w R osyi: 
roczna . . . .  5 rubli
pöfroczna . . . 2 */2 rubli 
Nr. pojedynczy . . 20 ct.

K r a k o w  16 M a ja  1890.

CZASOPISMO
Wychodzi 1 i 15 w miesiaeu.

Zuzytkowane artykuty beda 
wynagradzane zaraz.

Inseraty przyjmuja sie po 
cenie l 1/2 ct. za cm.2 je- 

dnorazowego ogtoszenia.

Kedakcya i Adm inistracya 
ul. Grodzka 29.

Towarzystwa Technicznego Krakowskiego.
TR  E S C :  0  lampie gazowo-zarowej Dra Auera. — Sprawa c. k. urzedow ewidencyjnych. — Notatki techniczne. — Bibliografia i lite ra tu ra .— 

Kronika biezaca. — Skrzynka redakeyi. — Fejleton.

0 lampie gazowo-zarowej Dra Auera.

obec powaznej konkurencyi dwiatla elektryczne
go, usilowania techniki gazowej w ostatnich 
latach zwröcity si§ glöwnie w kierunku ule- 

pszeri, dokonywanych na samych lampach i palnikach 
gazowych.

Min§ly bezpowrotnie czasy, gdzie przedsiebiorstwom 
gazowym na tem jedynie zalezalo, aby konsumenci 
jak najwiecej gazu wypalali; obecnie o to idzie, by 
swiatlo gazowe bylo dobre a tanie, mozliwie tanie, bo 
konkurencya grozi; a ze potrzeba jest zazwyczaj bodz- 
cem wynalazku, niedziw wi§c, ie  uczyniono postepy 
znakomite, ktöre dowiodly prawdziwej zywotnosci tego 
dobrze juz starego sposobu oswietlania i zapewnily mu 
prawo obywatelstwa na dlugie jeszcze lata. Dla na- 
szego spoleczeristwa oboj^tnem to byc nie powinno, 
bo posiadamy juz kapitaly we wlasnych fabrykach gazu 
i specjalistöw techniköw w tym zawodzie.

Palnik szparowy otwarty i argandzki oszklony, byly 
przez lat kilkadziesiqt alfq i omegq w oswietleniu ga- 
zowem. Dopiero wynalazki Edisona, jego lampa za- 
rowa i rozdzielenie dwiatla elektrycznego na male, ze 
tak powiem, porcye; wreszcie wystawy elektryczne, 
daly pochop do ulepszeri w oswietleniu gazowem, tak 
pod wzgledem hygienicznym jak ekonomicznym. A je 
zeli znane ulepszone palniki cylindryczne, lampy Wen- 
hama, Siemensa itp. obok röwnego i bialego swiatla, 
latwej manipulacyi i innych zalet majd jeszcze i slabe 
strony, to przyznac im w kazdym razie trzeba oszcze- 
dnosc przez racyonalne wyzyskanie gazu, ktöra uczy- 
nila swiatlo gazowe 2 a nawet 3 razy tanszem jak 
dawniej.

Najczesciej spotyka lampy W enham a i Siemensa 
tj. w ogöle tak zwane regeneracyjne zarzut, ze wy-

dzielajq. wiele gor^ca; jest to zarzut uzasadniony, a wy- 
plywajacy z samej konstrukcyi lampy. Im dokladniejsze 
spalenie gazu, tem wi^cej wywiazanego ciepla, kwasu 
weglowego i pary wodnej, co wszystko razem czyni 
powietrze jezeli nie wprost niezdrowem, to przynaj- 
mniej dusznem. Dlatego tez, w mniejszych zwlaszcza 
i nizszych izbach, powinno sie miec odpowiedniq, wen- 
tylacye, ktörej poteznym czynnikiem jest wlasnie go- 
r^co przez te lampy wydzielane. Kto ten problemat 
nalezycie rozwi^ze, ten nigdy zastösowania lamp re- 
generacyjnych zalowac nie b^dzie, a w miastach po- 
siadajq,cych gaz, beda one zawsze znacznie oszcz^dniej- 
szemi i bezpieczniejszemi od swiatla elektrycznego, 
a nawet od blyskawicznych, meteorowych itp. lamp 
naftowych. Gdzie jednak skuteczne przewietrzanie prze- 
prowadzic sie nie da, jak np. cz^stokroc bywa w do- 
mach i lokalach starych z powodu kosztöw, oporu 
wlascicieli, (ktörzy zazwyczaj szczedza grosza na swieze 
powietrze), — gdzie izby sq. niskie a zamkniete i prze- 
pelnione ludimi, — tarn goraco, jakie lampy te spra- 
wiaja, staje sie istotnie przykrem.

Te w ade, ktöra w danych warunkach moze sie 
stac przymiotem, posiadaja zreszta wszystkie znane 
palniki i lampy gazowe w mniejszym lub wiekszym 
stopniu, opröcz p a l n i k a  Dra  A u e r a ,  niedawno wy- 
nalezionego, a w ostatnim roku znacznie ulepszonego, 
ktöry zwröcil na siebie uwag§ publicznosci i dose 
szybko sie rozpowszechnil. Zamiarem naszym jest ob- 
jasnic czytelnikom ten bqdz co bqdi godny uwagi wy- 
nalazek, a zarazem oznaczyc jego wlasciwa wartosc.

Powierzchownie i z wielkosci podobnym jest palnik 
Auera do argandzkiego i da sie przykrecic na kazdym 
swieczniku, oslonic szklannq b an ia , daszkiem itp. 
W  palniku tym spala si<? gaz z powietrzem zmieszany 
a plomieri z tego spalenia powstaly bylby zupelnie 
bladym, jak w palniku Bunsena np., gdyby nie siatka 
nad nim na platynowym drucie zawieszona, ktöra po



zapaleniu zaraz sie rozzarza i daje spokojne, biale 
swiatlo, przypominajace barwa i stalosci^ swiatlo ele- 
fktryczne lukowe, a sifa elektryczne zarowe. Palniki 
te , sfj. wyrabiane w trzech wielkosciach i daja swiatlo
0 sile 12 do 20 swiec normalnych. Jest wi§c jak sie 
pokazuje pewne powinowactwo miedzy swiatlem Auera 
a dawno znanem swiatlem Drummonda. Siatka uprze- 
dziona jest z wlökien roslinnych nasyconych solami 
metali trudno topliwych i musi byc przed oddaniem 
do uzvtku spalona; popiöl ze spalenia pozostaly, za- 
chowujqcy zreszta mniej wiecej ksztalt siatki pierwo- 
tnej, stanowi to cialo zarzace, ktöre daje swiatlo w pal- 
niku Auera.

Poniewaz dobry palnik Auera wedlug wlasnych 
moich doswiadczeri (wielkosc 13) daje najmniej 18 swiec, 
spalajac tylko go litröw gazu na godzing, a chcac to 
samo swiatlo osiagnac musielibysmy w zwyczajnym 
argandzkim palniku zuzyc 200 litröw — wynika ztad, 
ze goraco, proporcyonalne do ilosci spalonego gazu, 
jest w palnikach Auera 2 razy przeszlo mniejsze jak 
w innych palnikach, a pozornie w tym stosunku takze
1 oszczednosc na konsumcyi gazu.

Oszczednosc wszakze jest pozorna, jezeli poröwnamy 
palnik Auera chociazby tylko z ulepszonemi palnikami 
argandzkiemi Siemensa. Jezeli bowiem zysk na oszcze- 
dzonym gazie jest niezaprzeczony, to z drugiej strony 
siatki, ktöre za lada silniejszem potraceniem w proch 
sie rozsypuja, cala te oszczednosc z göra pochlaniaja; 
z naszego zas stanowiska wolimy, otwarcie möwiac, 
by konsument placil za gaz naszego wyrobu, jak za 
patentowany fabrykat zagraniczny.

Przy bardzo starannem  obchodzeniu sie z palni
kami , co jak wiadomo, do cnöt naszycli nie nalezy, 
moze siatka trwac pare, a nawet kilka miesiecy, z cza- 
sem jednak traci ona na wartosci przez sam proces 
spalenia i nie daje tego swiatla co pocz^tkowo.

J a m e s  W a t t .

(Dokoiifizcnie.)

jowolano go do rozpakowania i zreperowania 
zbioru astromicznych instrumentöw, jaki nad-

______ ! szed! wlasnie burzliwq droga m orska z wyspy
Jamaiki, ofiarowany przez ex-kupca, jednego z bylych 
wychowanköw szkoiy. W att wywiazal sie z zadania tak 
szybko i z takiem zadowoleniem, zego Uniwersytet mia- 
nowal kustoszen. owego zbioru i pozwolil mu otworzyc 
sklep wobrebie muröw uniwersyteckich. Poznanowkrö- 
tce, ze skromny robotnik by! nietylkodzielnym mechani- 
kiem i zacnym czlowiekiem, ale takze uczonym przy-

Palniki Auera zasluguja na rozpowszechnienie pod 
warunkiem, jezeli cena i ch, obecnie jeszcze wygöro- 
wana, a zwlaszcza cena siatek ulegnie obnizeniu (pal
nik kosztuje 7 zlr., z siatka 9 zlr.). Do zalet nalezy 
pröcz wymienionych zaliczyc to, ze swiatlo jest dla 
wzroku lagodniejsze od zwyklego gazowego, a nawet 
od elektrycznych lamp zarowych.

Sam wyröb siatek wymaga udoskonalenia, te bo
wiem, ktöre do niedawna byly w handlu nie dawaly 
nigdy rekojmi, ze swiatlo rzeczywiscie uzyskane do- 
röwna obietnicom prospektowym. W iadomo mi z do- 
swiadczenia, ze nieraz num er najwyzszy (c) dawal np. 
mniejsze swiatlo od numeru sredniego (b).

Do ujemnych stron palniköw Auera zaliczyc trzeba 
niemoznosc zredukowania lub podniesienia sily swiatla, 
co przeciez z kazdym innym palnikiem w pewnych 
granicach uczynic m ozna, — oraz ze do nalezytego 
iunkcyonowania potrzebuja pewnego dose znacznego 
cisnienia 25 mm. (wody), gdy cisnienie nizsze w wielu 
urzadzeniach gazowych starszych nie nalezy do rzad- 
kosci; palnikom argandzkim i lampom regeneracyjnym 
wystarcza 15 a nawet 10 milimetröw. Kilka palniköw 
Auera umieszczonych na rampie w oknie lub na swie- 
czniku zwykle nieröwno swieci, co do podniesienia 
ogölnego efektu wcale sie nie przyczynia. Za to mo- 
zemy je  bezwzglednie zalecic tarn, gdzie lokal jest 
niski, zle wentvlowany i gdzie na zmniejszeniu gorqca 
zalezy.

Palniki Auera staly sie ostatniemi czasy przedmio- 
tem spekulacyi nawet i u nas, to tez uwazalismy jako 
rzecz bgdqcg. na czasie zwröcic uwage naszych czy- 
telniköw, miedzy ktörymi jest wielu konsumentöw gazu, 
na dodatnie i ujemne strony nowego wynalazku, ktö- 
remu widoköw powodzenia w przyszlosci bynajmniej 
zaprzeczac nie chcemy. Miccsyslaw Bübrowski.

rodnikiem-technikiem. Profesorowie otiarowali mu tez 
swq przyjazn; uczniowie Uniwersytetu korzystali z jego 
rad, wskazöwek i umiejetnych objasnien. Maly sklepik 
zamienil sie na rodzaj akädemii, gdzie sig gromadzily 
okolo wlascicicla wybitne osobistosci Glasgowa, aby 
rozprawiac o zawilych kwestyach sztuki , umiejgtno- 
sci i literatury. Najscislejsza przyjazn laczyla W atta 
z prof. Black’em i studentem Robisonem pözniejszym 
nastepca Black'a. Obaj zlozyli mu pö^.niej istotne do- 
wody przychvlnosci. Pierwszy tez Robison zwröcil 
uwage mlodego mechanika na maszyng parow ^, no- 
szac sie z mvsla zastosowania pary do porusZania. 
Bylo to w r. 1759 . W att pochwycil rzecz w lot i za- 
czal sporz^dzac model. Ale wkrötce porzucil robot^, 
bo napotkal niepokonane trudnosci, ktörych mu zajgcia 
powolania niepozwolily rozwiazac odrazu. Gdy jednak



Sprawa c. k. urzedöw ewidencyjnych. *)
Na jednem z posiedzeii obeenej Rady paiistwa, pod- 

m s  debaty budzetowej, ma jeden z poslöw czeskich 
zainterpelowac Wysoki Ezad, co do sprawy polepszenia 
bytu urzedniköw ewidencyjnycli, a nastepnie ma posta- 
wie wniosek, aby:

1 . wszystkim nadinspektorom ewidencyjnym nadac 
ränge VII. klasy:

2 . wszystkim inspektorom ewidencyjnym nadac ränge 
VIII. klasy;

3. ezesci dzisiejszycli nadgeometröw ewidencyjnych 
nadac ränge VIII. klasy;

4. reszcie dzisiejszych nadgeometröw ewidencyjnych 
i wszystkim dzisiejszym geometrom I. klasy, nadac 
ränge IX. klasy:

*) A rtvkut ten otrzyniata Itedakeya od teehnika dobrze obezna- 
nego ze stosunkaini geometrow cwideneyjnyeli i umieszeza go bez 
ziniany. — eelem wywotania dyskusyi i wyswieeenia sprawy. Na- 
zvviska autora — ze wzgledövv tatwo zrozumiatyeh — wyinienie 
na  razie nie inozemy. (Prsyp. Red.).

w zimie z r. 1763/4 prof. Anderson polecil mu zre- 
perowac nieuiywany dlugo uniwersytecki model ma- 
szyny Newcomena, zajela ona na nowo jego uwage. 
Jakoz teraz wynalazl W att te wszystkie wspaniale 
ulepszenia, ktore maszyne Newcomen’owska, raczej 
atmosferycznq anizeli parow q, przeksztalcily zupelnie 
i podniosly na taki stopieri doskonalosci, ze W att 
uchodzi dzis z cala slusznoscia za drugiego wynalazce 
a nawet za twörce maszyny parowej, przynajmniej 
w dzisiejszem slowa znaczeniu. Zglebiwszy braki Ne- 
wcomenowskiego mechanizmu, ktörego juz odpoczqtku 
18-tego stulecia uzywano w Cornwalijskich kopalniach 
miedzi dla pompowania wody, poznal, z jakich powo- 
döw takowy spotrzebowywal tak wiele wiecej pary, 
anizeli powinien byl stosownie do cylindrowej obj^tosci. 
W  ten sposöb powstal zwlaszcza pomysl kondenzatora, 
ktöry doprowadzil w ulepszonej maszynie do takiej 
oszcz^dnosci w palnym materyale, ze obecnie jednym 
cetnarem w§gla mozna bylo zrobic tyle, ile dawniej 
czterema cetnarami. To i wiele innych ulepszeri po- 
cblonejly W attow i nie tylko czas, wolny od zajec ku- 
stosza zbioröw, ale takze zaoszcz^dzone fundusze. 
Ozeniwszy sie nadto okolo tego czasu i zostawszy ojcem 
rodziny, nie mögl opedzic kosztöw utrzymania z pensyi 
kustosza i musial korzystac z kazdej nadarzajacej sie 
sposobnosci dla polepszenia materyalnego bytu.

To tez gdy loza wolno-murarska zapotrzebowala orga- 
nöw, W att, niemajqc najmniejszego muzykalnego sluchu, 
nie umiejqc odröznic jednej nuty od drugiej, podjql si§ 
wykonania. Przestudyowawszy gorliwie Smitb’a nauk§ 
harmonii, zrobil najprzöd maly model, a w niespelna

5. nadto pomnozyc jeszcze liezbe geometrow w tej 
klasie IX. ;

(i. reszte geometrow II. klasy przeniesc do rangi X.;
7. systemizowac stalycb pomoeuiköw tak w leeie, 

jakotez w zimie;
S. nalozyc obowiazek na wszystkieh geometrow. aby 

do ksiag gruutowych wpisywali powierzehnie i ezy- 
sty doch öd.

Do wszystkieh wymieuionych powyzej punktöw, na 
ktöre sie najzupetniej zgadzamy, trafnosc tychze podzie- 
lamy i speluienia ich szczerze pragniemy. nadmieniamy 
ze swej strony, ze ciezka i z wielka odpowiedzialnoscia 
polaczona sluzba ewidencyjna, wyczerpnjaca nietylko 
moralna inteligencye, lecz nadto nciazliwa fizycznie — 
jest w poröwnanin z wszystkiemi inneini rzatlowemi po- 
sadami, najgorzej platna.

Przy pöt roku trwajaccj nieustaunej pracy polowej, 
ze zaparciem sie codziennych wygöd i narazajac zdrowie, 
nie pobiera geometra nie pröcz n s z c z u p l o n y c b  dyet. 
ktöre przy najgorszej egzystencyi przejnarnowac musi. 
(Uly wiec pensya geometry nie wystarcza na prowadze- 
nie cliociazby skromnego ogniska domowego, nie moze 
tez geometra podolac obowiazkom ojea rodziny. ktöra

rok wygotowal same organy, ktöre nie tylko piekno- 
sciq tonu ale i pelnoscia dzwieku zadowolily zupelnie. 
Co wiecej, mechanizm ich zawieral tyle ulepszeri, ze 
od tego dziela W atta  zaczela sie nowa era w budowie 
organöw. Wiadomosci, nab}'te przy tej okazyi, sluz\-)y 
mu przy wykonywaniu innych instrumentöw muzy- 
cznych, nie wylqczajqc nawet smyczkowych, ktöre tez 
dzis bywaja placone na wage zlota. Nie zaniedbywal 
takze innych galezi mechaniki, skonstruowal przyrzad 
do rysowania perspektywicznych obrazöw i inne in
strum enta rysunkowe.

Tylko najwiekszy wynalazek jego twörczego du- 
cha — maszyna parowa, musiala w obec bezustan- 
nej troski o chleb codzienny, czekac lepszych losöw 
w dalszej przyszlosci. Chec zapewnienia rodzinie swo- 
bodniejszej egzystencyi, kazala mu si§ chwycic gorli
wie prac mierniczych i inzynierskich przy sposobnosci 
przerzynania kraju kanalami dla okr^towej zeglugi. 
W  okolicy mit^dzy Fortb i Clyde, zawarl znajomosc 
z wielkim przemyslowcem Dr. Roebuck, zalozycielem 
i wlascicielem zelaznej huty. Z pornoca ofiarowana 
przez niego zgodzil si§ zbudowac pierwsza wiekszq 
pröbnq maszyne parowa w wydzierzawiofrej przez prze- 
myslowca kopalni w^gla, zapewnic sobie wynalazek 
patentem, przyczem :l/4 zysku z patentu obowiazal sie 
oddawac Dr. Roebuck. Jakoz w r. 1769  otrzymal pa
tent na kilka lat i zaczal budowac maszyne. Byla juz 
prawie gotowa, gdy w tem musial przerwac dalsza ro- 
bote, bo wspölnika, ktöry przyjql obowiqzki nad sily, 
zawiodly srodki materyalne. W att musial wröcic do 
dawnycb zatrudnieri inzynierskich, tym razem przy
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nie ogktdajac go nawet przez pol roku, z mozliwym nie- 
dostatkiem walczyc mu.si.

Poniewaz sprawa losu geometröw ewidencyjnych 
i ich urz^dowego stanowiska, obchodzi ogöl techniköw, 
przeto tez zdaniem naszem, powolane sa organa towa- 
rzystw technicznych do zajgcia sie ta sprawa, ktöra do- 
tychczas z niezaleznych od interesowanych powodöw, 
nie mogi'a ujrzec swiatl’a dziennego. Do nadmienionych 
punktöw przyszlej interpelacyi ezeskiego deputowanego 
dodajemy jeszeze inne, wyrnagajace poparcia i szerszego 
omöwienia, a mianowicie:

1. Ustanowienie dyrekcyi ewidencyi katastru podatku 
gruntowego ze siedziba we Lwowie, z näczelnym dyre- 
ktorem na Galicya i Bukowine w VI. randze.

I)o Dyrekcyi przydzieleni b§da wybitniejszych zdol- 
nosci geometrzy na czas chocby najkrötszy, dla obezna- 
nia sie z biegiem czynnosci inspektorskiej. Pierwszeüstwo 
pozostawia sie ukonezonym technikom, ktörzy bez wszel- 
kicli dalszyeh egzaminöw awansuja na inspektoröw.

Szczegölniejszego uzdolnienia nietechnicy, tylko wy- 
jatkowo i to za zl’ozeniem odnosnego egzanhnu, moga 
wyzej jak do IX. rangi awansowac.

2. Ustanowienie (sukeesive) urzedu ewidencyjnego 
przy kazdym c. k. sadzie powiatowym.

budowie Monklandzkiego kanalu i regulowaniu rzeki 
Clyde pod budowe mostu. W sröd takich zaj§c i licznych 
roböt mechanicznych otwarla sie ostateczna przyszlosc 
dla jego maszyny parowej. Jeden z najdzielniejszych 
fabrykantöw z Birmingham, Boulton, zrozumial donio- 
slosc wynalazku W atta  i ofiarowal mu swöj wspöl- 
udzial pod warunkiem, ze patent z r. 176 9 , ktöry mial 
chronic tylko kilka lat, zapewni sobie na dluzszv czas. 
W att udal sie w r. 1775  do Londynu i wyjednal tyle, 
ie  pariam ent po dluzszym oporze, przedluzyl mu ta- 
kowy do r. 1800. Mocg ugody, zawartej röwniez na 
25 lat przekazal Boultonowi 2/3 spodziewanych do- 
chodöw; ten zas wziql na siebie wszelkie naklady 
i koszta przyszlych doswiadezeri, ofiarowal kapital na- 
kladowy, zastrzegajgc sobie zwlaszeza kupieckg cz§6c 
interesu, ktörego technicznsj. stronf tj. biöro i warsztat 
pozostawial wynalazcy. Oszczednosc, jakg potrafil uzy- 
skac przez wprowadzenie kondenzatora w uströj m a
szyny, rozstrzygnfla o szybkiem rozpowszechnieniu sie 
takowej zwlaszeza w kornwalskich kopalniach miedzi, 
ktöre zacz^ly upadac przy zastosowaniu Newcomeno- 
wskiej pompy, nie zdolnej do takiej oszczednosci, a za- 
razem w obec wysokich cen wegla a nizkich miedzi. 
Nowa spölka B oulton-W att, zacz^la wypozyczac m a
szyny Swiezej konsttukeyi albo tez dostarczala wlaSci- 
cielom kopalri rysunköw na takow e, wedlug ktörych 
oni budowali maszyny w swoim zarzadzie. Zawsze 
jednak zastrzegala sobie jako wlasciwg zaplat? trzeci^ 
cz§6c wartosci oszcz^dzonej rocznie ilosci w^gla. Ile 
to zas znaczylo, dowodzi okolicznoSc, ie  jedna jedyna

3. Urzad pod 2. wskazany skladac sie winien z geo- 
metry, elewa i systemizowanego pomoenika z dzienna, 
oznaczyc sie majaca placa i z jednego stal'ego woznego.

Dotychczas powiat pomiarowy obejrnuje 2 lub 3 sady; %. 
urzeduje sam jeden geometra, bez wszelkiej pomocy, bo 
tylko na 3 lub 4 miesiace zimowe zezwalaja przelozone 
wladze na niewystarczajaca dzienna pornoc nieudolnych 
pisarzy. Woznego niema zadnego, jakkolwiek cale stosy 
aktöw i operatöw przewlekac si§ musi w rozmaite strony 
kraju, lub do litograficznego instytutu we Wiedniu.

Dotychczas opedzaja niektörzy geometrzy koszta pisa- 
rza lub stalego figuranta i usluge, z wlasnych szczuplych 
dochodotv, z ujma osobistych wygöd lub przyjemnosci.

4. Obowiazkiem urzedu pod 2. wiuno byc, opröcz 
prowadzenia ewidencyi katastru podatku gruntowego 
w sposöb dotyehczasowy, takze utrzymywanie ewidencyi 
katastru d o m o w o - k l a s o w e g o ;  sporzadzenie lub rewi- 
zya tabel repartycyjnych podatku gruntowego; w r e s z c i e  
c i a g l e  u t r z y m y w a n i e  w e w i d e n c y i  zrnian  geo-  
m e t r y c z n y c h  w m a p a c h  h i p o t e c z n y c h  i wpisy- 
wanie do kart stanu majatkowego A. ksiag gruntowych, 
powierzchni i czystego doehodu parcel.

Wymienione pod 4. czynnosci rozszerzylyby znaeznie 
zakres dzialania geometröw i umozliwilyby w mysl usta
wy ewidencyjnej z 23. maja 1883 dz. ust. p. n. 83,

kopalnia w Chacewater, gdzie pracowaly trzy pompy 
W attowsko-Boultonowskie odkupila t§ reszte od spolki 
za 30.000 zl. Ten sposöb splacania wydal si§ wkretee 
rzecza niewygodnq wlascicielom kopalri. Niepomni, ze 
niegdys placili trzykroc wi^ksz^ summ§ za wegle, 
a obeenie jeszeze i tak zyskiwali czwartq. cz^Sc oszcz^- 
dnosci, skorzystali z zarzutöw, jakie przeciwko ma- 
szynie W atta  podniesli jej plagiatorowie - naSladowcy, 
i chcieli si§ zrzucic ze swych zobowiqzari. Form alna 
liga przeciwniköw, ktörzy twierdzili, ze tak zwane 
»ulepszenia W atta» nie tylko nie zasiugiwaly na te na- 
zwe, lecz nawet byly szkodliwe dla narodowego bo- 
gaetw a, przybrala wkrötce takie rozmiary, ze firma 
B oulton-W att widziala sie zmuszon^ wyst^pic prze
ciwko na^ladowcom na drodze sqdowej. Proces trwal 
przez siedm lat. W att poöwi^cil mu wszelki wolny czas 
i nie zrazaj^c si§ zadnemi prawnemi trudnosciami, 
zlamal ostatecznie ruch przeciwny, doprowadzil z po- 
moc^ Blacka i Robisona do swietnej wygranej. Prcces 
wyszedl samemu wynalazkowi na korzysc. Chcac si$ 
bowiem zabezpieczyö na wypadek utraty kornwalskiego 
zbytu maszyn, pomyslal W att o wprowadzeniu po- 
d w ö j n i e  dz i  a l a j  s^cej maszyny parowej do poru- 
szania mlynöw i innych zakladöw, ktöre wymagaly 
rotacyjnego ruchu. Te maszyny rozpowszechnily si$ 
jeszeze szybciej, poniewaz sluzyly do rozleglejszego 
uzytku. Ale i te nowe ulepszenia nie wyczerpaly po- 
myslowego geniuszu W atta. Z jego nazwiskiem wi^ze 
si^ odkrycie chemicznego skladu wody, wynalezienie 
tloczni do kopiowania listöw, opalania parowego itd .;
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doprowadzenie ostateezne do skutku tak upragnionej 
zgodnosci katastru podatku gruntowego z hipoteka: na- 
dalyby wartosc techuiczna mapom i wpisoin ksiag 
gruntowyeh, oraz wprowadzityby dad i porzadek tarn, 
gdzie dotyehczas rozpostarla sie nieudolnosc i opieszalosc.

Co zas do podatku doinowo-klasowego, to ten mögl'by 
byc, przy corocznych podrözacli geometröw w pcnviecie, 
w jedynie sprawiedliwy i odpowiedni sposöb na miejscu 
sprawdzony, a tem samem prawidlowiej zestawiony.

0  wadliwosciach obecnego systemu, za pomoca stron- 
niczych lub nieudolnych relacyj zwierzchnosci gminnych, 
inspektorowie podatkowi powszecbnie niekorzystnie sie 
oswiadczaja.

5. Urzad pod %. opisany zaopatrzony w dotyczaee 
godda, winien sie znajdowac w odpowiedniin, obszernyin 
i od ognia zabezpieczonym lokalu i przy najeelniejszej 
ulicy miasta, a nie po dziurach i wsiach, jak obecuie.

Dziwue lekeewnzenie towarzyszyl'o bowiem samemu 
kreowaniu ewideneyi katastralnej, a geonietroin na po- 
wiatowe biöra nie dann nawet najskrornniejszej oznaki 
urzedowej (firmy), czego najpodrzedniejszyin trafikom 
nie odmawiano, zaopatrujac takowe w urzedowe godda. 
Niedano röwniez w poczatkacli podrecznej pieczeci urze
dowej i dopiero pozniej przerobiono nieudolnie stare 
piecz^cie komisyj szacunkowych, pozostawiwszy cesar- 
skiego orl'a bez wszelkiego napisu. Zaiste arcydziel'a te

on takze pierwszy dal projekt jednolitego umiejetnego 
systemu rniar i wag z dziesietnym podzialem, jaki po- 
siadamy dzis w systemie metrycznvm.

W r. 1800 uplywal termin udzielonego mu patentu. 
Wi az  z nim rozwiazal razem i spölke z Boultonem, 
aby si^ usuntjc od interesu i reszt§ zycia poswiecic 
rodzinie i przyjaciolom we wlasnej posiadlosci Heat- 
field. Przyzwyczajony jednak do ci^glej pracy, spedzal 
ccdziennie kilka godzin przy tokarni i szrubsztoku, 
zdrowie bowdem, niegdys nikle, wzmocnilo sie w' pö- 
znym wieku, utrzymujqc zdolnosci ducha w pelnej sile 
do ostatniego tchnienia. Osmdziesiecio trzechletni sta- 
luszek zasn^l spokojnie bez wszelkiej poprzedzaj^cej 
choroby w sierpniu 1819  r. powolany od pracy, 
o ktörej swiadczy jeszcze dzi^ jego poköj i warsztat, 
utrzymywane wdzieczna miloscig dzieci i wnuköw 
w niezmienionym stanie.

Black, Robison i W alter Scott przekazali nam du- 
chowy i moralny wizerunek W atta. Pierwszy podziwial 
w nim oryginalnosc i bogactwo mysli, ktöre zachwy- 
calo; czlowieka wielkiego serca, czystego nieskalanego 
charakteru. Robison wielbil w zrecznym robotniku 
gleboko uczonego mj^sliciela, ktöry potrafil objasniac 
o wszelkich przedmiotach mechaniki i nauk przyro
dniczych; jakoz sam wysoce wyksztalcony, przyzna- 
wal W attowi wr rzeczach umiejetnych studyöw wyz- 
szosd nad soba. Kazda kwestya byla dlari przedmiotem 
nowego scislego badania, i nie porzucil jej pierwej, 
az j^ zgl^bil do dna, a i si? dopatrzyl w niej jakiejä

sztuki rytowniczej, nie przynosza wcale zaszczytu poste- 
powi XIX. stuleeia.

6 . Wszystkie operaty, wyjawszy map, winny byc 
podobnie jak ksiegi gruntowe nalezycie pooprawiaiie 
i znajdowac sie w odpowiednic.h szafa-b do zamykania, 
a nie jak obecnie, poniszczone i walajq.ee sie po ziemi 
szpargaly.

7. Wszyscy urzednicy ewideneyjni powinni odbywac 
podroze koleja lub najeta fura, za zwyklem, przez ogol 
panstwowyeh urzednikdw praktykowanem wynagrodze- 
niem, (tak zwanem Postgebühr) a nie podwodami.

Podwody tamuja nalezyty rozwoj czynnosci, znieclie- 
caja ludnosc do usluznosci w obec urzednika, nazywajac 
pogardliwie dostarczanie podwody „dannocba“ — podej- 
rzywajac najnatural niej geometröw. ze albo nie sa jak 
inni paiistwowi urzednicy, cesarskiini funkcyonarvuszaini. 
albo, co wiecej, pomawiaja geometröw 0 naduzycia, po- 
pelniane przez zatrzymywanie dla siebie pieniedzy z kasy 
plaeonycli, z jawna krzywda biednej, uciskanej ludnosci.

Sprawa podwöd czyni stanowisko geometröw, i bez 
tego dose trudne, w obec stron nieoswieconycli i pel- 
uyeh uprzedzen, czestokroc wprost nieznosnem do tego 
stopnia, ze wielu geometröw oplaca z wlasnycli fundu- 
szöw naj 1110waue liiry, niechcac sie odwolywac do rze- 
komej uprzejmosci przelozonveli gmin.

(Dokoiiczenie nastapi.)

nowej strony. Gdy zas dla udzielania pomocy drugiemu, 
potrzebowal sam poznac to lub owo dzielo teoryi, nie 
odstraszala go od tego nawet koniecznosc wyuczenia 
si^ obcych jezyköw : niemieckiego, laciriskiego, wlo- 
skiego i francuzkiego. W atter Scott rnaluje W atta  jako 
czlowieka lubego wesolego usposobienia. 'ie  wszystkie 
zalety serca i duszy niewolily najlepszych, najznako- 
mitszych ludzi do szukania jego ksztalcacego i pod- 
noszaeego towarzystwa.

Angielski naröd uezeil zaslugi wielkiego syna, grze- 
birpe jego popioly w Opactwie W estminsterskiem, — 
palladium Niesmiertelnych Albionu. Nad niemi wzniösl 
marmurowy posqg dluta C h a t r e y ’a ,  uzasadniaj^c 
czesc, oddanq zmarlemu nastepuj^cemi slow y: > James 
W att byl m^zem, ktöry sile twörczego ducha, zaostrzo- 
nego wczesnie w umiejetnych badaniach, zwröcil ku 
ulepszeniu maszyny parowej, przez co pomnozyl po- 
moenieze zrödla swego kraju i powiekszyl w ogöle 
sile czlowieka, a wiec wzniösl sie na wybitne miejsce 
wsröd najslawniejszych ludzi nauki i prawdziwych do- 
broczyricöw ludzkosci.« Najwiekopomniejszy monument, 
aere perennius, zbudowal sobie jednak sam W att swq 
m aszyna, nia bowiem, möwi^c z W alter Skottem, 
»uwolnil ludzkosc od niewolniczej prac.y».

J. K. Wd.
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N O T A T K I  T E C H N IC Z N E .

Piece retortowe syst. Hasse - Vacherot okazuja sie 
znakomitym wynalazkiem dla fabryk gazu swietlnego 
i wyrugujci zapewne niedtugo dotad uzywane pieee gene- 
ratorowe roznych systemow. — Podczas gdy proeent 
podpatu w dotycliczasowyeh piec-ach wynosi! PS — 20, 
a najmniej 16°/0 (16 kg. koksu dla wyprazenia 100 kg. 
weg'li), pieee Hasso-Yaeherot potrzebuja tylko 9°/0. Do- 
swiadezenie to zrobila gazowuia krakowska z piecem 
w r. 1889 postawionym i obecnie zamienia wszystkie 
pieee dessauskie na konstrukeyj powyzszego systerau: 
oszczednose w kosztacli produkeyi na 4(1 retort wyniesie 
kilka tysieey reriskich rocznie.

Piee Hasse-Yaebemt jest rnsztowy, niema osobnego 
generatora do wvtwarzania tlenku wrgla (0 0 ). ßuszt jest 
pod retovtami; do paleniska liermetyeznemi drzwiezkaipi 
zamknietego doebodzi powietrze t. zw. pierwszorzedne, 
ktörego tloplyw reguln.je sie zasmvami (szybrami) tak, 
aby' koks na ruszcie spalal sie na 0 0 ; — o meti1 wy- 
zej doplvwa przegrzane powietrze drugorzjdne i powo- 
dn.je spalenie 00  na 0 0 3 bezposrednio pod i iniedzy 
retortami. — Spalenie gazdw vv pieeu samym jest tak 
dokladne, ze kanal ogniowy wszystkim piecoin wspolny, 
do komina gazy prowadzaey. jest zupel’nie ciemny. — 
Dla oclirony rusztöw od przepalenia umieszezono pod 
paleniskiem dwa nad soba koryta z woda, ktöra parujae 
chroni sztaby rusztowe i rozkladajae sie przez warstwj 
koksu, poteguje sam proees palenia w .piecu. j j f  /y

Uzycie krajowych m ateryalöw budowlanych. Mini
ster sprawiedliwosei Dr. lir. Scdiönborn wystosowat d.
6 . kwietnia do wszystkich wl'adz sadowniczyeli rozpo- 
rz.idzenie, dotyczace uzywania przy budowlaeb wyroböw 
i materyalöw krajowych. Eozporzadzenic opiewa: „Jedna 
z krajowych fabryk cementu wniosl'a do ministeryuin 
handln za posred niet wem nizszo-austryackiej izby lian- 
dlowo-przeinyslowej podanie, w ktörem, odwolujac sie 
na istniejace gdzieindziej przepisy, ze przy wszelkich 
publicznych lub pod nadzorem paiistwa zostajaeyeh bu- 
dowlach nalezy uzywac wszelkich potrzebnych matery
alöw wyrabianych lub znajdnjaeych sie w kraju, — 
wyrazila zyezeuie, poparte takze przez wspoinniana izbe 
handlowo-przemyslowa, azebv przy budowlach rzeezone- 
go rodzaju. ktöre s e tu w kraju wykonuje, postepowano 
wedlug podobnyeh zasad — i krajowej fabrykacyi ce
mentu oddawauo pierwszenstwo przed zagraniczna. Po- 
uiewaz stosownie do poczynionych dochodzeii nie istnieje 
weale potrzeba uzycia zagraniczneg'o cementu pod wzgle- 
dem technicznym, przeto w interesie swo.jskiego prze
myslu zalecamy niniejszem za powodem nhnisteryum 
handln, azeby przy wszelkich budowlach, wykonywanyeh 
w zarzadzie wl’adz sadowniczych — uzywano, o ile moz- 
nosci, krajowego cementu, jako tez wogöle krajowych 
wyroböw fabrycznych i materyalöw“.

 ------

B IB L IO G R A F IA  i LITE R  A T U  R A .

Nowe ksiazki. Niemieckie.
B a c h  C. Prof. Elasticitiit und Festigkeit. Berlin 1890. Ver

lag von Ju lius Springer. Oena 16 marek.
T i i e s e n e r  H. Die Kontorarbeiten des Bautechnikers und Bau

handwerkers. Halle a. S. 1890. Verlag von Ludw. Hofstettor. Cena 
4 '80 marek.

F r i e d l e r  L. Die Zeit-Telegraphen und die elektrischen Uhren 
vom praktischen Standpunkte. Wien 1890. Verlag von A. Hartle
ben. P65  Zta.

F u h r m a n n  A r w e d  Dr. Prof. Anwendungen der Infinitesi
m alrechnung in den Naturw issenschaften, im Hochbau und in der 
Technik. Berlin 1890. Verlag von Ernst und Korn. Oena 3 marki.

G ö r g e s  H. u. Z i c k  l e r  K. Die Elektrotechnik in ihrer An
wendung auf das Bauwesen. Leipzig 1890. Cena 8 marek.

H a n d b u c h  d e r  I n g e n i e u r w i s s e n s c h a f t e n .  II  Band. Der 
Brückenbau; II Abth. Die eisernen Brücken im Allgemeinen Eiser
ne Balkenbrücken (Schlusslieferung). Leipzig 1890. Oena 13 marek.

H o h n e  W. Die Holzstarken im Hochbau. Halle a. S. 1890. 
Verlag von Ludw. Hofstetter. Cena 2 marki.

K e r n  Fr. Haussehwamm und Trockenfäule. Halle n. S. 1890. 
Verlag von Ludw. Hofstetter. Oena 2T> marek.

L e d e b u r  A. Prof. Eisen und Stahl in ihrer Anwendung für 
bauliche nnd gewerbliche Zwecke. Berlin 1890. Verlag von S. Fi
scher Oena 5 marek.

L ew  Jg n . Dr. Die Feuerungen mit flüssigen Brennmaterialien. 
Stu ttgart 1890. Verlag von Cotta. Oena, 3 marki.

U n g e w i t t e r  G. Lehrbuch der gothischen Oonstruetionen. 
Dritte Auflage bearh. von Prof. K. Mohrmann. 3-te Lief. Leipzig 
1890. Verlag von T. 0. Weigel’s Nachfolger. Oena zeszytu (bedzie 
wszystkich 8) 3 marki.

Fraiiouiskic,

B o n n e t  G. Manuel do phototypic. P a ris 1890. Ohez Gautiers- 
Villars. Oena 2 1 5  fr.

C a d i a t  E. et  D u b o s t  L. Traitc pratique dVlectricitö indu
strielle. B-ine edition. Paris 1890 chez Baudry et Cie.

C h a r p e n t i e r  de  C o s s i g n y .  Hydraulique agricole. Amena- 
gement des eaux etc 2-de edition. Paris 1890 chez Baudry et Oie.

D u r a n d - O l a y e  A l f r e d .  Hydraulique agricole et Genie Ru
ral. Lccons professees ä l’Ecole des Ponts et Ohaussees, m ligees 
par F. Launay. Tome 1. Paris 1890. chez Dein. Cena I2 '50 fr. 
(VV.y.jda dwa tomy).

F r e b a u l t  A. Dr. La ehimie oontemporaine. Systeme atomique. 
Theorie et notation. Comparaison aveo les equivalents. Paris 1890. 
eliez Masson. Cena 8 fr.

P e r e i s  E m i l  Dr. Abhandlungen über Kulturtechnik. Jena 
1890. Verlag von H. Costenoblo.

Autor znanym jest ze swej literaekiej i nauczycielskiej ezyn- 
nosei jako profesor akademii rolniczej w Wiedniu,  a w ksiazee po- 
wyzej wymienionej zebral caty szereg odezytow, ktöre röznemi cza- 
sami wyglosil badz jako profesor z katedry, hadz na inn.vch ze- 
braniach. Juz to jedno sprawia . ze ca,lose nie jest systematycznym 
wykl'adem umiejetnosci — ale nosi na sobie duzo ceeh fejletono- 
wych i iudzi szukajacyeh w ksiazee seisfego naukowego pouczenia
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zadowolii; nie moze. Dla inzynieröw kultury trese jest za zbyt po- 
wierzchowna, dla rolniköw natom iast, nieksztalconych teehnieznie 
prawie niedostepna. Nie chcemy jednak przez to twierdzie aby 
ksiazka byla bezpozyteezna. Ovvszem, bedzie nia zawsze dla tych 
teehniköw, ktörzy nie poswiecajac siiy wylacznie dzial'owi meliora- 
eyi rolniczych — pragneliby jednak poznac ogölne techniezno- 
prawne zasady tej nauki i przygotowac sie do pözniejszych, sei- 
slejszych studjöw nad przedmiotem. Autor zastanawia sie najprzöd 
nad teehnika uprawy i naprawy roli, oraz nad organizaeya biör 
melioracyjnych. Okresla znaezenie i przyinioty naturälnego biegu 
wöd aby w dalszyeli ustepach wyswiecic rzeez o spietrzaniu wöd; 
o powodziaeh; o drogacli wodnyeh; o odwodnieniu bagnisk; o dre- 
nowaniu i nawodnianiu r ö l ; o osuszaniu trzesawisk, niepomijajae 
sti'ony finansowej melioracyi w ogöle i spölek melioracyjnych w szeze- 
göle. Uwzglednia obok strony teclinicznej i rolniczej takze strone 
praw na melioracyi — tlum aczac ducha ustaw obowiazujacych w roz- 
nycli pahstwach. Bardzo eiekawym jest rözdzial o zaopatrzeniu po- 
siadlosci rolnych woda i nalezy on do najudatniejszych, najszcze- 
sliwicj przedstawionych. Rozdzialem o wywozie i zuzytkowaniu nie- 
czystosci miejskich dla celöw uprawy roli koiiczy sie obszerny toni 
praey, ktöra w kazdym razie moze z pozytkiem i przyjemnoseia 
rozpatrzyc teehnik, pragnacy zapoznac sie ogölnie z umiejetnoscia 
niezbyt dawno rozwinieta a nader ciekawa. Jako podreeznik do wy- 
kladöw, dzielo Dra Perelsa moze takze wielkie oddac przyslugi, 
chocby z tego w zgledu , ze napisane jest pod wzgledem stylisty- 
cznym bardzo jasno, treseiwie, a w niektörych ustepach, nawet 
swietnie. W. V'.

B r o s i u s  J.  W ö r t e r b u c h  d e r  E i s e n b a h n - M a t e r i a l i e n  
f ü r  O b e r b a u ,  W e r k s t ä t t e n ,  B e t r i e b  u n d  T e l e g r a p h i e  
etc. etc. W iesbaden.

Juz w I. numerze naszego pistna zwröeiiismy uwage na poja- 
wienie sie powyzszego dzie la, zapowiadajac, ze don wröcimy, aby 
um obszerniejsze omöwienie poswiecic.

Zarzad m ateryalam i kolejowemi nie nalezy do rzeezy zbyt la- 
twyeh. W ymaga on grüntownego uzdolnienia, obszernych wiado- 
mosci, a polaezony jest z ezynnoseiami nietylko teclinicznej, ale 
takze kupieckiej i prawnej natury. Szkoly techniczne nie ksztalea 
nas dostateeznie do takiego wjelostronnego zajecia: technikowi brak 
c z e s t o  wyksztalcenia kupieckiego; kupeowi p r a w i e  z a w s z e  zby- 
wa na wiedzy teclinicznej. Uzupelniac te braki musi wiec prakty- 
ka i pözniejsze popracowanie nad sainyni soba, a do tego ostalnie- 
go, posluzyc moze wybornie dzielo, klöresmy w tytule wypisali. 
Zawiera ono opis wszystkich tych surowych i pölsurowych wytwo- 
röw, klörych sie uzywa do robot torowyeh, w w arszta tach , do ru- 
cliu i telegrnfii; autor uwzglednil takze owe liczne. juz gotowe 
zapasno przedmioty i narzedzia, ktöre jakkolwiek nie sl'uza do bez- 
posredniego uzytku kolejowego, jednak do badaii i poszukiwaii sa 
potrzebne. W ymieniajac materya-1 autor podaje jego najgl'öwniejsze 
przyinioty. okresla jego przeznaezenie; stowein, stara sie zebrac 
wszystko co do jego okreslenia dokl'adnego jest nieodzowne. ltyciny 
tekstow e, opatrzone ponajwiekszcj ezesei w ym iaram i, sl'uza do ob- 
jäsnienia badz t'ormy, badz sposoböw wytwnrzania przedmiotu. JJo- 
niewaz cena wyroböw w röznyi’li krajach i lniejscovvösciaeli jest 
ro zn a , a autor clicial przeciez dac jakies wytyczne do ocenienia 
ogolnej, wartosci przedmiotöw, wprowadzi! przeto System cen  p r z e -  
c i e t n y e h .  Moze to nie byö dla leniwcöw ducliowych zbyt wygo- 
*1 nein — ale dla myslacyeli teehniköw wystarczy niezawodnie jako 
cenna wskazöwka. jako norma w olice zadaii i wymogöw danej miej- 
scowosci.

Obranie formy s l o w n i k a  uwazamy za nader szczesliwe. For
ma juz sama nadaje ksiazee Charakter podrecznika, niezbednego j

doradey, wybawiciela z niewiadomosci. — Sadzimy, ze dzielo Bro- 
siusa odda wielkie przyslugi nie samyni tylko zarzadcom matery- 
alöw kolejowych, ale takze wszystkiin tym teclmikom w ogöle, 
ktörzy z m ateryalami kolejowemi zetknac sie w sluzbie musza 
i powinni byc obeznani z tym dzialem teehniki. Poznawszy spo- 
söb w yrabiania, forme, przyinioty, uzytecznosc, zastosowanie i eene 
materyalöw, urzednicy budowy, konserwaeyi i ruchu kolei, z wie
ksza samowiedza zuzytkowywac beda m ateryaly i uchronia zarzadv 
kolejowe niejednokrotnie od strat i zawodöw.

Dzielo Brosiusa wypelnia w literaturze teehniki kolejowej brak 
dotkliwy; wypelnia ten brak bardzo swietnie tak ze wzgledu na 
udatna forme jak  bogata tresc swoja i znalesc sie powinno w reku 
k a z d e g o  inzyniera kolejowego — czy on zatrudniony przy budo- 
w ie, przy utrzym aniu, czy tez przy ruchu drogi zelaznej.

M . IV.

D e n k m ä l e r  d e r  Ku n s t .  Zur Übersicht ihres Entw icklungs
ganges von den ersten künstlerischen Versuchen Ins zu den S tand
punkten der Gegenwart. Bearbeitet von Prof. Dr. W. Lübke und 
Prof. Dr. C. Lützow. S tuttgart. Nakladem Pawfa N effa. Folio po- 
przeezne obejmujaee 203 tablie i tekst w 8-ce o 30 arkuszach druku.

Z powodu pojawienia sie najnowszego wydania dziela, ktöre 
od cztereeh dziesiatköw lat ,  ciagle ulepszane i pom nazane, zajmu- 
je i zajmowac bedzie jeszcze bardzo dlugo, piervvszorzedne stano- 
wisko w literaturze jako doskonal'y podreeznik do dzicjöw sztuki 
plasfycznej, do historyi arehitektury, rzezby i m alarstw a, czujemy 
sie obowiazanymi do zwröcenia uwagi naszych ezytelniköw, na mo- 
znosc nabyeia go obeenie po cenach bez poröwnania nizszych od 
dawniejszych. Podczas gdy przedostatnie wydanie stalorytowe ko- 
sztowalo 160 m arek, ostatnie kosztowac bedzie tylko 72 marki, 
zas wydanie tak zwane klasyczne tylko 36 marek , a kazde z nic-h 
nabywac mozna w zeszytaeh ktörych wyjdzie 36. Dostarczy ich 
kazda ksiegarnia.

Jest to doskonal’a sposobnosc zaopatrzenia sie w wyborne 
dzielo, zaröwno interesujace areliitekte i budowniezego, jak  ]irole- 
soröw rysunku. ornamontyki i w ogöle l udzi , ktorym zalezy na 
ksztalceniu stnaku i na  poznaniu, co w szeregu wieköw zdzialac 
i wytworzyc potratila artystyczna fantazya ludöw, narodöw i je- 
dnostek. 11'■ w -

K R O N I K A  B IE Z A C A .

Personalia . Jan  llan tschl c k. inzynier zinurl we Lwowie 
w 57 roku zyeia. Frodzony w B ochni; pochodzil z rodziny niemie- 
ckiej, ale byl z duszy serca Polakiem . goraeö koehiijaeym wszy
stko co zacne a swojskie. Znanym byl w szerokiem kole swych 
przyjaciöl z nieograniezonej dobroci serca , z wylania i prawosci 
charakteru. Budowle wykonnne przez niego na wielu punktaeh kraju, 
w czasie gdy byl mlodszyin i rzutniejszym swindezyly o niemalym 
zasobie wiedzy jaka wyniösl z politechniki wifidehskiej; stosunki 
zyciowe nie dozwolily sie pözniej zdolnoseiom tym rozwinac. Ser- 
decznemu druhowi szlemy ostatnie pozegnanie!

W Warszawio zinarl budowniezy Zygmnnt Rozpendowski, .je
den z tych ktörzy znszczyt przynosza swemu stanowi. Czesc jego 

pamieci.
Posady da zajtjc ia. V  Drohobyezu ma byc obsadzona syste- 

mizowana posada „Inzyniera budownietwa“ (sic) z roc-zna placa 
1000 Zla. Podania udokumentowane'wnosic mozna do tamtejszego 
M agistratu , w terminie do kohea ezerwea b. r.
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W ydzial powiatowy w Bialej rozpisal konkurs w celu obsa- 
tlzeflift prowizorycznej na razie posady Inzyriiera poWiatöwegö. Od 
ubiegajacyeh sie o te posade wymagane sa dwa egzamina pan- 
stwowe i praktyka. Podania wnosic mozna do 20 maja b. r. w Wy- 
dziale pow. w Bialej. W ynagrodzenie wedlug osobnej. zawrzee sie 
majacej iunowy.

Konkurs na posade adjunkta budownictwa z doehodami X kl. 
rangi rozpisalo Prezydium  e. k. rzadu krajowego w Ozerniowcach, 
z tenninem  podaii do 1 czerwea b. r.

M agistrat m iasta Trembowli rozpisal konkurs na  nowo syste- 
mizowana posadg budowniczego miejskiego z plaea roezna 600 ZIa. 
Podania nalezy wnosic do M agistratu m iasta w terminie do 25 
m aja b. r. i wykazae sie kwalitikaeyami zadanemi. Budovvniezemu 
miejskiemu wolno trudnie sie takäo prywatna praktyka.

L icytacye . Dnia 1!) maja b. r. odbedzie sie w c. k. Staro
stwie w Tarnowie licytacya zapomoca ofert pisemnyeh na oddanie 
w przedsie.biorstwo budowli konserwaeyjnyeli na goscineaeh pari- 
stwowych w latacli 1890, 1891 i 1892. Cena fiskalna robot wyko- 
nac sie majacych w r. b. wynosi 7562 ZIa. 121/a ct. W arunki 
blizsze przejrzec mozna w c. k. Starostwie tamze.

Dnia 27 m aja b. r. odbedzie sie w c. k. Starostwie w Prze- 
myslu licytacya ofertowa na rekonstrukcya goscinca przemyskiego 
z fiskalna cena robot 32,637 ZIa. 54 ct. Blizsze warunki do przej- 
rzenia w c. k. Starostwie tamze.

Dnia 2i maja 1). r. w c. k. Starostwie vv Nadwornie odbedzie 
sie pisemna licytacya eelem oddania w przedsiebiorstwo naprawy 
mostu Nr. 49 na trakcie delatyriskim (w sokcyi Mikuliczyn). Cena 
fiskalna robot majacych sie wykonac w r. biezacym wynosi 2,307 
ZIa. 49 ct. Szezegöfowe warunki do przejrzenia na miejscu licy- 
tacyi.

Dnia 28 maja b. r. c. k. Starostwo w Sanoku przeprowadzi 
ofertowa licytacya na budowe mostöw w Tarnawie i Szczawnem, 
na drodze Zagorz-Radoszyce. Cena fiskalna budowy mostu w T ar
nawie wynosi 9050 ZIa. 20 ct.. zas mostu w Szczawnem 6,922 ZIa. 
2:i ct. Kosztorysy i warunki  przegladac mozna w biörze c. k. Sta- 
rostwa w Sanoku.

P rzy  licytacyi odbytej dnia 3 maja b. r. na  budowe drligiego 
tont koiejowego miedzy Przemyslem a Lwowem — ütrzym ala sie 
oferta spölki Cross i Ziembicki. Koszta budowy wyniosa 1,370.000 ZIa.

T a ry fy  s tre fo w e  na W ijgrzech. Rzad wegierski przygotowy- 
wa daisze obnizenia cen jazdy na kolejaolt w ciagu la ta , eelem 
skierowania ruchu „letniköw“ z Alp do Karpat. — Ostatni wykaz 
urzedowy ruchu osobowego na paristwowych kolejach wegierskieh 
za czas od J sierpnia 1889 do 31 m arca b. r. wykazuje 7,770.876 
osdli. podczas gdy w tymze samym okresie czasu 1888/89 cyfra 
ta wykazywala tylko 2,891.333 osob.

Szereg nowych fa b ry k  wyrabiajsjcych daehöwki powstajo ohe- 
cnie w Galicyi. Do zalozonej juz dawniej fabryki parovvej w Nie- 
polomicach przybyw aja: fabryka dachöwek maszynowycli i wvro- 
böw eeramicznyeh Ja n a  Lewihskiego i Spölki we Lwowie; fabryka 
Karola Sckmiedehauscna w Biegonicacli pod Nowym Saczem ; Jan a  
Emilewicza w Podgörzu, wyrabiajaca dacböwki falcowane systemu 
„Ludovici“ i p. W. Poiuczyhskiego w Pistyniu pod Kolomyj-a.

S zlqska w y s ta w a  p rzem yslaw a . W sierpniu b. r. otwarta be
dzie w Bielsku wystawa przem yslowa, polaczona z miedzynarodo- 
vra wystawa silni maszynowycli i narzedzi pomoeniczyeh dla prze- 
liiyslu i rekodzicl. Zgloszenia na wystawe przyjmuje do 15 czer- 
ca b. r. Dyrekcya W ystawy w Bielsku. Wartoby pomyslec juz 
obeenie o zbiorowem ziviedzeniu tej wystawy przez krajowyeli te- 
chniköw. Wycieczka nie zbyt- d a lek a . nie zbyt koSztowna a nader 
pozyteezna.

Xakfadem  Krak. Tow. Technic-znego.

Zam ek na W aw elu przedstawia sie obeenie inieszkaheom na- 
szego m iasta w sposob urqgajacy wszelkiemu pojeciu o pietyzmie 
dla pamiatek przeszlosci, Od strony ulicy kanoniezej okna dawne- 
go krölewskiego mieszkariia, pozbawione sq mnöstwa szyb, ktöre 
zastapiono badz pap ieram i, badz deszczulkami. \V bardzo wielu 
miejscach wyprawa muröw calkowicie odpadla, skutkiem czego fa- 
sada zyskala ]>ozör wstretnej pstrocizny o nieokreslonej barwie. 
Czeic muru laczaca „kurzq stopke“ z sasiednia baszta zupelnie 
w y g n ila ; zaeieka w calej wysokosci; cegly wypadaja wykruszone; 
osnowa muru wyglqda jak  zgangrenowane cialo, z ktörego zdarto 
uszkodzony naskörek. Szkai'py dolne „kurzej stopki“ röwniez z tyn- 
ku opadly, mur sie wykrusza i niszczy. Nie iepiej wygladaja mu- 
ry zamku od strony ulicy Grodzkiej i placu B ernardyhskiego; wo
da z dachöw zaeieka na attyki i ogzemsowania; wyprawa odpada; 
sfowem gdzie spojrzec — zniszczenie postepujace szybko i niewstrzy- 
manie.

O ile wiemy M agistrat zwracal niedawno uwage komendy for- 
tecznej na oplakany stan zam ku, zwlaszeza „kurzej stopki“, ale 
cloiad niema zadoscuczynienia potrzebie. Z jakich powodöw? nie 
nasza jest rzecza rozsqdzac. Niemajac. wiary w zupelna, radykalna 
restauraeye z amku , eheielibysmy aby clioc od zewnatrz utrzymy- 
wano zamek w jako tako przyzwoitym stanie, aby nie swiocil jak  
zebrak lachm anam i, nie btidzil uczuö politovvania, i goryczy; aby 
pomnik wznoszony staraniem kilku poteznyeh monarchöw a dzwi- 
gniety artvzmem nieposlednich talentöw — nie w ygiadal jak  rudera.

Mozeby o tej sprawie raezyli pomyslec czlonkowie c. k. cen- 
tralnej komisyi dla zabytköw sztuki i historyi zamieszkali w Kra- 
kowic; mozeby o fern raczyl sobie przypomniec miejsoowy e. k. 
konserwator zabytköw i zapukal do Wysokiego Rzadu o zaradze- 
nie zleinu. Czas najwyzszy !

Rozszerzenie osw ietlen ia gazowego. W roku biezacym otrzy- 
maja swiatlo gazowe nastepujaee ulice: Bernadynska; M ala, N ad 
Rudawa, Plac L atarn ia ; Krowoderska, B iskupia, D azienna, Slo- 
w iatiska; K apucynska, L oretanska, Studencka; Rynek kleparski, 
K rzyw a, Krötka; P aw ia , K ürnik i, Zacisze, oraz Dietlowska po 
stronie Kazim ierskiej, a liezba latarii gazowyeh w miesoie w/.ro- 
snie do 1200.

Oglqdalismy wage dziesietna wykonana przez tirme „J. Szklar- 
ski“ w Podgörzu, wyrabiajaca kasy ogniotrw ale, wagi dziesietne 
i mostowe, i wyrazie musimy zupetne uznanie dla dokladnosei 
i precyzyi w wykonaniu przedm iotli. a przytem taniosci, wag» 
bowiem koäztowala o kilka Zlr. taniej jak  w W iedniu. Wiadomosö 
ta bedzie zapewne zacheta do popierania firmy, ktora sobie tak 
praktyczny, specyalny cel wytknela.

P. Szklarski ma bardzo staranne drukowane i illustrowane 
cenniki, eo ti nas takze jeszcze do rzadkosci nalezy.

Skrzynka Redakcyi.
W szystkim  czytelnikom donosimy. ze Redakeya ma do zbycia 

jeden oprawny egzemplarz pierwszego wydania dziela F ranziusa 
i Sonnego p. t. W asserbau, za bardzo przystepna eene.

P. y. S. w  Kr. Bardzobysmy radzi „gipsovve dyle“ ogladaö. 
Czekamy n ieeierpliwie.

P. St. P . w Kr. ForthV Forth! Forth!
E rn st u. Korn. Berlin . Gewünschtes wird beigelegt. Kostet 

40 Kreuzer Ö. W.

A utorow ie i n a k la d c y  iy c z ^ c y  sobie otnöwienia sw ych w y- 
daw nictw , zechcj) nadestac po jednym  egzem plarzu ty c h ie  do 
R edakcyi.

Redaktor odpowiedzialny: Wincenty Wdowiszewski.

\V drukarni Aleksandra Slomskicgo w Krakowie.



Nr. 5. Rok IV.
P renu m era ta  z p rze se lkq :

l'oezna . . 5 Ztr.
pötroczna . 2 Ztr. 50 ct.
kwartalna . 1 Ztr. 50 ct.

w  N iem czech: 
roczna . . . .  JO raarek
pötroczna . . 5 marek

w R osyi: 
roczna . . . .  5 rubli
pötroczna . . . 21/., rubli
Nr. pojedynczy . . 25 ct.

K r a k o w  1 C z e rw c a  1890.

CZASOPISMO
Wyehodzi 1 i 15 w miesiaeu.

Zuzytkowane artykuty beda 
wynagradzane zaraz.

Inseraty przyjmuja sic po 
eenie l ‘/a ct. za cm.- je- 

dnorazowego ogtoszenia.

Eedakcya i Administracya 
ul. Grodzka 29.

Towarzystwa Technicznego Krakowskiego.
T  R E S C : Budowa teatru w Krakowie. 

Skrzynka redakeyi.
Sprawa c. k. urzedöw ewidencyjnych. (Dok.) — Notatki tecliniezne. — Kronika biezaca. —

Budowa teatru w Krakowie.

fkoro juz w Radzie miasta zapadla uchwala 
wedlug jakiego projektu teatr w Krakowie ma 
byc wybudowany, skreslimy w krötkosci hi- 

storyq. sprawy i przedstawimy nasze zapatrywania na 
caly jej przebieg; na drogi, jakiemi dazono do upra- 
gnionego ce lu , aby w koncu podac nasze uwagi co 
do sposobu pokierowania w przyszlosci sama budowa 
gmachu.

W  czerwcu 1886 r. po pokonaniu wielu przeszköd 
i blednych pojec, a po czesci za wplywem Towarzystw 
technicznych udalo sie spowodowac, ze Rada miasta 
Krakowa uchwalila ogloszenie konkursu na plany bu
dowy teatru.

Towarzystwo techniczne krakowskie podnioslo w pe- 
tycyi zasadnicze motywa za ogloszeniem konkursu, 
a miedzy innemi »ze z a r z u t y  c z y n i o n e  i s t o c i e  
k o n k u r s ö w  o k a z a l y  s i e  z a w s z e  t a r n  n i e s l u -  
s z n e m i ,  g d z i e  u m i e j e t n i e  u l o z o n e  w a r u n k i  
k o n k u r s u  z j e d n e j  s t r o n y  z a b e z p i e c z a l y  
r o z p i s u j q . c y c h  o d  z a w o d u ,  z d r u g i e j  s t r o n y  
z a s  s t a w i a l y  a r t y s t o m  s c i s l e  w y z n a c z o n e  
g r a n i c e ,  w k t ö r y c h  p o r u s z a c  s i e  mi e l i «  i pro- 
ponowalo, »aby Rada miasta wezwala krajowe T o
warzystwa techniczne do wspöludzialu w ukladzie pro- 
gram u konkursowego.« W reszcie technicy doradzali 
ogloszenie konkursu tylko dla architektöw polskich i to 
dwustopniowego tj. pierwszego ogölnego na szkice 
l drugiego ograniczonego na projekta. Rada miasta 
uchwalila jednak na wniosek radcy p. Chrzanowskiego 
ogloszenie konkursu miedzynarodowego, odrazu na zu- 
pelne projekta, a co do ulozenia programu przyjela 
wniosek D ra F. Jakubowskiego: »Poleca sie komisyi

teatralnej, azeby przedstawila Radzie warunki konkursu 
po zasi^gnieciu zdania techniköw zawezwanych«. W pra- 
wdzie zaproszono do ukladania programu delegata T o 
warzystwa technicznego krakowskiego p. W . Kaczmar- 
skiego, a ten przedlozyl komisyi teatralnej program 
konkursu wypracowany przez ankiete Towarzystwa 
technicznego, ale p. delegat na posiedzeniu Towarzy
stwa 28 pazdziernika 1888 r. w swojem sprawozdaniu 
wyrazil ubolewanie, ze zdania techniköw nie usluchano, 
nie przyjeto programu Towarzystwa technicznego, lecz 
program D ra F. Jakubowskiego; scharakteryzowal 
walke, jaka si^ odbyla w komisyi nad przyjeciem dwu
stopniowego konkursu, nad wyborem rzeczoznawcöw 
i z tego wszystkiego ledwie udalo sie przeprowadzic 
wiekszosc sedziöw polskiej narodowosci (!) — wreszcie 
zaznaczyl dobitnie wygörowane i za drobiazgowe za- 
dania komisyi, stawiane w progrhmie architektom pro- 
jektujacym. W  skutek tego sprawozdania p. delegata 
Zgromadzenie Towarzystwa uchwalilo zapisac w pro- 
toköle obrad zastrzezenie, ktöre tu doslownie i roz- 
mySlnie przytaczamy: » C z l o n k o w i e  T o w a r z y s t w a  
t e c h n i c z n e g o  z p r o g r a m e m  k o n k u r s u  n a  
t e a t r ,  o g l o s z o n y m  p r z e z  k o m i s y a ,  w z g l e -  
d n i e  m i a s t o ,  n i e  m a j ^  n i e  a n i e  w s p ö l n e g o  
i z e  w z a d n y m  r az . i e  z j e g o  o g ö l n y m  c h a -  
r a k t e r e m  i b r z m i e n i e m  c o  d o  s z c z e g ö l ö w  
b y n a j m n i e j  s o l i d a r y z o w a c  s i e  n i e  mogq, .«

I cöz okazalo sie w marcu przeszlego roku po wy- 
roku sedziöw powolanych do rozstrzygniecia pierw
szego konkursu miedzynarodowego ?

Okazalo sie z orzeczenia sedziöw, ze rady T ow a
rzystwa technicznego i jego delegata bylv sluszne; 
okazalo si^, ze program byl wadliwy i drobiazgowy; 
okazalo si^ po naradach komisyi teatralnej, ze trzeba 
oglosic drugi konkurs, czego naturalnie mozna bylo 
unikn^c przez zgodzenie sie zaraz na konkurs dwu- 
stopniowy. W reszcie ten pierwszy konkurs byl dosa-
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dnym dowodem, ze nie potrzeba bylo szukac obcych 
bogöw zapomoc^ szumnego konkursu mi^dzynarodo- 
wego, gdyz rozumy zagraniczne nie wybitniejszego, 
ani lepszego od projektöw polskich architektöw nie 
przedstawialy. — Przyznac nalezy, ze po spelnionych 
bledach i rozczarowaniach komisya teatralna pocz^la 
si$ kierowac szczesliwsza mysla; milczaco przyznala 
slusznosc technikom przez rozpisanie drugiego kon
kursu ograniezonego i wezwala do turnieju 5 polskich 
architektöw. Ale i w tym razie wytknac musimy, ze 
znöw program byl podobny, jak na pierwszym kon- 
kursie. Nie potrafiono utrzymac sie w granicach slu- 
sznych wym agari, lecz zapuszezono sie w stawianie 
szczegölowych warunköw tak daleko, jak gdyby ko
misya teatralna, ewentualnie ankieta, byla jedynym 
areopagiem wytrawnego znawstwa nie tylko w ogöl- 
nym zarysie, lecz w riajdrobniejszych szczegölach bu
dowy teatru. Nalezalo przeciez pozostawic cokolwiek 
swobody i zagadnieri , rozumowi i wiedzy tych archite
ktöw, ktörym juz przez samo zawezwanie przyznawano, 
ze moga wiecej posiadac w tym wzgl^dzie studyj i zna- 
jomosci rzeczy, gdyz inaczej ankieta nie bylaby ich 
potrzebowala. W  kazdej sprawie nalezy starac sie 
utrzymac w zakresie swego zadania. W edlug posta- 
wionego programu mozna bylo przypuszczac, ze zaden 
projekt nie bedzie odpowiadal w zupelnosci jego wa- 
runkom i wymaganiom, gdyz w nim przebijalo aka- 
mickie pragnienie idealu: gdyz stawial jedne warunki, 
ktörych z drugimi pogodzic bylo niemozebnosckp Szu- 
kanie idealöw na swiecie prowadzi zawsze do zawo- 
döw i rozezarowari. Jest rzecza latw a, te w mysli 
przemijajqce urywkowe idee skreslac i grupowac w sze- 
regi warunköw programowych, ale zlozyc je w jedne 
zupelnie zgodna i harmonijna calo^c, to rzecz niewy- 
konalna w rzeczywistosci. Podobniez wzdychano i ma- 
rzono o ideale na pomnik Mickiewicza i do czegöz 
doprowadzono ?

W  styczniu b. r. znöw zebrali sie rzeezoznawey 
i wydali orzeczenie o 4-ch projektach przedlozonych 
przez powolanych architektöw. Nie myslimy zapuszczac 
sie w krytyke tych prac, ani w ocenianie dzialalnosci 
sedziöw, gdyz wszystkie niemal ustepy orzeczenia ju- 
roröw byly dosadnie analizowane tak w ujemnym jak 
i dodatnim kierunku i dzisiaj byloby to juz przesadq, 
a w cz^sci powtörzeniem. Pominac tutaj nie mozemy 
jednego ustepu z protokölu obrad sedziöw, ktöry razil 
i zadziwil swoj^ trescia. — W  tym ust^pie s^dziowie 
weale o to nie pytani przez instrukey? komisyi tea- 
tralnej powiadaja: »W ogöle stwierdzic musimy, ze 
w tych projektach nie wyst^puje jasno wyraz dojrza- 
lego doswiadezenia w budowaniu teatröw, ktöry to 
niedostatek zauwazono p o w t ö r n i e  przy badaniu pro

jektöw.« Naszem zdaniem ustep ten byl w zupelnosci 
niewla^ciwy i do niczego miastu niepotrzebny. Jezeli 
grono sedziöw pierwszego konkursu, w ktorem zasiadal 
autor dworskiego teatru wiederiskiego Hasenauer i twörca 
uwieriezonego projektu na teatr w Libercu, Niedzielski, 
nie czulo sie uprawnionem i upowaznionem do wyda- 
nia takiego wyroku na autoröw nagrodzonych i od- 
znaczonych przez siebie projektöw, jakiemze prawem 
sedziowie drugiego konkursu, wydali dodatkowy wyrok 
ostracyzmu na tych samych autoröw, gdy ci stan^li 
z lepszemi jeszcze i udatniejszemi projektami. Czyzby 
kompetencya sedziöw drugiego konkursu byla wi^ksz,4 
od kompetencyi pierwszych ? Zostawmy to pytanie 
rozmyslnie — bez odpowiedzi. Z drugiej strony przy
znac musimy, ze sedziowie swojem orzeczeniem zlo- 
zyli prawdziwq a trudna szarade, dajac j^  do odga- 
gniecia komisyi teatralnej. W iele osobistosci domagalo 
sie pomocy w odgadywaniu od naszego organu, zadano 
azeby ten oglosil swoje zdanie i wypowiedzial, ktöry 
projekt uwaza za najlepszy. Uwazalismy jednak za 
wlasciwe pozostawic zupelne zadowolnienie rozwi^- 
zania szarady, samej komisyi teatralnej, a nastepnie 
swiatlej Radzie miasta bez pomocy i wplywu naszego. 
Dzisiaj, gdy to juz stalo si§, z przyjemnosciq. zazna- 
czamy, ze wi^kszosc komisyi teatralnej postepowala 
w tym zawilym stanie sprawy zupelnie wlasciwie i bez- 
stronnie. Skoro orzeczenie sedziöw bylo nie jasne, 
wqtpliwe i zagadkowe, starala sie komisya szukac wy- 
swiecenia sprawy, zawezwala projektantöw do bronie- 
nia swych prac przeciw zarzutom poczynionym przez 
sedziöw, a nastepnie zaprosila radeöw m iasta i powie- 
dziala im : Macie wybierac do budowy teatru projekt 
z czterech W arn przedstawionych; obeznajeie si§ ze 
sprawq, czytajcie orzeczenie prokuratoröw, sluchajcie 
obrony obwinionych, a wyrobiwszy sobie w ten spo
söb wlasne zdanie i przekonanie, glosujcie wedlug 
wlasnego sumienia.

To byl jedyny sposöb rozwi^zania szarady i wy- 
dobycia si$ z labiryntu powstalego z bl^döw i wad 
popelnionych tak przy pierwszym jak i drugim kon- 
kursie. — Ostatecznie projekta pp. J. Zawiejskiego 
i S. Odrzywolskiego, — ktörych rysunki dolaczac b^- 
dziemy do Czasopisma w tym i w nast^pnych nume- 
rach — zyskaly sobie najwiecej zwolenniköw, a na 
ostatecznem w tej sprawie posiedzeniu Rady miasta 
za projektem p. J. Zawiejskiego glosowaio 33, za6 za 
projektem p. S. Odrzywolskiego 14  radnych. Na mocy 
powyzszej uchwaly tak dawno wyezekiwany nowy teatr 
krakowski bedzie zbudowany wedlug pomyslu i pod 
kierunkiem p. J. Zawiejskiego. Oby to stalo si<? w jak 
najkrötszym czasie!

Z powodu samej budowy nastr^cza si§ nam kilka
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uwag. Trzeba pamietac, ze dobre i piekne wj'konanie 
gmachu teatralnego zalezec bedzie od sposobu w jaki 
komisya teatralna, ewentualnie Rada miasta rzeczy j 
tej dokona.

Jezeli do budowy przystapi sie bez szczegölowego 
planu i kosztorysu, bez dokladnego okreslenia warun- 
köw wykonania; jezeli architektowi kierujacemu nie 
zakresli sie z jednej strony dokladnie granic jego dzia- 
lalnosci 1 wplywu na przebieg sprawy, a z drugiej 
zwiqze mu sie zbytnio r^ce i ograniczy po nad zwy- 
kla, przyjeta powszechnie m iare ; jezeli obok kierujq- 
cego odpowiedzialnego architekty postawi sie röwno- 
rz^dny, kierujqcy i röwniez odpowiedzialny komitet 
budowy, bez scisle okreslonej kom petencyi, wöwczas 
wyniki budowy ani zbyt korzystne, ani zbyt budujace 
nie beda. W  takim wypadku dwie wole, dwa kierunki, 
dwa pojecia, zawsze sie ze soba scierac beda ze szkoda 
sprawy samej. Liczne doswiadczenia pouczaja, ze kazda 
budow la, ktörej wykonaniem kieruje jakis komitet, 
zlozony z kilku röznorodnych osobistosci, cierpi nie- 
pomiernie. Uchwaly takich komitetöw dotyczq.ce szcze- 
gölöw budowy zalezne sq zawsze od wyniku gloso- 
wania, ktöre znöw jest podobne do loteryi, zalezy od 
przypadku, nawet hum oru ; zbiorowe kierownictwo 
ujawnia sie pözniej w budowli pod postaciq röznych 
bledöw i niedostatköw, ktöre siq: w koncu zwala na 
karb architekty, podczas gdy tem u winne sq nieprze- 
mySlane, dorywcze, kaprysne zadania i polecenia ko
mitetöw zbiorowych.

Sqdzqc tak,  nie chcemy bynajmniej, aby Rada 
miasta pozbywala sie prawa kontroli nad architektem 
kierujqcym. Owszem, jestesmy zdania, aby nad budowa - 
rozpostarta byla jak  najscislejsza, najsurowsza kon- 
trola, ale pragniemy, aby ona byla rozum na i is to tn a ; 
pragniemy, aby z teatrem  nie powtörzyla sie historya 
Sukiennic. Dzis wszystkie bledy, zwalaja na kieruja- 
cego öwczesnego, a nie wielu chce pamietac ile tarn 
zlego zdzialal komitet nadzorczy — ile winy sam na I 
siebie przyjac powinien.

Jezeli komisya teatralna pragnie dobrze rozwiazac 
poruczone zadanie budowy teatru niech zazada od ar
chitekty szczegölowego, b a r d z o  s z c z e g ö l o w e g o ,  
p lan u ; niech ten plan przez organa swoje techniczne 
zbada szczegölowo, b a r d z o  s z c z e g ö l o w o ;  niech 
w nim usunie braki jakiebv si§ jeszeze znalazly i po 
takiem sprawdzeniu niech kaze wypracowac szczegö- 
lowy kosztorys, w ktörymby uwidoczniony byl sposöb 
wykonania budowy az do drobiazgöw. Gdy komisya 
taki szczegölowy plan i kosztorys przyjmie i zatwier- 
d z i; gdy przed rozpoczeciem budowy postawi archi- 
tekeie postu lata: kiedy, jak i z jakiego materyalu ma 
byc wszystko wykonane — wtedy z b i o r o w a  czyn-

nosc komisyi teatralnej ustaje, ustac powinna, a nadzör, 
kontrola nad architektem , powinna byc przelana na 
j e d n e sile fachowa, na zaufanego technika, urzednika 
gminy, ktöry w obec gminy, a zatem komisyi i Radv 
jest za spelnianq czynnosc odpowiedzialny. W  czasie 
samej budowy, komisya jako cialo zbiorowe, wyste- 
puje tylko wtedy, gdy interwencyi jej zazada badz ar- 
chitekt kierujqcy, badz organ nadzorczy gminy i to 
t y l k o  w wypadkach nieprzewidzianych planem i ko- 
sztorysem.

Tak postepuja wszystkie wladze rzadowe, cywilne 
i wojskowe; tak postepujq prywatne przedsiebiorstwa 
i t y l k o  t a k  postepuja c i , ktörzy z korzysciq chca 
rzecz doprowadzic do konca.

To jest jedyny, prosty sposöb wykonania rzeczy 
dobrze, szybko, bez zatargöw, sporöw i z uniknieciem 
sposobnosci do zakulisowych ludzkich intryg i zawisci. 
Jedynie ten sposöb dalszego postepowania i dazenia 
do postawienia nowego teatru w Krakowie doradzamy 
i polecamy tak komisyi teatralnej jak i Radzie a m o
zna byc pewnym pomyslnego i zaszczytnego dla re- 
prezentacyi miasta dokonania niezwyklego monumen- 
talnego dziela.*)

*) Dla przj'szl'ego historyka budowy teatru w Krakowie poda- 
jemy tutaj s/.ereg drukowanyeli zrödek ktöre do sprawy teatru sie 
odnosza: 1) Prograin i warunki konkursu miedzynarodowego na 
budowe teatru w Krakowie. Krakow 1888. 2) Protokö! z obrad sadu 
konkursowego oceniajaeego projekta na budowe teatru mieiskiego 
w Krakowie. Krakow 1889. 3) Program  drugiego konkursu n a  teatr 
w Krakowie. Krakow 1889. 4) Protoköt drugiego sadu konkursowego 
na. budowe teatru  w Krakowie. Krakow 1890. 5) Sprawozdanie 
wiekszosci komisyi teatralnej. Krakow 1890. 6) Sprawozdanie mniej- 
szosei komisyi teatralnej. Krakow 1890. 7) Konkurs na budowe 
teatru w Krakowie. Sprawozdanie krytyezne w Nr. 9. „Czasopisma 
tec-linic-znego“ z 1889 r. 8) Konkurs na projekt teatru dla miasta 
Krakowa, podai Janusz Niedziatkowski. W arszawa 1889. 9) Obja- 
snienie projektu na budowe teatru krakowskiego wykonanego przez 
arckitekte Ja n a  Zawiejskiego. Krakow 1889. 10) W sprawie pro
jcktu na budowe teatru krakowskiego, przez Jan a  Zawiejskiego. 
Krakow 1890. 11) P lany  miedzynarodowego konkursu na teatr 
w Krakowie. Omöwi! W ineenty Juliusz Wdowiszewski. Krakow 1889. 
12) Sprawozdanie krytyezne X. Skrochowskiego w „Czasie“ 1889. 
(z marea). ^rödla te przeehowuje lledakeya nasza dla zuzytkowania 
ich w przyszfpsei.

Sprawa c. I  urzedöw ewidencyjnych.
(Dokoriezenie.)

zas, co sie takze zdarza, gniina nieposhiszna 

nieebee dostarczyc podwody za iionrialna cen§ 

5-ciu centow od kilometra, bez w szelkicb dal- 

szych dodatköw, natenczas niema innej radv, jak  na-



jawszy za umöwiona eene fure, jechac do starosty dla 
szukania opieki. Tymczasem i wytozone koszta furmanki 
i czas stracony, przepadaja bezpowrotnie.

8 . Urzednicy ewidencyjni powinniby pobierac state 
dyety, odpowiednio do ich rang we wtasnym powiecie. 
zas wyzsze, gdy sa uzyci w obeyrn powiecie, a nie jak 
dotychczas dostaja okrojone dyety (im restriugirten Aus- 
masse), tak w obrebie wlasnego powiatu, jak i po za 
grariieami tegoz.

Tylko w razie nadzwyczajnej potrzeby, powinien byc 
geometra wyjatkowo uzyty do pomocy w innym powie
cie, gdyz zawsze ma i bedzie miat, tak rozlegta wlasna 
czynnosc, ktorej zaledwo podotac jest wstanie.

9. Wszystkie instrumenty pomiarowe winny byc urze- 
dnikom z urzedu dostarezone.

Dotychczasowy sposob zaopatrywania si§ w instru
menta z wtasnych funduszöw, okazat si«j w wysokim j  

stopuiu uciazliwym i niepraktyczuym. Geometrzy w braku 
odpowiednich funduszöw, albo nie posiadaja zadnych in- 
strumentöw (gdyz z pröznego i Salomon nie naleje), albo 
kupuja liehe, fcancletnej roboty i rozmaitego ustroju in
strumenta, na czem i jednolitosc operacyi i samo prowa- 
dzenie czynnosci, wielkiego doznaje uszczerbku. Wszystkie j 

zas ustawy i normalia tak dtugo pozostana martwa litera 
a wszelkie pomiary chromae beda z powodn niedokta- 
dnosei, jak dtugo Wysoki Ezad nie nabedzie przekonania, 
w innych urzedach technieznych zgodnie stwierdzonego, 
ze wydatek chwilowo wyzszy na sprawienie przyrzadöw 
mierniczych zrobiony, jest pod wielu wzgledami nawet 
intratnym. Obudza sie mianowicie w technikach praeu- 
jaeveh poprawnymi instrumentami chec do pracy i za- 
mil'owanie do czynienia prob i studyöw, co wywotuje 
wiekszy ruch umystowy, znamienitsza wydatnose pracy 
i wiele innych stron dodatnich, o ktörych moze w hi
nein miejscu obszerniej sie rozpiszemy.

10 . Opröcz dyet, pobierac winni urzednicy ewiden
cyjni pauszal pomiarowy miesiecznie 25 do 40 zta., kan- 
celaryjny 2 zta. 50 ct. do 4 zta. i rysunkowy 2 zta. i na 
swiatto jak dotychczas 1 zta. 50 ct.

Dotychczasowy sposob zaliezania i przedktadania mie- 
siecznyeh raehunköw, nalezatoby zarzucic a powröcic do 
dawniej praktykowanego sposobu pauszalowania wydat- 
köw na statego figuranta i pomoeniköw do pomiaröw. 
Przez to odpadnie uciazliwe i uwtaczajace godnosci 
urzednika wywalczanie certytikatöw od niechetnych i po- 
dejrzliwych zwierzchnosci gminnych.

Odpowiednio zmodyfikowany pauszal pobieraja inspe- 
ktorowie przy letnich rewizyach w polu.

Z pauszalu kancelaryjnego opedzanoby koszta oprawy 
aparatöw, ptötno i szpagat do pakowania i t. p.

11. Kazdy urzarl ewideneyjny b§dzie zarazem filia 
c. k. archiwum map katastralnych we Lwowie.

Wszystkie tez sprawy biezace maja byc adresowane 
nie do osoby geometry, tylko do odnosnego c. k. urzgdu 
ewidencyjnego. Tylko wtadza przetozona wydaje rozpo- 
rzadzenia „ad personam“ w razach nagtej potrzeby i eks- 
ponowania geometry.

12. Kierownicy archiwum maja miec tytut dyrekto- 
röw archiwalnveh w randze VII i VIII.

13. Wszystkim posiadaezom gruntowvm wydane beda 
zupelnie nowe i starannie sporzadzone arkusze gruntowe 
bezptatnie i w miar^ jak sie o to zgtaszac beda, po naj- 
blizszej nastepnej peryodycznej rewizyi.

15. Tymze dozwolone jest nietylko wgladanie do 
aktöw, ale dozwolone prawo robienia sobie notatek otöw- 
kiem. podobnie jak w tabuli, pod osobista odpowiedzial- 
noscia kierujaeego biörem geometry.

16. Taryf'y pomiarowe I i II, jako tez za kopie i od- 
pisy nalezatoby odpowiednio zmienic.

4V powiatach, w ktörych niema cywilnych techniköw, 
upowaznionych do wykonywania pomiaröw w mysl ustawy 
ewidencyjnej z 23 maja 1883 dz. u. p. n. 83, geometra 
bedzie obowiazany wszystkie zgtoszenia prywatne o po
miary wykonywac i za osobno przedktadanym rachunkiem, 
wtadzy przetozonej sprawe zdawac. Zarachowywac bedzie 
w mysl norm dla cywilnych techniköw ustanowionych, 
zwracajae skarbowi tylko koszta dyet i dotacyi. W ten 
sposob moznaby uniknac idealnych dziatöw w aktach 
notaryalnych.

Niejednokrotnie styszelismy narzekania lub wprost 
wymöwki adresowane do osoby geometry, iz nie chce 
podejmowac si^ czynnosci prywatnej, potrzebnej do spo- 
rzadzenia aktu notaryalnego. Przypominamy röwniez 
w „Ozasopismie technicznem“ przed rokiem gtoszony 
anons c. k. notaryusza w Eopczycach. polecajacv tam- 
tejszy powiat uwadze cywilnych techniköw.

Moglibysmy nawet podac bardzo wiele drastycznych 
przyktadow, w ktörych panowie notaryusze domagali sie 
od geometröw wykonywania pomiaröw im do kontraktöw 
niezbeclnie potrzebnych.

Takim i podobnym wezwaniom nie mögt geometra 
w obecnych warunkach, mimo wszelkiej uprzejmosci, za- 
dosyc uczynic. Wtadze przelozone ograniczaja przypadki 
w ktörych geometra ewideneyjny moze podjac si§ wy
konania pomiaru na zadanie prywatne, — po drugie, 
obecny sposob okreslony ustawa do wykonywania roböt 
prywatnych przez organa rzadowe, jest dla ostatnich tylko 
ciozarem, nie przynoszacym najmniejszej korzysci mate- 
ryalnej; przeto o ile tylko moga. uchylaja si^ od niego 
wszyscy geometrzy.

Bo czyz mozna na seryo wymagac porzadnej, nad- 
obowiazkowej roboty technicznej trwajacej caty dzien, za 
nagrodzeniem tylko dyet w wysokosci 2 zta. 50 ct. do 
3 zta. (reszte bierze kasa) wöwezas, gdy najgorszy nawet
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dyletant-rzeczoznawca, (ktörymi notaryaty i sady w braku 
innej pomocy poslugiwac sie musza) za te sama robote 
zalieza eo najmniej 15 zla.

Dlatego sadzimy, ze byloby rzeeza i godziwa i wielce 
pozadana dla dobra wiejskiej ludnosci, izby wladze prze- 
lozone daty moznosc geometrom wykonywania prywatnej 
czynnosci taai gdzie brak zupelny cywilnych, upowa- 
znionych techniköw.

Nie zapoznajemy przytem wcale interesu tych osta- 
tnich, lecz sami technicy cywilni, nie odmöwia nam slu- 
sznosci w twierdzeniu : ze rzadko rozlokowani i czestokroc 
tylko w obwodowych miastach zamieszkali technicy cy
wilni, sa we wielu bardzo razach z powodu nadmiernych 
kosztöw, dla niezamoznych stron (a takich najwiecej) 
i przy nie wielkiej robocie, zupelnie niedostepni.

Jako przyklad z wlasnego doswiadczenia napomkniemy 
ze mielismy przed dwoma laty zaproszenie do podjecia 
prywatnego pomiaru w obszarze dworskim, w polozeniu 
odkrytem i dla roboty technicznej najdostepniejszem. 
Praea ta nie mogla zajac wiecej, nad dwa do trzech 
dni czasu.

Ivrepowany ostremi przepisami, nie mogtem podjac 
si§ tej czynnosci, za ktöra podlug mego obliczenia, nie 
mozna bylo zadac wiecej nad 50 do 60 zlr. Sprawa 
naglila, wiec strona interesowana przyrzekla 90 zlr. i ko- 
szta podrozy. Odnioslem sie z tem do znanego mi dobrze 
cywilnego teelmika, zamieszkalego w niedalekiem mieseie 
obwodowem, d la  k t ö r e g o  o f e r t a  po w y z s z a  b y l a  
za n i s k a !

Na zakoiiczenie tego cokolwiek obszerniejszego od- 
dzialu, niepodobna przemilczec i tej okolicznosci, ze badz 
co badz, geometra ewidencyjny pracujac pod presya sci- 
slej kontroli, daje tez stronie gwarancya dobroci i po- 
prawnosci roboty. Moznosc nareszcie, dana goometrom 
rzadowym do wykonywania w wyjatkowych, powyzej 
okreslonych wypadkaeh, roböt na zamöwienia prywatne, 
wywolalaby wieksza konkurencya miedzy cywilnymi te- 
chnikami —• a co wazniejsze, w obec lepszych widoköw 
egzystencyi, z y s k a l o b y  s i e  n i e z a W o d n i e  w y b i -  
t n i e j s z e s i 1 y t e e h n i c z n e  d 1 a s 1 u z b y e w i d e n- 
c y j n e j  — czego öbeenie spodziewac si^ nie inozna.

Poniewaz jeszcze nieraz bedziemy mieli sposobnosc 
omawiania szczegolowo wszystkich niniejszym artykulem 
objetych spraw, i spodziewamy sie takze obszerniejszej 
ogölnej polemiki nad niemi, przeto konczymy w nadziei, 
iz podjeta przez nas kwestya, nie przebrzmi bez silniej- 
szego zainteresowania szerszyeh köl technicznych i wy- 
wola na razie przynajmniej w ustroju c. k. ewideneyi 
katastru podatku gruntowego takie zmiany, jakie w obe- 
cnych ciezkich warunkach linansowych, bez wiekszych 
oflar opodatkowanych, bylyby mozliwe.

 ------

N O T A T K I  T E C H N IC Z N E .

Zatykanie subtelnych szpar trocinami. W. N. 12.
1890 r. Ozasopisma „Wochenschrift des öster. Ingen, und 
Archit. Vereins“ donosi inzynier Gottseheber w Rindberg 
nast^pujaca wazna wiadomosc, ktöra si^ dzielimy z czy- 
telnikami. W r. 1884 budowniczy miejski Jan de Bolle 
w Gracu zbudowal dla tarntejszego zakladu gazowego 

! bassen o 25 m. srednicy w swietle i 6 m. wysokosei. 
Omurowanie, wykonane z cegly w zaprawie hydraulicznej 
pokryto na duie i na scianach wewnetrznych wygladzona 
zaprawa z portlandzkiego cementu 3 cm. gruba. W mysl 
ugody, rezorwoar ten mial byc przed przyjeciem pröbo- 
wany w ten sposöb co do nieprzepuszczalnosci muru, ze 
takowv miano napelnic zupelnie woda — i ze nastepnie 
zwierciadlo wody (po ustaniu jej doplywu) rnialo sie ]io 
24. godzinach obnizyc tylko w stosunku naturalnego wy- 
parowania. — Jednakze mirno najstaramiiej wvkonanego 
murowania juz przed dokonaniern pröby okazaly sie rysy 
w zaprawie i murze, ktöre nawet po kilkakrotnem repe- 
rowaniu wyst^powaly na nowo i nie dopuszczaly napel- 
nienia bassenu, poniewaz woda uchodzila przez owe rysy 
niedostrzegalne prawie dla golego olca. Za porada dyre- 
ktora wiedehskiego zakladu gazowego, posypano zwier
ciadlo wody w czasie doplywania takowej pewna iloscia 
zwyczajnych trocin, i zle ustapilo natychmiast. rezerwoar 
byl ealkowicie nieprzepuszczaluym, i sluzy dzis od szeseiu 
l a t . swemu celowi. Z pojedynczych trocin oddzielaja 
sie wloskowate czasteczki i porwane woda przenikajaca 
przez szparki, zatykaja takowe natychmiast jak najsta- 
ranniej. Przeszlej wiosny mialem dla kolei Achensee, 
w odleglosci kilku metröw od jeziora tego nazwiska, 
wykonac studnie dla zalozenia pulsometra. Kiedy po za- 
glebieniu si§ przeszlo 5 metröw pod zwierciadlo jeziora 
nie pokazala sie woda wcale, a wiercenie na glebokosc 
dalszych 2. metröw wydobywalo ten sam materyal (Te
gel), zaniechano kopania, a na dnie umieszezono kloc 
betonowy i wykonano na uim w betonie omurowanie 
studzienne o scianach 45 cm. grubosci, 1 *50 m. sre
dnicy w swietle, okolo 1 '50 m. wysokosei nad zwier- 
ciadlem jeziora. Po zupelnem stwardnieciu betonu i wv- 
konaniu zaprawy z portlandzkiego cementu, wpuszezono 
do studni wode z jeziora za pomoca kanalu. Na razie 
doplywajaca woda wzniosla sie w studni nieledwie do 
rownej wysokosei ze zwierciadlem jeziora, ale wkrötce 
opadla raptownie, tak, ze zwierciadlo jej moglo sie utrzy- 
mac zaledwie nad dnem. Co tylko wody doplywalo, zni- 
kalo röwnie predko przez niezliczone szczelinki w betonie. 
Kilka recznych koszyköw pelnvch trocin, wysypanych 
na powierzchnie wody w studni wystarczylo, azeby zwier
ciadlo wody w przeciagu mniej wiecej 30 minut wzniesc 
znowu do wysokosei zwiereiadla jeziora, w ktörej to wy
sokosei utrzymuje sie tez od tego czasu tj. okolo 10 -ciu 
miesiecy.

0 zastösowaniu zgpszczonego powietrza w  Paryzu.
Prof. Eiedler w interesujacem swojem dziele „Die Kraft
versorgung von Paris durch Druckluft“ przedstawia wy- 
razny obraz wielostronnego za.stosowania zgeszezonego 
powietrza. Wyjmujemy z niego kilka ustepöw:
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Jako przyklädy warto szczegölnie podniesc urzadzenia 
do oswietlania licznych teatröw, miedzy innemi teatru 
Eden, teatru Variete, Dejazet, röznycli wielkich lokalow 
dla publieznej zabawy, licznych kawiarni, restauracyj, 
kluböw itd. Zaklady te sa opatrzone po wiekszej czesci 
maszynami powietrznymi o sile mniej wiecej 50 koni, 
ktore poruszaja maszyny dynamo. Co do tych maszyn 
nalezy zwröcic uwage, ze obsluga ich jest bardzo poje- 
dyncza a ustawienie wymaga nadzwyczajnie malych prze- 
strzeni, w ktörych maszyny parowe z odnosnymi kotl’ami 
a nawet maszyny gazowe nie dalyby sie w ogöle po- 
miescie. Jeszcze rozleglejszem jest zastösowanie wspo- 
mnianycli maszyn, do ruchu warsztatowego w najroz- 
maitszych galeziach przemyslu. Nalezy wspomniee liczne 
drukarnie i to poczynajac od naj mniejszych, gdzie prasa 
miewa tylko czasowe uzycie, a skonczywszy na wielkich 
drukarniach dziemijköw. Drukarnia np. „Figara“ pracuje 
maszyna o sile 50 koni, drukarnia dziennika „Petit .Jour
nal" maszyna o sile 100 koni.

Male urzadzenia warsztatowe sa bardzo liczne, — 
a rzecza dla warsztatöw malego Paryzkiego przemyslu 
eharakterystyczna jest najezeseiej nadzwyczajnie ograni- 
czona przestrzeh i ustawienie maszyn w sposöb tak sei- 
sniety, ze bezpieczehstwo ruchu pozostawia bardzo wiele 
do zyczenia wedlug naszyeh pojec. Trzeba do tego jeszcze 
dodac te okolicznosc, ze w Paryzu nie znalazla takze 
wielkiego rozpowszechnienia maszyna gazowa, — i ruch 
wielu warsztatöw odbywa sie przewaznie zapomoca ma
szyn parowych, ktörych kotly parowe sa takze ustawione 
w tych ciasnych pracowniach i daja rozumie sie powöd 
do przykrycli niedogodnosci. To tez w wielu takich war- 
sztataeh zaprzestano korzystac z kottöw parowych a ma
szyny zamiast para, poruszane bywaja powietrzem, bez 
wszelkiej dalszej zmiany.

W tym wzgledzie prof. Eiedler mial sposobnosc po- 
znac blizej urzadzenie kilku pracowni na mala skale dla 
metalowego przemyslu. Wspomina dalej o malych war- 
sztatach stolarskich dla wyrabiauia pak itp ., ktöre do 
poruszania pil okraglych i maszyn heblowyeh uzywaja 
malych maszyn powietrznych, przez co staly sie istotnie 
korzystniejszemi ze wzgledu na ilosc pracy. Handle ze- 
laza poustawialy w piwnicach pojedyncze maszyny na- 
rzedziowe, uozyce, maszyny do dziurkowania itp., azeby 
zelazo stosownie do zadania kupujacych, w okamgnieniu 
dokrawac, wykonywac z blachy obrecze itd. Te maszyny 
byly urzadzone dawniej tylko do recznego uzycia, tak, 
ze do czasowego ich poruszania trzeba bvlo przyjmowac 
dopiero robotniköw; wykonanie roböt bylo w skutek tego 
kosztowne i nie zawsze moglo byc uskutecznione w za- 
strzezonym terminie. Obeenie porusza sie te robotnicze 
maszyny maszynami powietrznymi, a obsluga zaröwno 
maszyn powietrznych jak robotniczych zajmuje sie sluzba 
sklepowa. Niepodobna tu möwic szczegolowo o licznych 
innych warsztatach. Autor wymienia wiec tylko fabryki 
kielbas, warsztaty z malymi tokarniami, fajczarzy, toka- 
rzv itp ., dalej dentystöw, ktörzy swoje swidrujace ma- 
szynki poruszaja powietrzem, fabryki zabawek, guziköw, 
i t. d., ktöre czestokroe dopiero przez wprowadzenie ma- 
szynowego ruchu zapomoca zseszczonego powietrza zdo- 
laly konkurowac korzvstnie z zagranicznym, szczegölnie 
niemieckim przemyslem.

Tu poznal autor niedawno nowe maszyny do obra-

biania kamienia, metalu, itd., o ktörych ogölne wprowa
dzenie czynia sie zabiegi i ktöre tez wedlug jego prze- 
konania czynia zadosc waznej potrzebie. Takowe, podobnie 
jak maszyny do wiercenia skal, pracuja samokierujaca 
si§, tarn i sam chodzaca kolba; tylko z bardzo malern 
podniesieniem o kilku milimetraeh, ale za to z iloscia 
tysiaca podniesieii na minute. Eobotnik trzyma maszynke 
w rece, sila ruchu doplywa za pomoca weza, a szybko 
poruszana tarn i sam kolba dzwiga narz^dzie obrabiajace, 
ktörem robotnik ze zdumiewajiica biegloscia moze przed- 
siebrac wszelkie dowolne opracowanie kamienia lub metalu.

Dla takich i podobnych narzedzi otwiera sie niezmie- 
rzone pole, brak tylko sily poruszajacej, ale wlasnie 
w zgeszczonem powietrzu nastr§cza sie takowa w sposöb 
jak najpraktyczniejszy; jakoz ruchowi narzedzi najroz- 
maitszego rodzaju, otworzy zgeszczone powietrze bezwat- 
pienia nowe, wielkie pole zastosowania, tak jak w Pa
ryzu juz obeenie stalo sie to na wielkie rozmiary.

Trudno nie wspomnieö takze o licznych maszynach 
do szycia z ruchem powietrznym. Maszyny do szycia nie 
doznaja weale zadnej zmiany, przyszrubowuje sie tylko 
do statiwu (Ständer) mala maszyne powietrzua — i sila 
z niej doprowadzona maszyna pracuje jak zwyczajnie. 
Przystep powietrza reguluje sie noga.

Nader znaczacem jest juz obeenie w Paryzu zastoso- 
wanie zimnego powietrza, a to zaröwno jako ubocznego 
produktu z otrzymania sily, jako tez w charakterze wy- 
twarzania zimnego powietrza jako glöwnego celu. O ubo- 
cznem zästosowaniu, jakie ziinne powietrze znajduje w ka- 
wiarniach i restauracyach, wspomnial autor juz poprzodnio 
i dodaje jeszcze, ze w röznycli malych galeziach prze
myslowych np. w eukierniach, maszyny powietrzne po
ruszaja za dnia przyrzady do mieszania, wieezör zas sluza 
do oswietlania przestrzeni a zaröwno w dzieii jak w noey 
wyzyskiwane bywa ziinne powietrze jako produkt uboczny 
do robienia lodöw.

W  nowo zbudowanej „Bourse de commerce" wyko- 
nano 140 piwnicznych przestrzeni dla urzadzeii zimno- 
powietrznych — a to w ten sposöb, ze w przyszlosci 
wszelkie srodki spozyweze, ktöre sie nie dostaja bezpo- 
srednio do sasiedniej halli centralnej, moga tarn byc 
gromadzone, niby w spizarni i przechowywane dowolnie 
w ziinnem powietrzu. Tak samo w poblizu centralnej 
halli jest juz w ruchu, albo sie wlasnie urzadza kilka 
skladöw z ziinnem powietrzem, ktöre maja na celu utrzy- 
manie na skladzie zabitego bydlä, miedzy innemi chlo- 
dnice na 400 baranöw. ktöre sprowadzone w zamrozonym 
stanie w okretacli z zimnem powietrzem z Australii lub 
poludniowej Ameryki do Hawru, dostaja sitj w wagonach 
z lodern do Paryza i tak dlugo, jak tego wymaga po
trzeba bywaja przechowywane we wspomnianych zi- 
mnicach.

Nie potrzeba objasniac blizej, jak wielkie znaczenie 
ma dla zaopatrzenia kazdego wielkiego miasta konserwo- 
wanie srodköw spozywczych w takich skladach z zimnem 
powietrzem: nie ulega bowiem watpliwosci, ze koszta 
tego mnöstwa pozywieii, jakie w wielkim miescie ulegaja 
codziennie zniszczeniu w skutek braku stosownych urzg- 
dzeii do ich przechowania, musi zawsze ponosic tylko 
odbiorca konsument.

W  zastosowaniu zimnego powietrza, otwiera si^ zatem 
zwlaszcza w malych przemyslach i gospodarstwach —



a nie mniej nawet w gospodarstwach domowyeh, rozlegle 
i pelne przyszlosci pole dla zgeszezonego powietrza. Na 
tem poln, nie mozna sie zapewne spodziewac konkurencyi 
ze strony innych maszyn, w kazdym zas razie nie ma 
sie co obawiac konkurencyi w tem znaczeniu, jakoby ja- 
kikolwiek inny uzyteczny ruch maszynowy, mögl wyda- 
wac nieledwie za bezcen zimne powietrze jako produkt 
uboczny. W  tej okolicznosci nalezy widziec jedno z naj- 
donioslejszyeh zastosöwaii zgeszezonego powietrza.

0 zastösowaniu chlorku palladawego (Pd Cl3) do po- 
szukiwania nieszczelnosci w  przewodach gazowych * ).
Uzycie cblorku palladawego do badania sied przewoddw 
gazowych, zastosowane w ostatnich czasacb w przemysle 
gazowym, przynosi niezaprzeezone korzysci — daje bo- 
wiem moznosc z pedantyczna iscie dokiadnoscia oznaczyc 
na przestrzeni nie wiekszej nad 2 metry nieszezelnosc 
w przewodzie gazowym polozonym w znacznej nawet 
stosunkowo glebokosci. Uzywany dotychczas sposöb po- 
szukiwania nieszczelnosci w sieci rur ziemuycb, polega- 
jacy na wywierceniu otworu w ziemi po nad rura, a na- 
stepnie na badaniu za pomoca weebu, poehtanial nader 
wiele czas« i dawat w koncu bardzo niedokladne rezul- 
taty — polegac bowiem trzeba byl'o jedynie na sumien- 
nosci i dobrej wob robotniköw, a wzglednie podmaj- 
strzego dozorujaeego roboty. W wielu zreszta wypadkach 
mimo najlepszycb cbed nie mozna byl'o wyszukac 
i wskazac miejsca w rurze gazowej, przez ktöre gaz 
jakkolwiek w malej ilosci, jednakowoz przez dluzszy 
czas sie wydobywajac i w ziemi rozchodzac, przyczynial 
sie do pomnozenia strat, ktöre niejednokrotnie z podo- 
bnycb wlasnie powodöw w powaznycb wc-ale odsetkaeb 
wzglednie do prodnkcyi sie przedstawialy. Z ebwila, gdy 
zastosowanie cblorku palladawego (Pd 0l2) do powyz- 
szego celu weszlo w uzycie, wszystkie wspomniane wy- 
zej niedokladnosei zostaly usuniete; — badanie sieci 
rur ziemuycb postepuje nader szybko i nadzwyczaj do- 
kladnie: — osiega sie znaczna oszezednosc na kosztacb 
calej manipulacyi i przystepuje do odkrywania miejsc 
nieszczelnych z ta pewnoscia, iz wlasnie w miejscu 
wskazanem a nie o kilka metröw w jedne lub druga 
strony znajdzie sie nieszezelnosc, ktöra jak najrychlej 
usunac nalezy.

Sposöb postepowania przy poszukiwaniu nieszczelnosci 
za pomoca cblorku palladawego jest nader pojedynczy.

Ponad umieszezona w ziemi rura, gazowa wierci sie 
otwory mniej wiecej 18 milimetröw srednicy — a 0,50 
metra glebokosci uiierzjj.ee (bez wzgledu na glebokosc, 
w jakiej lezy rura). W otworacb tycli umieszcza si§ rurki 
zelazne dlugie 1 metr, i wstavvia w takowe zwyczajne 
krötkie rurki szklanue, w ktörych znajduje si§ kawalek 
moenej saezkowej bibuly napojonej rozezynem cblorku 
palladawego. Jezli w bliskosci miejsca w ktörem przed- 
siewzieto badanie z rury ziemnej uebodzi gaz, natenczas 
najdalej po godzinie wystapi na bibule zabarwienie cie- 
mne, wiecej lub mniej, (a nawet czarne) stosownie do 
ilosci uebod^aeego gazu. Eozmiesciwszy na danej prze
strzeni kilkanascie podobnych rurek pröbnych, mozna 
w krötkim nader czasie zbadao i z dokiadnoscia nader 
scisla wskazac miejsca nieszczelne. Nader interesujqce

*) Sposöb podsny przez prof. B unte’go.

jest zachowanie sie cblorku palladawego w obec gazu 
na wolnem powietrzu, a z drugiej strony w obec gazu 
przez dluzszy czas w ziemi sie znajdujacego. Gdy bowiem 
w pierwszym wypadku dzialanie jest nader powolne i re- 
dukeya nastepuje dopiero po dluzszym przeciagu ezasu, 
to przeeiwnie gaz zmieszany z powietrzem w ziemi sie 
znajdujacem, bedae w styeznosci z eblorkiem palladawym 
wydziela z takowego nader szybko metaliczny pallad jako 
czarny proszek. Doswiadczeuia z zastosowaniem cblorku 
palladawego wykonala Gazowuia miejska w Krakowie, 
i odtad posluguje sie nim ze znakomitym skutkiem.

Aby dac w krötkich cbociaz zarysach obraz kosztöw 
jakie wynikaja z badania szczelnosci rur gazowych da- 
wnym prymitywnym sposobem, a postepowaniem wyzej 
opisanem, wspomne, iz takowe wynosza po pierwszym 
wypadku na dtugosci dajmy na to 1000 metröw: 18 zl. 
przy poslugiwaniu sie zas eblorkiem palladawym tylko 
11 zlr. (Przy badaniu sieci rur w miescie Krakowie, 
oszezednosc wedle powyzszego, przedstawilaby sie w kwocie 
340 zlr.)

W powyzszem zestawieniu widzimy najlepiej korzysci 
jakie przemawiaja za uzyciem cblorku palladawego do 
poszukiwania nieszczelnosci w sieci przewodöw gazowych 
ziemuycb, szczegölnie gdy ta wynosi dziesiatki lub setki 
kilometröw.

Wielkie röwniez uslugi oddaje powyzszy sposöb przy 
poszukiwaniu uchodzacego gazu w ubikacyacli mieszkal- 
nych i kanalacb — postepowanie w tym razie jest rö
wniez pojedyncze, a daje moznosc dokladuego wysle- 
dzenia gdzie i w jakim stosunku gaz z przewodöw sie
wydobywa. m  ß u io w sii

K R O N I K A  B IE Z A C A .

Personalia . W Tarnowie zm art w ciagu b. ui. Karol Blieh 
c. k. adjunkt budownietwa.

— W Londynie zm art clnia 7 b. m. w 82 roku zyeia znakomity 
inzynier angielski Jam es Nasm yth. Urodzit sie w Edynburgu a swia- 
towy rozgios zyskat sobie wynalazkiem mtota pnrowego i parowego 
kafaru znanego pod jego imieniem. Pröez tego dai pomysty do röz- 
nyeh innyeb maszyn np. maszyn do wiereenia, obeinania, gta- 
dzenia i t. p.

— W Peszeie zm art dnia 12 b. m. w wieku lat 72 wielce za- 
stuzony rektor wegierskiej Politeelmiki Jözef Stoezek. Byl on krö- 
lewskim radea, eztonkiem izby wyzszej i staw at zawsze na ezele 
kazdego ruehu. ktöry miat na celu podniesienie stanowiska teehniköw 
lub wzbogacenie umiejetnosei teehnieznych.

— ltadca dworu Maksymilian Pichler, zastepca dyrektora ruchu 
na kolejach paiistwowych. zostat przez m inistra handln, dzia-tajaeego 
w porozuinieniu z ministrem flnansöw, zamianowany ezlonkiem rady 
nadzorczej towarzystwa pierwszej galieyjsko-wegierskiej (tupkow- 
skiej) kolei zelaznej.

— W galieyjskiej stuzbie budownietwa panstwowego jest do ob- 
sadzenia miejsce c. k. inzyniera IX. klasy rangi, ewentualnie miejsce
c. k. adjunkta budownietwa X. klasy rangi. Podania nalezy wnosie 
do c. k. Namiestnictwa we Lwowie do dnia 15 czerwca b. r.
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— P. Micha! Kowalczuk, docent politechniki lwowskiej, architekt 
i koneesyonowany budowniczy, otworzyl kancelarya budownicza 
przy ul. Lyezakowskiej 1. 4. we Lwowie.

— Czlonek naszego Towarzystwa p. W iktor Sikorski, ktory 
prowadzi budowe kosciola w Dobrzechowie (pod Strzyzowem) otrzy- 
m al koncesya na budowniczego z siedziba w Krakowie.

— Wiceprezesa naszego Towarzystwa p. W ladyslaw a Kacz- 
marsklego powolala Rada m iasta Krakowa na godnosc radcy miej- 
skiego do kohca biezacej kadencyi w miejsee sp. hr. A rtura Poto- 
ckiego, gdyz przy ostatnieh wyboraeh przed 3-ina laty, otrzymal 
w kole wiekszej wlasnosei najwieksza po poprzedniku, ilosc glosöw. 
P. K aczm arski, by l delegatem Towarzystwa naszego do komisyi 
teatralnej Rady m iejskiej: obeenie jako radea, zrzeeze sie zapewnie 
poprzedniej godnosei, aby Towarzystwo moglo byc i nadal repre- 
zentowane w rzeczonej komisyi przez osobnego delegata.

W ystaw y. W Bremie otwarta bedzie w dniu dzisiejszym wy
stawa rekodzielniczo-przemyslowa, ktora potrwa do 1-go pazdzier- 
nika b. r. .

— Miedzynarodowa wystawe w E dynburgu ofwarto 1 maja b. r. 
Bndynek wystawowy zajmuje przestrzeh okolo 90 morgöw angiel- 
skicli. Pröez wytworöw przem yslu arigielskiego znajduja sie na  wy- 
stawie wyroby niemieckie, austryaekie, rosyjskie, francuskie, belgi.j- 
skie, wloskie, egipskie i tureekie. H alla m aszyn zajmuje 105.000 
stop kw. K ader interesujacym ma byc oddziat parowozöw w ktörym 
przedstawiony jest postep w fabrykacyi tych m aszyn od czasöw 
Stephensona.

— Glöwnem zadaniem miedzynarodowej wystawy elektryeznej 
jaka sie w roku przyszlym  odbedzie we Prankfureie nad Menem. ma 
byc okazanie, jak  sie przenosi i rozprowadza sile elektryczne wedlug 
roznych systemöw i w roznych zastosowaniach. Miedzy innemi maja 
byc wykonane eztery koleje elektryczne, wprowadzone w ruch czte- 
rema sposobami.

— W edlug doniesieh faehowych dzienniköw, otwarta niedawno 
austryacko- wegierska wystawa rolnieza i lesna w W iednia przed- 
stawia sie bardzo okazale, jakkolwiek jeszcze nie wszystkie pawilony 
sa wykoiiezone i wielu wystaweöw nie stawilo sie ze swemi wyro- 
bami. Przem ysl budowlany w odniesieniu do potrzeb rolniczych 
ma byc röwniez bogato rozwiniety i reprezentowany — a niektöre 
okazy tegoz m aja sie odznaezac celowoscia i pomyslcm. Redakeya 
poczynila starania, aby na  miejscu wyszukac zawodowego referenta 
do tego dzialu wystawy i ma nadzieje, ze w lam ach pism a naszego 
pojawia sie jego wyczerpujace sprawozdania.

Rözne. Rada miasta postanowila zakupie realnosc p. Ludwiki 
Harajewicz przy ul. Bernardyhskiej za sume 26,500 ZIa. eelem zregu- 
lowania tej ulicy i otwarcia nowej laczacej ul. B ernardyhska z uliea 
Koletek. G runta uzyskane przeznaczono w czesci na  ewentualna 
budowe szkoly, a w czesci do rozpareelowariia i rozsprzedania.

— Budowe szkoly barakowej przy ul. Miodowej w Dz. VIII., 
oddala Rada miejska firmie przedsiebiorczej Luks Zieliiiski i Lie
bling za ryezaltowa sume 13,700 ZIa. Budowa ma byc wykonana 
i wykohezona.w terminie do dnia 16 sierpnia b. r.

— C. k. Zarzad salinarny w Boehni rozpisal licytacye na od- 
danie w przedsiebiorstwo budowy m lyna solnego tamze. Kosztorys 
wynosi 10,967 Zta. 94 et. Oferty pisemne opatrzone w wadyum 
1100 ZIa. m aja byc wniesione do dnia 9 ezerwea b. r. godziny 
11-tej przed poludniem do Zarzadu salinarnego w Boclmi.

Budowa kolosalnego te a tru  w M edyolanie. W  Medyolanie 
ma byc w najblizszym czasie zbudowany na przestrzeni 9000 m* 
m onstrualny teatr, wiekszy, anizeli della Scala — podlug projektu 
architekta Giacchi. Teatr ten ma opröez sceny 30 mtr. szerokiej, 
a  60 mtr. glebokiej obejmowac wielkie przestrzenie restauracyjne,

Nakladem Krale. Tovv. Technicznego.

sale do gry, sale do konwersacyi, czytelnie, sale balowe, ogrod zi- 
mowy, zaklady kapielowe i t p . , — i byc urzadzonym zarowno na 
przedstawienia dramatöw i oper, jako tez na specyalne widowiska.

Skrzynka Redakcyi.

P. Geometrze w  Z., Alez oczywiscie! Przyjmiemy i umieseimy. 
Toz w uwadze redakcyjnej wyraznie zaznaczylismy, ze nadeslany 
nam  artykul p. t. „Sprawa c. k. urzedow ewidencyjnych“ zamie- 
szczamy „dla wywolania dyskusyi i wyswieeenia spraw y“. Niecli 
sie Pan nie zraza „brakiem wprawy w piörze“ ; jesli mysli beda 
zdrowe a spostrzeienia sluszne, potrafimy nadac im tntaj w Redakcyi 
odpowiednia forme. Sam sie Pan zadziwisz jak  ladnie wygladac 
bedzie pariski artyku l po wydrukowaniu.

Zniynierowi S. w  P. K a co sie zda milczace oburzenie skoro 
o jego slusznosci rozprawiasz P an  tylko sam ze soba. Lepiej chwycic 
za pioro, umaczae je w atrameneie i ehocby w formie listu do nas 
wypowiedziec swoje poglady na ujemne strony obowiazujacej ustawy. 
Oddalbys P a n  przez to wielka przysluge teehnikom cywilnym ma- 
jacym  do ezynienia z wodnemi sprawami a teka nasza wzbogacil 
p ra c a , jakiej dotad nie podaio zadne z pism krajowych. A zatem 
odwaznie do dziela. Spieszyc sie jednak nalezy, aby kto Pana  nie 
uprzedzil i laurow zaslugi nie odebfal.

K*kg- Gubr, i  Schm, we Lwowie. Cztery num era drugiego 
egzemplarza wyslalismy razem.

Magistratowi w Kr. Byloby: post festum ! O dalsze wzgledy 
prosimy.

Franc. B . w S. Redaktor Oie p'rosi o napisanie uwag o war- 
tosci noweli drogowej i o rezultataeh , jakie daje w praktycznem  
zastosowaniu. Znajac Twoja wytrawnosc sadu, bedzie mozna prze- 
slane nam  spostrzezenia wziasc za kryterium  dla uwag, jakie nas 
z roznych stron kraju dochodza. Tajemnice autorstwa. por^czamy, 
jesli o nia chodzic moze.

Redakcye tych pism, ktöre posluguja sie naszemi pracami. pro
simy o przytaczanie zrödla z ktörego czerpia. Jestto zwyczaj przy» 
jefy w calym cywilizowanyin dziennikarskim  swiecic. — Stroic sie 
w cudze piörka, powaznym organom niewypada.

Panu hr. / / .  R. Jakkolwiek rzecz do zakrosu naszego dzia,- 
lan ia  nie nalezy — jednak bedac dobrze poinformowani odpowia- 
damy na uprzejmy lis t, ze uchwala Rady m iasta Krakowa z dnia 
13 grudnia i883  roku , brzm i: „Pod pomnik A d a m a  M i c k i e -  
w i e z a  odstepuje gmina m. Krakowa kaidem iejsee, czyto w r y n k u  
g l ö w n y m  ozyli tez na i n n y m  p l a c u  m i e j s k i m ,  a to kaz- 
dego czasu i bezplatnie, w przekonaniu, ze Komitet pomnika, naj- 
odpowiedniejsze miejsee wybierze“ . W tym brzmienin ogloszona jest 
uchwala ta  w Kr. 19, Dziennika rozporzadzeii dla stöl. krbl. miasta 
Krakowa z 1883 roku.

A utorow ie i n a k la d c y  iy c z ^ c y  sobie om öwienia sw ych w y- 
daw nictw , zechc^ nades lac po jednym  egzem plarzu ty c h ie  do 
R edakcyi.

Do Numeru zalaeza sie 2 tablice rysunköw i ogloszenie firmy 
Biichsena i Hoftmanna.

Redaktor odpowiedzialny: W incenty  W dow iszew ski.

W drukarni Aleksandra Slomskiego w Krakowie.



Nr. 6. Rok IV.
P renu m erata  z p rze se lkq :

roezna . . 5 Ztr.
potroezna . 2 Ztr. 50 et.
kw artalna . 1 Ztr. 50 et.

w N iem czech : 
roezna . . . .  JO marek 
potroezna . . 5 marek

w R osyi: 
roezna . . . .  5 rubli 
potroezna . . . 2 '/2 rubli 
Nr. pojedynczy . . 25 et.

K r a k o w  15 C z e rw c a  1890.
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Ogrzewanie b u d yn k öw  sz k o ln y e h
napisat 

R a jm u n d  M e u s .

aki system  ogrzewania urzadzie w  pevvnym bu- 

dynku szkolnym ? To pytanie jest bardzo w a- 

znem i .jednem z najgTöwniejszycli przy proje- 

ktowaniu budynköw szkolnyeh. —  W  obeenych czasach 

m am y tak znaczna liezbe rozm aitych sposoböw ogrzewa- 
nia, a w kazdyrn mnostwo roznych urzadzeh, udoskonaleii 

patentowanych i n iepatentow anych, ze nietylko nie za- 

w odow cow i, ale technikow i, jezeli nie jest gruntownie 

obznajiniony z nauka o cieple i zimnie i z calyni szere- 

gieni system ow ogrzewania — trudno bedzie wypowiedziec 

zdanio stanoweze, na pytanie: av jak i sposöb ogrzewac. 

Avskazanv budynek szkolny?

W  obec dzisiejszego staun techniki a v  zakresie ogrze- 
A v a n ia  nie jest mozebnem  oznaczye bezAvzglednie, ktöry 

system  do ogrzeAvania szköl je s t w ogöle najodpoAvie- 
dnie.jszy. M ozna tylko przedstaw ic ogölne rady  i wska- 
zöw k i, zas szezegötowa deeyzya je s t zalezna a v  kazdyrn 
poszezegölnym  wypadku od danycli okoliczuosci i sta- 
w ianych Avymagaii.

System y ogrzewania moga byö bez przewietrzania, 

av  polaczeniu z niem lub z oddzielnem tegoz urzadzeniem. 

Ozyste powietrze jest najwazniejszym  ezynnikiem  a v  pro- 

cesie zycia. P ew na liezbe sal szkolnyeh ZAvykle licznie 

zapel'nionyeli, —  eo w miastaeb w ielkiego zaludnienia 

jest nieuniknionem —  zaopatrzye zdrowem  poAvietrzem we- 

dl’ug pory roku ochlodzonem lub ogrzanem w n a l e z y t y  

s p o s ö b  nie znaczy, jedynie zaradzenie tenm, zeby jeden 

organizm nie oddychal poAvietrzem zuzytem przez inne 

organizm y, powietrzem  przesyconem  ezesto chorobliAvymi 

zarazkami Avszelkiego rod zaju ; zeby produkta gnijace a v j  -

ziew öw  eate.j povvierzchni eial'a. —  ktöre osobliwie szybko 

w yw iazuja sie av dziecinnym  Avieku —  dostaw aly sie do 
Avewnetrznyeh organÖAV zy c ia . na ich czynnosci nieko- 
rzystnie w plyw aly, a naw et je  im iem ozebnialy : leez 
znaczy przedewszystkiem . azeby tym  organom  na drodze 
oddychania dostarczac potrzebna ilosc pozywienia.

W dychanie i przetrawianie z uwagi na ich ostate- 
czny cel przedstawiaja sie jako röwnowazne .funkeye je- 
dnego i tego samego organizmu, ktörego zakres dzial'a- 
nia —  polegajae na przyjmowaniu i przerabianiu stalych, 
plynnych i lotnych materyj, polega na ile moznosci in- 
tensywnem dzial’aniu Avymienuem Avszystkich tych materyj 
a v  Avymaganej dokladnosci i dopiero av tej formie moze 
by<: uwazanem za to, co ZAvykle zowie sie krötko p o -  
zy w i e n i e m .  EÖAvnie to ostatnie musi byc uwazane za 
niedostateczne, jak dlugo ogranicza sie tylko na zaspa- 
kajaniu gl’odu lub pragnienia, jak röwniez jest niedosta
teczne Avtedy, gdy nie moze zaspokoiö röwnoczesnie po- 
trzeby oddychania; gdyz gl’od. pragnienie i oddyciianie 
sa wl’acznie tylko röznymi objaAvami potrzeby zycia avv- 
nikajacej z sumy tych czynuikövv. Z powyzszego punktu 
zapatrywania wypada, ze nalezy starac sic o sposoby stalego 
odproAvadzania z lokali pow idrza zepsutego przez ]ir«i- 
dukta oddychania, av polaczeniu z nieprzerwanem dopro- 
wadzaniem swiezego powietrza. (ilöwna potrzefea do 
utrzymania zdrowiajest swieze powietrze, ktörego Avymagac 
nalezy osobliwie w budynkaeli szkolnyeh, gdzie mlodziez 
w latach swego najwiekszego rozwoju przebywa po (> 
do 8 godzin .dziennie, a to mozna tylko osic.gnac przez 
silna i ciagla wymiane. —  \Y  obec tego ogrzewanie bez 
przewietrzania lub oparte na cyrkulacyi powietrza —  a nie 
na, doprowadzeniu swiezego powietrza, odprowadzaniu 
zuzytego i zanieczyszczonego —  nalezy uwazac bezAvzgle- 
dnie w obec Avymagaii bigienicznych za nieodpoAviednie 
dla budynköw szkolnyeh. W nowszych czasach podnie- 
siono kwestye, czy nie odpowiedniej i korzystniej byloby 
przewietrzanie odtaczyc od ogrzeAvania (Rietsehel H. „Ucher



Schulheizung“ 1880), mianowicie ma to miec za zalete 
wieksza pewnosc dobrego funkcyonowania (Betrieb).

W pierwszej linii nalezy zbadac pytanie kosztow. Je
zeli temperatura wptywajacego powietrza nie ma byc 
wyzsza jak 40 stopni, to potrzeba przy — 20 stopniacli 
temperatury zewnetrznej i 4 -  20 stopni wewuatrz' prze- 
strzeni po 40 jednostek ciepl'a do ögrzania powietrza do 
temperatury pokojowej jak ezesto 20 jednostek ciepl'a 
zuzytkowuje sie do zastepstwa utraconego ciepl’a przez 
otaczajace sciany pokoju. W  wielu wypadkach utrzymanie 
czystosci powietrza nie wymaga jednak tak wielkiej ilosci 
swiezego powietrza jak potrzebnem je s t , azeby na tej 
drodze dostarezyc tyle ciepl'a, ile traci sie przez powierz- 
clmie otaczajace przestrzeii. Zatom oszczedzi sie na opale 
gdy ciepl'o bedzie dostarczane przez ogrzewanie obiegowe, 
a podczas tego tyle tylko powietrza ogrzewac sie bedzie 
do temperatury lokalu, ile potrzeba dla dobrego prze- 
wietrzania. W tym wvpadku jest odlaczenie przcwietrzania 
od ogrzewania w zwiazku z oszczednoseia na opale. Po- 
niewaz jednak liczba dni, w ktörych zewnetrzne powie- 
trze jest b. zimne, a mianowicie tak zimne, ze moze byc 
osiagniete takie zaoszczedzenie na opale — jest tylko 
czescia dni , w ktörych trzeba ogrzewac lokale, to ta 
oszczednosc po zestawieniu rachunku, obliczeniu tempe
ratury tych dni dla pewnych miejscowosci i kosztow 
wiekszych zal'ozenia i obsl’ugi okaze sie bardzo mala, 
a ezesto zadna.

Uznajac systemy ogrzewania bez przewietrzania lub 
z osobnem urzadzeniem przewietrzania za nieodpowiednie 
lub nie przedstawiajace zadnych korzysci dla ogrzewania 
budynköw szkolnych, pozostaja nam tylko rodzaje ogrze- 
waii w polaczeniu z przewietrzaniem, a ktore dziela si^ 
jak powszechnie wiadoino na lokalne i centralne.

Wymagania, jakie nalezy zadac od ogrzewania w po- 
•l'aczeniu z przewietrzaniem sa:

1) Pojedyncze urzadzenie.
2) O ile moznosci nizkie koszta zal'ozenia.
3) Nizkie koszta opal’u i obslugi.
4). Najwieksza trwalose przy uajmuiejszej potrzebie 

napraw.
5) .Latwosc w opalaniu.
6) Batwy sposob regulowania ogrzewania i przewie

trzania.
7) Zupelna mozebnosc regulowania tak wytwarzania 

ciepl'a jak i wymiany powietrza.
Ogrzewanie nazywamy lokalnem, gdy kazda przestrzeii 

ma swöj osobny przyrzad czy 1 i piec do opalania i ogrze
wania.

Do ogrzewania lokali szkolnych nie zaleca sie piecöw 
katiowych, gdyz bardzo powoli ogrzewaja sie w razie 
potrzeby; zwiekszenie ciepl’a mozna osiegnac dopiero po 
pewnym czasie, a w razie goraca zmniejszenie tempera

tury jest nie m ozliw e; zabieraja bardzo w iele miejsca, 

a wreszcie uczniowie siedzacy blizej takiego pieca sej, 

dreczeni przez promieniowanie ciepl'a.

Najkorzystniej z wszystkicli rodzai piecöw nadaja sie 
do ogrzewania lokalnego pieee zelazne (Begulirföllöfen) 
z pl'aszczami blaszanymi. Te pieee daja mozebnosc !a- 
twego regulowania ogrzewania wedlug temperatury ze- 
wnetrznej. — Ogrzewanie lokalne piecami, osobliwie bu
dynköw szkolnych ma te niekorzysci, ze wymaga wiele 
ognisk, wiele roboty w obsludze; male wyzyskanie opalu 
a wi^ksze niebezpieczeristwo ognia; sale szkolne, schody 
i korytarze zostaja zanieczyszczone przez noszenie opalu 
i popiolu; opalanie przerywa nauke: pieee zajmuja miejsce 
uzyteczne. Takze przy ogrzewaniu lokalnem silne dopro- 
wadzenie powietrza, a mianowicie dostatec-zne przedgrzanie 
i zwilgocenie swiezego powietrza jest prawie nie do osia- 
gniecia. Jednak jest latwe do urzadzenia i obslugi, w za- 
lozeniu stosunkowo tanie, a naprawy i przemiany wy- 
iriagaja malycli kosztow.

Z tych röznych korzystnycb i niekorzystnycli wzgle- 
döw wyplywa, ze ogrzewanie piecami jest o d p o w i e -  
d n i e  t y l k o  d l a  m a l y c l i  s z k ö l ,  o s o b l i w i e  na 
w s i a c h  i m a l y c l i  m i a s t e c z k a c h .  W  Karlsruhe 
w ostatnich latach w wielu nowo-wybudowanych szko- 
l'ach np. w szkole ludowej na iiliey Leopolda, w szkole 
realnej i szkole przemyslu artystycznego uzyto do ogrze
wania sal szkolnych piecöw gazowych. Podobno mialy 
okazac sie praktyczne i wykazac zalety latwej obslugi, 
pewnosci osiagniecia pozadanej temperatury i mozebnosci 
nalezytego przewietrzania.

Rada miasta Wiednia na plenarnem posiedzeniu 22 
lutego 1878 r., po dlugich naradach uchwalila, ze ze 
wzgledöw techniczno - zdrowotnych nalezy w nowyeh 
szkolach na przyszlosc urzadzac z a s a d n i c z o  centralne 
ogrzewania. Korzysci tej uchwaly byl'y zaprzeczane przez 
kilku czlonköw rady miasta, ale Urzad budownictwa miej- 
skiego na podstawie nieprzerwanie prowadzonyeh badaii 
i spostrzezeii obstawal przy uchwaloiiej i uznanej zasa- 
dzie i swoje doswiadczenia podawal kilkakrotnie w za- 
wodowyeh sprawozdaniaeh.

Piece odnosnie do ich postawienia maja pewna pie- 
niezna wyzszos<; nad ogrzewaniem eentralnem. Koszta 
urzadzenia najtanszego ogrzewania centralnego powietrzem 
wynosza okolo 1.30 ct. na 1 m s ogrzewanej przestrzeni. 
zas postawienie piecöw okolo 0.80 ct.

Jednak nie nalezy przeoczyc tej okolieznosci — a co 
dzieje si§ w niepoj^ty sposob bardzo ezesto —- ze cen
tralne ogrzewanie obejmuje nie tylko sale wykladowe 
i biöra, lecz w ogöle wszystkie lokale odnosnej budowy, 
gdy tymezasem ogrzewanie piecami ogranicza sie tylko 
na powyzsze lokale. Cheac jednak ze wzgledöw zdrowo
tnych ogrzewac i poboczne ubikaeye, j a k : schody, ko-
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rytarze, przedpokoje i ustepy — to wykaze rachunek, 
ze powyzsza niby ekonomiczna korzysc prawie zupelnie 
odpadnie. Nastepnie nalezy obok kosztöw zalozeuia wziasc 
w rachunek, koszta opal'u i obsl'ugi, ktore mniej kosztuja 
stosunkowo przy ogrzewaniu ceutralnem jak lokalnem, 
to okaze sie ogrzewanie central ne nawet korzystniejsze 
pod wzgledem finansowym. — W urzadzeniach budyn- 
köw publieznyeh nigdy nie powinno sie jednak przyki'a- 
daö za bardzo miary finansowej w i n t e r  e s i e o g ö 1- 
n e g o  d o b r a .  Takie urzadzenia nie powinny byc poj- 
mowane jako czynniki gospodarskie, jako zapasy towarowe 
przedsiebiorstwa urzadzonego na zysk, lecz musza byc 
uwazane za u r z a d z e n i a  z d r o wo t n e ,  zas najwazniejsze 
wzgledy natury pedagogicznej i technicznej, a w pierw- 
szej linii higienicznej winny glöwnie decydowac o ro- 
dzaju ogrzewania budynkow szkolnych.

Z pierwszego wzgledu opröcz powyzej okreslonych 
niekorzysci ogrzewania piecami przytoczyc nalezy, ze re- 
gularne opalanie jest przeszkoda w nauce, promieniejaee 
cieplo blizej siedzacym uczniom dokucza, a innym zimno; 
niemozebnosc utrzymauia stalej i jednostajuej tempera- 
tury, ktörych to wad nie posiada eentralne ogrzewanie.

Ze stanowiska technicznego, niekorzysci ogrzewania 
piecami wystepuja w röwnej mierze, gdy rozwazy sie 
takowe w trzech kierunkach, odnosnie:

1) Do wlasciwego celowi wyzyskania danych prze- 
strzeni.

2) Do otrzyinania jednostajuej temperatury i
3) co do bezpieczeiistwa ogniowego.
Co do pierwszego jest strata miejsca zajinowanego 

przez piec, a najblizej stojace l'awki musza byc usuniete 
lub skröcone ze wzgledu na zdrowie uczni.

Co do drugiego najlepszy piec nie jest w stanie 
ogrzac danej przestrzeni jednostajnie we wszystkieh eze- 
sciach. Z tego powodu czynione dosyc czesto zarzuty 
odnosnym technikom sa nie usprawiedliwione. Eöwne 
ogrzanie przestrzeni da sie tylko wtedy osiegnac, jezeli 
tak jak przy .centralnem ogrzewaniu przyplyw potrzebnej 
ilosci powietrza odbywa sie z miejsca ogrzewania znaj- 
dujacego sie zewnatrz lokalu z taka chyzoscia, ktöra re- 
gulowac mozna w pojedynczy i pewny sposöb, a odpo- 
wiada dzialalnosei odnosnego ogrzewacza (Heizapparat).

Co do trzeeiego nie ulega watpliwosci, ze im wieksza 
liczba palenisk tym wiecej zwieksza sie niebezpieczehstwo 
ognia. Gdy palenisko jest w jednein miejscu l'atwa jest 
kontrola, powstal'y ogieii moze l'atwiej byc spostrzezony 
i zgaszony. Wszystkie te wlaseiwosci przyczyniaja sie 
do bardzo waznego bezpieczeristwa od ognia budynkow 
szkolnych.

Poröwnujae oba systemy ogrzewania ze wzgledu hi- 
gienicznego to nawet laik spostrzeze, ze ogrzewanie pie
cami nie odpowiada pozadanemu celowi. Raz dlatego, ze

przyplyw swiezego powietrza zalezy od danych miejsco- 
wych stosunköw, a te w ogöle z cata pewnoscia tylko 
wT wyjatkowych wypadkach sa tak pomyslne, azeby umo- 
zebnial’y przyplyw powietrza tak co do ilosci, a osobli- 
wie co do jakosei odpowiedni niezbednym wymaganiom: 
dalej dlatego, ze pojedynczy piec, azeby nie kosztowal 
wiele, nie zabieral wiele miejsca, musi posiadac bardzo 
skromne rozmiary, ktöre nie dozwalaja na potrzebna 
szybka wymiane powietrza wewnatrz ogrzewanego lokalu; 
a w koiicu dlatego jeszcze, ze szkodliwy wplyw zupel
nie nieuniknionego ciagu w skutek promieuiowania eie- 
pla na najblizej znajdujacych sie uczni nie da sie sku- 
tecznie usunac. — Przeciwnie przy centralnem ogrzewaniu 
mozemy kazdego czasu doprowadzic wymagana ilosc po
wietrza z miejsca zapewniajacego o jego czystosci, pod- 
nosic luli znizac temperature w miare potrzeby, regulo- 
wac odpowiednio stopien wilgotnosci a przy zupelnem 
uniknieciu jakiegokolwiek przeciagu tak unormowac chy- 
zosc ruchu powietrza ze wzgledu na pojedyncze lokale, 
ze w kazdym odprowadzenie powietrza zuzytego moze 
byc dokonaue w stosunku wyrazonym z dokladnoscia 
matematyczna. ktöry to stosunek wlasnie odpowie istnie- 
jacej w dauern miejscu potrzebie powietrza.

Z tego zestawienia przycliodzimy do przekonania:
T arn g d z i e  d a n e  m i e j s c o w e  l ub b u d o w l a n e  

s t o s u n k i  z g ö r y  n i e  w z b r a n i a j a ,  n a l e z y  zasa-  
d n i c z o w  b u d y n k a c h  s z k o l n y c h  u r z a d z a c  og r z e 
w a n i a  e e n t r a l n e  tak ze wzgledöw pedagogicznych 
i technicznych, jak i higienicznych.

Poniewaz systemöw ogrzewania eentralnego jest wiele 
nasuwa sie pytanie dalsze: jaki system ogrzewania jest 
najodpowiedniejszy dla budynkow szkolnych?

Eozrözniarny nastepujace systemy ogrzewania cen
tral nego :

a) Ogrzewanie powietrzem (Feuerluftheizung)..
b) „ ciepla woda o nizkiem cisnieniu (Was

serluftheizung mit Niederdruck).
c) Ogrzewanie ciepla woda o srednim cisnieniu ( Was

serluftbeizung mit Mitteldruck).
d) Ogrzewanie goraea woda (Heiswasserluftheizung).
e) ,, para (Dampfluftheizuug).
f )  „ woda i para (Dampfwasserheizung).
Z tych systemöw prawie wszystkie z biegiem czasu

zastosowywauo do ogrzewania budynkow szkolnych. 
Ogrzewanie powietrzem jest najstarsze i najezeseiej urza- 
dzane, zarazem jest najtahsze i najlatwiejsze co do urza
dzenia i obsl'ugi. Przy tem ogrzewaniu bardzo latwo 
osiagnac silna wymiane powietrza. ogrzanie tokali jest 
szybkie nawet w czasie silnych mrozöw, a spotrzebo- 
wanie opal'u najmniejsze.

Ostatniemi czasami udoskonalono to ogrzewanie przez 
zaopatrzenie kaualöw dla cieplego powietrza klapami do
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mieszania, ktöre w kazdym lokalu umozebniaja czesciowo 
Juli calkowicie przcrwac doplyw goracego powietrza i od 
razu otworzyc przvplyw powietrza ziinnego. Przez to 
osiega sie to. ze w razie goraca w lokalu zmniejsza sie 
temperature przez doprowadzenie ziinnego powietrza, 
a gtöwuie, ze przewietrzanie moze byc utrzymane w dzia- 
•l'aniu niezaleznie od ogrzewania nawet wtedy, gdy to nie 
funkeyonuje. ')

W ostatnicli dwudziestu latacb wiele pisano o cen- 
tralnem ogrzewaniu powietrzem. Od czasu jak fraueuzcy 
chemicy luieli wykazae przepuszczalnosc zelaza lanego 
dla gazöw i powietrza, posypaly sie rözne zarzuty, ktd- 
rycli liczba inial'a potepic caly System. Wiele tych za- 
rzutöw polegalo rzeczywiscie na wadach w starych urza- 
dzeniach, jednak nie nalezy bez podstawy potepiac sam 
System, leez tylko te urzadzenia, ktöre wadliwie i I>ez 
zupelnej zuajomosci rzeczy Wed nie zostaly wykonaue.

Gdyby wszystkie centralne ogrzewania nie byl'y 
lepsze, jak ich opinia, to zapewne nie byloby 54 bu- 
dynköw szkolnych w samym Berlinie ogrzewanych tym 
systemem. Na rozpatrywanie tych zarzutöw i wykazauie 
ich zrödel miejsce nie pozwala, przeto ciekawego czy- 
telnika odsylamy do dziei: A. Scholz. Handbuch der 
Feuerung»- und Ventilations-Anlagen, Stuttgart 1881;
H. Meiners: Das städtische Wohnhaus der Zukunft. 
Stuttgart 1880; J. Schmölcke: Die Verbesserung unserer 
Wohnungen. Wiesbaden 1881.

Z powyzej obszernie okreslonych wzgledöw uwazac 
n a l e z y  o g r z e w a n i e  c e n t r a l n e  p o w i e t r z e m  za 
o d p o w i e d n i e  i n a j t a i i s z e / d l a  b u d y n k o w  szkol 
n y c h .  To ogrzewanie z jednej komorv ogranicza sie 
na 15 metröw w promieniu poziomej odleglosci, zatem 
w wiekszych budyukach musi byc zalozonych kilka ko- 
mör ogrzewaczy (Heizkammer).

Ogrzewanie ciepta woda o nizkiem cisnieniu jest 
w skutkaek znakomite, ale m n i e j  o d p o w i e d n i e  d l a  
s z k ö l ,  dlatego, ze regulowanie temperatury odbywa sie 
bardzo powolnie, a koszta zalozenia sa znaczne.

Ogrzewanie ciepta woda o sredniem cisnieniu jest od 
poprzedniego taiisze w zal'ozeniu, öszczedne w opale i ob- 
sludze i latwe w regulowaniu temperatury. Temperatura 
wody- podnosi sie zaledwie do 100 stopni 0 . i nie ma 
obawy lispalania sie kurzu. Do ogrzewania uzywa sie ko- 
tlöw rurowych bez niebezpieczenstwa eksplozyi a ogrze- 
wacze sa inniejsze i siluie promieniejaee. Z a k l a d a n i e  
t e g o  o g r z e w a n i a  w b u d y n k a e h  s z k o l n y c h  
j e s t  w > iz u p e I n  o s c i p o 1 e c e n i a g  o d n e.

Ogrzewanie :goraca woda co do urzadzenia jest taiisze 
od poprzedniego, w prowadzeniu latwe, a co,-.do kosztöw

*) Szozegötowy opis z rysunkam i ogrzewania powietrzem szkoiy 
realnej w Hannowerze znajduje sie w ..Handbuch der A rchitektur“ 
Czese III. tom' 4, z r. 1881.

röwne ogrzewaniu powietrzem. Z powodu wysokiej tem
peratury wody, malego zapasu ciepla, i trudnosci regu- 
lowania m n i e j  o d p o w i e d n i e  d 1 a b u d y n  kö  w 
s z k o l n y c h .  —■ Z tych samyeh powodöw ogrzewanie 
para, o wysokiem cisnieniu nie odpowiada wymaganiom 
szkolnym, takze ogrzewanie para i woda (Dampfwasser
heizung).

Ogrzewanie para o nizkiem cisnieniu pracuje z nie- 
przerwanem paleniem, z bardzo malem cisnieniem ( okolo 
x/5 atmosfery) bez niebezpieczeristwa eksplozyi, z tem
peratura nizej 100 stopni 0 . i z mala koudensaeya w ru- 
racli. —Ten system odznacza sie szybkim skutkiem ogrze
wania i latwoscia zmniejszania lub powiekszania tempe
ratury. Koszta zalozenia sq, wysokie z powodu potrzeby 
kotlöw parowych, wymaganych urzadzeii dla bezpieczeü- 
stwa i dla samodzielnego odplywu wody. Ogrzewanie 
samo taniej wypada w budynkaeh, w ktörych wytwa- 
rzanie pary jest potrzebne do innycli maszynowych ce- 
löw. Do obstugi konieczny jest wyewiezony opalacz, 
ktöremu nie brakuje zuajomosci ogrzewania kotlöw. Spa
lame sie organicznych substancyj nie ma miejsca, tak, ze 
ze wzgledöw higienicznych stwierdzic nalezy normalne 
dostarczanie powietrza.

Co do liezby lokali ogrzewanie z jednej komory 
ogrzewacza nie jest ograniezone. System ten pozwala na 
najwieksze rozgalezienie ogrzewania w poziomym i pio- 
nowyin kierunku tak, ze nawet kilka budynkow mozna 
ogfzewac zjednego miejsca ogniskowego. Dlatego System 
ten od 10 lat cz^sto urzadzany wedlug dzisiejszycli do- 
swiadczeii jest b a r d z o  g o d n y  do  p o l e c e n i a  d l a  
o g r z e w a n  i a z u a c z n y c  h b u d y n k ö w s z k o I- 
n y cl i ,  o wielkich salach wykladowych, aulach jak np. 
wszechnic, politeclmik, wielkich zakladöw cheinicznych, 
fizycznych, teclinicziio-niechamicznych i wychowawczycli.

N O T A T K I  T E C H N IC Z N E .

Pröby wytrzymalosci sklepieh z ubijanego betonu 
i sklepieh systemu Monier’a. Na wniosek inzyniera 
Brausewetter’a austryackie stowarzyszenie inzynieröw i ar- 
chitektöw polecito . wybranemu ad hoc ze swego lona 
komitetowi odbyc pröby na sklepieniu, wykonywanem 
na wielka skale, i czuwac nad pröbami. Wedlug propo- 
zycyi koinitetu badania maja sie' rozeiagae na nastepujace 
przedmioty: L sklepienia o rozpietosci 17 m. 3 mtr. 
wysokosei w swietle i 1'5 m. szerokosci, wykonaue lo, 
z ubijanego betonu, 2o wedlug systemu Monier’a i 3o 
sklepienia murowane z kamienia lämanego, cegly i cio- 
söw. — Nadtö ma' si§ jeszcze odbyc normalna pröba 
cementu i pröby na zgniecenie z kostkami betouowenii; 
maja byc badane röwniez z konstrukeyi Mouier’owskiej
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2 proste plyty kazda o 1 '59 m 2 i 2 Juki kazdy o 3m2; 
z konstrukcyi betonowej prosta plyta o 1/5 m 2, 2 skle- 
pienia, kazde o 3m2 i 2, kazde o 5 m 2. Co do sklepieii 
ceglanych maja byc badane: sklepienia z podfuznemi 
warst warn i, sklepienie z poprzecznemi warstwami, skle- 
pienie z zygzakowym ukladem systemu Sehobera i skle
pienie z falcowanych cegiel systemu Schneider’a; kazde 
ze sklepieii ma miec 5 m 2 powierzchni. Badania moga 
sie odbyc tylko w takim razie, jezeli wszelkie kola in- 
teresowane dostarcza materyalu i roboty bezpl'atnie; sto- 
warzyszenie inzynieröw i architektöw udzielilo nadto na 
mniejsze wydatki kwot§ 500 zlr. Jezeli sie pröby po- 
wioda. ezego si^ nalezy spodziewac po przygotowaniach, 
jakie siij czyni w tym celu, to takowe moga dac wazne 
wyjasnienia co do granic wytrzymalosci matcryalöw, uzy- 
wanych przy budowaniu sklepieii.

( W. B au-Ind.-Z tg .)

Konserwowanie miekkiego drzewa. Ohemik Dr. Her- 
man Hager wynalazl nowy sposöb lepszego konserwo- 
wania miekkiego drzewa np. pali, belek piwnicznych itp. 
Sposöb ten, zwany w niemieekim jezyku technicznym 
„Sidarieren“, ma w poröwnaniu z innemi metodami te 
wyzszosc, ze nie udziela drzewu absolutnie zadnego odoru. 
nie zmienia jego barwy i jest nadto bardzo tani. Drewno 
nasyca sie nawskrös göracym rozezynem soll zelaznej, 
nastepnie suszy sie je napowröt i wstawia potem do go- 
raeej kapieli z wodnego szkla. W tej kapieli odbywa si§ 
natychmiast chemiczny proces. Eozezyn wodnego szkla 
z zelazna sola, ktöra wniknela przedtem w drzewo, two- 
rzy w zewnetrznyeh warstwach silikat zelaza nierozpu- 
szezalny zupelnie w wodzie. Nierozpuszezalne to pola- 
czenie jest cialem obojetnem, ktöre tu jednakze tworzy 
niejako pancerz okolo wewnetrznych czesci drzewa, na- 
syconycli sola zelazna i chroni takowe od rozkl’adu. Söl 
wypelniajaca drzewne komörki calego przekroju, zabez- 
piecza drzewo 11a, dlugi czas od przystepu zgnilizny.

( Oberöst. Gewerbebung).

Samoswiecace barwy. Wiadomo oddawna, ze siar- 
kowe polaczenia wapniu, baru i strontu jako tak zwane 
siarezki ziem alkalicznych sa w stanie pochl’oniete swiatlo 
sloneczne lub podobne mu co do sily sztuczne, wypro- 
mieniac jeszcze w eiemnosci tj. swiecic. Zjawisko to 11a 
siarczkach ziem alkalicznych stosownie do zjawiska do- 
strzeganego bardzo wyraznie 11a fosforze nazywa sie po
prostu fosforescencya. Sila fosforyzowania jakotez barwa 
promieniejaeego w eiemnosci swiatla, zaleza w wysokim 
stojmiu od rodzaju przysposobienia wspomnianych pola- 
czeii siarkowych. Takowe (polaczenia) otrzymuje sie 
w ogölnosci droga suchego zwapniania (kalcynacyi) we- 
glanu ziemi alkalicznych z siarka. Ale tym sposobem 
otrzymuje sie tylko slabo swiecace preparaty. Zwapniajac 
natomiast, przy dokladnem zachowaniu najodpowiedniej- 
szycli wedlug doswiadczenia temperatur, np. w^glan wa- 
pniowy z siarka i dalsza domieszka calkiem malych ilosci 
innych substancyj, mozna otrzymac siarezki 0 bardzo zy- 
wej sile swietlnej, ktöre stosownie do natury dodanych 
matcryalöw moga tez miec rözne barwy. Tak 11p: slady 
sody, soli kuchennej lub soli litöwych, wywoluja zielona 
fosforescencya, sole zas manganowe lub wismutowe 
z soda da ja. fosforescencya zölta lub niebieska. Czerwono

fosforyzujacy preparat otrzymuje si^ przez zwapnienie 
ostrygowych skorupek z wapnem sodowem i siarka. — 
Przed kilkoma laty preparaty tego rodzaju, przysposo- 
bione w odpowiedni sposöb do malowania, wyrabiano 
fabrycznie jako farby swiecace i wprowadzono je w handel. 
Eezultat atoli nie odpowiadal poczatkowo oczekiwaniom, 
a przedewszystkiem cena samoswiecacych barwniköw byla 
jeszcze zanadto wysoka, azeby im mogla byla zapewnic 
rozpowszechnienie w uzyciu. I tak swiecaca farba Bal- 
main’a kosztowala jeszcze wöwezas 56 M. (33 li. 60 ct.) 
za kilogram tak, ze pomalowanie metra kwadr. sciennej 
plaszczyzny wypadalo 11a mniej wigeej 10 M. (6 li.). 
Nie mozna sie wiec dziwic, ze zakres zastosowauia tej 
farby svvdecacej odpowiadal jedynie wymaganiom dykto- 
wanym przez zbytek i ograniczal sie tylko np. na po
malowanie calkiem malych przedmiotöw jak: cyferblaty 
zegarowe, szyldziki do zamköw, pudelka na zapalki itp., 
chociaz Balmainowskie farby okazaly sie praktyczneiui 
pod wzgledem bardzo korzystnego dzialania i wielkiej 
trwalosci. — Ta przeszkoda w powszechnem zastosowaniu 
farb swiecacych moze byc uwazana obeenie za usunieta, 
bo/.w najnowszym czasie bywaja wyrabiane po znacznie 
tanszej c-enie farby, ktörych dobroc zostala doswiadczalnie 
wypröbowana. Firma Fretzdorf i Meyer w Berlinie (Stein- 
metzstr. 15) wprowadzila do handlu juz przed dwoma 
laty swiecace barwy, ktöre, stosownie do röznycli potrzeb, 
bywaja przyrzadzane jako olejne lub wodue. Cena tveh 
preparatöw wynosi (wedlug „Deutsche Bauzeitung“) za 
kilogr. farby olejnej 6 M. (3 ti. 60 ct.), za kilogr. wo- 
dnej 8 M. (4 ti. 80 ct.), przyczem kilogr. ostatniej wy- 
starcza do pokrycia plaszczyzny sciennej 0 10 mtr. kw, 
•Jako dalsze tanie zrödlo trzeba wymienic tirnn; Meissner 
et Söhne w Triesch na Morawie. Uzycie farb swiecacych 
stalo sie bardzo rozlegle. Jak donosi Bautze w czaso- 
pismie „Uhland’s technische Eundschau“ powstäl zwla- 
szcza w Berlinie formalny przemysl, zajmujacy sie na- 
dawaniem samoswiecacej powloki odpowiednim przed- 
miotom zapomoca owych barw : podobno np. krueyfixy, 
wyposazone w ten sposöb i tigury swietycli stano- 
wia przedmiot znacznego popytu zwlaszcza zagranica. 
Wedlug Bautze’go stosowna do takiego uzycia i celu 
barwa swiecaca wykonuje sie praktyeznie w nastepujacy 
sposöb: w 100 czesciach wodv rozpuszcza sie naj- 
przöd 20 czesci wolnej od kwasu bialej zelatyny, na
stepnie 3 czesci chromianu potasowego: do rozezynu do- 
daje sie dalej 10 czesci jasnego g^stoplynnego tirnisu 
z weglanu olowiowego lub eynkowego i przez dluzsze 
mieszanie zarabia sie wszystko razem na jednostajn^ 
mas§. Teraz dopiero dödaje sie wlasciwego ciala swie- 
cacego, 15 czesci proszku fosforyzujaeego do opisanej 
masv i rozprowadza sie takowy po niej jednostajnie za 
pomoca mieszania. Daleko donioslejszego znaczenia nabie- 
raja te farby swiecace tarn, gdzie chodzi juzto 0 poma
lowanie wielkich plaszczyzn sciennych, ktöre przestrze- 
nioin zle oswietlonym w ciagu dnia maja nadac pozör 
jasniejszych jak np. przejscia, ustepy, piwnice, juzto gdzie 
zapomoca samoswiecaeego pomalowania schody, porecze 
lub cale klatki schodowe, korytarze, sienie, fronty do- 
möw, altauy ogrodowe itp. takze w nocy maja ulatwiac 
dokladne rozpoznanio szczegölöw.

W plyw wilgoci na drzewo. Instytut fizykalny wszech- 
nicy we Wiirzburgu przeprowadzil caly szereg badan
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nad wplywem wilgoci 11a rozmaite gatunki drzew, a mia- 
nowicie co do zmiany dtugosci i ciezaru tychze. Z badari 
tych wynika: 1) W pewnych granicach zalezy dlugosc 
drzewa (w kierunku wtökien) od zawartosci wody —- 
a mianowicie moze sie dlugosc ta zwiekszyc przez na- 
branie 20 — 30%  wody o 0,1 — 2 % zaleznie od ga- 
tunku drzewa. 2) Najkrötsze staja sie drzewa przez 
odebranie calej ilosci wody. 3) Dlugosc; i c-iezar drzewa 
rosna i zmniejszaja sie zaleznie od wilgoci powietrza.
4) Politura, inpregnacya i pokostowanie nie ochraniaja 
drzewa przed tyrn wplywem wilgoci powietrza. Najlepiej 
jeszeze skutkuje pokost. 5) Drzewo mahoniowe, orze- 
chowe i debowe najmniej sie nadaja do sporzadzenia 
miar — zas jawor, buk, smerek i lipa najlepiej, bo naj- 
niniej zniieniaja dlugosc pod wplywem wilgoci powietrza. 
Sporzadzone z nich miary nalezy starannie lakierowac.

S.
Najwieksza waga w swiecie zostala w roku 1889 

ustawiona w lmcie stalowej Kruppa przez firme Eedaker 
i Nauss w Bielefeld: zbudowana jest na 100.000 kg. 
(ladunek 20 wagonöw):

Wapno a druty dzwonköw elektrycznych. Bielenie 
scian, po ktörycli prowadzone sa druty dzwonköw ele
ktrycznych etc. powoduje czesto uszkodzenia tychze. 
Sprawdzono, ze bawelna, ktöra druty z wierzchu sa po- 
wleczone, przesiaka mlekiem wapiennem, a z tego po- 
wodu izolujaca warstwa gutaperkowa sie niszczy — 
czesciowo nawet zupelnie na proch zamieuia. Zaleca si^ 
pokrywac druty paskami dobrze klejonego, moenego pa. 
pieru, co zupelnie do ochrony drutöw wystareza. g

Z garbarstwa. J. Myers w Clomnel, Tipperary, za- 
patentowal inetode do usuwania wlosöw ze skör — po- 
legajaca na nzyciu bezwodnika weglowego. Umieszcza 
sköry we wodzie i przepuszcza prad bezwodnika weglo
wego. AVynik ma byc ten sam, jak przy uzyciu wapna — 
a robota bardziej czysta i prosta. g

Zuzytkowanie zuzla. W hutach metalowych w Argo 
(Colorado — Stany Zjednoczone) — odkryto nowy, nad- 
zwyczaj zajinujacy sposob zuzytkowania zuzla, ktöry 
w tych zakladach odpada — mianowicie topi sie go 
powtörnie — i za pomoca odlewania tworzy sie naczynia 
do domowego uzytku, jakotez naczynia zbytkowe. Wyglad 
jest nadzwyczaj piekuy, formy ostre — a farby nader 
swietne. Wytrzymalosc na wplywv mechanicznie znaeznie 
wieksza, jak wytrzymalosc szkl'a. Zuzel stopiony wpuszcza 
sie do wody — potem miele, dodaje krzemowych do- 
datköw kwasnych, topi i wlewa do form. Przez dodanie 
stosownych tlenköw metalowych barwiacych osiega sie 
niezwykle e f e k t a ,  gdyz te nie barwia masy jednolicie, 
lecz wytwarzaja najnieregularniejsze desenie i odeienia. 
Przemysl ten zasluguje na uwage.

— Bradreth i Tropp przyrzadzaja cement zuzlowy 
w nastepujacy sposöb:

Miela zuzel zelazny i inieszaja z wapieniem, dolo- 
mitem lub kreda — a gdy zuzel zawiera malo tlenku 
glinowego — dodaja takze bauxytu.

Mieszanina powinna zawierac:
60 — 65 %  tlenku wapniowego,
22 — 26 „ kwasu krzemowego,

6 — 10 „ tlenku glinowego.

Mieszanina zaprawia sie rozezynem wodnym chlorku 
potasowego albo soli kuchennej, albo saletry, albo sody 
i t. d. (0,3 — 1 % tych soli liczac na mieszanine), for- 
muje cegly, suszy, pali i proszkuje — tak samo jak 
portland-cement. S.
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opuseit prase. W ydawca Dr. W iktor Röll nadinspektor c. k. kolei 
panstwowyeh, polaczywszy sie z inzynierem Karolem Wurmbem, 
zebraf bardzo obszerne grono zawodowyeh kolejniköw, ktörzy opra-



cowania pojedynczych dzialöw przyrzekli dokonae. W liezbie wspöl- 
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dokonania przedsiewziecia. Dzielo cale obliezone jest na 5 tomöw 
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nastepne tomy pöjda w slad za pierwszym — literatura kolejnicza 
bedzie bogatsza o jedno nadzwyczajnie pozyteczne i bardzo udatnie 
dokonane dzieto, ktörego nie powinno braknae na stoliku zadnego 
kolejnika. M. W.

M e t o d y c z n e  w z o r y  r y s u n k o w e .  Zestawil prof. Jan  Rotter. 
Text str. 50. Tablic z wzorami litograficznemi 22.

Pod powyzszym tytulem  witamy pierwsza publikacye, wydana 
przeszlego roku nakladem  komisyi dla spraw przem yslowych; wi- 
tam y ja, jako pierwszy zdrowy objaw dazenia, aby i u nas nauke 
rysunku wprowadzic na tory. regularnego rozwoju. Publikaeya ezyni 
zadose potrzebie, ktöra sie dawata odczuwac szezegölnie od ebwili, 
gdy nauka rysunku zostala uznana za c-zynnik, mogaey byc- nietylko 
znakomitym srodkiem dla rozwijania urnyslu, ale takze zrödlem 
ksztalcenia smaku i niemata pomoca w rzeczach praktyeznego zycia. 
Znaezenia takiego nabiera jednak nauka rysunku, zwlaszcza szkolna, 
pod dwoma warunkam i tj. jezli sie ja prowadzi od najpierwszyeh 
lat szkolnych w stopniowym systematycznym rozwoju i jezli szeze- 
gölnie pierwsze kroki ueznia na tem polu. sa kiorowane seisle me- 
todyeznie ze wzgledu na pözniejsze konkretne zadania rysunku. —

W tym  tez duchu pojal przedmiot publikacyi zaszczytnie znany 
je j tworca prof. J . Rotter. Poniewaz w naszyeh stosunkach wartosc 
tak  pojetej nauki nie byta eszeze do niedawna nalezycie uznawana, 
a wiec i sil nauezycielskich, odpowiednio do niej przygotowanycli, 
nie posiadalismy, przeto tez publikaeya m iata szlüsznie na oku danie 
wzoröw nauki dla nauezycieli. Osobny tekst objasnia wzory ze sta- 
nowiska metody. podajac najprzöd zasadnicze pojeeia symetryi, röz- 
nyeh linij, ich röwnolegtosci, prostopadlosei, powstania kata pro- 
stego, z ktörych to momentöw rozwijaja sie elementarne formy czwo- 
roboku, pröstokata, kwadratu. W  trzeeh rozdzialaeh obejmuje autor 
nastepnie formy, jakie sie na tle kwadratu pozwalaja rozwinae zjego 
kombinacyj co do wielkosci, polozenia; formy powstajaee na tle rö- 
wnoboeznego tröjkata, okresla dalej metodyeznie tworzenie röznyeh 
kombinacyj na podstawie kola, na tle pieeioboku, wreszcie przed- 
stawia formy geometryezne, dajacc sie wytworzyc kombinaeyami 
w kwadraeie i osmioboku, tröjkaoie i szeseioboku, jakotez w piecio- 
boku umiarowym. W idzimy z tego rozkladu, ze przewodnia mysla 
autora bylo pojeeie form geometryc-znyc-h. kolistych — oparte na zasa- 
dach tworzenia stylowej ornamentyki w ogöle. — a zwlaszcza ornamen- 
talnego systemu ludöw wschodnich, wsiöd ktörych geometryczno- 
arabeskowy ornament arabsko-m aurytanski zajmuje pierwsze miejsce 
jako scisle lin ijna kombinacya. Ta okolieznosc zasluguje na szeze- 
gölne podniesienie, gdyz znaezenie jej poteguje sie przy nauce ry
sunku , ktöra ma byc podstawa dalszego fachowego wyksztatcenia 
iv przemyslowych i artystycznych zawodaeh. Uczeii jest w stanie 
w samem zaraniu nauki zrozumiec gruntownie zasady, w ktörych 
obrebie pözniejsza twörezosc rysunkowa obracac sie bedzie. 0 ile 
metoda obrana przez autora okaze sie trafna, niepodobna orzec na 
razie — dopöki, jak  sam slusznie zastrzega w przedmowie, wyniki 
szkolnego zastosowania, nie przemöwia dodatnio lub ujemnie.

Zyczycby jednak nalezalo, aby wzory prof. Rottera znalazly 
vv kolacli nauezycieli rysunköw jak  najwiecej zvfolenniköw a w szko- 
lacli jak  najwieksze i najumiejetniejsze zastösowanie.

y. K. Wd.

 -------

K R O N IK A  BIEZACA.

Personalia . P. Zygmunt Jasinsk i, inzynier kolei panstwowej 
we Lwowie zlozyl d n i a  4 w r z e s n i a  1889 r. przepisana przy- 
siege jako pryw atny inzynier budo(wy z upowaznieniem rzadowem 
i obral za siedzibe biöra swego Lwow. Wiadomosc te podaje urze- 
dowa gazeta lwowska d n i a  8 ' e z e r w c a  b. r.

— P. Jözef Jaegerm ann, emerytowany c. k. profesor nauk in- 
zynierskich w c. k. szkole politechnieznej we Lwowie, zlozyl dnia 
4 m aja b. r. przepisana przysiege jako inzynier budowy z upowa
znieniem rzadowem, obrawszy za siedzibe biöra swego Lwöw.

— P. Öladkowski radca dworu i dyrektor ruchu kolei Karola 
Ludwika wyjeehal na kilkotygodniowy pobyt do Karlsbadu.

— W  Monaehium zmarl dnia 28 maja b. r. znany architekt 
i profesor szkoly politechnieznej tamze Rudolf Gottgetreu.

— W  Berliiiie zm arl dnia 13 m aja b. r. krölewski radca bu- 
downiczy Fryderyk Engel. Europejska slawe zyskal dzielem, jakie 
w r. 1852 wyda! po raz pierwszy p t . : „Handbuch des landwirth- 
schaftliehen Bauwesens“. Bzielo to doczekalo sie kilku wydaii. 
ciagle ulepszanyeh i pomnazanych i jeszcze dzis jest dzielem zna- 
komitem, oddajacem ogromne uslugi tym  wszystkim, ktörzy sie zaj- 
muja wiejskiem budownietwem rolniczem. Drugie jego dzielo p. t . : 
„Die B auausführung“ jest mniej znanem, ale z pewnoscia niemniej 
znakomitem od pierwszego.

— M inister handlu zamianowal dotychezasowego adjunkta ko- 
misarskiego Stanislawa Rybickiego, komisarzem generalnej inspekeyi 
kolei austiyackieh.

— C. k. Namiestnietwo zamianowalo komisarzami nadzoru ko- 
tlöw parowych, c. k. nadinzyniera Dominika Opatowicza w Prze
myslu dla powiatöw: przemyskiego, dobromilskiego, mosciskiego 
i jarosfawskiego; c. k. inzyniera Hipolita Zbyszewskiego w Tarno- 
wie dla powiatöw: tarnowskiego, pilznienskiego i dabrowskiego; 
e. k. inzyniera Franeiszka Dutkowskiego w Tarnobrzbgu dla po
wiatöw : tarnobrzeskiego i mieleekiego.

Licytacye . W  e. k. Starostwie w Bialej odbedzie sie dnia 30 
Czerwca b. r. o godzinie 12 w7 poludnie zapomoca pisemnych ofert 
licytacya na dostawe szutru do konserwacyi goseiiicöw panstwowych 
w latach 1891. 1892 i 1893. Dostawa na rok 1K91 wynosi: dla 
trak tu  ketskiego 1360 m 3 za eene flskalna 4901 Zla. 7 ‘ /2 ct.: dla 
traktu krakowskiego 2610 m 3 za eene fisk. 6552 Zla. 87^2 ct.; dla 
trak tu  nadwislanskiego 1680 m 8 za eene 3614 Zla. 95 c t.. dla 
trak tu  Podtatrzanskiego 2620 m3 za eene 6546 Zla. 22*/2 ct.; dla 
trak tu  Zywieckiego 1961 m 3 za eene 5371 Zla, 12 ct. Do ofert 
wadyum 5 °/0 wymagane.

— Poniewaz rozpisana na  dzieii 31 m aja b. r. rozprawa ofer- 
towa wzgledem oddania w przedsiebiorstwo budowy domu pietro- 
wego na pomieszczenie krajowej szkoly tkaekiej w Krosnie, nie od- 
niosla pozadanego skutku, przeto M agistrat m iasta Krosna rozpisal 
ponowna licytacye ofertowa z terminem do 16 czerwca b. r. go- 
dziny 5 popoludniu. Tym razern budowa ma byc oddana po cenach 
jednostkowyeli.

— W  c. k. Starostwie w Stryju odbedzie sie dnia 26 czerwca
b. r. o godzinie 12  w poludnie zapomoca ofert pisemnych licytacya 
na dostawe szutru dla konserwacyi gosciiica Stryjskiego, na  dwu- 
letni okres 1891 i 1892 roku. Dostawa na rok 1891 wynosi 3020 
in3 wT cenie flskalnej 5178 Zla. 60 ct. Do ofert 5 °/0 wadyum wy
magane.

Konkursa. M agistrat kröl. wolnego miasta Oedenburga rozpisal 
konkurs dla uzyskania szkicöw na budowe ratusza, ktöry ma ko-
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sztowac okolo 200,000 ZIa. i wyznaczyl za najlepsze projekta trzy 
nagrody; 500 ZIa., 200 ZIa., i 100 ZIa. P lany szkieowe oparte na 
sytuacyi programie i warunkaeh konkursowych nalezy wniesc do 
M agistratu m iasta w terminie do 1 sierpnia b. r. godziny 5 popo- 
ludniu. Prograin i jego zalaczniki rozsyla M agistrat Oedenburg'ä 
na zadanie bezplatnie.

— Komitei budowy halli gimnastyeznej niemieekiego Towa
rzystwa gimnastyeznego w Sadeu (Saaz), rozpisal konkurs eelem 
uzyskania planu budowy i kosztorysu na. budowe halli gim nasty
eznej (Turnhalle) w Sadeu. P lan y  maja byc wniesione do 15 sier
pnia b. r. a trzy najlepsze otrzymaja nag ro d y : 200 ZIa., 150 ZIa., 
i 100 ZIa. Budowla ma byc jako wolnostojacy budynek pomyslana 
a koszta budowy nie m aja przekraezac sumy 25,000 ZIa. Bliz- 
szyeh szczegölöw i wyjasnien dostarezy konntet bezplatnie na ka- 
zde zadanie.

W ystaw y. Jubileuszowa wystawa narodowa w Pradze ezeskiej, 
odbye sie majaea w przyszlym roku zapowiada sie nader swietnie. 
W szystkie wladze, reprezentaeye miast i powiatöw; wszystkie sto- 
warzyszenia handlowe, przemyslowe, techniczne i naukowe; Zaklady 
publiezne i prywatne, przeseigaja sie wzajemnie w ofiarnosei na 
eele wystawy, zglaszaja swöj udzial, zapowiadaja wlasne pawilony; 
slowem rueli ogromny i swiadomy eelu, a rezultatem  bedzie nieza- 
wodnie, jak  zawsze vv takim razie — nieslyehane powodzenie.

— Ministerstwo handln ogtasza, ze w ciagu biezaeego lata 
odbedzie sie w Sydenhamskim palaeu krysztalowym pod Londynem 
miedzynarodowa wystawa görnicza i hutnieza. W ystawa ta bedzie 
urzadzona pod protektoratein Lorda majora Londynu a  pod prze- 
wodnietwem honorowem ksieeia Fife. Otworzona zostanie 2 lipca
b. r. a zamknieta 30 wrzesnia b. r. Celem jej bedzie przedstawienie 
tego ogromnego postepu, jak i w roznych krajach ostatniemi latami 
dokonanym zostal na polu görnietwa i hutnictwa. Zwyezajny sposob 
nagradzania zarzucono i dlatego ogplnych nagröd nie bedzie; za 
to dla pewnych gale/.i przemyslu. zwlaszeza dia.inaszyn görniczych 
i hutniczych rozpisywane beda konkursa i udzielane premie. Z wy
stawa polaezony jest szereg odezytöw teehnieznyeh popularnyeh, 
majacych objasniae wystawione przedmioty.

Rözne. Üyrekcyi inzynieryi wojskowej rozpoezeta naprawe tyn- 
köw na murach „kurzej stopy“ na  Wawelu. Dziekujemy za juz, 
a prösim y o wieeej.

— M agistrat m. Krakowa udzielil koneesya na majströw mu- 
rarskieh pp. W alentemu Witkowskiemu i Stanislawowi Statowskiemu 
zas p. Stanislawowi Zakulskiemu koneesya na m ajstra eiesielskiego.

— Przystapili do naszego Towarzystwa pp.: Bronislaw Lesniak
c. k. praktykant budownietwa w Krakowie; Ju lian  P latek  prakty- 
kant budowniczy prywatny w Krakowie ; Benjamin Torbe, konce- 
syonowany budowniezy w Krakowie; W ladyslaw  W immer dyrektor 
fabryki daehöwek w Niepolomieaeh.

— Firm a Jakubowski i Ja rra  zamierza zalozye w Krakowie 
fabryke wyroböw platerowanych i w tym eelu przedtozyla Magi- 
stratowi plany na budowe fabryki w Dz. VIII. .  w poblizu ulicy 
Starowislnej. Komisya rozpoznawcza odbyla sie dnia 13 b. m. na 
miejseu, przy wspöludzialu sasiadöw, delegata gm iny i w ladzy przemy- 
slowej. Budowa fabryki jeszcze w tym miesiaeu bedzie rozpoezeta.

— Uzupelniajae szezegölami nasza wzmianke w Nrze 2-gim 
Czasopisina podana, donosimy, ze grono krakowskieh czlonköw 
„Polskiego Towarzystwa imienia Kopernika“ zaproszonyeh przez 
prof. Szajnoehe i prof. A. Witkowskiego, a mianowieie pp. Dr. Kr- 
nest Bandrowski, asyst. Dr. Bol. Buszezyiiski, prof. Jul. Jaworski, 
prof. Dr. Franc. Tomaszewski, prof. Franc. Vogl, rad. görn. Henr. 
W alter, Dr. Dan. W ierzbicki i asyst. Dr. Ign. Zakrzewski, powzielo 
na zebrailiu w d. 15 lutego b. r. nastepujaee jednomyslne uehwaly.

3) „Czlonkowie polskiego Towarzystwa imienia Kopernika“ za- 
m ieszkaliw  Krakowie, zawiazuja oddzial krakowski tegoz towarzystwa.

2) „Dzialalnosc tegoz oddzialu bedzie w mysl paragr. II, III, 
i X, statutöw Towarzystwa polegac na  naukowych zebraniach z wy- 
kladam i, referatam i i dyskusyami z zaltresem wszystkich galezi 
nauk przyrodniezyeh“.

3) „Celem kierowania ezynnoseiami oddzialu i zebraniami na- 
ukowemi wybieraja czlonkowie krakowsey corocznie ze swego grona 
zarzad zlozony z przewodniezacego, jego zastepey i sekretarza.“

Tudziez wybralo do tymczasowego zarzadu oddzialu prof. Dra 
Bandrowskiego, prof. Dra Szajnoehe i prof. A. Witkowskiego.

Dzialalnosc oddzialu rozpoezeta zostala na  temze I. zebraniu 
w y k tadam i:

1) Dra Budolfa Zubera: „0 wystepowaniu olejn skalnego 
w Ameryce poludniowej.“

2) Prof. Dra Franc. Tomaszewskiego : „0 teoryjach elektryczno- 
sei atmosferyeznej.“

Dalej n a  II. zebraniu w dniu 22 m arca w yk ladam i:
3) Prof. Dra Szajnoehy : „O meteoryeie spadlym  w Serbii dn. 

1 Grudnia 1889“ (z demonstracyami).
4) Asyst. Bol. Buszczyhskiego: „O pogladaeh na kosmiezne 

poehodzenie meteorytöw“ ;
Tudziez na  III. zebraniu w dniu 3 maja wykladam i:
5) Asyst. Ign. Zakrzewskiego: „0 rozszerzalnosei eial stalyeh 

w tem peraturaeh nizkich“ (z demonstracyami).
5) Asyst. Tad. Wisniowieekiego: „0 badaniach mikroskopowych 

faun jurajskieh okolicy Krakowa.“

Utworzenie krakowskiego oddzialu spowodowalo uzupelnienie 
i ezeseiowa zmiane dotychezasowyel] statutöw Towarzystwa imienia 
Kopernika. ktora to zmiane dokonana przez nadzwyezajne W alne ze- 
branie w dniu 18 m arca b. r. we Lwowie c. k. Nam iestnictwo 
przyjelo do zatwierdzajacej wiadomosei reskryptem  z dnia 12  maja 
do l/3 1 9 0 2 .

Pragnac obeenie pozyskae do swego grona wszystkich praeu- 
jaeych w Krakowie w zakresie nauk matematycznych i przyrodni- 
czych i zapewnic sobie uprzejme i zyezliwe poparcie, Zarzad kra
kowskiego oddzia lu , zaprosil ezlonköw Towarzystwa naszego do 
wspöludzialu w pracach. Zdaje nam sie, ze slowa zachety bylyby 
najzupelniej zbyteczne.

Skrzynka Redakcyi.

Do wszystkich. W  skutek zapytania, jakie nas z kilku stron 
doszlo wyjasniamy, ze rzuty poziome tea tru , przedstawione na 2 
tablieacli do poprzedniego numeru dolaczonych, a zwlaszeza rzut 
teatru p. Zawiejskiego wykonanym jest z poprawkami jakie autor 
przodstawil komisyi teatralnej ju/i po wyroku juroröw, a jakie wply- 
nely na przyznanie 11111 pierwszehstwa na posiedzenin Rady miejskiej.

P. I I .  D . 70 E lku . Za uprzejme slowa uznania i zachety, oraz 
za znakomite artykuly najserdeczniejsze dzieki. Przed wydrukowa- 
niem poszlemy Panu  do korekty. 0  dalsze wzgledy prosimy.

Autorow ie i n a k la d c y  zycz^cy  sobie om öwienia sw ych w y - 
daw nictw , zechc^ nades lac po jednym  egzem plarzu ty c h ie  do 
R edakcyi.

Do num eru zalacza sie jedna tabliea z widokiem perspekty- 
wicznym teatru p. Zawiejskiego.

Redaktor odpowiedzialny: W incenty  W dow iszew ski.

Nakladem  Krak. Tow. Technieznego. W drukarni Aleksandra Slomskiego w Krakowie.



Nr. 7. Rok IV.
Prenu m erata  z p rze se lkq :

roezna . . 5 Ztr.
pölroozna . 2 Ztr. 50 ct.
kwartalna . 1 Ztr. 50 ct.

w N iem czech : 
roezna . . . .  JO marek 
potroezna . . 5 marek

w R o s y i: 
roezna . . . .  5 rubli
potroezna . . . 21/3 rubli 
N r. pojedynczy . . 25 et.

K r a k o w  1 L ip e a  1890. Wyohodzi 1 i 15 w miesiaeu.

CZAS0PISM0
Zuzytkowane artykuty beda 

wynagradzane zaraz.

Inseraty przyjmuja sie po 
eenie i y 2 ct. za cm.'J je- 

dnorazovvego ogtoszenia.

Redakeya i Administraeya 
ul. Grodzka 29.-

Towarzystwa Technicznego Krakowskiego.
T R  E S C :  Chyzose pocingow i stuzba straznicza na kolejach lokalnych. — Kilka uwag o dekoraeyach artystyczno-przem ystowyeh. — Bi- 

bliografla i literatura. — Kronika biezaca. — Feileton.

Chyzose pociagöw i sluzha straznicza na kolejach 
lokalnych.

N apisal

H E R M A N  D U N A J .

zeszlym roczniku czasopisma »Organ für die 
Fortschritte des Eisenbahnwesens« umiescii 
p. Blum, kröl. Inspektor budowy i ruchu ko- 

lei bardzo zajmujaca i wartosciowa prace p t . : »Ge
schwindigkeit der Züge auf Nebenbahnen«. Poniewaz 
sprawa przez niego poruszona wydaje nam sie baidzo 
w azna, s^dzimy, ze dalsze jej rozpatrzenie i blizsze 
zbadanie nie powinnoby zostac bez pozytku.

Najmniejszej nie ulega watpliwosci, ze zwiekszenie 
chyzosci jazdy na kolejach lokalnych, po nad owo 
maximum jakie obeenie jest na nich przyjete, znaczne 
tym kolejom przyniosloby korzyäci, ale trudno przy- 
zn ac , aby srodek do tego celu wiodacy, a podany 
w przytoczonej pracy jako jedyny, mianowicie ws t a -  
w i e n i e  l i c z n i e j s z y c h  w o z ö w  h a m u l c o w y c h  
byl dobrym, gdyz na tem ueierpieeby musialo bezpie- 
czenstwo ruchu. Postaram y sie to udowodnic.

W iadomo, ze tak na kolejach glöwnych jak po- 
bocznych (lokalnych) znajduje sie wiele przejazdöw 
w poziomie, (W egiibergänge), ktöre nawet w dzien, 
na odleglosc 200 m. nie sa do przejrzenia, zwlaszcza 
jezeli sa polozone w lasach, przekopach, w ostrych 
zakoleniach lub przy tychze. Na kolejach pobocznych 
przejazdy drogowe nie sa strzezone. Gdyby ten blqd 
chciano zasadniczo usunac, a wiec uniknac go przy 
samej budowie kolei, kosztowaloby to bardzo wiele^ 
czyli möwiac otwarcie, musianoby sie zrzec t a n i e g o  
b u d o w a n i a ,  ktöre przeciez jest glöwna zasada, po-

wstawania kolei pobocznych. Ale i tym sposobem nie 
dojdzie sie do ce lu , gdyz maszynista moze w nocy 
widziec zaledwie 50 m. toru przed soba, podezas gdy 
na boki zupelnie nie nie zobaczy. Podezas gestej mgly 
maszynista takze nie moze przejrzec na 200 m. od- 
leglosci, a po spadnieciu obfitszego sniegu, po snieknej 
zadymee nie przejrzy sie czesto nawet takich przeja
zdöw, ktöre w zwyklych stosunkach weale dobrze ro- 
zeznac mozna.

Na kolejach pobocznych kursuja z malemi w)-jat- 
kami, tylko pociagi mieszane. Przy pociagach takich 
wlaczanie i wylaczanie wozöw ciezarowych odbywa sie 
czesto i jak wiadomo, nie mozna do nich uzywac ha- 
mulcöw Carpentera lub R restinghousa. Majac hamulce 
jakich sie obeenie prawie na wszystkieh kolejach po
bocznych uzywa i takie zestawienie wozöw, jakie na 
nich jest teraz praktykowane, moze maszynista przy 
chyzosci jazdy 30 km. i w razie dostrzezenia prze- 
szkody nawet na 200 m. odleglosci, tylko wtedy wstrzj'- 
mac pociag na czas, jezeli szyny sa suche, pociag 
krötki a stosunek spadku tak korzystny, ze uzycie 
pary wstecznej (Gegendampf) i hamulca parowozu 
ewentualnie tendera bedzie wystarczajacem ; majac 
w pamieci, ze przy chyzosci 30 km. w godzinie, na 
przestrzen 200 metrowa wypada tylko 24 sekundy. 
Jasnem jest przeto, ze tak krötki przeciag czasu, na
wet przy najwiekszej przytomnosci umyslu, zaledwie 
wystarcza na uzycie pary wstecznej i danie sygnalu 
do hamowania.

Z wyjatkiem zatem hamulca na parowozie ewent. 
tenderze, rzadko kiedy inne hamulce moga byc na 
czas w ruch wprawione. Z tego sie pokazuje, ze 
w o b e c  k r ö t k i c h  o d l e g l o s c i  n i e  a n i e  n i e  
z a l e z y  n a  i l o s c i  h a m u l e ö w .

Prawda, ie  prz\- pröbach, do ktörych wszystko jak 
najstaranniej przygotow ano; podezas ktörych kazdv- 
hamownik oczekuje sygnalu z reka na korbie od ha-
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mulca, moze sie powiesc zatrzymanie pociagu nawet 
dose dlugiego, po spadku jadqcego, i na odleglosc 
200 m. i to za pomoca uzywanych obeenie, a odpo- 
wiednio rozmieszczonych hamuleöw, ale zeby to samo 
mozna wykonac n i e s p o d z i a n i e  — do rzadu bajek 
zaliczyc nalezy. — Moznaby wprawdzie, zasadniczo 
rzecz b iorac, oddzielic ruch osobowy od towarowego 
i zaprowadzic chyzosc jazdy wieksza jak 30 km. na 
godzine, tylko dla pociagöw osobowych, ale przez to 
znöw sie naruszy glöwna podstawe istnienia kolei lo- 
kalnych tj. t a n i o s c  r u c h u ;  pröcz tego byloby to 
wielce niebezpiecznem podezas nocy lub mgly, w obec 
niestrzezonych przejazdöw drogowych; gdyz na odle
glosc 50 m. a do tego w moenym spadku, nie mo
znaby pociagu wstrzymac, nawet najlepszemi hamul- 
cami. I tak sie tez dzieje. Na kolejach lokalnych po- 
ciagi najezdzaja furmanki u przejazdöw z powodu, 
ze maszynisci nie spostrzegaja przeszköd na czas i nie 
moga pociagu na czas wstrzymac.

Postanowienia odnoszace sie do przejazdöw na ko
lejach pobocznych wyehodza z zasady, ze publicznosc 
sama sie ma strzedz i sama na siebie uwazac. Bardzo 
to wygodne, ale nie jestesmy przeciez w Ameryce, 
mamy jakies ustawy o zabezpieczeniu od wypadköw, 
prawo odszkodowania i trybunal panstwa. Owe znaki 
ostrzegajace, owe tablice dzwonkowe i samo wreszcie 
dzwonienie dzwonkiem na parowozie, nie moga tutaj 
wystarczyc, gdyz zdarzaja sie nastepujace w ypadki: 
Maszynista zapomni zadzwonic albo niedostrzeze, zwla
szcza w nocy, tablicy dzvvonkowej; — w zimie nie 
mozna jej czesto nawet za dnia dostrzedz, bo okryta

sniegiem ; — wiatr dmie ku pociagowi, skutkiem czego 
sygnalu nie slychac na przejezdzie; — furmani mog4 
byc nie trzezwi, moga zasn^c, miec tepy sluch, lub 
glowy tak pozawijane w zimie, ze k r ö t k o t r w a l e g o  
dzwonienia nie slysza;— zdarzyc sie moze, ze furmanki 
przeladowane ciezarem lub skutkiem innej okolicznosci, 
zatrzymaja sie na przejezdzie i nie sa w stanie na 
czas sie ustapic; — w nocy nie widac bardzo czesto 
tablic ostrzegajacych przy przejazdach; — koleje prze- 
jezdzaja takze czesto pieszaköw. — Za wieksza czesc 
wypadköw odpowiedzialnymi sa zarzady koleji, jak to 
wynika z orzeczen trybunalu panstwa, ktöry w osta- 
tnich latach prawie zawsze rozstrzygal na niekorzysc 
zarzadöw kolejowych.

Poniewaz najwieksza czesc przejazdöw nie jest 
strzezona i oswietlana, przeto nie dziwnego, ze na ko
lejach pobocznych stosunkowo daleko wieksza ilosc 
furmanek bywa przejezdzana jak na kolejach glöw- 
nych. W  czasie mojej 5-letniej sluzby na jednej z ko
leji lokalnych zdarzyly sie 4 wypadki przejechania, 
podezas gdy moja n 1/2-letnia sluzba na kolei glöwnej 
i to majacej ruch bardzo ozywiony, wykazuje zaledwie 
jeden wypadek.

Praw da, ze owe wypadki na kolei lokalnej, jakos 
szczesliwie sie skoriczyly, ale zawdzieczyc to mozna 
jedynie tylko — przypadkowi.

W ezmy za przyklad przestrzeri kolejowa Inster
burg — Elk. Ma ona tak szczesliwe stosunki jak rzadko 
ktöra inna kolej lokalna. Przestrzen ta  budowana byla 
jako kolej glöwna; najwiekszy spadek wynosi 1 : 150 , 
a najmniejszy promien 600 m .; przerzyna okolice

ARTYSTYGZNE ZASADY 
B U D O W A N I A  M I  A S T .

siazki, ktöre sobie wstepnym bojem zdobywaja 
publiczne uznanie, naleza do rzadkosci; jeszeze 
rzadszemi sa takie, co zaraz przy pierwszem 

czytaniu dzialaja przekonywujaco i kaza swoja tresc 
zastösowac w praktyce zycia. Takie, ze tak powiemy, 
pierwotne plody piöra i myslenia, zbogacaja pismien- 
nietwo istotnie i poglebiaja jego wartose. Do takich 
liczy sie wydana niedawno ksiazka wiedenskiego ar- 
chitekta Kamila Sitte’go o artystycznych zasadach bu- 
dowania m iast.J) Uplynal zaledwie rok cd jej wydania, 
a mamy juz szereg swiadectw, ze jej zasady zjednaly

b  D er Städte - B au nach seinen künstlerischen G rundsätzen 
von Camillo Sitte, A rchitekt, R egierungsra t u. D irek tor der k. k. 
Staatsgew erbeschule in W ien . Mit 4 . H eliogravüren  u. 109. Illu
stra tionen  u. D etailplänen. W ien. 1889. V erlag v. Karl G raeser.

sobie najbardziej powolanych ludzi zawodu. Malo po- 
wiedziec tyle. Ivilka miast w Niemczech i w Austryi 
mialo juz w czesci gotowe plany nowych czesci mia- 
sta, — lecz pod wplywem swiezo ogloszonych zasad, 
Kamila Sitte’go zarzucily je, polecajac przerobic plany 
wedlug nowych pogladöw; tak sie stalo n. p. w L u 
dwigshafen nad Renern i Altonie. Gdzieindziej odrazu 
z göry opracowano nowe plany w mysl zasad Sitte’go 
o czem swiadczy np. nagrodzony projekt konkuren- 
cyjny Karola Henrici na rozszerzenie miasta Dessau 
w pölnqcno-zachodnim kierunku. W reszcie sam autor 
bywal juz niejednokrotnie wzywany do zaprojektowa- 
nia planöw na rozszerzenie miast wedlug wlasnych 
nowych zasad np. przez gm iny: Olomurica, Berna na 
Morawie i L in c u .x)

Taki szereg dowodöw musi zaciekawiac do samego 
dzielka; to tez Szanowni Czytelnicy powitaja zapewne 
przychylnie obszerniejsze jego streszczenie na dalszych 
kartach. Do szerszego wejrzenia w nowa prace mamy 
bardzo wiele waznych powodöw.

2) K unstchronik N. 27 . if



slabo zaludniona, ma wiec malo uzywane przejazdy; 
dziennie kursuj^ trzy pociq.gi w jedne, a trzy w drugq 
strone, miedzy 2'24 a 8^59 czasu kolej. przy 28 km. 
chyzosci jazdy. Obejscie toru odbywa sie w lecie raz, 
a w zimie dwa razy dziennie; rowki przytorowe (Spur
rinnen) wszystkieh przejazdöw oczyszczaja sie w zimie 
codziennie przed pierwszym pociagiem a czesto takze 
w dzieri. Mimo to, na przestrzeni pomienionej prze- 
jechano kilka razy furmanki, a pröcz tego zdarzaly 
sie w zimie 1888/9 dwa nastepujace nieszczesliwe 
w ypadki:

W y p a d e k  i-szy. Parowöz i tender pociagu wie- 
czornego wykoleily sie na otwartym szlaku, poniewaz 
w jednem miejscu, rowek przytorowy zasniezyl sie 
i p o p o l u d n i u  zamarzl. S t r a z n i k  r e w i d o w a l  
s z l a k  k o l e j o w y  j u z  d w a  r a z y  t e g o  d n i a ,  a to 
rano przed pierwszym pociagiem i przed poludniem. 
Z a t e m  n a w e t  d w u k r o t n y  p r z e g l a d  n i e  b y l  
d o s t a t e c z n y m .  Maszynista nie mial nawet czasu 
do hamowania. Pociag poszedl wprawdzie po wyko- 
lejaniu jeszcze tylko 97 m. ale stalo sie to przy chy
zosci 28 km. na poziomym szlaku i tylko z 23 osiami. 
Pociag zatrzymal sie skutkiem hamulca na tenderze, 
uzycia pary wstecznej, zaorania sie lopatowych odmia- 
taczy i wrycia sie parowozu.

W y p a d e k  2-gi. Skutkiem oddzielenia sie obrzeza 
od kola (Spurkranz), wykoleila sie os jednego wozu 
osobowego. Mimo, ze kierownik pociagu obejmujacego 
jedenascie wagonöw, natychmiast uzyl heberleinow- 
skiego hamulca, pociag, w ktörym 4 ostatnie wagony 
byly zahamowane, przejechal jeszcze 2762 m ., a to

Przedmiot pracy jest zupelnie nowy, niedotykany 
dot^d weale w podobnym rozmiarze, z röwnem wy- 
czerpaniem i w röwnie genialnym sposobie przedsta- 
wienia. Jest on zas dla naszych czasöw nader doniosly, 
bo rozwöj miast jest dzis goraezkowym. W ielkie i male 
centra dqza do monumentalnego przyozdabiania sie, 
do licznych przebudowari i rozszerzen; zajmuja sie 
gorliwie regulacyami, widza punkt szczegölnego ho- 
noru w zastösowaniu sztuk plastycznych do ozdoby 
placöw publicznych: pomnikami zasluzonych ludzi, 
studniami, wodotryskami, skwerami i t. p. Poniewaz 
i z naszem miastem dokonuje sie podobny proces, 
wiec ksiazka Sitte’go powinna nam szczegölnie lezec 
na sercu. Dose zwröcic uwagt^, ze z y w o t n a  kwe-  
s t y a  n a s z e g o  m i a s t a  j e s t  p l a n  r e g u l a c y j n y  
d l a  j e g o  p r z y s z l e g o  r o z w o j u .  Jego estetyczne 
upiekszenie zaciazylo do tego stopnia na sumieniu 
opinii publicznej, ze w celu podniesienia Krakowa pod 
tym wzgledem zawiazalo sie, jak wiadomo, osobne 
fowarzystwo. Dzialalnosc jego powinna wyznawac 
zdrowe zasady, jezeli ma wydawac zdrowe owoce. 
Sprawa wznoszenia pomniköw na placach i miejscach 
spacerowych wsröd m iasta, jest juz dobrze od kilku

z powodu, ze miedzy parowozem a wagonem pakun- 
kowym bylo 7 krytych wozöw towarowych, skutkiem 
czego maszynista za pözno spostrzegl czerwona cho- 
ragiew zatknieta przez kierownika pociagu, nie zau- 
wazyl ostrzezeri straznika i robotniköw torowyeh. Dwa 
wykolejone kola przebilv podezas tego w kilku miej
scach poklad na zelaznym moscie i skakaly w po- 
wietrzu od progu do progu. Gdyby sie bylo wtedy 
zerwalo sprzeglo wozöw, wagony osobowe ■ bylyby 
wpadly do rzeki. W ypadek ten poucza — przy spo- 
sobnosci, ze brak linki sygnalowej przy pociagach 
mieszanych moze sie dac uczuc dotkliwie.

Z powyzszego wynika, ze jezeli na kolei tak ko- 
rzystnie' polozonej, moga zdarzac sie podobne wypadki, 
to na innych kolejach pobocznych takze zdarzac si<y 
m u s z a .

Zwazmy tylko. ze na kolejach pobocznych przy- 
rzady sygnalowe sa od siebie nadzwyczajnie oddalone 
i calomilowe przestrzenie musza sie bez nich obeho- 
dzic. Jedynem ostrzezeniem i to dopiero na odleglosc 
150 do 250 m. jest uderzenie w dzwonek na paro- 
wozie. Sygnal alarmowy istnieje tylko na papierze tj. 
w przepisach sygnalowych; w rzeczywistosci, prawie 
na wszystkieh kolejach, nie jest do wykonania, z braku 
aparatöw dzwonkowych.

Jezeli np. przez nieopatrznosc, z dwöch sasiednich 
stacyi pusci sie dwa pociagi przeciw sobie, nie ma 
srodka, aby maszynistöw ostrzedz o grozacem niebez- 
pieczenstwie, a przeciez ten srodek, sygnalem alarmo- 
wym zwany, jest na kolejach pobocznych daleko po- 
trzebniejszym jak na kolejach glöwnych, gdyz poboczne

lat w toku — i bodaj zasady ksiazki Sitte’go przyszlv 
jej na czas w pomoc — zwlaszcza, w obec jednego 
z najdonioslejszych zadan, jakie ma wlasnie do roz- 
wiazania na jednem z miejskich placöw.

W szystko to stanowi dostateczny powöd, aby 
i w naszych stosunkach jedrne zasady artystyczne do- 
znaly mozliwego uwzglednienia; a to tem bardziej, ze 
autor nie zaczerpnal ich z powietrza, z fantazvi, lecz 
je wyczytal w charakterze przeszlego budownietwa 
miast, poczawszy od starozytnosci az do konca baro- 
kowego okresu, tak , ze i w naszym Krakowie. sre- 
dniowieczne i renesansowe pozostalosci, dostarczaja 
nie jednego przykladu na stwierdzenie prawd, ktöre 
wyrzekla cenna ksiazka Sitte’go.

Nie da si§ zaprzeczyc, ze w naszym wieku zro- 
biono nieslychanie wiele pod wzgledem ulepszonego 
budownietwa miast. Techniczna strona budowania, 
komunikaeye, korzystne zuzytkowanie placöw budo- 
wlanych, a zwlaszcza higienicznosc w ich urzadzeniu, 
stanowia niespozyta zasluge naszego stulecia. Tylko 
artystyczna strona w nowoczesnem budowaniu miast 
jest godna szyderstwa i wzgardy. Zapomniano, ze bu- 
d o w a n i e  m i a s t a  j e s t  t w o r z e n i e m  d z i e l a
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sa wylacznie jednotorowe, przeglad szlaku z powodu 
ostrych zakoleri jest mniej wygodny, a na przestrzeni 
kolejowej zawsze znajduje sie mniej strazniköw i ro- 
botniköw jak na kolejach glöwnych.

Trzeba takze i to wziasc w rachube, ze nadzorcom 
szlaku i straznikom przydzielane sa dlugie przestrzenie 
to ru , skutkiem czego dostateczny nadzör jest niemo- 
zebny, zwlaszcza w przykrej porze roku. Ja w ogöle 
w atp ie , czy wszyscy straznicy szlak swöj codziennie 
przechodz^, gdyz na kolejach pobocznych tak zwane 
num era kontrolne maja bardzo watpliwa wartose.

Kazdodzienne, jednorazowe obejscie szlaku nie za- 
pewnia w ogöle bezpieczenstwa, gdyz w ci^gu 24 go- 
dzin moze powstac wiele röznorodnych wypadköw jak 
np. zlamanie szyn, osuniecie sie nasypu, podmycie, 
zalozenie toru kamieniami lub czem innem, zamar- 
zniecie rowköw przytorowych, zastawienie szlaku fur- 
mankami, wdarcie sie bydla itp. itp. Zdarzyc sie moze, 
ze podezas jednorazowego obejscia, straznik przeoczy 
niebezpieczenstwo juz istniejace, gdyz idac jedna strona 
kolei nie widzi co sie stalo po drugiej. Nasyp moze 
byc czesciowo zesuniety, moze okazywac rysy i wy- 
brzuszenia, szynal mögl wyskoczyc itp. W  styczniu 
1888, na szlaku Johannisburg-E lk  spostrzeglem zla- 
m ana szyne. Rdza i uszkodzenie pokaz)'waly, ze po 
szynie przeszlo juz kilka pociagöw i ze zlamanie mu- 
sialo nastapic przed kilkoma dniami.

W szystko cosmy przytoczyli dowodzi, ze bezpie- 
czenstwo ruchu na kolejach pobocznych, nie jest do- 
statecznie zapewnione i ze mu do tego wiele brakuje. 
Bylob)7 przeto wielce ryzykow nem , gdyby na nich

s z t u k i .  O miasto, jako dzielo sztuki, nikt sie nie 
troszczy, podobnie, jak trasowanie koleji, jest ono tylko 
technicznym problematem. Nawet w historyi sztuki 
nie przyznano budownietwu miast najskromniejszego 
miejsca, ale, jak slusznie autor wytyka z gorzka iro- 
n ia, introligatorom i krawcom kostyumöw przydzie- 
lono w drobiazgowem badaniu historycznem nieledwie 
miejsce obok Fidyasza i Michala Aniola. Jakze nie 
slusznie! Ze zbadania przyczyn, dlaczego ulice, place 
i w ogöle caly charakter dawnych miast tchnal piek- 
noscia i malowniczoscia, ktöre zwyklismy uznawac 
i podziwiac, pokazuje sie, ze budowanie miasta wy- 
maga istotnie prawdziwych zasad artystycznych. Z ta- 
kiego badania wynika szereg regul, ktöre nietylko po- 
winny budzic najzywszy interes historyka sztuki, ale 
ktöiych zastosowanie moze wydac w dzisiejszych wa- 
runkach röwnie znakomite sk u tk i, jak je wydawalo 
niegdys. Staroz)’tne miasta odpowiadaly zasadzie. ktöra 
Arystoteles zawarl w zdaniu, ze miasto powinno byc 
budowane tak , aby ludzi czynilo bezpiecznymi, a za- 
razem szczesliwemi. Budownictwo miasta mialo byc 
zatem nietylko kwestya techniczna, ale w najistotniej- 
szem i najwyzszem znaczeniu kwestya sztuki. Takiem

zaprowadzono wieksz^ chyzosc jazdy, nie czyniqc rö- 
wnoczesnie dla jej bezpieczenstwa nie innego jak tylko 
wstawienie wiekszej ilosci hamuleöw.

J e d y n y m  s r o d k i e m  d o  o s i ^ g n i e c i a  za-  
m i e r z o n e g o  c e l u  i d o  u c h y l e n i a  n i e p e w n o -  
s c i  r u c h u  j u z  o b e e n i e  p a n u j a c e j ,  j e s t  za-  
p r o w a d z e n i e  w y s t a r c z a j ^ c e j  s t r ö z y  k o l e 
j o w e j .  Ilosc hamuleöw nalezaloby unormowac wedlug 
przepisöw dla koleji glöwnych, uwzgledniajac chyiosc 
pociagöw i spadzistosci koleji.

Sadze, ze kosztöw strözy wystarczajacej niema sie 
co obawiac, gdyz obeena a niedostateczna ströza jest 
tylko p o z o r n i e  tania. Co sie obeenie na tej strözy 
zaoszczedza, to si$ traci w znacznej czesci na utrzy- 
maniu kolei.

Postaram y sie to udowodnic.
Na kolejach lokalnych musi kazdy straznik — jesli 

kolej ma w ogöle strazniköw — przynajmniej raz na 
dzien przejsc swoja dluga przestrzeri. Poniewaz odle- 
glosci miedzy stacyami sa zwykle wieksze jak prze
strzenie oddane pieczy strazniköw, zatem tylko nie- 
liczni straznicy moga korzystac z pociagöw, a wielu 
z nich musi powracac pieszo. Juz to jedno, zwlaszcza 
w zimie, jest nielada uciazliwoscia. Ze taki straznik 
ani w zimie ani w lecie, nie moze nosic ze soba duzo 
narzedzi i materyalöw rozumie sie samo z siebie.

Nadzorcy szlaku sa obowiazani wykonac przeglad 
swej dlugiej przestrzeni dwa razy, co najwyzej trzy 
razy tygodniowo; wiecej od nich zadac nie mozna, 
chyba w razach nadzwyczajnej potrzeby jakiej. Przy 
obchodach widac ich juz z daleka. Po takim przeglq-

pojeciem kierowano sie zawsze, kiedy tylko sztuka 
kwitnela prawdziwie, a wiec w starozytnosci, w wie- 
kach srednieh, w epoce renesansu. Tylko w naszych 
matematyczno-cyrklowych czasach, rozszerzanie, regu- 
lowanie i zakladanie miast jest sprawa czysto techni
czna. Ztad w dawnych miastach panowala harmonia
i ujmujace dzialanie na zmysly, w dzisiejszych zas 
panuje rozerwanie i nudnosc.

W olne place byly w starozytnosci pierwszorz^dna 
potrZeba zycia; na nich rozgrywala si§ wieksza cz^sc 
publicznego ruchu, ktöry dzis odbywa sie przewaznie 
w zamknietych przestrzeniach. To tez dzis zmienilo 
sie istotnie znaczenie wolnych placöw ; sluza on rzadko 
do publicznych festynöw, coraz mniej do codziennego 
uzytku, jakiemi dawmiej byly np. targi; coraz zas cze- 
sciej maja one cel dostarczania wiecej swuatla, po
wietrza lub s I u z e ). do pewnego stopnia za motyw do 
przerywania monotonnego morza domöw lub otwie- 
rania szerszego widoku na jakas wieksza budowle. 
Inaczej w starozytnosci i pözniej. Tarn wiele budyn
köw prywatnych i publicznych np. tea tra , swiatynie 
hypetralne, domy mieszkalne, malo sie röznily w swej 
istocie odhrytej od miejskich placöw. Charakterysty-



61

dzie szlaku, straznicy sq bez nadzoru, a ich czynnosc — 
odliczywszy wyjatki — ogranicza sie istotnie t y l k o  
do o b c h o d z e n i a  przestrzeni. Skutkiem tego p r a 
wi e  w s z y s t k i e  r o b o t y  ko l o  u t r z y m a n i a  s z l aku  
m u s z a  b y c  p r z e z  o s o b n y c h  r o b o t n i k o w  wy-  
k o n y w a n e .  Ci znöw wiedza doskonale, ze straznik 
pojawia sie raz na dzien, nadzorca szlaku dwa lub 
trzy razy na tydzieri, a inspektor budowy rzadko kiedy, 
a kazdy z tych przelozonych moze byc dostrzezonym 
z daleka. Latwo zrozumiec, ze w takich stosunkach 
robotnicy nie wysilaja. sie w pracy. Trzeba i to nad- 
mienic, ze robotnicy przvchodza do kolei z siedzib 
swoich zwykle dose daleko od szlaku polozonych, ze 
zan-im dojda do miejsc roboty, machnac musza spory 
kawal drogi po szlaku, a wiec przybywaja do roboty 
zmeczeni; nadto nie majq zwykle zadnego schronienia 
w poblizu toru — gdzieby sie udac mogli podezas 
sloty. W szystko to razem wziete, bynajmniej sie nie 
przyczynia do zwiekszenia wydatnoSci ich pracy.

Nie zapominajmy, ze w zimie, glöwnie przy odgar- 
tywaniu zasp sniegowych, nadzorey szlaku, straznicy 
i liczni robotnicy dzien po dniu, od switu do wieezora, 
a czesto takze w nocy, podezas zawieruchy i mrozu 
pracowac muszg; odpoczywac mog^, tylko na sniegu, 
nie majqc sie gdzie rozgrzac i nie mogqc zjesc nie 
cieplego, a pojmiemy, ile sie przez to marnuje sily 
roboczej, zdrowia ludzkiego i pieniedzy. Mozna zare- 
czyc, ze owe nastepstwa zaziebienia sie, kaszle, reu- 
matyzmy, nerkowe slabosci itp. nie pojawialyby sie 
tak czesto, gdyby ci ludzie mogli spedzic czas swego 
odpoczynku w ogrzanych budach i domkach strazni-

cznym typem starozytnego placu byla grecka agora, 
rzymskie forum. Forum  przedstawialo wedlug opisu 
Vitruviusa — rodzaj teatru, obsadzonego na czterech 
stronach gesto publicznemi budowlami, otoezonego 
dokola slupowa halla na dwa pietra. W  srodku placu 
byla wolna przestrzen, na brzegach zas liczne wieksze 
i mniejsze pomniki. Forum  bvlo dla calego miasta 
tem, czem atrium  dla familijnego domu. Tysiace po- 
sagöw i biustöw jednoczylo sie na forum ; wszystkie 
rozlozone znakomicie przy zachowaniu wolnego srodka 
czynily wrazenie bogaetwa rozdzielonego niby wzdluz 
scian sa li, abv je mozna bylo uwydatnic tem lepiej
i tem korzystniej objac wzrokiem. Podobnie w G recyi; 
Ateriskie Akropolis jako srodkowy punkt pierwszorze- 
dnego miasta uzmvslawialo w niezröwnany sposöb, 
wielkosc, z jaka lud Ateriski zapatrywal sie na rzeczy 
öwezesnego swiata.

Najistotniejsze motywa starozytnego budowania 
miast, utrzymaly sie w czesci do naszych czasöw — 
we Wloszech. 'jednem  z najglöwniejszych jego zna- 
mion jest zwiazek miedzy budowlami, monumentami 
i placami. Ozdobne place byly we Wloszech jeszcze 
w srednich wiekach i w czasach renesansu duma i sa-

czych, gdyby mogli w nich odgrzac przyniesiona ze 
soba strawe.

Praktyka okazala, ze na kolejach pobocznych, w zi
mie czy w lecie, potrzeba codziennie do roböt kon- 
serwacyjnych n a j  m n i e j  6 robotnikow (lacznie z przo- 
downikiem) dla kazdej mili czyli potrzeba j e d n e g o  
s t a l e g o  r o b o t n i k a  t o r o w e g o  n a  1260 m.  
s z l a k u ,  wlaczajac w te przestrzen dworce i przy- 
stanki. (C. d. n.)

K I L K A  U W A G

0 1 ’ „ ’ a r ty sty c zn o -p r z e m y slo w y c h .

vva dzisiajszemu wiekowi daznose rozwijania 
w duchu narodowym obja-wia sie we wszyst- 
a kierunkaeh intellektualnej pracy. Jedna 

z galezi, 11a ktora wsrod innych uwaga wyksztal'conego
ogol'u w duchu powyzszym zwracac sie zaezyna*. jest
sztuka zastosowana do przemyslu, czyli krociej, artystv- 
ezny przemysl'. Wzmagajace sie, z duiem kazdym w \vy- 
ksztal'czehszycli warstwach poczucie estetyczne domagac 
sie zaezyna coraz wyrazniej, by nawet przedmioty co- 
dziennego uzytku nie tylko trwal'oscia odpowiadal’y po- 
trzebom rozumnej oszczednosci, lecz by nadto wygladem 
zewnetrznym czynily zadosc zmyslowi piekna, zadowalaly 
wyksztal’cone oko.

tysfakcya pojedynczych miast. Tu sie jednoczyla ko- 
munikacya, tu sie odbywaly publiczne festyny, rozgry- 
waly publiczne akeye polityczne, tu gloszono ludowi 
prawa itd. W edlug wdelkosci lub potrzeby stosunköw 
miejskich sluzyly takim praktycznym celom zycia dwa 
lub trzy glöwne place, przyczem röznica miedzy wla- 
dza swiecka a koscielna, ktörej w starozytnosci nie 
znano, uwydatniala sie takze w placach. Jako samo- 
dzielny typ powstal w ten sposöb plac przed kate- 
dralnym kosciolem czyli tumem, — zwykle otoezony 
przez baptysteryum, kampanile i palac biskupi: dalej 
swiecki plac — »signoria«, a obok obydwöch plac 
osobny targowy — »mercato«. Signoria otwierala widok 
na ksiazeca rezydeneye i byla otoezona opröcz tego 
palacami moznveh patrycyuszöw, ozdobnemi history- 
cznemi pomnikami i innemi monumentami. Na placu 
signoryi znajduje sie czesto architektonicznie wyksztal- 
cona loggia dla przybocznej strazy, a z nia zlaczony 
lub osobno zbudowany taras do gloszenia praw lub 
publicznych obwieszczeri. Loggia dei Lanzi we Flo- 
rencyi jest na to przykladem. Na placu »mercato« 
stawal prawie bez wyjatku ratusz, co mozna zauwa- 
zyc takze przecietnie u wszvstkich miast na pölnocy.
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Dwom tym warunkom latwoby bardzo sprostac, gdyby 
nie trzeei, w mysl ktörego ogöl zada, aby co trwale 
i piekne bylo zarazem i tanie. W miare, o ile wyroby 
pewne zdolaja wymagania te zaspokoic, staja sie one 
mniej lub wiecej pokupne, znajduja mniej lub wiecej 
szerokie kola odbiorcöw.

üo owych trzech warunköw, regulujacych po wszyst- 
kie czasy zbyt wszelkich wyroböw na swiecie, a wiec i wy
roböw artystyczno-przemyslowycli, przybywa wwieku dzi- 
siejszym jeszcze czwarty, ktöry na pokupnosc towaru 
wplynac niepospolieie moze; jest liim wlasnie owe nad- 
mienione juz, silnie rozbudzone i coraz bardziej rozwija- 
jace sie poczucie narodowosci, ktöreby w calem otoczeniu 
widziec pragneto ceeby swojskie.

W jakiz tedy sposöb sprawa ta odbic sie moze na 
przedmiotach artystycznego przemyslu ?

Rozbierajac wymienione poprzöd warunki uzua si§ 
bez watpienia, ze t r w a l o s c  stauowi niezawodnie ogöl -  
11 ie pozadany przymiot j a k i e g o k o l w i e k b a d z  ro
dzaju wyroböw, ze zatem w ty m  k i e r u n k u  cecha 
swojskosci wplywu wywrzec nie moze; w ty m  wz gl e -  
dz i e  towar swojski musi byc taki sam, jak obcy, tj. rö- 
wnie trwaly, jezeli stworzyc chce dla siebie warunek 
bytu. W razie bowiem przeciwnym z n a j d z i e  sie moze 
pewna, moze nawet znaczna ilosc ludzi, ktöra przez czas 
jakis kupowae bedzie po rownej cenie towary swojskie, 
gorsze od obcycli, lecz w stosunku do masy narödu kon- 
sumcya to sztuczna i nie 11a dlugo; — szeroki ogöl 
zawsze bedzie zdania, iz w rownej cenie lepszy towar 
obcy, d o b r y ,  niz l i c h y  swojski.

Go do sprawy drugiej, t. j. wygladu zewnetrznego

Nie brak tu bylo röwniez mozliwie obszernej studni 
z basenem, zwanej czesto jeszcze dzisiaj »studnia tar- 
gowa«, chociaz wlasciwe zycie targowe zamknelo sie 
dawno w nakrytej halli. Przykladem wyzszego arty
stycznego spot^gowania publicznego placu, jako istnego 
dziela sztuki, jest Pizanska piazza del Duomo. Znie- 
siono tu wszystko, co tylko obywatelstwo miasta zdo- 
lalo stworzyc na polu koscielnej monumentalnej sztuki. 
Nie tu nie rozrywa mysli i wrazen; nie ma tu ani 
sklepöw ani kawiarri, ktöreby przypominaly zwykly 
pospolity gwar zycia. Katedralny plac Pizariski jest 
zapewne w takiej czystosci monumentalnej wyjatko- 
wem zjawiskiem. Nowsze czasy nie sa przychylne two- 
rzeniu tak czystych akordöw. Pözniejsze czasy lubily 
bardziej kontrapunktowa prace; wymienione typy pla- 
cöw splywaly jedne w drugie we wszelkich mozebnych 
zgrupowaniach. Najdluzej utrzymalo sie w ogöle nie- 
naruszone grupowanie placöw targow ych, jako czyn- 
nika, przynalez^cego stale do ratusza, przyczem nie 
brak nigdy studni. Tej kombinacyi zawdziecza i pöl- 
noc wiele wspanialych widoköw m iejskich, dla przy- 
kladu przypominamy tylko ratusz Wroclawski z pla- 
cem targowym.

przedmiotöw, toz sklada sie naii najprzöd ksztalt jego 
ogölny, jego zarys, nastepnie zas wyposazajace go, naj- 
rozmaitsze co do rysunku, mniej lub wiecej bogate de- 
koraeye.

Otöz zarys ogölny niezawodnie nastrecza sposobnosc 
uwzglednienia do pewnego stopnia warunku swojskosci. 
Pewne bowiem formy tradyeyjne, rözniace wyroby wla- 
sne od odpowiadajacych im co do przeznaczenia obcycli, 
moglyby przy rownej trwalosci i cenie przyehylic szale 
na korzysc form swojskie!). Przewaga ta w obec odbior- 
cöw krajowych gruntowalaby sie obok wlasciwosci form 
i na daznosci popierania wlasnego przemyslu; z odbior- 
cöw zas obcycli, zamozniejszycli i z formami artysty- 
cznemi bardziej obylych, niejedeu chetnieby moze naby- 
wal przedmioty o nowych dla siebie ksztaltach dla pe- 
wnej tychze odrebnosci. Poniewaz jednak przeznaczenie 
pewnego wyrobu, jakoto pewnego mebla, naczynia, swie- 
cznika, puszki lub puhara zarazem i za ealose jego ksztaltu 
wplywa stanowezo i nie dopuszcza czestokroc zbyt rözno- 
rodnyeh a wybitnie ceclnijacycli sie form ogölnych, — 
toz niejeden z wyroböw artystycznego przemyslu w ty m  
w z g l e d z i e  nie przedstawia stosownego pola dzialania.

Duzo wiecej natomiast sposobnosci uwydatnienia pie- 
tna narodowego dostarczaja umieszezane na dotyczacych 
wyrobach dekoraeye. Jako pochodzace z reki artysty za- 
leza one zupelnie od jego wiedzy i woli, jego indywi- 
dualnosci. ktöra przy zachowywaniu ogölnych zasad nau- 
kowych dobrac zdola motywöw zdobiacych, odpowiada
jacych scisle celowi. Droge zas postepowania wytkneli 
nam w tym, jak i w innych kierunkach cywilizacyjnej 
pracy, starozytni mistrze ludzkosci, upa.tru.jac pierwo-

W  srednich wiekach i w okresie renesansu istnialo 
jeszcze zywe praktyczne zastosowanie miejskich pla
cöw do publicznego zycia, a w zwiqzku z temi takze 
zgodnosc miedzy placami i przylegaj^cymi publicznemi 
budowlami. Dzis place publiczne sluz^ co najwi^cej 
na posterunek dla fiakröw, o artystycznej zas lacznosci 
miedzy placem a budynkami nie ma juz mowy; brak 
jest uswieconego spokoju przy Uniwersytetach i tlu- 
mach, scisku ludowego z calym ruchem handlowym 
okolo ratuszy, w ogöle brak ruchu wlasnie tarn, gdzie 
w starozytnosci i epokach pözniejszych wrzalo najgo- 
retsze zycie tj. okolo monumentalnych budowli. Dzis 
wiec brak wlasciwie publicznym placom wszystkiego, 
co niegdys stanowilo znamie ich wspanialosci. Sku- 
tkiem tego i stosunek figuralnego zdobienia placöw 
stat sie zupelnie odwrotnym, — oczywiscie na nieko- 
rzysc budownietwa miast. I pod tym wzgledem ostala 
sie we wloskich miastach czesc starozytnego zamilo- 
wania sztuki w wielkim stylu. Dowodem tego Flo- 
rentynski plac signoryi i wspomniana juz loggia dei 
Lanzi. Dzis plastyczne dziela sztuki nie zdobia placöw 
publicznych, chyba z malemi wyjatkam i; dzis sluzq. 
one prawie tylko do ozdoby publicznych budowli. Dla



wzory dekoracyj artystycznych we wl'asnem otoezeniu 
a mianowicie gl'öwnie w swiecie roslin i zwierzat. Typy 
wzorowe przez nich ntworzone, stanowil’y miedzynaro- 
dowa rzec mozna podstawe dla pracownikdw pözniejszych, 
a wiec i dla dzisiejszych artystöw, ktörzy maja tak przed 
soba droge utarta wprawdzie z jednej strony praca wielu 
wieköw i bezwarunkowo dobra, wymagajaea zas z dru- 
giej w mysl przekazanej zasady, samodzielnej, usilnej 
i celn swiadomej praey.

Starajae sie zastosowywac okazy swiata swojskiego, 
do ozdabiania utworöw sztuki, przestrzegali artysci staro- 
zytni przedewszystkiem ze skrupulatna sumiennoscia zgody 
pomiedzy wlasciwosciami zdobiq,cego motywu a prze- 
znaczeniem zdobic sie majaeego przediniotu. Ni gdy za- 
tem roslina watJ'ej np. budowy nie stanowil'a tematu de- 
koracyjnego w miejseu, majacem ujac i dzwigac znaczne 
ciezary (glowica sfupa itp.), podobnie jak z drugiej strony 
do artystycznego zamkniecia partyj nieobciazonych, wolno 
sie koiiczacych lub lekko unoszacych sie nad pewna 
przestrzenia; — nie uzywano rzeczy silnych i ciezkich.

Lecz nie dose na tem. Motywöw swiata organicznego 
chociazby odpowiadal'y nadmienionej wl'asnieco harmonii, 
rzec mozna „statycznej“, nigdy nie wprowadzono „zyw- 
cem“ w dziedzine ornamentyki, lecz starano sie o ich 
stosowne artystyczne przeksztalcenie. Polegalo ono na 
stworzeniu dla pewnej rosliny estetycznego typu, ktöryby 
aczkolwiek wolny od rozmaitych na poszczegölnych oka- 
zacli natury jawiacych sie zboczen i nieforenmosci, mimo 
to dosadnie przypominat charakterystyczne znamiona 
ksztal'töw przyrody. Nazywa sie to stylizowaniem. Tak 
stylizowano lisc winny, palme, lisc lotosu, przedewszyst-

wyszukania miejsca na wzniesienie ozdobnego pomnika, 
zwoluje sie komisye, ktöre po dlugich latach szukania, 
nie znajduja w calem miescie p lacu , gdzieby jedna 
statua mogla byc pomyslnie umieszezona, — chociaz 
wszystkie place stoja prözno. Po dlugiem debatowaniu 
zarzuca sie olbrzymie puste place, a monument wznosi 
sie ostatecznie na malym placu starego autoramentu! 
Liczne sa na to przyklady nietylko w W iedniu z usta- 
wieniem pomnika Haydna, Radetzky’ego, — zdarzaja 
one sie i u nas, ale tacemus....

Najdrastyczniejszy zas przyklad przedstawia histo- 
rya kolosalnego Dawida Michala Aniola we Florencyi. 
Twörca dziela wzniosl posag pod sciana tak zwanego 
Palazzo Vecchio na placu signoryi, gdzie linie jego 
ciala uwydatniala wybornie ciemna i monotonna, a je- 
dnak silna rustyka palacu. Rozumial godnosc tego 
stanowiska i mistrz i wspölczesni mu ludzie, rozu- 
miala je jeszeze bardzo pözna przytomnosc, bo posag 
przetrwal w tem miejseu od r. 1504 do 1873 . Trzeba 
bylo naszych czasöw i rozumöw, aby wielkiemu dzielu 
wyznaczyly lepsze, godniejsze stanowisko 1 Od owego 
roku stoi posag Dawida w sali Akademii pod szklanna 
kopula miedzy gipsowemi odlewami i fotografiami dziel

kiem zas lisc akantu';  stylizowano dalej k wi a t  roslin, 
ich owoe, w koncu i lodygi.

Stworzone w ten sposöb przez starozytnyeh Greköw 
i pietno ich indywidüalnosci noszaee typy dekoracyjne, 
staly sie wtasnoscia catego cywilizowanego swiata, prze- 
ksztatcane wielokrotnie, a podjete ostatecznie duchem re- 
nesansu doszl’y dni naszych, stanowiac dzis niezawodnie 
motywv zawsze piekne, ktöre jednak w cal'osci nie sa 
wylaezna wtasnoscia z a d n e j  narodowosci, a wspölna 
wtasnoscia wszygtkich, sa motywami miedzynarodowymi.

Daznosc do wprowadzenia dekoracyjnycli motywöw 
swojskich, — a gl’ownie one nadac moga wyrobom ar
tystycznego przemysl’u wybitniejsze pietno narodowoscio- 
we, — jak z jednej strony duchem czasu uzasadniona, 
tak z drugiej weale nie tak l’atwa do urzeczywistnienia. 
jakby sie moze na pierwszy rzut oka zdawato. W  obec 
estetycznego smaku publicznosci nie wystarczy dzis bo
wiem nadawac dotyczacym przedmiotom dekoraeye o r y -  
gl nal ne ,  chociazby nawet oparte 0 rnotywa swojskie, je 
zeli one sa niepiekne i niezdradzaja inteligentnej praey. 
T a ®  rzeczy ehyba szczupta garstka amatoröw popierac 
bedzie przez czas niejaki, szeroki zas wyksztatcony ogot, 
ktöry to jedynie rozstrzyga, powie sobie niezawodnie iz 
przenosi rzecz p i e k n a  choc kosmopolityczna nad 
b r z y d k a  s wo j s k a .

SJ’uszna zatem zasada dekorowania wyroböw arty
stycznego przemyslu motywami swojskimi, powodzenie 
w praktyce miec bedzie wtedy tylko, jezeli dotyczar-e 
dekoraeye i we wzgledzie estetycznym, a wiec we wzgle- 
dzie inteligentnego rysunku doröwnaja wyrobom obeym.

Wprowadzajac tedy motywy swojskie w swiat deko-

Michala Aniola, jako przedmiot studyöw i krytyki. 
Nie dose na tem. Nasze chwalebne czasy odlaly 
w bronzie kopia Dawida w wielkosci oryginalu i usta- 
wily ja  na rozleglym wolnym okraglym placu, w cyr- 
klowym srodeczku za miastem na Via dei colli, na 
wysokim postumencie. Przed posagiem roztacza sie 
widok na miasto, za nim kawiarnie, z boku posteru- 
nek dorözek, poprzed posagiem wloskie corso, droga 
dla weza z powozöw. Statua zmalala prawie do na- 
turalnej wielkosci i zginela wsröd otoczenia. Pokazuje 
sie z tego, ze Michal Aniol, ze w ogöle dawni ludzie 
nie möwiac juz o mistrzach, — lepiej umieli ustawiac 
podobne dziela sztuki. My dzialamy stanowezo prze- 
eiwnie, anizeli o n i; dla kazdej tigurki szukam)' mozli- 
wie wielkich placöw i zamiast podnosic, zmniejszamy 
przez to jej wrazenie neutralnem tlem , ktöre tylko 
portrecista obiera dla sw'oich glöw. Co wiecej, staro- 
zytni i renesansowi mistrze stawiali monumenta i figury 
przy scianach placöw', gdzie znajduja zaw^sze tlo isto- 
tnie korzystne. My przeciwnie; srodek placöw uwa- 
zamy za najodpowiedniejszy, dlatego na najwiekszym 
nawet placu mozemy ustawic tylko jeden przedmiot. 
Gd}' zas plac nieregularny, a wiec srodkowy punkt
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racyjny, dobrze moze bedzie podobna postepowac droga, 
jaka szli swojego czasu starozytni Grecy. Znajaey droge 
te, wyksztalcony na wzorach klasyczuych artysta, prze- 
dewszystkiem arcliitekt, nastepnie rzezbiarz i malarz or- 
namentysta, swiadom sposoböw, jakimi znane formy este- 
tyczne przeksztalcano; swiadom idei, jaka przy stylizo- 
waniu takiem kierowae sie nalezy, swiadom wreszcie celu, 
jakiego sztuka dzisiejsza motywami swojskiemi pragnie 
dopiac, — zdola niezawodnie wszystkie te okolicznosci 
ujac razem i istotnie stworzye cos nietylko swojskiego 
leez zarazem pieknego. Jezeli jednak sprawa ta obejmo- 
wac ma kregi szersze, jezeli sie chce osiegnae, by kom- 
pozycya pewnego, seisle oznaczonemu celowi odpowiada- 
jacego ornamentu dekoracyjnego o motywach swojskich 
z podobna przvszla latwoscia, jak skomponowanie deko- 
racyi w stylu np. romanskim lub renesansowym, -— toz 
od fundamentu wypada rozpoczac i tok nauki szkolnej 
urzadzic stosownie. Mniemauie bowiem. ze pozadane 
w tym wzgledzie ustugi, cliociazby w skromniejszym 
nawet zakresie dzialania, oddac potrali umysl', niekrepo- 
wany formami dawnemi dlatego, ze ich nie zna i ma- 
jacy z tego moze tytulu posiadac uzdoluienie stworzenia 
form nowych, — zdradzaloby nienalezyte ocenienie lub 
tez nieswiadomosc istoty wielowiekowej w tym kierunku 
pracy i przeceniäto, w tym wypadku bez najmniejszego 
uzasadnienia, — donioslosc intuicyi. Dazuosö zas przy- 
pisywania ceeh swojskosci dekoraeyom wprost oddaja- 
cym przekazane wylacznie ludowe wzory tradycvjne, wzory, 
ktöre lud w wyrobach swoich zastosowywuje najczesciej 
bezmyslnie, ktöre co do ksztaltöw, cliociazby orygiualne, 
zbyt ezesto nie odpowiadaja warunkom piekna, schara-

mniej wyrazny, chociaz odcyrklowany z geometryczna 
scisloscia, to nawet o ustawieniu jednego monumentu 
na takim placu nie ma mowy, ta k , ze plac skazany 
zostaje na pustosc nieledwie po wieczyste czasy. To 
nas prowadzi do nowej artystycznej zasady w dawnem 
zakladaniu m iast, mianowicie do zasady z a c h o wa -  
n i a  w o l n e g o  s r o d k a  p l a c ö w .

W  starozytnosci zachowanie wolnego srodka placu 
bylo bezwarunkowe. Vitruvius möwi, ze srodek forum 
nie dla posqgöw jest przeznaczony, lecz gladiatoröw. 
Mniej jasna jest taka maxyma w srednieh wiekach 
i w renesansie; mimo to jednak wszelkie ustawienie 
studzien lub monumentöw w owych epokach, poucza 
wielce o wyzyskaniu danych stosunkow miejscowych. 
Im zas blizej naszych czasöw, tem bardziej mnoza sie 
wypadki wznoszenia takich przedmiotöw w srodku 
placöw. Niepojete prawie dla nas dzisiejszych miejsca 
wybierano niegdys do studzien i posagöw7; ze jednak 
wyborem kierowalo subtelne uczucie, wi^c ustawienie 
bylo zawsze wielce korzystnie. Zagadka ta  tlumaczy 
sie bezwiednem naturalnem  uczuciem artystycznem, 
ktöre u dawnych mistrzöw dzialalo cuda bez paragra- 
föw estetyki i bez kramu wyrozumowanych regulek.

kteryzowalbym jako ciasne i postep tamujace stanowisko.
Doskonale sprawe zrozumieli i w nalezyte ujeli formy 

Francuzi, jak tego dowodza ogladane przezemnie 11a wy- 
stawie paryzkiej prace szköl artystyczno-przemysJowych, 
szczegölnie zas szkoly Lugduuskiej.

Uczniowie tacy pobierajacy w tej szkole nauke posiadali 
przedewszystkiem bardzo znaczna juz wprawe w rysunku 
odrecznym i pewne ogölne wiadomosci z nauki 0 orna- 
m entach: byli to bowiem co najmniej abituryenci ginma- 
zyalni. ktörzy w obu tych kierunkach w ciagu gimna- 
zyalnej nauki wyksztalcili sie w nieposlednim, jak wi- 
dzial’em stopniu. Nie mal’o jednak miedzy uczniami tej 
szkoly bylo areliitektöw, ktörzy obok wiadomosci poprze- 
dnio juz nadmienionych, posiadali gruntowna wiedze 
iv liistoryi rozwoju nauki ornamentalnej.

Uczniowie pod nalezytym kierunkiem latwo oczywi- 
scie dopiac mogli celu, przez szkole wskazauego, tj. wy- 
ksztalcenia sie na zawodowyeh rysowniköw fabrycznych, 
w dzialach kompozycyjnych dla tkanin, tapet lub tez 
malarstwa keramicznego, — a to wyksztalcenia sie 11a 
podstawie roslinnych i zwierzecych motywöw swojskich.

Otöz uczniowie ci, ezescia, jak architekci juz obeznani 
z istota, stylizowania na podstawie studyöw swoich da- 
wniejszych, ezescia po nabyciu potrzebnej w tym kie
runku wiedzy, przystepowali do rysowania roslin natu
ral istycznych, oczywiscie z okazöw zywych. üwidaezniali 
je w calosei w roziniarach jak liajwiekszycli nawet w na- 
turalnej wielkosci, a te najpierw, seisle wedlug natury, 
z wiernem oddaniem wszystkicli uksztaltowan przypad- 
kowych, jak je roslina w przyrodzie przedstawia. Naste
pnie rozbierano dotyczaca rosliue, umieszczajac poszeze-

Dzis przeciwnie. Cyrklem i rajszyna, plaska teoryq 
geometryi chcemy rozwiqzywac subtelne zagadnienia 
uczucia. Trywialne poröwnanie objasnia sposob my- 
slenia i artystycznego oryentowania si§ dawnych ludzi. 
Jak dzieci przy ulubionej zimowej rozrywce stawiajq 
balwany ze sniegu tarn, gdzie go znajduja czystym, 
a wiec na nieregularnie rozrzuconych, ruchem nietknie- 
tych kaw'alkach placu miedzy wyjezdzonemi lub wy- 
deptanemi w röznych kierunkach liniami komunikacyi, 
tak i daw'ni budowniezowie stawiali podobnq metoda 
studnie i pomniki w miejscach publicznego placu, — 
a wiec w p u n k t a c h  n i e d o t k n i e t y c h  p u b l i -  
c z n y m  r u c h e m .  Studnia stawala nie w wykolejeniach 
wozowry ch , lecz na wyspie placowej, powstalej natu- 
ralnie miedzy kierunkami komunikacyi. Gdy ja  zast^- 
powano nowa, kosztowniejsza — wznoszono ja  prze- 
w'aznie na tem samem miejscu. Pojmujemy wiec, dla- 
czego wspomniane przedmioty nie lezq jeszcze dzis 
w glöwnych osiach ruchu, nie w srodku placöw i nie 
w linii glöwnych portali, lecz ze szczegölnq predylekeyq, 
na boku od wTszystkiego. Oczywiscie w kazdem mie^cie 
tak na poludnie jak na pölnocy, na kazdym placu 
urzqdzenie bywa rözne, bo zalezy od rozmaitych oko-



gölne jej skladniki na rysunku drugim, kazdy z osobna 
a wiec z osobna lisc, kwiat i jego czesci skl’adowe, oso- 
bno lodyge, w danym razie owoc, a nieraz i korzen.

Na rysunku dalszym prbbowali uezniowie kazda z tych 
czesci oddzielnie stylizowac starajac sie przy tem zacho- 
wac w ealosci stosunki rozraiarowe w naturze. W  styl i- 
zowaniu tem, jakkolwiek z jednej strony bardzo scislem, 
a to do tego stopnia, ze poszezegölne czesci rosliny, jak 
np. kwiat a nieraz lisc ujmowano w geometryczne umia- 
rowe lub charakterystyczne nieumiarowe wieloboki, — sta- 
rano sie natomiast skutecznie z drugiej, o wierne ile 
moznosci zächowywanie. ksztattöw uatury tak, ze znajaey 
rosline naturalna, bez zadnej trudnosci poznac ja zdol'al 
w obrazie przeksztal'conyni. Wyobrazenie o wiernosci sty- 
lizowania otrzyrny wa! kazdy, poröwnywnjac przedstawiony 
na owym pierwszym rysunku wizerunek okazu z natury 
z uwidoczniona obok niego, a z poszczegolnycli, stylizo- 
wanycli . przedtein z osobna czesci, zlozona stylizowana 
cal’oscia.

Przestrzegana tak w toku nauki daznosc dochowy- 
wania wiernosci naturze stanowi wielka w obec klasy- 
cznycli form stylizowanych zalete. Podczas gdy te bo- 
wiem od naturalistyeznego pierwowzoru swojego tak 
nieraz zbaczal’y, ze nie rzadko bardzo bylo je poznac je- 
dne w drugich, ze zatem Ornament stylizowany stal sie 
rodzajem hieroglyfn lub co najmniej juz forma wysoce 
konwencyonalna, to przeciwnie stylizowanie francuzkie, 
zachowujac Charakter ksztattöw natury chroni ornamen- 
talne formy od przybrania wyrazu kosmopolitycznego 
i zatrzymuje swiezosc i eeche swojskiego motywu.

Poniewaz pewien temät roslinny kazdy z uczniöw

licznosci jak : wbieganie ulic, kierunki komunikacyi, 
zgola caly historyczny rozwöj placöw. W  kazdym je
dnak razie studnie, oparte na najdawniejszej podsta- 
wie, znajduja sie wzniesione najczesciej niesymetry- 
cznie na takich wyspach placowych i to zwykle obok 
glöwnej ulicy, ktora wpada na plac w glöwnym jego 
rogu. Za przyklad moze sluzyc ustawienie tak zwanej 
»pieknej studni« w Norymberdze lub studni w Rothen- 
burgu nad rzeka Tauber. W  niemieckich miastach 
studnia nie stoi prawie nigdy w geometrycznym srodku 
placu. W e W loszech widzimy swietne wzory na usta- 
wieniu studzien przed palazzo Vecchio na placu signoryi 
we Florencyi, przed pal. Comunale w Perugii, na piazza 
Farnese w Rzymie, gdzie studnia stoi przy wylocie 
ulicy, a nie na osi palacu lub w srodku p lacu ; w Bo- 
lonii m a takie stanowisko slawna studnia, wzniesiona 
przez Giovanni da Bolognia; w Sienie Fonte gaja stoi 
w görze placu przed palazzo Comunale itd. Pouczajace 
w tym duchu przyklady dawnego zmyslu wznoszenia 
pomnikow i monumentöw sa takze liczne, szczegölnie 
pod wloskiem niebem. Jednym z wybitnych jest usta
wienie Donatello’wskiego konnego posqgu wodza Gat- 
tam elata z boku pod kosciolem sw. Antoniego w Pa-

stylizowal samodzielnie, toz wynikiem nauki nie byly 
wcale rysunki o zakresie szablonowym. lecz przeciwnie 
kazdy z nich nosil pietno pierwotnej indywidualnosci; 
rzecza profesora bylo przes.trzegac, azeby oddzielne p.race 
w zapedzie zle zrozumianej oryginalnosei, nie przekra- 
czaly granic piekna.

Stylizacya ornamentalna nie ograniczala sie wylac-znie 
tylko do ksz t a l t ow natury, lecz obejmowala i kolory , 
starajac sie i tu nagiac do barw natury. Wreszcie tylko 
dla nadmiernej z charakterem przed miotu nie licujacej 
jaskrawosci tychze, oddawano rzecz w tonach nieco spo- 
kojniejszych aczkolwiek zawsze zywycb, a w odmianacli 
swoich zadoscczyniacych zasadom estetycznej liarmonii 
barwnej, ktorych przyroda w zestawieniacli swoich nie 
zawsze przestrzega.

Przyklady stylizowania obejmowaly obok motywdw 
rosliunych i zwierzece, przewaznie ptakbw, a z tych ze 
szczegölnemi upodobauiami bociana. Stvlizowanego bo- 
ciana widzialem w pracach artystycznych wiele i wiele 
razy, a to badz jako zadanie samodzielne, badz tez jako 
kombinacya z motywami roslinnymi.

Tak przedstawiono obok egzemplarza oddanego nie- 
zawodnie z natury, na tym samym rysunku okaz sty
lizowany, a to stylizowany slicznie i tak starannie, ze 
pojedyncze piora rozszezepialy sie w cbarakterystyezny 
nie dajacy sie slowami opisac Ornament, podczas gdy 
ksztalty szyi, nog, dziöba, aczkolwiek dobitnie nature 
przypominajace, röwniez oddano w stylizowaniu orna- 
mentalnem.

W  wypadku drugim ukazuje sie bocian w szuwarze 
stawu; wszystko oddane naturalistycznie. Na rysunku na-

dwie. \ \ rspaniale obeenie dzialanie monumentu w tem 
miejscu, stracilobv swoje znaczenie, gdybv pomnik stal 
w srodku placu lub przed portalem kosciola. Jezeli 
z a t e m  s t a r o z y t n i  p o s t a w i  1 i j e d n e  z a s a d e :  
u s t a w i a n i a  p o m n i k o w  n a  b r z e g u  p l a c u ,  t o  
c z y s t a  s r e d n i o w i e c z n o s c ,  z w l a s z e z a  na  pöl -  
n o c y ,  — w s k a z a l a  d r u g a :  — u s t a w i a n i a  po- 
m n i k ö w ,  a s z c z e g ö l n i e  s t u d z i e n ,  — b o  po-  
m n i k ö w  n i e  w i e l e  w z n o s z o n o  na  p ö l n o c y ,  
n a  m a r t w y c h  p u n k t a c h  p l a c o w e g o  r u c h u .  
Obydwa systemy czesto sie wprawdzie przenikaja, ale 
obydwa unikaja kierunku ruchu, srodköw placu i w o- 
göle osi srodkow ych; obydwom jest wspölne wielce 
korzystne artystyczne wrazenie.

Uderzajqca jest rzecza, jak przy takim naturalnym  
systemie doznawaly wzajemnego zaspokojenia wymo- 
gi komunikacyi i artystycznego dzialania, tak, ze z. je
dnej strony osiegano wolny kierunek ruchu a z drugiej 
strony swobodny, nietamowany niczem kierunek wzro- 
ku na rzeczy rzetelnej pieknosci. Naturalnie — mo- 
num ent, gdziekolwiek postawionv, — nie powinien 
ani zaslaniac ani przerywac biegu wzroku na glöwne 
p o rta le , wybitnie wyposazone czesci budowli, gdyz
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stepuym, stylizowano zwyklym torem oddzielnie poszcze- 
gölne skiadniki szuwaru, jak lodyg§, lisci i kwiat, a wreszcie 
na rysunku osobnym umieszezono w stylizowanym tak 
szuwarze stylizowanego ptaka.

Nie ma watpliwosci, ze tak prowadzona systema- 
tyezna nauka, obejmujaca wiele a wiele przykiadöw 
swiata organieznego o najrozmaitszyeh zestawieniach wy- 
robic musi poczucie dueha form nowycli, budzic i roz- 
wijac samodzielnose; droga umiejetnej praey wprowadzic 
w swiat form ornamentalnyeh odswiezajace, ruchliwe 
i do dzisiejszych wyobräzeii i dazuosei bardziej przema- 
wiajace pienviastki. Ze nauka taka wprost do zdoluosei 
komponowania przysposabia, rzecza jest jasua, jesli sie 
zwazy, ze przeeiez kazda dobrze udana stylizacya nowego 
a dotad niezuzytkowanego motywu w dobrej czesci juz 
jest ornamentalna kompozyeya szczegölöw.

Sposob atoli dobrania tych szczegöföw, ich laczenia 
i zestawieuia w artystyczna c-atosc, stosownie oczywiscie 
do eharakteru i przeznaczenia przedmiotu i z uwzglednie- 
niem nalezytego ich na tym przedmioeie • umieszczema, 
stanowi ezynnosc dalsza. wazmejsza bezsprzeezuie lecz 
w podobnych warunkach nauki uwieiiezona niezawo- 
dnem powodzeniem.

Praca pojeta wznaczeniu powyzszem, a skierowana ku 
wyrobieniu nowycli form swojskich, ktöreby polegaty n ie  
t y l k o  na  w i a s c i  wo s c i  m o t y w ö w  n a t u r a l i s t y c z -  
n y c h  lecz nie mniej i na o d r e b n e j  i n d y w i d u a l -  
n o s c i  t w o r z a c e g o  a r t y s t y ,  zdola nadto objac i prze- 
kazaue przeszloscia tradycyjne wzory ludowe, a przez 
umiejetne tychze skombinowanie z formami nowemi sto- 
sownie je zuzytkowawszy, polaczyc tak w sposob rze-

telny, szlachetny postep ze z d r o w a  t r a d y c y a  i wy- 
cisnac ta droga na przediniotach artystycznego przemyslu 
pietno charakterystyczne-, ktöreby odpowiadalo tak da- 
zeniom narodowym jak i wymaganiom sztuki. Okreslone 
raz to wlasnie zadanie stanowi temat ze wszeclimiar 
godny sztuki prawdziwej; teinat, ktory przypasc nie mo
ze komukolwiek, lecz i trudnoscia w wykonaniu i do- 
niosloscia w skutkach zainteresowac winien najlepsze 
nasze sily artystyezne. Podejmujacy go poszliby torem 
znakomitych mistrzow sredniowiecznych, ktörzy w pra- 
cach artystycznego przemyslu upatrywali stosowne dla 
swoich zdoluosei, na wskrös szlachetne, artystyezne za-

Jan Hotter.

BIB L IO G R A F IA  i L IT E R A T U R A .

D enkm äler der Kunst. Klassiker Ausgabe in 30 Lieferungen 
ä 1 Mark. Stuttgart. Verlag v. P au l Neff.

W jednym  z poprzednieli Nrow Czasopisma podalismy wiado- 
inose o szöstem wydaniu powyzszej pu b lik acy i, ktorego prospekt 
ogfasza flrma nakladowa Paw ia Neff w Stuttgarcie. Obeenie lezy 
przed nam i pierwszy zeszyt tego wydawnietwa wraz z tymezaso- 
wym spisem przedmiotöw sztuk i, jakie publikaeya ma objae na 
203 tablicach wzgl. 2400 illustraeyaeh. Trzeba p rzy zn ae , ze ten 
pierwszy zeszyt tak pod wzgledem zewnetrznym jak  wewnetrznym 
stoi zupelnie na wyzynie wspanialego eharakteru, jaki tirma na- 
kfadowa przyrzekala nadae wydawnietwu. Odbieia litogratiezne pod 
wzgledem ezystosci i precyzyi konturöw godne wszelkiego uznania.

w przeciwnym razie niszczy widok i mile wrazenie 
budynku. Ale i na odwröt, bogato i röznorodnie czlon- 
kowanie czesci budowli sa wielce niekorzystnem tlem 
dla pomnika. Oto cala tajemnica dawnej madrosci, 
ktönt sie juz Egipcyanie odznaczali, ze z czysto ar- 
tystycznych yvzgledöw kazano pomnikom schodzic ze 
srodkowej osi na boki.

System zachowania wolnego srodka placu odnosil 
sie zreszta nie tylko do pomniköw i studzien, ale i do 
budynkow, s z c z e g ö l n i e  k o s c i o l ö w ,  ktore dzis 
prawie bez wyjatku staja w' srodku placöw. Zwlaszcza 
wre Wloszech nie budowano kosciolöw swobodnie do- 
kola. Z przybudowyw’aniem lub wbudow'jwvaniem ko- 
sciola z jednej, dwöch lub trzech stron, sq tarn w zwiq.- 
zku godne uw'agi tworzenia sie placöw. Wzorowemi 
sa z tego powodu wbudow'ania kosciolöw Padewskich 
St. Giustina z jednej, St. Antonio i del Carmine z dwöch 
stron. W  W eronie wszystkie koscioly sa wbudow'ane. 
Pow'staja przed niemi nieregularne place i widoczna 
jest daznosc, zeby przed glöwnym portalem uzyskac 
wieksza wolnq. przestrzen. Miedzy 255 kosciolami Rzy- 
mu jest 41 przybudowanych na jednej stronie, 96 na 
dwöch s tronach . 10 na trzech stronach, 2 na czte-

rech stronach a wiec zupelnie wbudowanych, 6 za^ 
tylko stoi wolno, miedzy temi d w a  n o w o c z e s n e  
tj, protestancki i angielski. W  wielu miastach wlo- 
skich sa wszystkie koscioly wbudowane np. w Pawii 
Vicenzy (tylko tum stoi wolno), Kremonie, Medyola- 
nie (z wyjqtkiem tumu), Wenecyi, Neapolu, Palermie 
(z wyj^tkiem tumu) i t. d. Inaczej w naszych czasach. 
Nam sie wydaje koniecznoscia, zeby kazdy nowy ko- 
^ciöl stal osobno wsröd p lacu , chociaz zamiast zysköw 
estetycznych, nastr^cza te same niekorzysci. Dla bu- 
duj^eego jest takie ustawienie najniekorzystniejsze, bo 
wrazenie nie koncentruje si§ nigdzie, owszem roz- 
szczepia sie jednako dokola. Budowda jest zawsze tor- 
tem na pölmisku. Z göry jest w takim razie wyklu
czone pelne zycia organiczne zrosniecie z otoczeniem; 
wykluczone bywa röwniez najczesciej skuteczne wy- 
wolanie perspektywicznych wrazen — zwdaszcza azeby 
w glebi, niby na scenie w teatrze, mozna bylo obj^c 
wzrokiem fasade kosciola.

Jan Wdowiszewslci.

(C i^g d alszy  nas tap i).
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Pierwsza z siedmiu zapowiedzianych tablio cliromolitografieznych 
przedstawia okazaly przyklad pompejanskiej seiennej dekoracyi, 
ktörej rysunek i koloryt jest w stanie zadowolic zupetnie znajaeego 
te przedmioty z oryginalöw w Muzeum Neapolitanskiem lub z mu- 
röw samego Ponipei. Prowizoryezny spis tresci pozwala wejrzec 
w prawdziwie krytyezny zm ysl, z jakim  pierwotnie Franc. Ku- 
gler a pözniej jego nastepey — zwlaszcza W. Lübke i K. Liitzow 
tworzyli w tym wyjatkowym zbiorze pomniköw, historyeznie jasny 
uklad — a zarazem obraz rozwojowego biegu sztuki od najpier- 
wszyeli poezatköw az do obecnej cliwili. Nie mamy najmniejszego 
powodu powatpiewae, ze i dalsze zeszyty cennego wydawnictwa 
odpowiedza naszym najlepszym oczekiwaniom. W aznosc publikaeyi 
ttum aczy dlaczego nia zajmujemy sie juz po ukazaniu sie pierw- 
szego zeszytu i .  dlaczego nadal zwracae bedziemy na nia uwage.

Konserw atorstw o zab ytkö w  w G alicyi i k w e stya  jego zasa- 
dniczej re fo rm y .

Broszurka pod tym tytulem  obejmuje referat D ia W l o d z i -  
m i e r z a  D e m e t r y k i e w i e z a ,  przezna.czony na drugi (lipcowy) 
zjazd liistoryköw polskieli we Lvvowie. Jakkolwiek nie zostala pu- 
szezona w obieg ksiegarski, pozwalamy sobie zanotowac ja na tem 
miejscu, jako jeden z objawöw w i e l c e  z d r o w e g o  z a p a t r y -  
w a n i a  na stan konserwatorstwa zabytköw w Galicyi. Oddajac cata 
stusznose najlepszym eheciom naszych organöw konserwatorskich, 
wykazuje referent bardzo wyraznie a trafnie, ze eala ic h , ewentu- 
alnie nawet najgorliwsza dzialalnosc w obronie zabytköw, bylaby 
rzecza mnrna —■ w o b  ec  z a s a d n i c z y e h  w a d ,  jakie tkwia 
w dotyehezasowej organizacyi galicyjskiego konserwatorstwa. Nie 
sa go w stanie poratowac nawet pöt srodlti, jakie przedsiewzieto 
w ostatnich czasach we wlasnem  tonie. Instytueya nie ma vv grun- 
eie rzeczy zadnej organizacyi administraeyjnej zewnetrznej i we- 
w netrznej, a takowa m ogtaby byc oparta tylko na warunkaeh ma- 
teryalnych. Statut posredniezacy miedzy instytueya a centralna 
komisya konserwatorska , stwarza jedynie niepewnosd i dowolnose 
na polu opieki prawnej nad zabytkami. Organizacya naukowej strony 
konserwatorstwa jest w praktyce illuzoryczna. Do tego wszystkiego 
trzeba jeszeze uwzglednic wielc-e szkodliwy wptyw. jaki dziala 
z centra Inego miejsca w postaei doktryn politycznyeh, ktöre sie 
kieruja nieuzasadnionym brakiem energicznej akeyi prawnej wobec 
zarzadöw koseielnych. Referent widzi zateui gwattowna potrzebe 
reformy, jezeli zabytki krajovve. mimo istnienia instytucyi konser- 
watorskiej, nie maja byc zostawione na niepewne losy przyszi'osei. 
Jadro takiej reformy tkwi wedlug niego slusznie w potrzebie zor- 
ganizowania instytucyi w ducliu autonomieznym wedlug prakty- 
eznyeh przykladöw, jakich dostarezaja instytueye i ustawy konser- 
watorskie röznych panstw  europejskich. — One zas obejmuja prze- 
pisy p r a w a  m a t e r y a l n e g o  ze stosownemi kararni przeciwko 
barbarzynstwu i swawoli wobec zabytköw ; one ustanawiaja osobne 
organa publiczne, ktöre nie tylko czuwaja nad szanowaniem zaka- 
zöw p raw a . ale takze sa powolane i usposobione do umiejetnego 
kierownietwa i nadzoru nad konserwatorskiemi pracami. Ztad w ich 
organizacyi konserwatorskiej. rözne osoby stosownie ukwalifikowane 
i od siebie niezalezne, sa powolane do osobnego zalatwienia kwe- 
styj prawnych a osobnego kwestyj naukowych, archeologieznyeh. 
historycznych lub estetycznych. przvezem urzad do kwestyj pra- 
wnyeh jest zorganizowany wedlug systemu biurowego czyli jedno- 
osobowego, platnego. Organa do kwestyj praw nych i administracyj- 
nycli sa oparte na seislej prawnej odpowiedzialnosci z przy- 
znaniem stronom prawa odwolania sie do wyzszej instancyi. Ini- 
cyatywa do podjecia takiej reformy winien byc m e m o r y a l  
w n i e s i o n y  d o  S e j m u  p r z e z  A k a d e m i e  U m i e j  e t n o s c i .  
ktörej inne krajowe instytueye udziela swego goraeego popareia. 
Miedzy temi instytucyami wymienia autor takze nasze Towarzy-

stwo teehniezne i ta okolieznosc niechaj sluzy z drugiej strony 
na usprawiedliwienie zesmy sie o powyzszej cennej broszurze sze- 
rzej rozpisali. K  Wd<

 --------

K R O N IK A  BIEZACA.

P ersonalia . Gazeta lwowska z dnia 13 e z e r w e a  b. r. ogta- 
sza urzedownie, zo p. Winc-enty llaw ski, budownic-zy we Lwowie, 
zlozyl d n i a  30 O z e r w c a  1889 przepisana przysiege jako auto- 
ryzowany architekt eywilny z siedziba urzedowa we Lwowie.

— P. Eugeniusz Pfeiffer naczelnik biöra konstrukcyjnego i od- 
dzia-lu technicznego w przedsiebiorstwie budowy drugiego toru
c. k. uprzyw. kolei Karola Ludwika „Kraköw-Przemysl“ w Tarno- 
w ie . zlozyl dnia 4 m aja b. r. przepisana przysiege jako inzynier 
budowy z upowaz nieniem rzadowem , z siedziba we Lwowie.

— P. Ludwik Szczepanski. starszy inzynier kolei pahstwowej 
zlozyl dnia 5 s t y e z n i a  1890 — jak oglasza Gazeta lwowska 
z d n i a  17 e z e r w e a  b. r. — przepisana przysiege, jako inzynier 
budowy z upowaznieniem rzadowem , z siedziba we Lwowie.

— W Krakowie zm arl dnia 15 b. m. budowniczy W alery 
Ow sihski, czlonek naszego Towarzystwa. Urodzony w r. 1847 
w Wielkjem Ksiestwie Poznanskiem , w Prusach ukonezyl studya 
teehniezne, b ra t udzial w walee 1863 r. a w wojsku pruskiem 
dostuzyl sie stopnia ofleera. Po wojnie 1870 r. pracowal przy bu- 
dowie kolei panstwowyeh w Poznanskiem , a nastepnie w Urzedzie 
Budownictwa miejskiego w Krakowie, za ezasöw dyrektorstwa p. 
Moraczewskiego. Dawszy sie poznac w mieseie naszem z pracowi- 
tosci i zdolnosci, rozpoczal praktyke budownieza na wtasna reke, 
oraz przerzueil sie na pole przedsiebiorstw budowlanych, z wielka 
dla siebie korzyscia m ateryalna. Powodzenie nie trwato jednak dlu- 
go ; przerwala je choroba nieuleczalna. na ktöra zapadl w pelni 
mezkiego wieku. U m art w szpitalu oblakanyeh. — Liczne grono ko- 
legöw i przyjaciöt odprowadzilo zwtoki jego na miejsce wiecznego 
spoczynku, zalujae cztowieka, ktöry zdolnoseiami i pracowitoseia 
mögt mierzyc sie z najlepszymi.

— Za pismami codziennemi notujemy, ze p. Boieslaw Dunin 
inzynier. w arszaw ianin. otrzym al od municypalnosei miasta We- 
necyi polecenie urzadzenia tamze oswietlenia elektrycznego. Opra- 
cowany przez inzyniera Dunina projekt zyskae m ial uznanie repre- 
zentacyi miasta i rzadu.

— Rektorem szkoly politechnicznej lwowskiej na r. 1890/91 
zostal wybrany prof. Jan  N. Franke. Dziekanami zostali w y b ran i: 
prof. Karol Skibinski na W ydziale inzyniery i; prof. Bogdan Mary- 
niak na  W ydziale budowy m aehin; prof. Dr. Dziwinski na W y
dziale ehemicznym.

— IV Bitgornju w Krölestwie Polskiem zm arl Aleksander 
Jerzmanowski, inzynier budowniczy powiatu bilgorajskiego prze- 
zywszy 64 lat. Zmarly byl wyehowaneem b. szkoly sztuk pieknych 
w W arszawie a nastepnie praktykowat w dawnym zarzadzie komu- 
nikacyi ladowyeli i wodnych w W arszaw ie, ktöry wöwezas byl naj- 
lepsza szkola dla mlodych budöwniezyeh.

— P. Seweryn Godzieliiiski autoryzowany geometra eywilny 
z siedziba urzedowa w Slotwinie zlozyl dnia 10 ezerwea b. r. 
przepisana przysieg§.

— Do Towarzystwa naszego przystajdl p. Jacek Ramza pod- 
inspektor Ekonomatu miejskiego w Krakowie.
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— P. Konstanty Smoliiiski otrzymaf od M agistratu krako- 
wskiego koneesya na  m ajstra ciesielskiego, zas p. Michaf Szezer- 
bufa koneesya na m ajstra kamieniarskiegö.

Posady do za jecia . — C. k. Namiestnictwo Dalmacyi w Za- 
darze rozpisafo konkurs na posade starszego inzyniera przy sfuzbie 
rzadow ej, w VIII klasie ru n g i , ewentualnie na  posade inzyniera 
vv IX klasie ran g i, dalej na posady jednego, ewentualnie dwöch 
adjunktövv budownietwa w X klasie rangi. Kandydaci winni opröcz 
odpowiedniej kwalifikaeyi posiadae znajomosc jezyka niemieekiego, 
serbsko-kroaekiego i wtoskiego.

— 0. k. Prezydium  galieyjskiej krajowej Dyrekcyi Skarbu we 
Lwowie ogfosifo konkurs na  posade gor i hutm istrza w X klasie 
r a n g i . ewentualnie posade asystenta salinarnego w XI klasie ran 
gi. Gföwnym warunkiem  ubiegania sie: ukonezenie studjöw w je
dnej z akademij gorniczyeli austryaekieli. Blizsze szezegöfy poznaö 
mozna z ogfoszenia konkursowego w Gazeeie lwowskiej z dnia 21 
ezerwea b. r. Termin zgfoszen do cztereeh tygodni.

Konkurs. Dyrekeya ezeskiej Kasy oszezednosei w Pradze roz- 
pisala konkurs na wykonanie szkieow dekoraeyi w otwartej halli 
srodkowej w gmaeliu sztuk pieknych „Rudolfinum“ w Pradze. W y- 
znaezono trzy nagrody; 3000, 2000 i 1000 Zfa. Termin konkursu 
do 15 m area 1891. 10 godziny rano. Blizsze szezegöfy otrzymac 
mozna od zarzadu domu „Rudolfinum“.

Licytacye . — W  c. k. Starostwie w Stryju odbedzie sie dnia 
3 lipea b. r. lieytacya ofertowa eelem oddania w przedsiebiorstwo 
budowli wodnyeh nowyeh i zaehowawezyeli na  rzeee Oporze pod 
Synowödzkiem i na rzeee Stryju od Synowödzka wyznego do mo
stu rzqdowego w mieseie Stryju, na  trzeehletni ezas od 1890 do 
1892 wlaeznie. Blizsze warunki do przejrzenia na miejseu licytaeyi.

— W e. k. Starostwie we Lwowie odbedzie sie dnia 4 lipea 
b. r. licytaeya ofertowa na dostawe szutru do konserwacyi krako- 
wskiego goseinea, w Iwowskim okregu budowniezym na lata  1891 
i 1892. Dostawa na rok 1S91 wynosi 5290 in® w eenie fiskalnej 
19574 Zfa, 10 et.

— W c. k. Starostwie w Stanislawowie odbedzie sie dn ia  8 

lipea b. r. licytaeya ofertowa na dostawe szutru do konserwacyi 
goscineöw panstwowyeli w stanisfawowskiin okregu budowniezym. 
w lataeli 1891. 1892, i 1893. Dostawa na rok 1891 wynosi dla 
wszystkieh cztereeh traktöw razem 11305 in® w eenie fiskalnej 
29,960 Zfa 84 l/„et.

— Generalna Dyrekeya austryaekieli kolei paiistwowyeh roz- 
pisafa lieytaeye na  roboty nadtorow e, eelem powiekszenia zakladu 
warsztatowego na staeyi w Nowym Saczu. Licytaeya odbedzie sie 
zapomoea ofert, ktöre maja byc najdalej do dnia 5 lipea b. r. go
dziny 12 w pofudnie wniesione do Dyrekcyi ruchu w Krakowie. 
Kosztorys wynosi 111,000 Zfa. Tylko ei oferenei, ktörzy sa w sta
nie udöwpdnie, ze tak  pod wzgledem inajatkowym jak  teelmieznym 
dorastaja do wysokosei powierzonego sobie zadania , moga liezye 
na uwzglednienie swoieli ofert. Zastrzezenie to wyraznie jest w ogfo- 
szeniu urzedowem umieszezone.

— Prezydium  e. k. Sadu obwodowego w Stanis-lawowie roz- 
pisafo na  dzieii 14 lipea b. r. ofertowa lieytaeye, w eelu zabez- 
pieezenia wykonania budowy aresztöw w Tl'utnaezu. Cena fiskalna 
wynosi 9267 Zfa. 791/2 ct. Blizsze warunki do przejrzenia na miej- 
scu licytaeyi tj. w Prezydium  c. k. Sadu obwodowego w Stanisfa- 
wowie.

Rözne. —  C. k. Namiestnictwo ogfasza, ze komisya reambu- 
laeyjna wraz z rozprawa expropryacyjna, z powTodu projektowanego 
podwyzszenia niwelety w klm. 46/47 na linii Gryböw-Zagorz, od
bedzie sie w Jasle dnia 10 lipea b. r. W ykazy gruntow zajac sie 
majaeyeh przejrzee mozna w Magistraeie m iasta J a s fa ,  zas zarzu-

ty mozna wnosic badz przy komisyi na miejseu, badz do o. k. 
Starostwa w Jasle.

— Z kolei Karola Ludwika donosza-, ze z dniem 20 b. m. 
zaezeto wydawac na  staeyach: Tarnowie, Ezeszowie, Jarosfawiu, 
Przem yslu , Lwowie, Brodach, Tarnopolu i Podwofoczyskacli, do 
poeiagöw pospiesznyeli bezposrednie bilety jazdy 3 klasy do w.ie- 
kszych staeyi kolei pofnoenej Cesarza Perdynanda.

— Z inseratu ogfoszonego w Gazeeie lwowskiej z dnia 21
b. m. dowiadujemy sie, ze gm ina m iasta Stanisfawowa zainierza 
przeprowadzie niwelacye m iasta i na tej podstawie ufozye program 
kanalizacyi. Teelmiey eheaey sie zajae ta  p raea  mieli sie zgfosie 
do 1 lipea b. r. pisemne lub osobiseie do bunnistrza in. Stanisfa
wowa. Spoznione to ogtoszenie nie pozwolifo nam  o tej sprawie 
zawiadomie na ezas naszycli ezytelniköw. Pozwalamy sobie zwro- 
eie uwage gmin rozpisujaeycli konkursa tego rodzaju, aby o za- 
m iarach swyeli daleko wezesniej ezynil'y ogfoszenia. Przez to daje 
sie moznosc korzystania z konkursu wiekszej liezbie teehnikow, eo 
tylko korzystnie na  wybör ludzi i sprawe sama oddziafae moze.

—  Zarz^d  T o w a rz y s tw a  naszego u c h w a lii, ie  w pogrzebie  
A dam a M ickiew icza T o w arzys tw o  wezm ie zbiorow y udzia l i na 
trum nie w ieszcza z to zy  w ieniec. O wyznaezenie miejsca w poeho- 
dzie odniösl’ sie Zarzad do komitetu pogrzebowego.

— C. k. Ministerstwo handlu w porozumieniu z Ministerstwem 
oswiaty ustanowifo przy tutejszej c. k. panstwowej szkoie przemy
sfowej komisya egzaminaeyjna dla maszynistow maszyn stafyeli 
i rueliowyeh.

— W dniaeh 23 i 24 h. m. zwiedzif tutejsza szkol'e przemy- 
sfowa Radca dworu Dr. A leksander Bauer, jako inspektor wydzia 
fow ehemicznych. Obeeny przy odbywajacym sie wfasnie egzamiilic, 
koneowym , sledzif praee abituryentöw, zajetyeli wykonywaniem 
prob teehnieznych z dziedziny näfeiarstw a i przeinysfu rolniczego. 
Nastepnie obradowaf z dotyezaeeini profesorami nad potrzebami 
wydziafu cliemieznego, i nad seislejszem speeyalizowaniem nauk 
w kierunku przemysfow krajowyeh. W ynik tej narady przodstawi 
Dr. Bauer ministerstwu. — Po odbytej inspekeyi udaf sie radea 
Bauer w towarzystwie Dyrektora Eottera do Poreby w eelu pozna- 
nia istniejaeej tamze krajowej szkofy garnearskiej, ktöra zwiedzif 
szezegöfowo. Z Poreby üdaf sin do Alwerni i u kilku garnearzy 
miejseowyeh rözpatrywaf tak sam sposöb pracy jakotez jakose wy- 
konanyeh wyroböw a to eelem naoeznego przekonania sie o stosun- 
kach i warunkaeh rozwoju tamtejszego przemyslu domowego.

Po powroeie z Poreby zwiedzif vv towarzystwie Prof. Dra 
Bandrowskiego nowo urzadzonij praeownie ehemiezna miejska.

— W  pierwszych dniaeh lipea uezniowie tutejszej panstwowej 
szkofy przemysfowej odbeda dwie wycieezki naukowe pod pr/.ewo- 
dnietwem profesoröw. W ydziaf m eehaniezny i chemiczny pod prze- 
wodem prof. Steingrabera i Stadtm iillera uda sie na Szlask i Mo- 
rawe eelem zwiedzenia zakfadöw przem ysfowyeh; zas wydziaf bu- 
downietwa, pod kierunkiein prof. Odrzywolskiego przedsiewezmie 
zdjeeia architektoniczne z zabytköw w Niepofomieaeh i Wisniczu . 
Ministerstwo oswiaty, udzielifo na  te wycieezki subweneya w kwo- 
eie 250 Zfa. chcac przyjse w pomoe niezaiiioznym uezniom zakfadu.

A utorow ie i n a k la d cy  iy c z q c y  sobie om öwienia sw ych w y- 
daw nictw , zechc^ nades lac po jednym  egzem plarzu ty c h ie  do 
R edakcyi.

Redaktor odpowiedzialny: W incenty  W dow iszew ski.

Nakfadem Krak. Tow. Teehnieznego. \V drukarn i Aleksandra Sfomskiego vv Krakowie.



Nr. 8. Rok IV.
P renu m era ta  z p rze se lka :

roczna . . 5 Ztr.
pöiroezna . 2 Ztr. 50 et.
kwartalna . 1 Ztr. 50 ct.

w N iem czech : 
roczna . . . .  JO m arek 
pö iroezna . . 5 m arek

w Rosyi: 
roczna . . . . 5 rubli.
pöiroezna . . . 2 ‘/a rubli
N r. pojedynczy  . . 25 ct.

K r a k o w  15 L ip c a  1890.
->•=

CZAS0PISM0
Wychodzi 1 i 15 w miesiaeu.

Zuzytkowane artykuiy beda 
wynagradzane zaraz.

Inseraty przyjm uja sie po 
cenie ]b '2 et. za cm.- je- 

dnorazowego ogtoszenia.

Eedakcya i Administraeya 
ul. Grodzka 29.

Towarzystwa Technicznego Krakowskiego.
T R  E S C :  Ohyzosd pociagöw i siuzba straznicza na  kolejach lokalnych. (C. d.) — Nasze drogi gminne. 

Peileton.

— Kvonika biezaea.

Chyzosc pociagöw i siuzba straznicza na kolejach 
lokalnych.

N apisa l

H E R M A N  D U N A J .

(Ciiig dalszy.)

ez powiekszenia liczby tych robotniköw, bez pod- 
wyzszania im placy i bez straznikow nawet, 
moznaby osiegnac prawie tak sarno dobre 

utrzymanie kolei jak obeenie, a w kazdym razie lepsza 
ströze kolejow a, gdyby chciano — chocby tylko na 
pröb§ — posluchac nastepujacej rady.

Trzeba tylko w odleglosciach mniej wiecej 1250 m. 
zbudowac domki, z izbg sluzbow^, stajnia, piwnica, 
wyehodkiem i studnia; miejsca na nie obierac w po- 
blizu przejazdöw kolejowych i w ten sposöb, aby 
z domku byl ile moznosci swobodny przeglad szlaku; 
kazdy dornek oddac do uzytku porzadnemu, pracowi- 
temu r o b o t n i k o w i  s t a l e m u ,  z o n a t e m u ;  stroze 
nad przejazdem obok domku powierzyc zonie robo- 
tnika; wreszcie kazdemu nadzorey szlaku dodac jako 
pomoenika i zastepee jednego nadstraznika. Robotnicy 
tacy, l'ozdzieleni na calej przestrzeni, musieliby tak 
czy tak obchodzic szlak kolejowy, dazgc do wspölnych 
miejsc roboczych i wracajac z tychze.

Bez straznikow za tem , przeglad toru möglby 
sie odbywac kilka razy dziennie i to przez rozmaite 
osoby. Opröcz tego mogliby i musieli czy to nadzorey 
szlaku czy nadstraznicy c o d z i e n n i e  rewidowac szlak 
i dozorowac robotniköw, nie bedac przeciazeni praca. 
I ym sposobem kazda kolej poboczna (möwimy tu tylko 
o tych, ktöre przewoza osoby) bylaby w calej swojej

rozciaglosci, c o d z i e n n i e ,  z wyjatkiem niektörych 
swiat i niedziel, przejrzana przez jednego nadzorczego 
urzednika. Nadto na kazde 1250 m. toru bylby przy- 
najmniej jeden przejazd strzezony, podezas gdy dzis 
prawie ani jeden nie jest nadzorowany.

Na kazdym z przejazdöw pilnowanych trzebaby 
ustawie zwykly elektryczny dzwonek sj^gnalowy i za- 
wiesic na wysokim , wolno stojacynr slupie zw jTh- 
dzwonek o d o n o s n y m  g l o s i e .  Ivobiety musialyby 
przed kazdym pociagiem wyczyscic na przejazdach 
rowki przytorow e; musialyby oczekiwac pociagu 
z choragwia lub latarnia w rece ; rozpöczynalyby 
dzwonic na 2 m i n u t  y przed przyjsciem pociagu, 
a koriczyly w minute po przejsciu tegoz. Przez to 
bylvby takze inne, pobliskie a niedozorowane przeja- 
zdy kolejowe dostatecznie ochronione, a przynajmiej 
lepiej jak dzis, bo dzwony na przejazdach, przy kaz
dym kierunku w iatru, sa dalej i lepiej slyszalne jak 
dzisiejsze dzwonki na parowozie, zwlaszcza, ze ude- 
rzanoby w nie na 2 minuty przed przyjsciem pociagu, 
zamiast na 20— 30 sekund jak sie teraz dzieje. Dzwonki 
parowozu i zapory kolejowe, nawet w tych miejscach 
gdzie sie obeenie znajduja, bylyby zbyteczne.

Z pociagu slyszanoby prawie nieprzerwane dzwo- 
nienie, co za blad uwazacbv mozna; zdaje nam sie 
jednak, ze do tego takby sie przyzwyczajono, jak do 
dzwonköw na parowozie i do loskotu sprawianego 
przez ruch pociagu. Zreszta. moznaby zamiast dzwo- 
nienia zaprowadzic widzialne telegrafy torowe i tanie 
zapory drogowe obslugiwane przez kobiety, a w obec 
dzisiejszych stosunköw byloby to ogromnem powiek- 
szeniem bezpieczenstwa ruchu. Stosownie do okoli- 
cznosci moznaby wprowadzic, jak na kolejach glöw- 
nych, takze rogatki mechaniczne. Zniesienie widzial- 
nych telegraföw torowych na kolejach glöwnych bylo 
i jest wielkim biedern, i liczne zderzenia pociagöw na 
wolnym szlaku przywioda koleje glöwne do przeko-



nania, ze telegrafy takie i sygnaly glosowe napowröt 
wprowadzic potrzeba.

Praktyka pokazala, ze kobiety potrafia dobrze ob- 
slugiwac przejazdy i ze niema obawy, aby sluzby swej 
nie pelnily, tem wiecej, ze nadzör nad niemi ze strony 
maszynisty, nadzorcy szlaku i nadstraznika bylby latwy 
a zreszta jedna sasiadka kontrolowalaby druga.

Dla zwiekszenia bezpieczeristwa ruchu mozna wpro- 
dzic cztery rodzaje dzwonienia a t o : Jednorazowe ude- 
rzenie z krötkiemi przestankami na oznaczenie jazdy 
w jednym; dwukrotne uderzenie z krötkiemi przestan
kami na oznaczenie jazdy w drugim kierunku; nie- 
przerwane szybkie dzwonienie jako sygnal zatrzyma- 
nia, i szybkie dzwonienie z przestankami krötkiemi 
jako sygnal alarmowy.

Robotnicy, nadstraznicy i nadzorcy szlaku mogliby 
sie bezpieczniej jak dzis po szlaku poruszac, bo slyr- 
szeliby dzwonki elektryczne a nadto dzwony przy prze- 
jazdach na 2 m inuty przed przyjsciem pociagu.

Robotniköw stosownych, trzebaby wyszukac, wy- 
tresowac w sluzbie policyi kolejowej i zaprzysiadz. 
W sröd nich mogliby sie znajdowac rekodzielnicjr, jak 
murarze, ciesle. stolarze, pokrywacze dachöw, szkla- 
rze, stawiacze piecöw, pokostnicy itp. ktörzyby mogli 
wykonywac naprawy budynköw, sprzetöw i narzedzi. 
Takich ludzi dosycby sie zglosilo; pisz^cy ma sam 
miedzy robotnikami juz obecnie duzo takich rekodziel- 
niköw i ciagle zglaszaja sie nowi.

Za sluzbe kobiet nie dawaloby sie wynagrodzenia 
pienieznego, ale bezplatne uzywanie domköw i uzyt- 
kowanie z gruntu i trawy w ilosci potrzebnej dla kaz-

AETYSTYCZNE ZASADY 
B U D O W A N I A  M I A S T .

(G ag  dalszy.)

’akie ustawienie zmusza wykonywac z wielkie- 
mi kosztami dlugie architektoniczne i dekora- 
tywne boczne fasady, gdy tymczasem przez 
czesciowe wbudovvanie oszczedziloby sie na 

tem wszystkiem , a natom iast frontowe fasady mo- 
glVby byc za to od dolu do göry z m armuru 
i jeszczeby zostalo pieniedzy na figuralna ozdobe- 
Nie tylko, ze przy wolnem ustawieniu nie mozna 
zobaczyc wszystkiego naraz, ale i do uzytku jest 
ono niekorzystnem, gdy tymczasem polaczenie ko- 
sciola z klasztorem , plebania lub szkolq byloby 
z wielu wzgledöw pozadanem , zwlaszeza w zimie 
i w czasach niepogody. Najgorzej zas wyehodzi na 
wolnem ustawieniu sam plac. Najczesciej z pierwotnej 
jego przestrzeni zostaje w najlepszym razie cokolwiek

dej familii. Pröcz tego za kazda trzecia niedziele otrzy- 
malby robotnik zaplat^, ale w tym dniu musialby za- 
stapic swoj^. zon§ w sluzbie i przejsc dwa razy, tarn 
i nazad, przestrzen 3. 1250 =  3750 m. dlug^. W  ra
zie nienagannej i sumiennej sluzby, powinniby tak 
mezczyzni jak kobiety otrzymywac np. na Boze Na- 
rodzenie, wynagrodzenie nadzwyczajne, rodzaj nagrody 
za pilnosc. W sparc udzielaloby si§ tak, jak dotad z fun- 
duszöw na to przeznaczonych, a wszyscy robotnicy 
musieliby wnosic wkladke do kasy pensyjnej i kasy 
chorych. Na wypadek wojny robotnicy tacy od pel- 

I nienia sluzby wojskowej wolnymi byc powinni.

Nie ulega watpliwosci, ze tacy robotnicy znalezlib)' 
sie wszedzie, bo opisane wyzej urz^dzenie przedstawia 
za wielkie korzysci dla ludzi, ktörzy zwykle zyjq w ma- 
lych, kiepskich, niezdrowych a drogich mieszkaniach, 
bez bydla i gospodarstwa. Przy pewnym i dobrym 
dochodzie uregulowalyby si§ ich zyciowe stosunki, 
a przez to poped do picia, robienia dlugöw itd. zmniej- 
szylby sie niepomiernie. Czqstka kwestyi socyalnej 
bylaby przez to rozwi^zanq, bo urzadzenie takie sta- 
nie si§ dla wielu familij dobrodziejstwem. W  razie, 
gdyby na miejseu ludzi stosownych braklo, mozna ich 
latwo zkadinqd sprowadzic.

Wszyscy ci s t a. 1 i robotnicy i ich zony, umieliby 
ocenic korzysci polaczone z ich stanowiskiem a przy- 
tem mieliby to przeswiadezenie, ze n i e  s a  u r z e d n i -  
k a m i  i nie podlegaja pragmatyce sluzbowej, ale w ra 
z ie  n i e s p e l n i a n i a  s w y c h  o b o w i a z k ö w  i z l e g o  
p r o w a d z e n i a  s i q m o g a  b y c  z a  1 4-d n i o w e m

szersza ulica dokola, ta k , ie  nazwa placu staje siij 
niemal komiczna. Ale mimo tego w calym swiecie 
stawiaja sie dzis koscioly prawie bez wyjatku w srodku 
placöw. To samo dotyczy tea tröw , ratuszöw i t. d . 
Azeby wszystko widziec, tworzy si§ dokola takich 
budowli monotonna pröznie, ktöra niszczy wszelka 
röznorodnosc efektöw. A jednak we W loszech n. p. 
potezne ciosy iforentynskich palacöw (Strozzi) dziala- 
jq, wspaniale nawet w wazkich tylnych uliczkach; bo 
taki palac uwydatnia sie podwöjnie, raz z bo k u , sto- 
jac przy wolniejszym placu, drugi raz z tylu w ciasnej 
uliczce. Dzis nie dose, ze sie wlasne twory architek
toniczne wznosi niekorzystnie, ale i dziela dawnych 
mistrzöw pragnie si§ uszcz^sliwiac przez oswobodzenie 
z obudowania — i to nawet wtedy, chociaz widac 
jasno jak na dloni, ze takowe byly skomponowane 
umyslnie dla swego otoczenia i ze nie zniosa oswo- 
bodzenia bez utraty calego efektu. Mania takiego oswo- 
badzania stala si§ modna chorobq, szczegölnie co do 
starych bram miejskich n. p. w Lubece, w Stendalu, 
Heidelbergu, Regensburgu i t. d. Najczesciej oswoba- 
dzanie takie przyczynia sie do zniszczenia jednego 
z najwazniejszych artystycznych momentöw w dawnem



w y p o w i e d z e n i e m , b e z  w s z e l k i c h  c e r e g i e l i  
o d d a l o n e m i .

To ostatnie jest bardzo wazne. Urzedniköw nie- 
dbalych nie mozna si§ tak latwo pozbyc. Juz dwa 
razy zdarzylo si§ mnie samemu, ze w obec moich za- 
rzutöw odpowiedzieli naganieni: Mam pracowac azeby 
sobie mundur zepsuc? Czegos podobnego nie mögiby 
sobie robotnik pozwolic. Byliby to nietylko robotnicy, 
na ktörych spuscic sie m ozna, ale ktörzy w razach 
nadzwyczajnych n. p. odgartywania zasp sniegowych, 
byliby doskonalymi nadzorcami i znaczna pomocnicza 
sila przy ogölnej strözy kolejowej.

W edlug potrzeby mogliby mezczyzni zast^powac 
swoje zony, w wypadkach zaslabniecia byloby zawsze 
zastepstwo.

Zapytac kto moze, jak sie rzecz ma pod wzgledem 
sluzby nocnej.

Na to pytanie latwo odpowiedziec.

N A S Z E  D R Ö G I  G M I N N E .

p § P l |f zem zrödla i strumyki dla rzek i potoköw, tem 
K V f lf  drog'i gminne dla kolei zelaznych i glöwnych 

goscincöw. Jak w rzeee tem wiecej wody, im 
liczniejsze zasilaja ja strumyki, tak samo 11a kolejach 
tem zywszy rueh bedzie, im wiecej dobrycli drog zlaezy 
je z powierzchnia kraju.

budownictwie miast t. j. z a m k n i e t e g o  c h a r a k t e -  
r u p l a c ö w .

Badanie sredniowiecznych i renesansowych placöw, 
szczegölnie we W loszech pod wzgledem zamknietego 
charakteru, przekonuje; do jakiego stopnia wlasnie 
ten moment przyczynia sie do harmonijnego dzialania 
calosci. W olna przestrzen wewnatrz miasta staje sie 
w ogöle placem dopiero pod wplywem zamknietego 
charakteru. Dzis zas nazywamy juz placem przestrzen 
powstalq przez objecie niezabudowanego miejsca 
czterema ulicami. Moze to byc sluszne w higienicznym 
i innym technicznym wzgledzie, ale w artystycznem 
znaczeniu niezabudowany plat ziemi nie stanowi je 
szcze miejskiego placu. Do takiego pojecia potrzeba 
bardzo wielu momentöw ozdoby, znaczenia, charakte
ru. Jak pokoje sa meblowane i puste, tak i place sa 
urzqdzone lub nieuporzadkowane; ale glöwnym wa- 
runkiem pokoju i miejskiego placu jest — zamknie- 
tosc przestrzeni. I tego zasadniczego warunku nie zna 
nowoczesne budownictwo miast. Dawni ludzie posia
dali na to röznorakie srodki; ulatwiala im to ciasnosc 
ulic, mniejsze potrzeby komunikacyi; ale w kazdym 
razie ich talent, ich naturalne uczucie w zamykaniu

A nie tylko ozywienie ruchu na glöwnych jego ar- 
teryach, wzmaga sie w miare dobroei drog gminnych, 
lecz co wazniejsza, dobry stan drog ty ch , przyczynia 
sie znakomieie do poduiesienia dobrobytu krajowego, gdyz 
dobre drogi gminne, obuizajac eene przewozu, pozwala- 
ja rolnikom i przemyslowcom, wieksze zyski ciagUtV; 
z produkowanych przedmiotow.

Korzysci zreszta drog dobrych sa powszechnie znane 
i uznane, a mimo to nasze drogi gminne pozostawiaja 
bardzo wiele do zyczenia.

Skladaja sie na to liczne powody, najwazniejszym 
z nich jednak jest: obowiazujaca ustawa drogowa.

Ustawa ta, uchwalona przez sejm krajowy w r. 1885. 
a obowiazujaca od r. 1886, juz w r. 1889, t. j. w lat 
trzy po swem urodzeniu. spotkala sie w tymze samym 
sejmie z wnioskiem zadajacym reformy ustawy drogo- 
wej. Jest to najwymowuiejsza jej krytyka.

I zaiste, nowella z r. 1885 byla pomyslem nader 
niefortunnym, z jednej strony bowiem pozostawila naj- 
wieksza wade dawnej ustawy: prestacye w naturze, z dru- 
giej utrudnila dzialanie Wydzialöw powiatowych przez 
zaprowadzenie miejscowych zarzadöw drogowych i po- 
ciagnela za soba uchwalenie „regulaminu wykonawczego“ 
oraz „instrukcyi rachunkowej“, ktöre obmyslane nader 
szczegölöwo i kunsztownie przy zielonym stoliku, nie 
licza sie nie a n ie , • ani z wiejskiemi stosunkami, ani 
ze stopniem oswiaty i silami iutelektualnemi ty ch , ktö- 
czy do nich stosowae sie maja.

Za dalekoby nas to zaprowadzilo, gdybysmy clicieli 
rozbierac i krytykowac poszczegölne przepisy wsponmio- 
nych dokumentöw, dose bedzie, gdy dla przykladu przy-

placöw okazuje sie z najswietniejszej strony. Niech 
posluzy za przyklad maly plac kosciola St. Giovanni 
w B rescii, gdzie naprzeciw monumentalnej budowy 
wylania sie z morza domöw przestrzen, ktöra odpo- 
wiada zarazem w mozliwym stopniu warunkowi za- 
mkniecia, biegnaeego jednym ciagiem. Czesto wpada 
jeszcze na taki plac druga ulica, ale w tym razie jest 
ona poprowadzona w taki zreczny sposob, ze przy- 
najmniej w najwazniejszych kierunkach w zroku, skie- 
rowanego na glöwne budowle, pozwala otrzymac za- 
mkni^ty obraz. To utrzymanie obrazu i to tak ogledne. 
ze wzrokiem nie mozna wyjsc z obrebu placu, bywa 
osiagane w najrozmaitszy sposob — a swiadczy za
razem o tak wyraznym celu, ze o samym przypadku 
nie moze byc mowy. I to nie pochodzi takze z przy
padku, ze przy wszystkicli starych placach mozna co 
do sposobu wpadania ulic zauwazyc System. wrecz 
przeciwny nowoczesnemu. Dzis jest regula, zeby na 
kazdym rogu placu dwie ulice pionowo sie przecinaly, 
przez co w- scianie placu powstaja wielkie dziury, 
ktöre sq przeciwne zamknietemu charakterow i, ale 
odosobniaja mozliwie tak zwane »bloki domöw«, 
o co chodzi nie malo. Dawniej natomiast bylo regula,
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toczymy, iz np. ..instrukcya rachunkowa“ zada w §. 1 . 
izby „zarzad miejscowych drög gminnych“ zalozyl i pro- 
wadzil:

1. Spis obowiazanych do prestacyi.
2. Preliiniuarz potrzeb budowy lub utrzymania drög 

gminnycli, wraz z preliminarzem pokrycia tycli potrzeb.
3. Dzienuik kasowy.
4. Kwitaryusze sznurowe.
5. Pamietnik drogowy.
(i. Inweutarze ruchomosci drogowych.
7. Zamkniecie rachunköw.
8. Kataster drög gminnych.
Wszvstko to nader potrzebne dokumenty, mogq.ce 

zadac dose pracy tegiemu buchalterowi, pytanie jednak 
zachodzi kto je ma na wsi prowadzic? Zarzad miejseo- 
wycli drög gminnych. Zapewne, lecz ktöz to jest teil 
zarzad? Zwierzchnosc gmiuna, alias wöjt, oraz przelö- 
zony obszaru dworskiego.

Watpie bardzo by 11a •dzicsieciu. jednemu chociaz 
przelozonemu obszaru dworskiego ehcialo sie zajac ta 
niewdzieczna praca, narazajaca na tysiaczne podejrzenia 
i niedowierzania anall'abetyeznych czlouköw gminy i ra
dy gminnej. Wöjt chocby umial czytac i pisac, bardzo 
rzadko, wyjatkowo tylko, potraii podolac tej pracy, ktora 
ostateeznie dostanie sie w rece pisarza gminnego i )»e- 
dzie tak wygladae, jak dzienniki kasowe i budzetv gmin 
wiejskich, ktöre po wiekszej czesci zadnej nie maja war- 
tosci. Nie dosyc zreszta, by kto to wszystko prowadzil’ 
liczyl i zapisywai, potrzeba jeszcze kogos eoby te za- 
piski i rachunki sprawdzal.

.Moze to robie beda delegaci drogowi ? Przez lat 8

ie  na rogach placöw wpuszczano, o ile moznosci, 
tylko jedne ulice, drugi zas kierunek odgaleziano 
w jej glebi, tak, ze z placu nie mögl byc widzianym. 
Co wiecej. Trzy lub cztery narozne ulice wpadajq na 
plac kazda w innym kierunku, co sie w czystym lub 
czesciowym stanie zdarza we Wloszech tak cz^sto, 
ze okolicznosc te trzeba uwazac za jedne ze swiado- 
rnie lub nieswiadomie panujacych zasad dawnego bu- 
downictwa miast. Taki »turbinowy« — ze tak powie- 
m y. uklad ulic jest najkorzystniejszym, bo przy jego 
zastosowaniu istnieje z kazdego miejsca placu tylko 
jedno »wyjrzenie«, a wiec i jedno przerwanie ogdlnego 
zamkniecia. Z przewaznej ilosci punktöw placu nie 
przerywa sie w ogöle cala jego rama, bo budynki na 
wejsciu ulic przecinaja sie perspektywicznie, tak ze, 
zakrywajac sie wzajemnie, niedopuszczaja, zeby mo- 
gla powstac nieprzyjemnie uderzajaca luka. Cala ta- 
jemnica takiego charakteru lezy w te m , ze ulice, 
wplywajace na plac, sa polozone katowo do kierun- 
köw wzroku, zamiast biegnac z niemi röwnolegle, 
jak zazwyczaj w naszych czasach. Najczystszy ty p te
go zmyslnego urzadzenia przedstawia tumowy plac 
w R aw ennie, ktöremu podobne sq. w P is to i, piazza

byl'em inzynierem Eady pow. i zna.lern duzo takich de- 
legatöw, a chociaz obowiazki ich ograniczaly si§ na do- 
noszeniu czy w powierzonyeh opiece ich gminach sa do- 
bre drogi i cale mosty, spotkal’em tylko jednego jedy- 
nego, ktory spelnial obowiazki te nalezycie; tym jednym 
bvl inzynier prywätny, mieszkajaey na wsi, w powiecie; 
o istnieniu innych wiedzialem tylko ze spisu, zawieszo- 
nego w sali Wydzialu pow. Jezeli Rada pow. ma inzy- 
niera, to on bedzie wykonywal te czynnosci; lecz eöz 
sie stanie z czynnosciami scisle inzynierskiemi, jezeli 
inzynier pow. przedzierzgnie sie w lustratora ksiag dro- 
gowyclr gminnych ?

Wniosek, zadajacy reformy ustawy drogowej, jrosta- 
wiony w sejmie, jak wspomnielismy wyzej w r. 1889. 
spowodowal Wydzial krajowy do rozeslania pomiedzy 
Wydzialy powiatowe okölnika, w ktörym zazadano od- 
powiedzi na nastepujaee pytania: „Czy przeniesienie ca- 
lej adnrinistracyi drög gminnych z dotychezasowych za- 
rzadöw i oddanie jej reprezentacyom powiatowym byloby 
wskazanem i nie przeciazylo tych reprezentacyi zby- 
tecznie ?

•Jak liezuego personalu i jakich kosztöw wymagalaby 
ta zmiana?

Czy zaprowadzenie przymusowej sptaty prestacyi dro
gowej zamiast dotychczasowej swobody splaty, lub od- 
robienia w naturze, byloby pod wzgledem ekonomicznynr 
korzystne? Czy dalöby sie nsprawiedliwic zaprowadzenie 
oplat od koni pozytkowych, a w dauym razie o ile da- 
loby sie przeprowadzic i irtrzymac w ewidencyi spisy 
koni i innych zwierzat, od ktörych mialyby byc uiszcza- 
ne oplaty drogowe?

S. Pietro w Mantui i t. p. Czesto uzywanym bywal 
do zamkniecia placu inny m otyw , mianowicie prze- 
rzucony wsröd ulicy i placu, szeroko rozpiety luk bra- 
mowy, ktory w widoku daje zupelnie nienaganne 
zamknieeie a liczy sie zarazem z wymogami komu
nikacyi. Przykladem tego rodzaju jest we Florencyi 
portyk Uffizziöw w najblizszem sqsiedztwie placu si- 
gnoryi z widokiem na rzeke Arno. W e W loszech nie 
ma w ogöle wi<jkszego m iasta, ktöreby nie zrobilo 
kilkakrotnego uzytku z tego motywu. Na pölnocy jest 
on takze swojskim ; dose wspomniec Langgasser-Thor 
w Gdansku z trzema przejsciami, podobnie w Brügge, 
Nymwegen, w Wiedniu, Dreznie i t. d. Lecz i to nie 
wyczerpuje jeszcze dawnvch srodköw zamykania pla
cöw. Trzeba wspomniec takze portyki i halle kolum- 
nowe, uzywane do wypelniania luk placowych z naj- 
lepszym skutkiem. Nieraz motyw ten Iqczy sie wielce 
korzystnie z lukami bramowemi jak n. p. na placu 
tumowym w Salcburgu, niekiedy zmieniajq si^ kolum- 
nady na architektoniczne uczlonkowanie scian, zamy- 
kajacych plac jak np. przy kosciele S. Maria Novella 
we Plorencyi lub przechodzq zgola w wysokie zamy- 
kajace mury, opatrzone pojedynczemi lub tryumfalno-



Pytania arcywazne, nad ktöremi warto, jak sadze, 
otworzye dyskusye.

Nieboszczyk Staiiezyk wygrat zaklad, iz w Polsce, 
najwigcej ludzi poswieea sie zawodowi lekarskiemu. Te- 
raz moznaby pojsc o zaklad. ze na wsi wszyscy poczy- 
tuja sie za inzynieröw, zdolnycb budowac drogi i mosty; 
jest to jedna z przyezyn zlego ich stanu i bardzo na to 
wplynac moze, iz wiele Wydzialöw pow. odpowie prze- 
czaeo na pierwsze z powyzszych pytaii. Tymczasem do 
budowania i naprawiania drög i mostöw potrzeba prze- 
dewszystkiem jednej skromnej rzeezy: odpowieiclnich fa- 
cliowych wiadomosei. Nie da sie zaprzeczyc, iz ogölnie 
biorae. zarzady miejscowycli drog gminnych wiadomo
sei takieli posiadac nie moga, ani nie sa w moznosei 
postarania sie o osobistosei wiadomosei te posiadajace. 
Jest to juz dostateczny powöd by na pierwsze pytauie 
potakujaco odpowiedziec, zostaje tylko do rozstrzygniecia 
kwestya, czy reprezentaeye powiatowe nie bylyby prze- 
ciezone, gdyby w ich reffe oddano cala administracya 
drög gminnych.

Zapewne, ze gdyby w dzisiejszym skladzie urzedöw 
tych reprezentacyi oddano im te czynnose podolacby j«j 
nie zdolaly. Nie podotal'yby zaröwno wowezas gdyby 
czlonkowie Wydzialöw sami, osobiscie, w charakterze 
delegatow, administraeye ta zajac sie chcieli. Nie podo- 
lalyby w tym razie, raz dlatego, iz delegätom brako- 
waloby, tak samo, jak dzis zarzadom drög gminnych 
miejscowych-, fachowych wiadomosei, a potem i z tego 
powodu, ze ciagla, jednostajna, systematycznosei wy- 

Jnagajaca p raca, nie da sie oprzec na czysto moralnem 
zobowiazaniu i wykonywac nalezycie za posrednietwem

lukowemi wjazdami jak  np. w starej biskupiej rezy- 
dencyi w B am berdze, przj-’ ratuszu w Altenburgu, 
przy uniwersytecie we Fryburgu w Bryzgowii itd. Po- 
dobne znaczenie mialy otwarte loggie na monumen- 
talnych budowlach, budowane najczesciej na dole, ale 
nieraz takze na wyzszych pietrach. Szczegölnie zas 
odpowiadaly celowü zamkni^cia placöw, — podeienia 
wzdluz domöw jak np. w Bolonii, w Münster, itd. 
Wszystkie wyliezone urzadzenia i formy budowlane 
laczyly sie w dawnych czasach niewymuszenie w S y 

stem zamkniecia placu. Dzis przeciwnie — dazymy do 
ich oswobodzania, co sie röwrna najczesciej zepsuciu 
dawnego ich eharakteru.

W charakterze placöw dawnego budownietwa miast 
ö d g r y w ä  b a r d z o  w a z n ^  r o l e  t a k z e  i c h  w ie l
k o s  c i f o r m a .  O ich formacie na szerokosc i wy- 
sokosc rozstrzygala wzajemnosc stosunku, jaki istnial 
miedzy placami a glöwnemi budynkami ich otoczenia, 
jako tez stanowisko i kierunek wzroku widza wzgle
dem glöwnych budynkow. Normalna gl^bokosc lub 
szerokosc placu jest wtedy, gdy widz stoi naprzeciwko 
glöwnego budynku, ktöry panuje nad cala placu sy- 
tuacya. Plac np. przed kosciolem Sta Croce we Flo-

houorowego urzednika, czy dygnitarza. W takim razie 
predzej lub pözniej sprawdza sie przenicowane przyslo- 
w ie : „jaka praca, taka placa“.

Cala administracya drög gminnych da sie przeniesc 
na reprezentaeye powiatowe z u p e l n i e  be z  ich"prze- 
ciazenia , ale pod tym tylko warunkiem, iz w kazdym 
powiecie zorganizowana zostanie nalezyta sluzba dro- 
gowa.

Sluzba taka toczy bezustanna walke z niszczaeemi 
silami przyrody, winna wiec byc zorganizowana sprezv- 
scie i podlegac nie zadnemu wieloglowemu komitetowi. 
ale jednemu czlowiekowi, posiadajacemu odpowiednie 
kwalifikacye.

lvto zajmowal sie administracya i utrzymaniem drög, 
ten wie, jak czesto trafiaja sie rozmaite niespodziane 
uszkodzenia i przeszkody y komunikacyi, ktöre szybko 
i nalezycie usuwac trzeba, jezeli droga na nazwe dobrej 
i nalezycie utrzymanej ma zaslugiwac.

Dziae sie to moze tylko wowezas, jezeli na ozele 
sluzby drogowej stoi kierownik odpowiednio uzdolniony 
a majacy prawo stanowezej decyzyi w pewnyeh okre- 
slouych granicach.

Obeenie dla drög powiatowych i nadzoru drög gmin
nych, w kazdym powiecie niemal inaezej zorganizowana 
jest sluzba drogowa. W niektörych jest inzynier pow.. 
drözniey drög pow. i wedrowni dröznicy dla drög gmin
nych, tych ostatnich zwykle zaledwo 4 lub 6-ciu na 
ealy powiat! Sa to jednak jeszcze najlepiej w sluzbe 
drogowa uposazone powiaty. W innych bowiem, istnie- 
ja tylko konduktorzy drogöwi i drözniey, a sa takie. 
gdzie pröcz drözniköw nie ma nikogo. a drogami po-

rencyi nalezy do w g l e b n y c h ,  bo chodzi o jego za- 
chowanie sie w'zgledem glöwnej fasady wspomnianego 
kosciola. To tez format tego placu, jego figuralna 
ozdoba — pomnik D anta — wszystko w ogöle jeät 
urzadzone w ten sposob, ze wydaje maximum wra- 
zenia. Jakoz wglebne place wtedy tylko dzialaja ko- 
rzystnie, gdy budynek dominujacy w ich glebi, a wiec 
na jednej z wazkich stron, wykazuje jednakie wymia- 
rowanie t. j. przewazne rozwiniecie na wysokosc, co 
bywa najczesciej przy glöwnych fasadach kosciolöw. 
Jezeli zas plac lezy przed budynkiem z przewaznem 
rozwinieciem na szerokosc, jak to bywa zazwyczaj 
przy ratuszach i palacach, to i plac powinien otrzy- 
mac format s z e r o k o s c i o w y .  Place przed kosciolami 
byw'aja tez w skutek tego w glebnem i, ratuszowe zas 
i palacowe szerokosciowemi. Wedlug tego postepowano 
przy ustawianiu monumentöw i innych ozdöb. Dobiym 
przykladem jest piazza Reale w Modenie, do ktörej 
przytyka charakterystycznie drugi plac S. Domenico; 
pierwszy szerokosciowy, drugi wglebny. Przy drugim 
zwwaca uwage, jak roztropnie odnosnie do tego for- 
m atu ulozono tu w-ejscia ulic, kierujac je wszystkie 
na kosciöl S. Domenico ze wzgledu na glöwny kie-



wiatowemi, oraz nadzorem drög gminnych zajmuje sie 
jako ezynnoseia poboezna sekretarz rady pow., albo na
wet kancelista!

Wiele znöw Wydzial'öw powiatowych, majacych in
zyniera, obawiajae sie by tenze nie mial za mato do 
czynienia i su tej, bo tysiaca zta. niedochodzacej zwyklo 
ptacy, za darmo nie zjadat, wklada na niego obowiazek 
skoutrowania kas gminnych, w cliarakterze delegata 
Wydzialu. Jest to nader nie praktyczne postepowanie, 
gdyz z jednej strony eierpia na tein czynnosei techni- 
czne inzyniera, z drugiej «kontra, ktöre zazwyczaj po- 
•laezone sa z sledczeini docliodzeuianii, odbywaja sie 
niedbale, raz dla braku czasu, powtöre dlatego, iz zdol- 
ny teclinik nie potrafi byc sprytnym sedzia sledezym, 
gdyz przeciwne to jest jego naturze.

.Jezeli sprawv drogowe w powiecie maja isd dobrze, 
to na czele stuzby drogowej stac powinien praktycznie 
j teoretycznie uzdoluiony teclinik, tak uposazony i po- 
stawiouy, by niögl miec nalezyta powage, a zarazem by 
mögt samodzielnie i smiato dziatac, odpowiadajac jedy- 
nie przed reprezentacya pow. za swe czynnosei, w ktö- 
rych drobnymi przepisami i drobnostkami krepowanym 
przez nikogo byc nie powinien. Zwac sie wiuien i nzy-  
n i e r e m  p o w i a t o w y m ,  albo inzynierem drög i mo- 
stow powiatowycli gdyby ten drugi tytut lepiej sie Wy- 
dziatom podobat. Tytut jest to niby rzecz btaha, w pra- 
ktycznem jednak zyciu wiele wazy, zwlaszcza na pro- 
wincyi, dlatego nie nalezy inzynieröw pow. przezywac 
inspektorami drogowymi lub teclinikami powiatowymi. 
Technik powiatowy powinien byc de facto inzynierem, 
dlaczegöz rau wiec odmäwiac tego tytutu?

runek wzroku. Przed koscioiem, ktöry nalezy do wbu- 
dowanych, przebiega ulica, nie ujmujaca w niczem 
zamknietosci i efektowi placu, bo kierunek wzroku 
pada na takowa prostopadle; za plecami zas widza 
wpadajg dwie ulice w kierunku kosciola — one wiec 
wzmacniaja jeszeze pojecie glöwnego kierunku, a nie 
szkodza zamknietemu charakterowi placu juz dlatego, 
ze nie moga byc widziane, jako lezqce za plecami 
widza. Korzystnym jest takze kontrast dwöch tak bli- 
sko siebie lezacych placöw’; dzialanie kazdego z nich 
poteguje sie przez przeciwny efekt drugiego; jeden 
jest bowiem wielkim, drugi maiym, jeden szerokoscio- 
wym, drugi wglebnym czyli wysokosciowym, na je- 
dnym dominuje fasada palacowa, na drugim koscielna 
budowa. W  takich sytuacyach, podobnie jak na kaz- 
dem prawdziwem dziele sztuk i, odkrywa sie z przy- 
jemnoscia coraz nowsze pieknosci, coraz odrebniejsze 
sposoby dzialania na widza.

Jak format tak i wielkosc dawnych placöw zostaje 
w stosunku wyraznie dostrzegalnej zgodnosci z domi- 
nujacymi budynkami. Maly plac nie pozwala najez^- 
sciej dojsc monumentalnym budowlom do wywarcia 
pelnego wrazenia; zanadto wielki jest jeszeze nieko- ,

Obowiazkiem inzyniera bytoby prowadzic cata admi- 
nistraeye drög gminnych i powiatowycli, wykonywae 
potrzebne pomiary, plany, kosztorysy i obliczenia, pro
wadzic, a raczej kierowac robotami.

Poniewaz roböt tych miatby inzynier bardzo duzo, 
natomiast jednak bvtyby one stosunkowo dosyc tatwe, 
hastem jego i catej administracyi drogowej powinno byc: 
„j a k n aj w i e c e j  r o b i c , j a k  11 aj  m 11 i e j p i s a c“.

Wszelkie wykazy, rachunki itp. powinny byc zredu- 
kowane ad minimuin, a inzynier nie powinien urzedo- 
wac w biurze przy stoliku, lecz przewaznie w polu, na 
drodze.

Inzynier sam , bez pomoeniköw, bytby wodzem bez 
wojska. Powinien wiec miec do pomocy rysownika, ktö- 
ryby zarazem petnit funkeye pisarza, oraz wedtug roz- 
legtosci powiatu, dwöch lub trzech nadzorcöw drogo- 
wych i odpowiednia ilosc drozniköw.

Najodpowiedniejszymi rysownikami byliby mtodzi te- 
chnicy, rozpoczynajiicy dopiero swöj zawöd, ktörzy na 
tem stanowisku przebywali by pierwszy termin praktyki 
i wiele mogliby sie nauczyc.

Nadzorcy drogowi weale technikami byc nie potrze- 
buja, celowi swemu bowiem wtenczas tylko odpowiedza, 
jezeli zajma stanowisko takie, jak podmajstrowie murar- 
scy, ciesielscy itp. Ich zadaniem bytoby spetniac pole- 
cenia inzyniera na miejscu budowy i bezposrednio nad- 
zorowac drozniköw.

Nadzorca przeto powinien znac sie praktycznie na 
robptaeh ziemnych i brukarskieh, oraz umiec dobrze 
czytac, pisac i rachowac.

Droznicy wreszcie wiuni byc t^gimi robotnikami, od

rzystniejszy, bo nawet najpotezniejsze budowle wydaja 
sie w stosunku do niego — malemi. Zludzeniem jest 
m niem ac, ze z rzeczywistq, wielkosci?i placu wzmaga 
si$ röwniez nasze uczucie co do jego wielkosci. Jak 
na innych polach uczuciowego dzialania, tak i tu po- 
kazuje sie , ze przy efektach, pot^gujacych sie stale, 
wzrost uczucia nie moze dotrzymywac kroku i ustaje 
wreszcie zupelnie.

Tak samo ma sie rzecz z placami. Przy malych 
rozmiarach moze wrazenie wielkosci placu wzrösc 
znacznie przez dodanie wqzkiego pasa o kilku metrach 
szerokosci, ale jezli plac i tak juz wielki — to podo- 
bnego przyrostu weale si§ prawie nie dostrzega, a przy 
bardzo wielkich placach stosunek miedzy placem a przy- 
leglemi budynkami rozwiazuje sie wreszcie zupelnie. 
Czynnikiem , rozstrzygajqcym o wielkosci placu, jest 
takze szerokosc ulic, jakie wpadaja na niego. W qzkie 
ulice dawnych miast dopuszczaly takze tworzenie mniej- 
szych placow. Dzis zas jedynie dla zgluszenia samych 
szerokosci ulicznych potrzeba juz olbrzymich prze
strzeni. Nasze norm alne szerokosci ulic od 15  do 28 
metröw wystarczaly dawniej jako szerokosciowy i dlu- 
gosciowy wymiar niejednego pieknego placu kosciel-



ktörych nie koniecznie wymagac trzeba znajomosci wiel
kiego i matego abecadl'a, chociaz znajomosc ta pozada- 
naby byla.

Powiat sredniej wielkosci o 80 gminach, potrzebo- 
walby: jednego iuzyniera, jednego rysöwnika, dwöch 
nadzorcöw drogowych, 16 do 20 dröznikow, nie liczac 
dröznikow powiatowych, ktörych jako utrzyrnywanyeh 
z funduszu drög powiatowych nie licze i ktörzy juz i te
raz wszedzie istnieja.

Stajemy teraz przed najtrudniejsza kwestya — kwe
stya kosztöw takiej organizacyi.

Inzynier powiatowy, czy tez drög i mostöw pow., 
by podolal swenui zadaniu, musi oddac mu sie calko- 
wicie i nie wiele liczyc moze na poboczny zarobek, ktö- 
rego zreszta na prowincyi obficie nie zuajdzie; powinien 
przeto miec taka place by z niej w r a z  z r o d z i n a  
mögt wyzyc, pröcz tego zas albo milowe, albo ryczai’t 
tak duzy, izby zen utrzymanie pary dobrych koni bylo 
mozliwem. Co najnmiej przeto powinien pobierae 1600 
zl’a. pl'acy i 400 zl'a. na wyjazdy. ßysownik zarobie mu
si chociaz po 40 zl'a. miesiecznie tj. liczac okragio 500 
zl'a. rocznie; nadzorey po 400 zl’a. a droznicy chociaz 
po 150 zl'a. Dla przecietnego powiätu, roczny koszt 
utrzyinama sluzby drogowej wyniösl’by przeto: 

inzynier z kosztami podrözy 2000-00 Zl'a.
r y s o w n i k ............................. 500-00 „
2 nadzorcöw po 400 zla. . BOO'OO „
20 drozniköw po 150 zl’a. . 3000-00 „
ewentualne koszta podrözy

nadzorcöw i rysöwnika . 200-00 „
ßazem . 6500 00 Zl'a.

nego i dawaly wdzieczny, zamkniety obraz. Oczywiscie 
mozebnem to bylo tylko przy zrecznem prowadzeniu 
ulic w dawnych miastach i ich szerokosciach od 2 do 
8 metröw. Jakiemi zas olbrzymiemi rozmiarami musi 
sie rozporzadzac dzisiaj, aby uwydatnic jako tako plac, 
lezacj- przy nowoczesnej glöwnej ulicv, majacej 50 do 
60 metröw szerokosci! :) Cöz powiedziec w obec ta 
kiej ulicy, jak Avenue de l’Arc triomphal w Paryzu, 
ktöra ma 142 m etry szerokosci. Co za roznica w po- 
röwnaniu z dawnemi stosunkami! 58 do 142 metr. 
sa to srednie rozmiary najwiekszych placöw w staro- 
dawnych miastach. Im wieksza przestrzen, tem mniej- 
sze zazwyczaj dzialanie, bo budynki i monumenty nie 
mogq jej ostatecznie doröwnac — dotrzymac kroku. 
W ostatnich czasach skonstatowano osobna choröb§ 
nerwöw tj. wstret do placöw. Ludzie maja podobno 
doznawac pewnej obawy, przykrego uczucia, gdy maja 
przechodzic przez wielki pusty plac. Z artystycznego 
stanowiska doznaja tej choroby takze ludzie formo-

0  R in g s tra s se  w W ie d n iu  m a  57 m etrö w , e sp la n a d a  w H am - 
b u rg u  50 m t r . , u lica  » U n te r  den  L in d e n «  w  B e rlin ie  58 m tr. 
szerokosci, u lica  D ie tla  w K rak o w ie  58 m .

Zwazywszy, iz obeenie Wydzialy powiatowe, c-o naj- 
wyzej okolo 2000 zl’a. na si'uzbe drogowa wydaja, oraz 
ze terazniejsze budzety powiatowe po wiekszej czesci 
kwoty 20 tysiecy nie dosiegaja, powyzsza suma jest 
znaczna, a przynajmniej wyda sie taka Wydzial’om 
i spowodowac moze opozycye przeciw przeniesieniu ad- 
miiiistracyi drög gminnych 11a reprezentaeye powiatowe.

Zaradzic temu i ulzyc powiatom möglby sejm kra- 
jowy, stosujae tak od niedawna popularny system sub- 
weneyi; a mianowicie zamiast zaopatrywac w nie od- 
wiaty od czasu do czasu jak röwniez zamiast od czasu do 
czasu tylko wspierac je porada tecbniczna inzynieröw kra- 
jow ych: obdarzyc powiaty stal’a snbwencya i stal’a porao- 
ca, przez przyjgcie wszystkieh inzynieröw i rysowniköw 
pow. 11a etat krajowy. Wöwczas wykazana wyzej cyfra 
zredukowal'aliy sie do 3000 zl'a. i nie mogl'aby sluzyc 
za argument przeciw zniesieniu zarzadöw miejscowyeh 
drög gminnych, stanowisko inzynieröw zas, ktörych 
w tym razie möglby mianowac Wydziat krajowy na 
przedstawienie odnosnego Wydzial'u pow ., zyskal'oby 
bardzo na powadze i znaczeniu. (1). n.)

Eustacliy Sm ialowshi.

—  ------

K R O N IK A  B IE Z A C A .

Personalia . Z listy awansöw na kolei panstwowej wyjmujemy 
nastepujace dane, 0 ile odnosza sie do personalu inzynierskiego.— 
W randze \ 'l  mianowani zostali inspektorami z ptaea 2200 Zla..

wani z kamienia i bronzu i zapewne z tego powodu 
wola male dawne place, anizeli dzisiejsze wielkie a puste 
I slusznie, bo jakiez rozmiary musza przybierac po- 
sagi na takich olbrzymich przestrzeniach ?! — musza 
b_\-c najmniej podwöjnej, potröjnej naturalnej wielkosci 
i wiecej. Pewne subtelnosci sztuki S4 z göry niemo- 
zebne na takich placach. Na dawnych malych placach 
ogarnia nas dziwne swojskie uczucie; we wspomnie- 
niu rosna one do olbrzymich rozmiaröw, bo w fan- 
tazyi wielkosc artystycznego wrazenia wstepuje na 
miejsce rzeczywistego efektu. Z dzisiejszemi wielkiemi 
placami ma sie rzecz przeciwnie; one maleja we wspo- 
mnieniu ; ale i tak sa zawsze jeszcze za wielkie w po- 
röwnaniu nicosci swego artystycznego dzialania. Naj- 
szkodliwszy wplyw wywieraja wielkie rozmiary placöw 
na otaczajace dziela budowlane. Mimo wyezerpania 
wszelkich srodköw przez architekta, aby im nadac 
okazala postac, mimo jego sadzenia sie na imponu- 
jace rozmiary, budowle na placach dzisiejszej wielkosci 
nie moga byc nigdy dose wielkiemi, nie sa w stanie 
doröwnac wysilkowi duchowych artystycznych i mate- 
ryalnych srodköw. (D. n.)

Jan  Wdowissewslci.



dodatkiem pers. 400 Zfa i kwat. 700 Zfa. pp. Iglatowski Jözef 
i Szukiewicz Karol. W randze \  II z pfaea 2000 Zfa. i dodatkiem 
kwat. 600 Zfa. pp. Szurek Gustaw starszy inz ., z pfaea 1600 Zfa. 
i dodatk. kwat. 600 Zfa. pp. Drewnowski Ignacy in/,., Klein Jan . 
naezelnik staey i; Bartelmus Ludwik inz.

W  randze V III z pfaea 1500 Zfa. i dodatk. 500 Zfa. pp, 
Kozubski Jan  kontrolor telegraföw; Möller Antoni inzynier; Ku- 
czyiiski M aryan in/ . ;  — z pfaea 1400 Zfa. i pow. dodatkiem pp. 
Iszkowski Mieliaf i nz , ; Orostowiez Aleksander i nz. ; — z pfaea 
1300 Zfa. i z pow. dodatk. pp. Lipezyiiski Jözef in z .-ad j.; Wrzo- 
sek Tomasz inz.-adj.: Sclileichstecher Jözef inz.-adj.;

W randze IX z pfaea 1200 Zfa, i dodatk. kwat. 400 Zfa. pp. 
Ciochon Jözef naezelnik staey i; z pfaea 1100 Zfa. 1 pow. dodatk. 
pp. Namysfowski W fadysfaw in z .-ad j; z pfaea 1000 Zfa. i pow. 
dodatk. pp. Maywalt Zygmunt inz.-adj.; Gürtler Stanisfaw inz.-ad j.; 
Jarosiewiez Jan  inz .-ad j.: z pfaea 900 Zfa. i pow. dodatk. pp. Je- 
lonek Stanisfaw inz.-asyst.; Kolm Jözef inz.-asyst.; Gebhard Gu
staw inz.-asyst; Wejwoda Waefaw inz.-asyst.; Hotter Stanisfaw 
inz.-asyst.; Nelken Samuel inz. a sy s t.; Eberhard Feliks inz.-asyst.

W  randze X z pfaea 800 Zfa. i dodatkiem kwat. 300 Zfa. 
pp. W echsler Antoni inz .-asyst.; Kriegler Edw ard inz .-asyst.; Pa- 
jak  Kazimierz inz.-asyst.; Sehneid Jözef inz.-asyst.; z pfaea 700 
Zfa. i pow. dodatk. 300 Zfa. pp. Krzanowski Aleksander inz.-asyst,: 
Kirchner Alfred inz.-asyst.; z pfaea 600 Zfa. i pow. dodatkiem pp. 
Stekel Henryk inz.-asyst.; l o s  hr. Leon inz.-asyst.; Sehrenzel E d
m und inz.-asyst.; Sehercinger Roman inz.-asyst.; W ichsel Mauryey 
inz.-asyst. —

— 0. k. Ministerstwo skarbu zamianowafo w sfuzbie utrzy- 
mywania ewideneyi katastru podatku gruntowego geometre ewiden- 
eyjnego i klasy, J a n a  L e  o h a ,  starszym  geometra ew ideneyjnym ; 
geometre ewideneyjnego II klasy, W f a d y s f a w a  Z a k l i n s k i e -  
go, geometra ewideneyjnym I  k lasy; adjutowanego elewa ewiden- 
eyjnegö M a r c y a n a  G f o w a e k i e g o ,  i nie adjutowanego elewa 
ewideneyjnego M a r y  a n  a M r o c z k o  w s k ie g 'o ,  geometrami ewi- 
denoyjnemi ii  k lasy; nie adjutowanego elewa ewideneyjnego L a 
d e n s  z a  B e d r o n k a .  adjutowanym elewem ewideneyjnym, w koh- 
eu prywatnego urzednika teehniczno-lasowego J ö z e f a  C h r z a n o -  
w s k i e g o  i byfego adjunkta pomiarowego dla Bosnii i Hereogo- 
winy A n t o n i  e g o  T u r k i e w i c z a ,  nie adjutowanymi elewami 
ewideneyjnymi.

L ieytaeye . — W eelu wykonania w dwuletnhn torminie 1891 
i 1892 podwyzszenia gosciiica panstwowego Samborskiego pod Ko- 
niuszkami wraz z budowa trzech mostöw nr. 50, 51 i 52 odbedzie 
sie w dniu 29 lipea 1890 o 12 godzinie w pofudnie w c. k. Sta
rostwie w Samborze licytaeya ofertowa.

Kwota flskalna na  podwyzszenie goseinea z poszutrowaniem 
wraz z ustawieniem poreezy drogowych i rozebraniem mostu nr.
49/8 w y n o s i ............................................  62.045 Zfa. 33 et.
na budowe mostu nr. 5 0 / 7 % ........  3.454 „ 80 „

„ 51/7 . . . . . .  3.292 „ 87 V2 „
„ „ 52 i m ,  . . . . . 837 „ 79

Razem . 69.630 Zfa. 79 l/2 et.

Blizsze warunki tyezace sie tego przedsiebiorstw a, jako to ; wy- 
kaz een jednostkowyeh, kosztorys sumaryezny, plany, ogölne i szeze- 
götovve warunki budowy, przejrzane byc moga w wymienionem e. k. 
Starostwie gdzie takze w powyzej ustanowionym terminie licytaeyi, 
najpözniej do godziny 12 w pofudnie wniesione byc m aja oferty 
zaopatrzone m arka sfemplowa na 50 ct. i wadyum wynoszace 5%  
eeny fiskalnej z wymienieniem zädanego wynagrodzenia nie tylko 
cyfram i, ale takze literaini.

Nakfadem  Krak. Tow. Teehnieznego.

- -  Celem zabezpieczenia budowy nowej szkofy w Bfaszkowej 
z pomieszkaniem dla nauezyoiela i dostarezenia potrzebnych dla 
tejze szkofy sprzetöw w drodze przedsiebiorstwa odbedzie sie na 
dniu 3 listopada 1890 w kaneelaryi e. k. Rady szkolnej okregowej 
w Pilznie o godz. 9 przed pofudniem publiczna licytaeya.

Cena wywolania wynosi 2252 zf. 60 ct.
W adyum  10°/o tejze eeny.
W arunki licytaeyi, plan i kosztorys moga byc w kaneelaryi 

e. k. Rady szkolnej okregowej przez pp. Przedsiebioreöw przejrzane.
— W eelu powiekszenia kilku budowli staeyi Buezaez e. k. 

kolei panstwowych na szlaku Stanisfawöw-Husiatyn beda dotyeza- 
ee roboty w przyblizonej sumie kosztorysowej 75.200 Zfa. w dro- 
d/.e ofert rozdane.

Ogölne warunki do wnoszenia o fert, jakotez szezegöfowe prze- 
pisy, opisanie roböt, dotyezaee plany moga byc przejrzane w e. k. 
Dyrekcyi ruehu we Lwowie (Inspektorat konserwacyi na  dworeu 
kolei lwowsko-ezerniowiecko-jasskiej) vv przepisanyeh godzinaeh 
urzedow ych, gdzie rövvnoczesnie na zadanie blizsze vvyjasnienia 
i dotyezaee formularze oferty udzielane beda.
Oferty wedfug przepisu sporzadzone, nalezyeie ostemplowane i opie- 
ezetowane, jakotez zaopatrzone napisem „Oferta na roboty vv eelu 
powiekszenia budowli na staeyi w Buczaczu“ nalezy wniese najpö
zniej dnia 18-go lipea 1890, 12 godzina w pofudnie do e. k. Dy- 
rekeyi ruehu we Lwowie (Inspektorat konserwacyi na  dworcu kolei 
lwowsko-ezerniowiecko-jasskiej)

— W eelu zabezpieczenia dostawy szutru dla konserwacyi gosein- 
ea panstwowego vv zöfkiewskim okregu budowniezym vv Iatach 1891 
1892 i 1892 odbedzie sie. dnia 29 lipea 1890 w e. k. Starostwie 
w Zöikvvi rozprawa lieytae.vjna przez skfadanie pisemnych ofert.

Dostawa na rok 1891 wynosi dla tego traktu 6240 metröw 
szesc szutru w kwocie fiskalnej 25790 Zfa. 60 et,

Blizsze warunki tyezace sie tego przedsiebiorstwa jako tez wy- 
kaz p rzestrzen i, na ktöre szuter dostawionym byc m a, oraz ilosc 
tegoz, przejrzane byc moga w wymienionem c. k. Starostwie w go
dzinaeh urzedowych:

Rözne. —  C. k. Ministerstwo handln udzielifo kolei Lwöw- 
Bel'zec (Tomaszöw) koneesye na budowe i utrzymywanie vv ruelm 
nastepujacych kolei dojazdowyeh (Schleppkähnen) ■. 1) kolei doja- 
zdowej od projektowanej linii Lwöw-W inniki lwowskiego tramwaju 
parowego, ktörej jedna odnoga ma prowadzie do e. lt. gföwnego 
urzedu efowego we Lwowie i starego m agazynu tytoniowego, druga 
do nowego m agazynu tytoniowego; 2) i kolei, ktöra ma stanowic 
pofaeztnie dworea kolejowego w W innikaeh z tamtejsza, c. k. fa- 
bryka tytoniu.

Skrzynka Redakcyi.
Panu W. Z. w JV. Dziekujemy za nowa pi'ace. Bedzie uzyta. 
Panu y . P. w Gr. Juz drugi raz posefamy. Tym razem wszy

stkie numera.
Panu K . K . we Lw . Z braku miejsca dopiero vv nastepnym  

numerze.
Panu F. W. w B . W ysefamy rövvnoczesnie wedfug zavlania. 
P anu M . D. w K r. Teleskop! Teleskop!! Teleskop!!!

Autorow ie i n a k la d c y  zyczqcy sobie om owienia sw ych w y- 
daw nictw , zeclica nadeslac po jednym  egzem plarzu tychze  do 
R edakcyi.

Redaktor odpowiedzialny: W incenty  W dow iszew ski.

W drukarni Aleksandra Sfomskiego vv Krakowie.



Nr. 9. Rok IV.
P renu m era ta  z p rze se lkq :

roezna . . 5 Ztr.
pölroczna . 2 Z tr. 50 ot.
k w arta ln a  . 1 Ztr. 50 et.

w N iem czech: 
roezna  . . . .  JO m arek 
pö lroczna , . 5 m arek

w R o s y i: 
roezna . . . .  5 rub li
pö iroezna . . . 2‘/2 ru b li 
N r. pojcdynczy . . 25 ct.

K r a k o w  1 S ie rp n ia  1890.

CZASOPISMO
Wyeliodzi 1 i 15 w miesiaeu.

Zuzytkow ane artyku l’y beda 
w ynag rad zan e  zaraz.

In sera ty  przy jm uja sie po 
eenie 11/2 et. za cm .” je- 

dnorazow ego ogioszenia.

R edakeya i A dm in istracya  
ul. G rodzka 29.

Towarzystwa Technicznego Krakowskiego.
T  R E S C : Cbyzose pbciagöw  i s luzba  strazn ieza  n a  kolejaeli lokalnyeh. (Dok.) —  N asze drogi gm inne. (D ok.) —  N otatk i teehniezne. 

B ibliografia i lito ratu ra. —  K ronika biezaoa. —  Feileton.

Chyzosc pociagöw i sluzba straznieza na kolejach 
iokalnych.

N apisal

H E R M A N  D U N A J .

(Dokoiiezenie.)

luzba noena — gdzie ona vvogöle istnieje — zna- 
cznieby sie zmniejszyla po wprowadzeniu wiek- 
szej chyzosci jazdy; juz teraz rzadko kiedy na 

kolejach pobocznych kursuja pociagi miedzy godzina g. 
wieezör a 4 . godz. rano, zatem mezczyzni, gdzie tego 
wymaga potrzeba, mogliby pröcz wykonvwania roböt 
torowych, badz przy pierwszym badz przy ostatnim po- 
ciqgu, dozorowac przejazdöw obok swych domöw 
i dzwonic, ta k , zeby dla kobiet istniala zawsze i je- 
dynie, co najwyzej dwunastogodzinna sluzba. Przez te 
nieznacznq nadwyzke praey mezkiej, wealeby nie na- 
stapilo ani przeciqzenie ani powi^kszenie kosztdw. Po
ciagi kursujace miedzy godzina 9 . wieezör a godzina 
5 . rano zatrzymacby powinny obeenie dopuszczalna 
najwiekszq chyiosc jazdy i przy nich zaniechacby nie 
mozna dzwonienia z parowozu.

Azeby uzyskac poglad na koszta jakieby za sob4 
poci;(glo zaprowadzenie opisanego wy/.ej sposobu strözy 
kolejowej, w poröwnaniu do obccnego stanu, wezmiemy 
znowu za przyklad szlak Insterburg-Elk. Jest on i i 8 ' 8  

km. dlugi i ma na otw artym , 104.4 km. dlugim
torze 20 posterunköw strazniczych, skladajacych sie 
z 18 strazniköw, jednego stalego pomocniczego ströza, 
trzech pomocniczych strazniköw, ktörym sie rachuje 
codziennie po ewiere dnia sluzby i z 9 kobiet. Od po- 
lowy listopada do polowy marca, zatem przez 4 mie-

siace w roku (wedlug potrzeby i dluzej) zatrudnia si§ 
pröcz wymienionych jeszeze 17 pomocniczych strazni
köw, ktörzy codziennie robia sluzbe ewieredniowa. 

Koszta wynosza rocznie:
Placa 18 s t r a z n ik ö w ................................... 12440 M.
W artosc uzytkowania mieszkan i grun-

töw 18 X 2 0 0 ...................................
Dzienna placa stalego pomocniczego

straznika 365X i ' 3 0 .......................
Dzienna placa reszty strazniköw po

mocniczych (3 X 365 +  17 X 
, 1-30

120) - ........................................
4

Dzienna placa kobiet 9 X 3^5 X ° '5  
Zastepstwo niedzielne strazniköw, sta

lego pomoenika i kobiet (18—|- 1 —(—9)
52

3600 M. 

475 M.

1019  M. 

1642 M.

X I ’3 ° ........................................

Zastepstwo niedzielne reszty pomo-

631  M .

eniköw X X 52 +  17  X 1-30 193 M.

Zastepstwo z powodu choroby i urlopu
s t r a z n ik ö w ........................................  380 M.

Zapomogi i wsparcia dla strazniköw
okolo 18 X 2 0 .....................................  360 M.

Razem 20740 M.
W  razie, gdyby sie faktem stalo zamierzone po- 

wiekszenie plac dla funkcyonaryuszöw kolejowych, 
koszta powyzsze znacznieby si^ zwiekszyly; nadto ro- 
sn4 one w miare lat sluzby strazniköw.

Skutkiem proponowanej przezemnie strözy kolejo
wej, trzebaby zamiast dotychczasowych 20 posterun
köw strazniczych ustanowic 104400 : 1250 =  84 po- 
sad strazniczek i 7 nadstrazniköw; zamiast 17  prze
jazdöw (wlacznie z owemi w rogatki opatrzonemi) 
strzezonych obeenie, byloby strzezonych 84 a tylko 54 
zostaloby bez strözy.
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Koszta wyniosiyby rocznie:
Procenta od kosztow wylozonych na 

nabycie gruntöw i budowe, jakotez 
koszta utrzymania domöw mie- 
szkalnych, gruntöw i dzwonköw 
84 X  200  16800 M.

Placa 7 nadstrazniköw wraz z war- 
toscia uzytkowa 7 domöw mieszkal- 
nych i gruntöw 7 X  1100 • • 7700 M.

S 2
Zastepstwo niedzielne —- X ^ X 1 ^ 0 T̂ 93 M.

Zastepstwo chorych kobiet okolo 84X
3 X 0 7 0   176 M.

Nadzwyczajne nagrody (na Boze Nar.) 1500 M.
Wieksze spotrzebowanie materjalu

oswietlajqcego (84— 20) 3 . . 192 M.
Razem 28261 M.

Röznica wynosilaby zatem obecnie 28261— 20740 
=  7521 m arek; po wprowadzeniu wyiszych plac juz 
mniej, a koszta te , jak udowodnilismy poprzednio, 
z pewnosciaby sie wyröwnaly oszczednosciami, uzy- 
skanemi przy utrzymaniu szlaku.

W  obec tego zyskaloby sie d a r m o  nastepujace 
korzysci: wieksza chyzosc jazdy; pewna ströze kole- 
jow^ i sygnalizowanie; schrone podczas slöt dla nad- 
zorcöw szlaköw, nadstrazniköw, stalych i niestalych 
robotniköw; umniejszenie wydatköw z funduszu pen- 
svjnego i z kasy chorych; dla robotniköw dobre, 
zdrow'e mieszkania wraz z gospodarstwem i g run tem ; 
wygodniejsza, a zatem szybsza pomoc lekarska dla 
familij robotniczych, w ogöle korzystniejsze warunki

zycia dla tychze; dobry nadzör robotniköw; uproszczona 
rachunkow osc; racyonalniejsze dostarczanie materya- 
löw i narzedzi do miejsca roböt.

Pröcz tego usun^loby si§ jedno, istniejqce juz, wiel- 
kie niebezpieczeristwo, na ktöre, jak pokazemy, zamalo 
zwracano uwagi.

Moze niestety nadejsc chwila, ktöra zazq.da od ko- 
leji lokalnych spelnienia wielkich poslug a röwnocze- 
snie odbierze im duzo sil roboczych. W öwczas koleje 
bedq. zniewolone ströze toru i utrzymanie tegoz po- 
wierzyc s t a r s z y m  ludziom nieznajacym sluzby kole- 
jow ej, ktörzy nadto ani w dzieri ani w nocy nie 
bed^ mieli dla spoczynku i podczas sloty najmniej- 
szego schroniska.

Natomiast podlug propozycyi naszej — kolej n.ia- 
laby w kazdej chwili i na kazde 1250 m. odleglosci 
dwie osoby pewne, ze sluzba i sygnalizowaniem obe- 
znane mianowicie m§za i zone.

Takze w 84 domach robotniczych i 7 domkach 
nadstrazniköw znalazloby sie pomieszczenie dla zwiek- 
szonej chwilowo strözy. Korzyscia nie do pogardzenia 
byloby i to, ze kazdy nadzorca szlaku, mialby w nad- 
strazniku pomocnika swego, ewentualnie zastepce, 
a jasna jest rzecza, ze w razie wojny obecni nadzorcy 
szlaku zostawieni bez zast^pcöw, w sluzbie swej na 
dlugich przestrzeniach wydolacby nie mogli.

Ztad wynika, ze pominawszy nawet wszystkie inne 
korzysci, juz dla samego interesu obrony krajowej 
domy robotnicze budowacby si§ powinno; procentöw 
od kosztow zakupienia gruntöw i budowy, oraz ko- 
sztöw utrzymania budynköw nie powinno sie wiec

ÄBTYSTYCZNE ZASADY 
B U D O W A N I A  M I A S T .

(Oiag dalszy.)

aumeister w swojem dziele o budownictwie 
m iast, zarzuca nadto wielkim otwartym pla- 
com, ze nie przynoszq. zadnej korzysci zdro- 

w iu , lecz tylko upal i kurzaw e, a niekiedy sprawiaja 
zamieszanie w komunikacyi. Mimo to przesadzamy 
sie w wytykaniu olbrzymich placöw, — o tyle tylko 
chyba slusznie, ze to odpowiada przynajmniej röwnie 
ollarzymim szerokosciom naszych glöwnych ulic. Szcz e -  
g ö l n ^  t e z  p r z y k l a d a m y  w a g e  d o  b i e g u  u l i c  
p r o s t e g o  j a k  s z n u r  o g o d z i n a c h  d l u g o s c i ,  
a z w l a s z c z a  d o  p l a c ö w ,  r e g u l a r n y c h  n a  
w l o s e k .  Dawniej bylo zupelnie inaczej, czego do- 
wodzi caly szereg typowych nieregularnych placöw. 
Przyczyna ich nieregularnosci lezy w ich powolnym 
histöry'cznym rozwoju ; prawie kazde osobliwe skrzy-

wienie mialo jakis celowy pow öd: juzto nieistniejqcy 
dzis sciek wody, juzto droge albo nieregularnie wznie- 
siona budowle. Do^wiadczenie uczy, ze te nieregular
nosci nie tylko nie dzialaja nieprzyjemnie, lecz ow- 
szem poteguj^ naturalnosc, budz^, interes, a przede- 
wszystkiem wzmagajq, malowniczosc obrazu. Azeby 
ocenic granice, do jakich moga dochodzic nieregular
nosci , zanim si? je dostrzeze i niemilo zostanie nie- 
mi dotkni^tym, potrzeba doktadniejszego poröwnania 
ze scislym planem miasta. Widz jest wogöle sklon- 
nym idealizowac nieröwnosci natury w duchu dokla- 
dnej regularnosci. Krzywe k^ty i place utrwalaj^ sie 
we wspomnieniu b^dz jako zupelnie albo przynajmniej 
prawie regularne i prostolinijne. Slawna Piazza d’Erbe 
w W eronie nie przedstawia sie w pami^ci ze swa 
wielkq, nieregularnosciq jako plac. Niemniej osobliwym 
jest rozbrat miedzy rzeczywistym planem a obrazem, 
jaki zostawia w wyobrazni Piazza S. Maria Novella 
we Florencyi. W  rzeczywistosci jestto plac pieciobo- 
czny, we wspomnieniu utrzymuje sie jako czworobok. 
Pochodzi to niezawodnie z tqd , ze w rzeczywistosci 
zawsze tylko trzy strony placu mozna objqc okiem 
n a raz , krpt zas dwöch innych zostaje niewidziany za



wstawiac w rachunek, czyli ze od sumy 28261 marek 
nalezy odci^gn^c (8 4 -1 - 7 — 18) 2 0 0 =  14600 marek. 
pozostaje zatem na proponowanq ströze 28621— 14600 
=  13661 m arek, czyli 20740— 13661 =  7070 marek 
oszczednosci, nie möwiqc juz nie o oszczednosciach 
jakieby w utrzymaniu kolei zyskac mozna.

Obrachunek powyzszy dano tylko dla przykladu 
i byc moze, ze dla wielu innych kolei i dla innych 
stosunköw, cyi'ry podane nie bed^ scisle prawdziwe 
i odpowiednie, ale sadzimy, ze nawet to nie powinno 
odwiesc zarzadv kolejowe od ponoszenia ofiar pienie- 
nych na zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu, gdyz idzie 
tu o zycie ludzkie i obronq panstwa.

N A S Z E  D R O G I  G M I N N E .

(Dokonezenie.)

Nastepno pytanie kwestyonarza postawione jest tak, 
jakby pragnicto na nie przeczaca otrzymae odpowiedz...

Wediug §. 12-go terazuiejszej ustawy placa wszyscy 
11a drogi 3 °/0 °d podatköw bezposrednich i odrabiaja po 
4 dni,  na wsi z kazdego „numeru“, w miasteezkaoh 
od kazdej rorlziny. Te 4 dni wolno obeenie odrobic 
lub splacic. (h.lyby t§ wolnosc zniesiono. i zadano ko- 
niecznie splaty tych dni w pieiiiadzach, to drogi zyska- 
lyby na tem nie malo i pözbylibysmy sie raz przecie 
„ d r o g o w e j  p a i i s z c z y z n y “ ; ten sposöb jednak wy-

plecami widza. Ludzimy sie röwniez co do prosto- 
lub tepokatnosci wzajemnego polozenia tych trzech 
stron, bo dokladnosc prawdziwego oznaczenia kata 
golem okiem jest nawet dla zawodowego rzecza tru- 
dnfj.. Plac S. Maria Novella jest szczegölnym ze wzgle- 
du na piekne efekta, jakie wytwarza.

Czemze jest wobec takich zjawisk wartosc ukladu 
na wlos regularnego?

Czem wytlumaczyc, ze czesto nawet szalenie nie- 
regularne dawne place nie wyglgdaja z le , gdy tym
czasem nieregularne katy nowoczesnych ukladöw dzia- 
lajq. zawsze bardzo niekorzystnie ?

Niezawodnie tem , ze dawne nieregularnosci sa 
prawie zawsze tego rodzaju, iz si^ je dostrzega do- 
piero w planie, w naturze zas nie zwraca na nie 
uwagi. Przyczyna zas tej okolicznosci tkwila zapewne 
w t em,  ze  d a w n e  u k l a d y  n i e  b y l y  t w o r z o n e  
n a  r a j z b r e c i e ,  l e c z  p o w s t a w a l y  p o w o l i  i n  
n a t u r a ,  przyczem ludzie sami przez sie uwzgledniali 
to wszystko, co in natura wpada w oczy, a wszystko 
inne, co sie tylko na papierze staje widocznem, tra- 
ktowali z obojetnoscia. Na wszystkich placach wlp-

rugowania jej wywolalby powszechne niezadowolnienie 
i sprawiedliwymby nie byl, gdyz wöwezas we wsi ka- 
zdy chalupnik, w miasteezku zas najubozszy wyrobnik, 
placicby mnsial roezuie co. najmniej 1 Zla. 20 et. Dla 
ezlowieka, ktöry nieraz tygodniami calymi nie ma ceuta 
w kieszeui, 12  dziesiataköw stanowi nie mala kwot^. 
Zreszta oplata taka, rozlozona ua wszystkich czlonköw 
gminy jednakowo, bylaby nader niesprawiedliwa, tak 
samo jak sa teraz owe dni 4 , odrabialne w naturze lub 
sptaealne gotöwka. Dzis bowiem na wsi najubozszy cha- 
lupnik, ktöry koni nie ma i drogi nie psuje, placi ua 
nia tak samo, jak najzamozniejszy gospodarz liczne ko- 
uie i bydlo chodujacy. Oorszy stosunek jest jeszeze 
w miasteezkaoh, tu bowiem zupelnie ten sam ciezar 
obarcza najbiedniejszego wyrobnika, ktöry nawet obea- 
sami drogi nie psuje, bo cale lata boso eliodzi, jak 
i krociowego kupea lub przemyslowca, zuzywajacogo 
drogi bez ustanku transportami swoieh wyroböw lub 
towaröw.

Kto widzial robote drogowa odrabiaua za darmo, 
czyli tak zwany „szarwark“, ten nie moze niczego go- 
recej prnguac, jak zuiosienia tego zabytku sredniowie- 
cznych czasöw; do osiagniecia jednak tego dobrego 
celu, nalezy uzyö dobrycli sposoböw i zamieuie presta- 
eye naturalna ua taka oplate, ktöralty Sprawiedliwie 
rozlozona byla.

Nie da sie zaprzoezyc, iz im kto wiekszy majatek 
posiada, tem bnrdziej badz posredniö, badz bezposrednio 
drogi zuzywa; gdy zas oplacany podatek fosnie propor- 
cyonalnie do posiadanego mienia, najsprawiedliwiejby 
byto wszystkie wydatki drogowe pokrywac dodatkami

skich miast widocznem jest dazenie do wykrojenia 
wglßbnego placu przed fasad4 kosciola i zyskania jak 
najlepszych punktöw obserwacyi dla tego glöwnego 
przedm iotu; dlatego tez nieregularnosci leza zawsze 
za plecyma patrzaeegö. A wiec i nieregularne place 
przedstawiaja sie tarn w pewnej rytmice i spokoju, 
poniewaz röwnowäga mas i utrzymanie stanowczych 
glöwnych warunköw zapewniaja je mimo wszelkich 
nieregularnosci. One tez dowodza, ze scisla symetrya 
i nienaganna geometryczna regularnosc nie stanowia 
weale warunköw koniecznych, do osiagniecia malo- 
wniczych i architektonicznych efektöw. Malowniqzosc 
i harm onijnosc, ktöre sie uwydatnia czesto przy oma- 
wianiu starych budowli zam kow ych, dotycza jeszeze 
w wyzszej mierze budownietwa m iast, bo ono obejmuje 
ealose bez poröwnania jeszeze röznorodniejsza, anizeli 
budownietwo grodöw. Ono tez moze i powinno byc 
prowadzone z jeszeze wieksza swoboda, bo w jego 
obrebie sa röznorakie m otyw a, ktöre moga byc ujete 
z jednego stanow iska, a nie beda sobie bynajmniej 
przeszkadzaly wzajemnie. Zgola, im wieksza röznoro- 
dnosc, im bogaetwo motywöw jest wieksze, dopu- 
szczalne i pozadane, tem godniejsza potepienia staje
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do podatkow, tak jak pokrywaja sie, obeenie wydatki 
drög krajowych i powiatowyeh.

Dodatki te inogtyby byc gminne, lub powiatowe.
W pierwszym razie, inzynier pow. obliezytby eo 

roku, ile kazda z gniin powiatu, potrzebuje na rok na- 
stepny na drogi i mosty, poczem w budzety tych gmin 
wstawionoby odnosne kwoty i jako osobny podatek na 
drogi sciagnieto wraz z innymi pödatkaini, tak od gmin, 
jak i obszaröw dworskich.

W drugim razie, obliczylby koszta utrzymania, wzgle- 
dnie budowy kazdej poszczegölnej drogi gm innej, a wy- 
nikla stad sume Bada pow. wstawil'aby w swöj budzet 
i nastepnie po sciagnieeiu podatkow otrzymal'a jako oso
bny dodatek pow. na drogi gminne.

Mojem zdaniem teil drugi sposob byl'by praktyczniej- 
szym i sprawiedliwszym; zdarza sie bowiem czesto. iz 
mala gmina ma bardzo duzo drög i mostow, podczas 
gdy inna dnza i zamozna nie ma ich niemal weale, lub 
bardzo mal'o. Zdarza sie röwniez, iz gmine przecina 
droga publiczna, bez ktörej gmina ta najzupel'niejby sie 
obeszi'a, utrzymywac ja jednak m nsi, bo jezdza uia in- 
ne sasiednie gminy. Otöz przy systemie dodatköw gmin- 
nych röznice te pozostaja i pokrywacby je trzeba sub- 
wencyami z funduszöw powiatowyeh, przeciwnie utrzy- 
miijac drogi z dodatköw powiatowyeh : röznice te zu- 
peluieby wyrugowano a gminy zamozniejsze i ludniejsze 
wspieralyby ubozsze i mniejsze, a licznemi drogami 
obarezone.

Czy powiatowe, czy tez gminne dodatki zastapilvby 
dotyehezasowe röznorakie powinnosci drogowe, zawsze 
zyskanoby podwöjna nader wiblka korzysc: zröwnanie

co do tych obowiazköw gmin z obszarami dworskimi 
i wyrugowanie „panszczyzny drogowej“, jak wloseianie 
nasi zwac zwykli prestaeye w naturze.

Ze drogi, a zwlaszeza mosty zyskalyby 11a takiej re- 
forinie, to nie ulega watpliwosci.

Co do mostow, to dzieki przepisowi, iz obszar dwor- 
ski obowiazany jest dostarczac potrzebny 11a nie mate- 
ryal drewniany, w wartosci nieprzekraczajacej 5°/0 opl'a- 
canych przez tenze obszar bezposrednich podatkow, sta- 
wiaja sie powszeclmie budowy te wylacznie z drzewa 
i to najcz.esriej nader lichego. Majac zamiast materyalu 
gotowe pieniadze moznaby przynajmniej mniejsze mosty 
jak np. przepusty, budowac z trwalszego materyalu. 
Beton w tym eelu bylby bardzo odpowiednim. I tak, 
przepust O’ß m. sw. szeroki, a 0.9 m. wysoki, koszto- 
walby z betouu okolo 80 ZIa. i trwalby dlugie lata, 
tymezasem mostek drewniany 0 tych samych wymiarach, 
ktory zgnije w lat kilka, gdyby policzyc materyal i ro
bote, przedstawia, w okolicy srednio zalesionej, war- 
tosc przeszlo stu ZIa. — Blugpsc przepustu w obit ra- 
zacli przyjmuje w koronie drogi 6'00 m.

Wiadomo jak inarnuje sie sily robocze, przy robo- 
tach drogowych szarwarkowych. Do roboty takiej ludzie 
wyehodza jak najpözniej i robia mozliwie jak najmniej, 
a jezeli rozda sie im robofe na wymiar, robia niodbale, 
jak za napasc.

Dla przykladu, jak wiele traci sie przy odrabianiu 
powinnosci drogowej w naturze, wezrny cyfry, oparte 
na dlugoletniem doswiadezeniu.

Azeby kilometr gminnej, niezwirowanej drogi, 0 me- 
tröw szerokiej, na miejscu röwnem, obkopac rowami

sie wy^rubowana regularno^c, bezcelowa symetrya 
i monotonnosc nowoczesnych ukladöw.

Dazenie do symetryi wzroslo do stopnia modnej 
choroby. Pojecie symetryi stalo sie u wszystkich rze
cza biegla. SJowo to rozumieli starozytni inaczej, ani- 
zeli my; oni nie znali teoretycznego zwierciadlanego 
podobienstvva na prawo i lewo od osi. Slowo »syme
trya« wyraza w starozytnej literaturze cos takiego, 
na co dzis nie mamy wyrazu; nawet Vitruvius mu- 
sial je opisac jako »operis membris conveniens Con
sensus« lub zastapic je wyrazem »proportio«. Jakoz 
proporeya i symetrya byly w starozytnosci w istocie 
tem samem. T ak utrzymalo sie to pojecie przez sre- 
dnie wieki. Dopiero gotyckie »Bauhütty« zaczely dzia- 
lac symetrycznemi osiami z pojeciem jednakowosci 
na prawo i lewo.

Pisarze renesansu uzywaja juz wyrazu symetrya 
w tem znaczeniu.

Odtad idea symetrycznosci zdobywa sobie swiat 
coraz bardziej; z planu budowli osiowych przechodzi 
na place i ulice, az wreszcie staje sie jedynie zba- 
wczym czynnikiem w niszych matematycznych i cyr- 
klowych czasach. Do jakiego to zas dochodzi stopnia,

swiadczy najlepiej okolicznosc, ze krajowa bawarska 
ustawa budownicza z r. 1864 wymaga nawet jako 
glöwnego estetycznego momentu . zeby przy fasadach 
unikac wszystkiego, »coby s y m e t r y e  i o b y c z a j -  
n o s c  m o g l o  o b r a z a c « .  W  ten sposob powstala 
legenda o regularnych i nieregularnych placach; wy- 
tworzylo sie mniemanie, ze tylko piervvsze sq pipkne 
i odpowiednie dla monumentöw, — naturalnie w geo- 
metrycznym srodeezku. Sluszne to w ograniczeniu na 
nowoczesne uklady placöw, ale zupelnie falszywe 
w mysl dawnego budownietwa miast. Przeciwnie; nie- 
regularne place potrafia objqc jeszcze wiecej pomni- 
köw i posagöw, anizeli regularne, bo warunki do usta- 
wienia ich sa na takich placach röznorodniejsze i ko- 
rzystniejsze do izolowania motywöw, gdyby sobie go 
miano zyczyc.

Tworzenie grup z placöw jest we W loszech tak 
czestym motywem, ze grupe placöw dla centrum 
miasta przy glöwnych budynkach mozna uwazac nie
mal za regul§, a pojedynczy plac za wyjqtek. Wiqze 
sie to znowu z charakterem zamknietosci placöw 
i z glöwnym motywem wbudowywania kosciolöw i pa- 
lacöw. Za przyklad niech posluzy piazza G rande, pi-
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0 minimalnych wymiarach i tor jej lialezycie w owal 
wvröwnac, potrzeba, uzywajac szarwarku, 700 dni ro- 
boczych. Liczac wartose dnia tylko po 25 centow, otrzy- 
nnuiiy jako koszt roboty 175 Zta. Tymezasem taka sa
ma robota, w tej samej miejscowosei oddana robotnikom 
w akord, kosztowala po 10 et. od 1 mb. drogi, czyli 
100 Zta. i wykonana byta daleko lepiej i doktadniej.

Najsilniejszy zarzut, jaki mozuaby uczynic zamianie 
prestacyi w uaturze, na dodatki podatkowe jest t en , iz 
wiesniak nasz juz i tak przeeiazony jest podatkami. ze 
przeto trudnoby mu bylo ptacic jeszeze wyzsze dodatki 
gmiune, lub powiatowe, podezas gdy obeenie z latwo- 
scia odrobic moze tych 4 dni,  do ktoryeh jest obowia- 
zany.

Zarzut ton, na pozör, bardzo impoaujaey, po bliz- 
szem zastanowieniu sie nad n i m, okazuje sie zupelnie 
blahym; bo gdyby drogi gmiune budowano i napra- 
wiano za gotöwke, mozuaby roboty wykonywae w od- 
powiedniein ezasie, na przednowku, gdy wloscianie |
1 mieszkaiicy malych miasteczek nie maja zarobku. Wöw- 
czas roboty te dla potrzebujaeych statyby sie prawdzi- 
wein dobrodziejstwem; a gdy kupey, przemystowey i za- 
mozniejsi rolniey w robotach tyeli udzialuby nie brali, 
ubodzy lnieliby nie zty zarobek i odobraliby z lichwa to, 
co w dodatku drogowym zaplaeili. Ptaciliby w jesieni, 
a odbierali z procentem na wiosne i bytaby to dla nieh 
niejako przymusowa kasa oszczednosei.

Sa kraje, w ktoryeh na potrzeby drogowe, istuieje 
oplata od zwierzat pociagowych. Optata taka do pewne- 
go stopnia jest usprawiedliwiona, bo naturaluie im kto 
wiecej zwierzat takich posiada, tem bardziej zuzywa

azza delle Legna i piazza Torre w Modenie. Tu cho- 
dzilo o uwydatnienie bocznej fasady kosciola w widoku, 
na piazza delle Legna o uwydatnienie konchy, na p. 
T orre o uwydatnienie wiezy. Kazdy z tych placöw 
jest sformowany odpowiednio do glöwnego przedmiotu 
i pod wzgledem zamknietosci obrazu jest rzecza skon- 
czona. Ten przyklad i liczne podobne naprowadzaja 
na m ysl. jakoby pojedyncze fasady budynköw spo- 
wodowaly po prostu utworzenie odpowiednich im pla
cöw, — w celu doprowadzenia kazdego z nich do 
najkorzystniejszego efektu. Jakoz doskonale dostraja- 
nie si§ czesci kosciola trudno tlumaczyc przypadkiem. 
To pewna, ze tylko ten rodzaj ukladu placu dopu- 
szcza najwyzsze wyzyskanie wszelkich pieknosci mo- 
numentalnej budowy. Stworzono w ten sposöb trzy 
place i trzy miejskie obrazy, z ktoryeh kazdy jest 
inny, a kazdy stanowi ealose, zamknieta w sobie har- 
monijnie; gdy zas uwzglednimy, ze to wszystko osia- 
gnieto na jednym jedynym kosciele, to trudno zaiste 
wymagac w iecej! W  najlepszem swietle wystepuje tu 
mqdra ekonomia dawnych mistrzöw, ktörzy malemi 
srodkami, umieli tworzyc wielkie rzeczy. Te metode 
ukladu placöw moznaby nazwac poprostu m e t o  d a

okoliczne drogi. Lepsze to w kazdyrn razie, niz „pah- 
szczyzna drogowa“, nie sadze jednak by lepszem bylo 
od dodatköw na eele drogowe. Do „ z u s z l a g ö w “ ju- 
zesmy przywykli, ze na nas wrazenia nie robia, a py
tanie zachodzi, czy oplata od zwierzat poeiagowyeli nie 
wywaiiaby ujemnego wplywu na cliow koni roboczych. 
ktöry i tak jest zaniedbany a dzwiga sie dopiero zw.olna, 
dzieki usilowaniom Towarzystwa gospodarczego.

Na zakoiiczenie wspomniec jeszeze rnusze, iz wloscia- 
nie nasi rozuinieja dobrze , iz doznaliby ulgi w razie 
zamienienia prestacyi w naturze na dodatki do podatköw 
na eele drogowe i jezeli w r. 1886 wprowadzenic no- 
wej ustawy, dzieki drobiazp'owym przepisoni „regulami- 
nu wykonawezego“, napotkalo na nieehee, a nawet 
i opör, to nie mala role grala w tym razie zawiedziona 
nadzieja, iz „panszczyzua drogowa“ zupelnie zniesiona 
zostanie. Eustacliy Smialowshi.

N O T A T K 1  T E C H N 1C Z N E .

Tanie chotlniki mozajkowe. W Krakowie od roku 
zeszl'ego robiono pröby z ehodnikami mozajkowymi, skla- 
dajaeemi sie z dobieranego zwirn t l u e z o n e g ö  i piasku. 
Ohodniki takie wykonane na probe w nowo otwartej 
ulicy Siemiradzkiego; w ul. Wislnej i Dietlowskiej, oka- 
zal'y sie weale trwalymi, wygodnyini w ehodzeniu i ta- 
nimi.

Kobota ehodnika takiego jest nader prosta.

n a j w y z s z e g o  w y z y s k a n i a  m o n u m e n t a l n y c h  
b u d o w l i ;  kalda osobliwa fasada otrzymuje swöj 
wlasny plac — i na odwröt — kazdy plac swa mar- 
murowa fasade.

Jedne z najwspanialszych kombinacyj kilku placöw 
stanowi serce W enecyi: plac sw. Marka i Piazetta. 
Pierwszy ma charakter wysokosciowy czyli wglebny 
ze wzgledu na fasade sw. Marka, a szerokosciowy ze 
wzgl^du na Prokuracye; drugi jest szerokosciowym ze 
wzgledu na front palacu Dozöw, ale przedewszystkiem 
wglebny ze wzgledu na okazaly widok na Canale 
Grande ku S. Giorgio Maggiore. Jeszeze trzeci malv 
plac przytyka z boku do S. Marka. Tyle pieknosci 
jest na tym jednym skrawku swiata zjednoczonych, 
ze nigdy jeszeze zaden malarz nie wymyslil nie pie- 
kniejszego pod wzgledem architektonicznej sceneryi: 
ani Tizian, ani Veronese, ani slawny Canaletto.

Prawdziwa to siedziba wielkiej potegi ducha, sztu
ki i przemyslu.

(Dok. nastapi).

■Jan Wdowiszewshi.



Pomiedzy sciana domow, a obsadzka ustawiona na
lezycie z bortöw. pienköw lub nawet l'amanego kamie- 
uia,  albo miedzy dwoma takiemi obsadzkami, wybiera 
sie ziomifi na 16 cm. gl'eboko, dno wybraue l'ozyska 
nalezycie plantuje i sypie na nie miekki zwir tl'uezony, 
najlepiej wapienny na 8 cm. grubo, ubija i przesypuje 
piaskiem na 5 cm. grubo. Na tym piasku ukl'ada sie 
drobne kamyki 5 do 7 cm. w srednicy mierzace i ty- 
lez glebokie o ile mozuosci pl’askie i ostrokaüezaste sci- 
sle jeden przy drugim jak bruk pieiikowy lub kostkowy 
tylko bez zwracania uwagi na wiazanie sie fug, gdyz to 
byloby nie mozliwem. Kamyki te powinny byc ul'ozone 
röwno wedlug liuijki i wystawac okol'o 2 cm. ponad 
obsadzki, by je pözniej mozna bylo nalezycie ubic. Po 
ul’ozeniu kamyköw przesypuje sie je piaskiem, jak zwy- 
kly bruk i ubija tarankiem. majacym u dol'u przekröj 
25/25 cm., a 25 do 30 klg. wazacym. Ubijanie to trze
ba dwukrotnie powtörzyc uwazajac by powierzchnia 
chodnika byla doskonal'a pl'aszczyzna.

W Krakowie 1 m. 2 takiego cliodnika z porfirowych 
kamyköw kosztuje, na miejscu röwnem:

1 m. 2 kamyköw porfirowych mierzo- 
nych w gotowym bruku . . . .  0.60 zl'r.

0.1 m 3 piasku . . . .  0.09 zl'r.
0.08 in3 zwirn tl'uczonego wapiennego . 0.16 zl'r.
Kobota z rozsypaniem i ubiciem zwirn 

i plantowaniein oraz wybraniem ziemi _ 0.65 zl'r.
Kazetn 1.50 zl'r.

W razie uzycia kamyköw wapiennycb 1 m 2 koszto- 
walby 1.10  zl'r.

Tahszym od chodnika tego jest tylko bruk z kamie- 
nia l'amanego, po ktörym jak wiadomo bardzo nicwy- 
gödnie chodzic.

Kodzaj ten ehodniköw powinienby znälese zastosowa- 
nie po naszych miasteczkach, da sie bowiem l'atwo z ka- 
zdego szutru wykonac. E. Smialowski.

Podziurkowane szyby okienne. W kwestyi prakty- 
cznego odnawiauia powietrza, ktöra w praktyce codzien- 
nego zycia nieznalazta jeszcze dotad nalezytego uwzgle- |
dnienia, mamy do zapisania nowszy wynalazek, ktöry 
moze wejsc wkrötce w powszechne zastosowanie, bo 
latw.osc uzycia nie pol'aczona nadto ze szczegölnemi ko- 
sztami czyni go dla kazdego przystepnyiu. Wynalazkiein 
tym sa plyty szkianue podziurkowane niby sito; wsta- 
wione w miejsce zwykl'yeh szyb okiennych, — po jednej 
lub dwie dla jednego pokoju — wprowadzaja one tnva- 
le a wsposöb niepostrzezony swieze powietrze do prze
strzeni, ktöre nmijji opatrzono, przyczem ani nie dzial'aja 
niepieknie ani nie wpl’ywaja niekorzystnie. na dostep po
wietrza, jak inue przewody z gazy drueianej i t. d. 
Wiasnie dwie wspomniane okolicznosci sa wybitnemi 
wadami. ktöre stoja na przeszkodzie zastosowaniu dot-ych- 
czasowvch okien przewiewnych w przestrzeniac.li mie- 
szkalnych i roboczych, ograniczajac ich uzycie tylko na 
przestrzenie skl'adowe, spizarniane i gospodarskie,

Podziurkowane szyby szklanne nie ustepuja rozumie 
sie, pod wzgledem przezroczvstosci zadnej innej szybie 
okiennej, röznia sie od nich tylko nader niezuaczuie, 
moga zatem byc umieszczane w najbardziej oleganckich 
lokalach. Takie plyty wykonuje sie jak szkl'o katedraiiie 
za pomoc-a maszyn. Wszakze pl'yta czyli stoi prasowy 
nie tworzy, jak stöl uzywany do tamtego szkl’a, röwnej |

gladkiej plaszczyzny, lecz jest opatrzony licziiemi, w re- 
gularnyc-h g^stych szeregach wznoszacemi si^ gozdzika- 
mi, okol'o ktörych zamyka sie miekka masa szklanna wsta- 
nie zaru, wypel'niajac wszelkie miedzyprzestrzenie, tak 
ze po odeisnieeiu przedstawia sie pl'yta opatrzona tyloma 
matemi otworami, ile wynioslosci lic-zyla pl’yta zelazna. 
Stale jednostajne oduawianie powietrza zapomoca tych 
szyl) podziurkowanych usuwa w sposob nader praktyczny 
öw, szczegölnie dla izb mieszkahiych, szkolnych i laza- 
retowych, przykry przeciag z zimnego dopl'ywu powie
trza, jaki powstaje przez otwierauie pojedynczych skrzy- 
del’ okiennych. Dlatego szyby dziurkowahe powinnyby 
sie przyjac nie tylko w prywatnych mioszkaniacli, ale 
zwlaszcza takze wszedzie tarn, gdzie wskutek pobytu wie- 
lu osöb — a wiec w fabrykach, szkol’aeh i szpitalach, 
trzeba pamietac przedewszystkiem o bezustannej, a przy- 
tcm nie pozwalajacej sie odczuwac dokuczliwie, wymia- 
nie powietrza. (W . Bau. Ind. Ztg.)

 ____

B IB L IO G R A F IA  i L I T E R A T U R A .

A n a l i z a  k s z t a l t ö w  a r c h  it  e k  t n r y  [>rzez K a z i m i e -  
r z a  K l e e z k o w s k i e g o , a r c h i t e k t a ,  d o e e n t a  E s t e t y k i ,  
T e o r y i  i H i s t o r y i  a r e h i t e k t u r y  o. k. sz . kol ' y  p o l i t e e l i -  
n i e z n e j  we L w o w i e .  C z e s e  II. z 65 r y s u n k a n ü  w t e k s c i e .  
W a r s z a w a  1890. C e n a  r u b l i  2.

Nowoseia nnisiiny nazwae w naszycli literaekieb stÖSunkaeh 
metode uiuieszczania na wstepie ksiazki pochlebnych zdaii, jakie 
o nioj wyrzokly niniej lub wiecej znane powagi. Uwazamy to za 
niewlaseiwy rodzaj uprzedzania ezytelnika i sprawozdawey o jej 
wartosei. N as ton sposob reklamy nie zdolal zobowiazae ; owszem 
na zyezenie autora eheemy byc jak najszezersi w naszem zdaniu
0 ksiazee. — Po przestudyöwaniu dziel'ka pfzyszlismy do przeko- 
nania,  ze jedna z owyeh powag', arebitokt pnryzkiej opery. — Karol 
Garnier, m ial zupelna sl’usznose, widzac w niem „podstawy i ma- 
teryaiy do dyskusyi“ ; tylko eo do tego, jakoby ono przynosil'o „nowe 
idee i znakomite dedukeye“, jestesiny innego zdania. Nowe idee sa 
wtedy nowem i, gdy przynosza prawdy, opnrtc na niezbityeb pod- 
stawacb, wowezas i dedukeye musza byc Sinne przez sie znakomi- 
temi. Gdzie jednak metoda badan jest sama przez sie bledna, tarn
1 w dedukeyacb musza sie zakrasc sprzeeznosei. Im wiecej zas 
w dedukeyaeh wyfania sie sprzeeznosei, tein fatwiej zapada sie 
gmacb idei, ktöre na nich mniemano trwale ustawiac. Ksiazka za- 
wicra w istoeie bogaty m ateryat do dyskusyi; czy jednak dysku - 
sya wypadtaby tak, zeby mysli autora zostal’y w przewaznej czesci 
przyjete, pozwabnny sobie watpic. Gdyby jednak nawet bylo w isto
eie tak. nie przynosiloby Io wielkiej poeieeby, bo gdzie catose ma 
byc analytyczna teorja, tarn zawsze ezastkowe uznanie niweezy 
caloksztatt. Szezuplosö miejsca nie pozwala nam rozbierae pracy 
szezegölowo, musimy sie ograniezae.

Pierwsza kwestya jest dla nas metoda badai'i, uzyta przez au- 
tora. Uznajemy, ze zasada „zbierania oddzielnyeh faktöw i grupo- 
wania tyebze, odnajdywania podobienstw i tworzenia gluip czyli 
fam ilij“ , a. wiee metoda wlaseiwa badnniom na polu przyrody, jest 
rzoeza nader wygodna, gdy ebodzi o tworzenie nowycli idei na polu 
estetyki i sztuki. Wowezas wybiern sie z historyi rozwoju, jak w tym 
wypadku arehitektury, tylko to, eo sprzyja fantazyjnemu biegowi
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naszyeh mysli. W yttömaczenie, zkad sie wzieto i eo sie ma stac 
z wszystkiem innem , eo sie. w te ramy nie miesci, pozostawia sie 
naturalnie szczesliwemu trafowi przysztyeh nowyeli idei. My jestesmy 
stanowezo przeciwni mieszaniu ze soba dwöch pojeciowych swia- 
töw, swiata natury i swiata sztuki, bo musza one byc odrebne, 
skoro mamy dla nieli osobne pojeeia, osobnc wyrazy, rözne warunki, 
rözne historye, rozne zjawiska itd. itd.

Konsekwentnie rzeez biorac, nie mozemy sie zgodzic z tem, 
aby metoda badania zjawisk takich odmiennyeli swiatöw, byla jedna 
i ta sama. W badaniaeh natury  eklektyezna metoda jest konieezna. 
bo w calej przyrodzie dzieje powtarzaja sie na podstawie tyoli sa- 
mych scistych praw fizycznyeh, jakie sie czl'owickowi dotychczas 
udalo podpatrzec i odkryc. Ale dzieje ludzkosei uchodza dotychczas 
za pasmo bezustannego postepowego rozwoju , co samo przez sie 
kaze przypuszezac caly szereg zmieniajacych sie czynnikow Grariic 
tvvörczosci ludzkiego Intellektvi nie znamy tak samo, jak  nie wia- 
doma nam  jest ilosc sit i praw, rzadzacych w przyrodzie. Tylko 
pobudke rozwoju w przyrodzie tworzy nieswiadomie sama natura, 
gdy tymczasem pobiulka dla IntellektunInego postepu ezlowieka jest 
wzajemny wplyw jednego czynu, jednego postepu na drugi, z cala 
swiadomoscia lub czesciowa albo zupelnie nieswiadomie. Zachodzi 
wprost pytanie, czy rezultat badan moze byc w lasciw ym , gdy do 
odrcbnych zjawisk jednaka zastosujemy metodo. V Nie przeczymy, 
ze w arehitekturze, w sztuee w ogdle, islr.ieja pewne zasadnic-ze, 
ze tak powiemy „fizyezne“ prawa, ktore odpowiadaja istnieniu flzy- 
cznyeh praw w n a tu rz e ; wszakze pomimo tego stan rzeczy jest 
inny tarn a inny tu. W naturze te' sam« prawa fizyezne objawiaja 
sie wszedzie jednakiemi skutkami ;  w sz tu ee jest przeciez cokolwiek 
inaczej. Jak  np. kazdy naröd dziala w inuzyce temi samemi pra- 
wami akustyki, a mimo to wydaje odrebna, sobie tylko wlasciwa 
nuizyke, tak samo ma sie rzeez z architektura. Dowodzi to dwöch 
waznyeh okolicznosei, raz, ze w sztuee sa jakies czynniki, ktöre 
stalym prawom lizycznym pozwahija przybierac coraz zmienniejsze 
ksztalty, powtöre, ze w sainych warunkaeh ludzkiego dzialania tkwia 
podstawy do postepowego rozwijania zasad kazdej szluki. Jak  mu- 
zyka w czasac h Assyryjezyköw nie moze stanae na röwni z mu- 
zyka dziewietnastego w ieku, bo pondedzy jedna a druga ubiegly 
tysiacoleeia rozwoju, tak i architektury pierwotnej nie mozna sta- 
wiac röwnorzednie z jej dzisiejszvm stanem. Skarbiee Atreuszöw, 
a grobowiec Mauzola w Halicarnasie i mauzoleum kröla Wiktora 
Emanuela na kapitolu w Rzyiiiie, to przeciez zupelnie niepodobne 
do siebie objawy sz tu k i! W obec sztuki niepodobna wiec pominac 
postepowego rozwoju, o ktörym decydujo ogölny bieg postepowy 
wszelkiej kultury w liistoryi ezlowieka. Jezeli zas tak jest, to „swia
tlo praw dy“ moze wyniknac tylko z dokladnego zbadania momen- 
töw, ktöre byly powodem, dlaczego i w jaki sposöb architektura 
tworzyla coraz nowsze ksztalty w ehronologicznem nastepstwie kul- 
turowych okresöw. Droga „odnajdywania podobienstw“ latwo jest 
dojsc do obfitych i bujnych idei, ale do niezbicie pewnych mozna 
dojsc tylko tam ta droga. To tez i autor nie doszedl do rezultatöw, 
ktöreby mozna nazwac n o w e m i  i d e a m i ;  on jedynie znanym 
rzeezom przypisal inne przyezyny, dawno znane prawa oblökl 
w nowo wynalezione przez siebie nazwy i kategorye. Rozröznione 
przez niego „familie arohitektoniczne“ budynköw „zamknietyeh 
i otw artych“ sa poprostu rezultatem zreeznego zestawienia zasad. 
jakiemi sie musi kierowac zaröwno wielka jak  m ala sztuka w opra- 
cowaniu swoich utworöw. Zwykle ujmujemy te zasady nazwa „wa
runköw stylowego opraeowania“ i przyznajemy ich praktycznemu 
zastösowaniu u röznycli ludöw — ojeowstwo „historycznych stylöw“ 
architektury. Ich zadaniem jest m ateryal i teehniezny sposöb wy- 
konania dziela sztuki pogodzic najkorzystniej. najpraktyczniej a za
razem najpiekniej z celem ezyli przeznaczeniem dziela, Nalezy

nawet dodac, ze ostatni moment tj. pieknose „estetycznosc“ jest 
w istoeie mimowolnym wynikiem warunköw stylowego opraeowania, 
Otöz autor dopatrzyl sie urzeczywistnienia tej zasady w röznycli 
epokacli rozwoju sztuki i na röznycli objawach architektonicznej 
dzial'alnosei. Dla stworzenia nowyeli idei zaliezyl je w poczet „fa- 
milij arehitektonieznych“, ktöre uwaza za objaw estetycznyeh ko- 
niecznosci, starajac sie röwnoezesnie obnizac skwapliwie wartosc 
ezysto stylowych momentöw ich powstania. Uderza to szczegölnie 
w dwöch pierwszyeh rozdzialach pracy, Inaczej m usialaby byla 
wypasc cala praca, gdyby autor zdawa! sobie by l jasno sprawe 
z dwöch okolicznosei tj. z wplywu, jaki w dziejaeh sztuki, a zwla- 
szeza hudownietwa, wywieraja powyzsze zasady stylowego opraeo
wania, a nastepnie z wzajemnego wplywu, jaki jedna epoka sztuki, 
jak i sztuka jednego narodu kulturowego wyvvierala i wywiera' na 
drugi. W ten sposöb hylliy sobie autor rozwiazal zagadke, jaka to 
w ogöle droga powstaja nieraz zupelnie odrebne ksztaltowania ar- 
cliitektoniezne na podstawie tych samycli idei ezyli przeznaczen.

Dla przykladu powolajmy sie na powagi. Fpehner nalezy nie- 
zaprzeczenie do najwybitniejszyeh estetyköw naszego czasu. Z jego 
prac-y p t . : Vorschule zur Aesthetik pozwolimy sobie przytoezyc, co 
n astepu je : „Zaröwno w naszej jak  w arehitekturze Greköw jest 
rzecza, rozumiojaca sie sama przez sie, ze kolumny, podpory maja 
dzwigäc tylko ezesci budowy, a nie cala budowle, jak dajmy na 
to. nogi podtrzymuja cialo zwierzeeia. Rozumie sie takze samo przez 
sie, ze takie podpory zwezaja sie raczej ku görze, anizeli ku dolowi.

W  istoeie uwazalibysmy za objaw calkiem przewrotnego smaku, 
gdybysmy widzieli budynek zapomoca kplumn,  podpör wzniesiony 
zupelnie ponad ziemie, jak  gdyby sie b a t dotykac tego, na  ezein 
111a w istoeie calkiem spoczywac i gdybysm y grubsza, zatem eiez- 
sza czesc kolumn widzieli zwröcona raczej do göry zamiast na döl. 
A jednak obydwie niedorzecznosci znajduja sie zjednoezone w bu- 
downietwie Rencoolmi 11a wyspie Sumatrzc. Pedloga domöw spo- 
czywa taut nie na ziemi, lecz na podperach 8 stop wysokieh tak, 
ze pod podloga mozna chodzie, jak  pod powala, a wszystkie te 
podpory sa w görze grubsze, anizeli u dolu. Co wiecej, uehodza 
one u tamtejszych mieszkaneöw nie tylko za przedmioty potrzeliy. 
lecz rzeczywiscie sa wyrazem ich sm aku, eo sie pokazuje z tego, 
ze obrobienie takowych jest ezyste i w görnej czesci sa one ozdo- 
bionc w podobny sposöb, jak  kapitele naszych kolumn. Ich oko 
i ich zmysl piekna ezyli smalc zrösl sie z takiemi stosunkami ich 
budow li. podobnie jak nasz smak ze stosunkam i. ktöre sa u nas 
w uzyeiu... Sposöb budowania Benkoolnu jest najodpowiedniejszy 
dla tamtejszyc-h stosunköw a zatem i najlepszy. Kazdy smak uznaje 
to tylko za piekne. eo stuzy pewnemu celowi i cel ten wypelnia 
zupelnie.“ (C. d. n.)

 -------

K R O N IK A  B IE ZA C A .

Personalia. R. Prezes Ministröw jako kierownik Ministei'stwa 
spraw w ew netrznveh. zamianowat adjunkta hudownietwa Leona 
K r o b  ie ki ego,  inzynicrem dla sl'uzby budown. paiistwowej w Galieyi.

Licytacye. Na dostawe szntru do konserwacyi goseihcöw pan- 
stwowyeh w Jasielskim  okregu budowniczym w latach 1891 
i 1892 odbedzie sie 11 sierpnia 1890 w c. k. Starostwie w Jasle 
rozprawa lieytacyjna przez skladanie ofert.

Dostawa na rok 1891 wynosil dla traktu D11-
kielskiego 120 m3 w kwoeie fiskalnoj . . 172 zl. 40 et.
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Dla traktu Podtatrzaiiskicgo 720 ui3 w kwocie
fiskalnej . . . . , . . . , . . 1712 zl. 40 et.

Dla traktu Przeinyskiogo 340 in3 w kwocie
f i s k a l n e j .............................................  528 zl. — ct.

Dla traktu Zakluczyiiskiego 420 ui3 w kwocie
f i s k a l n e j .............................................  655 zl. 93 et.

Blizsze warunki przedsiebiorstwa, wykaz przestrzeni na ktöre 
szuter ma b y e ' dostarczony, oraz ilosc togoz, przejrzane byc moga 
w wymienionem e. k. Starostwie

— Oelem oddania w przedsiebiorstwo robbt regulacyjnych na 
Sanie pod Ostrowem skladajneych sie z przekopu lit. A. 13., tamy 
ezerpiacej lit. C. jakotez tarn prostopadlyeh lit. D., E,. F., odbedzie 
sie w c. k. Starostwie w Przemyslu dnia 0 sierpnia 1890 o godz. 
12-tej w pohidnie publiezna licytaeya zapomoea pisemnyeh ofert.

Cena liskalna wynosi 11.534 zl. 9 */s ct. w walueie austr.
W arunki budowy mozna przejrzec w c. k. Starostwie w Prze

myslu, gdzie takze w wyzej oznaezonyin dniu i godzinie wniesione 
bye maja oferty utozonc w sposöb przepisany i zaopatrzone w 5 
proeentowe wadyum.

Oferty wniesione po wyznaezonym terminie albo w innym 
urzedzie, nie ufozone w sposöb przepisany lub nie zaopatrzone 
w nalezyte wadyum, nie beda uwzglednione.

Konkursa. Czeski W ydziat krajowy rozpisal konkurs na szkice 
projektu majaeej sie zbudowae Akademii hr. Straka. Za podstawe 
wypracowania sluzyc ma przyjety program budowy, ktöry otrzymac 
mozna wraz planem  sytuaeyjnym z registratury  W ydzialu krajo- 
wego w Pradze. W ykonane byc maja nie plany, ale tylko szkiee, 
z ktiryehby rozpoznac mozna usytnowanie ginaehu, fasady, rozklad 
lokalnosei i konstrukeya. Rzuty pozioine nalezy wykonac w po- 
dzialee J : 200 ; fasady i przekroje 1 :1 0 0 ;  plan przegladowy 1 :500 ; 
do planöw dolaczye nalezy objasnienie projektu i sum aryezny ko
sztorys poszezegölnyeli robbt. Na prernie przeznaezono 800 Zla., 
500 Zla. i 200 Zla. Szkiee opatrzone w motto trzeba wniese do 
W ydzialu krnjotvego w Pradze nnjpö/lniej do 15 wrzesnia b. v.

— E ada gininna miasta Celowea (Klagenfurt) rozpisal» kon
kurs na dostarczenie planu budowy na gmach sehroniska imienia 
arcyksieznej Waleryi. Eozdane beda trzy nag ro d y : 400. 200 i LÜO 
Zla. Blizsze szezcgöly konkursu otrzymac mozna w Magistraeie Ce- 
lowca, gdzie takze gotowe projekta nadsotac nalezy i to najpözniej 
do 1-go listopada b. r.

— E ada grninna miasta Lineu rozpisal» konkurs na projekt 
miejskiej plyvvalni i zakladu kapielowego letniego, wyznaczajae na- 
grody 300 i 150 Zla. Term in wnoszenia projektöw do 1-go paz- 
dziernika br. Blizszyeh szezegölöw udzieli M agistrat m iasta Lineu.

Rozne. N o w o s i i  vv n a u c e  r y s u n k u ,  jaka wprowadzono 
na krölewskiej Akademii sztuk i w szkole dla artystyeznego prze
m yslu w B ruxelli. zasluguje na blizsza uwage. W kazdej klasie 
obok m odelu, ktöry uezniowie maja rysowac wzglednie mnlowae, 
staw iana bywa tabliea objasniajfjca takowy, z ktörej mozna powziasc 
wiadomosc o historycznych, historyczno-przyrodniczych, teehnicznyeh 
szczegöfach eo do modelu. Uczcn poznaje w ten sposöb bez wszel- 
kiego trudu historye, poeliodzenie, sposöb fabrykaeyi, istote swego 
m odelu; jestto rodzaj nauczania historyi, gdyz uezen jest zmuszo- 
nym ezytac tablice, ktöra mu stoi przed oczyma i pouczae sie bez- 
wiednie, mimowolnie. Pobudke do takiego urzadzenia zawdziecza 
sie Architektowi Janowi Baes, poddyrektorowi szkoiy, ktöry od trzech 
lat grom adzil w tym eelu muzeum z osobliwyeh artystyezno-prze- 
myslowyeh przediniotöw. P. D. Vaehon, ktöremu rzad franzuzki 
powierzyl niedawno zwiedzenie europejskieh szköl rysunkowyeh, 
zaleeil juz ten System do wprowadzenia w Paryzkieh szkolaeh 

Muzeaeh.

Nakladom Krak. Tow. Teehnieznego.

— Przem ysl w Bodzi. W edlug statystyki nrzedowej w r. 1889 
w iLodzi bylo ezynnyeh 80 fabryk parowyeh i 4.330 mniejszyeli 
zakladöw reeznycii, zawierajaeyeli razem 5.981 warsztatöw. W tyeli 
wszystkieh zakladaeh przemyslowyeh praeowalo 10.132 robotnikow. 
Zarobek wyplaeony w r. 1889 wszystkim robotnikom wynosil ogö- 
lern 1.353.953 rub li, a caly wytwör w zakladaeh tych stanowil 
wartosc 9.601.212 rubli. Sprzedano w ciagu 1889 rokn towaröw 
wyrobionych ogölem za 4.447.905 rubli. Wartosc m achin i przy- 
rzadöw fabrycznych razem z posesyami i badynkaini oblic-zono na 
5.780.996 rubli. Najwieksza fabryka Sehciblera otrzymala ezyslego 
zysku 1,310.126 rubli.

— Wi^giel kannenny na Görnym Szlasku. W ydana niedawno 
statystyka produkcyi wcgla fcamiennegö na G. Szlasku daje swia- 
deetwo w liezbach seislych o bogaetwic kopalni tamtejszyeli. Z cyfr 
tych statystycznyeh dose bedzie zaznaezyö, ze kiedy w r. 1880 
wydobyto 200 milionöw centnaröw wcgla z pomoca 32.290 robo- 
tniköw, to w r. 1889 produkeya podniosla sie do 315 mil. centn.. 
przy liezbie robolniköw 44.244. Pomimo znaeznie zwiekszonej, szcze- 
gölnie w rokn ubieglym produkcyi, cena wegla byla bardzo wy- 
soka a powodem tego jest monopol, otrzymany na ezas dl’uzszy od 
zarzadöw kopahi przez peume wielkie finny handlowe.

— Wykopaliska w Greeyi. Z Grecyi dochodzq rözne archeo- 
logiezne wiadoinosei nie malego znaezenia mianowicie, ze w Eleuzis 
odkryto wielkie rzymskie Tlicrmy, röwnajaeo sie w ealosci, odkry- 
tym w Atenaeh. przy swiatyni Olyinpijskiego Jowisza, jako tez, ze 
Schliemann i Dörpfeld zamierzaja rozeiagnae swe praee wykopa- 
liskowe w Troi na  dwa lata, aieby odslonie jak  najwieksza ozese, 
jezli mozna ealosc, starozytnego miasta. Obeeny okres wykopaliskowy 
trwa do Czerwea, w jesieni robota zostanie podjeta znowu. W yko
paliska Angliköw w Megalopolis pöstepuja razno, zwlaszeza okolo 
teatru, gdzie sie spodziewaja nader cickawycli budowlanych i na- 
pisowych zdobyezy. Niestoty jednak robota odliywa sie povvoli, bo 
jest wiele nnplywowego grüntu  do usuniecia i poniewaz dobywa- 
jaea  sie; woda, przeszkadza robocie w czesci orehestralnej — cliyba, 
ze przyjdzie sobie pomödz osobnym banalem odprowadznjaeym.

1 wzgörze, nazwane przez Pauzaniasza grobem Aristodemusn, 
w ktörym wedlug ludowego podania maja sie znajdowac niezmiorne 
skarby, poddali Anglicy dokladnemu zbadan iu ; natrafiii juz nawet 
na marmurowq ur ne ,  cylindrowego ksztaltu, ktöra zawierala zlote 
ornamentn. Ale przy seislejszem zbadaniu pokazalo sie, ze takowe 
nie sa, jak  przypuszezano zrazu, przedbistorycznego poehodzenia, 
lecz nalcza do pözniejszyeb ezasöw. Atoli nie dotarto jeszcze do 
tyeli gtcbi, w ktöryebby nalezalo szukac starszych pozostalosei gro- 
bowycb, jesli takowe istnieja rzeczywiscie.

— Dworzec centralny w Warszawie. Eossyjskie ministerstwo 
komunikaeyi zatwierdziwszy «cbwale rady zarzadzajaeej kolei vvar- 
szawsko-wiedenskiej, ktöra przeznaezono na budowe dworca een- 
tralnego sume 500.000 rubli. podjelo inieyatywe w posrednietwio 
sklonienia innyeb zarzadöw kolei zelaznych, zbiegajqcycb sic w W ar
szawie. do wyasygnowania röwnyeb sum, azeby dworzec ten mögt 
stanac w jak  najkrötszym ezasie. Przewidywany koszt budowy 
dworea eentralnego wyniesie 2.000.000 rub li. na ktöra to sumc 
zloza sie zarzady kolei: W arszawsko-W icdciiskiej, Nadwisbuiskiej, 
W .-Petersburskiej i W. Terespolskiej.

Autorowie i nakladcy zycz^cy sobie omöwienia swyc'i wy- 
ilawnictw, zcchc^ nadeslac po jednym egzemplarzu ty c liic  do 
Redakcyi.

Redaktor odpowiedzialny: Wincenty Wdowiszewski.

W Drukarni Aleksnndra Sloinskiego w Krakowie.
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Prenumerata z przeselk^:
roczna . . 5 Ztr.
pöiroezna . 2 Ztr. 50 ct.
kwartalna . 1 Ztr. 50 ct.

w Niemczech: 
roczna . . . . JO marek
pötroczna . . 5 marek

w Rosyi: 
roczna . . . .  5 rubli 
pötroczna . . . 2 ‘/a rubli 
N r. pojedynczy . . 25 et.

K r a k o w  15 S ie rp n ia  1890.
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Wycliodzi 1 i 15 w miesiacu.

Zuzytkowane artykuty beda 
wynagradzane zaraz.

Inseraty przyjm uja sie po 
cenie l ‘/2 ct. za cm.2 je- 

dnorazowego ogtoszenia.

Eedakeya i Administracya 
ul. Grodzka 29.

Towarzystwa Technicznego Krakowskiego.
T R  E S  C: 0 technikacli w stuzbie ewidencyjnej. Notatki techniczne. 

biezaca. — Peileton.
Bibliografia i literatura, — Kronika

0 teclmikach w stuzbie ewidencyjnej.

aragraf K . ustawy z dnia 23 maja 1883 dz. n. p. 
'N r. 83 brzmi:

„Przyjinowauie zmian, ktöre zajda i uwidoeznia- 
nie ich w wypracowaniabh katastru podatku gruntowegö, 
uskuteezniaja pod zwierzchniezym kierunkiem minister- 
stwa skarbu a posrednim wladz skarbowycli krajowycb, 
u r z e d n i c y  p o m i a r o w i  t e c h n i e z n i  e w y k s z t a l -  
c e n i  a do tego ustanowieni.“

\\r inotywacli do tej ustawy röwniez silny naci.sk po- 
lozono na techniczna' strone wyksztatcenia urzednikow 
poniiarowych.

Praktyka niestety inny wziela kierunek od samego 
zawiazku organizaeyi personal« pomiarowego, ktöra to 
organizaeye przeprowadzaly wladzo tego samego miui- 
sterstwa, z naciskiem zadajacego w ustawie „technicznego 
wyksztaleenia* — wprowadzajac zas do zycia organizm 
urzedöw pomiarowycb , o tem zupelnie zapomniauo. lub 
tez c o  prawdopodobniejsze z um y .sin  techniköw igno- 
rowano!

Tania miala byc. ewidencya, a za tanie pieniadzc ua 
techniköw do uciazliwej pracy trudno bylo reflektöwac. 
Xiepodobna sobie bowiem wyobrazic, azeby centralne 
wladze, a raezoj ich wykonaweze organa, pragnac rze- 
czywistoj, dodatniej organizaeyi urzedöw pomiarowycb 
w kierunku teclinicznym, w samym zawiazku tak bez- 
wzglednie i lekeewazaco traktowaly techniköw. juz w or- 
ganizmie katastru beclacych.

Szablonowo zestawiono sklad personalu pomiarowego. 
podlug lat slnzby, bez najmniejszego wzgledn na wy
ksztalcenie techniczne; n i e u c z y  n i w s z y  n a w e t  d l a  
p r z y s z l o s c i  t e c h n i k ö w  ni e ,  c o b y  p o z w a l a l o  
s p o d z i e w a c  s i e ,  ze p r z y n a j m n i e j  po l a t a c h

u r z e d a  e w i d e u c v j n e  p r z e i s t o c z a  s i e  w kom-  
p l e t n y  o r g a n i z m  t e c h n i c z n y .

Ani jeden nowoczesny techuik (a bylo juz kilku z wy- 
bitniejsza ustalona najlepszä opinia, z ktörymi nalezalo 
sie liczyc) nie zajal wyzszej posady; — nie dano im na
wet zwyklej rangi, przyznanej konceptowym urzednikom, 
tylko kazano wyezekiwae zrzadzenia losu w raudze wy- 
sluzonym podoficeroin przyznanej!! Zebyz chociaz ten 
los byl wybredniejszy. Niestety, po siedmiu latach okolo 
pieciu techniköw popchnieto do rangi n a j u i z s z e j  kon-  
c e p t o we j .

A przeciez znakomity przyklad dodatniej, postepowej 
organizaeyi w kierunku seisle zawodowym, mialy wladze 
skarbowe w organizaeyi slnzby adnhuistraeyjnoj i sado- 
wnietwa — gdzie pragnac miec urzednikow z wyksztal- 
cenieni prawniczem. bezwzglednie ograniezono i zamknieto 
awans dla niefachowycli. z ktörych utworzono wymie- 
rajaey juz zastep „zeiaznych fimkcyonaryuszöw“ — a bez- 
warunkowo otwarto na osciez droge do przyszlosci hi- 
dziom mlodym, z wymagana kwalifikacya uniworsytccka. 
Mlodziez wiec majac widoki i korzysci, garnela sie do 
zorganizowanyeh urzedöw, wytworzywszy dzielny zastep 
urzednikow, ktörymi kraj szczycic sie moze.

Röwniez przy niedawnej organizaeyi sluzby wetery- 
naryjnej, postawiono ostre warunki kwalifikacyi zawodo- 
wej, zamknawszy dostep dla kapruli, strazy skarbowej. 
zwicimietycli kandydatöw szköl kadeckich i t. p. indy- 
widuöw, ktöre moga i powinne znalezc prace w biörach 
podrzednych administracyi i inuych, gdzie niepotrzeba 
specyalnych studyöw i wiedzy seisle zawodowej.

Jak w ogöle zawody techniczne nie ciesza sie szcze- 
gölniejsza opieka wladz rzadzacych, a nawet i cial pra- 
wodawczyc.il, tak ewidencya katastralna sparodyowano 
do smiesznosci. Gdy bowiem przykladowo przedstawimy 
rzecz dla tem jaskrawego kontrastu przekonamy sie:

Ze ukohezony prawuik jto pietnastu latach sluzby zo- 
staje w stuzbie kraj. dvrekcyi i prokuratoryi skarbu radca
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skarbowym w VII. randze, w sadzie sep ia  powiatowym 
w VIII. randze, w sluzbie administraeyjnej bezwarun- 
kowo w IX. a najczesciej w VIII. i VII. randze — na
wet urzednicy podatkowi dochodza bezwarunkowo w tym 
okresie czasu sluzby do IX. rangi — podczas gdy do 
niedawna jeszeze ukoüczony teehnik w tym samym czasie 
w sluzbie rzadowego budownietwa doehodzil do stopnia 
adjunkta w X. randze, w dzisiejszych czasach zostaje 
stanowczo inzynierem w IX. randze — geometra zas 
ewideneyjny (tylko technikow mamy na wzgledzie) do- 
s l u g u j e  s i e  w t y m  k r e s i o  c i e z k i e j  p r a e y  r a n g i  
Xl-tej z w i d o k e m  d o j s c i a . d o  X. r a ng i ,  j e z e l i  go 
f o r y t o w a n y  k o l e g a  n i e t e c h n i k  n i e  wy p r z e d z i !

Dla zaokraglenia powyzszego zestawienia dodajmy, ze 
gdy dla jurysty VIII. rauga jest dopiero punktein wyj- 
seia do robienia dalszej znakomitej karjery, teehnik zo- 
stawszy inzynierem zakoiiczyl juz walk§ o przyszlosc i do 
szczesliwycli liczyc si§ bedzie, gdy moze bez troski o ju- 
tro dac utrzymanie rodzinie a w najlepszych waruukach 
u scbylku zyeia i sluzby dostapi zaszezytnej rangi nad- 
inzyniera! Geometra w tym samym peryodzie, gdy sil 
przedwczesnie nie stargal, cieszy sie nadzieja, ze dosta- 
nie mu sie emerytura jako nadgeometrze w randze IX. 
z milym widokiem, ze w razie smierei pogrzebia go ko- 
ledzy z dobrowolnycli skladek !!

Wszystko wigc jak widzimy inaezej jest w ewidencyi, 
tej najnowszej kreaeyi urzedowej, ktöra juz tem samein, 
najbardziej postepowo zorganizowana byc powinna.

Technikow, ktörzy przez sam wzglad na utracone 
dlugie lata w sluzbie katastralnej, na wyjatkowe trakto- 
wanie zasluzyli, zszeregowano na röwni z ogölem funk-

ARTYSTYGZNE ZASAI)Y 
B U D O W A N I A  M I A S T .

(Ciag dalszy.)

ani osiagni^to ten niezröwnany prze- 
r w istocie wcale niezwyklego rodzaju : 
morza, zgromadzenie najokazakzych 

monumentalnych budowli, bogactwo plastycznej ozdoby 
na nich,wspanialosc barw S. Marka, p o tp n a  kampanila. 
W szystko to znakomicie ustawione — a dobre ustawienie 
nalezy bezwarunkowo do calosci. Form acya placu S. 
Marka i bocznych odpowiada wszelkim poznanym do- 
tad regulom ; dose zwazyc szczegölnie boczne poloze- 
nie kampanili, ktöra stoi na strazy na rozlece wiel- 
kiego i malego placu. Jakiz to efekt powstaje wskutek 
tak zrecznej kombinacyi kilku placöw, gdy si§ prze- 
chodzi z jednego na d rug i! Przygotowanie oka jest 
wtedy za kazdym razem inne, a wiec i wrazenie co- 
raz inne. Dlatego to z placu S. Marka istnieje wiecej 
niz tuzin röznych zdj^c fotograficznych z röznych sta-

cyonaryuszöw dawuego katastru i z mlodszymi pseudo- 
technikami z czasöw regulacyi podatku gruntowego — 
niepozostawiwszy dla nich nawet nadziei do przetamania 
ciezko zagwozdzonycli szeregöw „oslej drabinki“. Czas 
bowiem jaki teehnik marnowat na ukohezenie studyöw 
techuicznych, liczyl sie kolegom nieteclmikom jako }ira- 
ktyka sluzbowa, ztad oni i mlodsi i czerstwiejsi i na 
wyzszych pozycyach jak technicy odnosnie do wieku 
zycia.

Osaczywszy nieprzelamanym pierscieniem quasi-rö- 
wnosci technikow juz w urzedzie pozostajapych, nie zro- 
biono tez nie dla mlodziezy technicznej, ktöraby do sluzby 
pomiarowej usilnie zach^cac nalezalo — zeby przynaj- 
mniej w najdalszej przyszlosci korzystniejsze pod wzgle- 
dem technicznym przeksztalcenie urnozliwic.

Przeciwnie — jakkolt.'iek dla dogodzenia formalnosci 
ustawa wskazanej, w rozpisywanych konluirsach na ob- 
sadzenie otwierajaeych sie nowych posad, z a w s z e  z na-  
c i s k i e m  p o d n o s z o n e  sâ  w y m o g i  s t u d y ö w  te- 
c h n i c z n y c h ,  ktöre kandydaci udowodnic maja — 110- 
m i n a e y e  j e d n a k  i da  s t a r y m  t r y b e m ,  k o l e j k a ,  
b e z w z g l e d n i e  co do s t a r s z y c h ,  a z e  z u p e l n e m  
z a p o z n a n i e m  w s z e l k i c h  w y m o g ö w  t e c h n i c z -  
n y c h ,  co do n o w o z a c i e z u y c h  f u n k e y o n a r y -  
u s z ö w.

Wiemy to najdokladniej i twierdzimy z wszelka sta- 
nowezoscia, ze przez siedm lat jak weszly w zy.cie urzedy 
ewidencyjne, nieprzyjeto do grona geometröw a n i  j e 
d n e g o  u k o i i c z o n e g o  t e c h n i k a ,  uwzgledniajac 
w pierwszym rzedzie dawniejszych funkcyonaryuszöw re
gulacyi podatku, ktörzy ztad oddaleni jako nadliczbowi,

nowisk, a kazde daje inny obraz. Czy cos podobnego 
mozebnem jest z jakim sznurowo prostokqtnym no- 
woczesnym placem ? Rafinowanie madra metoda gru- 
powania placöw nie pozwoli sie zastosowac zupelnie 
w nowoczesnem budownietwie m iast, bo supponuje 
zamkni^tosc placöw i wbudowywanie monumentalnych 
budowli w sciane, a wi^c rzeczy sprzeczne z dzisiej- 
szq mod^, zwlaszeza zas z wszechpot^zna urojonq 
maxymq. swobodnego ustawiania.

Öd wloskich przykladöw, jako typöw klasycznej 
pi^knosci, zwröcmy si§ na pölnoc. Tu klim at, zycie 
ludu, mieszkanie i sposöb budowania byl istotnie in
ny; one tez musialy nadac ulicom i placom inny C h a 

rakter w poröwnaniu ze starozytnoseiq. Röznica mie
dzy renesansowym ukladem miast a starozytnym jest 
wielka tak we W loszech jak i na pölnocy; röznica 
natom iast miedzy pölnoca a poludniem Europy nie 
bardzo znaczna, zaledwie moze taka, jak miedzy wlo- 
skim i niemieckim gotykiem, niemieckim i wloskim 
renesansem. Najwieksza wyst^puje moze przy budo- 
waniu kosciolöw i ukladzie placu koscielnego.

Co do ustawienia koüciolöw spotyka si(j na pöl
nocy stosunkowo czesto wolny uklad, chociaz nie

frodki, jaki 
pych, byl 
wrazenie
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po skohczonych pomiaraeh w Bosnii, zasilaja bardzo uie- 
skutecznie, watle inteligeneya szeregi geometröw ewi- 
dencyjnych. Gorzka to i ponizajaca jest prawda; trzeba 
jednak wypowiedziec ja sobie z cal’a otwartoscia, z ea- 
•l’era poczuciem i przejgcicm, bo tylko w samopoznaniu 
wl'asnej mizeryi. lezy zarodek lepszycli dazeii do poprawy 
istniejaeycli stosunköw. A tego potrzeba u nas gvval- 
towna.

Narzekauo i wyszydzano starycli katastrowiczöw, dla 
ich szorstkosei i liieuetwa. Osmiele sie stanac w ich 
obronie. Pochodzili oni z tych ciezkicli czasöxv, w ktö- 
rych tylko przez znakomite zdolnosci i uciazliwa prace, 
zdobywac trzeba bylo moznosc znosnej egzystencyi. Bez 
wszelkich studyöw, o skromnych pojeciach wl'asnej go- 
dnosci, a po d  z n a k o m i t e m  k i e r o w n i c t w e m  wy-  
s oko  i n t e l i g e n t n y c h  wl’adz w o j s k o wy c l i ,  wyra- 
biali sie w kiernnkn praktycznyui, jak sie wyrabiaja 
rzemieslnicy, bez troski o wszystko, co nauka lub wo- 
gole ksiazka tracil’o. I wyrabiali sie na dzielnycli, do- 
kl’adnych pracowniköw, nad ktörymi wystarczyl'a do kie- 
rownictwa inteligentua jednostka — by doprowadzic do 
zdumiewajaeyeh rezultatow. Z naciskiem powtarzamy, ze 
kierownictwo dawuogo katast.ru oddawane bvio n a j wy -  
b i t n i e j s z y m  o s o b i s t o s c i o m  z g r o n a  wo j s k o -  
we g o  s z t abu  g e n e r a l n e g o ,  na dowöd czego wy- 
starezy wzmianka, ze wszyscy dawniejsi komendanci ka- 
tastru, awansowali, mimo c-zesto mieszczahskiego poeho- 
dzenia, na general'ow i robili znakoraita karjere wojskowa. 
Buch wiec postepu i wiedzy tchal z göry i ogarnial 
podwl'adnych, a gdzie trafil na prawdziwie wybitne zdol
nosci, tarn sig przyjmowal’, rozwijal’ i tworzyt te szeregi,

ktöre juz dzisiaj schodza z pola, oddawszy nawet obe- 
cnej c. k. ewidencyi katastru niemal'e usl’ugi. Bo takich 
osobistosci ualezal miedzy innymi. dzis juz nie zyjacy 
sp. inspektor Bandrowski. Sam dawny technik, pragnal 
jeszcze przy reambulaoyi zyskac dla katastru ukoiiczonych 
techniköw i za jego to kierownictwa w Krakowie miedzy 
rokiem 1872— 1877, weszl'o kilku zdolnych techniköw 
dö katastru, ze wymienimy niektörych jak: Jezierski, 
Zakliiiski, Batkiewicz, Tobiczyk, we wschodniej zas czesci 
kraju Gl’aczyiiski i inni.

Za sl'abego ducha jednak byl' sp. Bandrowski; dla swo
ich wybraheöw nie nie uczynii, sam runal, a z nim i jego 
dodatnie, uezeiwe i wybitne dazenia — dla nadania czysto 
technicznego kierunku urzedom katastralnym.

Ewidencya, jak juz wspomnielismy, nie przyniosl'a 
nie dobrego dla teehnicznej strony pomiaröw katastral- 
nych. Owszem wcieliwszy geometröw w organizm admi- 
nistracyi skarbowej. na strone tej admiuistracyi szczegöl- 
niejsza zwröcono uwage, podporzadkujac techniczne kie
rownictwo, a nawet zupel'ue je absorbujae. Zeby tylko 
jak najwiecej czynnosci na papierze i najliczniejsze likwi- 
dowanie nalezytosci od strou, mniejsza o reszte. Dodac 
wypada, ze kierownictwo techniczne upadl’o tem, czem 
celowaJ stary katastr; nie bylo w niem wystarczajacej 
sily odpornej, dla braku wybitniejszych sil teehnieznyeh, 
dlatego tez, mimo niezaprzeczonych uajlepszych dazeii 
u pojedynczych jednostek, nie potrafiono ze strony inspe- 
ktoröw ewidencyjnych wyrobic sobie niezbednej dla te
chniköw niezaleznosci. Gdy do tego uwzglednimy kon- 
serwatyzm wiazaey kierownictwo techniczne do dawnego 
stanu rzeezy i do dawnych wspomuien, jasna okaze sie

w srodku placu, jednak z obejsciem dokola. W  wie- 
kszych miastach atoli dzieje sie to tylko przy tumach 
lub przy jednym i drugim glöwnym ko.4ciele; prze- 
waznie zas mniejsze koscioly zastajemy i na pölnocy 
w b u d o w a n e .  Przyczyna. wolnego ustawienia da sie 
prawie zawsze odniesc do istnienia niegdys ementarza, 
ktory obejmowal kosciöl dokola, jak jeszcze dzis na 
wsiach. Gdy ta przyczyna odpada, odpada i wolna 
sytuacya, tak ze prawie przy wszystkich renesanso- 
wych i barokowych kosciolach widzimy znowu wybör 
korzystniejszej sj'tuacyi czesciowego wbudowania, bo 
w tych czasach nie zakladano juz nowych ementarzy 
wsröd miasta. W olna sytuacya zdarza sie wiec naj- 
czesciej tylko przy gotvckich kosciolach; ogölna norma 
nie odpowiada wiec i w tym razie nowoczesnemu 
zwyczajowi. Normalne ustawienie gotyckiego tumu 
polega na tem, ze z obydwöch bokow i z tylu od 
strony chöru domy przyblizaja sie do koscielnej budo
wy, a tylko z przodu naprzeciw wiez i glöwnego por- 
tala zostaje wolny wiekszy plac. Ten uklad odpowiada 
tez bezwatpienia najlepiej organizmowi gotyckiego 
tumu. Na przodzie fasada z poteznemi wiezami syme- 
trycznego ukladu wymagala uwydatnienia wspanialej

mysli budowlanej. Pozadana wi^c bylo rzecza, mödz 
te wysoko sterczqcq grupe budowlana ogladac z wie- 
kszej odleglosci; jakoz, gdzie sie to dalo, prowadzono 
szersze ulice wprost na glöwny portal, np. do portalu 
Strassburskiej katedry. Podobnie usilowano przy ko
sciolach Sebalda i W awrzynca w Norymberdze, o ile 
pozwalaly na to wazkie, katowate ulice starego mia
sta. Przeciwnego urzadzenia wymaga boczny widok 
gotyckiego kosciola. Tu wszystko jest ruchem, wszystko 
odpowiada podluznemu kierunkowi w netrza; ruch ten 
nie znosi weale obserwacyi z boku, z wiekszego od- 
dalenia, bo takowa sprzeeiwia sie jego wewn^trznej 
naturze. Stare gotyckie tumy ku wlasnej zatem korzy- 
sci sa tak scisle zabudowane dokola i tylko do glöw
nego portala maja wolny przystep, co zreszta odpo
wiada ruchowi ludu do kosciola, procesyom itd. Po- 
stawmy stary gotycki kosciöl w srodku nieskoriczenie 
ciagnacego sie nowoczesnego placu, a zniszczymy 
odrebne, potezne dzialanie budowli. Mamy na to 
jaskrawe przyklady. W otywny kosciöl Zbawiciela 
w Wiedniu maleje nieslychanie i w sposob niewlasci- 
wy na wielkim p lacu; natomiast tum 8go Szczepana 
zawdziecza potezne dzialanie obudowaniu i malemu
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trudno.se z jaka walczyc musi tych kilku starszveh te- 
chniköw, by sie wybic na wyzsze stanowiska i siegnai; 
po kierownietwo, ktöre im sie w niedalekiej przyszlosci, 
bezwarunkowo nalezy. Inaczej i ta szczuptä garstka te- 
clmiköw zmarnieje, majoryzowana i gnieeiöna przez ol- 
brzymia w'iekszosc ,,praktyeznycli geometrow“, dla ktö- 
rych niedogodnym postep i najlzejsze wymogi wiedzy.

Ubytku staryeh, praktyczuyeli geometröw dawnego 
katastm, nie zastapia przyjmowani adjunkei bosniaekich 
poniiaröw. Pierwszym wystarezala olbrzymia praktyka, 
bez wielkiej inteligencyi — drugiui brak wiekszej pra- 
ktyki, przy röwnyin braku wyksztatcenia zawodowego. 
Nareszeie i zastep tycli ulubionych kandydatöw ery bo- 
sniackiej jest na wyezerpaniu i trzeba bedzie z kouie- 
cznosci ogladnac sie na seryo za innymi odpowiednimi 
kandydatami.

Watpie, zeby sie wladze skarbowe u schytku XIX. 
stulecia zdecydowaly na przyjmowanie do sl'uzby ewi- 
dencyjnej szumowin spolecznycll w rodzaju niedoszl’yeh 
kandydatöw strazy sk’arbowej, lub zwicbnietycli adeptöw 
ryeeyskiego zawodu. Komecznoseia przeto bedzie, zastö- 

• sowac sie do wymogöw ustawy i zasilac ewideneye ka- 
tastralna ml ' odymi  t e c h n i k a m i !  Trzeba im jednak 
otworzyc lepsze, jak dotycbczas widoki przyszlösei a da- 
zac do tego, ju z  o b e e n i e  i w p i e r w s z e j  l i n i i  
a w a n s o w a e  na  w y z s z e  p o s a d y  p r z e d  i n n y m i  
b e z w a r u n k o w o  t e c h n i k ö w  z o s t a j a c y c h  j u z  
w s i ' uzbi e  e w i d e n e v j n e j .

Smutna to bowiem i bardzo przykra rzecz, ludziom 
z akademickiem vvyksztalceniem, przyjmowrae dyspozycye 
i w’skazöwki, a we wielu bardzo wypadkach i nauk i ,

od osobistosci nizszego poziornu wiedzy i inteligencyi, 
nadanych z gory do kierownictwTa. W najlepszym razie 
wyrabia sie anormalny stosunek, ze szef ulega podwl'a- 
dnemu i przyjmuje w delikatny sposöb poddawane 
wskazöwki; w gorszym wypadku upor niedojrzalego prze- 
•l’ozonego krzyzuje i ubezwladnia najlepsze clieci inteli- 
geutnego podwl'adnego i wyl’aniaja sie ztad niemile zaj- 
scia i inkryminaeye, szkodzace urzedowi i urzgdnikom, 
czego przeeiez przez odpowiedni wybör ludzi do kierowni- 
etwa powolanych; z l’atwoscia uniknac mozna.

Sprawa obsadzania wyzszycli posad technikami, sta
nie sie w bardzo niedalekim czasie aktualna, i dlatego 
obeenie pora o niej obszerniej pomöwic i program przy- 
szlosci rozwinac. Dzisiejsi bowiem nadinspektorowie, juz 
dawno doezekali sie. zasluzonyeh 40 lat urzedowania i do- 
bijaja tylko do osiaguiecia „pieciolecia“, poczem zape- 
wne niedlugö ustapia z widovvni czynnego zycia urze- 
dovvego. Przeciagnae sie to moze do dwu lub trzecli lat, 
poczem nastapi wielka kolizya, o ktörej juz dzisiaj gl'osno 
sie möwi, kornu powierzyc ster spraw ewidencyjnycli ? 
Kwestya tem drazliwsza, ze wladze centralns zapoznajac 
poniekad wl'asny interes, traktuja sprawe zupelnie obo- 
jetuie, holdujac zapewne wygodnej maksymie „jakos to 
bedzie.“

Dla nas jednak sprawa ta jest pierwszorzeduego zna- 
czeuia; od niej bowiem zawisl los wszystkich techniköw 
zostajacych juz w sl'uzbie ewidencyjncj, oraz los calej 
ewidencyi katastralnej, w ktörej cecha techniezua dzisiaj 
znacznie nadwyrezona, przez niestösowne nadanie kiero- 
wmietwa w nieodpowiednie rece, moze uledz zupelnej 
zagladzie. Eozchodzi sie takze o to, by przedluzajac do-

placowi. Tum  ten przesadzony na miejsce W otywnego 
stracilby caly obecny efekt mysteryjny. A wiec i na 
pölnocy ma znaczenie ta sama, co na poludniu, za- 
sada wbudowywania, chociaz w warunkach do pew- 
nego stopnia zmienionych. I na pölnocy jest wolny 
uklad wyjatkiem od reguly; a naw'et w tych wyjatko- 
wych wypadkach poteguje sie autentycznosc reguly 
przez to, ze stare koscioly nie stoja w srodku placu 
nigdy tak dokladnie, zeby geometryczny srodek ich 
poziomego planu padal w geometryczny srodek placu. 
Zuzytkowanie trzech stron monumentalnych budowli 
do wytworzenia trzech placöw, zupelnie na wloski 
sposöb, — zachodzi miedzy wieloma innemi np. przy 
monasterze w Konstancyi, tumie w Szwerynie i innych. 
Ze obok tego W'szystkiego stare place pölnocnych 
miast röwnaja sie wloskim co do formatu, wielkosci 
i ze co do nieregularnosci nie zostaw'iaja nie do zy- 
czenia, nie potrzeba wspominac. Jeszeze wyrazniej, 
anizeli przy kosciolach, wyraza sie dobra dawna za- 
sada przy ratuszach i placach targowych, bo tu  nie 
ma powodu do wyjatkow'ego w'olnego sytuowania. 
Dla okazania zas, ile to dawni ludzie i na pölnocy 
gromadzili na jednym placu przedmiotöw sztuki dla

otrzymania pot^znego wrazenia, ktöre podnosilo cale 
miasto, chociaz bylo przywiazane tylko do jednego 
z jego punktöw, niech posluzy miedzy wieloma inne
mi za przyklad sytuacya okolo ratusza \v Bremie. 
Ile tu dziel m onum entalnych! Podobnie na tumowym 
placu w Münster, gdzie röwniez wieksza liezba pu
blicznych budowli stanowi sciany placu. Prawdziwie 
wloskie i bedace rzeczywiscie dzielem wloskicb mi- 
strzöw, jest wspaniale ugrupowanie placöw okolo tu- 
mu w Salzburgu. — W arto wreszcie zauwazyc, ze 
najdawniejszym w Niemczech sladem swiadomego 
dazenia do nasladowania starozytnego forum, jest tum 
w Hildesheim ze swem otoczeniem. Reprezentantem 
takiej mysli nasladowniczej byl zamilowany w sztuce 
slawny tamtejszy biskup — Bernward w XI. stuleciu.

Zdawaloby sie, ze po upadku srednieh wieköw, 
z nastaniem budowy slupow'o - belkowanej w okresie 
renesansu, swiat przypomni sobie zarazem urzadzenie 
starozytnych foröw. Rzecz miala sie jednak inaczej. 
Ulice i place usunely sie od zmian stylowycb i zmie- 
nily sie tylko o tyle, ze przeobrazony styl otaczaja- 
cych je budowli przedstawial inny w'idok. W  arty- 
stycznym rozwoju samych budowli zawarte byly atoli



tychczasow y System niew ytw orzyc takich warunköw 

w posröd geometrow, o jakich  niejednokrotnie sl'ychac, 

ze dla geojnetry „teehuika“ niepotrzebna! Niepotrzebni 

raczej p a r w e n i u s z e  t e c h  n i c z n i  w.  u r z e d z i e  

o z n a m i o n a c h  c z y  s t  o t e c h n  i c z n y  eh.

Tylko wiec z grona teelm ikö w-geometröw, powinien 
wyjsc przyszty naczelnik spraw ewidencyjnych, zajmujacy 
wr liierarchii urzedniczej dosyc wybitne stanowisko, rö- 
wnorzedne z stanowiskiem radcy hudownietwa. Cözbysmy 
11a to powiedzieli, gdyby sie osmielono na radee budo- 
wnietwa, ewentualnie nawet na nadradee, powol'ae intruza 
rekrntowanego naprzyklad z grona dozorcöw rzecznychV! 
Nie dopuszczajmy do dalszego zacofania i z cala cnergia 
upoinnijmy sie 0 to, i z by  na  r a z i e  p r z y j m n i e j  d wi e  
naj  w y b i t n i  ej sze p o s a d y  n a d i n s p e k t o r o  w e wi 
d e n c y j n y c h ,  dos t a l ' y  s i e  b e z w a r n u k o w o  te-  
c li 11 i k 0111 - g e 0 m e t r 0 m.

To bedzie przynajmniej czesciowa reliabilitacya za 
pokrzywdzenie teehniköw przy organizacyi i stanie sie 
niezawodnie wstepem, do dalszej stopniowej, acz powol- 
nej reorganizacyi urzedöw ewidencyjnych, pod wzgledem 
personalu techniczno-poiniarowego.

Jak dojsc do tego i przekouac wladze kompeteutne, 
ze W interesie sainego urzedowania nieodzowna jest rze
cza zerwac z dotychczasowa praktyka i zwolna a ener- 
gicznie przeprowadzac reforme w organizacyi sl’uzby ewi- 
dencyjnej, trudno to orzec. Zdaje nam si§ jednak , ze 
sprawa ta podjeta przez „Towarzystwa techniczne“, czy 
to w drodze petycyonowania na podstawie wyezerpuja- 
cego memoryal'u, czy tez przez pöstronne a skuteczne

pierwiastki, ktöre ostatecznie i w sprawie nadania 
formy placom mialy byc decydujacemi, chociaz nie 
w- starozytnym duchu. Zywiol przewrotu tkwil w stu- 
dyum perspektywicznych efektöw, w ktörem malar- 
stwo, plastyka i architektura szly o lepsze ze soba. 
Mnöstwo architektonicznych urzadzen, ba. nawet sze- 
reg nowego rodzaju budowli, j a k : glorietty, belwedery 
i t. p. zawdziecza swe powstanie temu dazeniu do sil- 
nych perspektywicznych wrazeri. W  rzeczywistosci 
mialy byc ucielesnione wszelkie pomoenieze srodki 
perspektywiczne, wyezerpywane na architektonicznych 
tlach malarstwa. Nie dosyc, ze wykoriywanie pelnych 
efektu obrazöw scenicznych dla teatröw', uchodzilo za 
osobna sztuke, — wedlug takich samych regul mial 
takze architekt w'znosic swoje budynki, kolumnady, 
m onumenta, studnie, obeliski i inne motywa, Jakoz 
powstawaly wielkie tröjkatnie zamkniete place przy 
kosciolach i palacach, ogrodowe parkiet}’, dalekie wi- 
doki wszelkiego rodzaju, zwane wedutami i bogato 
wyksztalcone motywa rampy wjazdowej przed raonu- 
mentalnemi budowlami. Przestrzeri w rodzaju scenicz- 
nego obrazu, zamkni^ta z trzech stron, na czwartej 
stronie otwarta, staje sie glöwnem motywem wszel-

wpfywy na rzadzace jednostki — musial’aby odniesc po- 
zadany skutek.

Pole to 0 tyle wdzieczne, zeby sie dopomoglo geo- 
metrom - teclmikom do zajecia wlasciwego stanowiska 
i popchnelo sprawe ewidencyjna na tory praktyki spo- 
cyaluie technicznej — oraz otworzyl’oby sie odpowiednie 
i korzystne umieszczcnie dla znaczniejszej liczby mlodych 
teehniköw, walczacyclx dotychczas z ciezkiemi warunkanh 
prywatnej praktyki. „.**

N O T A T K I  T E C H N IC Z N E .

Uzycie trocin do celöw budowlanych. Gement po- 
kazuje nieraz wlasciwosc tworzenia przy tezeniu niezli- 
czonych malenkicli pekniec (rysöw), ktöre przenikaja 
cala jego mase. Baseny, wylbzone ceinentem nie bywaja 
bynajmniej zaraz nieprzepuszezalnemi dla wody i wyma- 
gaja czesto pözniejszych poprawek, pol’aczonych z koro- 
wodami. Jakesmy juz möwili raz 11a tem miejseu. inzy
nier G o t t s e h e b e r  zalecit. bardzo prosty sposöb do 
zatykania takich pekniec. Do wody basenu wprowadza 
sie trociny, ktöre wnikajac swemi drobinaini w pekniecia, 
po krötkim ezasie powstrzymuja uplyw wody zupelnie 
i trwale. Sposöb teil zastösowano juz kilkakrotnie przy 
wiekszych budowach wodnych ze zupelnym skutkiem.— 
Ale i wapienna zaprawa, uzywana do tynkowania doinöw, 
podlega przy tezeniu tworzeniu sie subtehiyeh rysowaii: 
przez powstajace pekniecia wnika atmosferyczua wilgoc 
poprzez mury domu, przez co, szczegölnie w przestrze- 
uiach, •polozonych od strony slot, tworzy sie state zrödto 
wiigotnosci scian i tuszczenia sie tynkowej zaprawy.

kich urzadzen. Gdziekolwiek siegnac w te mnogosc 
historycznego materyalu, znajdzie sie zawsze cos zna- 
cznego, a nie rzadko prawdziwa pieknosc placöw; 
zamknietosc w urz^dzeniu calosci i wirtuozowskie 
grupow'anie dodatköw, przewyzsza czesto o wiele arty- 
styczna wartosc budowli i monumentöw'. Najbogaciej 
rozpostartym przedstawia sie ten caly nowv swiat 
hudownietwa miast w dzielach b a r o k u  na potudniu 
i na polnocy. — Niestety z tego wszystkiego, co on 
stworzyl niegdys, niewiele tylko utrzymalo sie do na- 
szych czasöw.

Jeszcze czesciej, anizeli przy zakladaniu miast, 
okazuje sie sztuka barokowych architektöw przy bu
dowach zamkowych i przy poteznych grupach budo
wlanych wielkich klasztoröw. Przy barokowych i przy 
pözniejszych zamkowych budowlach stal sie poprostu 
stalym motywem tröjstronnie zabudowany dziedziniec 
z otwarta czwarta strona. Wszystkie liczne ksiazece 
rezydeneye z przeszlego wieku ida prawie bez wyjatku 
za tym tjpem .

(Dok. nastapi).

Jcm WdowiszewsJci.
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Temu niedostatkowi mozna wedtug R h o d e ’go zapo- 
biedz röwniez trocin'ami, domieszanemi do zaprawy; przy 
jej zarabianiu. Ozasopismo „Baugewerkzeitung“ powiada
0 takiem zastosowaniu trocin, co nastepuje: Dzjalanie 
trocin, dodanych do tynku, jest podobne, tylko linten- 
zywniejsze, do dzialania siersci cielecej, ktöra tak^e cze- 
sto bvwa uzywana jako domieszka do zaprawy. One 
dzialaja 11a tynk przewazuie sklaczajaco, nadaja mu bar- 
dziej gietka spöjnosc, ktöra nie dopuszcza tworzenia sie 
rvsöw i zapobiega, zeby po wniknieciu wody w takowe, 
rysy rozszerzaty si§ pod wpJ’ywem marznieeik wody 
w czasie nocnych mrozöw, a wi^c zapobiega tem samem 
tuszezeniu sie i odpadaniu zaprawy. Co sie tyczy ustroju 
trocin. zalecajacych sie do uzycia, to takowe powinny 
pochodzic z miekiego drzewa i posiadac bardziej wtök- 
nista anizeli kostkowata strukture. Po nalezytem wysu- 
szeniu trocin poprzednio, przepuszcza sie je przez zwy- 
czajne sito, przez co usuwa sie grubsze czesci skladowe, | 
a otrzymuje tylko subtelne, welniste ptateczki. Co sie 
tyczy stosunku mieszania trocin i zaprawy, istnieja rozne 
przepisy. Jezeli siq do trocin doda tylko tyle swiezo 
gaszonego wapna, ile potrzeba, azeby mase mödz narzu- 
cac bez trudnosci, to sie otrzyma tilcowaty tynk, ktöry 
bedzie mocno przylegat i nada sie bardzo do pokrywania 
wilgotnych scian i powal. Taki tynk zaleca sie takze do 
zaprawiania scian -pise, wystawionveh na powietrze i gli- 
nianych (nalep). W  eelu wykonania takiej zewnetrznej 
seiennej zaprawy, ktöra ma cierpiec szczegölnie pod 
wptywami atmosferycznymi, nalezy mieszac 1 czesc ce- 
mentu, 2 czesci wapna. 2 czesci trocin i 3 czesci ostro- 
ziarnistego piasku — a mianowieie trzeba mieszac naj- 
przöd trociny z cementem i piaskiem 11a suclio a pözniej 
dodac wapno. ( Oberöster. Gewerbebund),

Nowe sposoby wykonania gipsowego marmuru.
Po dlugoletnich usitowaniach i licznych doswiadezeniaeh 
powiodlo sie modelatorowi E. Baumann w Berlinie (Ora- 
nienstr. 87), utworzyc z najrozmaitszych substanevj 
pfyn, ktörego uzycie pozwala z prostych ptyt gipsowych
1 ciat wykonac materyal’, podobny do gipsowego mar
muru. Odpada przytem zabierajaca wiele czasu i zmudna 
robota szlitowania. Dotyczacy ptyn rozcieiicza sie do 
uzycia 4. czesciami czystej wody, tak ze cena otrzyma- 
nego w ten sposöb gipsowego marmuru wraz z potrze- 
bnem do ghulzenia bial'em wapnem (Weisskalk) wypada 
znacznie nizsza, anizeli cena za stuecolustro. Wielka ko- 
rzysc nastrecza ten sposöb wykonania przy ciagnieciu 
gzem.söw i przy laniu z gipsu, poniewaz przy tych wszyst- 
kich robotach odgrywa takze polysk swoja role. Röwne 
korzysci przedstawia uzycie dotyczacego pl'ynu takze przy 
robotach z cementem, tripolithem itd. Jezeli sie do pl’ynu 
domiesza barwy, to i one nabieraja przy zastosowaniu 
polysku, nie bledna pözniej i zachowuja pierwotna swie- 
zosc. Poniewaz traktowane w ten sposöb powierz»Jjtiie 
gipsu stawiaja opör zaröwno wpl’ywom goraca jak zimna,—• 
nie podlegaja szkodliwemu oddzialywanin wilgoci, a wsku- 
tek zbitosci swojej nie przejmuja zarodköw zarazkowych— 
przeto uzycie tego pl'ynu nadaje sie wielce korzystnie 
do wykonywania gipsowych scian w szpitalach, klinikach 
i podobnych przestrzeniach. — Pröby, przedl'ozone spra- 
wozdawey wymienionego nizej fachowego czasopisma, 
okazywal’y obok wielkiego jednostajnego polysku, znaczna 
wytrzymalosc, jakoz nie zdaje sie podlegac watpliwosci,

ze plyn uzyty zr§czna reka, — moze wydac znaczne 
rezultaty. Wynalazea chce wziasc patent na sposöb zlo- 
zeuia tego pl'ynu; — jest 011 wiec tajemniea.

(Baugew . Ztg.).
Czyszczenie pomniköw. Kwestya, jak mozna pu

bliczne ponmiki oczyszczac z brudu, jest obeenie w J)re- 
znie przedmiotem zywego rozbioru. Jak wiadomo, kazde 
miasto cierpi w szczegölnie wysokim stopniu pod wpl'y- 
wem pyl'u w^glanego, ktöry, jak wszedzie w wielkich 
pöl'nocnych miastach, pokrywa ponmiki z bronzu brzydka 
powloka, utrudniajaca tworzenie sie patyny — a w bar
dzo krötkim czasie czerni takze budynki wzniesione 
z piaskowca. Dlatego to grupy Schilling’owskiego dl’uta, 
ustawione na wschodach Brählowskiej terasy, pozl'ocono 
przed kilkoma laty. — Polysk, ktöry z poczatku dzialal 
tak niekorzystnie, nie wpada juz dzis w oczy, ale zato 
we wszystkich faldach i innych zaglebieniach osiadl juz 
czarny brud i zachodzi pytanie, czy pozlocenie zdola 
wytrzyrnac gruntowne oczyszczenie.

Na pomnikach z bronzu pröbowano w Dreznie za- 
stosowac zrazu sposöb Lenz’a, ale, jakesmy slyszeli, 
z niekorzystnym skutkiein. Wynalazea przopisuje pokry- 
wanie bronzu mydlem, ktörego ehemiczny skl’ad jest 
tajemniea, a ktöre po uplywie 24 godzin ma byc usu- 
wane napowröt przez skrapianie. Sposöb ten zostal za- 
stosowany 11a pomniku Teodora Körnera przed tak zwana 
„Kreuzschule“ . Pozostal jednak podobno 11a pomniku 
„szarozölty szlam“, ktörego usuniecie nastreczylo nie- 
mal’o trudu. To doswiadezenie i temu podobne dopro- 
wadzily do zarzucenia wszelkich metod, ktöre rzekonro 
maja bronz czyscic predko i wymagaja najczesciej uzycia 
ostro dzialajacych srodköw, ktörych pözniejszy wplyw 
na metal nie pozwala sie oznaczyc naprzöd.

1 w Dreznie mozna bylo zauwazyc na pomniku kröla 
Fryderyka Äugusta I. w slawuym Zwingerze, ze gladko 
polerowane plaszczyzny sprzyjaja tworzeuiu sie patyny. 
Chropowate czesci trze sie tylko wilgotnemi szczotkaini, 
na miejscach szczegölnie brudnych rozeiehezonym lu- 
giem, — a po wyschnieeiu nadaje sie powierzelmi przez 
tarcie 0 ile moznosci jak najjednostajniejszy pozör. Po 
wyczyszczeniu nalezy chropowate miejsca przejsc nieod- 
zownie woskiem lub olejem, — ale naturalnie w ten 
sposöb, zeby nie pozostawic warstwy z tlustosei, ktöraby 
znowu przeszkadzala powstawaniu patyny; — czyni sie 
to dlatego, zeby kurz nie mögt sie osadzac na metalu 
zanadto mocno. W tym wzgledzie mozna sie odwolac 
slusznie na spqstrzezenia zrobione na studni Hähnera 
obok kosciota Sw. Zolii, ktörej po wyczyszczeniu nie 
potarto woskiem.

Pomniki z bronzu, bedaee wlasnoscia miasta, bywaja 
czyszczone dwa razy tygodniowo — i ta metoda okazuje 
si§ jako bardzo dobra, rozumie siij z zastrzezeniem, ze 
promieii wody uderza na metal 0 ile moznosci prosto- 
padle i ostro. Röznica miedzy miejscami, ktöre moga 
byc dotkniete w ten sposöb strumieniem, a miejscami, 
ktöre promieii dosi^ga tylko w skosnym kierunku, uderza 
istotnie w oczy na pomniku Körnera. — Stosunkowo 
korzystny stan krölewskiego posagu w Zwingerze trzeba 
tlumaczyc takze otoczeniem Zwingerowskiego ogrodu, 
ktöry obfituje w drzewa i w wode.

(M itt. d. 1c. 1c. öster. Mus. f. K . u. Ind.). 
 ->**<•»
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B IB L IO G R A F IA  i L IT E R A T U R A .

A n a l i z a  k s z t a l t ö w  a r c h i t e k t u r y  p r z e z  K a z i m i e -  
r z a  K l e c z k o w  s k i e g o ,  a r e h i t e k t a ,  d o e e n t a  E s t o t y k i ,  
T e o r y i  i H i s t o r y i  a r o h i t e k t u r y  e. k. s z k o l y  p o l i t e e h -  
n i e z n e j  we L wo  wi e .  C z es e IT. z 65 r y  s u n k a u i i  w t e k s e i e .  
W a r  s z a w a 1890. 0  e n a r u b l i  2.

(Ciag dalszy).

Tu tlomaozy nutor miejseowe stosunki Benkoolnu i konezy: 
„To, epsmy uezynili przy oeenianiu budowlanego smaku Benkoolnu, 
powinnismy ezynie' wtasciwie wszedzie, gdzie c-hodzi o wydanie 
sadu o smaku obcyeli ezasöw i narodöw; powinnismy przeniese sie 
w stosunki czasu i iniejsea, badajac , ezy sm ak, ktöry sie w na
szycli stosunkaoli nie wydaje uzasadnionym , nie by l lub nie jest 
uzasadnionym vv stosunkaoli innego ezasu , innego miejßca“. Trze- 
ba p rzyznac , ze o ile te sl’owa Feehnera objasniaja znakomicie 
istote stylowej praey, o tyle musza byc zarazem przeeiwne wszelkiemu 
wyrywaniu zjawisk sztuki z historyeznego rozwoju, aby je grupo- 
wac w fam ilie;. zwlaszcza, gdy stosunki ezasu i miejsea nie dalyby 
sie grupowac w analogiezne rodziny,

Przytoezmy jeszcze przyklady, ktöreby objasnial'y wplyw kul- 
tury na sposölv areliitektonieznego ksztaltow ania; one rzuea takze 
swiatlo na Fechnerowskie wyröznienie stosunkow ezasu i niiejsca. 
W panstwie rzymskiem zastali Chrzeseianie stare swisjtynie bogöw, 
lecz ich nie mogli uzyc za wzory dla swoich domöw bozych, bo 
takowe nie odpowiadaly potrzebom ich k u ltu ; natomiast halle tar- 
gowe i sndownioze bazyliki — ezynily zadose wszelkim wymogom 
i dlatego Chrzeseianie obraii w piorwszym rzedzie ten styl budo- 
wlany za wzdr dla swoich kosciolöw. Germanie nie budowali swia- 
tyn ; ich bogowie przebywali w swietym lesie , na göraeli. pokry- 
tycli sniegiem , w rozpadlinaeh sk a l, w morzu lub w jaskiniaeh, 
ale nie w sw iqtyniach, zbudowanyeh ludzkiomi rekami. Poeci opi- 
sywali wprawdzie mieszkania bogow ale ludzie ich nie budowali. 
W Niemezeeh nie zastali Chrzeseianie w miejseach kulturowych 
takze zadnych wzoröw dla swoich budowli koseielnyeh, a jeszcze 
mniej bezpieezna bylo rzeeza obierae do tego celu rzymskie bazy
l iki.  bo one jeszczeby bardziej utrudnily  byly wprowadzenie Chrze- 
sciaiistwa u Niemeöw. Natomiast ksiazcea i szlacheoka sala, prze- 
znaczona do zebraii przy miodzie i piwie, — ezynita zadose po
trzebom ehrzeseianskiej sluzby bozej i Germanie ezuli sie w takich 
przestrzeniaeh u siebie, bo byli przyzw yczajeni, slyszee vv nich 
przemawiajacych wybrancöw l u d u , spiewaköw, wyglaszajaeyeh im 
swe piosni. Azeby zas taka sale przemienie w kosciöl, potrzeba 
bylo dodac tylko absyde dla ustawienia oltarza. Bylo wiee z pe- 
wnoscia rzeeza bardzo sluszna, jezeli pierwsi obraii ten styl dla 
swycli kosciolöw. Odejmijmy eliör pienvotnym kosciolom gennah- 
skim (Stabkirchen), a bedziemy mieli ryeerska sa le , jak ja  dawne 
opisuja poematy (K. W. W iehm ann: der Baustil der alten Ger
manen).

To, eösmy przytoezyli, rzuea dostateczne swiatlo na wartose 
„arehitektonieznyeh familij“ autora i jego metode. Zreszta teorya 
„zamknietyeh i otwartyeh“ budowli nie jest widoeznie niezawodna, 
skoro autor powiada wreszcie sam , ze „trudno byloby wyliezye 
wszystkie sposoby, jakieh a rtysta  uzyvva dla nadania  budowli je
dnego z dwöeh wymienionyeh eharakteröw; jak  röwniez trudnem  
byloby oznaezenie w y r a z n e j  granioy pomiedzy idemi, nalezace- 
mi do grupy zamknietyeh i otwartyeh. Istnieje tu eala skala naj- 
rozmaitszyeh uksztaltowaii“. My to uwazamy za rzecz daleko na- 
tu ra ln ie jsza , anizeli autor, bo o ich rozmaitosoi rozstrzygaja bar

dzo liezne stosunki ezasu, miejsea, stylu, teehniki i td . . a dopiero 
w ostatnim rzedzie estetyezne.

Familia zamknietyeh budowli, zbadana empiryeznie, wykazala 
autorowi blednose zdania, wedlug ktörego dla kazdej idei, dla ka- 
zdego programu istnieje oddzielny typ arehitektoniczny, do innyeh 
niepodobny. Autor przekona! sie na  budowlaeh zamknietego cha
rak teru , ze „lubo architcktoniezne ksztalty grobowcöw, hestyj, 
kuehni i baszt sredniovvieeznych, wyrazaja rozmaite idee, jednak 
ieli ogölny wyraz tak bardzo zblizony, ze arehitektura za pomoca 
tych ksztaltöw, ’— subtelnych röznic wyrazie nie moze“. Kto we
dlug autora tw ierd z il, ze arehitektura dla kazdej idei, dla kazde- 
go programu posiada oddzielny typ arehitektoniczny, nie wieiny, 
bo nam autor nie przytoezyt zadnej prawdziwej povvagi. W kazdym 
jednak razie m usial to bye ktos, co praw i mozebnych srodköw 
tej sztuki zupelnie nie znal, wiadomo bowiem, ze arehitektura dzieli 
w tym wzgledzie jeszcze smutniejszy los, anizeli muzyka. Nigdy 
te* nie kusila sie o wylaezne typy dla wszelkich idei — i progra- 
möw. — Podobno zadanie byloby dla niej tem niemozliwszem do 
osiagniecia, gdyby arehitektura, jak  autor cliee w yraznie, samemi 
zasadniezemi ksztaltam i, samemi sylw etam i, m iala wyrazac „sub
telne rözniee“. W tem zadaniu zdradzi! autor w sposob razacy 
jednostronne, eiasne pojecie tej sztuki. .Juz w za-lozeniu blednem 
je s t , naszem zdaniem , pojeeie5 arohitektury u niego, bo przeeiez 
„przestrzeii geometrycznie1 ograniezona“ nie moze bye jedynym 
estetyeznym m ataryalom , jedyrta gloska plastyezna arohitektury. 
W  takirn razie kazda buda jan rk rczn a  mialaby juz prawo do ty- 
tul'u estetyeznego utworu arohitektury, — a tak nie jest. W  poje- 
ciu arohitektury nie mozna absolutnie „geometryeznego ogranieze- 
nia przestrzeni“ odlaezac od calego szeregu tak zwanych form 
tektonicznych i konstruktywnyeh, ktöre sa wlasciw ym . istotnym 
materyalein areliitektonieznego wyrazania. Ich wlaseiwe uzyoie stwa- 
rza dopiero pomysly arehitektoniezne, i pozwala widziec w budo- 
vvli odpowiednio przeznaezenia ezyli idee. I tu atoli granice sa 
ezesto tak eiasno zakreslone, ze arehitektura zmuszona jest ueiekae 
sie do röznych sposobövv wyrazniejszego mövvienia — a zwlaszcza 
lirac do pomoey syinbolieznose rzezbiarstwa i malarstvva. Dowodem 
sa na to wszystkie starozytne arohitektury. Azeby wiee poznae 
przeznaezenie budowli z zewnetrznego charakteru arohitektury, nie 
dose jes t, ujae okiem ogölne ksztalty, ze tak powiemy, sylwete; 
nie dose zwröeie uwage na pewne tylko formy; lecz na dziele ob- 
myslaneiii seisle architektonicznie, trzeba sobie vvytlomaczyc grun- 
townie istnienie wszelkich momentöw i form zewnetrznego uposta- 
ciowania. Ich ocenienie i uzasadnienie pozwoli dopiero odkryc nie- 
omylnie,,przeznaezenie budynku, jego idee. Czesto moze sie zdarzye, 
ze wybitne formy historyeznego stylu wezma do tego stopnia prze- 
wage nad decydujaeemi formami konstrukeyi, iz moga zbalamueie 
patrziicego na budowle i wydae ja  za co innego, anizeli takowa 
jest w istocie. N ikt nie zaprzeezy, ze jest to w kazdym razie blad 
zasadniczy. — Pojmujae arehitektura w ten sposob, musimy tez 
stanowezo zaprzeezyc, jakoby grobowiec, liestia, kuehnia i baszta 
sredniowieczna nie byly s u b t e l n i e  o d r ö z n i o n e  od siebie i nie 
stanowily oddzielnyeh typövv. Ani na groboweu ani na baszeie 
sredniowieeznej. nie spotyka oko tak wybitnych form konstrukty
w nyeh, jak  kominy kuehni sredniowieeznej, z drugiej zas strony 
sam ksztalt i forlyfikaeyjny Charakter sredniowieeznej baszty, nie 
ma znöw nie wspölnego z groboweem i kuehnia sredniowieczna. 
W idzimy zatem , ze mimo ealego zblizenia ogölnych konturöw 
w tych rodzajaeh budowli, takie wlasnie momenta poszezegölne 
a nieodzowne. w pewnych budowlaeh, sa subtelnemi form am i, po 
ktörych rozumujace oko zdofa dojsc do wlasciwej idei budynku. 
Trudno nieprzyznac, ze arehitektura za pomoca takich czynniköw 
jest w stanie wyrazac rözniee nawet wielce subtelne. Taka wlasnie



droga postepuja areheologiezne badania, aby jak  Cuvier dotrzee 
do odkryeia pierwotnego organizmu i przeznaezenia davvnego za- 
bytku arehitektury. Im mniej jest takich sty.lowyeh znam ion . tem 
trudniejsze badanie i mniej widoköw do osiagniecia stanowezego 
celu. (0 . d. n.).

K R O N I K A  B I E Z A C A .

Personalia. — Jego ees. i krql, Apostolska Mose raczy l Najvv. 
postanowieniem z dnia 21 lipca r. b. mianowac radee generalnej 
dyrekcyi e. k. austr. kolei panstwowych, Romana br. Go s t k o w-  
s k i e g o  zwyezajnym profesorem nauki rueliu kolejowego w c. k. 
Politeelinice we Lwowie.

— JK. Pan Nam iestnik zainianowal praktykantow budowni
etwa Feliksa Stanistawa 2 im. F e l k l a  i Eustacliego P a n  n e  like,
c. k. adjunktaini budownietwa w galie. panstwowej sluzbie budo
wn iezej.

Posady do zajqcia. — Celem obsadzenia jednej posady nad- 
inzyniera w randze VIII. klasy ewentualnie jednej posady inzy
niera w randze IX. i posady adjunkta budownietwa w randze X. 
klasy. w galicyjskioj panstwowej sluzbie budowniezej, rozpisalo 
e. k. Namiestnictwo konkurs z teijminem do 1 wrzesnia 1800.

Ubiegajaey sie o jedne z tych posad winni wniese swe poda- 
nia zaopatrzone w dowody kwalifikaeyi i znajomoici jezykow kra- 
jewych w przepisanej drodze shizbowej do Prezydyum  c k. NV 
miestnietwa we Lwowie.

— W mysl uehw aly Rady miejskiej w Kotomyi z. dnia 22 
lipca b. r. rozpisano konkurs na posade miejskiego technika dro- 
gowego, z placa roezna 800 Zla, i 150 Zla. jako ryezalt na  koszta 
objazdow.

Ilo podan. k'tdrÜ do m agistratu najdalej do kohoa sierpnia b. r. 
wnosie nalezy, maja byc dolaczone dowody pelnoletnosei. moral- 
nosci i kwalifikaeyi teoretyeznej i praktycznej, oraz znajomosei obu 
jezykow krajowych, tudziez jezyka niemieckiego w slowie i pisinic.

Posada ta jest na  rok pierwszy prowizoryezna. ICandydaei 
z ukoiiczonymi studyam i akademiekiemi beda mieli pierwszeiistwo.

— W mysl rozporzadzenia wys ck. Ministerstwa wyznaii i oswie- 
cenia z dnia 21 lipca 1800 1. 15181 oglasza e. k. Namiestnietwo 
konkurs na opröznidna posade rzeczywistego näue'zyeiela matema- 
tyki i fizyki przy e. k. wyzszej szkole przemyslowej w Krakowie.

Do posady tej przywiazana jest p laca röcznych tysiaea dwu- 
stu (1200) zl. aw. i dodatek akfywalny IX. klasy rangi röeznyeli 
trzystu (3 00) zl. aw.

K andydaci ubiegajaey sie o te posade winni  wniese pedania 
zaopatrzone w potrzebne dokumenta na  rece Dyrekcyi c. k. W yz
szej szkoly przemyslowej w Krakowie, a to bezposrednio lub jesli 
zostaja w sluzbie publicznej za posredriietwem swojej wladzy p.ize- 
lozonej, najdalej do 25 Sierpnia 1890.

— W okregu adm inistracyjnyin c. k. Dyrekcyi skarbu we Lwo
wie beda od 1 wrzesnia 1890 do obsadzenia dwie posady inspe- 
ktoröw gorzelnianycli.

Posady zostana obsadzone na razie za kontraktem sluzbowym 
na przeciag' jednego roku od 1 wrzesnia 1890 do konca sierpnia
1891.

Po uplywie roku nastapi ewentualnie stabilizaeya na zajmo- 
wanych za kontraktem posadach.

Z powyzszemi posadami polaczone est w czasie sluzby za 
kontraktem wynagrodzenie roczne po 1700 Zla. platne w röwnych

rataeh  z göry a opröcz tego osobne wynagrodzenie za przedsie- 
wziete podröze sluzbowe wediug wymiaru dyet i kosztdw podrozy 
dla urzedniköw panstwowych VlII. klasy rangi.

W ymogi do osiagniecia posad sa nastepujace:
1) Obywatelstwo austryackie,
2) prawny nieposzlakowany Charakter.
3) dowod ukohezenia clipmiczno-teehnicznego oddzialu w au- 

stryaekiej szkole politechnicznej i zlozenia pierwszego egzaminu 
panstwowego w takiejze szkole co najmnlej z klasyfikacya „uzdol- 
n iony“ ewentualnie dowod odbyeia szkoly gorzelniczej z dobrym 
postepem.

4) eo najmniej jednoroczne praktyezne zajecie przy technieznem 
kierownietwie ruchu gorzelni,

5) Znajomose jezykow krajowych.
Ubiegajaey sie o powyzsze posady maja wniese nalezycie udo- 

kumentowane podania w przeciagu dni czternastu od dnia piorw- 
szego ogloszenia niniejszego konkursu w „Gazecie Lwowskiej“ do 
Prezydyum c. k. Dyrekcyi skarbu we Lwowie.

Licytacye. — W  eeiu zabezpieczenia dostawy szutru na lata 
1891, 1892 i 1893 do 6G— 144 i 157— 175 klm. goseiiiea panstwo
wego krakowskiego w rzeszowskim okregu budowniczym . odbedzic 
sie na dniu 19 sierpnia 1890 roku w ‘c. k. Starostwie w ßzeszo- 
wie rozprawa licytacyjna za pomoca pisemiiych öfei't.

Dostawa na r. 1891 wynosi 2745 m3 w kwocie fiskalnej 14.704 
Zla. 30 et.

Blizsze w arunki, wykaz przestrzeni wzglfedn'ie kiloinetrOw, dla 
ktörych szuter ma byc dostawiony, oraz ilosci tego/, przejrzane byc 
moga w wymiehionom c. k. Starostwie w godzinach urzedowyidi, 
gdzie takze w oznaezonym terminie najpözniej do godziny 12 w po- 
lüdnie wnoszone byc maja .oferty, zaopatrzone marka steplowa na 
50 ct. i w 5 pro. wadyuni.

— U rzad budownietwa miejskiego w Krakowie wezwal pp. 
budoWniczych i majstrow lmirärskieh do zlozenia ofert na  wyko- 
nanie robot grabarskieh i murarskieh przy budowio szkoly podwoj- 
nej miejskiej przy ul. Dietla, Oferty ostemplowane i zapieczetöwane, 
na  ktörych winno sie znajdöwac poswiädczenie kasy miejskiej z ui- 
szezonego w adyuni, zlozyc nalezy w UrZedzie Budownietwa miej
skiego w dniu 23 sierpnia b. r. do gbdzmy 12 w poludnie. Plany. 
warunki ogölne i szezegölow e.sa’dO przejrz'enia tamze w godzinach 
urzedowych od 11 do 2-giej.

Rözne. -  W zrost sieei kolejöwej w ösfatnieh pieeiu latach naj- 
silniej przejäwil sie w Amcryce. Z 102:899 kilometröw toru. zbu- 
dowanego w latach 1884 do 1889, na Ämorykc przypada 64.517, 
na  Kurope 24,419, na Aitstralie 4656 kilometröw. Z 571.771 kilo
metröw kolei w oalyni swiecie posiada Kuropa 214.251, Aineryka 
304.005. Azya 28.415, Afryka 8309, Australia 16,790 kilometröw. 
Z kolei europejskieh przypadalo 40.82(1 na Niamey. 35.264 na 
Francye, 31.817 na W iclka Brytanie, 25.731 tut Austrye. 29.410 
na Rossye, 12.351 na Wlochy.

— Jednolity czas ma byc zaprowadzony na wszystkich lini- 
ach drög l,elaznyoh, nalezacych do zwiazku kolejowego niemieckie
go, ilo ktörego i kolejo austryacko-wegicrskie naleza. Donosza 
z Drezna, ze na  odbytem tamze ogölnem zebraniu reprezentantöw 
drög zelaznyeh, nalezacych do tego zwiazku,  powzieto uclnvale 
w duchu zaprowadzenia jednolitego czasu.

Autorowie i nakladcy zycz£jcy sobie omöwienia swych wy- 
dawnictw, zechcq nadeslac po jednym egzemplarzu tychze do 
Redakcyi.

N akladem  Krak. Tow. Technieznego. W drukarni Äleksandra Slomskiogo w Krakowie.

Redaktor odpowiedzialny: Wincenty Wdowiszewski.



Nr. 11. Rok IV.
Prenum erata z p rzese lka:

roezna . . 5 Ztr.
potroezna . 2 Zl'r. 50 ct.
kwartalna 1 Ztr. 50 et.

w Niem czech: 
roezna . . . .  JO marek
potroezna . 5 marek

w Rosyi: 
roezna . . . .  5 rubli 
potroezna . . . 2 ’ j2 rubli 
Nr. pojedynczy . . 25 ct.

K r a k o w  1 W r z e s n i a  1890.

CZAS0PM 0
Wyehodzi 1 i 15 w miesiaeu.

Zuzytkowane artykuty beda 
wynagradzäne zaraz.

Inseraty przyjm nja sie po 
cenio l ’/3 et. za cm.2 je- 

dnora zowego ogtoszenia.

Redakeya i Administracya 
ui. Ctrodzka 29.

Towarzystwa Tectinicznego Krakowskiego.
T R  E S C :  Przepisy o badaniu i dostawie Romaneementu. — Projekt na koseiot w Trzesniu. — Notatki teehniezne. — Bibliografia i lite- 

ratura. — Kronika biezaea. — Peileton.

Przepisy o dostawie i badaniu Romancementu.

S io w o  w s te p n e .

snSRfjlrzemysl dzisiejszy fabryczn'y walezy w kazdej ga- 
|  l'ezi pod liaslem konkurencyi, olbrzymie robiac 

wytezenia, aby przez coraz wiekszy rozwöj, przez 
coraz tanszy sposob roboty zdobyc sobie coraz szersze 
pole zbytu. — Jest wprawdzie takze i inny sposob wspöl- 
zawodnict.wa, ktöry pewniej moze doprovvadza do celu, 
a mianowicie: by coraz lepszego i troskliwiej wykona- 
nego dostarezac wvrobu: ale droga ta drozsza, wymaga 
dluzszego czasu a zatem i znaezniejszego nakl'adu — bo 
tylko rozezarowanie konsumenta poucza go, iz jakosc wy- 
robu decyduje o jego taniosei. Notvoczesna technika po- 
piera stanowezo ten sposob konkurencyi, starajac sie 
o coraz dokladuiejsze zbadanie dostarczonycli przez prze- 
inysl fabryczny wyrobow, o coraz scislejsze okreslenie 
warunkow, ktörym maja czynic zadosc i cbroniac kon- 
sumentöw przez wskazanie tycbze, jako tez przez podanie 
sposoböw ich badania, przed owa pierwsza rozgoraczko- 
wana, a wiec niezawsze sumienna konkurencya. Usil'o- 
wania, aby jak najscislej okreslic warunki, wedlug ktö
rych sprzedaz i zakupno wyroböw, a wiec oznaczenie ich 
pienieznej wartosci, ma sie odbywae, napotykamy juz 

rozmaitych gal’eziach przemyslu. Cukier surowy ku- 
puje i sprzedaje sie wedlug czystosci. a staeye eukro- 
wnicze ezuwaja pilnie nad przestrzeganiem tego sposo- 
bu; — w kupuie i sprzedazy sztucznycli nawozöw kie- 
ruje sie handel wedlug dziesiatek procentu kwasu fos- 
forowego i äzotu, w czem staeye rolnicze wywieraja 
wielki wpl'yw; kamienia winnego nikt juz dzisiaj nie ku- 
puje inaczej, jak wedlug procentu kwasu winnego; — 
przy zakupnie sody lub potazu nauczyli sie odbiorev zadac

gwarancyi co do za wartosci itd. Xaturalna zatem jest rzecza, 
ze w ogromnym przemysle cemeutowym od dawniejszego 
juz czasu strony powolarie do tego dokladaly wielkiego 
starauia, aby okreslic jakosc dobrych cementöw. podac. 
stösowne pröby do ich zbadania i przeszkodzic w ten 
sposob „poprawieniu“ t. j. falszowaniu wvrobu röznemi 
dosypkami, jak np. zmielonym zuzlem, palonem wapnem, 
i t. d.. lub niedbalej fabrykacvL

Badania te podjete zostaly w dwöch kierunkach: 
w kierunku scisle chemicznym, zestawione przez Frese- 
niusa — (obowiazuja ogölnie w Xiemczech) i w kie
runku, ze tak powiemy, tizykalno-mechanicznym. W  tym 
kierunku pracowajo najscislej Towarzystwo austryackie 
inzynieröw i arehitektöw w Wiedniu, ktöre wyznaczylo 
z grona swpjego komitet — a teuze wypracowal odnosne 
normalia, ktöre w Austryi i Xiemczech uzuane zostaly 
za obowiazujace. Handel -cementami odbywa sie tarn na 
podstawie tyehze normaljöw. Ma to wielkie bardzo zna- 
czenie. Z jednej strony zniewala producentöw do sumien- 
nej i dokladnej roboty, z drugiej strony chrom konsu
menta przed nabyciem zlego lub przvnajmniej mniej 
dobrego wvrobu. Byloby bardzo pozadaneni. aby i u nas 
„usus‘; ten ogölnie w zycie wprowadzono. Poniewaz je
dnak przeprowadzenie roboty wymaga przyrzadöw droz- 
szych, ktörych poszczegölui odhiorey prawie miec nie 
moga; poniewaz dalej wykonanie prob wielkiej wymaga 
skrupulatnosci i wielkiej wprawy, wiec byl'oby najlepiej, 
gdyby grono do tego powolane np. Towarzystwo techni- 
czne w Krakowie, wzielo te sprawe w reke, nastreczajae 
w teu sposöb fabrykantom i odbiorcom mozebnosc za- 
dania oceny.

0 ile scislosc w wykouaniu pröby jest rzecza wazna, 
poucza przyklad z praktyki.

Dnia 7/2 1890 badauo romancement z pröbnego pa- 
lenia; cement ten byl nadzwyczajnie szybko wiazaey. 
Kawalki pröbne sporzadzano wprost z materyalu, za do- 
daniem 12% wody. Po 7-dniowem twardnieniu liezby
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wytrzymalosci 11a rozenvanie 6 kawatköw byly naste- 
pujaee:

16, 0 Kg.
9: 5 „
9, 5 „
7, 5
7, 5 „
7, 5 „

Z tyeli liczb wypada (weiltug normaljow) wytrzyma- 
fosc na rozerwame liczona na .1 cm2 na 2, 13 kg.

Nastepnie oznaczono scisle ilose potrzebnej wody na 
15°/o. Proby tak przyrzadzone wykazaly po 7-duiowym 
twardnienia (dnia 14/2 1890) nastepujaee liezby:

18, 0 Kg.
16, 0 „
16, 0 „
15, 2 „
14, 5 „
14, 5 „

Z tych liczb wypada wytrzymalose na rozerwauie 
(obliezona na 1 ein/) — 3, 26 Kg.

Pouiewaz opröez zwiekszenia wytrzymalosci, takze 
i röznice miedzy pojedyirezeiui liczbami tego drugiego 
szeregu sa znaezuie mniejsze (röznica miedzy pienvszq, 
a ostatnia liezba wynosi 3, 5 kg.) zatem sama wieksza 
jednostajnosc tego szeregu dowodzi uaocznie, jak wielki 
wplyw wywiera dokl'adne oznaczenie potrzebnej ilosci 
wody. Sadzac, ze ogölua zuajomose odnosnyeli przepi- 
söw i normalij, dotyczacyeh badania cementöw jest nie- 
zb^dnie potrzebna i wielee pozadaua, podainy w Gzaso-

AETYSTYCZNE ZASADY 

B U D O W A N I A  M I A S T .

(Dokonezenie.)

drebnym wydaje sie barok wobec wszelkich 
'[K äS l dawniejszych okresöw, juz wskutek samej oko- 
llYS&ä licznosci, ze jego sytuaeye nie powstawaly po- 
woli, lecz w sposob juz nowoczesny zostaly wymyslone 
z jednego odlewu — na rajzbrecie. T a  okolicznosc 
jest bardzo wazna. Ona przekonuje, ze sam taki rodzaj 
projektowaiiia rajzbretowego nie moze byc zrobiony 
odpowiedzialnym za to, jezeli sie zawodzi zale i za- 
nosi skargi na trzezwosc naszych nowoczesnych sytu- 
acyj miast i placöw. — A le n ie  u l e g a  w a t p l i w o -  
sci ,  ze  g e o m e t r y c z n y  s z e m a t  i l i n i a  r a j z b r e -  
t o w a  n i e  p o w i n n y  b y c  n i g d y  c e l e m  s a m e  
d l a  s i e b i e .  Przy barokowych pomyslach jest wszy.st- 
ko dobrze rozwazone i oznaezone naprzöd ze wzgledu

pismie przepisy, wydane przez Stovvarz. austr. inzyn. 
i arcli. a dotyczace badania romaneementu.

P rojek t na k o sc iö l w T rzesn iu .
(z rysunkami.)

   ••----

rfs ro isk u te k  regulacyi potoku Trzesniöwki, majaeego 
ujscie do Sanu, stary drewniany kosciolek we 
wsi T rzesniu , pod Tarnobrzegiem , nalezacej 

do döbr JE . Marszalka hr. Tarnowskiego, znalazl sie 
miedzy walami ochronnymi i parafia ujrzala sie w ko- 
niecznosci zbudowania nowego kosciola na innem 
miejscu. W  r. zeszlym ks. proboszcz Jözef Witköwski 
zazadal wypracowania szkicöw, a gdy te zyskaly apro- 
bate komitetu koscielnego, polecil, abym na ich pod- 
stawie wypracowal szczegölowy projekt budowy ko
sciola. Koszta budowy oznaczono projektujacemu na
40.000 ZIa. Kosciöl, ktörego plan i widoki, podaje 
Czasopismo na osobnych tablicach, pomyslany jest we 
wczesnoromanskim sty lu ; fasady maja byc wyprawiane 
wapnem kufsteinskiem; pokrycia wszystkich szczytöw, 
gzemsy, pokrywy filarövv, schody glöwne i boczne, 
wszystkie slupy wewn^trzne i balustrada chöru bcjda 
wykonane z kam ienia; dach pokryty karpiöwka, po- 
dwöjnie koronowo, zas wieza i sygnaturka blacha mie- 
dziana. Posadzka dan^ bedzie z klinkeröw. Pod ko-

na swöj pojaw i wrazenie w rzeczywistosci. Oblicze- 
nie perspektywicznych elektöw i zrecznosc w tworze- 
niu placöw stanowia wogöle najsilniejsza strone tego 
stylowego kierunku. Przy istotnej röznicy z zasadami 
starozytnosci trzeba przyznac bez watpienia, ze w sztu- 
ce zakladania miast, osiegnal ten kierunek osobna 
samodzielnq. wyzyne.

W krötce staniemy u kresu obszernej tresci. Dawni 
ludzie nie zaslaniali swych pomnikow budowlanych 
sadzonemi szeregami drzew i ogrödkami, ktöre wsröd 
ulicznego kurzu skazane' sa na nedzny zywot. Prze
ciwnie; im chodzilo o czyste utrzymanie monumen- 
talnego wrazenia budowli. W ogöle dawni ludzie prze- 
nosili swe miejskie ogrody z daleko wieksza higieniczna 
korzyscia w ogrodzone przestrzenie, gdzie roslinnosc 
znajdowala lepsze zabezpieczenie i zachrone przed 
burza i kurzawa. Dzis zas przewröcilismy to wszystko 
na nice: silimy sie na place, o ile moznosci jak naj- 
wieksze, chociaz takowe wskutek swej bezgranicznosci 
traca wszelki estetyczny efekt i staja sie tylko arena 
dla igraszek wiatru. Chodzi nam o jak najwieksza 
liezbe ulic i o mozliwie prostokatne ich krzyzowanie 
sie ze soba, chociaz w wielkich miastach utrudniona



sciolem nie bedzie piwnic. Stanac on ma frontem do 
drogi wiodacej na cmentarz i bedzie zwröcony bokiem 
ku vvsi i goscincowi, tak , ze wejscie boczne bedzie 
wlasnie od strony goscinca.

Staraiem sie w arcbitektonicznem rozwiazaniu za- 
chowac czystosc form wczesnego romanskiego stylu, 
obok najwiekszej prostoty motywöw, a czym zadanie 
dobrze rozwiazal — nie mnie o tem sadzic.

Jan Sas ZubrzycJii.

N O T A T K I  T E C H N IC Z N E .

Przewietrzanie zamknietych przestrzeni mozna do- 
piero wtedy oeeiiic nalezyeie eo do znaezeiiia, zwlaszcza 
w czasie wielkicb epidemij, gdy sic rozporzadza liezbo- 
wemi wykazami co do zawartosei w powietrzu organ i- 
eznyeli zaroddw, zdolnych rozwinac sic. Xadzwyezajna, 
mozebna teoretycznic zdolnosc rozmnazania sie mikroor- 
ganizmöw znajduje na szczescie zapore w braku srodköw 
pozywienia. Dlatego wazna jest rzecza, ze wzgledu na 
pewne praktyczne stosunki. poznac ilosc i rozinnazanie 
si§ grzybköw, ktöre sie unosza w powietrzu do odde- 
chania. I tak Uf f e l  ma n n  w Bostoku przekonat sie, ze 
w kazdyrn metrze szescieunym zewnetrznego powietrza 
znajduje sic srednio 250 zarodköw, zdolnych rozwinac 
sie; w pokojach mieszkalnyeli, stosunkowo dobrze wie- 
trzonych znalazl ich 3000, w alkowie bez okien, 27.000 
a w zle przewietrzanem mieszkaniu robotniczem 31.000. 
H e s s e  znalazl takich grzybköw przecietnie w kazdyrn 
metrze kubicznyni izby szkolnej przed rozpoczeciem nauki 
2000; podezas toku szkolnego 16.500, a przy ukohczeniu

szkoly 35.000. Liczba mikroorganizmöw w powietrzu 
ulicznem. ktöre jest i tak moeno zanieezyszezone przez 
kurz,  a bywa uzywane do wymiany pokojowego i po
wietrza w izbach szkolnycli, jest wielee rozmaita, stoso- 
wnie do pory roku, stanu ciepl’oty i wilgotnosci powie
trza, ciasiiosei ulicy, oddalenia od scieköw w miastach 
bez kanalizacyi i oddalenia od szyböw powie-trznye.il i ujsc 
rynien daeliowy.ch w miastaeli z kanalizacya, i dochodzi 
nieraz do 4000 lub wiecej w metrze szesciennym. Dla 
poröwnania nalezy jeszeze dodae. ze F r e u d e n r e i c h  
na wysokich göracli w Szwajcaryi mnsiai' badac czesto 
2 lub 8 metry kulnczne powietrza, aby znalesc dioc je- 
dne baklerye, ■ — ze jednak znowu w ulicznem powietrzu 
miasta Berna zastawat odmet niezliczouych matych zy- 
jatek. Eöwna czystoscia, jak powietrze wyzyu, odzuacza 
sie powietrze na morzu.

Jakkolwiek te idealne stopnie czystosc-i powietrza nie 
pozwola sie osiegnac zdrowotnej technice w ludnych mia- 
staeh, to jednak kwestya przewietrzania nie moze. byc 
njgdy zanadto czesto poruszanq.. Za,pewne, ze liezne, uno- 
szace sie zwykle w powietrzu grzvbki nie sa czynnikami, 
pobudzajacemi choroby w scislejszem znaczeniu, ale mo
zna sobie wyrobie obraz o rozmnazaniu sie specyalnych 
choroltotwörezych baktervj dyfteryi, odry, szkarlatyny, 
influency, i t. d.. jezeli tego rodzaju wieksze lub niniej- 
sze epidemie sa panujacemi. Bo, chociaz epidemiczne za- 
rody przenosza sie wielokrotnie przez bezposrednie ze- 
tknieeie clioryeb, lub za posrednict,wem gruntu i wody 
do picia, to jednak wedlug zapatrywania przewazuej czesci 
ludzi zawodowych. wiele ’dowodnych momentöw przema- 
wia za tem, ze glöwuie powietrze trzeba uwazac za. dzwi- 
gnie i szerzyciela zarazliwych substancyj. Przeciez 1/6 
czesc wszelkich wypadköw smierci, zdarzajaeych sie sto
sunkowo w mlodych latach, idzie na raehunek choröb 
plucnych — mianowieie suchöt.

Wszelkie pöstepy umiejetnosci uwydatniaja sie osta- 
tecznie w pewnych technieznyeh urzqdzeniach, — i je-

zostaje wlasnie przez to komunikacya do tego stopnia, 
ze dla utrzym ania nalezytego porzadku w ulicznym 
ruchu, musi czuwac szczegölny rygor policyjnv. Dzi- 
siejszy plac wielkiego miasta z wlasciwa mu siecia 
komunikacyj jest dla pieszych poprostu niebezpieczny, 
to tez, azeby zaradzic przynajmniej zewnetrznej po- 
trzebie, tworzy sie w jego srodku, na okraglym skraw- 
ku chodnika n.ala wyspa ratunkowa, w ktörej cen- 
trum , wsröd balwanigcych sie fal morza wozöw, sterezy 
piekny smukly kandelaber gazowy, — istna wieza 
latarniana. T a wyspa ratunkow a z latarnia gazowa 
jest moze najokazalszym i najoryginalniejszym wyna- 
lazkiem nowoczesnego budownietwa miast. Publiczne 
place osiagn^ly wprawdzie wielkie higieniczne uznanie, 
wszakze przez to, ze sq bez zamkniecia, ze je prze- 
rywaja wszedzie lic/.ne wbiegi ulic, traca wszelka war- 
tosc malownicza. Zakladaniem aleji i malych grupo- 
wari drzewnych, ktöre ani nie daja cienia, ani nie 
chronia od wiatru, osiega nowoczesne urzadzenie pla
cöw i ulic li tylko illuzoryczne korzysci. Niedolezny 
artystycznie duch czasu uwaza parcelowanie gruntöw 
budowlanycb, dokonane linia i cyrklem na rajzbrecie 
za najwyzsza madrosc teoryi budownietwa miast. Tym-

czasem miasto, jak juz wspomnielismy, powinno byc 
dzielem sztuki, ktöreby zywilo i podsycalo milosc za- 
mieszkujacych je ludzi. Nudne, bo niby wyciggniety 
sznur proste ulice nie sprawiaja wrazenia pieknosci; 
nie tez dziwnego, ze brak charakteru w nowoczesnych 
urzadzeniach miast, budzi w mieszkaricach chorobliwy 
poped do wedröwki wsröd najpiekniejszej pory roku; 
a w uzasadnionym zwiazku z tym popedem jest obo- 
jetnosc dla mieszkalnego otoczenia.

W  porvwajacej polemice zwraca sie ksiazka Sit
te ’go przeciwko tem u brakowi wszelkiego artystycz- 
nego ducha w nowoczesnem budownietwie. Autorowi 
nie przejdzie nigdzie ani przez mysl, azeby mial za- 
poznawac postepy, jakiemi sie inzynierowie i budo- 
wniezowie zasluzyli w nowoczesnem ksztaltowaniu 
miast. Ale przeciwko wylacznemu panowaniu s t a n o -  
w i s k a  u t y l i t a r y z m  u, p r z e c i w k o  p r o j e k t o m  
r o z s z e r z a n i a  m i a s t ,  k t ö r e  u r z e d y  b u d o w -  
n i c t w  m i e j s k i c h  i r a d y  m i e j s k i e  u c h w a l a j a  
a b s t r a k e y j  ni e,  nie liczac sie z odrebnemi wlasci- 
wosciami kazdego miasta pod wzgledem historycznym, 
przemyslowym lub spölecznym; i przeciwko absolut- 
nemu brakowi wszelkiego usilowania, aby d u s z e



zeli cyfry smiertelnosci z ubieglych stuleci sa tego ro
dzaju, ze sie na nie w przyblizeniu mozna spuscic, to 
w kazdym razie postep w przedl'uzaniu sie sredniej trvva- 
l'osci zycia, zdaje sie byc rzecza dowiedziona, — pomimo 
wielu niszczacycli wplywöw spotegowanej kultury. Wi§k- 
sze miasta nie ulekly sie zacluej ofiary, byle utrzymac 
ezystosc gruntu i powietrza w ogölnosci; w szezegolnosci 
poezyuiouo takze znaczne postepy w prZewietrzaniu pu- 
blicznych, panstwowych i miejskich büdynkow; wszakze 
dla licznych budowli prywatnycli nie czy ui sie w tym 
wzgledzie prawie nie.

Lokale mieszkalue sa ograniczoue jedynie na poro- 
watose i przepuszezalnosc nmröw, na nieszczelnosc drzwi 
i okien, jako tez na uiedostateczne tylko, - zwlaszcza 
w zimie, otwieranie okien. Porovvate sciany i powaly, 
ktore przepuszezaja zepsute powietrze z jednego domu 
do drugiego, z jednego pietra na drugie, sa, szczegölnie 
w wilgotnym stanie, prawdziwomi gniazdami dla zgni- 
lizny i grzybköw plesni. Powietrze gruutowe, ktöre sie 
wznosi szczegölnie zywo przy opadaniu baromet.ni i niesie 
ze soba liczne zarodki chorobowe, wchodzi czesto bez 
przeszkody do piwuic i przestrzeni parterowyeh. Te wszv- 
stkie niedostatki bywal’y juz czesto rozbierane i powin- 
nvby byc tak powszechnie znane, ze piöro nieledwie sie 
boi, powtarzac je na nowo. Ale mimo tego, umiejetnosc 
i dziennikarstwo nie powinny sie nuzyc ciaglom zwra- 
caniem uwagi na te domowe clioroby, bo latwioj przy- 
chodzi i taniej zapobiegac takowym, anizeli je leezyc.

(Dtsche Bauztg.)

Nowy przyrzad de czyszczenia i klarowania wody 
dla celöw przemyslowych. Najlepszy srodek przeciwko 
tworzenia sie kamienia kotlowego polega na tem.  zeby 
koeiol parowy zaopatrywac woda, ktöra nie osadza ka
mienia ani szlamu. Azeby ten cel osiegnac, nalezy wode 
zanim zostanie uzyta, oczyscic — möwiac technicznie 
..przy goto wac“. Takie „przygotowanieT jest w istotnem

m i a s t a  w y r a z i c  w s p o s ö b  a r t y s t y c z n y ,  prze
ciwko temu wszystkiemu walczy dzielo Sitte’go z god- 
na namietnoscia, oparta o niezaprzeezona slusznosc 
sprawy. — Zasady i mysli, o ktöre kruszy kopie 
w streszczonych tu pokrötce rozdzialach, wydaja nam 
sie najvvazniejszemi, temi, co sa przedewszystkiem 
w stanie: przekonywac, nawracac i jednac sposoby 
myslenia. Miasto powinno byc pieknem ; tworzenie 
tej pieknosci nie jest zadaniem slepego przypadku, 
jak  sie to dzis zawsze jeszcze m niem a; o n o  j e s t  
r z e c z a  a r t y s t y c z n e g o  d u c h a ,  k t ö r y  c h c e  
s w i a d o m i e ,  bo duch artystyczny, ktöryby dzialal 
nieswiadomie, nie ma juz praw a obywatelstwa w obec- 
nym swiecie.

Jako prawdziwy artysta nie zadowala sie autor 
udzieleniem slusznych spostrzezeri, zbadanych zasad 
i nowyeli mysli. Zamyka on swoja obszerna a zna- 
komita prace wspanialym pomyslem, jako uzmyslo- 
wieniem wszystkieh postawionych zii.dan. Na tym pro- 
jekeie architektonicznego zuzytkowania zanadto wiel
kich pustych przestrzeni, jakie zalegaja na Wiedenskiej 
»Ringstrasse« poczawszy od W otywnego kosciola 
Zbawiciela, Uniwersytetu, ratusza i parlam entu az do |

znaczeniu chemicznym procesem, ale do niego potrzeba 
takze odpowiednich mechanicznych przyrzadöw, ktöre sa 
niemnioj wazne, jak sam chemiczny proces, poniewaz cel 
zainierzony pozwala sie osiegnac li tylko przez polaczenie 
obydwöch momentöw postepowania. Jezeli ckemiczne 
czyszczenie wody mä uskutecznic wydzielenie soli wa- 
piennveh, to z drugiej strony przyrzady maja na celu — 
stracic zupelnie wydzieloue sole i usunac takowe. Oby- 
dwom celom czyni zaclosc maszyna (Setzmaschine) wy- 
naleziona przez Pawla Gaillet’a w Lille, ktörej patent 
wzielo dla Niemiec Towarzystwo „Humboldt“ w Kalk 
okolo Kolonii nad Eenem (Nr. patentu 38.032). Maszyna 
ta, s-luzaca do klarowania metnych pl'yuöw, przygotowuje 
wode zapomoca wody wapiennej i soely, tak, ze oczysz- 
czona przez nia woda liaclaje sie röwnie do zaopatrywa- 
nia kotlöw parowych jako tez do innych celöw, ktöre 
wymagajt], uzycia miekkiej wody. W innych przyrzadach 
do klarowania polega proces na tem. ze woda majaca sie. 
klarowac albo stoi spokojnie, albo tez podnosi sie, powoli 
i pionowo; natomiast w tej maszyuie pocbyle pl'askie 
sciany sa ustawione w ten sposöb obok siebiö w kolunine, 
ze pl’yn w rozlicznycli kretach musi zdazac przez takowa 
do wyplywu. Stale czastki, zawieraj^ce sie w wodzie, 
osadzaja sie na seianacli i zsuwaja, sie jako szlam w uinie- 
szezone lejki, z ktörych je mozna oddalic z najwiekszu 
latwoscia zapomoca knrköw. Woda wyehodzi z przyrzadu 
zupelnie czysta, supponujac, ze sie ja doprowadza do 
niego jednostajnie \\ ilosci, ktöra odpowiada ohjetosci 
aparatu, co zreszta lat wo osiegnac zapomoca regulatora. 
Srodki reagencyjne, woda wapienna i soda. zawieraja sie 
w dwöch rezenvoarach: na tych zbiornikach stoi skrzynia 
doptywowa, do ktörej twarda woda dostaje sie juzto pompa 
albo tez z wyzej polozonego zbioruika z woda. \Vsröd 
dlugiej kreconej drogi dokonuje sie scisle pomieszanie 
obydwöch plymnv, t ak . ze srodki reagencyjne zostaja 
teoretyczuie dokladnie wyzyskane.

(' Oberöst. Gewerbeb11nd.)

Muzeöw dworskich, pokazuje sie dopiero w calej pelni 
znaczenie teoryi Kamila Sitte. T a  organizacya prze
strzeni nalezy, jak slusznie powiedzial jeden z kryty- 
köw, *) do najokazalszych rzeczy, jakie duch arty
styczny stworzyl kiedykolwiek w tvm rodzaju.

Stanawszy u kresu zadania, niech nam bedzie 
wolno wyrazic skromne z.yczenie, aby nasze staranie 
o treseiwe a mozliwie gruntowne i jasne przedsta- 
wienie zasad hudownietwa »pieknego miasta jako 
dziela sztuki«, nie poszlo na marne. Niechaj to zy- 
czenie znajdzie urodzajna glebe w swiadomosci i este- 
tycznym zmysle tych sfer, w ktörych reku spoczy- 
waja losy dalszego rozwoju naszego rodzimego miasta.

Ju n 11 rdowiszcivshi

 --------
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Doswiadczenia z okazvi przyspieszonego suszenia 
nowych mieszkah. W dzisiejszyeh czasacli. kierly wy- 
sokie koszta budowlano wymagaja szybkiego procento- 
wania sie wi'ozonego kapitalu, szczegöhiie wazna kwestya 
jest jak najrychlejsze uzytkowanie z uowej budowy. Po
niewaz w rzadkieh tylko wypadkach mozna czekac, az 
budowa wysehnie w sposob naturalny pod wpl'ywem po
wietrza i slonca, przeto uzywa sie w tym celu prawie 
powszeclinie sztuczuego sposobu suszenia. Dawniej po- 
legal on na tem.  ze sie w lokalacli ustawialo otwarte 
pieee koksowe, ktöre spel'nial'y to zadanie bardzo dobrze. 
Ze jednak przy otwartym ogniu ozdobna pokrywa itd. 
wielokrotnie podlegala zniszezeniu, obiera sie obecnie nie 
otwarte, lecz zamkniete pieee i odprowadza sie produkta 
spalenia do komina. I to postepowanie pozornie wiedzie 
w krötkim czasie do celu ; przestrzenie opak si§ dzieii 
i lioc, przez eal'y tydzieii. sciany sa ostateeziiie ogrzane 
nawski'ös, tak, iz mozna byc pewnym, ze wilgoc ulotnil’a 
sie z tynku. Dom zajiuuja lokatorowie; alisci po upl'vwie 
trzecb dui sciany pokoi pokrywaja sie na nowo wilgoeia. 
Nie innego nie mozna winie o to, jak tylko brak nale- 
zvtego zrozumienia przebiegu rzeezy. Tynkowi nie od- 
bierze sie ehemic-znie pochlonietej wody, clioeby sie w lo
kale ustawil'o dwadziescia piecöw; ba, byloby daleko go- 
rzej, gdyby mu ja  mozna bylo odebrae, bo w takim razie 
tynk nigdyby nie stezal. Nalezy najprzöd uwolnie wode 
i w tym celu wapnu, zawartemu w tynku, doprowadzic 
kwas weglowy; usuuieeie zas raz uwolnionej wody jest 
juz potem rzeeza bardzo l'atwa. 'Latwo pojac, ze otwarte 
pieeie koksowe sq. bardziej pomoene do osiagniecia tego 
celu, gdyz produkta spalenia, ktöre przy uzveiu koksu 
jako paInego matervalu skladaja’sie tylko z kwasn we- 
glowego, pozostaja w takim razie w lokalu i sprawiaja, 
ze wapno gaszone 0a(0 H)2 zamienia sie bardzo szvbko 
na weglan wapna. Jezeli wiec uströj przestrzeni nie po- 
zwala na zastosowanie otw artyeh piecöw, to najlepiej jest 
albo w ogöle nie opake albo tylko umiarkowauie, a na- 
tomiast ustawie w przestrzeni szaflik z odpadkami mar- 
muru lub kredy i kwasem solnym. Skutek bedzie röwnie 
szybki. 0  wielkosci ehemicznej akeyi bedzie mozna po- 
wziasc wyobraienie, jezeli sie wezmio na uwage, zo kazdy 
kilograni wapna gaszonego. zawartego w zaprawie przej- 
muje w sucliym stanie okolo 500 gr. kwasn weglowego 
a oddaje za to 240 gr. wody. Dla mieszkailc-a zas, ktöry 
sie wprowadza do nowozbudowanego donm i po nieja- 
kim czasie przekonuje sie, ze suche zmzu przestrzenie sa 
wilgotue, bedzie to stanowic zapewue nie mala poeieehe. 
jezli sie dowie, ze tu chodzi tylko o przemijajace zle, 
ktörego usuuieeie mozna przyspieszyc nawet przez to, ze 
sie w zamknietej przestrzeni bedzie palil'o kilka dni ga- 
zowe pl’omienie. Zwykl'v pl'omieii gazowy wydaje w ciagu 
godziny okolo .100 litr. kwa.su weglowego a jezli sie 
takowy utrzyrna w lokalu przez zamkniecie drzwi i okien, 
to sie zaprawc. scian nasyci röwniez bardzo pw lko kwa
sem w^glowym. (Faclibl. f. Innen-Decoratiön.)

W sprawie podniesienia freskowego malarstwa
utworzyl w Berlinie jeden z obywateli — zwolenni- 
köw sztuki, stypendyunj, ktörego roczne odsetki wyynosza
3.000 marek. Z tej kwoty ma bye wykonanych kazdego 
roku jeden lub kilka obrazöw w teclinice freskowej. Prze- 
wodnia mysl zmierza do tego, zeby p r y w a t n i  l u d z i e  
mieli sposoltnosi- dekorowania swych mieszkah obrazami,

do ktörych sami podali przedmiot tresei. Piec akademij; 
Monachijskä, Berlihska, Düsseldorfska, w Karlsruhe i Dre- 
zdenska przyrzeklo swoj wspöl'udzial i kazdego roku na- 
przemian jedna z uieh powierzy wykonanie jednemu 
z wybitnycli uczuiöw lub innemu intodemu artyseie. 
W biezacym roku (1890) pada kolej na Akademie sztuk 
pieknych w Berlinie; jakoz wezwano zwolenniköw sztuki, 
ktörzy mieszkaja w prowineyaeh wschodnieh i zaehodnich 
Prus, w Poznafiskiem, na Szlaska, w Holsztyhskiem, Bran- 
denburgii (wlacz. z Berlinern), na Pomorzu. wr Lauen- 
burgu. Lubece, Hamburgu i posiadaja tarn wJasne domy, 
azeby sie do 1. kwietnia 1890 r. zglosili pisemnie do 
Dyrekeyi kröl. Akademii sztuk w Berlinie i zawiadomili 
ja  o a) przedmioeie, jaki ma byc przedstawiony i rodzaju 
malarstwa (figuraine, krajobrazo.we, dckoraeyjne), b) wiel
kosci, ksztal'eie i polozeniu przestrzeni wzgl^dnie sciennej 
pl'aszczyzny (przeselajae plan poziomy i widok); c) wy- 
sokosci sumy. jakaby sie chcieli przyczynie w razie w iek- 
szej rozciaglosei roboty. Koszta przygotowania sciennej 
pl'aszczyzny, ustawienia rusztowah i potrzebnych rekwi- 
zytöw ponosi zamawdajacy. Z pomieclzy zgloszeh obiera 
Akademia to, ktöre sie wydaje najstosowniejszem i po- 
wierza wykonanie pracy jednemu ze swych uczuiöw.

( Oorresp.-Blatt für d. 1). Malerbund.)
Najwiekszy most na swiecie. Olbrzymi most miedzy 

New-Yorkiem i Brooklinem przybral od kilku dni na- 
macalne ksztalty. Przyjety niedawno przez izbe senato- 
röw bill, upowaznil Towarzystwo „North River Brigcle 
Company" do rzucenia mostu przez rzeke Hudson. Nie 
juz wiec nie stoi na przeszkodzie rozpoczeciu olbrzymiej 
budowy. ktöra slawnemu mostow i Firtli-of-Fortii odbierze 
zdobyta co tylko palme pierwszeustwa. Stosownie do 
ogloszouych wlasnie pnbliczuio planöw nadinzyniera Mr. 
Lindenthal, czcsc mostu wiszaca miedzy wiezami otrzyma 
dlugosc 3.000 stop, a wzniesie sie po nad zwierciadlo 
wody liajmniej 155 stöp. Wicze na kazdej stronie beda 
mialy po 500 stöp wysokosci, a wiec nie o w iele muiej 
jak pomnik Washington'a. Kazda z wiez obejmuje wiecej 
materyalu, anizeli najwieksza z egipskicli piramid. Dla 
poröwnania warto takze zauwazyc, ze glöwny kabel Broo
klyn,skiego mostu ma srednice ielkosci 15 cali. gdy 
tymczasein srednica liny (kabel), na ktörej bedzie za- 
wieszony nowv kolosnlny most. wvnosi- nie mniej jak 
cztery stopy. \\ arunki, jakim ma czy nie zadose sila tej 
liny, utkanej z cienkich drutöw, nie sa naturalnie by- 
najnniiej skromnemi. Przez most bedzie przebiegac dzie- 
siei- t-oröw kolejowych. szesr drog dla rucliu wozow i jez- 
dzacych konno, jako tez dwie wielkie drogi spaeerowe 
dla pieszycli. W  najkorzvstniejszym momencie przypadnie 
mostowi dzwigac 40— 50 poeiagöw kolejowycb, 1.000 
wozow ciezarowych. 2.000 innycli wozöw. niezliczona 
mor jezclnych i 10.— 20.000 pieszycli. Budowa bedzie 
kosztowala 40 milionöw dolaröw. ( W .Bauind.-Z tg .)

Lavaoid. Ten nowy laeznik ma zastapi(; siarke i olöw. 
Nadaje ou sie wielce do zalewania srub fundamentowych, 
do podlewania sciennych legaröw, laczenia ciosöw przy 
budowach mostowych, do zalewania spojeii przy przewo- 
dacli rurowych’ — wreszcie jako masa izolacyjna przy 
urzadzeniach elektrycznych. Wcdlug doniesien cywiluego 
inzyniera A. J. Peschla w Pradze. inzynier Irmler wpro
wadza w handel pod nazw-a „Lavaoid“, wynaleziony przez 
siebie laeznik, ktöry jest zlozony z kilku rodzajöw od-
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padköw kwarcu, porcelany, marmuru, szkl’a i mctalu, 
a zewuetrziiym pozorem przypomiiM laue zclazo i grafit. 
Masa ta nie przewodzi elektiycznosci, a odznaeza sie. na
her zbityni ustrojem , wielka twardoseia, niezwykle sci- 
slyni sposobem J'aczeuia sie i nie podlega zadnym zmia- 
noni pod wp-l'ywem atmosferycznych ezynniköw. Czeskie 
fabryki maszyii wprowadzaja jej zastosowanie coraz 
czeseiej. (W . Bauind.-ZUj.)

Olejne pomalowanie na swiezej zaprawie z cementu.
Przyczyna dlac-zego na swiezej zaprawie z cementu nie 
mozna nzyc tnvalyeh farb olejnycli, t.kwi w alkalicznej 
wfasnosei cementu, przez co lniany olej w uzytej farbie, 
zostaje rozlozony, gdyz oddziela sie z niego kwas tl’usty, 
ktöry dazy do pol'aczenia sie z zasadowemi czesciami 
skladowemi. Z tego powodu dodawano körzystiiie do 
sw iezycli zapraw witryolu zelaza lub rozeienczouego kwasu 
siarkowego (uzycie w tym celu kwasu solnego, ktöre sie 
takze zdarza, zasl’uguje na stanowcze potepieuie), przez 
co alkaliczne czesci skl'adowe przemieuiaja sie w niedzia- 
l'ajace juz szkodliwe sole kwasu siarkowego; malarze na- 
zywaja ten kruczek „zabijaniem cementu“ . Sels podaje 
uowy sposob postepowania, oparty na tej samej podsta- 
wie, ale podobno lepszy w praktyce, anizeli wspomnianej 
znane dotad. Z powierzchni zaprawy cementowej wymy- 
wa sie najprzöd glöwna ilose alkalicznycli skiadiiiköw 
przez kilkakrotne zbryzgiwanie woda: po osmiu dniach 
nasyca sie nastepnie pl’aszczyzue dwukrotnie tlustym 
kwasem z lniauego oleju, ktöry mozna näb'yc w sklepie. 
Przysposobiona w ten sposob zaprawa cementowa moze 
byc pomalowana po kilku dniach farba z lniauego oleju.

(W . Bau-ind. Ztg.)

Praktyczne doswiadczenie w  teclinice impregno- 
wania. We fraueuzkiej armii przedsiebrano liczue do- 
swiadezenia celem impregnowauia podlög koszarowych; 
chodzilo o to, azeby podlogi w izbach mieszcziicyc.il za- 
•l'oge, uezyuic liieprzepuszczalnemi. Z tych wszystkieh do- 
swiadczeii okazal'o sie, ze najlepszym a zarazem najtaü- 
szym srodkiem do impregnowauia jest smola pogazowa. 
Sposob zastosowania musi byc nastepnjacy: podloge wry- 
cicra sie zediu a nastepnie szczotkami do suchosci, do- 
pöki wszelki kurz nie zuikuie; wszelkie szezeliny i szpary 
miedzy deskami i w samycli deskacli podlogi wypelnia 
sie listwami; nastepnie liaklada sie gotujaca sie smole 
pogazowa pedzlem w ten sposob, zeby wnikuela we 
wszelkie stosugi i szpary drzewa, do czegö wystarcz'y 
1 kgr. smoly na 10 m tr.2 podlogi. Po izbie nie mozna 
ehodzic az po zupelnem wyschnieciu podlogi. Po uply- 
wie pol roku nalezy przedsiewziasc drugie smolowanie: 
pözniej zas wystarczy jednorazowe imprögnowanie w ciagu 
roku. Przed pözuiejszemi smolowauiami potrzeba jedynie 
przetrzee podloge szczotkami na sucho. Coköly muru 
okol'o izby nalezy röwniez posmolowar do wysokosci 1/2 
metra, trzeba je  jednak poprzednio zdrapac i oswobodzic 
z dawmiejszej farby. Podlogi, ktöre sie zrobilo w ten 
sposob liieprzepuszczalnemi, nie powinny liyö ani myte, 
ani zamiataue; dla oczyszczenia dost.atecznem jest wy- 
trzec je kilka razy wilg'otnomi szmat.ami.

(W . Bau-ind. Ztg.)
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SPRAWY TOWARZYSTWA.

IV. Posiedzenie zarzadu dnia 21 kvviefnia J890 pod przewod
nietwem Prezesa. Obeeni Cztonkowie: Borelowski, Kaczm arski, Ku
lakowski , Mikueki, Odrzywolski, Schramm, Zawiejski.

Uehwalono J ). Zaproponowae najblizszeinu zgromadzeniu czton- 
köw naukowa wyeieozke do Niepolomie dla zwiedzenia fabryki da- 
ehöwek faleowanych. — II ). Porzadek dzienny nastepnego zgroma
dzenia na 28. kwietnia wyznaczonego. 1). Odczytanie protokolu.
2). Sprawa przyznania teehnikom akadeiniekiego stopnia doktor
skiego. 3). Wnioski Zarzadu. 4). W nioski cztonköw. — N a propo- 
zyeye P . P . Talowskiogo i Stadtm üllera przyjeto do grona ezlon- 
köw P . W iktora Sikorskiego budowniezego. — Zadanie prof. Stein- 
grabera co do zwrotu 1 U zlr. za ryeiny do artykulu  przöz redak- 
eye lwowska niedrukowanego uehwalono odstapie sekretarzowi do 
z badania. —

Kursorowi uehwalono wyptacie rachunek za mycie podlogi 
i podpatke po straceniu wydatköw w r. .1887 i 1888 ponicsionyeh. — 
N a wniosek P. Kaczmarskiego uehwalono przedlozyö zgromadzeniu 
wniosek wzgledem ustanowienia delegatöw naszego towarzystwa 
w znaczniejszych miastacli Gralicyjskich.

Posiedzenie \ r-te Zarzadu z dnia 2/e-go. P rzew odn: J . Sure — 
sekr. Miinnieh, obeeni ezlonkowio St. Ohrzaszezewski - - W l. Kaez- 
m arski — Odrzywolski, W l. Schram m , J. Zawiejski.

Do Tow. przystapit jako ezlonek, budowniezy Benjamin Torbe 
Gospodarz wyeieczki do Niepolomie wieeprezes p. Kaczmarski sklada 
sprawozdanie raehunkowe z wyeieczki.

Czlonek Ohrzaszezewski zapowiada na najblizsze posiedze- 
nio cztonköw Tow. odezyt o zafctadaniu stawöw a ezlonek Dyr. 
Dabrowski sprawozdanie z zakupna akcyi Banku ziemskiego.

Posiedzenie cztonköw tow. postanowiono zwolae n a  clzieii 
9 Czenvca.

VI. Posiedzenie zarzadu dnia 9/0 1890.
Przew odniezaey: Wieeprezes P . Kaczmarski, obeeni ezlonko- 

wie; Borelowski, Ohrzaszezewski, Kulakowski, M ikueki, Schramm 
i Zawiejski. —

Do grona cztonköw przyjeto P . P . Bronislawa. Lesniaka e. k. 
prakt. budow ., Ju liana P la tk a  praktykanta budowniezego, W lady- 
stawa W immera budowniezego dyrektora fabryki daohöwek w Nie- 
polomieaeli. Przewodniezaey komuniknje zarzadowi, ze Prezes to
warzystwa w liseie do niego wystösowanym zawiadomil go, ze 
z powodu lieznyeh zajee i ze wzgledu na stan swego zdrowia zlo- 
zyl godnose swa w jego rece. Po dluzszöj dyskussyi uehwalono wy- 
delegowaö z lona zarzadu P. P. Kaczmarskiego i Zawiejskiego do 
Prezesa, celem sklonienia Go do eofnieoia rezygnaeyi.

Uehwalono pozostaö w dotyehezasowym lokalu w razie, jezeli 
wlascieielka na to sie zgodzi.

II h Zgromadzenie cztonköw Towarzystwa odbyto sie dnia 9 
czerwca 1890 pod przewodnietwem Wiceprezesa P. Kaczmarskiego. 
Cztonköw obecnych 2 1 .  -

Po odezytaniu protokotu z ostatniego zgromadzenia i przyjeeiu 
tegoz do wiadomosei bez poprawek, zawiadomil przewodniezaey zgro- 
m adzonyeh. ze dnia 8. maja b. r. odbyta sie wyeieezka cztonköw 
Towarzystwa do Niepotomie a koszta jöj pokryte zostaly bez defi- 
eytu — jako tez, ze projektowana wyeieezka do Szezakowy na 
prosbe dyr. P ieka odtozona zostaia do wrzesnia b. r . .  W dalszym 
ciagu zawiadamia o przyjeeiu do Towarzystwa nowycli cztonköw: 
P . P. Benjainina Torbe, Ju liana  P la tk a . W tadyslaw a W immera 
i Bronislawa Lesniaka. Nastepuje oclezytanie pism nadesztych 
a mianowicie pisma Krakowskiego Oddziatu Towarzystwa przyrod- 
niköw imienia Kopernika z zaproszeniem na posiedzenie 14-go
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czerwea odbyc sie majaee tudziez do udzialu w pracaoh towarzy
stwa. —

Jako drugi punkt porzadku dziennego nastap ii odezyt inzy
niera Ohrzaszezewskiego „0 zakladaniu stawöwi“ W treseiwym 
uiniejetnie obrobionym wykladzie przedstawil prelegent rodzaje 
stawow i sposoby zakladania tyehze — wreszcie ekonomiczne ko- 
rzysei z takowych. — Po odezycie rozwinola sie ozywiona dyskus- 
sya nad przedmiotem odezytu, w ktörej wzieli udziaf P . P. Matula. 
Odrzywolski, i jirelcgent. —

Iniieniein komisyi sprawdznjaeej zdal sprawe prof. liotter z za- 
kupna akeyi Banlui poznaiiskiego na wtasnose Towarzystwa z fun- 
duszöw zfozonych przez ezfonkövv — za kwote 002 zlr. 50 et. 
i przedlozyl nastopujajey wniosek: Zgromadzenie cztonköw przyj- 
muje na  wtasnosö Towarzystwa akeye Bankn ziemskiego w Poz
nanin Nr. 417 a docliöd z tej akeyi przeznaeza do fnnduszu ze- 
laznego budowy domu towarzystwa. Z reszty pozostalej z fundu- 
szöw skladkovvych w kwocie 9 zlr. — przeznaeza sie 3 zlr. jako 
reniuneracye dla kursora a 6 zlr. do wyzej pomienionego funduszu 
zelaznego. Zgromadzenie wnioski powyzsze przyjelo poezem Pi'ze- 
wodniezaey posiedzenie zamknal.

£ ■$>•$-■--------

B I B L I O G R A F I A  i L I T E R A T U  R A .

A n a 1 i z a k s z t a 1 1 o w a r c h i t e k t  11 r  y p r  z e z IC a z i m i e- 
r z a K l c e  z k o vvs k i e g o ,  a r e l i i t e k t a , d o e e n  t a E s ' t e t y k i .  
T e o r y i i H i s t o r y i a r c li i t e k t u r  y o. k. s z k o i y  p o 1 i t e e li- 
n i c z n ej  we  L w o w i e .  0  z e s e ii.  z 65 r y  s u n  k a m i  w t e k s c i e .  
W a r s z a w a  1890. C e n a  r u b l i  2.

(Ciag dalszy).

Jak  w powyzszej kwestyi nie dojrzal autor snbtelnyeli röznie 
i widzial tylko nie wyrdznionn typowose ogölnych ksztaltöw, tak 
zastosowanie kopufowego nakryeia na  wielkiej kvvadratowej prze- 
strzeni. elice tlomaezyc tylko „vvyzszym , m orainym . estetyeznym 
eelem, estet.yezna potrzeba ebarakterystyeznego zaakeeptowania 
zamknietej budowli sfeiyeznem pokryeieni.“ Nie . zdaje nära sie, 
zeby to byl istotny i pierwszorzulny powöd. W edlug nas, glöwna 
pobuclka do rozvvoju formy sklepiennej. byl ten sam moment. ktöry 
rozstrzyga o wszelkim postepie kultury droga odkryö i wynalazköw 
na kazdem innem polu. Moment ten nazwalihysmy z Arystotelesem 
niezglebiona „energia czyli potencyu“ lndzkiego intellektu. Jestto 
wiec w gruncie rzeczy taka sama kwestya, jak  gdyby ktos znpy- 
t a l ,  dlaczego teruiy Dyokleöyana lub Oaraealli nie byly znane 
Persöm , Assyryjczykom lub Grekoui ezasöw Peryklesa, ehoeiaz te 
wszystkie ludy znaly istote formy sklepiennej, i dlaezego nasze 
palace sprawiedliwosei lub pariam enty nie istn ia ly  w Rzymie lub 
w wiekach srednich. Nieudolnose teoryi „zamknietyeli i otwartych 
budowli“ wystepuje naijaskrawiej w ustepie o siedzibie czlowieka. 
Tu tez racya „estetyeznyeh“ przyezyn ksztaltowania opuszeza au- 
tora najzupelniej. Zamet miedzy zamkiem a palaeem  i domeni 
niieszkalnym jest prawie nie do unorm owania, do tego stopnia 
przeeliodzi jedno w dm gie wbrew twierdzeniom autora. Doebodzi 
do tego, ze autor wypowiada eiekawe zdania: „0 ile dom zwyezaj- 
nego mieszezanina podobny do latarni, (ktöra w pojeeiu autora jest 
figurn budowli otwartej), o tyle siedziba m agnata lub osoby. ktöra 
sie stnla znakom ita, jest zam knieta“ . Trudno to zrozumiee, bo nikt 
przeeiez palaeej sie la ta rn i nie bedzie poröwnywa! z otwartym bu- 
dynkiem ; byloby to wbrew prawu utrzym ania w niej palnccgo sie 
swiatla. L atarn ia  nie jest bynajmniej o tw arta, ehoeiaz jest oszklona, 
bo jej oszklenie ma znaczenie tylko ze wzgledu na flzyezne warunki

swiatla. Poröwnanie kuleje zatem zupelnie. Podobnyeli sprzeezno- 
sel mozna naliezye sporo w praey autora. „Gdyby wylaeznie logika 
konstrukeyjna by la  maeierza ksztaltowania liellenskiej sw iatyni, na- 
lezalobv bezposrednio na belee epistylu wesprzee dwa gzemsy po- 
chyle tröjkata wieriezenia“ powiada autor w § 2. trzeeiego roz- 
dzialu. „Nawet przyklady takiego ksztaltowania napotykainv w pier- 
wotnyeli budowlaeli.“ Zdanie to jest znowu oezywistym dowodem, 
ze rozwöj arehitektw y nie ma dla autora zadnego znaezenia. W in- 
nym razie bylby przeeiez uw zglednil, ze wprowadzenie kasetonowej 
powaly (stroteröw) bylo jednym  z momentöw rozwoju greekiej swia
tyni ;  po legäo  seisle na konstrukeyi i dalo powöd, ze opröez belki 
epistylu wprowadzono uströj fryzowy, za ktörym kryja sie kasetony. 
Autor möwi dalej, ze na epistylu pomiedzy dwoma tryglifami usta- 
wiano takze wazy, krateiy  na tröjnogaeh lub inne przedmioty; 
wszakze wtem twierdzeniu zdradza sie nieznnjomose najnowszyeh 
b a d an . ktöre temu zaprzeezaja stanowezo. Skale Akropolisu wciaga 
autor pomiedzy momenta pötegujaee wrazenie vv kierunku pionowym. 
leez zapomina, ze stojae nizej Akropolisu nie widzi sie stylobatu 
i czesci kolumn, stojae zas przed Parthenönem  nie widzi sie Akro
polisu. A przeeiez swiatynia m usiala bye obliezana na  widok rze- 
ezyvvisty, — nie na. rysunkowe skreslenie. „Skala Akropolisu. po
wiada autor. przez sama nature wzniesiona. podnosi znaczenie 
sztueznego tarasu — krepidomy, ktöra na plaszezyznie umieszezona, 
nie nderzalaby naszego postrzezenia.“ Ze Greey nie kierowali sie 
podobnemi zasadami, dowodzi szereg- najznaezniejszyeh swiatyii. 
ktöre jak  np. Jovvisza vv Atenaeb. lub w Olympii zostäly wznie- 
sione na plaszezyznie, a wiec obeszly sie bez Akropolisövv. . .  ..Ko- 
luinna wsparta wprost na  poziomie, zamiast dazyc ku görze, zda- 
walaby sie nam zapadac w zieniie.“ Pom ijajac , ze suppozycya umie- 
szczania kolumny wprost na pozionr'e, nie ma sensu, jako nega- 
cya arebitektury, nie udowadnia to zdanie niczego. zw laszcza, ze 
slaboscia vvrazenia doryekiej swiatyni pozostanie zawsze brak przej- 
seia ze stylobatu do kolumny. Pözniejszy rozwöj arebitektury nie 
nasladovval tez tego momentu. chyba vv rzadkich wyjatkaeli umysl- 
nego nasladownictwa. — Pojawiaja sie wreszcie w tym paragrafie 
takie anomalie jak  np. vv zdaniu „zlobienie jest povvtörzeniem ko
lumny vv kolumnie“, z ezego sam autor nie zdaje sobie zapewne 
sprawy. W § 3. — eliee autor grafleznie w potegujaeej sie ku gö
rze ilosei przerywanyeli sw iatel i eieni. widziee coraz silniejsze 
wiazanie organöw w linii pionowej. Zapomina tylko. ze efekt ta
kiego tlom aezenia czynilby svviatynie coraz eiezsza ku görze, gdy 
tymezasem nie tylko dla G reka, ale w ogöle dla arebitektury ma 
znaczenie przeeiwna zasada, tj. aby czlonki arehitektoniezne ukla- 
dae pionowo w ten sposöb, izby budowla staw ala sie ku görze co
raz izejsza. Osiega sie taki efekt juzto przez coraz wieksze rozkla- 
danie mas czyli ezlonkowania, albo przez stopniowe zmniejszanie 
ilosei eiezkieh form. W ieiiczenie zas ma li tylko zadanie stanowie 
tektoniezny rozdzwiek calego tego dazenia. „Nie jestto bynajmniej 
wynikiem prostego przypadku. ze eheae nadae wieksze znaczenie 
oknoni pierwszego p ietra, okalamy je ram am i, zlozonenii ze wszyst- 
kieh organöw arehitektonicznyeli, podezas, gdy oknom pieter na- 
stepujaeyeh epistyl njmujemy“ — powiada autor w innem miejseu. 
Nikt nie wntpi, ze to nie jest wynikiem przypadku, ale powodem 
do tego nie jest tez eliee wzniesienia wienczenia domu ku görze. 
leez wfasnie jak  na  greekiej sw iatyni, zasada, aby wznoszenie sie. 
arehitektonieznej budowy bylo stopniowo izejsze dla oka. — Dla 
poparcia swyeh twierdzeii co do ustroju doryekiej sw iatyni, odvvo- 
luje sie autor na  typy swiatyii greekich, malowane na wazaeh, 
Jestto droga, wiodaca do najsprzeezniejszyeh rezultatöw. Malarz, 
przedstavviajaey arebitektury na wazaeh, jako rzeczy same przez 
sie uboczne, m usial z zasady i z teehnieznyeh powodöw, byc zwie- 
zlyni, m usial „stylizowae“, opuszczajae nieraz wiele waznyeh vv in-
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nym razie. szezegölöw, skraeajae lub przemieniajac nawet malowane. 
Okolieznose, ze im masa w architekturze bardziej rozlozona na  cze
sci, tem ezyni wrnzenie Izejszej — , o czem nas styl ostrolukowy 
poueza szczegölnie, — dala powöd Grekowi, ze w doryckim po- 
l'zadku utworzyl fryz z momentöw, ktöre co do eiezkosei zajmuja 
posrodek miedzy jednolitym architrawem a drobno roziozonym gzem- 
sem koronujq.eym. Hose i szczegölowy uströj trygliföw i metop roz- 
strzygaja o potegowaniu sie wrazenia stopniow.ej lekkosei, a zara- 
zem zwiazku z poprzedzajaeemi i nnstppnjqcemi organam i. Wraze- 
n ia tego nie ezyni bynajmniej samo cieniowanie, bo musialoby ono 
byc zupefnie przeeiwne, gdyby sfoiice zasunelo sie oblokami i sila  
cieniöw zmalala. Zreszta ttomaezenie autora nie jest i tu dokladne; 
wedl’ug niego dolna linia epistylu wraz z abaksami ma przedstä- 
wiae jedne nieprzerwana krawedz; tymezasem rzeez ma sie inaezej, 
bo autor zapomina, ze dla patrzaeego na swiqtynie linio abaksöw 
wystaja i przerywajq perspektywieznie ciqgfosc dolnej krawedzi ar- 
ehitrawu. Öwiqtyni, powtarzamy, nie wznoszono dla rysunku na 
papierze. lecz dla rzeezywistego widoku. (D. n.j.

 -s»ÖSS~—

K R O N I K A  B IE Z A C A .

Personalia . — Najjasniejszy Pan w uznaniu zaslug pofozo- 
nycli na. polu sztuki — nadal arelntekeie Mikofajowi Yblowi \v Pesz- 
eie najwyzsza odznake dla sztuki. —

— Jego Ekseelencya. P an  M inister wyznaii i oswiaty zamia- 
nowai W aclawa P r z e t  o c k i e g o ,  e. k. inspektora budewli salin we 
Lwowie, wiceprezesem, zas Adolfa W e x a ,  nadinzyniera e. k. kolei 
panstwowyeh przy Dyrekeyi ruebn we Lwowie, oraz Stanisl’awa 
M a j e w s k i e g o ,  nadinzyniera c. k. kolei panstwowyeh i naezelnika 
warsztatöw kolejowyeh w Stry ju , komisarzami egzaminaeyjnymi dla 
e. k. komisyi II  egzaminu rzadowego wydzialu budowy maeliin 
przy e. k. Szkole politeehnicznej we Lwowie.

Licytacye . — W eelu odania w przedsiebiorstwo budowy mo
stu na Sanie pod Iskaniem wraz z drogami dojazdowyini, odbedzie 
sie 9-go wrzesnia o godzinie 12 w pol'udnie w e. k. Starostwie 
w Przemyslu licytacya za pomoea ofert pisemnyeh.

Ogölna cena fiskalna wynosi 51.477 zl. 2 et. z ktörej przypada:
na budowe mostu .................................................. 31.136 zl. 701/2 ct.
na  budowe drög d o j a z d o w y c h ......................  16.069 ,, 01 „
n a  budowe mostu inundacyjn'ego . . . .  2.571 „ 3 0 '/2 „
na ryezal't za rusztowania ...........................  1.500 „ —  „
na ryezal't za sklady materyafowe . . . 200 ,, — „

B a u  ui . 51.477 zl. 02 ct.
W arunki przejrzec mozna w pomienionem c. k. Starostwie 

w godzinaeli urzedowych, gdzie takze w przepisanym terminie 
wnosic nalezy oferty ostemplowane m arka na 50 et. i zaopatrzone 
w wadyum wynoszace 2.574 zl. z wyrazeniem opustu literam i 
i cyframi.

Oferty maja byc sporzadzone na blankietaeh urzedowych lub 
na röwnobrzmiacyeh odpisaeli tyehze. Blankiety beda zglaszajaeym 
sie przez wymienione c. k. Starostwo bezplatnie wydano.

— Celem oddania w przedsiebiorstwo budowy ta my röwnole- 
glej IX. na Wisloee pod Parkoszem powyzej m ostu, odbedzie sie 
w e. k. Starostwie w Tarnowie dnia 9 wrzesnia 1890 r. o godzi
nie 12 w pol'udnie publiczna licytacya za pomoea ofert pisemnyeh.

Cena fiskalna wynosi 4108 zl. 90 et,
W arunki budowy mozna przerzec w c-k. starostwie w Tarno

wie, gdzie takze w wyzej oznaezonym dniu i godzinie wnicsione 
byc maja oferty ufozone w sposob ponizej podany i w wadyum 
5 pro. zaopatrzone.

Oferty wniesione po oznaezonym terminie albo nie ufozone 
wedlug urzedowego wzoru albo zlozone w innym  urzedzie albo tez 
nie zaopatrzone w nalezyte wadyum nie bede uwzglednione.

Konkursa. Hzad Rumunski rozpisuje miedzynarodowy konkurs 
dla zyskania projektöw na budynek parlamentu w Bukareszeie. 
Termin konkursu: 15. listopada. Koszta budowy 2.500 000 franköw 
(przyezem metr kubiezny ma, kosztowac 25 franköw) Nagrody: 15.000, 
7000 i 8000 franköw. Pierwsza nagroda bedzie przyznana bezwa- 
runkowo. Co sie tyczy wykonania zachowuje sobie rzad  zupelna 
swobode. Grono sedziöw konkursowycli skladaja: prezydent izby 
poslöw i rady ministröw, dolegat komisyi, ktora b3'Ia  powolana do 
ulozenia program u konkureneyi, dwaj rum unsey i dwaj zagrani- 
ezni architekei röznej narodowosei. W szystkie nadeslane pfojekta 
beda wystawione na widok publiczny przez czternaseie dni. Wy- 
magano sa: plan sytuacyjny na skale 1:400: wszelkie plany pozio- 
me na skale 1 :200; szezegölowe plany wielkiej sali posiedzen z po- 
daniem miejsc, westibulu i wielkieh scliodöw na skale 1 :10 0 ; dwa 
widoki na skale 1 : 100; dwa przekroje na 1:200 i objasniajace spra- 
wozdanie w jezyku francuzkim  lub rumunskim. Program  i plan 
sytuacyjny mozna otrzymae albo u Mr. le secretaire du conseil des 
m inistres a Boucarest albo tez a la legation royale de Roumanie, 
Avenuo Montaigne, Paris. — Prawie röwnobrzmiacym co do slowa 
z programem konknrcncyjnym na budynek parlam entu, jest pro- 
gram , ktory rzad rum unski oglasza dla otrzymania projektöw na 
budynek senatu w Bukareszeie. Konkurs jest röwniez miedzynaro- 
dowym, term in, nagrody, czäs trw ania wystawy projektöw, sklad 
ju ry  konkursowego, wym agania itd. sa takie same lub prawie röwno- 
brzmiaee — jedynie tylko summa kosztöw zamiast 2 1/2 wynosi pöl- 
tora miljona franköw. —

Rözne. —  W mysl ustawy krajowej z dnia 20 stycznia 1886 
r. (nr. 17 Dz. u. k.) postanowil W ydzial krajowy uchwala z dnia 
12. sierpnia b. r. uwolnic fabryke sukna w Ketaeh, bedaea wla- 
snoseia Praneiszka Zajaezkä, od wszelkich dodatköw do podatkow 
z wyjatkiem panstwowyeh na przeeiag lat dziesieciu, to .jest od 
1 stycznia 1888 roku do konca grudnia 1897 roku.

— Kolej Karola Ludwika rozpisuje w drodze publieznej kon
kureneyi dostawe materyaföw tartych, dla warsztatöw na rok 1891 
potrzebnyeh.

W zywa przeto wszystkieb, ehec oferowania majqeyeli, aby ofer
ty swoje, nalezyeie ostemplowane wniesli najdalej do 12 wrzesnia 
b. r. 12 godziny w poludnie do dyrekeyi ruchu wo Lwowie.

— W szystkim , ktörzy pragna miec dokladny obraz pogrzebu 
Adania Miekiewicza, poleea Redakeya dzielko pt: „Zlozenie zwlok 
Adama Miekiewicza na Wawelu dnia 4 lipea 1890.“ Jestto ksiazka 
pamiatkowa z 22 illustracyam i, ulozona bardzo starannie, a wy- 
dana nakladem  D rukarni Zwiazkowej w Krakowie. Dostarczy jej 
kazda ksiegarnia po eenie 80 et. na eienszym, a po 1 Zlr. na 
grubszym  papierze drukowana. —

— Urzad Budownietwa miejskiego wysela na architektoniezna 
wystawe w Turynie plany wszelkiego rodzaju, illustrowae majqce 
budowlany rozwöj Krakowa tak w eiagu lat ostatnicli jakotez 
w przeszlosei; obejmujace zaröwno eatoksztalt rozwoju m iasta — 
jak  widoki pojedynozyeb zabytköw arehitektonieznyeh. Bogata ko- 
lekeya zdjpc fotograficznyeh przez zaklacl Kriegera wykonanych, 
dac m a na wystawie turynskiej swiadeetwo, ze w m uraeh Krakowa 
miesei sie sporo arehitektonieznyeh pieknosei, na ktöre zfozyfy sie 
wieki ealo. N a cele obesfania wystawy Rada m iasta wyznaezyfa 
kredyt osobny.

Do niniejszego Nru d o lq cza siq je d n a  ta b lic a  z planem ko
sc io la  w T rzesn iu .

Redaktor odpowiedzialny: W incenty W dow iszew ski.

N akladem  Krak. 'l’ow. Technicznego. 1VT drukarni A leksandra Slomskiego w Krakowie.



Nr. 12. Rok IV.
P renu m era ta  z p rzese lkq :

roezna . . 5 Zlr.
pölroczna . 2 Ztr. 50 et. 
kwartalna . J Ztr. 50 et.

w N iem czech: 
roezna . . . .  JO marek 
potroczna . . 5 marek

w Rosyi: 
roezna . . . .  5 rubli
pötroe/.na . . . 2 '/2 rubli
Nr. pojedynezy . . 25 et.

Towarzystwa Technicznego Krakowskiego.
T  R E S C : Przepisy o badaniu i dostawio Romaneementu. — Maszyna parowa z regulatorem. — Notatki teehniezne. — Bibliografia i lite- 

ratura. — Kronika biezaoa.

K r a k o w  15 W r z e s n i a  1890. Wychodzi 1 i 15 w miesiaou.

k V .iA  ^  Zuzytkowane artykuty beda
0 wynagradzane zaraz.

CZASOPISMO
Inseraty przyjm nja sie po 

eenie 1* 2 ct. za em.s je- 
dnorazowego ogtoszenia.

Redakeya i ARministraeya 
ul. Ctrodzka 29.

P R Z E P I S Y

dotyczace jednolitej dostawy i jednostajnego badania 
romancementu.

(WA P N A C E M E N T 0 IV E G 0.)

O lt r c s lc i i ic  r o in a iic c iu c ia tu ,

Romancementy sa to wyroby z gliiiiastyeli marglöw 
wapiemiych, — otrzymane przez wypalenie w tempera- 
tut’ze ponizej temperatury zeszkleuia, — ktöre przez zwil- 
zenie nie gasza sie, — zatem dopie.ro przez meehaniczne 
rozdrobpienie musza byc na maczke zamienione.

I. Opakowanie i ciezar.

Romancement ma byc sprzedawany wedlug wagi, 
cena podana od 100 Kg.

Byloby do zyezenia, aby beezki rnialy w handln pe- 
wna oznaezpna wage mianowicie 250 Kg. brutto. I)o- 
stawa we woraeli jest dopuszczalna •— a w takim razie 
normalna wfiga ma wynosic 60 Kg.

Nieregularnosci w ciezarze pojedynezyeh beczek lub 
woröw nieprzekraczajace 2 °/0 nie moga podlegac rekry- 
minacyom.

Waga opakowania przy dostawianiu w bec-zkach nie 
ma wynosic wiecej nad 5 °/0, przy dostawianiu w worach 
nie wiecej jak I, 5°/0 ciezaru brutto.

Na beczkaeh i worach nalezy uwidocznic: firme od- 
nosnej fabryki, wyraz „Romancement“ i ciezar brutto. 
Na zadanie maja hyc wory zamkni^te plomba, na ktorej 
po jednej stronie ma byc wyrazona firma fabryki, po 
drugiej wyraz: „Romancement“.

O b j a s n i e n i a  do I.
Ze wzgledu na ulatwienie odbioru pozadanem byloby 

ustanowienie pewnej steilej wagi dla opakowania beczek 
i woröw, sluzaeych do dostawy romancementu.

II. Wiazanie.
Romancementy wiaza predko, srednio albo powoli. 

Przez predko wiazace nalezy rozumiec takie, ktöre bez 
dodatku piasku, liczac od chwili dodania wody, poezy- 
naja twardniec w przeciagu 7 minut. Gdy zas twardnie- 
nie rozpoczyua sie dopiero pözniej, anizeli po 15 minu- 
tach, to romancement, uchodzi za powolnie wiazacy.

Srednio wiazace romancementy zajmuja posrodek 
miedzy predko a wolno wiazaeemi. .

O b j a s n i e n i a  do II.
Zbadanie poezatku stwardnienia jest waznem dla ozna- 

ezenia kategoryi, do ktorej nalezy zaliezyc romancement 
ze wzgledu ua stosunki wiazania. Szczegölnie przy predko 
wiazacych jest znajoinosc poezatku twardnienia wazna, 
gdyz cement musi byc do tego czasu (gdy twardnienie 
nastepuje) wyrobiony, bo w przeciwnym razie traci na 
sile wiazania,

Po oznaczenie poezatku twardnienia i czasu wiazania 
romancementu sliizy igl’a normalna (Normaluadel) w po- 
•laczeiiiu z miara tezenia (Oon.sistenzmesser).

Poniewaz ilosc wody dodantj do romaiiccnieutu wpl’ywa 
znaeznie na stosunki wiazania, przeto przy wykonywaniu 
odnosnych prob, nalezy papke eementowa przyrzadzic. 
w stanie pewnej tegosci (Oonsistenz).

Przyrzad do oznaczenia tegosci sklada sie ze sl’upka, 
na ktorym miesei sie podzial’ka milimetrowa. Umieszczony 
11a niej pret metalowy daje sie przesuwac i zatrzymywae; 
na görnym koiicu tegoz znajduje sie tarcza metalowa, 
do dolnego zas przytwierdzony pr^eik mosiezny o sre- 
dniey 1 ein. Jestto wlasnie miara tegosci (Oonsistenz- 
inesser). Ta miara wazy razem z pretem przesuwalnym
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i tareza 300 gramöw. Z aparatem jest polaczona puszka, 
pi-zeznaezona na papke cementowa. Ta puszka jest zro- 
biona z twarcfego kauczuku: srednica jej jest 8 cm. a wy- 
sokosc 4 cm. Przy uzyciu ustawia sie puszke na mocuej 
pj’ycie szklannej, ktöra tworzy zarazem dno puszki. Gdy 
si§ sp'usci pret miarowy az na dno puszki, to wskazöwka 
umieszczona na precie przesuwalnym wskazuje na punkt
0  podzial'ki, tak, ze kazdorazowy stau dolnej powierzchni 
preta miarowego nad dnem ihozna wprost odczytac na 
podzial’ce.

Przy badauiu stosunköw wiazania romancementu po- 
stepowac nalezy w sposöb nastepujacy:

Miesza sie 400 gr. romancementu z dowolnie przy- 
jeta iloscia wody na gesta papke. Mieszanie tnva przy 
wolno i srednio wiazacych gatunkacli 3 minuty, przy 
predko wiazacych 1 minute i dokonuje sie lopatka 
w ksztalcie lyzki; papke te umieszcza sie bez wstrza- 
sania lub wtlaczania w puszee i wyröwnuje si$ jej po- 
wierzehnie starannie z görna krawedzia puszki, zbierajac 
nadmiar. Tak napelniona puszke umieszcza sie razem 
z p-l’yta szklanna pod miare, ktöra sie ustawia ostroznie 
na powierzchni papki. Gdy miara wciskajac sie wlasnym 
eiezarcin do papki, zatrzyma sie dolna krawedzia ß mm. 
nad dnem, a wiec wskazöwka aparatu wskaze na 6 kre- 
skg podzialki, to papka ma normalna tegosc.

Jezeli sie to przy pierwszej pröbie nie uda, to trzeba 
przy nowych pröbach tak dl'ugo ilosc wody zmieniac, 
az sie otrzyma papke o zadanej tegosci. Oznaczywszy 
w ten sposöb iloscv wody potrzebnej dla papki normal- 
nej, wtedy, uzywajac normalnej papki, przystepuje sie 
do ozuaczenia poczatku twardnienia i czasu wiazania.

W tym celu wstawia sie w opisany aparat zamiast 
miary tegosci (Oonsistenzmesser) igle normalna (Normal
nadel). Jestto igla okragla stalowa o srednicy 1, 18 mm. 
(przekröj 1 mm2). Dl’ugosc igl'y jest tasama jak dlugosc 
miary tegosci; wazy ona razem z pretem przeäuwalnym
1 tareza 270 gr.; pr^gd uzyciem igl'y nalezy zatem dla 
doprowadzenia do poprzedniego ciezaru (300 gr.) usta- 
wic ciezarek 30 gramowy na tarczy.

Napelnia sie teraz puszke papka o normalnej tegosci 
(w sposöb opisany powyzej) i ustawia ostroznie igl(s na 
powierzchni, powtarzajac to w krötkich przerwach w roz- 
maity.ch miejscach.

Z poczatku przebije igla placek cementowy az do 
plyty szklannej, stanowiaeej dno puszki, ale przy pöz- 
niejszych ustawieniach, utkwi w twardniejacej papee.

Ohwile, w ktörej igla juz nie moze przekluc calej 
grubosci plaeka, nazywamy poezatkiem twardnienia.

Gdy wreszcie pla'cek o tyle stezal, ze igla po usta- 
wieniu nie pozostawia zadnego sladu, wöwezas roman- 
cement zwiazal, — a* czas od dodania wody, az do tej 
chwili nazywamy czasem wiazania.

Poniewaz na wiazanie romancementu wplywa tem- 
peratura powietrza i temperatura uzytej wody, — gdyz 
wyzsza temperatura przyspiesza wiazanie, nizsza' zas opö- 
znia takowe, przeto pröby te winny byc wykonywane 
]»rzy sipduiej temperaturze powietrza i wodv a miano- 
wieie przy 15— 18° 0 .

Jezeli pröby wykonuje sie wyjatkowo w innycli wa- 
runkach, nalezy podac odnosna temperature powietrza 
i wody.

Przy wiazaniu predko wiazacych romancementöw mo
zna czesto zauwazyc znacznie podniesienie temperatury. 
Srednio i powoli wiazace nie powinny sie znaczniej ogrze- 
wac. Przez dluzsze lezenie w suchem miejscu staje sie 
romancement p o w o l i  w i a z a c y m,  traci daznosc do pe- 
cznienia (Treiben) i zyskuje przez to na jakosei.

III. Niezmiennosc objetosci.
(Yolumbeständigkeit.)

Eomancement nie powinien zmieniac objetosci ani na 
powietrzu ani pod woda.

O b j a s n i e n i a  do III.

Niektöre gatunki romancementu zwiekszaja po zwia- 
zaniu swoja objetosc; to pociaga za soba przy povvolnem 
rozliiznieniu osiegnietej pierwotuie spöjnosci, pekanie masy 
cemontowej i koiiczy czesto zupelnem rozpadnieciem sie 
jego masy.

Poczatek zjawiska tego, ktore zowjemy pecznieniem 
cementu (Treiben der Gemente) nie nastepnje zaraz, lecz 
w krötszy lub dluzszy czas po zwiazaniu. Romancement 
uzyty jako srodek wiazacy a posiadajacy te wlasnosc 
jest bardzo niebezpieczny dla trwalosci wykonanych nim 
budowli; dlatego romancement musi posiadac koniecznie 
wlasnosc niezmieniania objetosci.

Romancement nalezy wöwezas uwazac za niezmienia- 
jacy objetosci, jezeli zarobiony z woda bez dodania piasku 
stale zatrzymuje forme przyjeta przy zwiazaniu czy to 
na powietrzu czy tez pod woda.

Pröba co do zachowania objetosci ma byc wykonana 
zawsze w tych dwöch kierunkach.

Pröba romancementu na wlasnosc niezmieniania ob- 
jetosci na powietrzu i pod woda odbvwa si§ przez ba- 
danie placka z czystego cementu (Kuchenprobe).

W  tym celu zarabia si§ czysty romancement z woda 
na papke i z niej tworzy sie na röwnych plytach szklan- 
nycli placki majace srednicy okolo 10 cm., ktoryeh gru- 
bosc w srodku okolo 1 ein. zmniejsza sie stopniowo ku 
brzegom, ktöre maja byc cienkie. Wody do przyrzadzenia 
papki, bierze sie wiecej (okolo 1 °/0 ciezaru uzytego ce
mentu) niz jej potrzeba bylo dla uzyskania normalnej
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tegosci papki przy pröbach wiazania a to w tym celu, 
zeby papka latwiej sie rozlala na placek o danej formie.

Placki te przechowuje sie na miejscu zabezpieczonem 
od przeciagu i promieni sl'onecznych, najlepiej w skrzynce 
wilgotnie utrzymy w a u e j a b y  zapöbiedz tworzeniu sie 
pekniec wskutek sciagania sie. Po 24 godzinach, lecz 
w kazdym razie dopiero po odbytem zwiazaniu, wysta- 
wia sie szereg tak przechowanych placköw razem z pl'y- 
tami na clzialanie powietrza zabezpieczono od przeciagu 
i promieni sloneczuych; drugi zas szereg umieszcza sie 
pod woda i pozostawia tak najmniej- przez 27 dui.

Gdy w tym czasie ukaza sie na plaekacli spaezonia, 
lub pekniecia rozszerzajace sie ku brzegom w kieruiiku 
mniej wiecej promiennym, to ta okoliczuosc dowodzi 
niewatpliwio pecznienia (Treiben) romancementu. Jezeli 
zas placki nie doznaja zmiany, wöwczas nalezy je uwa- 
zac za niezmieniajace objetosci (volmnbeständig).

IV. Delikatnosc zmielenia.
(Feinheit der Mahlung.)

Romancement powinien byc zmielony jak najdelika- 
tniej. Delikatnosc zmielenia nalezy badac sitem o 2500 
oezkach na 1 cm2 i o grubosci drutu 0'07 mm. i sitem 
o 900 oezkach na 1 cm.2 i o grubosci drutu 0'10 mm.

Pozostalosc na sieie o 2500 oezkach na 1 cm .2 nie 
ma pod zadnym warunkiem wynosic wiecej jak B6 ()/o 
a na sicie o 900 oezkach na 1 cm .2 wiecej jak 18°/0.

O b j a s n i e n i a  do  IV.

Pouiewaz romancementu uzywa sie glöwnie w mie- 
szaninie z piaskiem i szutrem, a wytrzymalosc zaprawy 
cementowej, jakotez przyczepno.se (Adhäsion) i nieprze- 
puszczalnosc jej rosnie w mia,r§ delikatnego zendenia, 
z drugiej zas strony grubsze czastki mialu maja znacze- 
nie dodanego piasku, przeto nalezy dazyc do zmielenia 
jak najdelikalniejszego i badac to zmielenie zapomoca sit 
o przepisanej ilosei oczek zawsze w ten sam sposöb.

Do kazdej pröby przesiania nalezy brac 100 gr. ce- 
mentu. Blednem by jednak bylo, gdybysmy o dobroci 
romancementu cheieli wnosic li tylko z delikatnego zmie
lenia, gdyz wlasnie gorsze, mi^kkie cementy bywaja cze- 
sciej bardzo delikat nie zmielone, anizeli dobre ost.ro wy- 
palone; ale ostatnie okaza zazwyczaj nawet przy grubszein 
zmieleniu, wieksza sile wiazania (Bindekvaft) anizeli 
pierwsze.

V. Sila wiazania.
(Bindekraft).

Sile wiazania romancementu nalezy oznaczyc przez 1 
zbadanie wytrzymalosci mieszaniny tegoz z piaskiem.

Za mieszanine normalna przyjmuje sie mieszanine przy- 
rzadzona z 1 czesci ciezarowej romancementu z 3 cze- 
sciami ciezarowemi normalnego piasku. Badanie ma byc 
wykonane co do wytrzymalosci na cisnionie (Druck
festigkeit) i co do wytrzymalosci na rozerwanie (Zug
festigkeit) wedlug jednostajnej metody i na kawalkach 
o röwnym ksztalcie i o röwnym przekroju, zapomoca 
stosownie zbudowanych aparatöw.

Pröby r o z e r w a n i a  maja byc wykonane na kawal
kach o formie ösemkowej; przelam tyclrze ma miec 
powierzclmi 5 cm.2 (2'25 cm. dlugi a 2-22 cm. szeroki).

Pröby in  z g n i ' e c e n i e  maja byc dokonane na ko- 
stkach o powierzclmi sciany 50 cm.2 (dlugosc krawedzi 
7-07 cm.).

Wszystkie kawalki nalezy przez pierwsze 24 godzin 
po uformowaniu przechowac na powietrzu, przez nastepny 
czas, az do podjeeia pröby, pod woda.

Jako kontrola jednolitosci dostarezonego materyalu, 
sluzy pröba rozerwania, dokonana po 7. i po 28. dniach 
twardnieuia kawalköw. Decydujaca jednak o wartosci 
jest pröba zgniccenia po 28 - dniowem twardnieniu.

O b j a s n i e n i a  do V.

Poniewaz romancement uzywa sie w praktyce pra
wie wylacznie zmieszany z piaskiem, przeto nalezy ko- 
niec-znie sile wiazania tegoz cementu badac w takiem 
zmieszaniu.

Jako stosunek odpowiedni przyjmuje sie trzy czesci 
ciezarowe piasku na jedne czesc romancementu, bo 
w takiej mieszaninie stopieii sily wiazania rozmaitycli 
cementöw w dostateczny sposöb sie uwydatnia.

W niektörych wypadkach zaleca sie zbadac wytrzy
malosc czystego romancementu.

Jakösc chemiczna i fizykalna piasku uzytego do przy- 
rzadzenia zaprawy, wywiera, jak poucza doswiadezenie, 
znaczny wplyw na wytrzymalosc zaprawy; zeby zatem 
dojsc do zgodnyeh, poröwnac sie dajaeych wvniköw. 
nalezy konieeznie do przyrzadzenia wszystkieh kawalköw, 
przeznaczonych do badania sily wiazania. uzywac zawsze 
piasku o rownej jakosei, wielkosci ziarn i röwnym cie- 
zarze.

Ten piasek normalny otrzymuje sie w ten sposöb, 
ze sie piasek jak najezystszy, znajdujacy sie w przyro
dzie, plucze i suszy, nastepnie zapomoca sita o 64 oez
kach na 1 cm .2 i o grubosci drutu 0'4 mm. oddziela 
sie najgrubsze czastki, a potem przez sito o 144 oezkach 
na 1 cm .2 i o grubosci drutu 0'3 mm. od.siewa sie naj- 
drobniejsze ziarna. Pozostalosc na tem drugiem sicie 
stanowi piasek normalny.

Probe na zgniecenie uwaza sie dlatego za decydu- 
jfica, bo zaprawa w praktyce przewaznie ma wytrzymac
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cisnienie, a stosunek miedzy wytrzymalosci» na cisnienie 
a wytrzymaloscia na rozerwanie jest wediug dokonanych 
doswiadczeh przy röznych cementach rözny, — przeto 
niemozna z cala pewnoscia z wytrzymalosci na rozer
wanie czynic wniosköw o wytrzymalosci na cisnienie.

Oznaczenie wytrzymalosci na cisnienie ma nastapie 
dopiero po 28 - duiowem twarduieniu, gdyz przy kröt- 
szyni ezasie badania, wlasnosei cementu nie uwydatniaja 
sie nalezycie.

Szczegölnie byloby. waznem, azeby pröby te na wy
trzymalosc rozciagnieto tarn, gdzie to jest mozebne, na 
dluzszy czas, gdyz zdarza sie, ze cementy, wskazujace 
zrazu mniejsze lic'zby wytrzymalosci, pözniej doröwny- 
wnja wytrzymalosci innych cementöw, lub je nawet 
pod tynr wzgledenr przewyzszaja.

Poniewaz przysposobionie kawalköw pröbnych, na probe 
cisnienia jest zawile, a przeprowadzenie tej pröby wymaga 
kosztownycli przyrzadöw, zatem nadzör nad jednostajna 
jakoscia dostarczanego romancementu da sie wykonac 
proseiej przez wypröbowauie wytrzymalosci na rozer
wanie.

To wypröbowanie ma sie odbyc na kawalkaeh pröbnych 
po 7. i 28-dniowem twarduieniu; po 7. dniaeh, aby otrzy- 
mac rezultat jak najpredzej, po 28 dniaeh, aby poznac 
odnösny. postep twardnienia.

Do wyniköw prob na wytrzymalosc nalezy dodac 
kazdorazowy ciezar 1. litra romancementu i 1 . litra pia- 
sku normalnego, luzno przesianych w sposöb nastepu- 
jaey: Oernent i piasek wsiewa sie kazdy do osolmego 
cylindrycznego blaszanego naczynia, wysokiego 10 cm. 
Do tego siania nalezy uzywac sita o 64 oczkach na 
1 cm.2 i o grubosci drutu 0'4 mm.; sito zas nalezy 
trzymac podezas przesiewania w oddaleniu okolo 15 cm. 
nad görna krawedzia tego litrowego naczynia.

Sianie ma trwac dopöty, az powstanie stozek, ktö- 
l'ogo podstawa pokrywa caly görny otwör naczynia litro
wego; stozek ten ma byc wreszcie zelaznym linealem 
zebrany do röwnosci.

Podezas calej tej operacyi nalezy sie wystrzegac 
kazdego wstrzasnienia naczynia litrowego. (C. d. n.)

_ _  D :  ̂ ....— 1

Maszyna parowa i regulatorem, wedtug typöw 
amerykanskich.

Swiatlo elektryczne, ten powazny konkurent gazu 
swietlnego, rozpowszechnia si^ niemal z kazdym 
dniem bardziej. Podezas jednak gdy dawniej tylko

wieksze instalacye elektryczne byly nrozliwe, dzis — 
dzieki postepowi — nawet male urzadzenia maja naj- 
zupelniejsza ekonomiczna raeye. Jest to nrozliwe tylko 
tanioscia w produkowaniu elektrycznosci. Taniosc ta 
zalezy oczywiscie od wielu rozmaitych czynniköw, je- 
dnvnr jednak z najwazniejszych jest tani nrotor dla 
maszyny dj’namo-elektrycznej. Ameryka, ktöra w rne- 
chanice o tyle dziesiatek lat wyprzedzila Europe, i na

tem polu dala pierwszy impuls i wprowadzila calkiem 
nowe typy maszyn parowyeh.

Celem niniejszego jest krötki opis jednej z nowszych 
konstrukeyi amerykanskich »szybkochodöw«. Aby mia
nowicie uniknac posrednich transmisyj, zapomoca ktö
rych uzyskliwano dotychczas wysokie ilosci obrotöw 
maszyn dynamo-elektrycznych, postanowili amerykan- 
scy mechanicy skonstruowac takie maszyny parowe,



ktöre, robiac same przez sie duza ilosc obrotöw, do- 
zwalajq, Iqczyc maszyne elektryczna prawie bezposre- 
dnio z maszynq, parow^. I to jest pierwszy powöd 
potanienia produkcyi elektrycznosci.

Poniewaz wspomniane maszyny dynamo-elektry- 
czne wymagaja zachowania bardzo Pig- 2.
scislego ilosci obrotöw, nalezalo 
konstruujac maszyne parowa, miec 
te okolieznose szczegölniej na uwa- 
dze i zaopatrzyc takowa w bardzo 
czujny regulator. Dobrze regulo- 
wana maszyna parowa jest röwno- 
czesnie tan ia , albowiem odpowie- 
dnio do oporu w pradzie elektry- 
cznym, a zatem odpowiednio do 
zapotrzebowanej chwilowo sily, 
spotrzebowuje mniej lub wiecej we- 
gla. I to jest drugi powöd taniosci.
Trzecim powodem zas jest prostota 
w konstrukeyi, a co za tem idzie, 
taniosc samej maszyny parowej.

Pomijajac inne szczegöly kon- 
strukcyjne, majace zresztq, wielkq. 
donioslosc dla maszyn parowych
0 wielkich ilosciach obrotöw, przy- 
stepujemy do opisu regulatora, 
gdyz ten stanowi istotna nowosc
1 nadaje szczegölny charakter ca- 
lej konstrukeyi.

Opis nasz ulatwia bardzo rysunki 
uprzejmie nam udzielone przez fa- 
bryk? pod firmq. L. Z ie le n ie w -  
s k i  w Krakowie. Jak wskazuje 
flg. i . ,  dajaca obraz perspektywi- 
czny calosci maszyny, jest ta m a
szyna przy niezwyklej lekkosei kon
strukeyi bardzo silnie zbudowana.
W'lasnie ta  lekkosc jest jedna z glö- 
wnych zalet, albowiem tylko przy 
lekkich, a bardzo starannie wywa- 
zonych i wybalansowanych rucho- 
mycb organach maszyny, jest jej 
szybki ruch mozliwy. Z drugiej zas 
strony wysokie ilosci obrotöw wymagaja s;inej sku- 
pionej budowy, tak , by loze maszyny znioslo i zrö- 
wnowazylo wszelkie jej wewnetrzne wstrzasnienia.

F igury: 2 . i 3 . przedstawiaja w wiekszej skali sam 
regulator i daja szematyczny obraz dwöch kraricowych 
polozen mimosrodöw. — Ivule, uzywane w zwyklych 
konstrukcyach sa tu zastapione plaskimi ciezarami 
g. gr  Ciezary te sq zapomoca sworzni na ramionach 
kola zamachowego ruchomo umocowane. Sila odsrod-

kowa — zalezna od masy, od oddalenia srodköw ciez- 
kosci tejze, wreszcie od ilosci obrotöw — usiluje, dzia- 
lajac na te ciezary, rozchylic je w kierunku strzalek.

Figura 2. wskazuje najmniejsze — fig. 3 . najwiek- 
sze rozchylenie ciezaröw.

Ciezary g gt s .̂ polaczone z po- 
moca drazköw a al b bl i c ct 
z dwoma mimosrodami. Mimosröd 
wewnetrznv, mniejszy, jest na wale 
korbowym luznie osadzony. Mimo
sröd zas zewnetrzny, wi^kszy, ktory 
obejmuje mimosröd mniejszy jest 
na tym ostatnim röwniez luznie 
umieszezony. Poniewaz zas mimo
sröd zewnetrzny jest z pomoea 
dr^zka c cl polaczony z ciezarem 
gi . a mimosröd wewn^trzny z po- 
moca drazka a ai z ciezarem g 
(röwnoczesnie jest tenze drazkiem 
b bt z ciezarem gt zlaczony) przeto 
kolo zamachowe, — stale na wal 
naklinowane — obracajac sie po- 
woduje obröt obu ciezaröw, te zas 
ostatnie obröt mimosrodöw. — Gdy- 
bysmy sobie wyobrazili caly ten 
system ciezaröw i mimosrodöw 
jako staly, nieruchomy, otrzyma- 
libysmy zwykla, powszechnie zna- 
nq konstrukeye mimosrodu dziala- 
jaeego na odpowiedni organ, roz- 
dzielajacy pare w cylindrze. Po
niewaz jednak oba ciazary sa na 
ramionach kola ruebomo umiesz- 
czone i moga sie rozchylac, a mi- 
mosrody röwniez sa luzne, przeto 
ciezary, rozehylajae sie zmuszaja 
mimosrody z pomoea drazköw a 
b bl i c c, do odbycia pewnej, od 
rozchylenia ciezaröw zaleznej drogi. 
Gdybysmy zas mieli tylko jeden 
mimosröd, ktöryby odpowiednio do 
rozchylenia ciezaröw przekrecal sie 
na wale korbowym, to otrzymali- 

bysmy wprawdzie kat wyprzedzenia (Voreilungswinkel) 
zmienny — suwak jednak w skrzynce suwakowej od- 
bywalby drogi ciagle te same, o stalej dlugosci. W  na- 
szej konstrukeyi mamy jednak dwa mimosrody, oba 
luzne, a przytem tak umieszezone, iz relatywne ich 
polozenie, zaröwno wzgledem siebie jak i wzgledem 
korby walu machiny, jest zmienne i od polozenia cie
zaröw g gy zalezne. Jasn^ jest przeto rzecza, ze mi- 
moerody, ciagnione ciezarami g gt przekrecaj^. sie na
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sobie i na wale korbow ym , a tem samem zmieniaja 
swq. ekscentrycznosc. Innemi slowy möwiac, ekscentry 
przekreczajac sie na sobie i zmniejszaja,c lub zvviek- 
szajqc swa ekscentrycznosc powodujq. suw'ak do od- 
byvvania wiekszej lub mniejszej drogi, nie zmieniajac 
jednak wyprzedzenia (Voreilung). Suwak zas, odby- 
wajac te zmienne drogi odmyka lub zamyka wczesniej 
lub pöiniej przyplyw pary do cylindra i powoduje mniej
sze lub wieksze napelnienie cylindra. W  ten sposöb 
zatem maszyna parowa przy wiekszej, w danej chwili 
potrzebnej sile, konsumuje wiecej pary, wskutek wiek- 
szego napelnienia cylindra — na odwröt zas, gdy po
trzeba mniej sily, cylinder mniej sie napelnia, kon- 
sumcya pary jest mniejsza, a wiec maszyna pracuje 
ekonomiczniej. — Dla jasnosci dodamy tu jeszcze, iz 
nadlewki e eL sluza do ograniczenia rozchylania sie 
ci^zaröw <j gl , sprezyny zas spiralne s s: sq do na- 
stawiania i umozliwiaja uregulowanie energicznosci 
ci^zaröw, a tem samem ulatwiajq (w pewnych grani- 
cach) takie nastawienie maszyny parowej, aby odby- 
wala pewnq, zadana ilosc obrotöw. Eclm. Z.

N O T A T K I  T E C H N I C Z N E .

Czy zelazne rusztowania telefonowe na domach 
groza niebezpieczenstwem pioruna. Kwestya ta byla 
rozbierana na jednom z posiedzen Politechnicznego To
warzystwa w Berlinie. Radca Blenck zwrocil w dyskus- 
syi uwage na spostrzezenie zrobione z pomoca stat.yst.yki, 
ze wprawdzie w ostat.11 ich 10— 20 latacli nastapilo zna- 
c z p ',> pomno&enie sie nawalnic. ze jednak z drugiej strony 
wlasnie istnienie tak wielkiej ilosei drutöw odprowadza- 
jacycb, jakiej wyniaga telelonowa komunikacya wielkiego 
miasta. zmnicjszylo napietosc (Intensität) piornnow. Po
niewaz druty sa odosobnione od rusztowsui, przoto uieina 
powodu obawiac sie bezposredniego niebe-zpieczeüstwa 
dla domöw. Wedlug dalszycli przedstawieii radey pocz- 
towego Oesterreich’», wszelkie niobezpieczenstwo wyklu- 
cza jeszcze ta okoliczüosc, ze na zelaznych rusztowaniacb 
sa umieszezone takze osobno druty prowadzace do ziomi. 
Jakoz do r. 1887 nie zuanyni byl ani jeden wypadek, i 
w ktorymby ukJ'ad drutow telefouowych przyuiösl do- 
mowi niobezpieczenstwo. Jezeli przed kilku tygodniaini 
uderzyl piorun w sale posiedzeii na ratuszu, to przy czy na 
tego byla prawdopodobnie okoliczüosc, ze przewody dla 
elektrycznego oswietlenia nie sa jeszcze polaczone z pio- 
runoclironami. Faktem jest, ze gromy, uderzajace w druty 
telefonowe, rozdzielaja sie w miare powiekszania sie ilosei 
odnög, tak, ze obeenie rv Berlinie nawet najczulsze apa- 
rat.y nie dozuaja juz szkody wskutek takiego uderzeuia. 
Jedyny prawie skutek jest ten, ze sie zamykaja setki 
klap, przyezem powstaje loskot podobny do lmku salwy 
strzelbowej. (W . Bauind. Zt<j.)

Wyzyskanie sily wodnej wodospadu Niagara. Roz- 
wiazanie tego latwego na pozor zadania jest wprawdzie 
juz od 40 lat rzeeza postanowiona i gorliwie dyskuto- 

! wana, ale dotychczas uskutecznioua tylko w mal'ej cza-
| steczce. Obeenie zdaje sie takowa przybierac cokolwiek

powazuiejszy eharakter; sa przynajmniej stanoweze wi- 
doki nowej wiekszej pröby. Niedawno bowiem Towarzy- 
stwo „Niagara Falls Power Company“ zawarlo z Towa
rzystwem „Oataract Construction Company“ ugode, moca 
ktörej ostatnie zobowiazalo sie do I. stycznia 1892 r. 
przeprowadzic urzadzeuie, pozwalajace z. wodospadu Nia
gara uzyskac sile okolo 120.000 koni. Koszta przedsie
biorstwa obliczono na blisko 15 milionöw marek a uzy- 
skaua sil'a, o ile nie zostanie spotrzebowana na cele 
fabryk, ktöre maja byc wzuiesione w okolicy, bedzie 
doprowadzoua za posrednietwem elektrycznosci do sasie- 
dniego miasta Buffalo. No, podobne przedsiebiorstwo ma 
juz wiecej prawdopodobienstwa za soba, anizeli gloszone 
dotychczas awanturnicze pomysly, ktöre cbcialy wyzy- 
skiwac odrazu eal’a sile wodospadu i przenosic. ja na 
odleglosci niepodobne do uwierzenia. Powna skromnosc 
nie zaszkodzi nawet wobcc wyzyskiwania sil natury! Za- 
mierzone urzadzenie ma byc wykonane. w istotiiej czwsci 
wedlug projektu, ktöry juz w r. 1847 wypracowal A. 
Porter. Potrzelana ilosc wody bedzie w odleglosci milo- 
wej powyzej wodospadu odprowadzana murowanym tu- 
nei.em na szerog turbiu a nastepuie ponizej wodospadu 
skierowana napowröt becznym kanalem do rzeki. — Za- 
czerpnieta w teil sposöb z wodospadu ilosc wody, jest 
wzglednie tak nieznaezna, ze sie jej utraty nie dostrzeze. 
Przypominamy, ze wedlug obliczen, uskatecznionych przez 
Barret’a , ilosc wody spadajacej w wodospadzie Niagara 
z wysokosei 70 — 80 m tr., obejmuje na minute okolo
550.000 mtr. kubicznych. Wedlug najnowszej oceny 
Ayrtona, cata sila wodospadu Niagara daje sie poröwnac 
z sila, do ktörej wytworzenia za pomocsj, maszyn paro- 
wyeli potrzebaby bylo spalac rocznie blisko 150.000 mi
lionöw klgr. wcgla. Azeby sie przekonac, jaka to wielka 
ilosc, dose zauwazyc, ze ilosc wegla zuzvwanego ro. zuie 
przez cala ludzkosc eelem wytwarzauia silv, wynosi do
200.000 milionöw kilogramöw. (D . Bat.-Anzeiger.)

B IB L .IO G R A F IA  i L IT E R A T U R A .

A  n a 1 i z a k s z t n 1 1 6 w a r  c h i t c k t a r  y p r  z e z K a z i 111 i e- 
r z a  K l o  c z k o w s k i o g o ,  a  r  o h i t  c k t a , d  o c o n t. a K s t e t  y k i , 
T c o r y i  ■ H i s t o r y i  a r . c  h i t a k  t u r y  o . k .  s z k o i y  p o l i t e c l i -  
n i e z n  e j w e  L w o w i e .  O z c s i i  II.  z (15 r  y s u n  k a m  i w f e k  s e i c .  
W a r s z a w a  1890. C e n a  r u b l i  2.

(Ciag dalszy).

T-Iöinaezenie typow  architek ton icznyoh  filozofleznemi eliarak te- 
rystykam i plem ion np. doryck iego  (jednose), joiiskiej filozwlii (wio- 
lose) n ie m a najm niejszej podstaw y, p rzestn je bye uiniejetnem  
i röw na sie daw niejgzym  poröw näniom  tyeli porzadköw  z cliara- 
kterem  liiezkim  i kobiocyin. Takie tlo inaezen ia  w ioda tylko do za- 
p oznaw an ia  rze te lnyeli, sc is ly eh  w aru n k ö w arc liitc k tn ry , n a  korzyse 
oderw anyeh  estetyeznyeli i fllozofteznycli pojoe. Dlatego tez po-



1 0 7

wstaje u autora np. takie zdanio: „Odejmijmy jonskiej kolumnie 
baze, zastapmy wolute, kapitelem prostokreslnym, epistyl zbudujmy 
z jednej belki, zamiast szarej wstegi fryzu z pclnym eieniera, 
wstawmy tryglifon, a przekonamy sie naocznie, ze sam tröjkat 
wieiiczenia straci na swei waznosei.“ Podobne rozumowania nie 
maja wcd-fug nas r.icyi bytu. zdradzaja bowiem zupelnie zapozna- 
nie indywidualnego ustroju kazdego z porzadköw. Jezeli arehitc- 
k tura jest we wszystkieh swoich ezesciaeli jednolitym odlewem sty- 
l.owego pomystu, — a greckie porzadki sa wtasnie niedoscigtym 
wzorein w tym duchu, — tarn mieszanie jednyeh indywidualnosei 
z drugiemi musi wydae zawsze dysharmonie. — Zdanie autora, ze 

przez motywowanie epistylu i fryzu johskiego w kierunku pozio- 
mym tj. przez powtörzonie w nich o ile moznosci linij poziomyeh, 
wydaje nam  sie fryz wyzszym, niz jest w istoeie“ — przedstawia 
sie röwniez jako btedne. Jonski fryz nie jest bynajmniej inotywo- 
wany w kierunku poziomym. leez w kierunku pionowyin, bo jako 
tak  zwany „zoopkoros,“ sktadaja go pionowe postaeie zyjaeyeli 
istot. Wskutek podzielenia epistylu na  strefy poziome, powstaje 
miedzy nim  a fryzem kontrast. ktöry sprawia optyezna wyzszose 
fryzu.

W ostatnim rozdziale, ktöry sie zajmuje pojeciem skonezonosei 
i nicskonezonosei zjawiska w arcdiitekturze na podstawie praw 
flzyologieznej optyki, zbadanych przez znakomityeli wspötezesnych 
fizyköw, znajduje.ny takze wymuszone ttömaezenie pewny.eh zja- 
wisk greekiej sw iatyni owemi wrazeniami. W razenie opisane w 3 §  
tego rozdzialu ma wyjasniac wedlug autora, estetyezna przyczyne 
odleglosci kolumn srodkowych i kraiieowyeh w doryekiej swiatyni, 
ttömaezyc powöd, dla ktörego boezna elewacya swiatyni podzielona 
na parzysta liezbe przedzialöw, pod& as gdy glöwna ma takieli 
przedzialöw liezbe nieparzysta. Spostrzezenie to nie wydaje nam 
sie trafnem i zgodnem z rzeezywistoscia. Przedewszystkiem, jezeli 
to ma bye ogölna estetyezna zasada, pytamy, dlaezego tylko wy- 
tacznie dla doryekiej sw ia tyn i '! Dla nas jest dalej faktem, ze roz- 
klad przedzialöw mkdzykolumnowyeh na frontac-h tak doryekiej 
jak  swiatyn innych porzadköw jest oparty zawsze na liezbie nie- 
parzystej. Nie mögt on bye innym ze wzgledöw. ktörych autor 
nie dotknal weale. Tymczasem na boeznyeh elewaeyaeh bywa tenze 
rozkfad rözny — parz jsly  lub nieparzysty. N ieparzysty zamiast 
parzystego, jakby wym agata powyzsza teorya, spotyka sie nawet 
na  najslawniejszyeh znanyeh pomnikac-li. 0 ile sie mögt znajdo- 
wae na pomnikaeh, ktöre zniknely z powierzchni hellehskioj ziemi, 
ktöz to potrati oeenicV! Ot np. poczynajae od najdawniejszyeh za- 
bytköw, poludniowa swiatynia w Selinuneie ma piee przedzialöw 
n a  froneie, t r z y n a s e i e  na boku : swiatynia Jowisza w Agrygen- 
eie ma ich t r z y n a s e i e  na  boku; sw iatynia Poseidona w Paestum 
liezy takze t r z y  n a s e i e  przedzialöw w boeznej elewaeyi; swia
tynia Jowisza w Athonach obojmujo d z  ie w  i e t n a s e i e  przedzia
löw na boku; sw iatynia Nemezis w liham nus famze liezy je d e -  
n a s n i e  przedzialöw na boku i t. d. — Stosunek przedzialöw 
fröntowyeli do boeznyeh m iat powöd wedlug nas nie w estetyez- 
nyeh, ale praktyeznyeli i konstruktywnyeh warunkaeli ukladu 
swiatyni. Wielkose samej sw iatyni ij. stosunek szerokosei do dlu- 
gosei dyktowala potrzeba. Gdy takowy raz by l dany, m usial ar- 
tysta przez zestawienie kraiieowyeh kolumn wzmoenie wrazenie 
narozniköw, — zwlaszcza w doryekim porzadku, gdzie tego 
wymaga! zarazem uströ, naroznyeh trygliföw. Uströj fryzu, 
zlozonego z trygliföw i metop, jaki wypadl na froneie swiatyni, 
staw al sie m iara rozstawienia kolumn na b.okaeh. M iara ta mu- 
siala  bye konsekwentnie jednaka. — Co sie zas tyczy ustroju 
frontu, to o nim deeydowalo przedewszystkiem wejseie do swia
tyni (wzglednie do ee li); dla niego powiekszano do pewnego sto
pnia srodkowy przedzial miedzykolumnowy. Uzycie parzystej liez-

by przedzialöw bylo tu niemozebnem, bo srodkowa koluinna nor- 
mujaea os symmetryi, m usialaby by la  pasc przed saine drzwi eeli. 
lub eokolwiek na  bok od takowyeli, eo bylo naturalnie przeciwne 
zalozeniu, eelowi i pieknu w najprostszem pojeeiu. — Ale czy 
Grek potrzebowal zreszta wogöle szukae d la frontu swiatyni osob- 
nego znamienia symetryeznej osi w przedziale miedzykolumnowym? 
Pynajmniej On m iat w samym jej ustroju dwa nader potezne 
znamiona tj. sam otwör w murach frontowyeh eeli i jeszcze sil- 
silniejsze znamio symmetryeznego ukladu w szezyeie wienczacego 
tröjkata. Öko. ktöre pada zawsze i sznka najprzöd wybitnyeh pun- 
ktöw kraiieowyeh dla zaezepienia uezuc syinmetryeznosei, znnjdo- 
vvato ja  tu z zadowoleniem i to silnie zaakeentowana. Nie widzimy 
zas z drugiej strony powodu. ktöryby Greka zniewalat do zazna- 
czania osi symetryi n a  boeznej elewaeyi. Jakesniy widzieli, ilose 
parzystyeli przedzialöw miedzykolumnowyeh nie byla, wbrew au- 
torowi, bynajmniej scisle przestrzegaha ,po bokaeli, a wiee i eelu, 
jak i jej autor wyznacza, ehyba nie miala. Zreszta ezemze arelii- 
tekt m ial oznaezae os symmetryi naprzyklad na  bokaeh swiatyni, 
ktöre nie byty perypteralne ani pseudoperypteralne, tylko stanowily 
juz to tak zwany ampliiprostylos albo, co jeszeze wazniejsze, byly 
svviatyniami „in an tis,“ gdzie poprostu mury eeli tworzyly boezne 
elewaeye.

Szanowny autor przyklada wiele wagi do wrazenia, ze „szer- 
szc odleglosci uderzaja silniej zmyslowe spo3trzezenia.“ Ale
0 wszystkieh owych röznieaeh rozwartosei miedzy kolumnami wie- 
my dopicro od ehwili, gdy je zbadano za pomoea nader seislyeh
1 subtelnyeli pom iaröw; dla golego oka sa one w istoeie tak  nie- 
znaezne, oku tak je trudno przyehodzi zauwazye stanowezo, ze 
ehyba o tem, jakoby one „silniej uderzaty zmyslowe spostrzezenie“ 
möwie niopodolma. Przy szezegölowym rozbiorze praey p. Kleez- 
kowskiego mielibysmy zapewne sposobnosc podniesc niejedne do- 
datnia strone, niejoden poglad, ktöry nawet w praktyee arehitekta 
moze znalesc korzystne zastosowanie jak  np. uwagi wypowiedziane 
przez autora w in .  rozdziale przy rozbiorze czynniköw poteguja- 
eyeh wrazenie przy wiezaeli lub w ostatnim rozdziale i paragrafie, 
gdzie autor möwi trafnie o wrazeniu skonezonosei w ukladzie eze- 
sci budowlanyeli, ktöre wystepuja poprzed siebie.

Ale w ogölnosei metoda, uzyta przez autora, jest niewlasciwa 
wskutek ezogo jej zastosowanie dato sie przeprowadzie z niejaka 
wybituoseia tylko w rozdziale o „ksztaltaeh p i e r w o t n y c h j u z  
w drugim o „ksztaltaeli poeliodnyeh“ staje sie ona bezuzyteezna. 
Pojeeie arehitektury niewyezerpane kazalo autorowi zbijae twier- 
dzenia, ktörych nikt ehyba seryo nie stawial, aby w ostateeznosei 
przyznae, ze „ksztalty arehifektoniezne moga w yrazae“ — nawet, 
— „ p o t r z e b y  d t i e l i o w e , “ czenni my stanowezo musimy za- 
przeezye, gdy eliodzi o same ksztalty arohitektoniczne bez pomoey 
innych czynniköw z poza sfer arehitektury. N a tak ehwiejnej pod- 
stawie m usial tez powstac niepospolity szereg twierdzen, ktöre 
zwlaszcza w streszezeniu przekon.ywuja pozornie, a po blizszom 
zbadaniu okazuja sie spizeoznoseiami badz liistoryeznej badz poje- 
ciowej natury  — i sasiaduja nieraz tylko o iniedze z absurdam i jak 
np. w slow aeh: „zauwazye jednak nalezy, ze poezya nawet nie 
moze dae dokladnego pojeeia o rzeezaeh, zupelnie nam niezna- 
nyeh (str. 7).

Ksiazka nie m iala bye pisana popniarnie, nie mamy prawo 
zadae, zeby w ukladzie tresei byla jasna, niezamaeona, w stawianiu 
pojee stanoweza : wreszeie, zeby jezykiem i stylem stosowala sie 
do przediniotu, ktöry traktuje, — a ten jest czysto estetyeznym.— 
W yrazenia autora sa niestety czestokroe wprost nieestetyczne, 
o malo nie powiemy. przeciwne iogiee; np. wyrazenie: „jak w u- 
myslowej tak i w zmystowej czyli estetycznej sferze jedne z dru- 
gieli „wysuwamy“ zjawiska,“ nazwalibysmy poprostu s z u f i a d o -
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wem,  albo wyrazenie „gmach szkolny czyni „na srednio wzietym 
tvidzu wrazenie,“ jest dziwolagiem, dla ktörego trudnoby bylo znn- 
lesc stösowna kategorye nawet w dzisiejszej a nawet lwowskiej 
polszcz'yznie. Dodajmy do tego niestyehana moe btedöw drukarskich, 
nieuwzglednionyeh w „poprawknch“ i niedbalosc pod wzgledem 
illustraeyj, ktöre w praey, znjmujacej sie subtelnym przedmiotem 
powinny byc odpowiednio staranne, a bedziemy zapewne wolni od 
dalszego uzasadniania, dlaczego w oeenienin powyzszego dzieta 
nie liiozemy byc takiego zdania, jak  powagi, przytoezone na jego 
wstepie.

y. IC. Wd.

 ------

K R O N I K A  B I E Z A C A .

Posady do zajqcia. — M agistrat m iasta Sanoka rozpisai kon- 
kurs na posade budowniezego miejskiego z roezna plaea 500 zta. 
Posada ta  bedzie na razie prowizoryeznie — do roku — obsa- 
dzona. W ymagany egzamin rzadowy. Podania wnosie nalezy do 
konea wrzesnia b. r.

— W celu obsadzenia posady asystenta chemii przy c. k. 
wyzszej szkole przemystowej w Krakowie z roezna rem uneracya 
600 zta, ogloszono konkurs.

Podania zaopatrzone dokumentami, stwierdzajacymi odbycie 
studjöw akademickich i doktadna znajomosc jezyka polskiego, 
wniesc nalezy do Dyrekeyi nadmienionego wyzej zakladu najdalej 
do konea wrzesnia 1890 r.

Konkurs na posade starszego inzyniera i adjunkta budo
wnietwa w panstwowej stuzbie budowniczej w Krainie, rozpisiije 
z terminem podan do 22 wrzesnia b. r., prezydyum rzadu krajo- 
wego w Lublanie.

L ic yta cye . — M agistrat m iasta Wadowice podaje do wiado- 
mosci, iz przez licytacye za pomoea ofert pisemnyeh oddaje w przed- 
siebiorstwo wybudowanie dla koszar artylery 1 :

1. Domu pietrowego murowanego wraz z klatka sehodowa.
2. Stajni dla koni o fllarach mnrowanyeh.
3. Szop drewnianycb na rekwizyta wojskowe.
4. Cztereeli klatek kloacznyeh wraz z krytemi murowanemi 

dotami na odebody.
Termin do skl’adania ofert pisemnycli oznaeza sie na dzieii 

17 wrzesnia 1890 r. do godziny 12 w poludnie.
Budowa oddana bedzie w catosei za sume ryezattowa lub po- 

jedynczemi robotami, albo moze bye takze oddana po eenaeh je- 
dnostkowych.

Blizsze warunki i szkie planöw przegladae mozna w Magi
s t r a te  wadowiekim w godzinacb urzedowyeli.

— W celu zabezpieezenia dostawy szutru do konserwaeyi 
goscineöw panstwowych w Jasielskim  okregu budowniezym w la- 
tacb 1891 i 1892 odbedzie sie 18 wrzesnia 1890 w c. k. Staro
stwie w Jasle rozprawa ofertowa licytaej'jna.

Dostawa na rok 1891 wynosi razem :
1100 metröw szeseiennyeli w kwoeie 1962 zta. 45 et.
Blizsze warunki przedsiebiorstwa, wykaz przestrzeni, na  ktöre 

z tych samyeh szutrowisk m ateryat dostarezony byc ma oraz jego 
ilosc przejrzane byc moga w wymienionem c. k. Starostwie w go- 
dzinach urzedowyeli, gdzie takze w oznaezonym terminie najpöz- 
niej do godziny 12 w poludnie podane byc maja oferty zaopatrzone 
marka stemplowa na 50 et. i w 5 proeentowc wadyum, z wyra- 
zeniem eyframi i literam i een zaoflarowanyeh za 1 metr szescienny 
z kazdego szutrowiska. _

Naktadem  Krak. Tow. Teellnicznego.

Oferty maja bye sporzadzone na blankietaoli urzedowyeli, ktöre 
zgtaszajaeym sie stronom przez e. k. Starostwo bezptatnie wy- 
dane beda.

— Celem zabezpieezenia budowy nowych koszar statych dla 
57 batalionu obrony krajowej odbedzie sie w magistraeio m iasta 
Sanoka licytaeya dnia 18 wrzesnia 1890 o godzinie 10 przed 
pofudniem.

Cena kosztorysowa wynosi okolo 60.000 ztr. a. w.
P lan  i kosztorys moga bye w magistracie sanoekim przegla- 

dane w ezasie od 15 do 18 b. m. w godzinacli urzedowyeli.
Rözne — W ysokie e. k. Ministerstwo handln w porozumieniu 

z Wysokiem e. k. Ministerstwem wyznan i oswiaty reskryptem 
z dnia 23-go Maja 1890 1. 16349 zaliezyto c. k. wyzsza szkole 
przemystowa w Krakowie do tych naukowych znktadöw teclini- 
eznycli. wymienionyeh w rozporzadzeniach Wysokiego Ministor- 
stwa handln z dnia 15-go wrzesnia 1858, Dz. u. p. Nr. 158, 
ktörym poruezono przoprowadzenie egzaminöw, przepisanych tem- 
samem rozporzadzeniem m inisteryalnem  dla maszynistöw prowa- 
dzacyeh lokomotywy lub obstugujacych i dozorujaeyeli parowe rna- 
szyny state.

Na podstawie nadmienionego u wstepu rozporzadzenia usta- 
nowito Wysokie c. k. Namiestnictwo reskryptem z dnia 20-go 
Sierpnia 1890, 1. 49391, przy c-. k. wyzszej szkole przemystowej 
w Krakowie komisya egzaminaeyjna, ztozona z Dyrektora zaktadu 
jako kierownika i cztonka komisyi, pp. profesora Tytusa Bortnika 
jako cztonka i profesora Karola Stadtinüllera jako zastepey ezton- 
ka komisyi. Temze rozporzadzeniem ustanowito Wysokie e. k. N a
miestnictwo, ze powyzsze egzainina odbywac sie beda zawsze 
w pierwszyeh dniaeh Stycznia, Kwietnia, Lipea i Pazdziern ika 
kazdego roku.

Pierwszy tego rodzaju egzamin odbedzie sie w pierwszyeh 
dniaeh Pazdziernika r. b.

Do egzaminöw zglosie sie maja maszynisci wymienionyeh po- 
wyzej kategoryj za posrednietwem podania na  steplu 50 et. wnie- 
sionego do Dyrekeyi c. k. wyzszj szkoly przemystowej w Krakowie.

W podaniu tem nalezy stösownyml dokumentami udowodnie:
1) ze kandydat w obstugiwaniu i nadzorowaniu maszyn statych 

wzglednie w kierowaniu lokoinotywa posiada nalezyta dla 
jego wtaseiwego zajeeia potrzebna wiedze i wprawe, nabyta 
w przeeiagu szesciomiesiecznej conajmniej sluzby prakty 
cznej przy m aszynie statej lub tez na  lokomotywie,

2) ze ukonezyt eonajfflniej 20 lat zycia, — wreszcie
3) winien wykazac sie swiadeetwem trzezwosci i moralnosei 

wystawionem przez naczelnika gminy, w obrebie ktörej kan
dydat m ieszkat w ciagu ostafniego roku.

Takse za egzamin w kwoeie 4 ztr. 20 ct. w. a. winien kan
dydat dotqczyc do podania swojego. jakotez podac doktadny swöj 
adres, by mögt bye zawiadomiony o dniu egzaminu.

— Aby zapobiedz przegrzaniu pojedynezyeh izb szkolnyeh 
ma byc we wszystkich budynkaeh szkolnyeh miasta Pesztu zapro- 
wadzonem eentralne ogrzewanie i to wedlug zupelnie nowego . sy- 
stemu. „Bautechniker“ donoszac o tem, dodaje, ze m ieszkania dy- 
rektoröw i stuzby niebeda objeto tym systemem ogrzewania.

/\u to ro w ie  i n a k la d c y , iy c z ^ c y  sobie om öwienia swych w y- 
d aw nic tw , zechca nades lac po jednym  egzem plarzu tychze  do 
R edakcyi.

Do niniejszego Nru do lq cza si? ta b lic a  z w idokiem  koscio la  
w Trzesn iu .

Redaktor odpowiedzialny: W incenty W dow iszew ski. 

W drukarni Aleksandra Stomskiego w Krakowie.



Nr. 13. Rok IV.
P renu m era ta  z p rzese fkq :

roczna . . 5 Ztr.
pötroczna . 2 Ztr. 50 et.
kwartalna . 1 Ztr. 50 et.

w Niem czech: 
roczna . . . . J O  marek 
pötroczna , . 5 marek

w R osyi: 
roczna . . . .  5 rubli
pötroczna . . . 2*/s rubli 
Nr. pojedynezy . . 25 et.

K r a k o w  1 P a z d z ie rn ik a  1890.

CZAS0PISM0
Wyeliodzi 1 i 15 w miesiaeu.

Zuzytkowane artykuty beda 
wynagradzane zaraz.

Jnseraty przyjm uja sie po 
eenie l ‘ /2 et. za cm.'-’ je- 

dnorazowego ogtoszenia,

Eedakeya i Administracya 
dl. Grodzka 29.

Towarzystwa Technicznego Krakowskiego.
T  R E S C : Przepisy o badaniu i dostawie Romancementu. (Dokonczenie) — Studyowanie form natury. — Notatki techniczne. — Kronika 

biezaca. — Skrzynka redakeyi.

P R Z E P I S Y

dotyczace jednolitej dostawy i jednostajnego badania 
romancementu.

(WA P N A  O E M E  N T 0  W E G 0.)

(Dokonczenie.)

VI. Wytrzymatosc na rozerwanie i na zgniecenie.
(Zug- und Druckfestigkeit.)

normal nych mieszaninach maja dobre romanee- 
menty osiegnac po 28 - dnioweni twardnieniu 
(przez pierwsze 24 godzin na powietrzu, przez 

nastepue 27 dni pod woda) i po 7-dniowem twardnie- 
uiu (przez pierwsze 24 godzin na powietrzu, przez na- 
stepne (j dni pod woda) co najmniej nastepujaee wy- 
trzvmnlosci:

1 Najmniejsza

K a  t e g o r  y a
Czas

twardnienia

wytrz.
na

zgniee.

wytrz.
na

rozerw.
na 1 kvv. eent.

Wolno i sredöio wiazaee ro- 
mancementy .

Predko wiaztu-e romance- 
m e n ty .............................

po28dniach
,  7 „
» 28 „ 

r

80 kg. 

60 „

10 kg.
5 .,
8 „
4 „ !

Srednia z uajlepszych czterech rezultatöw przy ba
daniu 6 kawaiköw prdbnycli przedstawia przecietna wy- 
trzyrnalosc cementow o tym  samym czasie twardnienia.

O b j a s n i e n i a  do VI.

I. Otrzymanie kawaiköw pröbnych.

a) Ogölne mvagi.

Kawalki na probe zgnieceuia maja byc zawsze ro- 
Ijioue zapomoca przyrzadow; kawalki na probe rozerwa- 
nia mozna wykonac juzto zapomoca przyrzadow albo tez 
robota reczna. Do wyniköw. prob nalezy zawsze dodac 
czy kawalki byly zrobione przyrzadami, czy tez robota 
reczna. W razie sporu jednak deeyduje zawsze wynik 
roboty dokonanej przyrzadami.

Dla kazdej proby wytrzymalosci i dla kazdego czasu 
twardnienia, nalezy przyrzadzic (i kawaiköw pröbnych.

MiesZanine romancementu i piasku sporzadzona naj- 
przöd na suclio, nalezy z iloscia wody, podana nizej, 
wzglednie z iloscia wyualeziona, doskouale wymieszac, 
a mianowicie przy eeinentach predko wiazacycb przez 1 
niiiuite, przy eeinentach sreduio lub wolno wiazacycli 
przez 3 ininuty, liczac od cliwili dodania wody; mie- 
szanin^ nalezy natyehmiast i naraz umiescic we formach 
dobrze oczyszezonycli i zwilzonyclt woda-; pözniejszego 
dodawania tej zaprawy tszeba sie wystrzegac.

Przyrzadzdnie kawaiköw pröbnych ma by6 w kazdym 
razie skohczone, zaniin romancement zaczuie twarduiec, 
dlatego zwlaszcza przy predko wiazacycli nalezy poswie- 
cic tej okolicznosci szczegölna ostroznosc i starannosc,

Przyrzad zawierajacy formy dla kawaiköw pröbnych 
na rozerwanie, musi stawiac nalezyty opör eisnieniu, 
zachodzacemu przy przyrzadzeniu tyclize kawaiköw, gdyz 
przy zluznieniu sie tego zanikniecia zwiekszylby sie prze- 
kröj rozerwania (Zerreisungscpierschnitt) i otrzymanoby 
bledne wyniki .wytrzymalosci; z tego powodu zamkniecie 
obu czesci formy nie moze byc uskuteezniane sita spre- 
zvnowa.
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b) Otrzymanie kawalköw pröbnych zapomoca 
przyrzadöW'.

Celera otrzymania wyniköw, dozwalajacych na porö- 
wnanie wytrzymalosci na zgniecenie i rozenvanie, trzeba 
koniecznie przyrzadzic kawalki probne dla obydwöch 
wytrzymalosci o rpwnej tegosci (Oonsistenz) i o rö- 
wnyrn ci^zarze gatunkowym (Dichte). Osiega sie to 
z jednej strony przez röwny dodtitek wody do suchej 
substancyi, z drugiej zas przez wykonanie röwnej pracy 
liczac na jednostke .objetosciowa suchej substancyi 
przy ugniataniu zaprawy — a to w sposob nastepujacy: 
Aby wynalesc nalezyta ilosc wody z'wilza sie jednostaj- 
nie 750 gr. dobrze wymieszanej suchej norinalnej za
prawy z iloscia wody 11a razie dowolnie przyjeti i urabia 
te mase przy predko wia/.aeych cementach przez 1 nii- 
nute, przy srednio i wolno wiazacych przez 3 minuty. 
Tak przyrzadzona zaprawy umieszcza sie naraz w forraie 
przyrzadu (Rammapparat),, sl’uzacego do otrzymania ka- 
walköw pröbnych na zgniecenie i ugniata 150 uderze- 
niami ciezaru lub mlota 3 kilograinowego spadajacego 
z wysokosci 0'50 m.

Jezeli 11a powierzchni zaprawy ukaze sie po ostatniem 
uderzeniu mierna ilosc wydzielonej M-ody, wöwezas jestto 
znakiem, ze ilosd wody jesfr dobrze dobrana. — W prze- 
ciwnyni wypadku nalezy pröby ze zmieniajaca sie iloscia 
wody powtarzaö dopöty, az przy ostatniem uderzeniu wy- 
dzielenie wody sie rozpocznie.

Procentowa ilosc wody tak znaleziona, daje normalna 
tegosc zaprawy (Normal-Mörtelconsistenz), ktora posia- 
dac maja wszystkie probne kawalki.

Prace meehaniczna, ktora ma byc wykonana przy 
otrzymaniu kawalköw ustanawia sie na 0’3 metrokg., 
na 1 gram suchej substancyi. Przy otrzymaniu kawal
köw zapomoca przyrzadöw nalezy kazdy osobno sporza- 
dzic; na kazdy kawalek pröbny 11a zgniecenie urabia sie 
750 gr., a 11a kazdy kawalek pröbny na rozenvanie 
200 gr. suchej mi§szaniny norinalnej z procentowa iloscia 
wody, wynaleziona w sposob vi’yzej opisany. IV ten spo- 
söb otrzymana normalna zaprawa napelnia sie naraz forme 
(zaopatrzona w nasade do w sypy wania tej zaprawy) i ubija 
si§ we formie zapomoca dokladnie dopasowanego tloka 
(Kern), uderzanego spadajacym ciezarem (ßammgewicht) 
lub m lotem ; przy kaw alkach pröbnych 11a zgniecenie 
waga tego ciezaru lub mlota wynosi 3 Kg.; wysokosc 
spadania 0- 5 m.; ilosc uderzeii 150.  Zas przy kawal
kach pröbnych na rozenvanie waga ciezaru lub mlota 
2 kg. wysokosc spadania 0'25 111. ilosc uderzeii 120. 

Po ostatniem uderzeniu usuwa sie tlok i nasade od for- 
my, zbiera nozein nadmiar materyalu, wystajaeego po- 
nad forme, wygladza powierzchnie i wyjmuje kawalek 
z formy po zupelnem zwiazaniu zaprawy.

Aparaty sluzace do ubicia kawalköw maja stac 11a 
moenej, niesprezystej, podstawie, uajlepiej na podmuro- 
waniu.

Przy scislem zaehowaniu powyzszych przepisöw, 
szczegölnie gdy praca meehaniczna wykonana na suchej 
substancyi byla zawsze röwiia (to znaczy: wynosila jak 
powyzej powiedziano 0'3 111kg. na 1 gr. suchej substancyi) 
otrzymuje si§ tak przy kawalkach na zgniecenie jak 11a ro
zenvanie w przyblizeniu röwne ciezary gatunkowe (Dichte). 
Gelein skontrolowania tego waznego warunku, jakotez ce- 
lem nalezytej oceny przyrzadzenia kawalköw otrzymanych 
robota reczna, nalezy oznaczyc ciezar gatunkowy (Dichte) 
kawalköw pröbnych zaraz [io otrzymaniu i przecietna liezbe 
z oznaczenia gestosci kawalköw 11a zgniecenie i na ro- 
zerwanie dolaczyc do wyniköw badania.

c) Sporzadzenie Jcawcdköw pröbnych na rozenvanie 
robota reczna.

Z romanceinentöw wolno i srednio wiazacych nalezy 
przyrzadzac röwnoczesnie 3 kawalki, zas z predko wia
zacych tylko jeden.

Na trzy kawalki, ktöre sie rohi jednoczesnie, iniesza 
sie jak najdokladuiej 11a szali 150 gr. romancementu 
z 450 gr. normalnego piasku, a potem sie zarabia z woda. 
Ilosc wody 111a byc tak dobrana, aby zaprawa miala wy- 
gliid swiezo kopanej ziemi ogrodowej. Tak otrzymana 
zaprawa napelnia si§ trzy formy lezace 11a plytach 1110- 
cnych szklannych lub metalowych w teil sposob, ze 
znaczna wypuklosc nad formami wystaje. Teraz ubija sie 
lopatka zelazna (dluga 35 cm. 0 powierzchni uderzajacej 
dlugiej 8 cm. szerokiej 5 cm. grubej 0 0'5 cm. ciezka 
350 gr.) wystajac-a zaprawe najpierw z boköw i slabo, 
a potem coraz silniej tak dlugo, az na powierzchni wil- 
goc wystapi.

Ubijanie az do tego punktu jest koniecznie potrze- 
bne; trwa 0110 okolo 1 minuty. Teraz zbiera sie nozein 
zaprawe wystajaea ponad forme i wygladza powierz
chnie. Po skohezonem zwiazaniu oddziela sie ostroznie 
formy od kawalköw pröbnych.

d) Przyrzadzenie kawalköw pröbnych z czystego 
cementu.

Kawalki probne z czystego romancementu sporzadza 
sie albo zapomoca przyrzadöw, albo robota reczna albo 
przez lanie.

Przyrzadzenie kawalköw pröbnych na zgniecenie ma 
sie odbywac tylko zapomoca przyrzadöw. Przy takiem 
sporzadzeniu kawalköw pröbnych 11a zgniecenie i 11a ro
zenvanie post^puje sie calkiem tak samo, jak przy przy- 
rzadzeniu kawalköw w normalnem mieszaniu zaprawy.



Potrzebna ilosc wody oznacza si§ za kazdym razem na 
nowo w len sam sposöb, jak tarn podano.

Sporzadzenie robota reczua kawalköw pröbnych na 
rozerwanie odbywa sie wedlug przepisöw podanych dla 
sporzadzenia kawalköw pröbnych z normalnej zaprawy. 
Przyrzadzenie zapomoca lania kawalköw odbywa sie w na- 
stepujacy sposöb:

Natluszeza sic nieco 3 formy na wewnetrznej stronie 
i nstawia je na pl'ycie szklannej lab metalowej. Nastep- 
nie miesza sie (500 gr. romancementu z taka iloscia wody, 
aby otrzymac mase, przydatna do lania, (co sie osiega 
przez dodanie l °/0 wody nad ilosc potrzebna do normal
nej tegosci), miesza sie mase dobrze przez 1— 3 minut, 
uwzgledniajac poczatek twardnienia, wypel'uia formy 
i zbiera nadmiar czystym nozem. Formy nalezy dopiero 
wtedy odjac-, gdy romancement nalezycie stwardnial.

2. Przechowanie kawalköw pröbnych.
Po sporzadzenia kawalköw pröbnych nalezy je przez 

pierwsze 34 godzin przechowac na powietrzu, a miano- 
wicie, aby je ochronic przed niejeduostajnem wyschnie- 
ciem w przestrzeni zamknietej wilgotnej. Przez reszte 
czasu az do przeprowadzenia prob nalezy je przochö- 
wywac pod woda.

W ode, w ktörej kawatki twardna, nalezy w pierw- 
szych czterech tygodniach co osm dni zmieuiac i nalezy 
uwazac, aby kawalki zawsze byly woda pokryte. Przy 
pröbach, ktöre dluzej maja byc przechowane, wystarczy 
wode, ktöra odparowala od czasu do czasu zastapic swieza 
aby kawalki pozostawaly zawsze pod powierzchnia wody.

3. Przeprowadzenie prob na wytrzymalosc.

Kawalki nalezy badac zaraz po wyjeeiu ich z wody. 
Dla kazdej grupy, poehodzacej z tego samego czasu 
twardnienia, nalezy oznaczyc wytrzymalosc na zgniecenie 
i wytrzymalosc na rozerwanie na 6 kawalkach pröbnych.

Poniewaz czas, jaki trwa obciazenie, wplywa na wy- 
nik, przeto przy badaniu wytrz\ matosci na rozerwanie 
nalezy eo Sekunde dokladac 100 gr. do obciazenia.

Przy zalozeniu kawalköw pröbnych nalezy na to 
uwazac, aby kierunek sily ciagnacej byl dokladnie pro- 
stopadly do plaszczyzny rozerwania.

Przy badaniu wytrzymalosci na zgniecenie ma eisnie- 
nie (celem uzyskania jednolityeh wyniköw) byc wywie- 
rane zawsze na dwie röwnolegle sciany szescianu, z wy- 
jatkiem tych dwöch, na ktörych przy otrzymaniu szeseian 
still i na ktöra uderzano.

W razie sporn co do zastosowania tych przepisöw 
pröbnych rozstrzyga metoda, uzywana w zakladzie mia
sta Wiednia do pröbowauia hydraulicznych srodköw wia- 
zaeych.

S tu d y o w a n ie  form  natu ry .

tym tytulem pojawdl sie w czasopismie »Cen
tralblatt für Bauverwaltung« artykul zajmu- 
jacy sie najwazniejsza dzis dla technicznego 

i przemyslowego szkolnict.wa kw estya: ksztalcenia sa- 
modzielnej twörczosci. Ze wzgledu na ogölna potrzebe 
powinnvby ten artykul powtörzyc nietylko techniczne, 
ale pisma wszelkiego kierunku, aby mysli w nim wy- 
powiedziane, przeniknely do jak najszerszych köl spo- 
lecznych. Brzmi on, jak nastepuje:

W  czasach, gdy nie bylo jeszcze wcale Akademij, 
a tak bylo przez cale wdeki srednie, — gdy sobie mu- 
siano »radzic«, — stowarzyszenia budownicze, zwane 
»bauhüttami« jak np. Strassburskie i Kolonskie, Wie- 
denskie i w Zürichu., stwarzaly przeciez dziela, ktöre 
warto ogladac; krztalcily robotniköw, ktörych powo- 
lywano na wszystkie strony, bo byli znani ze swej 
zawodowej dzielnosci. Ksztalcacy sie w owych czasach 
na przyszlego budowmiczego, pracowal w cechu od 
najpierwszych lat, zanim zostal czeladnikiem, a w ciagu 
dalszych dw'öch lat musial sobie przyswoic wszystkie 
owe reguly, techniki i korzysci artyzmu, ktöre go mo- 
gly uzdalniac do samodzielnego prowadzenia budowy. 
Na wedröwce z miasta do miasta uczyl sie nastepnie 
na samych budowdach, tarn zas, gdzie mu sie spodo- 
balo przy wykonaniu wiekszych dziel i znalazl za- 
chrone, usilowal doskonalic sie dalej w rzemiosle pod 
kierownictwem wytrawnych mistrzöw. On uczyl sie 
p r a k t y c z n i e ,  a nie jak dzisiaj, na samej tylko dro- 
dze akademickich studyöw. Jezeli tez gdziekolwiek 
twierdzono, ze z rozpoczeciem sie dzialalnosci Aka
demij, z ktörych pierwsza zalozyl Colbert w Paryzu 
1660 r., upadala röwnoczesnie i sztuka,- to moze w ta- 
kiem twierdzeniu byc wielka smialosc, ale jest w niem 
röwniez porzadna szczypta prawdy. Nabycie prakty- 
cznej zdolnosci, przynajmniej w jednym z decyduja- 
cych rzem iosl, nie uchodzi juz niestety dzis za rzecz 
konieczna, chociaz korzysc z tego lezy na dloni.

Czysto teoretvczne wyksztalcenie wzielo göre a ta 
odrobina praktyki przyjdzie przeciez pözniej sama bez 
najmniejmniejszego trudu na budowie. Przyjdzie, — ale 
czy tylko w takiej gruntow nosci, jaka jest pozadana?

W  öwczesnych W loszech pracowanie u zlotnika 
bylo praktycznym kursem wyksztalcenia, ktöry prze- 
chodzili np. artysci pierwszego rzedu jak taki Orcagna, 
Danatello, Brunelesco, Ghiberti, Pollajuolo, Verrocchio 
i w. innych. A slawna, znana pod nazwiskiem da San 
Gallo, Florentynska rodzina architektöw, chociaz sie



wychowala artystycznie nie na Akademii, lecz w war- 
sztacie zwyklego »legnaiolo«, zostawila przeciez w Rzy- 
mie i w innych wJoskich miastach dziela, ktöre ciqgle 
jeszeze studyujemy jako wzory. Tak tu zatem jak 
tarn wyehodzila nauka z o b r e b u  r z e m i o s l a ;  jakoz 
rzemioslo, jak slusznie powiedzial posel v. Meyer na 
posiedzeniu pruskiej izby poslöw z 24 m arca b. r. 
»bylo zawsze wlasciwym pierwotnym gruntem takze 
dla rozwoju wyzszej sztuki i bedzie nim zawsze.« Juz 
mistrz Semper zali! .sie w swoim Londyriskim odezy- 
cie »o stosunku sztuk dekoratywnych do architektury«, 
ze ostatnia jest dzis bez oryginalnosci i stracila swoje 
pierwszenstwo w obec innych sztuk. »Ona wtedy tylko 
odzyje znowu, jezeli nowoczesni architekci wiecej beda 
poswiecac uwagi obecnemu stanowi artystycznego prze- 
myslu. Impuls do tak szczesliwej zmiany wyjdzie znowu 
z artystycznego rzemiosla.« Nalezaloby nam wiec na 
naszych Akademiach i szkolach dla architektury, skoro 
juz dzis takowe decyduja o biegu wyksztalcenia, za- 
wröcic w niejednym kierunku na inne tory.

Moze w jednym tj. pod wzgledem przyswojenia 
wiekszej praktycznej zdolnosci, wstapilismy juz na. 
lepsza droge przez wprowadzenie tak zwanych »Mei
ster atelier«, gdzie studyujacy, powolywany takze 
przez nauczyciela lub mistrza do wykonywania ich 
wlasnych roböt, wchodzi przeciez wiecej, anizeli kiedy 
w zetkniecie z praktyka i znajduje sposobnosc do zbie- 
rania doswiadczeh w jej zakresie. Jestto system nauki, 
ktöremu w Paryzu (Ecole des Beaux-Arts) dano juz 
dawno pierwszenstwo, na ktöry juz i Semper w swoim 
planie nauki (1853) zwracal uwage slowami, ze »In- 
stytuty, w ktörych przedmiotem nauki ma byc prak- 
tyczna sztuka albo sztuka w ogöle, odpowiadajq wtedy 
najlepiej swemu celowi, jezeli sa urzadzone bardziej po- 
dtug wzoru pracowni, anizeli szköl.«

W  drugim kierunku powinnaby nauka na rzeezo- 
nych zakladach dazyc w mysl praw piekna i stylu do 
tego, zeby sztuce budowniczej w jej jezyku form, or- 
namentacyi, przysparzac coraz wiecej n o w y c h  p i e r -  
w i a s t k ö w  z y c i a ,  ktörych nabycie jest trudne wsku- 
tek dotychczasowego opierania siij o dawniejsze'formy 
stylowe. Nauka powinnaby sie starac, aby w ten spo
söb dzialala znöw dobroczynnie zapladniajgco i ozy- 
wczo na mala sztuke. Co zas dotyczy szköl archite
ktury, tego potrzeba bedzie w tym kierunku takze 
naszym szkolom dla artystycznego przemyslu i wszyst- 
kim podobnym zakladom naukowym. Trzeba zapewne 
przyznac, ze i na tem polu poczyniono od lat godne 
uznania postepy, bo np. na Politechnice w Berlinie 
kaze sie dla ozywienia, ornam entu robic studya na 
zywych roslinach; wszakze sq to . »poszczegölne usi- 
lowania, ktörych dobra wola nie moze wywrzec nale-

zytego wplywu, jak dlugo nie jest poparta przez caly 
kurs nauki, przez potrzebne srodki naukowe i szkolne 
urzadzenia.« P o w r ö c i c  do  o d p o w i e d n i e g o  s t u 
dy  u m  n a t u r y  i j e j  b o g a t y c h  w f o r m y  t w o r ö w ,  
p o w r ö c i c  d o  w i e k s z e j  s a m o d z i e l n o s c i  m y 
sl  e n i a ,  — oto droga, ktör». powinnismy isc, zwla- 
szcza, ze jedynie wiedzie do celu. Bardzo cenn». po- 
budke daje w tej kwestyi wydane niedawno pismo 
prof. M. Meurer’a »Das Studium der Naturformen an 
Kunstgewerblichen S c h u l e n « , i  cieszymy si§, ze ono 
zwröcilo juz uwage nietylko izby poselskiej i p. mi- 
nistra oswiaty, lecz w najszerszych kolach zjednalo 
sobie zwolenniköw.

Az nadto malo uczucia maj», dzisiejsi tworzqcy 
artysci, odkad przywiazanie do samych odziedziczonych 
wzorow stanelo u steru, za malo maja czucia dla ko- 
niecznego organicznego rozwijania ornam entu, a na- 
sze szkoly dla artystycznego przemyslu kladg, zbyt 
malo nacisku na pogladowa nauk§. Tu potrzeba wziasc 
sie z wieksza stanowczoscia do usuniecia tych nieza- 
wodnych niedostatköw, trzeba stanac na wlasnych 
nogach, — a nie tylko czekac na zapladniajace od- 
dzialanie ze strony roslinnego ornamentu Japonczy- 
köw. nie tylko »prowadzic rabunek na ich niwie.« 
Jezeli Japonczycy, — jak powiedzial minister oswiaty 
na wspomnianym wyzej posiedzeniu izby poselskiej, 
maja nad nami przewage w obserwowaniu pojedyn- 
czych czesci roslinnych, to naszem jest zadaniem 
zrzucic z siebie te przewage, — ale nie wiecznie stu- 
dyowac tylko przeksztalcenia; naszem zadaniem wziasc 
za przedmiot studyöw formy natury, ktöre dopiero 
ozywiajq. wlasciwie i istotnie swiat form uzywamy 
w sztuce.

W  nader jasny sposöb rozwija Meurer w swem 
pismie, ze samo eklektyczne tworzenie nie moze sie 
ostac. Samo czyste nasladownictwo pociaga za soba 
az nadto predko przesycenie, bo artyscie brak w ta- 
kim razie wlasciwego czucia tego, co nabyl prawnie 
droga wlasnej praey i wlasnego myslenia, brak mu 
zatem rodzaju moralnej samowiedz)?, ktöra potrafi je 
dynie utrzynuic z przekonaniem — nabyta z trudem wla- 
snosc. Natomiast studyum natury wymaga bezustan- 
nej samoczynnosci i koniecznosci duchowego nabywa- 
nia, bo nie pozwala na bezposrednie uzytkowanie form, 
lecz zniewala do przeksztalcen w mysl stylistycznych 
i technicznych warunköw dziela sztuki, - -  a wiec 
zniewala do samotwörczej roboty. — Osiqgniety w ten

■) V orschläge zu r E in führung  eines vergleichenden U nterrichts. 
Berlin 1889. E . W asm uth , 44 stron 8-vo. C ena 1 m arka. W  svvo- 
im czasie zw racalism y na  nia uwagij czlonköw Tow- techniczn. 
w odczycie czl. J. W dowiszewskiego pt. »Najnowsze prady na 
polu nauki rysunku.«
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sposöb pomysl artystyczny daje trwale zadowolenie; 
samouluda tworzenia, ktöre polega na odczuwaniu czy- 
jejs m ysli, — tak wlasciwem naszemu czasow i, nie 
okazuje sie trvvala wobec zlego sumienia. Meurer 
przytacza, jak artystyczne czucie, objawiajace sie w zdo- 
bieniu, juz w pierwszych poczatkach szukalo i znaj- 
dowalo zawsze pobudke w niezmierzonym skarbcu 
tworöw natury, i powiada az nadto slusznie, ze tego 
nie mozna osi^gnqc saraem dzisiejszem stajennem kar- 
mieniem za pomocq. wzoröw, — tak, ze piersiowy po- 
karm natury rnusi wröcic do praw sobie wlasciwych. 
W  szkolach trzeba artystycznemu rzemieslnikowi dac 
pierwszy dobry przyklad; trzeba w nim budzic i ksztal- 
cic zmysl do obserwowania natury, a tem samem do- 
rastajacej generacyi wetkn^c w dlon srodek do do- 
pelnienia form.« Ale nie mozna poprzestac na tej czy- 
stej poglqdowej nauce i na rozpoznawaniu prawomo- 
cnosci i piekna, ktöre przeciez tkwiq, w tysiackrotnie 
zmieniajacyuh si§ formach natury, lecz metoda nauki 
musi sie oprzec z göry n a  w s p ö l n e m  s t u d y o w a -  
n i u  i p o r ö w n a w c z e m  o b s e r w o w a n i u  f o r m  
s z t u k i  i f o r m  n a t u r y .  Pismo Meurera wskazuje 
w sposöb przekonywujacy s r o d k i, ktöremiby ten cel 
mozna osi^gnac: bezposrednie studj'owanie form na
tury przy udzielaniu botanicznych i zoologicznych obja- 
snieri; poröwnawcze obserwowanie form natury i sztuki 
wraz z nauka o s ty lu ; zakladanie zbioröw zywych 
i odtwarzanych form natury jakotez wzorowych form 
sztuki, ktöre byly oparte na formach natury; wyda- 
wnictwo dziel do nauki, poröwnawczych tablic i gra- 
ficznego materyalu naukowego.

Jest przyjemnosci^ zaglebic sie w lekture pisma, 
ktöre tchnie wszedzie glebokim duchem i bogate daje 
pubudki; sledzic propozycye, ktöre autor czyni w spo
söb calkiem praktyczny i ktöre wykazujq zarazem, jak 
wprowadzenie studyöw, ktörych zada, pozwala sie za- 
stösowac takze w ramach istniejacych juz klasj bez 
koniecznosci znacznego rozszerzania rozkladu godzin. 
Zalecamy czytanie tych zdrowych propozycyj co do 
wprowadzenia porownawczej nauki, racyonalnego pod- 
jecia napowröt studyöw natury, w celu poznania i ozy- 
wienia artystycznego jezyka form, a zalecamy je wszyst- 
kim powolanym i t y m , co si$ interesuja kwestyg 
uzdrowienia chorobliwej strony naszego szkolnictwa, 
co pragna zdrowego i swiezego rozwoju artystycznego 
przemyslu, sztuk dekoratywnych, budownietwa. Czy- 
nimy to jak  najgor^cej i zyczymy przedewszystkiem, 
zeby te propozycye zasluzyly sobie nietylko na teore- 
tyczna uwage i na wyrzeezone przez ministra oswiaty 
nadzieje, lecz takze na p r a k t y c z n e  u r z e c z y w i 
s t  n i e  n i e ,  ktörego wszyscy, stykaj^cy sie blizej z ta

kwestya, wyezekuja od dawna. Ono blogie tylko moze 
przyniesc korzysci artystycznemu przemyslowi.

N O T A T K I  T E C H N I C Z N E .

Ocenienie wartosci cegly jako materyalu budo- 
wlanego. Od wielu lat usilowano eegle palona zastapie 
imiyni materyalem, przydatnym do celow budowlanyeb. 
Kilkakrotnie badano wartosc cegly jako ogniotrwalego 
materyalu budowlanego w poröwnauiu z zelazem, stala 
i kamieniem lainanym. Wybitny teclmik amerykaiiski, 
profesor Elson, wypowiada w tej kwestyi nastepujace 
zapatrywanie: „AV ciagu mej dwudziestoletniej praktyki 
nie zdolalem jeszeze odkryc innego materyalu budowla
nego, ktöryby uwzgledniajae wszystko — wytrzymalszym 
byl na niszczaee dzialanie ognia, — jak dobra eegta. 
Doswiadezenia, zebrane przy wielkicli pozaracb, a zwla- 
szeza przy pozaracb w Chicago i Bostonie, dowiodly tego 
nieledwie namacalnie i mimo okolicznosci, ze zelazo, stal, 
granit itd. wiekszy stawiaja opör zlamaniu, anizeli nasza 
zwyczajna cegla, to jednak przy wielkicli pozaracb zawsze 
sie pokazalo, ze takowa z porownania z wyraienionemi 
materyalami wyehodzila zwyeiezko. Z dwoeh budynköw 
w zupelnie jednakich warunkacli, z ktörych jeden byl 
ealy z cegly. drugi zas opat.rzony czesciami zelaznemi, 
fiiaraini, rainami w oknach i okiennicaini z zelaza, pierw
szy stal, az go ogieii wewnatrz zupelnie wypalil, poezem 
dopiero mury zaczely sie chwiac i runely, gdy tymcza
sem budynki ostatniego rodzaju zapadaly sie czestokroc, 
zanim je jeszeze plomienie nalezyeie objely, przyczem 
zelazo krzywilo sie, wyginalo lub cierpialo w inny spo
söb , tak ze görna czesc budowy musiala sie zapasc 
z braku podpor — czesto nawet wskutek goraca, ktöre 
dzialalo od sasiedniego w ogniu stojaeego budynku. -— 
Taki stan rzeczy Zdarza sie takze przy domach z gra- 
nitu i innych skalistych materyalöw wskutek odrywania 
sie calych kawalköw, „powstawania pekniec i szczelin. 
Starzy doswiadezeni strazacy ogniowi powiadaja, ze 
w razacli rozszerzania sie wiekszych pozaröw, ludzie na- 
lezacy do strazy gaszacej ogieii, zajmuja posterunek 
w budynkach lub przy budynVach wzniesionych z dobrej 
cegly, oc-zywiscie jak dlugo pozwala na to goraco; ci 
sami zas ludzie zblizaja sie z najwieksza przezornoscia 
do budynköw, w ktörych do filaröw itd., zostalo uzyte 
zelazo, poniewaz tarn bardziej sa wystawieni na niebez- 
pieczeiistwo zawalenia sie dornu. — Eöwniez instytueye 
ubezpieczeii ogniowych maja wzglad na to, z jakiego 
materyalu sa dotyczace budowle — i zadaja nizszych 
wplat (zaliczek) na budynki, zbudowane starannie z cegly, 
anizeli za, takie, co sa wzniesione z mieszanych mate
ryalöw. Zelazo, wystawione na dzialanie goraca, gnie 
sie (chyba ze jest ochronione plaszczem systemu Mo- 
nier’a) juz pod lekkim naciskiem i dlatego nie moze 
uchodzic weale za ogniotrwaly materyal. Granit lub inne 
rodzaje kamienia sa nie wiele albo weale nie lepsze jak 
zelazo, — wific juz z tego powodu zasluguje cegla ua 
pierwszenstwo przed kazdym innym materyalem budowla-
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nym. — W  murarskiej robocie, przeprowadzonej nale- 
zycie, dzwiga kazda cegta swoj wl’asny ciezar, co ja 
ezyni podwojnie i potröjnie silniejsza od kazdego iiinego 
materyatu budowlanego. Cegta wy trzy mala juz niejedne 
probe ogniowa bez szkody, gdy tymezasem zelazo, stal 
i najtwardszy kamieh skalisty ulegaly zniszczeniu, grze- 
bigc pod swojemi gruzami miljoiiy cennej wlasnosci, 
ktöre przy dobrycli budynkach ceglanyeh bylyby sie 
uratowaty. — Do wzniesienia rzeczywiscie ogniotrwatego 
budynku, nie zna chemik zadnego materyatu budowla
nego, ktöryby przewyzszat cegte lub materyal'szamo- 
towy. Do ozdobnycli roböt potrzeba tylko cegl§ odpo
wiednio poglazurowac — ; moze ona wtedy uczynic zadosc 
wszelkim wyniogom artystycznie wyksztatconego smaku, 
a i wtedy jeszeze nie potrzebuje byc liadmiernie droga. — 
Widzimy z (ego, ze przemys! murarski i fabrykacye Cegty 
czeka jeszeze wielka przyszto.se. — Dotychczas, o ile 
nam wiadomo, nie odniosty zadnego skutku wszelkie usi- 
lowania chemiköw, celein wynalezienia ogniotrwatego 
materyatu budowlanego; wielka ilosc srodköw i srodecz- 
köw, majacych zapewniac od niebezpieczehstwa ognia, 
nie wielka jest pomoca w razie potrzeby gaszenia ognia; 
najlepszym z nich okazata sie dotychczas zawsze jeszeze 
woda. Dla rozwoju murarstwa i ksztaltowania budyn
köw — wylaczua wartose cegty jako budowlanego ma
teryal’u, — posiada wysoka waznosc i znaczenie.

W. B au-Ind. Ztg.
Mozaiki do fasad i zdobienia scian. Wskutek pa- 

nujaeego obeenie w architekturze kierunku, ktöry dazy 
do pokrywania ptaszezyzn fasadowych barw na ozdoba 
wziela sobie istniejaca od uiedawnego czasu w Berliire 
fabryka mozaik za zadanie - odlewac z cementu barwue 
mozaiki, zdolne wytrzymac wplywy atmosferyezne. .Jak- 
kolwiek dotychczas zrobiono dopiero poczatek na polu 
tej fabrykacyi, uwazamy jednak za stosowne, zwröeie 
mvage czytelniköw na te nowa galez przemystowa 
i sklonic ich do ezynienia doswiadezeh z ta nowoscia 
w zawodzie budowlanym. W celu yvykonania plyt o gru- 
bosci 2 — 3 cm., ktoryeh grubosc moze byc naturalnie 
zwiekszona odpowiednio do wielkosci plyty, sporzadza 
sie najprzöd model gipsowy, mniej wiecej w ten sam 
sposöb, jak sie przygotowuje zasadnicza forme dla stiu- 
kowego odlewu. — Odpowiednio do ’przysposobionego I 
poprzednio projektu zestawienia koloröw, wlewa sie naj
przöd do tej formy, lekkoplynny barwnycemeut na gru
bosc kilku milimetröw. — Zanim stezeje ten pierwszy 
wylew cementowy, polewa go sie zwyktyin niezabarwio- 
nym cementem w zamierzonej grubosci. Po 2 — 3 dniaeh 
wyjmuje sie nastepnie plyty z form, a po zupelnem ich 
w'yschnieciu i stwardnieciu cementu, oezyszcza sie plyty 
i szlifuje. Mozna je atoli takze polerowaf. Do wykonania 
mozaik uzywany bywa cement kamienny, ktöry do tego 
rodzajn roböt nadaje sie szczegölnic ze wzghylu na swoja 
niezmienna jeduostajnosc. — APykonane dotychczas we 
wspomnia-nej fabryce przedmioty okazywaly dobre zesta
wienia koloröw; takowe, chociaz juz dluzszy czas byly 
wystawione na wplywy deszczu, powietrza i slonca, od- 
znaczaly sie wielka swiezoscia barw. Fabryka wyrabia 
nietylko plyty, ornamenta, czesci gzemsowaii itd., lecz 
takze szyldy sldepowe; jakoz oplaciloby sie, zrobic probe 
przynajinniej z ostatniemi. Opröcz tego chce takze wspo- 
mniana lirma wyrabiac plyty z uwzglednieniem scislego

stosugowania dla nasladowania budowy surovvej w kaz- 
dej pozadanej barwie kamienia; byl’by to srodek pomoc- 
niczy, ktöryby moze przy reperacyach starych surowych 
budowli mögt znalesc skuteczne zastosowanie. W wi^- 
kszycli plytach spoczywnja plaskie klamry zelazue, ktö- 
rych w'ystajace koiice sa opatrzone otworami, tak ze za 
pomoca drutöw ankruje sie je z pelnym murem. Wedlug 
orzeczeh fabrykanta cena plyt mozaikowych z cementu 
nie wiele jest wieksza od ccny plyt i odlewöw dekora 
cyjnych, wykonanych z gip.su — radzimy przeto jeszeze 
raz przedsiebrac probe z tomi plytami cementowemi 
i ornamentaini, bo wr kazdyrn razie ich wytrzymalosc 
na wplywy atmosferyezne w poröwnaniu ze stiukiem 
gipsowym, jest rzecza wielce wazna. (W . B au-lnd . Ztg.).

Sposöb impregnowania C. Amendta. Wielko-ksia- 
zecy Hesski budowniczy C. Amendt w Wormacyi kazal 
sobie po dlugich praktycznych doswiadczeniach wysta- 
wic patent na nowy sposöb impregnowania (Nr. patentu 
52164). Jego metoda ma zwlaszcza na celu, azeby drze- 
wro bukowe uczynic przydatnem do roböt budowlanych 
przez odebrauie inu niekorzystnych wlasnosci. Nowy 
sposöb miewa zastosowanie przewaznie do bukowych po- 
sadzek, specyaluiorzomieni parkietowyeh. Wedlug brzmie- 
nia patentu, drzewa, ktöre maja byc impregnowane, go- 
tuje si<g dluzszy czas w rozczyuie zywicznym przy tem- 
peraturze od 135 do 140° C. pod wplywem parowego 
cisnienia; przedtem nalezy materyalowi odebrac skla- 
dowe czesci soczyste. — Tym sposobem napelnia sie 
komörki drzewne nierozpuszczalna masa zywiczna, a tem 
samem sterylizuje si§ takowe zupelnie. Na tak prepa- 
rowane dyle nie wywiera szkodliwego wplywu ani wilgo- 
tne powietrze ani bezposrednie zwilzenie; wszelkie nie- 
przyjemne wlasnosci jak pecznienie, rzucanie sie i pe- 
kanie sa usuni^te i drzewo nabralo twardosci, ktöra prze- 
wyzsza znacznie twardosc debiny. Barwa nabrala takze 
podobieiistwa do barwy debowego di-zewa, tak, ze na 
kantach przeswieca slabo. Obsluga podlogi tego rodzaju 
jest bardzo pojedyncza i wygodna. Ozyszczenie wykonuje 
sie woda i mydlem; jezli si^ powierzchni che nadac ma- 
towy polysk, to wystarczy zwilzyc sukuo olejem ter- 
pentynowym i zatrzec podloge. Nadzwyczajna zbitosc 
i mala porowatose niepozwala wnikac plamiacym sub- 
stancyom, jak atrameufc; plamy, ktöreby mogly powstac 
mozna usunac z latwmscia, jak na podloclze pokrytej farba 
olejna. — Nowa metoda impregnowania ponmozyla 
w wysokim stopniu dobre wlasnosci drzewa bukowego, 
tak ze jego zastosowaniu otwiera sie szeroka dziedzina ; 
ona sie przyezyni do tego, ze zniknie wreszcie zupelnie 
niechec i wstret. jaki sie zwyklo zywic dla bukowego 
drzewa — nie tylko jako materyatu budulcowego ale 
i meblowego. (Baugewerbe-Ztg.)

Godna polecenia metodAosadzania plyt na scianach.
Kto bywa czesto na miejscach wykonywanych budowli, 
miewa bardzo czesto sposobnosc przypatrzyc sie, w jaki 
sposöb plyty bywaja osadzane na scianach. Trzeba sie 
dziwic, jak maly stopien intelligencyi objawia sie przy- 
t e m ; cöz naturalniejszego naclto, gdyby sie zdawalo, ze 
to tylko plyty nie sa nalezycie wy komme. Jednak takie 
przypuszczenie okazaloby si^ po dokladuem zbadaniu, 
czesto jako bledne. Nie ma röwniez nie naturalniejszego 
nadto, ze bardzo czesto plyty luznie tylko sa powiazane,



z murem znajdujacym sie za niemi. Obydwie te okoli- 
eznosci sa mojem zdauiem, wynikiem uzywanej zwyczaj- 
nie, ale falszywej metody osadzauia plyt. ßobota okl'a- 
dania scian bywa prawie zawsze wykonywana w teu 
sposob przez wezwanycb do tego ludzi, ze takowi po- 
krywaja cala plyte tynkiem i przystawiaja ja  do sciany 
azeby ja z takowa zl'aezyc uwentualnie na uiej osadzic. 
Zazwyczaj jednakze zarowno pl’yta jako tez mur przy- 
ciagaja tynk tak siluie, ze osadzenie plyty w przypada- 
jace jej pol'ozenie mozebuem jest tylko przy pomocy 
ml'otka; wskutek ezego rzadko sie udnje osadzic pl'yte 
za jednym razem nalezycie. Ze polaezeuie plyty z mu- 
rem moze byc w teil sposob tylko bardzo niedostate- 
teezne, zrozumie niezawodnie kazdy, kto sie nie da zl’u- 
dzic nalozoua pözniej na pl'yte warstwa tynku. Kilka- 
krotne pukniecie palcem (kostkaj w osadzoiie plyty, 
wzgleduie zas röznie brzmiacy dzwiek pouczy nas wkrötce, 
ze twierdzenie powyzsze, iz w ten sposob plyty sa nie- 
dostatecznie osadzone, jest zupelnie slusznem. Ja obie- 
ram nastepujaca droge do osadzauia plyt: Zarowno mur 
jako tez plyty bywaja dobrze zwilzone, nastepnie plyta, 
ktöra sie ma osadzic, bywa powleczona tylko dwoma 
pasami z tynku a lo w miejpcaeh obydwöcli stosug pio- 
uowycli; na srodku plyty i 11a miejscach poziomych 
stosug nie naklada sie tynku wcale. —  Teraz osadza 
sie plyte — a mianowicie rekami bez brania ml'otka do 
pomocy, gdyz tynk, rozguieciony pod wplywem nacisku, 
moze wycbodzie latwo bokami. Plyte mozna w ten spo- 
söb palcauii daleko dokladniej i ladniej wprowadzic 
w pol'ozenie i stanowisko. jakie sie jej nalezy — a nadto 
mozna zastosowac wezsze stosiigi, anizeli zwyczajna me- 
toda. Po takiem ustawieniu Szeregu plyt, — zalewa sie 
je odpowiednio rozcieiiczonym tynkiem, ktöry sie wedlug 
potrzeby rozprowadza cieuka kielnia. Pröba i dokladue 
badanie przekona, ze plyty osadzone ta metoda, — by
waja umieszczane lepiej i dokladniej, jako tez, ze moca 
wlanego z tylu i ostro zagarnietego tynku moga wejsc 
w zupelne powiazanie z murem. Zreszt;^ ta metoda osa- 
dzania jest takze tansza, anizeli zwyczajna. Najlepiej 
jest, gdy te robote wykonuje dwöc-h ludzi; jeden czlo- 
wiek zwilza plyty i naklada na nie dwa pasy tynku, 
drugi zwilza mur i osadza tylko plyty na miejscu danej, 
cienkiemi sznurami ograniczonej warstwy«. Eobota zale
wania rozklada sie w podobny, praktyczny sposob.

U(W . H. Gehrke. Ihon-Ind. Ztg.)
0 pokryciach dachowych z nieprzepuszczajacego 

plotna zaglowego dla wiekszych budowli. Wszystkie 
wieksze budowle, ktöre zostaly wzniesione ostatniej wio- 
sny z powodu .10. niemieckiego Zjazdu strzelec-kiego 
w Berlinie, byly pokryte dachem z plötna zaglowego 
(zegeltuclin), ktöre bylo tak zpreparowane, ze nie prze- 
puszczalo wody. Zrobione tarn na wielka skale doswiad- 
czenie ze wspomniauym sposobem dacbowego krycia, 
doprowadzilo do praktycznyc-h nowosei w mocowaniu 
zegeltuöliowych da'chöw. — Strzelnicze halle obejmujace 
okolo 3000 metr.2 powierzchni grunt.u — zostaly na- 
kryte najprzöd — i to w dawnym stylu — wielkiemi 
tablicami, ktöre byly przybite gwozdziami do platwi 
laczacych krokwie; tylko mniejwiecej co 10 metr. obcia- 
zona byla przybiciem krokwa, na ktörej sie spotykaly 
ze soba dwie tabliee. Ale. podczas burzy, jaka panowala 
30 Maja In r. pokazalo sie, ze krokwie przybite tylko j

gwozdziami nie zdolaly sie oprzec parciu wiatru, ktöry 
obciazal plötno od dolu: krokwie zostaly wyrwane 
i przebity zegeltuch. Dla naprawienia daclm przy zuzyt- 
kowaniu istniejacej juz konstrukcyi, sklamrowano krokwie 
i röwnolegle do ram na murze a prostopadle do podluz- 
nego biegu krokwi pociagnieto pod nie w odleglosciacli 
co 5 mir. pasy (gurty), ktöre przyszyte miedzy krokwia- 
mi do zaglowego plötna, obejmowaty je od dolu, tak, 
ze gdy prad wiatru usilowal podwazyc dacli z pod spodu, 
plötno trzymane bylo przez pasy na krokwiacl) a kazda 
krokiew z osobna byla w ten sposob obciazona. Jakoz 
wspomuiane utnocowanie okazalo sie wystarezajacem 
nawet pomimo czestycli uderzeii wiatru. Na srodkowej 
czesci budynku i na prawem skrzydle wielkiej halb 
festynowej, gdzie powierzchnia daclm obejmowala okolo 
5000 m tr.2 — uzyto innego sposobu umocowania zegel- 
tuchu. Tutaj tabliee tylko 5 mtr. szerokie zostaly przy
bite do poprzeeznyeli krokwi, zwiazanych klamraini 
z belkami 11a murze. Opröez tego jednak tabliee zegel- 
tuchowe przymocowane byly do jednej z krokiew, leza- 
eyeh posrodku, za pomoca przybitych z gory listew 
i podzielone wskutek tego 11a pola 0 2 — 3 mtr. szero- 
kosei. — I teil sposob umocowania okazal sie dobrym. 
Doswiadczduia zrobione przy hallach strzelniczych daly 
powöd, ze przy dacliach na hallach dokola otwartyeh 
wprowadzono lepiej zabezpieczajacy sposob umoeowywa- 
nia. Sposobnosc nastreczyl do tego uamiot Willner’ow- 
skiego browaru, obejmujaey okolo 320 m tr.2 powierzchni 
gruntu, 11a ktörym tabliee, majace okolo 16 metr. dlu- 
gosci zostaly przybite w giowach krokwi. a röwnoczesnie 
przyszyte do zaglowego plötna w kierunku krokwi pasy, 
ktöre na koncach wybiegaly w dwie czesci, spoezywaly 
na kazdej krokwi poprzeoznej, przez eo dacb zostal przy- 
twierdzony bezposrednio do belek 11a murze a ciezar 
przeniesiony z konstrukcyi daclm na cala budowe, — 
To bardzo pojedyncze urzadzenie okazalo sie wielce 
praktycznem i zastapi w przyszlosci wszelki inny sposob 
zabezpieezenia. — Dachy z zaglowego plötna nadaja sie 
z natury swojej szczegölnie do pokrywania prowizorycz- 
nycb budyuköw i takich, ktöre maja dawac bezposredni 
przy.step powietrzu. Niedawno jedna z firm wziela patent 
na taki sposöb krycia dachöw: „materyalem röwnoczesnie 
nieprzemakalnym i niepalacym sie plomieniein.“ Zegel- 
tnch preparowany .jej metoda moze stanowic takze pra
ktyczny materyal dacliowy dla stodöl i podobnych bu- 
dynköw. ktöra to okolicznosc wiodlaby w przyszlosci 
do bardzo rozleglego zastosowania plötna zaglowego w bu- 
downietwie. (W . B au-Ind . Ztg.)

Lutowanie zelaza lanego i kutego. Opilki z miek- 
kiego lanego zelaza zarzy sie w tyglu ze zwapnionym 
boraksem, dopöki takowe nie zaczua sie topic. Przez to 
powstaje raasa podobna do szkla, ktöra sie po ostyguie- 
eiu z grubsza, proszkuje i sypie na czesci, ktöre maja 
byc polaczone ze soba Nastepnie rozgrzewa sie nalezycie 
obydwie czesci i laczy jedne z druga przez uderzanie 
mlotem na kowadle. Ten sposöb postepowania nadaje 

I sie szczegölnie do przcdmiotöw z czarnej blachy, ktöre 
moga wytrzymac temperature ezerwonego zaru, a z dru- 
giej strony musza byc szczelnemi 11a dostep wody i po
wietrza. (Brest. Getobt.)

~G>>kA--------
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K R O N I K A  B I E Z A C A .

Personalia . —  Namiestnictwo udzielilo panu Stanislawowi 
Öwierzyhskiemu, inzynierowi iniejskiemu w Kräkowie, koneesya na 
inzyniera budowy z upowaznieniem rzadowem.

— Dyrektor szkoly realnej w Tarnopolu p. Jözef Kioki, otrzy- 
m al Order Franciszka Jözefa.

— Prof. W ladyslaw  Luszczkiewicz zamianowany zostal kore- 
spondentem c. k. centralnej komisyi do badania i utrzyinania za- 
bytkow sztuki i liistoryi.

— Krajowa jDyrekeya Skarbu we Lwowie zamianowala w eta- 
eie zarzadöw salinarnycli w Galieyi i Bukowinie: miernikiem gör- 
niczym  w IX. klasie rangi görm istrza Jözefa F ry ta ; gönnistrzam i 
w X. klasie r a n g i : oflcyala raehunkowego Ju liana Dietza i asy- 
stenta salinarnego Franciszka W lodarczyka mlodszego; g ö r-i hut- 
mistrzem w X. klasie rang i asystenta salinarnego Zbigniewa Za- 
w adzkiego; asystentam i salinarnym i w XI. klasie rangi elewöw 
görniezych: W incentego Gruszeekiego i Stanislaw a Kuczkiewicza.

Konkurs na posade starszego inzyniera, wzglednie inzyniera 
lub adjunkta budownietwa w paiistwowej sluzbie budowniczej, roz- 
pisuje z terminein vvnoszenia do 15 pazdziernika b. r., c. k. Na- 
mieslnictwo styryjskie w Graeu.

L icytacye . — Celem oddania wt generalne przedsiebiorstwo 
wykonania nowego budynku dla gimnazymn w Jasle, w przyblizo- 
nej cenie kosztorysowei 76000 zlr. a. w. odbedzie sie na jednym 
ferminie w dniu 2 pazdziernika 1860 licytacya ofertowa.

Majacy ohec ubiegac sie o te budowe zechca zlozye nnjpö- 
zniej do dnia 2 pazdziernika br. do godz. 12 w potudnie swe 
pisemne oferty w Magistracie m iasta Ja s la  wraz z wadyum w wy- 
sokosci 3000  zlr. w gotöwee, lub w papierach publicznych we
dlug  ostatniego kursu z biezacymi kuponami.

P lany  z opisem tychze, kosztorys i warunki budowy przejrzec 
mozna w Magistracie w godzinach urzedowych.

Zaznaeza sie w koneu wyraznie, ze tylko ci oferenci moga 
liczyc na  uwzglednienie, ktörzy w sposöb niewatpliwy wykaza 
swe uzdolnienie tecliniczne i zasoby majatkowe potrzebne do pro- 
wadzenia tej budowy.

— Celem oddania w przedsiebiorstwo budowli wodnych no
wyeli i konserwaeyjnyeh na Dniestrze w Zaleszczyckim okregu 
budowniczym w lataeli 1891 do wlacznie 1896 odbedzie sie w c. 
k. Starostwie w Zaleszczykach dnia 9 pazdziernika 1890 o godzi- 
nie 12 w poludnie publiczna licytacya za pomoca pisemnych ofert.

W arunki budowy mozna przejrzec w wymienionyin e. k. S ta
rostwie i tarn takze otrzymae wzory dla ofert a w wyzej oznaczo- 
nym dniu i godzinie wniesc oferty utozone w sposöb urzedowo po- 
dany i w wadyum 500 zlr. zaopatrzone.

Rözne. — Komitet Towarzystwa zachety sztuk pieknyeh w Krö- 
lestwie Polskiem .przypom ina artystom budowniczym, iz w styczniu 
1891 r. odbedzie sie w lokalu Towarzystwa wvstawa konkursowa 
architektury, a mianowicie wszelkiego rodzaju kompozycyi w za- 
kres budownietwa wchodzacyeh. Nie kwalifikuja sie na wystawe 
wszelkie kopie i kompozyeye autoröw, zm arlych na trzy lata przed 
otwarciem wystawy. Deklaracye listowne przyjmowane beda do 
15 grudnia b. r., zas praco konkursowe dostarczone byc winny 
przed dniem 31-szym tegoz miesiaca. Nagrody konkursowe wyno- 
sza rs. 600, 300 i 200.

— Od oplaty dodatköw krajowych zwolnit W ydzial krajowy 
jedno z naszych przedsiebiorstw przemyslowych, a jest niem fa- 
bryka eementu portlandzkiego w Ciezkovvieach pod Chrzar.owem.

N a postanowienie to wplynela miedzy innymi i ta okolieznosc, 
ze fabryka wspomnionä, zafozona w roku 1887 n a  przeszlo 60-

Nakladem  Krak. Tow. Teehnicznego.

morgowej przestrzeni, posiadajaca znaczna ilosc parowych moto- 
röw, pokrywa swe potrzeby w weglu wyfacznie w kopalniaeh kra
jowych, daje okolo 400 robotnikom z powdatu ehrzanowskiego stale 
zatrudnienie, wyplaeajac im roeznego zarobku do 100  tysiecy zlr. 
a pobudowawszy dla nieh odpowiednie mieszkania, utrzymuje przy- 
tem szkole osobna, towarzystwo spozyweze, lazienki i kase dla 
chorych. Uwolnienie obowiazuje do dnia 30 ezerwea 1897 r.

— Reskryptem z dnia 20 sierpnia 1890 1. 53.994 udzielilo 
Wys. c. k. Ministerstwo handln i krölewsko - weg'ierskie M inister
stwo handln Edwardowi Uderskiemu, autoryzowanemu inzynierowi 
cywilnemu w Krakowie, wylacznogo przywileju na wynalazek po- 
krywania dacliöw blaeha ze slomy (Strohblech), stosownie do ja- 
wnego opisu przechowanego w Wys. c. k. Ministerstwie handln 
z prawem pierwszeiistwa od dnia 28 maja 1889.

— Uroczyste otwarcie nowej linii kolejowej jasielsko-rzeszo- 
wskiej odbedzie sie dnia 9 pazdziernika. N a uroczystosc te opröcz 
nam iestnika i m arszalka przybye ma takze minister handln margr. 
Bacquehem i prezydent generalnej dyrekeyi kolei panstwowych 
bar. Czedik. Spodziewany jest röwniez m inister dla Galieyi p. 
F iiip  Zaleski. Wszyscy dygnitarze zjada sie w Rzeszovvie, skad 
udadza sie. nowa koleja do Jasla , gdzie odbedzie sie obiad.

— Ministerstwo handln przedluzylo pp. Uderskiemu, Seelingowi 
i Dobinskiemu koneesye na  przedwstepne roboty techniczne celem 
budowy kolei lokalnej z Kalwaryi przez Mysleniee, Dobozyce, Gdöw 
do Bochni a to na dalsze szesc miesiecy.

— P. M inister wyznan i oswiecenia reskryptem z dnia 17 
sierpnia br. I. 16635. oznajmil, ze nie niema przeciw umieszezeniu 
tablicy pamiatkowej w Oollegiüm novum Uniwersytetu Jagielloiiskiego 
na czese arehitekty sp. Feliksa Ksiezarskiego przez Towarzystwo 
Techniczne Krakowskie i na koszt tegoz, wedlug przedlozonegoplanu 
z proponowanym napisem.

0  tej decyzyi zawiadomiony zostal Zarzad Towarzystwa przez 
Senat Akademicki. Tak wiec spelnilo sie dawno upragnione zy 
czenie teehniköw krakowskich.

Skrzynka Redakcyi.

P. B r. A. w Wie dniu. Oczekujemy z niecierpliwoseia, pewni, 
ze rzecz bedzie udatna.

P. W. Z. w  i .  Zuzytkujemy. Dzieki.
P. M . S. w  G. Latwiej powiedziec jak  wykonae. Prosby

zanoszone do kolegöw na prowincyi pozostaja bez skutku mimo 
kilkakrotnych przypomnien. Glowa m uru nie przebije.

P. iii'z. pow. w l i . Cöz robic — nee Hercules contra plures 
— zwlaszcza gdy najbardziej interesowani najprzeciwniejsi sa 
zmianie i reformie ustawy. Niepozostaje nie jak  czekac i po jakim s 
okresie czasu znowu przypominac — az do skutku.

P. Archit. G. w H . Nalezy do niepodobienstw. Gdyby budzet .
pism a wynosil 4000  lub 5000 zlr. rzecz dopiero wtedy bylaby
mozliwa. Tak jak  dzis spravva stoi — na pro'pozycye przystac nie 
mozna. W kazdym razie prosimy o dalsze wzgledy i pamiec.

P. H enr. PV. w M. Opis tamtejszej fabryki i w ogöle stosun-
köw przemyslowych okoliey, Ijardzo by nam byl pozadany. Prosi
my o nas pamietac. N adeslanej notatki zuzytkowae nie mozemy. 
Kazdy nuiner zaraz po wyjsciu wyselamy poezta ; powinien dochodzie.

P. TVl. D . w L. Polecamy B urckhard ta : Geschichte der Re
naissance in Italien. — k tö re j '3 wydanie wlasnie obeenie wyeho- 
dzi zeszytami. Zeszyt kosztuje 72 ct.

P. K . T. w P. Najmniejszej nie ulega watpliwosei ze w tej
sprawie Franciusa  tvvierdzenie jest jedynie slusznem.

A utorow ie i n a k la d c y , i yczqcy sobie om öwienia sw ych w y- 
daw nictw , zechcq nades lac po jednym  egzem plarzu ty c h ie  do 
R edakcyi. ____________________ ___________________ _____

Redaktor odpowiedzialnv: W incenty  W dow iszew ski.
W drukarni Aleksandra Slomskiego w Krakowie.
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Zawalenie sie mostu Karola w Pradze.
j^g^jaftarozytny most Karola w Pradze, owa chluba 
jgjSpd Czech, owo historycznie najwazniejsze w Au- 
t**—«äm! stryi dzielo inzynierskie, padlo ofiara rozigra- 
nych fal dumnej W eltawy, dnia 4 wrzesnia b. r. Trze- 
ciego wrzesnia, o godzinie 3 rano, rzeka juz tak mocno 
wezbrala, ze mieszkancy Pragi musieli byc strzalami 
alarmowemi zbudzeni. W ody naniosly niezliczon^ moc 
drzewa i juz o godzinie 8 rano piec przesel mostu 
Karola bylo zatarasowanych. O godzinie 9 zagrzmialy 
ponownie strzaly alarmowe, gdy wodoskaz doszedl do 
3 m. nad zero i zwiastowal zblizanie sie jeszcze wie- 
kszego niebezpieczenstwa; o 2-giej z poludnia wodo
skaz wykazywal 5 m. po nad zero. Liczne tratwy 
wysokopiennego drzewa budulcowego, zerwana z lin 
plywalnia i mnöstwo drobniejszego m ateryalu drze- 
wnego zastanowilo sie przed m ostem , tworzac zbita 
i poskr^cana m ase , ktöra wspinajqc sie po grzbiecie 
lodowcöw, spietrzyla sie az do wysokosci mostowego 
pokladu. Przez noc woda wzniosla sie jeszcze wyzej 
a 4 wrzesnia o swicie, a wlasciwie o godzinie 5 J/2 
rano runely dwa pierwsze luki obok siebie polozone, 
zas o godzinie 9 '/2 przed poludniem zawalil sie trzeci 
luk srpsiedni. Podezas pierwszego, niespodziewanego 
zalamania sie, czterech ludzi zginglo w nurtach rzeki; 
tak przynajmniej wykazaly dotychczasowe poszukiwa- 
nia. O g-tej wodoskaz przy moscie lancuchowym wy
kazywal wzniesienie wöd 5*64 m. nad zero, wreszcie 
o godzinie 7 wieezorem zaczely wody opadac. 0  stra- 
sznej sile tych wzburzonych fal mozna miec pojecie 
jezeli sig zwazy, ze w Pradze normalny przeplyw wy- 
nosi 60 m 3 na Sekunde, podezas gdy w dniach obe- 
cnej kl^ski powodziowej, jak to wykazaly obliczenia 
pragskiego urz^du hydrotechnicznego, oparte na ba-

daniach Harlachera, wynosil on okraglo 4600 m 3 na 
Sekunde przy 3-5 m. chyzosci a zatem prawie tyle, 
ile wynosi normalna ilosc deszczu w Pradze przez 
pöl roku.

Piatego wrzesnia udalem sie do Pragi dla obej- 
rzenia szkody i zastalem nastepuj^cy stan rzeczy. Trzy 
zniszezone przesla mostu leza prawie w srodku wla- 
seiwego przeplywu miedzy Starem miastem a wyspq. 
Kampa. Wszystkie otworv mostu od strony Malejstrony 
bvly calkowicie drzewem zabite, zas przy zniszczonych 
przeslach i na czesci mostu dotykajacej Starego m ia
sta nie bylo juz zatarasowania, i tedy to najglöwniej 
toczyly sie spienione fale rzeki. Lodowce byly jeszcze 
wodq, caikowicie zakry te, a poziom wody siegal po- 
wyzej oporöw luköw odeinkowyeh. Miedzy trzem a 
zniszezonemi otworami I. II. III — liczac od Starego 
m iasta, sterczaly tilary 1 i 2 . F ilar 1 . przedstawial sie 
jako nieksztaltna masa muru p o c h y l o n a  ku Malej- 
stronie. Filar 2. na ktörym stal jeszcze pos^g sw. 
Jana Nepomucena, wydawal sie s k r e c o n y ,  majqc 
na sobie pozostale czesci obustronnych ramion luko- 
w ych, ktöre jakby konsole wystawaly dose daleko 
w przestrzen ; tak samo wystepowaiy pozostaie czesci 
sklepieri w otworacb I i III. T or mostu byl zupelnie 
odiamany a szyny tramwajowe wisiaiy w powietrzu.

W idok zniszezonego mostu byl, po prostu mö- 
wiqc wstrzasajacy i budzii w kazdym krajowcu gl§- 
boki smutek. Rozumie sie ze o caikowitem zniszcze- 
niu tej wspaniaiej, posagami zdobnej budowli nie 
moze byc mowy, a jej odnowienie i odbudowanie jest 
tylko kwesty4 czasu i funduszöw. Przypatrujac sie 
mostowi z oddalenia, dostrzega sie ze linie i »iica« 
pozostalych czesci mostu sa nienaruszone i ze pozo
stale sklepienia nie majtj, zadnych rysöw. T ak wiec 
owe moene, po staroswiecku grübe filary — zwezaja 
wprawdzie przeplyw, ale z drugiej strony przyczyniiy 
si<j do nienaruszenia pozostalych czesci mostu.
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Badajac blizej stan rzeczy, mozna sobie wytlu- 
maczyc przyczyne i przebieg calego wypadku. Rozsa- 
dzenie filaru i. a zwlaszcza jego pochylenie ku Ma- 
lejstronie pokazuje, ze tutaj nalezy szukac punktu 
wyjscia dla nieszczescia; filar ten zostal czesciowo 
przez drzewo spiqdrzone wzruszony a nadto, najvvi- 
doczniej i najglöwniej przez fale w przesle II. pod- 
myty. Przez jego pochylenie si§ zniesione zostalo na- 
tqjzenie luku I. a luk II. podniesiony zostal ku görze, 
co takze poniekqd stwierdzajg, zeznania osöb, ktöre 
bezposrednio przed zapadni^ciem sie, uciekaly po mo- 
scie. Mialy one dostrzedz jak bruk mostu wznosil sie 
falowato. Przez zapadniecie sie luköw I i II. ktöre 
mialo miejsce o godzinie 5 1/2 rano, stracil filar 2. 
(z posagiem sw. Jana) swoje spiecie, s k r e c i l  sie,  
bedac prawdopodobnie röwniez podm ytym , a ruch 
ten doprowadzil do tego, ze o godzinie 9 1/2 runaj 
takze luk III.

Ze wszystkiego pokazuje sie, ze wlasciwa slabq, 
strona pragskiego mostu byly filary a zwlaszcza ich 
fundamenta i ze przyszle utrzymanie budowli vvyma- 
g a , aby te czesci mostu poddac sumiennemu badaniu 
i zabezpieczyc j e , tak jak to juz raz przed laty wy- 
konal pragski Urzad Budownictwa miejskiego, gdy 
szlo o inne filary tegoz samego mostu. T a slabosc 
fundamentöw niepowinna nas w starozytnej budowli 
zadziwiac; budowla pochodzi z czasu gdy do wiezby 
muru nieprzykladano zbyt wielkiej wagi a w wyborze 
materyalu czesto nie grzeszono przezornoscia, gdy zna- 
jomosc g l ^ b o k i e g o  i p e w n e g o  fundamentowania 
malo byla rozwinietq, a t§ niedokladnosc technicznq 
starano sie zastapic i zröwnowazyc wieksza staloscia 
bardzo grubych filaröw. Nie ogl^dano sie przytem na 
zwezenie otworu przeplywowego, ktöre nastapic mu- 
sialo wywolujac pözniej mocne chyzosci a zatem i po- 
ruszenie nasady fundamentöw.

Historya budowy röznych sredniowiecznych mo- 
stöw poucza isto tn ie, ze przy tych budowlach calko- 
wite lub cz^sciowe zawalenia nie byly rzadkosci^ i ze 
odbudowywania prawie bez przerwy byly przedsi^bra- 
ne. I tak : pragski most Judyty zawalil sie w r. 1272 
czesciowo, a w r. 1342 prawie caly; drezderiski most 
ulegal w latach 1336 , 1342 , 1342 , 14 3 1 , 1432 , 1446 , 
14 4 7 , 15 0 1 , 15 71  mocnemu uszkodzeniu. Z podo- 
bnych przyczyn w r. 1342 most w W ürzburgu pra
wie calkiem zniszczal, a most w Raudnitz znikl zu- 
pelnie — pozostawiajac zaledwie resztki filaröw. Re
gensburgski most ulegl mocnemu uszkodzeniu w r. 
i 565, 158 7 , 159 5 , 1608, 1709 (6 filaröw zawalowych), 
178 4 , 1789 , (3 filary) a krötka historya mostu Karola, 
ktöra ponizej podaje, poucza, ze i ta budowla juz w da- 
wniejszych czasach niejednokrotnie bywala uszkodzon^.

W edlug kronik, na W eltawie w Pradze istnialy 
w najdawniejszych czasach przewozy. W  roku 795 
zbudowano most drewniany, ktöry jednak w roku 
115 9  calkowicie zostal zerwany.

Nastepnie w tem samem prawie miejseu gdzie 
dzis stoi most Karola, zbudowala zona kröla Wlady- 
slawa I, w trzech latach 1 x69 do 1 1 7 1 , sklepiony 
most o 24 otworach nazwany od jej imienia mostem 
Judyty. Powödz roku 1342 most ten zniosla, a kro- 
nikarz Franciszek z Pragi möwiac o tym wypadku 
ubolewa, ze »przez to jakby korona krölestwa upa- 
dla.« Zaraz po nieszczesciu zamierzyl cesarz Karol IV 
wzniesc dzisiejszy most zdaje sie, ze tym mistrzem, 
ktöry pierwsze plany na most podal, byl M a t i a s 
z A r r a s u  powolany do Pragi w r. 1344 przez ce- 
sarza; mistrz ktöry polozyl kamieri w^gielny katedry 
pragskiej (1344) 1 budowal zamek Karlstein (1348). 
Byc moze ze budowa mostu nie zostala zaraz roz- 
poczetq., gdyz wprzöd nalezalo usunac ruiny dawnego 
mostu Judyty, ktöre jak kronikarze zapisuja, zalegaly 
cale koryto rzeki. Po smierci mistrza M ateusza, k töra 
zaszla w r. 1352 , nastepca jego zostal, jak wiadomo, 
Piotr z Gmiinden w Szwabii, nazywany P i o t r e m  
A r l e r e m  i ten to mistrz uchodzi za pierwszego wy- 
konawe^ pragskiego mostu, ktöry wedlug badan Toni
ka (tom II. str. 4 1) w dniu 9 lipea 1357  roku rozpo- 
cz^tym zostal. Niepokoje, wojny i inne stosunki byly 
przyczynq, ze budowa dopiero w r. 150 2 , a zatem 
po 145 latach, za panowania kröla W ladyslawa II. 
zupelnie ukoriezona byc mogla. Kroniki opowiadajg, 
ze juz w czasie samej budowy podlegal most uszko- 
dzeniom przez powodzie i lody, mianowicie w latach 
1432 i 1495 . Wieksze jednak szkody poniösl most 
dopiero w r. 1503 i 178 4- Uszkodzenie z tego osta- 
tniego roku pociaglo za sob^ napraw?, ktöra trwala 
5 la t, a umieszezony na moscie napis lacinski po
ucza, ze «cesarz Jözef II most ten juz wiekowem 
istnieniem nadpsuty a lodami w r. 1784 p r a w i e  z u 
p e l n i e  z n i s z e z o n y ,  nowemi podstawami zaopa- 
trzec polecil.« Wielkie powodzie lat 1845 i 1872 pra
wie zadnej szkody mostowi niewyrz^dzily. Slawne 
z architektonicznej pieknosci wieze mostowe rozpo- 
cz^te zostaly prawdopodobnie w r. 138 0 ; niedawno 
zrestaurowany slup Rolanda nosi na sobie bowiem 
cechy architektury z konca czternastego wieku. Dajgc 
historya mostu nadmienic si^ godzi, 2e owe posagi, 
ktöre staly sig przyczvna artystycznego rozslawienia 
m ostu, dopiero w siedmnastym wieku ustawiono, oraz 
ze znany posag ^w. Jana Nepomucena ufundowal 
w r. 1683 starosta okr^gowy v. W unschwitz, projek- 
towal Rauchm üller we Wiedniu, modelowal Jan Pro- 
koff a odlewal z bronzu Herold w Norymberdze.
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Most Karola nalezy do najcelniejszych dziel in- 
zynierskich sredniowiecza, jak to stwierdzaja jego wy- 
miary i jego chronologiczne stanowisko w dziejach 
mostow sklepionych. Most ten jest od wiezy do wie
zy 5 i 9'8 m. d lugi. ma 18 otwcröw, z tych io  polo- 
zonych we wlasciwym przeplywie rzeki. Pomost wzno- 
si sie z obu stron ku srodkowi; sklepienia srodkowe 
zblizaja si^ ksztaltem do pölkola, podczas gdy ku 
koncom przechodza w  coraz mniejsze Juki odcinko- 
we. Rozpietosci otworöw nie S4 wszedzie röw ne; wy- 
nosza po najwiekszej czesci 2 3 3  m .; grubosc filaröw 
wynosi przewaznie 9-48 m. a zatem wiecej jak trze- 
cia. czesc rozpietosci o tw o ru , przez co przeplyw 
z 320 m ., zweza sie na 233 m. czyli na 7O°/0- Sze- 
rokosc pomostu, tj. drogi jezdnej i chodniköw jest 
zmienna i wynosi od 9-8 do 10-4 m. ; grubosc skle- 
pien od zewnatrz mierzy 1-45 m. —  Filary maja 
z obu stron tröjkatne, ostrokatnie zakonczone prze- 
delbia, na ktörych stoja wspomniane juz wyzej po- 
sagi. Stai'sze z tych posagöw rzezbione sa przez Fer- 
dynanda i Jana Prokofföw, B rauna, Fäckla, Mayera, 
M endla, Kohla i Platzera, nowsze przez wspölcze- 
snj'cb artystöw. Caly most zbudowany jest z ciosu.

Z powyzszego okazuje sie ze mamy do czynienia 
z mostem o wielkiej dlugosci i wielkiej — jak na owe 
czasy — rozpietosci. Co sie tyczy stanowiska mostu 
w historyi budownictwa, wyjasnia je zamieszczony 
ponizej, a wedlug lat rozpoczecia budowy ulozony 
spis najwazniejszych sklepionych mostow z czasöw 
srednich wieköw (az do odkrycia Ameryki). T u na- 
lezq.: Kösen przy Neuenburgu (982), odnowienie mo
stu Drususa pod Bingen (1 0 11), Fulda (1033), Drezno 
( m g ) ,  W ürzburg (113 3 ), Regensburg (1 x35), most 
Judyty w Pradze (116 9 ), most na Tamizie w Londy- 
nie (117 6 ), Ponte vecchio we Florencyi (11 7 7 ), Avig
non (117 8 ), Ponte alle grazia we Florencyi (1236), 
Trinitas we Florencyi (12 5 1), Guillotiere w Lyonie 
(1265), most sw. Ducha na Rodanie (1285), Pisek 
w Czechach (okolo 1300), Ponte alle caraja we Flo
rencyi (1333), Rudnice w Czechach (1333), most na 
Mozeli w Koblencyi (1334), most Ceret na Techu 
(I 33Ö), Pawia (13 51), W erona (1354), m o s t  K a r o l a  
w P r a d z e  (1357), most Castellane na Verdonie (1404), 
stary most Notredame w Paryzu (1412 ), most l-zezni- 
köw w Norymberdze (1448), most Vielle-Brioude przez 
Allier (1454).

Mosty te pochodza z dwöch szkol. Pierwsza byla 
szkola mistrzöw swieckich, ktora az do czasöw bu
dowy mostu Karola reprezenfuja: Fotius w Dreznie 
(1 1 1 9 ), Enzelino w W ürzburgu (113 3 ), Herbold w Re- 
gensburgu (113 5 ), Frescobaldi i Ammati we Floren
cyi (12 5 1), di Campi we Florencyi (1333), della Scala

w W eronie (1354), jakotez Mateusz z Arrasu (1344), 
i Piotr Arier (1357) w Pradze. — Druga szkola jest 
duchowny zakon budowniczych mostowych (Freres pon- 
tifes). Zakon ten zalozony zostal w czasach wojen krzy- 
zowych, ktöre wywolaly potrzebe budowy drög, przez 
papieza Benedykta I I , uzyskal zatwierdzenie papieza 
Klemensa III w r. 1189  i jak dowiedziono zbudowal 
z pomiedzy wymienionych mostow, mosty w Awinio- 
nie i Lyonie.

Z tego historycznego i technicznego przegladu 
okazuje sie, ze most pragski stanowi znamienny punkt 
w historyi nauk inzynierskich i jest tem wiecej wazny, 
ze umiejetnosc ta empiiyzm swöj podczas srednio
wiecza czerpala wlasnie z budowy mostow i kopal- 
nictwa a dopiero szkola Galileusza natchnela jq no- 
wym duchem. Dla tego tez nieszczescie jakiemu ulegl 
most Karola w Pradze, z ktörym lacza sie wszystkie 
wielkie wspornnienia historyczne Czech, wj^woluje zal 
i wspöluczucie nie tylko w samym kraju czeskim ale 
zostalo wszedzie i przez wszystkich bolesnie odczute.

Wiedeii, 12 wrzesnia 1890. V'
Prof. Franciszek liziha.

Szkola slusarska w  Swiatnikach.

jedakeya otrzyinal’a wlasnie sprawozdanie e. k.
szkoly zawodowej slusarskiej w Swiatnikach za 

J lata szkolne 188B/9 +  1889/90, zestawione przez 
kierownika zakladu p. K. Bruchnalskiego.

Zestawienie musimy nazwac doskonalem. Wyjinu- 
jac zeii wazniejsze szczegoly, czynimy to w zamiarze 
zwröcenia szczegölnoj uwagi na zaklad, — tak techni
köw krajowych jako tez wszystkich, interesujacych sie 
sprawa podniesienia domowego przemyslu Galicyi. — 
Sprawozdanie rzuca na wstepie trafny poglad na stano
wisko szkol zawodowyeh dla przemyslu w A ustryi; 
przedstawia jasno historye powstania szkoly w Swiatni
kach, uwydatniajac zaslugi, polozone w tej sprawie przez 
posla Dra P. W eig lay — wreszcie okresla stanowisko 
szkoly wobec miejscowycli stosünkow, tak dokiadnie, ze 
nie tylko pozytecznosc zakladu, ale zarazem najwalniej- 
sze braki, ktörym trzeba bezwarunkowo zaradzic, wy- 
stepuja ze sprawozdania jasno i dobitnie.

Zadaniem c. k. zawodoivej szkoly w Swiatnikach 
jest wyksztalcenie dzielnych slusarzy na podstawie teo- 
retycznej i praktycznej nauki dla zasilenia tego zawodu 
ludzmi, po ktörych nalezaloby sie spodziewac, ze tak 
stau swöj jak i produkcye dzwigna po nad obecny po-
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ziom. Szkoia ma röwniez oddzialywac na przemysl do- 
mowy w Swiqtnikach i okolicy. Nadzör nad szkoia jest 
rzecza c. k. Ministerstwa wyznaii i oswiaty. Kontrola 
administracyi zajmuje sie Namiestnictwo. Osobny Wy- 
dzial szkolny z trzechletnim okresem funkcyonowania 
ma zadanie popierac interesa zakladu; sklada go 8 czlon- 
köw powolywanych: z Ministeryum oswiaty, Wydzialu 
krajowego, gminy miejscowej, izby handlowo-przemy- 
slowej krakowskiej i ze szkoly.

Kurs nauki dwuletni, rozlozony w kazdym roku 
11a czese teoretyczna i praktyezna. Lata teoretycznej na
uki obejmuja po 13. godzin tygodniowo, lata praktyezne 
po 41. godzin w tygodniu. Pierwszy rok praktyczny za- 
poznaje ucznia z wszelkiemi narzedziami i praktykami 
slusarstwa, drugi uczy go sporzadzac röznorodne slusar- 
skie wyroby i ozdobne okucia, cwiczac zarazem w uzy- 
waniu maehin pomocniczych. —

Z poczatkiem r. szkolnego 1889/90 zapisalo sie 18 
uczniöw, z ktörych jeden wystapil w ciagu roku. W tej 
liczbie byl'o 9. ze Swiatnik, 7. z röznych stron Galicyi 
a 1. z Wegier. Z nich co do stopnia przygotowawczego 
wyksztalcenia, •— ukoiiczylo 8. trzechklasowa szkole lu- 
dowa, 4. czteroklasowa, 1. piata klase gimnazyalna, 2. 
pienvsza klas§ realna, 2 . miejska szkole przemyslowa 
we Lwowie. —

Z 11. uczniöw zwyczajnych I  roku, — 2 nie uzy- 
skalo uzdolnienia; z 5. uczniöw II  roku uznani zostali 
wszyscy za uzdolnionych. — Jedenastu uczniöw I roku 
wykonalo 145 rysunköw geometrycznych i rzutowych, 
z ktörych kazdy zawiera przecietnie 10 figur na jednej 
tablicy. Ci sami uczniowie wykonali 74. tablic rysunköw 
wolnorecznych piörem trzcinowem lub nakladanych far- 
bami. — Pieciu uczniöw II  roku wykonalo 52 rysun
köw zawodowych, w znacznej czesci nie pozostawiaja- 
cych nie do zyezenia. Rysunköw z modeli, cieniowanych 
wiszorem lub tuszem , dostarczyli ciz uczniowie 18 ta
blic. Na kursie praktycznym wykonano zamköw, zasow, 
okuc do drzwi i okien, szyldziköw, narozniköw, zawias 
trybowanych do' mebli, wreszcie sztanc na skladowe 
czesci klödek ogölem w wartosci okolo 1755 Zlr. Mi§- 
dzy temi wyrobami byla takze stylowa renesansowa krata 
oberlichtowa. — Budzet szkoly wynosil w r. 1889. — 
6.200 11.; w r. 1890 — 7.400 11. —

Pomieszczenie zakladu jest dotychczas nizej wszel- 
kiej krytyki; tak pod wzgledem przestrzennej wygody, 
jako tez co do warunköw higieny. Jestto moment decy- 
dujacy 0 rozwoju szkoly! — Dla majströw zaprowadzono 
5. miesieczny kurs praktyczny calodzienny, tak, ze dwie . 
serye po 5. majströw moga pobierac co roku nauke na 
podstawie zasilku z funduszu krajowego. W r. 1890/91 
ma byc ustanowiony dla przysposabiania miejscowej mlo- 
dziezy kurs przygotowawczy; w b. r. udzielala szkoia

w tym celu wieezornej nauki elementarnej pi-zez 4 go
dziny tygodniowo. O szkole oparla sie zawiazana nie- 
dawno w Swiatnikach spölka dla skonsolidowania handln 
miejscowemi wyrobami domowego slusarstwa. —

Szkoia rozporzadza stypendyami Wydzialu krajowego 
i Izby handl.-przemysl. krakowskiej, — jako tez fun- 
duszem zapomogowym z osobnym statutem. Inwentarz 
obejmuje tylko niezbedne do zawodu maszyny i narze- 
clzia, modele i inne srodki naukowe, wreszcie zbiör wzo- 
röw rysunkowych i biblioteke z dzielami ogölno-prze- 
rnyslowej tresci i odnoszacemi si§ scisle do slusarskiego 
zawodu.

Szkoia przyjmuje uczniöw zwyczajnych i hospitan- 
töw. Zwyczajni, austryaccy i w^gierscy poddani, nie ui- 
szezaja zadnej szkolnej oplaty opröcz 2 Zlr. wstepnego; 
zwyczajni z zagranicy Austryi i Wegier placa rocznie 
50 Z lr; hospitanci oplacaja z göry 25 11. rocznie. Srod- 
köw praktycznej nauki dostarcza szkoia; ksiazki i przy- 
bory szkolne sprawia uczeri wlasnym kosztem. J . W.

 --------

0  p o d w o d a c h . . ' . ' d l a  g e o m e t r ö w  e w i d e n c y j n y c t i .

Najwieksza przykroscia w urzedowaniu geometröw 
ewidencyjnych jest obowiazkowe uzywanie podwöd, ktö
rych gminy dostarczyc maja. Juz nieraz pisalisiny 0 tem, 
ponawiainy sprawe te i dzisiaj, co tym lepszym dowo- 
denr, jak jest niemila i w wysokim stopniu kr§pujaca 
swobod^ geometröw a niepopularna u ludu.

Latwiej moga sobie radzic geometrzy, ktörych po- 
wiat mniej rozwleczony; zadaja bowiem podwody w miej- 
scu stalej siedziby i jada wprost do gminy, w ktorej 
czynnosc jest do przyprowadzenia. Trudniej jednak w po- 
wiatach rozleglych, gdzie miasto powiatowe daje pod- 
wode tylko do najblizszego miasteezka, a to ostatnie na
lezy zawezasu zawiadomic 0 potrzebnej podwodzie, ina- 
czej kilka godzin a nawet dzieh caly stracic potrzeba, 
zanim ociezaly organ bezpieczenstwa publicznego, zdola 
dostawic podwode. Niechcac czasu tracic, konczy sitj 
zwykle na naj^ciu fury, z czego wloscianie ch^tnie ko- 
rzystaja, zadajac cen wygörowanych, ktöre placi geo
metra z wlasnych funduszöw.

Piszacemu niniejsze slowa zdarzylo sie w biezacym 
okresie letnim trzykrotnie, ze zaplaciwszy 70 centöw 
podwodowego za 14 kilometröw, za dalszych 16 kilom. 
zaplacic musial 3 Zla., ktörych mu nikt nie wröci. A do- 
dac tu muszfi, ze dla unikniecia podobnych wydatköw, 
zada sie zwykle podwody wprost z gminy, w ktorej 
czynnosc ma byc przeprowadzona. Korzysc z tego jest
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iiiernal'a: przedewszystkiem przez wyeza ja sie gmine do po- 
sluszenstwa i punktualnego wykonywania poleceii urze
dowych ; daje si$ zwierzehnosci gminnej ezas i sposo- 
bnosc do obwieszezenia stronom terminu o nieodwoläl- 
nem przeprowadzeniu czynnosci — czego zwykle prze- 
lozeni ginin czynic zaniedbuja — dla urzednika daje to 
pewnosc, ze w drodze 11a zadne trudnosci i zwloki nie 
bedzie narazony. Cöz, kiedy wöjtowie polecen nie wy- 
pelniaja i przez czekanie na zamöwiona podwode, ktöra 
zamiast na 6-ta lub 7-ma rano, przyjezdza w potudnie 
(wlecze sie najgorszymi koinni) lub wcale nieprzyjezdza, 
traci si^ jeszcze wiecej czasu — a geometra niema wla- 
dzy, by natychmiast ukärac, czy to niepostuszna wlädze 
gminna, czy tez zuchwala. strone, ktöra podwody do- 
starczyc miala.

Wl'adze skarbowe nieuwzgledniaja trudnosci i ko- 
sztöw, wywolanych takiemi wypadkami, owszem z roz- 
poczeciem kazdego okresu polowego z najwiekszym 11a- 
eiskiem zadaja, z e b y  g e o m e t r a  w y k o n y w a l  p l a 
n e m  o k r e s l o n e  c z y n n o s c i  polowTe, o r a z  za l a -  
t w i a l  w s z e l k i e  s p r a w y  wp l y wa j q . e e  do k an c e -  
l a r y i  e w i d e n c y j n e j  i zeby  z n i e u s t a n  11 ej kon i e -  
c z n o s c i  p o d r o z o w a n i a  d l a s p r a w u r z e d o w y c . i l ,  
z a d n y c h  k o s z t ö w  s k a r b  p a n s t w a  n i e  p o n o s i t !  
Znaczy to tyle, ze wl’adze skarbowe zmuszaja geometre 
pod najwieksza osobista odpowiedzialnoscia, zeby albo
0 w l a s n y m  k o s z c i e ,  jezdzil na kazde wezwanie do 
staeyi powiatowej dla zalatwienia licznych ekspedycyj
1 posylek; a l bo z m u s z a t  zwierzehnosci gminne do 
wszelkieh poslug i podwöd bezplatnie, pierwsze trudne 
dla ludzi 0 tak szczuplych clochodach, jakie pobieraja 
geometrzy, drugie tylko w takim razie mozebne, gdy 
gmina sama chetnie do uslug jest sklonna —  w prze- 
ciwnym bowiem wypadku naraza si^ geometra na skargy 
stron do starostwa i musi doznac upokorzenia, bo § 14 
ustawy ewidencyjnej wyraznie postanawia placic za uslugi 
doznane w gminach.

Niektöre gminy, gdy im sie przedstawi, ze czyn- 
nosc ewideneyjna przeprowadza sie w ich interesie i dla 
ich dogodnosci, milczaco zgadzaja sie na to, czego sie 
od nich wymaga — wiekszosc jednak gmin twierdzi 
calkiem slusznie, ze 11a to placa podatki, by rzad, ktöry 
z nich korzysta, wszystkie koszta w tej mierze sam ponosil.

Ozyby deeydujac-e ezynniki nie raczyly wplynac na 
to, zeby geometröw zröwnac w tym kierunku z wetery- 
narzami, lekarzami, inspektorami podatkowymi — ktö- 
rzy w urzedowych czynnosciach, przynoszacych stronom 
rozmaite korzysci, jezdza nie podwodami, nie sa cieza- 
rem ubogim gminom, leez placa dobrze najmowane fury 
i dostaja 11a to odpowiednie fundusze.

Wszak wszyscysmy urzednikami jednego panstwa 
i tej samej IY-tej kategoryi. N . N.

N O T A T K I  T E C H N I C Z N E .

Dotychczasowe sposoby zaradzania wilgoci i plesn 
w budynkaeh dotknietych niemi. Nakladem A. Hartle- 
bena wyszl'o znakomite dzielo A. Keima p. t. „die Feuch
tigkeit der Wohngebäude.” Z niego pozwalamy sobie 
wyjqc nast^pujacy ustep:

Wieksza czesc sposoböw osuszania wilgoci muröw, 
ehoeiaz kazdy z osobna zachwalano jako jedynie pewny 
srodek uniwersalny, polega na zastosowaniu nieprzepu- 
szczaluej zaprawy lub powloki; inne opieraja sie wT za- 
sadzie na urzadzeniacli z cyrkulaeya powietrza.

Byc moze, ze pierwsze w nielicznych pojedynczych 
wypadkach nie zawodzq, oczekiwan, ehoeiaz zwyczajnie 
poteguja tylko zte i zakrywaja je na pewien ezas. Na- 
tomiast urzadzenia z cyrkulaeya powietrza maja do sie
bie te slaba strone, ze wymagaja bardzo znacznych ko
sztöw, w starych domach z trudnoscia albo wcale nie 
moga byc przeprowadzone — i oziebiajq bardzo mie- 
szkalne przestrzenie.

Vandoyer powiada 0 zastosowaniu obydwöch wspo- 
mnianych sposoböw: Wyobrazmy sobie, ze rnury parte- 
rowe sa dotkni^te wilgocia i zewnetrzue wikwity stano- 
wia na nich wskazöwke, iz wewnatrz tych muröw znajduje 
sie saletra, — a nie podobna nam bedzie myslec 0 tem, 
zeby wilgoc zamknac wsröd muröw, leez musirny sie 
starac, azeby ja powietrze wysuszylo, musimy dazyc 
wszelkiemi sposobami do zmniejszenia przyczyn wilgoci. 
W tym eelu, powiada dalej tenze autor, urzadza si^ 
ciagi powietrzne po nad podloga, buduje sie piwnice, 
jezli ich niema, usuwa sie zewn^trzne wewnetrzne wy- 
prawienie; przedsi^bierze sie wreszcie srodki ostroznosci, 
podobne do. tych, jakie sie uwzglednia przy budowie z 110- 
wosci. Ale w wypadku, gdzie te srodki ostroznosci sq. 
juz niemozebne lub gdzie mimo takowych dzialania wil
goci nie przestaja si^ objawiac, wypadnie uciec sie do 
innych srodköw, ktöre sa nastepujq.ee:

W eelu zapobiezenia, zeby wilgoc, istniejaca w mu- 
racli budynku i zdradzajaca sie na wewnetrznej po- 
wierzchni muru, nie przenikuela do inieszkalnych prze- 
strzeni, najlepiej jest wzniesc przed takim murein prze- 
pierzenie z tvvardych cegiel, ktöre stawiane 11a wysokim 
kancie wiaze si§ w przedzialach z samym murem, ale 
w ten sposöb, ze pozostaja przedzialy 2 do 3 centime- 
trowe, ktöre powietrzu pozwalajq, krazyc miedzy murem 
a przegrödka. \\r razie wiekszej przezornosci moga ce- 
gly otrzymac na wewnetrznej powierzclini powloke z as- 
faltu, szczegölnie te, ktöre sie stykaja z murem; nato- 
miast widoma strona przepierzenia otrzymuje powloke 
z gipsu (?), ktöry, gdy wyschnie zupelnie, moze byc 
pomalowany lub wyklejony tapetami. Poniewaz zas ta- 
pety nie przylegaja nalezyeie do gipsu, wiec je mozna 
przylepiac na ordynarnem plötnie.

Ten System nastreczalby wszelka pozadana poreke; 
nie cierpialoby sie juz wiecej od wilgoci, ehoeiaz takowa 
pozostaje w ciele m uru, ktöry raz zostal nia dotkniety. 
Ale i w samym murze zinniejszalaby sie wilgoc dostrze- 
galnie wskutek ciagöw powietrza, jakie powstaly miedzy 
murem a przegrödka. Dla wiekszej oszczednosci mozuaby
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takze przy wilgotnym murze wzniesc stupce z clrzewa, 
polaczyc je poprzeczuemi listwami, poprzybijac na nich 
nastepnie l'aty i obrzucic zaprawa. Stworzyl'oby sie w ten 
sposob bardzo cienkie, od sciany oddzielone przepierze- 
nie, ale drzewce, wystawione na wilgoc muru nie utrzy- 
mal’yby si§ dl'ugo, trzebaby je napoic przynajmniej smol'a 
i tylko w przedziaiach opierac o mur; w miejscach zas, 
gdzie pionowe drzewce stykaja si§ z wilgocia bezposre- 
dnio popoktadac blaszki otowiane; obieg powietrza be
dzie zreszta zawsze rzecza konieczna.

Wyktadania scian drzewem (lambris) niesaniczem in
nen!, tylko takiemi przepierzeniami, — jakoz rzecza jest 
niezawodna, ze sie zabezpieczamy znacznie od wilgoci 
('?), jezeli pokoj, ktörego sciany sa wilgotne, wylozymy 
drzewem w czesci lub wrazie potrzeby, caty.

Mimo to nalezy sie obawiac jeszcze skutkow wilgoci, 
jezli sie po za wykl'adaniem drewnianem nie urzadzi cyr- 
kulacyi powietrza, ktöra zmniejszy glöwna przyczyne 
i zabezpieczy drzewo, zwlaszcza, gdy sie je od strony, 
zwröconej do muru powlecze starannie smol’a.

Odsuniete od muru wvkladanie scienne jest z po- 
wyzszych wzgledöw tym srodkiem, ktöremu nalezy przy- 
znac pierwszehstwo przed wszystkiemi innemi; ze zas 
w pewnych razach musi sie unikac zmniejszenia wiel- 
kosci pokoju, ktöre nie jest nieznaczue, bo przepierzenie 
wraz z przestrzenia dla krazenia powietrza zajniuje naj- 
mniej 7 do 8 cm., przeto trzeba sie bedzie przekonac, 
czy sie nie dadza zastosowac jeszcze inne srodki. Jezeli 
mur lub sciana, o ktöra ehodzi, dzieli od siebie dwa 
pokoje, i na kazdej stronie takiego muru potrzeba sie 
zabezpieczyc od wilgoci, to wypadnie obrac System izo- 
lowanyeh przepierzen; gdyby sie. bowiem powloke, mie- 
szanine lub jakiekolwiek wykladanie chcialo umiescic 
bezposrednio na scianie, takowe jako nieprzepuszczajace 
wilgoci, zamkneloby ja wewnatrz sciany i wilgoc spra- 
wialaby spustoszenia, ktöreby byly tem szkodliwszemi, 
zeby nie wpadaly w oczy. Jezeli si§ zas wilgoc objawia 
tylko w jednej z obydwöch przestrzeni i jezli si<e uda, 
usunac ja z jednej strony, to ona pomnozy si§ oczywi- 
scie po drugiej przeciwnej, — nie stajae sie jednak tak 
szkodliwa, jak w pierwszym wvpadku, poniewaz po stro
nie, gdzie jej nie powstrzymano, moze doznac wplywu 
powietrza i byc do pewnego stopnia przejeta przez ta
kowe. Wypada wiec radzic, aby sie w tym razie uni- 
kalo izolaeyi, a umieszczalo bezposrednio na jednej ze 
scian muru powloke lub wykladanie, ktöre sie uwaza 
za najbardziej chroniace. Mimo to trzeba przyznac, ze 
takich srodköw jest malo, ktöreby zdolaly cllugi czas 
utrzymac zupelny zwiazek z murera, — objaw’iajacym 
bezustannie wilgoc; sciany zbudowane z drzewa i cegly 
przyjmuja latwiej powloki tego rodzaju; trudniej zas 
mury budowane z kamienia; wolimy zatem wybrac po- 
malowanie, ktöre moze wmiknac w glab muröw. Takie 
pomalowanie mozna takze zastosowac na wewn^trznej 
powierzchni zewnetrznej sciany czyli zewnetrznego muru, 
jezeli takowy ma korzystne polozenie. Bo jezli jedna 
z plaszczyzn jest wystawiona na wplyw powietrza, to 
wilgoc nie bedzie powstrzymywana w gtebi.

Pomimo niezaprzeczonych korzysci, jakie w pewnych 
wypadkach mozna osiegnac takiemi pomalowaniarni, po- 
zwala si§ w innycli razach zuzytkowac System wyklada- 
nia bez izolaeyi, umieszczajac na murze czworoboczne

plyty z fajansu glazurowanego za pomoca dobrego tynku; 
ze jednak ten rodzaj wykladania nie dla wszystkieh 
przestrzeni mieszkalnyeh moze byc stosownym, przeto 
mozna glazurowana strone plyt polaczyc z murem. Su- 
rowa strona jest wtedy wstanie zastq.pic jakiekolwiek 
pomalowanie a zatem wszelki pozadany rodzaj dekoracyi. 
Moznaby tez to wykladanie zastapic ceglami nasyconemi 
asfaltem.

Osady z weglanu wapniowego. Mozna sie przeko
nac o nich bardzo latwo polowajac rozeienezonym kwa- 
sem solnym lub siarkowym, gdyz takowe wywoluje bu- 
rzenie sie kwasu weglowego. Warunki do tworzenia si^ 
takich osadöw nastr^ezaja si(j wszedzie, gdzie woda, za- 
wierajaca kwas weglowy, wchodzi w zetknieCie z w^gla- 
nem wapniowym. W takim razie weglan wapniowy zo- 
staje zawsze rozpuszezony i gdy kwas weglowy ustepuje 
z wody, osadza sie jako weglan wapniowy. Stwierdzono, 
ze, jezeli wTydzielanie waptia z wody, zawierajacej kwas 
weglowy, odbywa sie bardzo powolnie, to weglan wa
pniowy osadza sie w krysztalach, ktöre nadaja nieraz 
osadowi pozör emaliowy. Dowodem krystalicznego wy- 
dzielania weglanu wapniowego z wodnistego rozezynu 
sa stalaktyty. Bywaja jednak przytaczane i inne przy- 
klady na to, ze takie krystaliczne wydzieliny wapna zda- 
rzajq, sie w zaprawach, jak n. p. 2 — 3 mm. wielkie 
krysztaly wapiennego szpatu zualezione w zaprawie sta- 
rozytnego rzymskiego wodociagu okolo Ars nad Mosela. 
Trzeba wogöle przypuscic, ze moc starozytnego rzym
skiego tynku nalezy przypisywac w wielkiej czesci prze- 
mianie amorphicznego wapna na krystaliczny weglan 
wapniowy. Szkodliwem moga si§ stac takie wypluczki 
z weglanu wapniowego jedynie wtedy, jezeli wskutek 
nich zawartosc wapna w masach zaprawy stanie si§ 
z czasem mniejsza, bo to zmniejszenie oslabia röwnocze- 
suie sil§ wiazania w zaprawie.

(W . B . I n i .  Ztg.
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Snw e UsiazKi n ieinicckie:

B a u k u n d e  d o s  A r c h i t e k t e n .  E rster Band I Tlieil: Der 
Aufbau der Gebäude. Berlin, Verlag von E rnst Toeche 1890. Cena 
10 in.

B a u m e i s t e r  B. Städtisches Strassenwesen und Städteroini- 
gung. Berlin, Verlag von E rnst Toeche 1890. Cena 8 m.

F r i t s c h  K. E. 0. Stil-Betrachtungen. B erlin , Verlag von 
E rnst Toeche 1890. Cena J/2 m.

H o b r e c h t  J a m e s  Dr. Die modernen Aufgaben des grossstäd
tischen Strassenbaues mit Rücksicht auf die U nterbringung der 
Versorgungsnetze. Berlin, Verlag von E rnst und Korn 1890. Cena 
1'20 m l

L a n g  G. Zur Entw ickelungsgeschiehte der Spannwerke des 
Bauwesens. Riga. Verlag von N. Kynimel 1890. Cena 4 m.

L a n  ge n ' b  e ck  Dr. von. Dr. v o n  Oo l e r ,  Dr.  W e r n e r .  Die 
transportable Lazareth-Baracke. Zweite Auflage. Beriin, 1890. Cena 
30 m.

M a r t e n s  A. Untersuchungen mit Eisenbahnm aterialien. Ber
lin. Verlag von Julius Springer 1890. Cena 30 m.
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S e h w a t  l o 0. H andbuch zur Beurtheilung und Anfertigung 
von Bauanschlägen. Neunte Auflage. Karlsruhe. J. Bielefeld’s. Ver
lag  1890. Cena 12 m.

T a b e l l a r i s c h e r  H a n d b u c h  z u r  B e s t i m m u n g  d e r  
H o l z s t ä r k e n  i n  H o c h b a u  n a p i s a l  W. H e h n e  z B e r-  
l i n a  n a k l a d e m  L.  H o f f s t  e t t e ’ra .  H a l l e  n a d  S. 1890.

Dzielko o powyzszym tytule, lezqce przed nam i, ma na eelu 
upowszechnic obliczanie przekrojow potrzebnych dla pojedynezyeh 
czesci skladowych konstrukeyi z drzewa w miejsee dotychezasowego, 
niestety przewaznie uzywanego, oznäezania grubosci belek krokwi 
na podstawie praktycznyoh zwyezajem utartyclr przepisöw. Slusznie 
tez podnosi autor w przedmowie iz w czasie terazniejszym nie po- 
winien budowniczy ograniezac sie w obliezaniu potrzebnych ze 
wzgledu na wytrzymalose przekrojow li tylko na zelazne konstruk- 
eye, gdyz ceny m ateryalu drzewnego podnosza sie z dniem kazdym 
nalezatoby przeto, juz ze wzgledu na oszczednosc sarna, projekto- 
jac konstrukeye z drzewa obliezac pojedyncze czesci skladowe, 
w miare tego jakiemu zadaniu maja odpowiedziec.

Aby obliczenie wztrzymalosci kolegom swym z zawodu jak  
najbardziej uproscie i u la tw ic , uzywa autor do rozwiazania glö- 
wnych zadah mechaniki budowniczej li tylko pierwszych Zasad ma- 
tematyki nizszej z pominieciem wszelkich teoryj wymagajacych 
wyzszego wyksztalcenia w matematyce i meehanice.

Kazdy z pojedynezyeh rozdzialöw od zwyklej belki lezacej po- 
czawszy az do trudniejszych wiazan dachowych uzupelnia autor 
przykladam i praktyeznym i, podajac sposob jak  postapic nalezy 
przy obliezaniu obeiazenia, wytrzymalosci i potrzebnego uzyteeznego 
przekroju kazdej pojedynczej czesci skladowej.

Dzielko eale zakoheza autor dodaniem tablic, z ktörych wy- 
trzymalosc konstrukeyi drzewnych w röznorodnycli zastösowaniach 
wprost moze byc odezytana.

Rzecz przedstawiona treseiwie i przegladowo przedstawia sie 
takze pod wzgledem zewnetrznym weale dobrze, szkoda tylko, ze 
autor nie dodal chociaz w krötkosci ustepu, o wlasnosciach drze
wnego m ateryalu budowlanego, sposobach wybierania tegoz w la- 
sa c h , obrabianiu.

Zyczymy wydawnictwu najlepszego powodzenia i rozpowszeeh- 
nienia juz ze wzgledu na koniecznosc racyonalniejszego uzywania 
m ateryalu drzewnego, ktörego wskutek trzebienia lasöw z dniem 
kazdym wiele ubywa, tak ze dzis juz do zachodniej czesci kraju 
musza przedsiebiorey dostarezac grubszy m ateryal budulcowy 
w wschodniej czesci kraju. R . J .

JJowe k s ia ik i fra n cu zk ie :

B a r b e r o t  E. Histoire des Styles d ’Architecture dans tous 
les pays. Depuis les temps anciens jusqu’a nos jours. P a ris 1890. 
Dwa tomy z 928 rycinam i w tekscie. Cena 36 m.
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K R O N I K A  B I E Z A C A .

Personalia. — Najjasniejszy Pan zatw ierdzil wybör radey bu- 
downietwa Jözefa Hlävki na  Prezesa czeskiej Akademii Umiejetno- 
sci w Pradze.

— N a zasadzie Najwyzszego upowaznienia, zamianowal Mini
ster skarbu starszego inzyniera budownietwa i maehin przy admi-

nistracyi salin w W ieiiezce, W a c la w a  B e n  d e ,  radca görniczym 
extra Statut», z pozostawieniem mianowanego przy dotyehczasowej 
sluzbie.

— P an  Nam iestnik przeniösl c. k. praktykanta budownietwa 
Majera Pächera ze Lwowa do Tarnowa.

— Rada m iasta Krakowa uohwalila wyslac asystenta Urzedu 
Budownietwa miejskiego, pana Jana  Zubrzyckiego, na wystawe 
architektoniczna do Turynu i przyznala na to kredyt w kwocie 
200 ZIa.

— Czlonek naszego Towarzystwa Jan  Zawiejski, architekt, 
zaproszony zostal przez Tawarzyatwo „Pomoe“ w Poznaniu na 
czlonka ju ry , majaeej ocenic projekta konkursowe na budowe dwöch 
gmachöw, teatr poznahski okalac majacych. Do ju r y  tej zostali za- 
proszeni röwnoczesnie: prof. Z a c h a r j e w i c z ,  dyr. H o c h b e r 
g e r  ze Lwowa, architekt G o r g o l e w s k i  z Halli i L u k o m s k  i 
z Kasselu.

Przywileje. — Reskryptem z dnia 30 lipea 1890 r. 1. 27.928, 
przedluzylo W. c. k. m inisterstwo handln i kröl. weg. ministerstwo 
handln na dalsze dwa la ta , udzielony reskryptem  z dnia 20 czer- 
wea 1888 r .,  1. 2.860, Praneiszkowi R y c h n o w s k i e m u ,  we 
Lwowie , wylaezny przywilej na aparat de desinfekeyi kalorvcznej 
(calorische Desinfektions Apparat).

— Reskryptem z dnia 20 sierpnia 1890 r. 1. 31.397 przedluzylo 
W. c. k. Ministerstwo handlu i kröl. wegierskie Ministerstwo han
dln udzielony reskryptem z dnia 10 lipea 1888 r., 1. 14.260. S t a 
n i s l a w o w i  D z b a n s k i e m u  i M a r c i n o w i  M a s l a n o e  wy- 
laczny przywilej na klosety torfowe, na  rok trzeci

Licytacye. — Przedsiebiorstwo budowy schroniska dla chlop- 
cöw imienia Lubomirskiego w Krakowie otrzym ala od Ministerstwa 
spölka Krzyzanowski i Seifert.

Posady do zajQCia. — Konkurs na posade radey budowni- 
ezego, ewentualnie starszego inzyniera, inzyniera lub adjunkta bu
downietwa w sluzbie pahstw ow ej, rozpisuje Namiestnictwo görno- 
austryackie w Lineu. Termin wnoszenia podaii do 18 pazdziernika b. r.

— M agistrat m iasta Przem ysla rozpisuje konkurs na  posade 
adjunkta budowniczego z plaea roezna 1200 zla. i trzema dodat- 
kami piecioletniemi w wysokosci 10 pro. tejze placy, oraz prawem 
do emerytury pod warunkami tut. miejskim statutem  emerytalnym 
zastrzezonymi.

Kandydaci na te posade winni sie wykazac ukoiiczonemi slu- 
dyami technicznemi i egzaminami panstwowym i, oraz praktyka 
budownicza i inzynierska, nadto ze sa obywatelami austryackim i 
posiadaja dokladna znajomosc jezyka polskiego i niemieckiego w slo- 
wie i pismie, i 40 roku zyeia nie przekroczyli.

Posada powyzsza nadana zostanie prowizorycznie na rok jeden 
po uplywie ktörego i po przekonaniu sie o uzdolnieniu kandydata 
nastajn stabilizaeya.

Podania odnosno wnosic nalezy do prezydyum magistratu 
w Przemyslu w terminie do kohea pazdziernika 1890.

Konkursa. — Celem wybudowania domöw frontowyeh przed 
Teatrem Polskim w P o zn an iu , Spölka zapisana „Pomoe“ z ogra- 
niezona poreka oglasza konkurs na  wykouczenie projektöw do tejze 
roboty za podstawe sluzyc majacych.

Pragnacy wziasc udzial w konkursie otrzymuje bezplatnie od 
P an a  dr. Kusztelana w Poznaniu (Bank Zwiazku Spölek zarobko- 
wych):

a) szczegölowy progrom budowy z wymienieniem warunköw, 
podlug ktörych projekta maja byc opracowane:

b) plan sytuacyjny miejseowosci, na ktörej dorny m aja byc 
pobudow ane;

c) szczegölowe warunki konkursu:
d) fotografla budynku teatralnego.
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Projekta opatrzone godlein nalezy oddac na odnosna stacja 
poeztowa pod powyzej wymienionym adresem „dr. Kusztelan w Po- 
znan iu“ i to najpözniej do dnia 1 lutego 1891 roku.

W yznacza sie trzy nagrody w ilosci: pierwsza 1000 marek, 
druga 600 m. trzecia 400 m.

Rozne. — O. k. Namiestnictwo podaje do powszechnej wiado- 
mosci, ze zarzadzona reskryptem  wys. c. k. M inisterstwa handln 
z dnia 16 wrzesnia b. r. 1. 36.888 komisya reambulacyjna wraz 
z rozprawa ckspropryacyjna, z powodu projektowanego przeksztal- 
eenia stacyi w Rzeszowie, c. k. uprz. kolei Karola Ludwika od
bedzie sie w Rzeszowie na dniu 21 pazdziernika b. r.

W ykazy gruntöw, zajac sie niajaeyelr, wylozone beda wraz 
z odnosnemi planaini, stosownie do §. 14 ustawy z dnia 18 lutego 
1878 dz. p. p. nr. 30, w kancelaryi obszaru dworskiego i urzedu 
gminnego w Ruskiej wsi, tudziez w magistracie w Rzeszowie przez 
14 d n i , do przejrzenia dla ogölu.

Zarzuty przeciw zamierzonemu wywlaszezeniu mozna rrniesc 
w cingu powyzszych 14 dni w c. k. Starostwie w Rzeszowie lub 
przy komisyi na miejseu.

— W edlug doniesienia Fremdenblattn ma istniee zamiar po- 
lozenia na  linii kolejowej Lwöw-Stryj-Beskid drugiego toru, a ko- 
szta potrzebne maja byc wstawione do budzetu roku przyszlego. 
Jesli plan taki rzeczywiscie istnieje i wykonany zostanie, natenezas 
przypuscic mozna, ze i na  wegierskieh kolejach panstvvowych od 
Beskidu na M unkacz, B atyn, Satoralja-U jhely i Szerenez az do 
Miszkolcu drugi tor takze polozony zostanie. Przestrzeh, na  ktörej 
drugi tor mialby byc polozony wynosi w Galieyi okolo 150 w We- 
grzech 250 kilometröw, razem przeto 400 klm. i wymagae bedzie 
w Galieyi biisko 200.000. w Wegrzech 300.000, razem okolo 500.000 
centnaröw metrycznych szyn stalowych. Koszta wyniosa w Galieyi 
okraglo 2,200.000 zla., w Wegrzech biisko 3.3000.000 zla., razem 
w przeblizeniu 5 do 5 1/2 milionöw zla. Fremdenblatt dowiaduje sie 
dalej, ze przeprowadzenie ezynnosei przygotowawezych w Galieyi 
powierzono starszemu inzynierowi radcy ces. p. Suehankowi, ktöry 
prowadzil budowe linii Rzeszöw-Jaslo.

— Rossyjslüe ministerstwo komunikacyj wydalo rozporzadze- 
nie, azeby w eelu ujednostajnienia taboru wagonow osobowyeh we 
wszystkieh pociagaeh osobowyeh, od przyszlego roku kursowaly 
wylaeznie tylko wagony przejseiowe ezyli tak zwane „korytarzowe“ . 
W szystkie wagony osobowe innych typöw, dotad uzywane, maja 
byc wyeofane lub przerobione na  przejseiowe.

— W krötee juz ma byc roztrzasany projekt budowy kanalu 
pomiedzy Niemnem a W indawa. W obecnej chwili ealy  handcl 
ln em , drzewem i innemi produktami surow em i, idacemi przez Nie
men , znajduje sie w rekaeh Niemeöw. W edlug dat statystycznych 
zebranyeh przez rosyjskie ministerstwo komunikaeyi, w r. 1888 
splawiono ta droga produktöw za rub. 12,600.000, a wartosc eie- 
zaröw, wysylanyeh do P rus drogami wodnemi g ru p y : Dniepr, 
Dzwina, Niemen i W isla, dochodzi do rub. 40,000.000, sam Gdansk 
zas wyprawia corocznie okolo 1300 statköw, napelnionyeh drze
wem z Cesarstwa i Krölestwa. Otöz dla przeciwdzialania monopo- 
lowi handlowemu Niemeöw ma b y c , jak  pisze W ilehskij W iestnik , 
wybudowany kanal windawski.

— 0 rozpoczetej niedawno budowie linii kolei zelaznej Zme- 
rynka-Nowosielica donosza, ze roboty postepuja z nadzwyczajnym 
pospiechem tak, ze na wiosne w 1891 roku cala droga ma byc 
ukohezona. Na Dniestrze w Mohylowie pobudowany bedzie wspa- 
n ialy  most. Galaz ta idzie przez Mohylöw do B essarabii, przez 
wies Okseniee, a ztamtad do Nowosielicy. Po ukoriezeniu nowosie- 
lickiej drogi rozpoeznie sie budowa drogi z Oksenic do Birsuly, 
staeyi drogi zelaznej odesko-kijowskiej.

— Speeyalna komisya w rosyjskiem m inisterstwie komunika
eyi zajmie sie wkrötee kwestya sztucznyeh kanalöw wodnych, jako 
to: kanalu  Berezyhskiego, kanalu miedzy Dnieprem i Bugiem, k a - ' 
nalu  Ogiiiskiego, tudziez Tychwihskiego i Wysznowolodzkiego. Ko
misya ma rozstrzygnac nastepujace p y tan ia : czy zaehodzi potrzeba 
rdzennego zreformowania systemu wodnego w Rossyi odpowiednio 
do obeenyeh wymagan transyta; ezy kanaly maja sluzyc interesom 
handln wywozowego; ezy dalej mozna wydzierzawie kanaly kom- 
paniorn lub instytueyom prywatnym , i ezy wreszcie nie nalezaloby 
zniese zupelnie sztueznyeli systemöw wodnych?

— Donosimy ze w lasnie opuseit prase drugi tom dziela prof. 
Stadtmiillera p. t . ; „Podrecznik do konstrukeyi m aszyn“ obejmu- 
jacy 116 str. druku i atlas zlozony z 22 tablio rysunköw

—  Kanal Panama. Jak  wiadomo — wykonaniu kanalu po- 
dlug znanego projektu Lessepsa, stoja w drodze linansowe prze- 
szkody. Obeenie kanal ma byc dokonanym wedlug m niej koszto- 
wnego planu, ktöry wypraeowal inzynier Sauterau. Blizszem zba- 
daniem stosunköw na miejseu zajeta jest od grudnia przeszlego 
roku osobna komisya z Paryza. N a podstawie projektu inzyniera 
Sauteraua, ktörego koszta sa obliezone na 500 milionöw franköw, 
ma bye wykonany nie tylko kanal, dostateczny dla zywego ruchu 
okretöw miedzy dwoma oeeanam i, lecz stworzone takze wielkie je- 
zioro z wöd rzeki Chngres. Jezioro to pokryje przylegajace bagna 
i moczary, a wiec usunie wyziewy, ktöre sa siedliskiem m alaryj — 
a zarazem przyczyni sie do tego. ze sasiednia przestrzeh ziemi, 
obejmujaca przeszlo 500.000 ha., a ktöra jest wlasnöscia, Towa
rzystwa Panamskiego, stanie sie przydatna pod budowe. — Wiek- 
sza czesc francuzkich inzynieröw i flnansistöw jest usposobiona 
przychylnie dla projektu Sautorau’a. Prezydent technicznej panam- 
skiej podkomisyi, Mr. G erm ain, zywi nadzieje, ze jernu i jego 
kolegom powiedzie sie usunac islniejaee jeszcze trudnosci — zwla- 
szcza, ze takowe wydaja sie wiekszemi, anizeli podobno sa w rze- 
ezywistosci; ufa on röwniez, ze rzad  Columbii pozwoli na przedlu- 
zenie koncesyi, potrzebne dla dokohezenia kanalu.

— Gmaeh poszpitalny sw. Ducha — rozbierajij juz przedsie- 
biorey — od dwöch tygodni i ukoncza rozbieranie zapewne w koh- 
eu biezaeego miesiaca. Tak wiec plac pod budowe teatru wybrany, 
bedzie nareszeie wolny.

Skrzynka Redakcyi.

P. W l. L. w W. 7, jakiej raoyi? Nawet czlonkami naszego 
Towarzystwa nie jestescie panowie; nawet pisma popierac nie ra- 
czycie a zadacie uslug? Troszeczke za wiele...

P. H . Wd. w K. Podwöjnej prenurneraty nie zaplaci sie, tylko 
jedne u Rymowicza. Nr. pierwszy ponownie poslany.

P. M . S. w. P. W atpimy, aby sie miejsce znalazlo. Chyba 
w przyszlym  roku./’. Bol. K . w. Z. Niepodobne. Num er wyslalismy pod wska- 
zanym adresem — ale bez skutku. — Obieeanka caeanka...

Do niniejszego numeru za l^cza  si? tablica z planem koscioia  
w Trzesniu.

Autorowie i nakiadey, iyczqcy sobie omöwienia swych wy- 
dawnictw, zechca nadeslah po jednym egzemplarzu tych ie  do 
Redakcyi.

Redaktor odpowiedzialny: Wincenty Wdowiszewski.

Nakladem Krak. Tow. Teehnicznego. W drukarni Aleksandra Slomskiego w Krakowie.



Nr. 15. Rok IV.
Prenumerata z przeselk^:

roezna . . 5 Z tr.
K r a k o w  1 L is to p a d a  1890.

pötroezna 
k warta Ina

2 Z tr. 50 ct. 
1 Z tr. 50 et.

w Niem czech:
roezna . . . .  JO marek
potroczna , . 5 marek

w R o s y i: 
roezna . . . .  5 rubli
potroezna . . . 2’/2 rubli
Nr. pojedynczy . . 25 et. CZASOPISMO

Wyehodzi 1 i 15 w miesiaeu.

Zuzytkowane artykuty beda 
vvy n agra d za n e zara z.
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0 konserwacyi naszych budowli.

fazdego niezawodnie, kto troche podrözowal za 
g ran ica, uderzac musi w naszym kraju niepo- 
rzadek w utrzymaniu budowli, görujacv nad do- 

datniemi wrazeniami, jakie przybysz na widok naszych 
zabytköw i urzadzeri odnosi. Nie mamy zamiaru wprost 
dotykac kogokolwiek, ani osöb ani instytucyj, chcemv 
tylko dac wyraz ogölnie odczuwanej potrzebie zmiany 
na lepsze.

Czy to jest ogölna wada ludzka, czy tylko nasza 
specyficznie, dose, ze wydawszy mozolnie zaoszcze- 
dzony grosz, chcielibysmy, aby rzecz nabyta wiecznie 
trwala i nie wymagala zadnych na jej utrzymanie na- 
kladöw; konserwatysci pod wielu wzgledami, jestesmy 
najgorszymi konserwatorami naszej wlasnosci. Ze tak 
jest przytoczymy kilka przykladöw.

Widzielismy niedawno most na rzece odgranicza- 
jacej Galicye od W eg ie r; polowa rnostu po stronie 
wegierskiej nowa, porzadnie zbudowana, polowa ga- 
licyjska zniszezona i nedznie sklecona jest ilustracya 
niemieckiego o gospodarce naszej przyslowia.

Budynek historycznego znaczenia w miescie na
szem , na celnern m iejseu, przed dwunastu laty na 
szkole przebudowany, razi poodrywanemi tynkami 
i gzymsami — i wyglada od kilku lat jak szpetna 
rudera. Drugi monumentalny budynek w srodku mia
sta za krociowa sume odbudowany swiadczy o takiem 
samem zaniedbaniu: stare herbv miast polskich, skrze- 
tnie zebrane, zatarte do niepoznania; tynki i malowa- 
nie odrapane, napisy nieczytelne. Stary budynek z XVII 
stulecia (arsenal przy uliey Grodzkiej) zamalowano 
farba, zamazujgc tablice erekcyjna i kamienn^ orna- 
mentacy? pi^knej bramy. W  innym monumentalnym 
nowym budynku, kosztowne kraty i swieczniki rdza

niszczy; tuz obok piekne ogrodzenie, ale podmuro- 
wanie kamienne pozapadane i popekane; nieco dalej 
pom nik, dzielo sztuki; z palcami od roku oberwane- 
m i: — dalej znöw ogrodzenie zelazne pogiete, rdza 
zgryzione; schodzimy w bok, napotykamy polamane 
lub zamazane tablice z napisami ulic i liezbami do- 
m öw ; wchodzimy do teatru i podziwiac musimy ne- 
dzne swieczniki w orkiestrze, brudnemi skrawkami 
papieru poobwieszane; w lokalach publicznych , skle- 
pach, szyby brudne, szkla od swieczniköw zakurzone
i potluczone, — slowem gdzie spojrzec, czego sie 
tk n ac , wszystko nosi pietno zaniedbania, brudu i nie- 
chlujstwa. — W szak przed dziesieciu laty sprawiono 
u nas zelazne miejsca ustepowe, pozwolono im jed
nak tak zniszczec, ze sie niemal od rdzy rozpadly, 
a postawiono niedawno nowe — drewniane.

Moglibysmy drugie tyle przykladöw przytoczyc, 
aleby to bylo zbyteczne; czy tego nikt nie widzi, czy 
nie doswiadeza upokorzenia w ntalem niemieckiem 
miasteezku, gdy je z naszemi historycznemi grodami 
poröwna? A teraz zapytujemy, czy taka gospodarka 
nie jest marnowaniem grosza ? Przeciez staranne utrzy
mywanie w dobrym stanie cz}' to budowli, czy jakie- 
gokolwiek przedmiotu, narazonego na zniszczenie cho
ciazby tylko zebern czasu , jest bezporöwnania tan- 
szem od calkowitego odnawiania, a swiadczy o zami- 
lowaniu ladu i czystosci. Braku srodköw za przyczj- 
na tego niech nikt nie podaje; jezeli nas stac na nowe, 
stac i na utrzym anie, a na to nieraz tak malo po
trzeba, troche w ap n a, farby, pokostu , czesto tylko 
szezotki, wody i scierki; — prawda, potrzeba czegos 
wiecej, dbalosci i dobrej woli. Gdy to bedzie, wöw- 
czas cudzoziemiec do porzadku i czystosci przyzwy- 
czajony nie bedzie sie doszukiwal u nas piekna i ro- 
zumu pod gruba powloka brudu i niedbalstwa.

Celem naszym jest przedewszystkiem wytknac 
bez ogrödki zle, do ktörego zanadto naw yklism y; wy-
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tykamy je w mysl zasady nomina odiosa wszystkim, 
ktörzy si§ do tego poczuwac winni.

Jezeli jednak nieporzqdek i niegospodarnosc jest 
u nas powszechng, to impuls ku poprawie wyjsc po- 
winien od wladz i instytucyj publicznych, gdyz przy- 
kla<J idzie z gory. Jak moze wladza naciskac obywa- 
te li , aby domy w porzadku utrzymywali, jesli sama 
•cierpi, ze publiczne budowle sq zaniedbane i dziura- 
mi swiecq,.

Slusznosc kaze przyznac , ze np. Krakow dzisiej- 
szy o cale niebo stoi wyzej niz przed 20 laty, ze 
wiele innych miast wiekszych wyprzedzit i zrobiono ; 
wiele i wielkim wysilkiem; jednak pod wzgledem kon- 
serwowania tego co zrobiono, wszystko idzie po sta- 
remu.

Za dobrym z gory przykladem spoleczenstwo na | 
sze powoli nabierze zamilowania w ladzie i schludno- 
sci. I na wieksze dziela, na odnawianie zabytköw le- 
pszej przeszlosci, fundusze sie znajda, bo spoleczenstwu 
naszemu braku ofiarnosci zarzucic nie mozna; nie roz- 
drabniajmy tylko jego s il, jego obarnej zdolnosci 
w röznych kierunkach i dalekich od nas celach, sily 
te owszem skupiac nalezy, bo z nieskonczenie drob- 
bnych elementöw wtedy tylko suma powstac moze, 
gdy te sg jednorodnemi.

Konczymy wyrazeniem zyczenia, ab}7 wladze na
sze i instutucye zaj^ly sieg nalezytem konserwowaniem 
publicznej w lasnosci, a tem samem daly przyklad po
rzadku i gospodarnosci prywatnym wlascicielom. Nie 
potrzeba na to ankiet, komisyj, nowych towarzystw,

potrzeba tylko, by kazdy do ktörego to nalezy obo- 
vviazek swöj pojgl, a lepiej niz dotadi wykonywal.

D ek oracya  J n a  p ö ln ocy .
  !—_

ijra^fecliu ik ii sgraffitowa wprowadzona zostala, jak vvia- 
domo, do ozdoby fasad w okresie renesansu. 
Pietnasty wiek dal poezatek tej dekoracyi we 

Wloszech, przenoszac maniere garncarskiogo zdobienia 
11a wapienna zaprawe. Charakter polen wdzieku i trwa- 
losd teehniezna w odpowieduich waruukacli atmosfery- 
cznycli, zjedual’y jej uznanie. Artystycznie i arehitekto- 
niczue okazala sie oua nader wdzieeznym srodkiem, gdy 
chodzilö 0 uadauie mouumentaluiejszego wyrazu zewne- 
trzueinu widokowi budowli. Wypelniajac plaszezyzny mie- 
dzy arcbitektoüiczneni' formami i czl'onkami, stwarzala 
nie tylko moment röznoroduosci, ale stanowila zarazem 
wielce estetyezny •laeznik miedzy jednemi i drugiemi. 
Ztad tez owe liczne przyklady zastosowania shraffita 
w okresie odrodzeuia, zwlaszcza w pölnocno wloskich 
oguiskaeh sztuki. Pölnoc, ktora wraz z formami arclii- 
tektury renesausu, przejmowala ehetnie nowe rodzaje 
zdobienia, zwrocila sie w 16 i 17 stuleciu takze do 
sgraffitöw. Wszakze nieliczne stosunkowo ich przyklady 
i szczuple wiadomosci o ich zastosowaniu w poluocnych 
m iastach, zdaja si§ swiadczyc, ze klimatyezne stosunki 
na pölnocy nie musialy sprzyjac rozpowszechnieniu si§

ZE ZJAZDU PRZYRODNIKÖW w BREMIE.

dniach od 15 — 20 wrzesnia b. r. odbvl sie 
w Bremie zjazd przyrodniköw i lekarzy nie- 
mieckich. Zagail go przewodniczgcy prof. Dr. 

A. W . Hofmann z Berlina (jeden z najslawniejszych 
chemikow 19 . wieku) poglqdem na rozwöj nauk przy- 
rodniczych od czasu i-go zjazdu takiegoz w Lipsku 
1822 r. Przemcwe te ciekaw^. z wielu wzgledöw po- 
dajemy Szan. czytelnikom naszym w nastepujqcem 
streszczeniu:

Astronomia poczynila w tym okresie ogromne po- 
st^py w rozwoju teleskopii — a wsröd wielu bardzo 
odkryc najwazniejszem jest odkrycie nowego planety 
Neptuna przez slawnego Galla w Berlinie dnia 23 
wrzesnia 18 4 6 ; spowodowanem ono zostalo — jak 
wiadomo, spostrzezonemi nieprawidlowosciami wobiegu 
planety Uranusa.

Geologia wprowadzila do zakresu swych srodköw 
badania mikroskop — i to w najrozleglejszej mierze;

na uzyciu tegoz przyrzadu opiera sie cala nauka 
o istocie sk a l, sposobach ich powstawania. Badania 
pokladöw ziemi, fauny i flory dawniejszych okresöw 
stworzyly zywa kronik^, ktöra dozwala odgadngc hi- 
storya naszej ziemi od najpierwszych jej zaczatköw.

Mineralogia oparla sie w zupelnosci na chemii. 
Zajmuje sie ona dzis nietylko analizq mineralöw — 
ale wkracza coraz bardziej vv dziedzin^ syntezy tychze. 
Odtwarzanie w sposöb sztuczny mineralöw — oto naj- 
nowsza doba mineralogii. W iadom o powszechnie ja- 
kim skutkiem badania odnosne mog^ si§ pochlubic. 
W szak niejeden z mineralöw zdolano sztucznie otrzy- 
m ac ; odnosi sie to miedzy innemi do niektörych mi- 
neralöw szlachetnych. — PYemy, slawny i zasluzony 
na tem polu badacz — ofiarowal swej zonie zeszlego 
roku caly naszyjnik ze sztucznych rubinöw.

Botanika i zoologia stracily juz oddawna Charakter 
nauk czysto opisowych. Zewnetrzne cechy — a wiec 
opis rosliny czy zwierz^cia dawno juz nie wystarczajq; 
rozwöj tworöw przyczynowy, zwiazek wszystkich prze- 
jawöw zycia organizmu oto zadanie glöwne. (I tu sta
nowi mikroskop pot^zn^ dzwignie badania.) Ivomörka 

j oto typ organizmu — rozwöj jej stopniowy, zaleznosc

^
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teehniki tego rafcaju. Wyszl’a ona na pölnocy tem rycli- 
lej z u/.ycia, gdy hasla zmian stylowych, wydane we 
Wloszech a nastepnie we Franc,yi, stokrotnem sie odbilv 
eehem w budoivaictwie pölnocy. Style — baroko i ro- 
coco — o tyle sprzyjaly mniej zewnetrznej malarskiej 
dekoracyi , o ile jej zato wewnetrznie poswiecaly niemal 
wszystkie plaszczyzny.

Dopiero w naszem stuleciu zmartwychwstalo sgraf- 
lito pod wplywcm usilowaii o rozbudzenie napowröt uzy- 
wanych niegdys tradycyj teclmicznych. Pierwszy God- 
fryd Semper podjal na nowo wapienne sgraffito. (Jczy- 
nil to najprzöd dla udekorowania görnych scian pierwo- 
tnego nadwornego teat.ru w Dreznie, ktöry splonal; na
stepnie na jednym z prywatnyeh domöw w Hamburgu; 
wreszcie znacznie pözniej l) na polytechnic-e i obserwa- 
toryum astronomicznem w Zurichu. Za jego przykladem 
zaczeto uzywac sgraffita coraz czesciej do dekoracyi fa
sad nie tylko w widkich centrach rozwoju architektury, 
ale i w mniejszyeh miastach na prowincyi. Nie pobobna 
tu wymieniae licznych przykladöw. Dose powiedziec, ze 
ten srodek ozdobniezy zaczal juz bye nieledwie jedynie 
zbawezym czynnikiem.. . .

Po niedlugieh stosunkowo latacli miano sie jednak 
przekonac powtörnie, ze wielce wdzieczny sposöb deko- 
rowania plaszczyzn , skazany byl w pöluocnych warun- 
kach klimatycznych na ten sam los, co freskowe ma- 
larstwo.

Zwlaszcza shraftita, wykonane na domu Ravend 
w Borlinie przez arehitektöw Ende i Beckmann po r.

’) B;iyr. Gewßrbe-Ztg. 1888.

1873 rozstrzygnely wlasciwie w ostatecznycli losacli tej 
teehniki na pölnocy. Zlozyly one niezaprzeezony dowöd, 
ze tyukowe zdobienie nie ma trwatosci w pölnoenym 
klimacie. Jak wiele iunycli Berlin,skich sgraffftöw, tak 
szczegölnie wspomniane, zreszta moze najlepsze przykla- 
dy pod wzgledem dekoracyi, przedstawiaja smutne fiasko. 
W ulicy Kiirfursta widac na sgraffitowej ozdobie arclii- 
tekta Liehta bardzo silne slady zeba cza.su. Wsröd nich 
utrzymal sje tylko keramiczny materyal tj. majolikowe 
reliewy w petnej swiezosci barw. Jeszeze srnutniej ma 
sie rzecz ze sgraftitami przy ulicy Wallstrasse. Wspa- 
niale tamtejsze dekoraeye nie zdolaly przetnvac w isto- 
cie trzechzimowego ezasu. Z pelnych wdzieku kornpozy- 
cy j, utrzymaly sie zaledwie kontury. Najprzöd zniknal 
doszczetnie wesoly niebieski kolor, uzyty do tla fry- 
zowego. Swiadectwein minionego przepychu pozostaly 
tylko: giöwny gzytns i wyborne stosunki miedzy sciana 
a otworami. Z licznych Berliiiskich przykladöw znisz- 
czenia, wymieniamy tylko szczegölnie wybitne1); o in ne 
potracimy w dalszym ciagu niniejszej pracy.

Ale nie tylko w Berliuie doznaly sgraffita szybkiego 
zniszczenia. Bedac w Wiedniu w lecie 1888 r. mialem 
sposobnosc przekonac, sie, w jak pozalowania godnym 
stanie znajduja sie, — möwiae o najlepszych tamtejszych 
przykladach, — piekne sgraffitowe fryzy Laufbergcra 
na Muzeum Austryackiem dla sztuki i przemyslu. I tu 
utrzymaly sie prawie tylko majolikowe medaljony z por- 
tretami slawnych artystöw. Podobnie ma sie rzecz ze 
sgraffitowa ozdoba na palacach okazalej Wiedeiiskiej

l) Sprechsaal 1888.

od warunkow otoczenia itd. oto cel badari, do ktörego 
obie nauki zdyiaja. W  dziedzinie tej zajmuja zaw'sze 
jeszeze dominujqce miejsce genialne pomysly Dar- 
wina.

Na rok 1836 przypada odkrycie Schwana, ktöre 
dalo poczqtek nowej galezi przyrodoznawstwa tj. ba- 
kteryologii. W tymze roku wykazal Schwan, iz mieso 
nie gnije w pow ietrzu, ktöre poprzöd zostalo silnie 
ogrzane. Od tego skromnego poczatku jakiz to skok 
do dzisiejszego stanu bakteryologii tj, nauki ustrojöw 
drobnowidzow\Tch (bakteryi) powodujacych swym roz- 
wojem przeobrazenia cial, wsröd ktoryeh sie rozwijaja; 
ktözby byl sie spodziewal, iz owe odkrycia Schwana 
doprowadzq w naszych czasach do poznania rozmai- 
tego rodzaju bakteryi chorobowych, a wiec do bakte
ryi powodujacych nosacizne i suchotyl! ktözby si§ 
byl spodziewal, ze w skromnych tych poczatkach 
swiatu nowa era sztuki lekarskiej, ktöra korzystaj^c 
ze wskazöwek bakteryologii kroczy nowemi drogami 
do ochraniania spoleczenstwa ludzkiego i jego do- 
bytku zwierzeeego od zarazliwych choröbü

Przeksztalcenia, jakich doznala fizyka — powsze- 
chnie sa znane. Owe rozliczne materye niewazkie,

ktöre przenikajac rozmaite ciala — udzielaly tymze 
pewnych wlasnosci, powodujac to, co pospolicie zja- 
wiskiem nazywamy — utonely na zawsze w zapom- 
nienia fa li; zaginely röwniez owe rozmaite i nieprze- 
liczone sily unoszace sie jakby osobne twory w prze- 
stworzu i zmuszajace ciala przyrod}- do tych lub owych 
przemian. Jak jedno slonce na naszem niebie, tak 
jedna tylko w przyrodzie s ila ; — to wieczny, nieu- 
stanny, cii^gle inne formy przybierajacy — ale jeden 
jedyny, nie dajqcy sie zniszczyc ruch czastek materyi. 
Jakzez doniosle tej nauki nastepstwa — dla nauk 
samych i dla zycia praktycznego. Komuz niewiadomo, 
co znaczy röwnowaznik mechaniczny ciepla, jaka role 
odgrywa w mechanice nauka o cieple; komuz niewia- 
dome sa zastösowania takie, jak fotografia, telegrafia, 
dynamozy, telefonia, galwanoplastyka itd. Albo np. 
komuz nie jest wiadomo, jak nieslychane uslugi od- 
dali Bunsen i Kirchhoff odkryciem analizy spektralnej 
w r. 1 8 5 9 ; — zapomoc£t widma nauczyli ci slawni 
badacze rozpoznawac mikroskopowe czasteczki cial, 
docierac do gwiazd na niebie zawieszonych i wydzie- 
rac przyrodzie tajemnice ich skladu, tajemnic^ zda- 
walo sie na wieki dla czlowieka niedostepna! Co wie-



Ringstrasse. Ale nie potrzebujemy szukac przykladöw 
nawet tak daleko. U nas w Krakowie jedna, z najpierw- 
szych byla sgraf'fitowa ozdoba na scianach domu Dra 
Parehskiego w rynku i od ulicy Sw. Jana, ktöry re- 
staurowat i ozdobil architekt Borkowski z Wiednia. 0 
nedznym obecnym stanie dekoracyi moze si§ kazdy prze- 
konac naocznie. Wierzchnie tlo brunatne luszczy sie 
i odpada; jego kolor wybladt do tego stopnia, ze truduo 
rozpozuac wlasciwy rysunek. Nie wiele lepiej wygladaja, 
z malemi wyjatkami, pözniejsze roboty tego rodzaju.

Takie okolieznosci musial'y powoli podkopac zaufanie 
w trwalose sgraffita i zmniejszyc jego dekoracyjna wzie- 
tose. Truduo nie przyjsc do przekonauia, ze gföwnym 
powodem jego nietrwalosci jest w istocie nasz pöl'nocny 
klimat. Jego niszczacemu dziai’auiu dopomaga niezawodnie 
szereg innych ubocznych niedostatköw — zwlaszcza zas 
techniczno-materyalowy sposöb wykonania dzisiejszych 
shraffitöw. Nad tem warto sie zastanowic nieco blizej.

Nie ulega watpliwosci, ze jakosc zasadniczego tyn- 
k u , uzytego pod sgraftito, wzglednie do wvprawy ze- 
wnetrznyeh muröw, jest jednym z pierwszych warunköw 
trwalosci rytej dekoracyi. Gdy glöwny tynk zacznie sitj 
paczyc, odstawac i luszczyc, wöwczas najlepiej nawet 
wykonaue sgraftito musi uledz zniszczeniu. Tynk w po- 
ludniowych wloskich sgraffitach zbliza sie w swoim 
charakterze do zaprawy, jakiej starozytni i sreduiowieczui 
budowniczowie uzywali przy swych budowlach. Ze ta- 
kowy byl w istocie innym, anizeli tynk, uzywany w na- 
szych czasach , nie tylko u nas, ale wogöle w dzisiej- 
szem budownictwie, dowodza najlepiej badania, ktörych 
przeprowadzenie zawdzieczamy Johnowi Hughes. Intere-

suja one tem bardziej, ze za przediniot chemicznego 
rozbioru wzieto okazy tynku z ruin slawnego zamczyska 
Corfe-Oastle, ktöre pochodzi z 10 wieku po Chr. Po- 
röwnanie sredniowiecznego materyalu z jakoscia tynku, 
ktörego sie uzywa dzisiaj w wilgotnym klimacie Anglii, 
mialo rzucic swiatlo na jakosc zaprawy, stanowiacej nie- 
jako posredniczace ogniwo miedzy klasyczna starozytno- 
seia a nasza epoka. John Hughes uzyl do chemicznego 
rozbioru kawalköw tynku z wewnetrznycb muröw ruiny, 
poniewaz te mury okazywaly tak zadziwiajaca trwalose, 
ze nawet przy zastosowaniu min prochowych, nie ule- 
galy rozsadzeniu, ehoeiaz wyehodzily z piouu. Dowodzi 
to wyraznie, jak silnym musial byc wewnetrzny uströj 
tynku, skoro tak malo ulegl niszczacym wplywom atmo- 
sfery, ze nawet wobec podobnych dzialaii zacbowal inu- 
roiii sile oporu.

Ohemiczny rozbiör sredniowiecznego tynku z Corfe-
Oastle wykazal nastepujace skl'ad niki :

Wody (przv temperat. suszenia 80° R) . 8'08°/o
Strata przy z a r z e n i u .................................. 2'52°/0
Tlenu zelaza i g l i n k i ........................................0 '68 °/0

W a p n a ......................................................... 31 • 4 7 °/0
K a l i u m ...............................................................0 • 19 °/0
N a t r u m  0 • 14 °/0
Kwasu siarkow ego........................................ 0• 2 5 °/0

„ fo s fo r o w e g o ...................................0'06°/o
w eglow ego............................................1153%

C h lo ru ............................................................... 0453%
K rz e m io n k i ....................................................8‘4 2 °/0
Nierozpuszczalnych mas zawiei-ajacych krze-

m i o n k ^ .................................................... 35*67 °/0

cej, zapomoca analizy widmowej zdolano posunac 
cala nauke o pierwiastkach bardzo daleko, odwazono 
sie na udowadnianie, iz pierwiastki niemi nie sq 
w istocie. Kwestya to nieslychanej donioslosci dla roz- 
woju nauk, dla rozwoju pojec naszych o przyrodzie. 
Kiedy zostanie rozwiazanq, — wj aki  sposöb nauka 
o to nie pyta. Ale m ysl, owa niestrudzona sila, — 
owo perpetuum mobile — biezy naprzöd i z zadziwie- 
niem pyta — czyzby moze tylko jedna byla m aterya 
jak  jest jedna sila!?

Praktyka korzysta röwniez z analizy widmowej, 
wszakze wiadomo, ze z zanikania widma tlenku w^- 
glowego w plomieuiu wydobywajacym sie z gruszki 
Bessemera — robotnik poznaje koniec odweglenia — 
koniec zamiany surowca.

A wreszcie chemia — ta druga czesc fizyki ta  fizyka 
niedostepnych dla zmyslöw naszych czqsteczek atomami 
zw anych! — Z poczatkiem dogorywajqcego stulecia 
byla to mloda roslinka, watla i m ala: ale znalazla 
opieke troskliwa znakomitych, genialnych ogrodniköw. 
Cala plejada wyzszych umyslöw, poteznych talentöw 
zajela sie piel^gnowaniem hodowlq, tej rosliny — i oto 
stoi przed naszemi oczyma — dzis — potezne drzewo

pelne zycia owocöw dla terazniejszosci, kwiatöw dla 
przyszlosci. — Niepodobna w krötkosci podac calej hi- 
s to ry i, rozwoju i wzrostu chemii — ale po owocach 
najlepiej ja  poznamy. •— I dlatego przypomnijmy sobie 
najwazniejsze jej zastösowania.

Do roku 1827 mniemano, jakoby w swiecie roslin- 
nym i zwierzecym zjawiskami chemicznemi kierowaly 
inne prawa, inne sily niz w swiecie roslinnym. W y- 
obrazano sobie jakqs odrebna »sile zycia« — pod ktö
rej wplywem pozostaja wszystkie zjawiska zycia — 
miedzy innemi powstaja wszystkie polaczenia cbemi- 
czne, ktöre w organizmach zywych napotykamy. 
W  r. 1827 pojawila sie pierwsza synteza tego rodzaju 
polaczenia — za niq, poszly wkrötce inne. Zaczqdo sie 
panowanie syntezy chemicznej. Runela owa sila zycia, 
pojawila sie jednosc praw chemicznych. Z drugiej 
strony otworzyly sie dla chemii bramy do praktyki 
zycia; -— nieprzeliczony szereg zwiqzköw sztucznie 
otrzym anych, zdolano wprowadzic w zastösowania 
praktyczne, a wiec owe nieprzeliczone barwniki coraz 
to öwietniejsze, barwniejsze i tansze, — rozliczne pre- 
paraty wybuchajace — srodki lecznicze, itd. W re i kipi 
na polu syntezy chemicznej — kazdy dzien , kazda
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Röwnoezesnie objeto badaniem pröby tynku, uzy
wanego w Londynie przy wykonaniu wielkich budowla- 
nyeh komplexow. Z ich rozbioru pokazalo sie, ze sklad 
dzisiejszej zaprawy byl nastepujacym:

Wody (przy temperat. suszenia 80° ß ) . 0• 53 °/0
Strata przy z a r z e n iu ............................ 2 03 °/0
Tlenu zelaza i g l i n k i .......................... 4 05°/0
W a p n a ................................................... 7-75 %
Kalium i natrum . . . . . . . .  0-15° 0
Kwasu w eglow ego.................................. 5‘06°/o
Kwasu krzemowego zawartego w krzemia-

uie w a p n a ........................................2■ 35 °/0
Nierozpuszczalnych mas, zawierajaeych krze-

m i o n k e ....................................................78'08°/0

Poröwnywujac ze soba wyniki obydwoek rozbioröw, 
pokazuje sie zaraz, ze pierwszy tynk tj. z Oorfe-Castle 
zawiera prawie eztery razy tyle wapna, eo tynk Lon
dynski: przekonujemy sie dalej, ze kiedy pierwszy z.nich 
zawiera tylko slady tlenu zelaza i glinki (0*68), drugi 
Londynski obejmuje ich 4.05°/0 czyli wiecej anizeli 
szesc razy tyle. Tynk z Corfe-Castle zawiera 8‘42°/0, 
krzemianu wapna,  gdy tymczasem Londynski tylko 
2*35°/0. Pierwszy posiada zatem w wysokiej niierze 
wlasnosci dobrego portlandzkiego cementu. Nadto ilosc

nierozpuszczalnych m as, zawierajaeych krzemionke, po- 
dana w pierwszym tynku w stosunku 35• 67°/0, jest 
znacznie mniejsza, anizeli w tynku Londynskim, ktory 
zawiera takowycli 78 08°/0. Przy zastosowaniu inikro- 
skopowego badania nad pierwszym tyukiem, przekonano 
si§, ze piasek w sredniowiecznej zaprawie byl bez po- 
röwnania bardziej ostrokanciastym i spiczastym, wskutek 
ezego znacznie korzystniejszym do wiazania, anizeli w tyn
ku Londynskim, w ktörym ziarnka piasku byly silnie 
zaokraglone.

Tynk z Corfe-Castle byl daleko wilgotniejszym 
i trac-il przy suszeniu w wodnej kapieli 8*08°/o : tynk 
zas Londynski tracil tylko 0• 53°/0 w tych samych wa- 
runkaeh. Lecz wielka ilosc wilgoci mozna tlumaczyc 
takze przypadkowemi okolicznosciami jak np. zaciekanie 
wody deszezowej podczas zimowych miesiecy, uaturalna 
porowatosc kamieni itp. Wedlug powszeehnie przy.jetej 
teoryi wapno w tynku . wystawionym na dzialanie po- 
wietrza, przemienia sie powoli w weglan wapna, a wa
pno w cemeilcie przechodzi przy wiazaniu w krzemian 
wapna. Zdaje sie, ze w sredniowiecznym tynku, o ktö
rym tu mowa,  odbywaly sie obydwa procesy, poniewaz 
wapien zawiera! kwas krzeinowy, ktory sie mögt pola- 
czyc z palonem wapnem dla wydania krzemianu ziemi 
wapiennej. Tak rozumuje badacz John Hughes i wy-

chwila przynosi cos nowego — a chociaz moze nie 
jedno nie utrzyma sie w praktyce, toz zwykly to po- 
rzadek rzeczy. W sröd tysiaca wynaläzköw, chociazby 
jeden oddawal spoleczenstwu korzysci to juz niesly- 
chany postep. A ze synteza chemiczna do tych wy- 
nalazköw' zdolna — ktöz zaprzeczy, jezeli sie dowie, 
iz eukier gronowy zdolano otrzymac sztucznie, ze 
znany powszeehnie barwnik indygowy mozna fabry- 
kowac, ze wreszcie jestesmy w przededniu sztucznego 
otrzymywania t. zw. alkaloidöw roslinnych np. chi- 
niny itd. — Przypomnijmy sobie dalej gaz swietlny 
i caly szereg przetworöw suchej destylacyi drzewa, 
wegla kamiennego itd. Przypomnijmy uslugi chemii 
dla rolnictwa — uslugi, ktöre pozwolily rolnictwo 
oprzec na naukowych podstawach a tem samem pod- 
niesc uprawe roli, ilosc i jakosc plodöw rolniczych, 
uprzytomnijmy sobie chociazby na chwile ten rözno- 
barwny przemysl chemiczny — a chyba nie obronimy 
si§ przed przekonaniem, iz moze zadna nauka nie od- 
dala tyle i namacalnych korzysci spoleczenstwu co 
chemia.

Pogladajac na rozwöj nauk przyrodniczvch — nie 
mozna przeoczyc kolosalnej röznicy w warunkach zy- 
cia z poczatkiem a koncem obecnego wieku. Röznice 
t§ przedstawia prof. Hofmann w nastepujacy popu- 
larny i zartobliwy sposob. Dzieje sie to dnia 18 wrze
snia 1822 . Do Lipska przybywa obywatel z Bremy, 
pragnac wziasc udzial w pierwszym zjezdzie przyro- 
dniköw. Podröz odbj^wal bardzo mozolna — w wozie 
pocztowym przez 4 dni i noce. Jednakze niezrazony

zm^czeniem obraduje w zgromadzeniu, poczem udaje 
si§ na posilek. Co jadl i pil trudno odgadngc, ale to 
pewna, ze nie kosztowal slawnego piwa bawarskiego, 
bo go wtedy w Lipsku nie bylo — ani tez nie po- 
prawil sobie zupy w restauracyi ekstraktem Liebiga. 
O czem tez rozmawiali ci przyrodnicy przy stole? 
O przebiciu przesmyku Sueskiego nie bylo mowy,
0 przewierceniu Mont Cenisu nikt nie myslal. Nieza- 
wodnie rozprawiano juz o okrecie porowym i koleji 
zelaznej — wszakze w Anglii zabierano sie wlasnie do 
zalozenia pierwszego toru kolejowego. Cöz to za bloga 
przyszlosc dla tego, ktory 4 doby tlukl sie w dyli- 
zansie. — W reszcie wraca nasz obywatel do hotelu. 
Po ulicach skapo mu swieca lampy olejne — nie my- 
slano o sprawieniu now ych, — wszakzez wkrötce 
spodziewano si§ oswietlenia gazowego! W  pokoju nie
b)do lampki naftowej, niebylo röwniez zapalek, nawet 
nie byla wynaleziona maszynka D örbereinera; oby- 
watelowi naszemu nie pozostalo nie innego — jak 
starodawnym obyczajem wykrzesac ognia — stala
1 hubka. — Nazajutrz pragnie nasz przyrodnik wyslac 
list; niestety, poezta odehodzi dwa razy w tygodniu, 
odejdzie przeto dopiero za dni kilka; telegrafu nie ma. 
niespokojny przeto — musi czekac dni kilka, itd. itd. 
A teraz przeniesmy sie mysla do r. i 960. Odbywa 
sie zgromadzenie przyrodnikow gdzies w Niemczech 
np. w Kamerunie. Przewodnicz^cy — jak dzis —  podaje 
poglad na rozwöj nauk przyrodniczvch. Cöz powie 
wtedy? — chyba zostawmy to jemu.

E . JB.
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prowadza z rozbioru obydwöch wspoinnianych tynköw 
nastepujacy wniosek: 1) w sredniowiecznym tynku, jak 
np. w Corfe-Castle, — brano znacznie wieksza ilosti 
wapna, anizeli przy sporzadzaniu dzisiejszej zaprawy;
2) uzywano lepszego gatunku wapna, a materyaly bu- 
dowiane czerpano z najblizej potozonego zrödla dobrych 
wapieni i dobrej ceg iy ; 3) piasek vv sredniowiecznej 
zaprawie o formie kanciastej z ostremi rogami i kanta- 
mi byl daleko korzystniejszym do przysposabiania tynku, 
anizeli piasek niorski lub rzeezny z okraglemi powierz- 
chniami bez ostrych kantöw i rogöw, a to dlatego, po
niewaz piasek ostatniego rodzaju nastrecza gorsze wa- 
runki wiazania; 4) jezeli sie zwraca wiecej uwagi na 
wybör wapna i ztozenie jakotez przysposobienie tynku, 
to takowy staje sie trwalszyni i reperacye wskutek zu- 
zycia sie zlego tynku bywaja odpowiednio rzadszemi. *)

Powyzsze uwagi Johna Hughesa sa tak stuszncmi, 
ze niepodobua ehyba ani nie do nich dodac ani nie 
z nich ujac. Wyzszosc dawnego tynkn nad dzisiejszym 
wystepuje z nich calkiem wyrazuie. Nie potrzebujemy 
tez wlaseiwie wysnuwac z nich konsekwencyj dla na
szego przed miotu.

Ujemne wtasciwosci tynku w naszych czasach trze
ba wiec uwazac przedewszystkiem za przyczyne szybkie- 
go niszczenia sie sgraffitow7. Dowodem sa na to owe 
plamy z przeswiecajacego tla ceglanego, ktore wystepuja 
w miejseach tuszczenia i odpadania tynku w sgraffltach. 
Z drugiej jednak strony sama technika ich. wykonania 
kaze szybkie niszczenie sie dekoracyi tego rodzaju uwa- 
zac za objaw7 weale naturalny w naszym klimacie. Tech
nika sgraffitowania jest w gruncie rzeczy bardzo deli- 
katna i nie jest w stanie wytrzymac szczegölnie ostrych 
oddziatywah zewnetrznych. Wezmy na uwage techniczno- 
materyatowa strone wapiennyeh sgraffitow7, a tatwo nam 
przyjdzie zrozumiec, ze czesta zmiennosc röznych szko- 
dliwycli wplywow atmosferycznych, musi podkopywac 
zwolna delikatny stosunkowo uströj dekoracyi.

Na pierwszym chropowatym i dobrze przesehni^tym 
narzucie z zaprawy, — wygl’adza si^ zapomoca drugiej 
delikatniejszej kawalek powierzchni o wielkosei, jaka 
rytownik zamysla pokryc rysunkiem w ciagu dziennej 
pracy i posgraffitowac. Na gladkiej plaszczyznie nakl’ada 
sie nastepnie szybko delikatny tynk wapienny dajmy na 
to czarny, nasyeony moeno frankfurcka czernia, — ro- 
dzajem wegla z kosci lub drzewa, — w grubosci 5 mm. 
(tdy takowy osiegnie tylko pewna ostalosc, nakl’ada sie 
czyste lub zlamane dodatkiem ugru mleko wapienne 
w potrbjnej warstwie za pomoea duzego pedzla do bie- 
lenia; ta biata pokrywajaca warstwa dochodzi zaledwie 
grubosci jednego milimetra. Po kilku minutaeh mozna

\) Baugewerbe-Ztg. 1888.

przeniesc rysunek za posrednietwem przektutego kartonu, 
poczem zaczyna sie rytownicza robote zelaznemi rylcami 
i przyrzadem do skrobauia. Itobota ta wymaga predkie- 
go ukoriczenia. Linie prowadzone rylcem , przerzynajq, 
cienka biala powloke az do gl^bi czarnej warstwy tynku, 
wnikajac w nia cokolwiek ; z tla zas wyskrobuje sie zu
pelnie reszte bialej barwy — albo tez takowa pozostaje 
jako tlo i otrzymuje powloke z freskowej barwy, jak 
np. na wspomnianym domu Eavene przy Wallstrasse 
w Berlinie1), gdzie uzyto w tym wypadku niebieskiej 
barwy freskowej. (Dok. nastapi).

O gn iotrw ale m aty  s lo m ia n e 2)
w y n a l a z k u  in z y n i e r a  p. U d e r s k ie g o .

5 pazdziernika b. r. odbyla sig w Grödku 
olo Lwowa) pröba ogniotrwalosci i nieprze- 

„.akalnosci patentowanych mat slomianych, slu- 
zaeycli do pokrywania dachöw, wynalazku inzyniera cy- 
wilnego p. E. Uderskiego.

Jest to juz czwarta z rzedu publiczna pröba mat 
tych; dwie pierwsze pröby odbyly si§ w roku 1889; 
mianowicie pierwsza w Samborze, druga we Lwowie, 
podezas zjazdu delegatöw kölek rolniczych; a trzeeia 
pröba odbyla sitj 15 kwietnia b. r. w7 Nowym Saczu.

Maty, sposob ich wyrabiania i korzystne wyniki 
pröby drugiej i trzeciej opisaue byly w Czasopismie 
technicznem Lwowskiem (Nr. 20 r. 1889 Nr. 14 r. 1890).

Pröba w Grödku odbyla si<j w obecnosci marszalka 
rady pow7. : p. Wlodz. Niezabitowskiego, czlonköw rady 
pow7. : pp. St. Agopsowicza wtasc. döbr, Dra H. Koli- 
schera wlasciciela Czerlanskiej fabryki papieru, c. k. 
starosty p. K. Michla, radey c. k. Sipdu H. Floreckiego, 
c. k. notaryusza i naczelnika strazy pozaruej p. Henzego, 
komisarza rzadowegö i burmistrza br. Brunickiego, czton
köw rady miejskiej, inzyniera miejsk., delegata krak. 
tow. wzajemnych ubezpieczeii etc. i wobec licznie zgro- 
madzonej publicznosci, mieszczan i wloscian.

Do pröby ustawione byly na slupkach drewnianyeh 
miekkich dwa dachy, 4 m. dlugie, 2'70 m. szerokie 
o nachyleniu 1: 1 1j1 i 1 : 2 . Dach o pochylosci 1 : 
1 V2 sluzyl do pröby ogniowej i byl pokryty matami 
slomianemi, zrobionemi ze scisnietej czystej, niczem 
nienasycanej, zytnej stomy, zeszytej w ödste,pach 8 cm. 
drutem zelaznym cynkowanym 0.8 mm. grubosci. Maty

*) Bayr. Gewerbe-Ztg. 1888.
2) Nazwa „blaelia slom iana“ wydaje rai sie niestösown:i, gdyz 

„blaeha“ oznaeza wyröb z nietaln.
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slomiane byly 1 m. szerokie, 4 m. dlugie i 4 cm. gra
be, zachodzily na szerokosc 10 cm. jedua na druga, — 
w tem miejseu byly zeszyte drutem (takim samym seie- 
giem jak maty pojedyucze), i byly przybite do rznietych 
lat drewnianych zwyklymi gvvozdziami gontalami.

Najpiervv, pröbowano zapalic maty zapalkami, zdzbla 
sl'omy zaezynaly sie wprawdzie tlie , lecz nastepnie zu
pelnie gasl'y. Potem nakladziono na dach przeszlo 25 cm. 
graba warstwe sl’omy mierzwiastej, przylozono takowa 
ze wzgledu na wiatr grubszemi patykami, pod dachem 
utozono röwniez, znaczna ilosc sl’omy mierzwiastej, wiör, 
drobnych trzasek; i slonie z dolu i z göry zapalono. 
Na raz buchnat wielki ogieii, ktöry ogarna! dach ze spodu 
i göry pl'omieniami. Po 20 minutowvm ogniu, spalita 
sie mierzwiasta sl'oma, wiöry i trzaski, ogieii prawie ustal 
a tlal'y tylko krokwie i laty, ktöre ugaszono, poczem sie 
przekonano, ze görna strona mat slomianych byla prze- 
tlona tylko na 1/10 czesc swej grubosci, spodnia na % 
czesc grubosci zreszta zostal dach, opröcz miejscami prze- 
palouych lat i krokwi, prawie caty.

Potem wzieto jeden metr kwadratowy maty, zlano 
go dose obfieie nafta i zapalono ; po spaleniu sie nafty 
zostal'a prawie tylko 1/10 czesc grubosci maty zetlona.

Pröba wodna, do ktorej uzyto dachu o pochyl'osci 
1: 2, wypadl’a röwniez pomyslnie. Dach ten byl zro- 
biony z mat 3 cm. grubych z kawalköw o powierzchni 
1 m a. Maty zachodzity na szerokosc 10 cm. jedna na 
druga; na dlugosc nie przytykaly maty bezposrednio do 
siebie, lecz byly laczone waleczkami röwniez ze slotny 
scisuietej zrobionymi, podobnymi ksztaltem do grzvba.

Obecna ochotnicza straz pozarna zlewala dach za- 
toezona sikawka silnym pradem wody prawie przez 5 mi- 
nut,  a wynik byl ten, ze woda zlewala sie na ziemi§, 
a maty — z odwrotnej strony byly suche.

Wszyscy obeeni byli z wyniku pröby zadowoleni 
i uznali, ze zamiast zwyklego krycia sl’om a, z korzyscia 
mat wynalazku p. Uderskiego uzywac nalezy, a zalety 
dachöw krytych takiemi matami slömianemi sa:

a) ze dach bardzo trudno sie zapala, a zapalony nie 
pali sie ptomieniem lecz tylko powoli zwegla, ratunek wiec 
bardzo J'atwy, a rozszerzenie pozaru znaeznie utrudnione.

b) ze dach taki jest nie przemakalny, znaeznie lzej- 
szy, i tanszy od zwyklych slomianych.

c) ze zaoszczedza sie. prawie 50%  sl'omy w stosunku 
do krycia zwyklego, a maty moga byc stösownie do 
celu w röznych grubosciach wyrabiane.

d) przez zaprowadzenie bardzo pojedynezych przy- 
rzadöw, maty takie sami wiesniacy w kazdej wsi, wy- 
rabiac moga.

e) zarzuty jakie poprzednio podnoszono, ze cz^sciowa 
naprawa dachu i spajanie mat na grzbietach dachu tru- 
dne, odpadaja, gdyz kawalki mat, lat wo wymienic mo

zna a grzbiety kryje sie obeenie kapturami ksztaltu f \ .  
röwniez ze sl’omy scisuietej zrobionymi.

Strona ujemna dachöw tych, jest ehyba to, ze laty 
(ktörych dvvie na mat§ jeden m. szeroka przychodzi) 
musza byc rzniete lub do sznura röwno obrobione, i ze 
poszycie takich dachöw wymaga wiekszej dokladuosci 
jak zwykl’y dach slomiauy.

Opröcz mat slomianych, grubosci 2 do 5 cm., 
1 m. szerokieh, a dlugosei dowolnej, (w takim razie 
maty sie zwija) mozna robic w ten sam sposöb maty 
trzcinowe i szuwarowe; trzcinowe sa nawet tansze od 
slomianych.

Warsztat takich mat slomianych i trzcinowych znaj
duje sie w Grödku (kierownikiem warstatu jest p. H. 
Sliwiiiski, zastepca p. Uderskiego), warstat wprawdzie 
nie wielki, ktöry juz obeenie liczuym zamöwieniom po- 
dolac nie m oze,"istnieje jednak zamiar zalozenia 3 wie- 
kszych warstatöw z ulepszonymi przyrzadami, w zaclio- 
duiej, srodkowej i wschodniej Galicyi; warstaty te maja 
opröcz mat slomianych i trzcinowych do krycia dachöw, 
wyrabiac rogö.zki ua podlöge.

Maty p. Uderskiego zasluguja na jaknajszersze roz- 
powszeehnienie, a jak dzienniki donosza, ma sie sprawa 
ta zajac Wydzial krajowy. Jan  Felis.

 ------

K R O N I K A  B I E Z A C A .

Personalia . Architekt Jan  Zawiejski zostal niianowany rzeczy- 
wistym nauczycielera budownietwa przy wyzszej szkole przemyslo
wej w Krakowie.

— Dnia 4 pazdz. b. r. zm art w swojem rodzinnem mieseie 
Itussi, znakomity inzynier wloski i byly m inister robot publicznych 
Alfred Baooarini. Crodzony w r. 1826, studya odbyl w üniw er- 
sytecie Bolonskim — a nastepnie zajmowal posade budowniczego 
mieiskiogo w ßawennie. Po ntworzeniu krolestwa wloskiego powie- 
rzono mu przygotowaweze roboty dla polaczenia W loeh z Szwajca- 
rya koleja zelazna, a nastepnie jako nadinzynier kierowal osusze- 
niem toskanskieh bagien nadbrzeznyeh. W r. 1872 powolany zostal 
do ministeryum robbt publicznych. a w r  1876 zamianowano go 
inspektorem „Genio c-ivile“ i czlonkiem Najwyzszej Rady budowni- 
czej. Rownoczesnie okreg Sant Arcangelo w ybral go deputowanym 
do parlamentu, w ktörym zasiadal az do smierci. Za czasbw pre- 
zydentury m inisteryalnej Zanardellego by l podsekretarzem stanu, 
a w gabinecie Cairolego objal teke m inistra robbt publicznych, 
ktöra zatrzym a! takze za gabinetu Depretisa. Za czasbw jego udzialu 
w gabinecie powstala wieksza czesc ustaw odnoszacyeh sie do bu
dowli publicznych we Wloszech. Opusciwszy w r. 1883 gabinet 
osiadl Baecarini w Rzymie jako inzynier eywilny i piastow al go- 
dnosc prezesa Zwiazku Stowarzyszeii inzynierbw i architektow wlo- 
skjeh. Na szezcgblne wspomnienie zasluguje dzielo jvydane kosztem 
paiistwa, a opraeowane pod jego kierunkiem p t . : ,,Cenni m onogra
flei dei singoli servizi dei Lavori Pubbliei'y  ktbre w 12 tomacli obej- 
muje obszerne przedstawienie rozwoju wloskiego budownietwa do. 
r. 1878, a ktbre ciagle joszc/.e jest przez nastepcow kontynuowane. 
Prbcz tego, oglosil Baecarini wielc innych prac teehnicznych, do-
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donioslego da wladz znaczenia, to tez nie dziwnego, ze caly kraj. 
cale Wfeehy, odczuly strate tego znakomitego teehnika.

Licytacye . Celem oddania w przedsiebiorstwo budowy tarn 
10 i 11 na rzeee Popradzie pod Biegonieami odbedzie sie w e. k. 
Starostwie w Nowym Saczu dnia 20 listopada b. r. o godzinie 12 
w poludnie publiezna licytacya zapomoca ofert pisemnycli.

Cena fiskalna wynosi 2587 zl. 55 ct.
W arunki budowy mozna przejrzec w e. k. Starostwie w No

wym Saczu, gdzie takze w wyzej oznaczonym dniu i godzinie wnie- 
sione bye maja oferty ulozone w sposöb urzedownie podany w 5°/0 
wadyum zaopatrzone.

— Przedsiebiorstwo budowlane rozszerzenia warsztatöw na sta- 
cyi Nowy Saez, otrzym ala od generalnej Dyrekeyi kolei panstwo- 
wych za eene ofertowa 111.000 Zla. spöl’ka zlozona z pp. Kaima, 
Silberm anna i W einbergera w Nowym Saczu. Milo nam doniesc, 
ze jeden ze wspölniköw p. W einberger budowniezy, jest czlonkiem 
naszego Towarzystwa.

Rözne. Dzienniki wiedenskie donosza. ze miedzy' rzadami obu 
polöw Monareliii tocza sie juz rokowania o budowe nowej kolei fa- 
ozaeej Wegry z Galicya. Cliodzi m ianowicie’ o przedluzenie linii 
wegiersldej z Sygetu do Kolomyi lub Stanislawowa.

— Towarzystwu politeehnieznemu udzielila Rada miejska we 
Lwowie na podstawie przedstawienia sekeyi III. (ref. rad  Janowski) 
kwoty 500 zl. na  wydawnictwo planöw budowli miejskich we Lwo
wie, pod wniesionem przez p. Ram ulta zastrzezeniem , ze klisze 
owych planöw przejda na wlasnose gminy.

— O s w i e t l e n i e  g a z o w e  w Krakowie rozszerza sie coraz 
-dalej ku rogatkom. W tym roku miasto polozylo biisko (1 kilome- 
tröw nowyeli ru f w u lieach : Pawiej, Kur ni k i . Zacisze, na Rynku 
kleparskim, w ulicacli Krzywej, Krötkiej, Krowoderskiej, Biskupiej, 
Laziennej, Loretanskiej, Kapucyiiskiej. Studenckiej, nad Rudawa, 
Maiei, na placa L atarn ia , w ulicy B ernardynskicj, Dietlowskiej, 
Kopernika az do konea, na Pedzichowie i ul. Helclöw. Przvbylo 
ogölem 103 latarn  ulieznych. Jest nadzieja, ze maia reszta ulic, 
teraz nafta  oswietlonyeh, otrzyma w roku przysziym  oswietlenie ga
zowe, a Krakow oswietlony bedzie gazem na caiym swoim obszarze. 
Zaznaczyc m usimy z uznan iem , ze roboty wykonywane bywaja 
szybko, a dokfadnie i bez wypadku, a robotnicy tutejsi tak sie. wy- 
ro b ili, ze sa poszukiwani i bardzo dobrze p latn i nawet zagraniea,

— N o w y  Z a k l a d  f a b r y e z n y .  Na terytorium döbr Plaza, 
obolc giöwnej drogi, tuz przy graniey Koseielisk, zbudowany zostai 
przez spölke zlozona z pp. Gustawa Barucha i Dra Jözefa Rettin- 
gera, a noszaea urzgdowa firme „Gustaw Barucli i Spöika“, wieiki 
piee pierscieniowy najnowszego i naj bardziej dotad udoskonalonego 
systemu, tak co do konstrukcyi samej. jakotez oszczednosci paliwa, 
a to jedynie do wypalania wapna. Piec-öw takich stanie jeszcze trzy. 
Fabryka ta potaezona zostanie ze staeya towarowa w Chrzanowie, 
koleja zwykla norm alna, ktörej diugose okol'o dwöch kilometröw 
ivynosic bedzie. W odlegiosci ^ 5 0  metröw od pieca obeenie zbudo- 
wanego, znajduje sie göra zwana Debiaehowa, dostarczajaea nmte- 
rya iu  surowego. Pokiad kamienia wapiennego (muszlowego) w tej 
görze, jest regularny, szychtami prawie poziomemi u iozony; wydo- 
byeie tegoz nie przedstawia tru dnosc i, a uzycie proehu lub dyna- 
mitu do rozrywania skaiy jest zbyteczne. W odfamie surowym 
przedstawia sie kamien nadzwyezaj zbitym i ezystym, prawie bez 
zadnych obcycli przymieszek.

A naliza dokonana przez profesora uniwersytetu Jagiellonskiego, 
Dra Olszewskiego, vvykazaia w kamieniach tych, nastepujace sk tad n ik i:

1) W eglanu w a p n a ......................................................................99'28
2) Zelaza i g l i n u ..............................................................................0 1 7
3) P i a s k u ........................, ............................................................0-06
Wreszeie wody, m agnu i c ia i obeyeh (roslinnosc) . . 0'49.

Ilosc zatem czystego wapna wynosi 99!/4 na sto. Nadto tiu- 
stosc tego wapna, przedstawia nadzwyczajny rezultat vv zaprawie, 
bo stosunek 1 : 4 jest wystarczajacym.

W apno wypalone, przy gaszeniu nie rozktada sie nagle, nie 
p ry sk a , lecz prawidlowo, w dose krötkim czasie, staje sie masa 
czysto wapienna, a co najwazniejsze nie zawiera zadnego marglu, 
jak  przy wapnie skalistym  napotykac mozna. Robione pröby wyka- 
zaly, ze z piaskiem ezystym iaczy sie wysmienicie, a zaprawa ta 
wydaje znakomita spöjnosö w m urach, zas przy bieleniu sniezna 
bialose. Zbudowany piec wapienny pierscieniowy wraz z okapem 
daehu ezyli weranda dojazdowa obejmuje powierzclmi zabndowanej 
1230 in2. W netrze pieca o 16 komorach, zmiescic moze kamienia 
wapiennego okolo 700 m 3. Cale to wnetrze wraz z kanalam i i re- 
gulatoram i podziemnemi, do wprowadzenia powietrza z pola, lub 
wypuszczania powietrza rozpalonego, zbudowane zostato z cegief 
ögniotrwalych formowanych. Do odprowadzenia dymu z kanalöw 
wieca, sl’uzy komin fabryezny, majaey wysokosci 35 metröw. Otwör 
komina, przy wylocie görnym, mierzy w swieile 1'50 metr.

W ydatnose tego pieca jest obliezona na 1200 wagonöw, przez 
czas kampanii palenia vv roku. Budowa przeprowadzona zostala, 
szybko, bo niespel'na w 4 miesiacach, jednakowoz gruntownie i z cala 
znajomoscia rzeczy, pod kierunkiem doswiadezonego inzyniera i bu- 
downiczego p. Boznaiiskiego z Krakowa.

Imponujacem jest wnetrze sklepienia pieca owaInego. i lunet 
komör wiazacych sie z gfewnem sklepieniem. Szczegölniej sklepienia 
w naczölkach pieca, ezyli wachlarzowe, wykonane sa tak wzorowo. 
ze wszysey teehnicy, ktörzy ten nowy zaklad przy uroezystosci 
poswieeenia zwiedzali, wyrazali sio o dokonanyeh robotaeh z uzna
niem. Wiazanie daehu wymagalo silnego powiazania z powodu 
wiatröw, jakie tutaj panuja.

System patentowany tego pieca wapiennego, ktöry sie okazat 
dotad najlepszym a w paliwie od innych piecöw kregowych o 20%  
tanszym . pozostal’ we wykonaniu wewnetrznem bez zadnych zmian. 
Zewnetrzna budowa w apiennika, jest dokonana takze bardzo sta- 
rannie i czysto.

Obszar gruntu pod eal’y zaklad fabryezny obejmuje przeszlo 
5 morgöw, i jest odgraniezony od reszty posiadfesci döbr Plazy. 
N a terytoryum  tem röwnöezesnie z budowa pieca, stanely i inne 
budynki murowane zakladowe. a mianowicie: obszerny dom parte- 
rowy o malern piaterku dla Dyrektora zak lad u ; budynek dla ad- 
m in istracy i; budynek dla wagi poinostowej; stajnia m urowana we
dle wszelkich wym agan obecnych na 12 koni. nad ktöra to stajnia 
na  1. pietrze mieszcza sie schludne ubikaeye dla sluzby zakladowej 
i palaczy: nastepnie szopy na wegle, baraki dla robotniköw, wo- 
zownia, studnia itd.

W szystkie te zabudowania, sa dobrze i praktyeznie obmyslane 
nalezycie rozlozone i wykonane.

Z naszej strony zyczymy nowemu zakladowi fabrycznemu jak 
najlopszego powodzenia i najwiekszego poparcia ze strony techni- 
köw krajowyeh, zasylajac przedsiebiorczej lirmie „Szczesö Bozel“

Do niniejszego numeru z a l^ c z a  sitj ta b lic a  z planem ko scio la  
w Trzesn iu .

Autorow ie i n a k la d c y , zyczqcy sobie om öw ienia sw ych w y- 
daw nictw , zechca nadestac po jednym  egzem plarzu tychze do 
R edakcyi.

Redaktor odpowiedzialny: W incenty  W dow iszew ski.

N akladem  Krak. Tow. Technicznego. W drukarni A leksandra Slomskiego w Krakowie
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N o w o ezesn a  tec h n ik a  i  m a ly  p rzem ysl.

i j^ r ä 'r o s la  to pravvda, ale prawda, na ktorej polega 
j sila i duma catego obywatelskiego stanu —
'jlSS ä mianowicie, ze kazdy czl’owiek ma tylko tyle

wartosei dla swego narodu i dla panstwa, ile jej ma 
jego praca.

Te stowa Gustawa Freytag’a potozyt deputowany, 
inzynier cywilny Siegmund na ezele swego memoryalu 
w sprawie zastosowania silni maszynowycli w matym 
przemysie, memoryale, ktörego wypracowanie poruczyl’a 
mu Izba lnmdlowo-przemysl’owa w Eeidienbergu. Temi 
samemi siowami rozpoczal p. Siegmund d. 26 Kwietnia 
b. r. swoja prelekcve w Towarzystwie austr. inzynieröw 
i arclütektbw.

Doktadne przedstawienie zuakomitej prelekcyi prze- 
chodzi ramy uaszego pisma; wyjmiemy z niej tylko naj- 
wazniejsze ustepy.

Dla kazdego czl’owieka jest koniecznoscia, poddac 
proste dary natury odpowiedniej przemianie. Wiekszy 
lub mniejszy stopien tej przemiany stanowi zarazem 
decydujtj.ee zuamie stopuia ludzkiej kultury. Juz biblijny 
czlowiek musial praeowae. Od czasu, jak pierwsi ludzie 
reka wykonywali wszystkie swoje dziela, upl'yuel’o ty- 
siaee lat, — i wszystkie närody w biegu tycb tysiaco- 
leci wykonywaly wszystko, ezego tylko wymagal’a waika 
o byt, — jako dzie-lo wlasnycli rak. Nie mieli oni do 
pomocy zadnej maszyny — oproc-z pluga, brony, rtjez- 
nego warstatu tkackiego, ktöre weszl'y w uzyeio mniej- 
wi^cej 2.000 lat przed Chr., — opröcz r^cznych ml’y- 
nöw, ktöre wprowadzono w czasacli Mojzesza; wodnycli 
ml'ynöw, ktörveh powstanie siega 600 lat po Chr., — 
wiatraköw, ktörych wprowadzenie nastapilo okolo r.
1.000 po Ohr.

Zastuga uaszego czasu bylo dostarczenie czlowiekowi 
maszyny we wlaseiwem stowa znaczeniu. Upadek mal'e- 
go przemyslu jest faktem uiezaprzeezonym. Ani ustawo- 
dawea, — ani inne czynniki do tego powolane nie moga 
patrzec spokojnie, ze czesc stanu sredniego zamienia sie 
na proletaryat bez wtasnosci i bez kultury. Nie prawo- 
dawstwo wyparto maly przemysl z toröw, zajmowanycli 
przez dlugie wieki, lecz uezyni! to bieg wypadköw po- 
wszechno dziejowycli. Dlatego tez prawodawstwo samo 
nie jest w stanie udzielie odpowiedniej pomocy; przecl- 
stawiciele malego przejuyslu musza z calem zrozumie- 
niem rzeczy i na podstawie siiniejszej dziatalnosci, zajac 
nalezyte stanowisko wobec zdobyczy nowego czasu.

Im potezniejszy wptyw wywiera wprowadzenie ma- 
szyn na przemystowa twörezose, wytwarzanie masami, 
stosunki handlu i targu, — tem gorliwiej ludzie, zaj- 
mujacy sie inalym przemyslem, musza sie starae o spo- 
zytkowanie zdobvezy nowego czasu. Dobre ustawodaw- 
stwo nie moze dzialac w tym wzgledzie torujaco, lecz 
tylko popierajaco. — Czasy dawnych narodöw kulturo- 
wycli nie wiele nastreezaja momentöw poröwuawczych, 
bo ealy porzadek spöleczny zbudowauy byt odpowiednio 
do urzadzeii panstwa, ztozonego z niewolniköw. Czasem, 
ktöry wytworzyl przystowie: „rzemioslo zloto owoce 
niosl’o“ (Handwerk hat goldenen Bodeu), — byl okres 
od poczatku 16. stulecia az do koiica wpjny trzydziesto- 
letniej. Dia sztuk, artystycznego przemyslu, jako tez dla 
przemyslu w ogöle, byl to okres swietnego rozrostu i roz- 
kwitn. Wynalezienie sztuki drukarskiej zrobilo juz sztuki 
i umiejetnosci powszeclma wlasiioscia ludöw. Gdyby sie 
jednakze z rzemieslniczycli stosunkow owego czasu, 
chcialo wnioskowac, ze doseby bylo odbudowae napo
wröt dokladnie owo stosunki, to bytby to falszywy wuio- 
sek ; bo kazda epoka przynosi ze soba nowycli ludzi 
i nowe wymogi dla ludzi.

Nowy porzadek swiata nastal nietylko w kierunku 
socyaluym; wynalazki i zdobyeze na polu teclmiki, lizyki,
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meehaniki i chemii, — a glöwnie wynalezienie maszyny 
parowej, — wywotaty najwieksze, najdonioslejsze prze- 
miany w produkcyi i handlu naszych czasöw, jako tez 
w ekonomicznyeh stosnukach. Droga ustawodawstwa 
niepodobna zaradzic biedzie malego przemyslu, bo wplyw 
ustawodawstwa moze byc zazwyezaj tylko ograniczaja- 
cym, — a nie protekeyjnym. Pierwiastek popareia tkwi 
w system ie wyksztaleenia, — i na tem polu jedynie 
moze ustawodawstwo dzialac popierajaca inicyatywa.

I niegdys w czasach rozkwitu przemyslu wywieralo 
ustawodawstwo istotnie tylko ograniczajacy wplyw, jak 
dowodzi np. rozporzadzenie cesarza Leopolda L z r. 1 (589, 
ktöre przepisuje rzemieslnikom dokladnie ceny ich wy- 
roböw, ich miare i wage, jakosc, materyal i inne mo- 
menta — pod groza kary cielesnej.

Jak dlugo miasta przemyslowe zostawaly pod rzada- 
mi cechöw, — zwierzchnosc. zwykla byla wystepowac 
nieraz przeciwko nowym maszynom. Pod koniec 10. stu- 
leeia weszly w uzycie mlyny do robienia tasiem, ktöre 
zagrozily bytowi öwczesnego pasamontniczego przemyslu. 
Kada miasta Gdanska zakazala ich uzywania — a ich 
wynalazce polecila utopic. W ciagu calego 17. stulecia 
mlyny takie zakazane byly w Anglii, Hollandyi, w Niem- 
czeeh i w Szwajearyi. Dzisiejsi mali przemyslowcy nie 
mieliby zapewne checi cofac sie do podobnych kroköw 
ustawodawezych.

Najulubieniszem haslem dzisiejszej ehw i 1 i — jest 
haslo zawisci wielkiego kapitaln do rzcmiosla — i nie
podobna zaprzeczyc, ze wielki przemysl z potezna dzwi- 
gnia kapitalu i maszyny parowej, — dziala coraz bar- 
dziej pognebiajaco na maly przemysl. Ale juz w naj- 
dawniejszyeh czasach podejmowano wielkie przed,siebior- 
stwa w duchu wielkokapitalowym, np. kopalnie w görnym 
Egipcie, wielkie fabryki bysoru w Patrae w Achaji ; 
przedsiebiorstwa te nie wchodza jednak w rachube, bo 
je prowadzono takze na zasadzie niewolniczej sily 
roboczej.

Najpotezniejszy wielkokapitalowy zwiazek sreduio- 
wieczny — Hanza, — stal sie blogoslawienstwem prawie 
dla wszystkich przemyslowcöw. 1 dzis nie mozna sie 
obejsc bez wielkiego kapitalu. lvtöz ma oplywac morza, 
jeziora i rzeki; kto przewiercac gory, przerzynac kana- 
lami i drogami ladv, — jezeli nie kapital?

Ktöz ma oswietlac miasta i klasc podmorskie liny 
telegraficzne, jezeli nie kapital badz w swojej obecnej 
forrnie, badz moze w formie przyszlej, przeksztalconej 
przez socyalizm?

Potrzeba przedewszystkiem wspöldzialania sarnych 
przemyslowcöw celem tworzenia zwiazköw, — spölek 
surowcowyeh, warstatowych i magazynowych j azeby 
wytrzymac konkurencye z produkcya en masse, a to 
w ten sposöb, azeby maly przemyslowiec byl w stanie

wprowadzic do swego warstatu maszyne, z ktörej po
moca möglhy wytwarzae nietylko taniej, ale i obficiej — 
i azeby przez to mögt zdobyc napowröt zupelnie lub 
cz^sciowo utracone na targu stanowisko.

Jak Papiez Urban \ ITT nie potrafil ubezwladnic 
slawnych slow Galileusza: „E pur si muovo“, — tak 
tez rozpowszeehnienia sie koleji zelaznych w Austryi, 
nie powstrzymala odmowna odpowiedz na pit'rwsze po- 
danie o koncessye pözniejszego Towarzystwa pölnocnej 
koleji. — Woda ulegta przomocy ognia; ppjawila sie 
para, ktöra James W att shoSowat na nasz pozytek 
przez wynalezienie maszyny parowej w r. 1769; od 120 
lat maszyna ta zdobyta i przeksztalcila caly swiat, nwal- 
niajac miljony ludzi od ciezkiej fizycznej pracy.

Ze sprawozdania komissyi dla rozszerzenia statystyki 
zwiazku clowego, ktöre oglosil Dr. Engel, wyjmujemy 
nastepujace slow a: Z wynalezieniem maszyny parowej 
poczyna sie nowa epoka w dziejaeh meehaniki i w histo- 
ryi pracy wegöle. Nauezono sie obeenie — wykonywac 
maszyne parowa o wielkiem cisnieniu w c-alkiem malych 
rozmiarach i röbic ja przenosna z kotlem, tak, ze ta- 
kowa moze znalesc i znajduje przystep do najinniejszego 
warstatu. W r. 187+ bylo w ruchu okolo 200.000 ma- 
szyn parowych, rozporzadzajacyeh prze.szlo dwunastoma 
miljonami sil koni. Ich praca odpowiada mniej wiecej 
stale czynnej sile 100 miljonöw ludzi.

Jezeli jednostke pracy (HP) ( =  röwna 75 metr. 
kilgr.) hedziemy uwazali za röwna sile trzech zywycli 
koni i zröwnamy je sile siedmiu tegicli mezc-zyzn, to 
4,359.377 HP, zuzywanych w Niemczech =  13,078.131 
zywym silom koni czyli 91.564.917 sitom ludzkim; dla 
Austryi 1,275.076 HP =  3,825.218 zywym silom koni 
czyli 26,776.526 ludzkim silom. Przy nadzwyczajnie 
wzmagajacem si§ nzyciu sil pary, ktöre np. w Prusach 
z 12.278 HP w r. 1840, wzroslö w r. 1878 na 3,041.838 
HP. i wzrasta ciagle szybko, trzeba sie wyrzec z göry 
wszelkiej mysli o zastapieniu ‘sil pary — sita zwierzeca 
lub ludzka.

Historya maszyny parowej, pelna ekonomicznej trese.i, 
uczy, ze wszyscy, co uznali jej panowanie, odnosili z niej 
korzysc i pozytek ; potwierdzajfj. sie. tez slowa Sehmol- 
lors’a: ,,ze wszelki przybytek ludnosci, wszelka doniosla 
zmiana w technice i komunikacyi, wywoluje z koniecz- 
nosci inny porzadek zycia w ekonomii spölecznej.“

Faktycznie ruch motoröw znalazl przystep do pra- 
covvni malych przemyslowcöw. Atoli maly przemyslowiec 
jest jeszeze najczesciej zanadto ograniezony na siebie 
samego, na swoja wlasna sile tizyezna; brak ma glöw- 
nie poinocy silni maszynowej: czesto mu brak samej 
pracujacej maszyny.

(Dok. nastapi).



Dekoracya sgraffitowa na pölnocy.

(Dokonozenie.)

rzygotowanie cienkicli warstw zaprawy ua scien- 
nych plaszczyznach i ich dalsza trwalose sa 
rzecza zalezna wielce od wplywow atmosfery. 

Szybkie wysychanie staje sie dla nich niebezpiecznem, 
zmniejsza ich moc i trwalose. We Wloszech wybiera 
si§ do tej pracy pore zimowa a wiec wilgotnq,; u nas 
wiosne i jesieh , kiedy znowu wiatry sa szkodliwym 
ezynnikicm. — Rzecz tez jasua, ze dzdzystosc deszezowa, 
miotana pradem powietrza na cienka wapienna powloke, 
niszczy i spluküje ja szybko. Szczegölnie niekorzystna 
jest dla niej w naszym klimacie zmiennosc atmosfery; 
wapienna powloka, zwilzona obfitemi doszczami — a 
bezposrednio poteni wystawiona na wplyw doskwiera- 
jaeego sl'ohca, nie jest w stanie schnac jednostajnie, wiec 
peka; albo znöw wystawiona na dzialanie kilkodnioweg'o 
zaru proniieui slonecznych, wzdyina sie miejscami 
i rozpada w röznokierunkowe pgkniecia, niby glazura 
na japonskim naezyniu, ktöre sie rozhizniaja za lada 
silniejszym podmuchem wiatru i odpadaja. — Podobnie 
takze geste, sadza i wyziewami obeiazone mgly jesienne, 
ziinowe i wiosonne szkodza sgraffitom w znacznym 
stopniu. Gdy zas nastanie mröz wysokostopniowy albo 
nawet powstanie gololedz na plaszezyznie obrazu, to 
niewiele potrzeba czasu, aby los calego przepyclm 
dekoracyi byl rozstrzygniety. — Zdawatoby s ie, ze od 
dojmujacego wplywu takich czynniköw, zwlaszcza bez- 
posredniej wymiany wilgoci i skwaru, potrafia sie 
uchronie przynajmniej ozdoby, ktöre leza pod mocno 
wystajaeym dachem jak n p . ; fryzy, metopy itp. Ale 
gdzie tarn ; i one niszczeja röwnie szybko. Zastosowane 
na nich ewentualnie f'arby freskowe bywaja najprzöd 
strawione.

Ze lreskowe barwy, powszechnie uzywanego rodzaju, 
szczegölnie w naszym klimacie, wytrzymuja tylko bardzo 
krötki ezas, tego dowodza liczne smutne przyklady. 
Wprawdzie w ostatnich latach nabraly rozgiosu tak 
zwane mineralne barwnild Keim’a, ale one ine mogiy 
jeszcze zlozyc dowodöw trwalosei, bo pröby dokonane 
z niemi nie maja jeszcze za soba dluzszych lat istuienia. 
Dlatego to w ostatnich czasach, jak dowodzi wynalazek 
R. Ulkego, prof. krölewskiej szkoiy artystycznej w Mo- 
nachium ]), zaezeto myslec nad technicznemi sposobami, 
ktöreby w naszym klimacie pozwolily zastapic malarstwo 
freskowe.

J) Öberösterreichischer Gewerbebund 1890.

Podobnie mialo byc z dekoracya sgraffitowa. Tech
nika ta nastreezala za nadto cenna, pelna efektownej 
wartosci ozdobnosc architektoniczna, azeby nietrwal'osc 
w klimatycznych warunkach mogla jej byla oglosic 
wyrok zupelnej zaglady i zarzucenia raz 11a zawsze. 
Postarano sie zastapic ja materyalnie czem innem.

Dla osiagüiecia rzeczywiscie wytrzymalych na wply- 
wy atmosfery ozdöb sgra'ffitowyeh, nie pozostawalo nie 
innego, jak zawröcic sie do pierwotnej tradycyi sgrafflta, 
do keramicznego materyalu, ktöry juz w tyhi wypadkaeli 
zastepowal naturalne materyaly budowlane i gdy chodzi
0 wytrzymalosc 11a atmosferyczne wplywy, przewyzsza 
je przecietnie bez poröwnania. Liczne mamy na to do- 
wody. Dose zwröcic uwage na rozlegle zastosowanie 
terrakoty do wyrabiania czlonköw budowlanych i or- 
namentöw; na ubieranie calycli plaszczyzn muru barwnie 
wzorowanemi flizami, jakiemi chlubnie sie odznaczyla 
np. 11a kerajnicznej wystawie w Ezymie w r. 1889 
keramiczna szkola fachowa w Neapolu 1). W tym wzgle- 
dzie nie tylko historyczne pomniki przeszlosci Wsehodu
1 Zachodn — zwlaszcza Wlocli i Hiszpanii, — prze- 
mawiaja wielce korzystnie. Gdzie chodzi dzisiaj 0 wieksze 
efekta . barwne , wystarczy wspomniec plaszczyznpwe 
ornamenta w polychroinowej terrakocie i barwnie grun- 
towanc reliefowe dekoraeye z tego samego materyalu 
11p. na budynkn Sadu krajowego w Potsdamie, ktöry 
firma Villerois et Hoch wyposazyla efektownie kil
le 0barwneini terrakotami albo np. wielkie reliefy na 
Muzeum dla artystycznego przemyslu w Berlinie, zna- 
komito pod wzgledem barwy glazurowane roboty, ktöre 
wykonala linna „Ernst March et Söhne“ w Charlotten- 
burgu.

Pierwszym przykladem w Niemczecli roböt tejze 
tirmy w majolikowej dekoracyi jest „Cafe Helms“ 
w Berlinie, — budowla architektöw Ende i Beckmann, 
ktörej ornamenta w stylu wloskiego renesansu modelowa! 
slaway Otto Lessing. — Po tym przykladzie nastapily 
dalsze: Gimuazynm Erydervko-Werderowskie przy ul. 
sw. Doroty, dzielo arehitekta Blankensteina; jeszcze 
bardziej znany „dom Pringsheim“ przy Wilhelmstrasse, 
zbudowany przez architektöw Ebe i Benda (1872— 1874). 
Ozdoby obydwöch wspomnianych budowli sa dzielem 
tej samej tirmy, wyzej wyniienionej. Inne domy prywatne 
przy ulicaeh Potsdamer i Lennestrasse, ozdobione barw- 
iiem i terrakotami z fabryki w Tsehauschwitz (Frieden
thal), sa dzielami architektonicznej tirmy „Gropius et 
Schmieden“ 2).

Malarstwo dekoratywne zwraca sie rzeczywiscie od

0  Supplement zum Zentralblatt für das gewerbl. U nterrichts
wesen in Österreich. Band VIII. 1890.

2) Przem ysl’owa ezesc ezasopisma Sehorer’s F.-Blatt. 1884.



136

kilku lat powolnie i ostroznie, ale Stanowczo do zasto- 
sowania keramicznego m ateryalu, w celach zewnetrznej 
i wewnetrznej dekoracyi. Czasopisma fachowe donosily 
w swoim czasie o wiekszych obrazack, malowanyeh na 
plytach fajansowych pod glazura np. o sciennych ma- 
lowaniach dla kajut parowcöw Lloyda, wykonanycli 
w tym materyale przez firme Yillerois et Boch w Dreznie. 
Czasopismo Spreehsaalr) möwi o podöbnych dekora- 
tywnych robotach, z ktörych najwiekszyin obrazem 
tlizowym w Niemczech jest niezawodnie „Polowanie na 
gazele“ dla zoologicznego ogrodu w Berlinie, — ma- 
lowane wedlug kompozycyi Meyrheim’a przez prof. 
Timm’a a teehnicznie wykonane takze w Dreznie przez 
powyzsza firme.

Przed siedmiu laty z göra zaczeto wreszcie dazyc 
takze do uratowania sgraffitowej dekoracyi w tym samym 
materyale keramicznym tj. w terrakocie. Dzis jestesmy 
w stanie podac wiadomosc o bardzo znacznych robotaeli 
tego rodzaju, ktöre sa u nas weale' nieznane albo bardzo 
inalo.

W fal iryce terrakoty firmy Yillerois et Doch 
w Merzig od wielu juz lat wyksztalcone bylo polychro- 
mowe traktowanie terrakoty z wszolkiem wyrafinowaniem. 
ßobotnicy fabryki nabrali zwolna bieglosci w wykouy- 
waniu na plytach gliuianych rysunköw na wzör inta- 
rsyj w'ykladanych w drzewie. Ukladanie röznobarwnych 
warstw jednej na drugiej lub obok siebie, — czy to 
z wolnej reki czy z formy, nie nastreczalo im trudnosci. 
Stopniowo zaczeto zmieniäc teclmike, zastosowujac ja 
do danych projektöw ornamentalnych. Z drugiej strony 
techniczny stan materyalöw zostal wyksztalcony do wy- 
sokiego stopnia. Wypröbowano liezne substancye barwne 
co do wzajemnego zachowania sie pod wplywem powietrza 
i ognia; to samo uczyniono co do ich stösunku z wlasciwa 
masa terrakotowa, azeby otfzymaö zupelnie jednaki stan 
znikalnosei pod wplywem wspomuianych czynniköw. 
Doprowadzouo w istocie do tego, ze najbardziej nawet 
skomplikowane zestawieuie terrakoty, ktora stanowi 
rodzaj kamionki, wytrzymalej na wplywy atmosferyczae, 
w jeden kawalek, wydaje zupelnie jednolita calosc 
i przedstawia sie — jak gdyby z jednego odlewu. — 
Jak wszystkie inne budowlane wyroby Merzigowskiej 
fabryki, tak i te barwne jej terrakoty zjednaly sobie 
w ciagu kilku dziesiatek lat dostateczne uznanie i wzigtosc. 
Z tak rozwinieta technika keramiczna mogla fabryka 
pokusic sie wreszcie o rozwiazanie trudniejszego zadania.

Jakoz przed siedmiu laty, zwröcono sie tarn w dzie- 
dzinie budowlanej dekoracyi terrakotowej do owego 
pierwotnego, prawdziwego sgraffita, ktöre we Wloszech

!) Zr. 1888.

15.1) wieku zastosowywano do ozdoby naczyii gliniauych, 
a ktörego techniczna i rytownicza zasade mial wedlug 
Yasari’ego — Polidoro da Garavaggio przeniesc 11a 
wapienna zaprawe fasad. Po pierwszych udanych wstep- 
nych robotach — pokazalo sie wkrötce na wykonaniu 
wielkiego zadania, ze w sgrafficie terrakotowem znalazla 
architektura nader cenny nabytek.

Holenderski architekt P. J. H. Cuypers zastosowal 
pierwszy terrakotowe sgraffito i to po wiekszej czesci 
do figuralnych obrazöw. Uezynil to mianowicie 11a 
zbudowanem przez siebie slawnem Muzeum pahstwowem 
w Amsterdamie, ktöre zbiory sztuki, rozrzucone w röz- 
nych budynkach, zjeduoczylo w swoich przestrzeniach. 
Krötki opis tycli wybitnych robot fabryki Merzigowskiej 
rzuci swiatlo na jedno z najchlubniejszyeh dziel keramiki 
w ogöle 2).

Pomiedzy sgraffitami wspomnianego Muzeum trzeba 
wymienie przedewszystkiem 24 figury heroldöw w rna- 
lowniczym kostyumie 16 stulecia. Kazda z nich wysoka po 
2'50 mtr., dzierzy emblemata i herby miast niderlandz- 
kich. Te okazale mezkie postacie, — w silnyeh, mocno- 
czarno-brunatnycli konturach, — z pojedynczein linijnem 
cieuiowaniem, wykonane wedlug kartonöw prof. Sturm’a 
w Amsterdamie, uwydatniaja sie w barwie niby mleko 
bialej, na tepem, niebiesko-zielonem tlo, podobnem bar
wie kamienia. Zdobia one srodkowy ryzalit monumentalnej 
budowy. Na poteznyeh bocznych skrzydlach umieszczono 
siedm obrazöw bogatych w figury, ktörych dlugosc wynosi 
z osobna 7'50 mtr. a wysokosc 4 ’50 mtr. — Obrazy 
przedstawiaja — portretowo — slawnych ludzi umie- 
jetnosci, sztuk pieknych, poezyi i muzyki, kosciola, 
polityki, handln, przemyslu i obywatelskiej zaslugi; 
miedzy niemi kilka kobiet, ktöre nabraly znaczenia 
w dziejaeh Niderlandöw. — Kazdy z obrazöw obejmuje 
okolo 24 figur dwumetrowej wielkosci, ktöre w jasnym 
ukladzie pochodowym odrebuja sie tem wyrazniej 11a 
jasnem niebiesko-zielonem tle i wzajemnie od siebie, ze 
postacie, cofajace sie 11a drugi i trzeei plan sa stonowano 
zöltawo. Görna przestrzen plaszczyzny obrazowej, zamyka 
nad figurami bogata, zawieszona na wstegach i guzacl), 
dekoracya z festonöw. Geniusze slawy unosza siij nad 
postaciami, przedstawiajacemi kulture kraju: tu i owdzie

Najvvy/.sze dekoratyvvne wyksztalcenie teehniki sgraffitowej 
w obrebie keram iki, przedstawiaja w skoiiczonym stanie wtoskio 
roboty z konca 15 i poezatku 16. wieku. Poniewaz takowe wedlug 
Piceolpassi’ego wziety najprzöd poezntek w iniejseowosei Gitta di 
Castello, nazyw aja sie z tego powodu „Gasteiluni“. Najlepsze ieli 
okazy w liczbie 18 posiada Muzeum Soutli-Kensington w Londynie. 
One to byly w ezasach wloskiego renesansu wzorem, z ktorego 
teohnieznaj i rytownicza strone przenicsiono scisle na wapiennij 
zaprawe jaeko fasadowe sgraffito.

2) S p rchsaal 1888.
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sterczy proporzec, oznaczajac swemi herbami i iasygniami 
miejsce pochodzenia i dzialania koryfeuszöw. Jak gdyby 
z oddaii wystepuje z tla to slawna budowla, to kosciöl 
itp. w lagodnych jasniejszych tonach.

Amsterdamski architekt wybral ze wzgledow budo- 
wlano-technicznych weale cienkie plyty terrakotowe
0 20 ctm. w kwadrat. Obrazy przedstawiaja wskutek 
tego subtelna siec lin ij, ktöra oczywiscie musi dzielic 
obraz na wiele czesci. Ale moment ten nie czyni ujmy 
dekoracyi, poniewaz owa siec linij znika dla oka juz 
w sredniem oddaleniu. W  kazdym razie oko Hollandczyka, 
zaprawione i przywykle zdawna do sciennych wykladan 
z fajansowych flizöw, nie zraza sie podobna okolicznos- 
cia. Zreszta flizy sgraffitowe sq. docinane ostrokanciasto
1 przylegaja jedne do drugic-h ze scisla dokladnoscia; 
pröcz tego stosugowe zetkniecia sa na wszystkieh stronach 
szlifowane, tak, ze linie rozdzialöw wypadaja nader 
subtelne, — nieznaczne 1).

Gdyby okolicznosc, wspomniana wyzej, miala zrazac, 
to trzeba zauwazye, ze wykonywanie daleko wiekszych 
plyt, anizeli amsterdamskie, nie nastrecza zadnej trud
nosci. Rozmiary plyt moga dochodzic do 100 i wiecej 
centimetröw w kwadrat. Wreszcie latwo takze bedzie 
mozna rozkladac obrazy na podobne oddzialy, jak sie 
rozklada malowane figury przy wykonaniu okien kosciel- 
nych itp. z barwnego szkla. Wowezas nie bedzie juz 
weale sieci linij; linie podzialu znikna zupelnie, gdyz 
spadna w jedno z silnemi konturami rysunku.

Opisane obrazy terrakotowego sgraffita uznala kry- 
tyka jednozgodnie za imponujace i monumentalne. Pod 
wzgledem artystyeznym przyznala im rowny stopieii 
znakomitosci w rysunku i starannosci pod wzgledem 
wykonania. One tez stanowia jeden z owyeh przykl'adöw. 
jak to dawne tradycye i techniczne bieglosci utrzymuja 
sie czgstokroc przez cale wieki w ciasnych, skromnych 
granicacb, zanim nadejdzie wreszcie genialna chwila 
w rozwoju przemyslu lub sztuki, co przekazane pierwia- 
stki lub z lekka zadzierzgniete inteneye techniczne 
wprowadzi na zupelne nowe tory rozwoju. Tak bylo 
z terrakotowem sgraffitem. Wskazöwki pierwotnego 
garncarskiego przemyslu stworzyly dla dlugich stuleci 
wapienne sgraffito. Zdawaloby sie. ze jego materyalna 
nietrwalosc pobudzi do dalszych usilowaii i technicznych 
ulepszen, doswiadezeh, celem otrzymania tej wdziecznej 
dekoracyi w trwalszym stanie. Droga do takiego celu 
wydawala sie w kazdym razie otwarta dla wszystkieh 
i lezala w tradycyach przemyslu —- tuz przed oczyma. 
A jednak, azeby przyszlo do tego, potrzeba bylo 
dopiero rozwinac i wyksztalcic cala odrebna, materyaluie 
i technicznie samoistna fabrykacya terrakoty!

Technika terrakotowego sgraffita jest tez juz obeenie 
rozwinieta do tak wysokiego stopnia, ze uwzgledni nie 
tylko wszystkie warunki, omöwione poprzednio, ale takze 
wprowadzenie wielu innych ulepszen i udogoduien. — 
Elastycznosc pozwala jej zastosowac sie do wlasciwosci 
kazdego artystycznego projektu, jezeli tylko takowy 
przestrzega zasadniczej reguly, zeby rysunek mial scisle 
Charakter silnego rytowniczego stylu. Najlepszym dowo
dem jej zywotnosci jest okolicznosc, ze opröcz wspom- 
nianej fabryki w Merzig, zwröcily sie takze inne 
do wyrabiania terrafcotowych sgraffitow. Wymieniamy 
tylko lirme Ernesta March svnöw w Oharlottenburgu 
pod Berlinern, ktörej najwiekszem i najznaczniejszem 
dzielem w tym rodzaju jest fryz na Giinnazyum Zolii 
w Berliuie, — 17 metr. dlugi a 1'22 metr. wysoki. 
Pierwotny fryz byl wykonany przed laty w wapiennem 
sgrafficie przez prof. Lohde’g o ; gdy jednak zwietrzal 
zupelnie, zostal zastapiony sgraffitem terrakotowem, 
ktöre wedlug istniejacych rysunköw pomocniczych wy- 
konala wspomniana firma.

To, cosmy powiedzieli o dotychezasowych lpsach 
wapiennego sgraffita w naszym klimacie i o zaletach 
nowej teehniki, powinno byc dostateczna zacheta dla 
arehitektöw, aby do monnmentalnych pomniköw uzywali 
terrakotowej dekoracyi. W naszych stosunkaeh zdarzaja 
sie coraz czesciej monumentalne zadania: budowy teat- 
röw, nmzeöw itd., ktörych fasady moga tvlko zyskac na 
wprowadzeniu takiej trwalej ozdoby. Ona, — szczegölnie 
jako barwna i obrazowa, zastapi korzystnie öw czysto 
teoretyczny System arehitektonicznego dzialania pila- 
strami, lizenami, kolumnami i arkadowaniami, ktöre 
zwlaszcza w nadmiernej uzyte ilosci, czynia budowle 
zanadto suchemi, monotonnemi i szablonowemi. Jakze 
niezwykle mogloby podniesc terrakotowe sgraffito oby- 
watelskie domy prywatue i wille przedmiejskie!

Dzis zapewne terrakotowe sgraffito musialoby byc 
u nas wprowadzonym towarem, za ktöry pieniadze 
wyehodzilyby w obee rece; ale ta okolicznosc powinna 
stanowic tylko tein silniejsza pobudke do starah o rozwi- 
niecie krajowegö przemyslu keramicznego. Systematycznie 
wyksztalcona znajomosc tego przemyslu w jednostkaeh 
i troche dobrej woli w zaryzykowaniu kapitalu na cele 
artystycznej produkeyi, uczynia zadosc najwaluiejszym 
warunkom swojskiego przemyslu. Trzeciemu warunkowi 
tj. obfitosci wybornego i rozmaitego surowego materyalu 
keramicznego, czyni na szezescie zadosc sama natura 
geologiczna naszego kraju.

Jan Wdowiszewslci.

B Bayr. Gewerbe-Zfg. 1888.
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N O T A T K I  T E C H N I C Z N E .

Fabryka portland-cementu otwarta zostala w mie- 
siacu pazdzierniku b. r. tuz obok staeyi kolei panstwo
wej Pöd görze-B o narka pod firma Bernard Liban i Sp.

Wlaseicielami tego zakladu przemystowego sa pp. 
Bernard Liban, Wladyslaw Liban i Maryan Fraenkel. 
Urzadzenie maszynowe fabryki wykonane zostalo przez 
zaszczytnie zuana fabryke machin pp. Zieleniewskich 
w Krakowie.

Fabryka posiada 30 morgöw gruntu, z ktörego po 
nnj wiekszej czesci wydobywa sie materyaly surowe do 
produkcyi eementu potrzebne. Kamieuiolomy, kopaluie 
inarglu, gliny i t. p. polaezoue sa z fabryka zapomoca 
kolejki, ktöra w naturaluym spadzie ulatwia przewoze- 
nie materyalöw do fabryki.

Woda sprowadzana zostaje do fabryki z bogatyeii 
zrödet w kamieuiolomaeh fabrycznych z odleglosci okol'o 
400 m. wodoeiagiem podziemnym.

Szezegölow fabrykacyi na tenr miejseu nie opisujemy, 
zaznaczamy tylko, ze uzycie p r zez i mowane j  g l i ny  i wa- 
pua p a l o n e g o ,  a niemniej dokladny sposöb wymieszania 
tych surowych materyalöw zapomoca inulenia i szlamo- 
wania i uzycie w tym celu wody do kondenzacyi pary 
sluzacej — a wiec letniej, swiadeza bardzo dobrze o sposo- 
bie roboty. Z mulniköw odplywa wymulona masa cemen- 
towa surowa jako gesta ciecz do trzech wielkicli zbiorni- 
köw o sztucznie urzadzonem dnie przepuszczajacem wode. 
Po utraceniu tejze wyw eziona zostaje osadzona nader 
delikatna masa na suszarnie. Do przesuszenia surowej 
masy cementowej — przed formowaniem cegiel eemen- 
towych sl'uza c-ztery boiska, lezace nad 4 komorami, 
w ktörych sie suszenie cegiel cementowych odbywa. 
Ogrzane sa zatem te boiska straconem cieptem tychze 
komör. Przesuszona masa przechodzi na prase sliinako- 
wa systemu Haertla — a uformowane cegly uklada sie 
we wspomnianych 4 komorach, z ktörych kazda 30 m. 
dluga a 2 m. szeroka wyrzuca w przeciagu 24 godzin 
do 15000 cegiel cementowych. Suszarnia ta pietrowa 
urzadzona jest wedlug pomyslu p. Bern. Libana i daje 
zadowaIajjj.ee wyniki.

Wypaleuie cegiel cementowych odbywa sie. na ko- 
ksie w piecaeh szybowych wysokich 15 m. Fabryka ma 
dotychczas dwa takie piece do wypalania eementu a je 
den do wypalania wapna. Dzienna produkeya piecöw 
cementowych wynosi dotychczas 10,000 klgr. Wypa- 
loue cegly miele sie; do rozdrobuienia przed mieleniem 
sluzy lamaez; po zlamaniu przechodza kawalki przez mlyn 
walcowy a drobnoziarnista masa na tymze otrzymana 
przesiewa sie na 4 sitach cylindrowych a dopiero naste
pnie sie miele na 4 kamieniach francuskich, kwarcowych,
0 srednicy 1,5 m. Zmielony cement przesiewa sie wro- 
szcie przez sita o 1200 krzyzykach za I ctm. kwadra- 
towym — poczern jest gotowy do sprzedazy. Buch tych 
przyrzadöw, jakotez 4 elewatoröw i slimaka transporto- 
wego, sluzacycli do przenoszeuia eementu w röznych 
stadyach fabrykacyi, dalej ruch mieszadel w mulnikach
1 pompy centryfugalnej sl’uzacej do zasilania mulniköw, 
dalej ruch ceglarki i t. d. — utrzymuje machina paro-

wa z kondensacya o sile 140 koui, zasilaua para z ko- 
tlöw o 120 m 2 powierzclmi ogrzewalnej.

Fabryka posiada laboratoryum chemiczne, w ktörym 
pracuje stale dwöcli chemiköw. Materyaly surowe i go
towy produkt podlegaja zatem ciaglej kontroli anality- 
cznej, a opröcz tego odbywa si§ tarn pröbne palenie 
kazdej przyrzadzonej surowej masy cementowej; fabryka 
zatruclnia dotychczas okol'o 100 robotniköw.

Z wiosna przez dobudowauie 6 piecöw cementowych 
ma sie produkeya powiekszyc do 4 wagonöw eementu 
dziennie •— i ma byc zaprowadzona fabrykacya wapna 
hydraulicznego.

Wediug prob w laboratoryum fabrycznem wykona- 
nych wynosi wytrzymalosö na rozerwanie zaprawy (przy
rzadzonej z 3 czesei piasku normalnego i 1. czesci ce- 
mentu) po 28 dni trwajacem twarduieniu pod woda 19,5 
kgr. Wogöle przedstawia sie produkt bardzo korzystnie.

Fabryka ta odpowiada rzeczywistej putrzebie — a z ca- 
•l’ego zalozenia i provvadzenia wypada wnosic, ze przed- 
siebiorey za znajomosc-ia zupelna rzeczy i z wielka su- 
miennoscia przystepujrjjC do trudnego zadania wywiaza 
sie. z niego z korzyscia dla krajowego naszego prze
myslu. Zuajac zreszta jak liajkorzysfniej przedsi^biorcöw 
z dawniejszego ich dzialania zyczymy im szczerze jak 
najlepszego powodzenia. Frof,. S.

Enkaustyczne (barwnie glazurowane) kafle. Eu-
kaustyczne czyli wykladane kafle skladaja sie z trzech 
röznych czesci: z warstwy sredniej, wykladanego wzoru 
i warstwy tyluej. Zwykla gliiK* ogniotrwala (zarobiona 
na mas§ plastycznq), formuje siij w formach zelaznych 
pod dzialaniem srubowej tloezni, w skutek czego na 
powierzclmi kafla powstaje wycisniety vvzör wyniosly. 
Uformowane w ten sposöb kalle suszy sie a wzorzee 
wypelnia zabarwiona mase gliniana. Przy wykonywaniu 
wielobarwuych wzoröw uzywa sie röznokolorowych szla- 
mowanych glin, ktöre sie wlewa w odpowieduie czesci 
wzorca. Gdy powierzchnia wyschla w czesci, wyröwnu- 
je sie ja az na glebokosö wlasciwej plaszczyzny kafla — 
a zatem az wyjdzie na jaw pierwotna, jasno-ezenvonawo- 
zölta barwa gliny, lezaca w jednej plaszczyznie z bar- 
wnemi wzorami. Wöwczas sam tylko wzör wystypuje 
w delikatniej zabarwionych rodzajach gliny. Gdyby sie 
preparowany kafel poddal dzialaniu ognia, w takim ra
zie masa gliniana sciagalaby sie bardziej, anizeli wzo- 
rzec, kafel musialby sie wykrzywic a wzör niezawodnie 
polamac. Jest przeto rzecza konieezna umiescic w tylu 
powloke, z gliny ogniotrwalej, uzytej do wypelnienia 
wzorca, azeby zapobiedz sciagnieciu sie kafla. — Ponie
waz ta glina przy wypalauiu do twardosci w skutek 
gladkiej powierzclmi nie przylegalaby do eementu, ktöry 
tkwi na kallu, wiec za pomoca wynioslosci w modeln, 
wykonane sa otvvory na tylnej stronie. W otwory te 
moze wnikac miekki cement i mnozebnia moene pola- 
czeuie. — Kafle, zwane Azulejos, hiszpaiisko-arabslde 
flizy itd ., wykonuje sie wedlug tych sainych zasad, co 
zwyczajue kafle enkaustyczne z ta jedynie röznica, ze do 
azulejöw zamiast barwnych szlamowanych mas glinia- 
nych , bywaja uzywane topliwe barwniki (pigmenty). Na 
tem polega röznica techniczna. Druga zasadza sie na 
pieknosci wzoru i harmonii barw, ktöre sa wlasciwe 
prawdziwym kaflom z Alhambry i przedstawiaja nasla- 
downietwu bardzo wielkie trudnosci do pokonania. Te
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kafle majolikowe mozna poznac nie tyle po formie, ile 
po banvnej glazurze jaka sa pokryte. Wlasciwosciq, barw 
majolikowyeh miekkosc i gl’ebokose, ktore wynikaja 
z zastosowania barwnikow w rodzaju szkliwa.

Oliwa musztardowa jako smarowidto. Cywilny in
zynier M. Thier w Erfureie nie malo mial kfopotu 
przez cll'ugie miesiq.ce przy prowadzeniu ml'yna, w ktorym 
ezopy osiowe rozgrzewal’y sie bezustannie wsröd ruchu, 
do tego stopnia. ze kilkakrotnie ezop i pierseieii zupel’
nie byly ze soba zeszwajsowane. —• Zaden srodek, 
zalecany w takich razach przez teclmike, nie okazal 
sie skuteeznym, tak ze przez jakis czas potrzeba bylo 
niemal codziennych reperaeyj i wymian, az wreszcie 
p. inzynier Thier wpadl na mysl zastosowania oliwy 
musztardowej, uzywanej zwykle do potraw. Za jednym 
razem ustapily zupelnie wszelkie dotychczasowe niedo- 
bory; ezopy i lozyska ezopowe, ktore byly uzywano 
wowczas, pracuja dotad, — rozgrzanie nie nastapilo 
wiecej. Thier uzywal tej oliwy musztardowej w wielu 
wypadkach przy turbinaeh. urzadzeniaeh walcowych 
i tluczkarniach (Quetschwerken) — a zawsze z zadzi- 
wiajaeym skutkiem. Görny wodny czop turbiny, ktory 
mimo uzycia najlepszej zwyklej oliwy i codziennego 
odswiezania takowej nie dal sie utrzymac trwale w zim- 
nym stanie, obeenie jest w ruchu od dlugich miesiecy 
dzieki uzyeiu oliwy musztardowej i nie wymaga czestszego 
smarowania. Oliwa ta scieka dopiero przy tempeniturze 
7"— 8° R. i pozwala sie trzymac latami — nie tworzac 
tlustyeh kwasow — nawet gdy wejdzie w zetkniecie 
z powietrzem. Robotnikom wydaje sie ja nie w ezystym 
stanie, lecz zdenaturowana dodaniem odrobiny petroleum, 
tranu lub podobnyeh substaneyj.

( Oberöster. Gewerbebund).
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K R O N I K A  B 1 E Z A C A .

Personalia . W  naszem mieseie zm art po dtugiej ehorobie A u
gust Cybulski budowniczj’ urodzony w Bayrueie (Azya mniejsza) 
w r. 1848. .

— W D üsseldorfs, 13 pazdziernika' b. r. zm art po dlugich 
eierpieniach — w kwieeie wieku Architekt Herman Görris. Byf 
on jednym  z najeelniejszyeh architektöw tego miasta, ktöre mu za- 
wdzieeza eaty szereg wspaniatyeli budowli. Ostatnia jego wieksza 
robota by l liotel „dom ezervvony“, ktöry urzadzeniem wewnetrznem 
i fasade budzit ogölny podziw.

B rat on udziat w wielu konkursaeh — z ktörych przewaznie 
wyehodzit zwyeiezea.

— M inister spraw wewnetrznych zamianowat inzyniera Ma- 
ryana Nateez Przetockiego starszym inzynierem , zas adjunktöw 
budownietwa Franeiszka Michalskiego i Antoniego Moezydtowskiego 
inzynieram i w galieyjskiej stuzbie pahstwowej budowniczej.

Konkursa. — Gmina Mährisch Trübau zamierza zbudowae szpi- 
ta l ,  sktadajacy sie z pnrterowego pawilonu na 20 tözek, dla zwy- 
ktyeh choryeh, w ktörym ma byc takze umieszezonie dla dozorey; 
z osohnego domu dla zarazliwie choryeh. na 10 tözek, z potrze- 
bnymi lokalnosciam i, oraz z parterowego pawilonu dla pomieszeze- 
nia 3 zakonnych dozorezyh. Grünt pod ten szpital przeznacz.ony

ma 8630 in'2; 114 m. dtugosei a 75 8 m. szerokosci. Celem uzy- 
skania planöw i kosztorysöw na te budowe rozpisata wymieniona 
ginina konkurs z terminem do 31 grudnia b. r. Za najlepsze roz- 
wiazauia wyznaezono 2 nagrody, pierwsza w kwocie 300 Zta., druga 
w kwocie 150 Zl’a. Blizszych szezegötöw udziela na zadanie tain- 
tejszy urzad gminny.

L icytacye . — Celem oddania w przedsiebiorstwo budowy 4.000 
mtr. dlugiej drogi Olszyny-Melsztyn odbedzie sie w e. k. Starost
wie w Tarnowie 27 Listopada r. b. o godz. 12 w potudnie licyta
cya za pomoca ofert pisemnyeh.

Cena ftskalna wynosi 33.132 ztr. 32 et. z ktörej przypada:
za roboty z i e m n e ..........................................................10.104 zt. 22 et.

„ poktadowe .    3.556 „ 80 „
„ mury podporowe i narzuty kamienne . . . 12.317 „ 87 „
„ mosty i p r z e p u s t y   5.406 „ 11 „
„ poreeze drogowe i s t u p k i   1.597 „ 32 ,.

ryezatt na sktady m a te r y a tö w .............................  150 „ „ „

Razem 33.132 zt. 32 et.
•— Gmina Zottaiiee powiatu zötkiewskiego sprzedaje 22 50  sztuk  

d5buw materyatowych przez przetarg publiczny droga ofert pisem- 
nyeb. Oferty ostemplowane, opieezetowane i w wadyum do wyso- 
kosci 5 pr. eeny oferowanej, zaopatrzone, maja byc wniesione do 
urzedu gminnego najdalej do dnia 1 grudnia 1890 r. do godziny 
12 w potudnie, ktörego dnia nastapi otwareie pisemnyeh ofert 
i ogtoszenie tyebze. — Blizsze w arunki, pod ktöremi sprzedaz n a 
stapi, mozna przejrzec na miejseu. — Poczta w miejseu.

Posady do zajqc ia . — Rozpisanym jest konkurs na  opröznio- 
na przy W ydziale powiatowym w Katuszu posade lustratora powia- 
towego drög i urzedöw gm innych, z ktöra potaezona jest ptaea 
roczna 800 zt. bez zadnych innych dodatköw. Lustrator obowiazany 
jest utrzymywae wtasnym kosztem konia do objazdek.

W ymaga sie studyöw teebnicznyeh i znajomosci ustaw admi- 
nistracyjnycb. wiek nieprzelcroezony 40.

Posada ta  bez prawa do emerytury nadana zostanie prowizo- 
ryeznie na rok jeden , poczem state zamianowanie nastapi.

Kandydaei zeebea wniese swoje podania udokumentowane do 
dnia 20 listopada b. r. na  reee Prezydvum  W ydziatu powiatowego 
w Katuszu

— W  etacie galicyjskieh e. k. zarzadöw salinarnych i zarzadu 
salinarnego w Kaczyee na  Bukowinie sau do obsadzenia trzy posady 
elewöw görniczych z adjutum  roeznyeb 500 zt.

State przyjecie do stuzby paiistwowej nastapi dopiero po roku 
zadowalniajacej stuzby.

Ubiegajaey sie o posade elewa görniezego maja w swoieb wta- 
snoreeznie pisanycb podaniaeb udowodnic obywatelstwo austryaekie, 
wiek, stau,  zaebowanie sie, tudziez ze studya akademiekie görni- 
eze ukoiiezyli zupelnie z dobrym postepem jako zwyczajni stueba- 
cze na jodnej z austryaekicb c. k. akademij görniezyeb, oraz zna- 
jomosc jezylra niemieckiego i jezyköw krajowyeb i podac, ezy i w 
jakim  stopniu sa spokrewnieni lub spowinowaeeni z urzednikami 
c. k. zarzadöw salinarnych i e. k. urzedöw sprzedazy soli w Ga
lieyi i na Bukowinie.

Podania nalezy wniese w tenninie 4 tygodni do Prezydyum  
galieyjskiej c. k. krajowcj Dyrekeyi skarbu.

— Do c. k. m arynarki wojennej moga byc jako prowizoryez- 
ni elewowie z adjutum  rocznem 600 Zta. przyjotymi ukonczeni stu- 
ebaezo wydziatöw inzynieryi lub meehaniki z politeehnik austry- 
ackieb, ktörzy sie wykaza swiadeetwami ze studyöw i ztozonyeh 
dwöch egzaminöw panstwowyeb, z nieprzekroczenia 26 lat wieku, 
zataeza swiad'eetwo silnej budowy eiata i ktörzy dobrze w tadaja 
jezykiem niemieekim. Z elewöw tych dopetniae sie ma lista inzy
nieröw artyleryi.
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Ubiegajacy sie o te miejsea maja wniesc w terminie do 31 
grudnia b. r. pisemne podania do e. k. pahstwowego ministerstwa 
vvojny (Sekoya m arynarki), gdzie takze przojrzec mozna blizsze 
warunki przyjecia.

Rözne. — Miasto Lodz w Krölestwie Polskiem zaprowadza 
u siebie wodociagi wedl'ng projektu inzynieröw: Arnolda Broniko- 
wskiego, Jözefa Slowikowskiego i Kazimierza Sommera.

— Nowy teatr ludowy stanie niebawem w W iedniu na przed- 
miesciu Ottakring. Plae zajety pod budowe wynosi 800 sazni kw r.; 
w okolo gmaeliu teatru zalozony bedzie park o powierzchni 2300 
sazni kwz. w ktörym odbywac sie maja peryodyeznie koneerta lo- 
tnie.

P lany  na ten teatr wypracowala finna Fellner i Hellmer Gmach 
pomiescic ma 3000 osöb. Najdrozsze miejsce ma kosztowac 1 Zla. 
najtaiisze 20 eentöw. Koszta budowy obliczone sa na  pol miliona Zla.

— Berlinskie Towarzystwo zwolenniköw palenia eial ludzkieh, 
ktöre na  skladanie odnosnych popiolöw wybudowalo eolumbarium 
(przytulek dla urn) na miejskiin ementarzu chrzesciaiiskiin pod 
Friedriehsfelde, oglosilo obeenie konkurs miedzynarodpwy na plan 
„crematorium“.

Z naszycli rodaköw wezmie w tej pracy udzial arcliitekt war- 
szawski p. Stanislaw  Adamezewski, ktöry w kwestyi palenia zwlok 
napisal memoryal, drukowany w 49-tyin numerze berl. pism a „Die 
Flam m e“, a wystapienie jego obeene jako konkurujaeego, jest tem 
wiecej uwagi godnem , ze p. Adamezewski jest juz autorem proje
ktu budowy crematorium pod godlem „Campo Santo“, ktöry byl 
przedstawiony na berliiiskiej wystawie liygienieznej w r. 1883. Pro
jekt ten polega! na przecliowaniu w eolumbaryach eial zmarlyeli 
ktöre przez wplyw rozpalonego powietrza podlegaja wysehnieciu.

— Jezeli juz wieze Eifla mozna bylo uwazac slusznie za po- 
m yst bez smaku, to rzeczywiscie jest sie w klopoeie, jak  nazwac 
kolosalny pomnik dla Krzysztofa Kolum ba, ktöry arcliitekt Albert 
de Palacio chce wzniesc w Bilbao z tytutu eztereehsetletniego ju- 
bileuszu odkryeia Ameryki. Projekt tclmie odurzajqca oryginalno- 
seia; szkoda tylko, ze trudu  wjlozonego na te prace nie obröcono 
na bardziej praktyezny i latwiej wykonalny pomysl. N a postumen- 
eie o wysokosci 80 mtr. spoczywa zelazna kula o 300 mtr. sredniey, 
ktöra ma dzwigac na szezyeie okret slawnego zeglarza i jasniee 
barwam i krajöw i mörz. Röwnik przedstawia platforma, obiegajaea 
kule — o 1 klmtr. dlugosei a 14 mtr. szerokosc-i. W ewnatrz w po- 
ludniowej polowie kuli ma prowadzie tor drogowy az do röwnika, 
ztad zas zewnetrzna linia spiralna do bieguna pölnoenego. Örodek 
postumentu zajmuje ro tunda, ktöra ma obejmowae posagi wielkieli 
zeglarzy. Kolos ma sluzye naturalnie nie tylko do umicjetnyeli ba- 
dan, lecz takze dla przyjem nosci; autor zapewnia, ze rövvnoezesny 
pobyt 100.000 ludzi we wnetrzu kuli nie bedzie przepelnieniem. 
Koszta budowlane pom nika, ktörego ogölna wysokose wynosi 400 
mtr. przy 282600 m 2 powierzchni i 14,137.875 m s objetosci sa 
obliezone na niniej wiecej 25 milionöw marek tj. 15 milionöw Ztr.

—  Zelazny koseiöl. Donosza z Tongking, ze przybyl tainze 
parowiec „Kosmopolita“ z koseiolem wykonanym vre F rancyi z zo- 
laza a przeznaezonym dla liiszpaiiskiej missyi katolickiej. Rözne 
czesci budowli byly spakowane w 834 pakacli — tak ze razom 
wazyly 70.000 klgr. Budowla m a miec 55 mtr. dlugosei, 20 mtr. 
szerokosci, 15 mtr. wysokosci i bedzie dzwigac dwa zelazne krzy- 
ze 200-kilogramowe.

Gasni^cie s w ia t la  jest jak  sie zdaje na porzadku dziennytn. 
Przed paru tygodniami zagaslo nagle swiatlo gazowe w sali kra- 
kowskiej rady m iasta, podczas posiedzenia, skutkiem zatkania sie 
jednego doplywu, a zepsueia gazomierza w drugiej rurzc doplywo- 
wej. — Przed kilkunastu dniarni odmöwilo poslugi swiatlo elektry- 
ezne na wystawie sztuk pieknyoli w Sukiennieaeli, skutkiem wady

N akladem  Krak. Tow. Technicznego.

w przyrzadaeh elektryeznych, a nie z winy motoru gazowego jak  
dzienniki miejscowe mylnie doniosly. — Mozemy sie jednak po- 
eieszae tem , ze wypadki podobne, zwlaszcza ze swiatlem  elektry- 
cznem, naleza do bardzo powszednich i w m iastach stöleeznych. —

W  dniu 3 wrzesnia b. r. w berlinskim „Schauspielhaus“ zga- 
sly  nagle przed ostatnim aktem wszystkie lampy zarowe z powodu 
przerwania sie glöwnego przewodu; dokonezono przedstawienia przy 
oswietleniu rezerwowem.

Dnia 7 wrzesnia b. r. w „V ictoria-T heater“ w Berlinie pod
czas przedstawienia baletu „Million“ zagaslo swiatlo elektryc-zne 
w sali i na scenie, skutkiem przerwy w przewodzie gtöwnym, 
a przedstawienie zakohezono przy oswietleniu gazowom.

Dnia 9 wrzesnia b. r. w „Deutsches-Theater“ w Berlinie zga- 
sly röwniez wszystkie lampy elektryezne w czasie przedstawienia; 
powodem bylo pekniecie rury  parowej. — Z braku rezerwowego 
oswietlenia nie mozna bylo dokonezyc przedstawienia, a publicz- 
nosc spokojnie sie rozeszla.

Trzy takie wypadki w ciagu tygodnia w stoleeznem miescie, 
gdzie dozör przy maszynach jest niewatpliwie fachowym ludziom 
powierzony, dowodza, ze oswietlenie elektryezne jeszcze nalezytej 
pewnosei nie daje. — Nalezaloby sie przeto dobrze zastanowic, czy 
byloby praktycznem nowy nasz teatr wylacznie elektrycznie oswie- 
tlae. — Przy  zachowaniu przepisöw ustawowycli i przytomnym 
dozorze zgasniecie gazu w teatraeh jest calkowicie wykluezonem, 
ezego o swietle elektryeznem powiedziee nie mozna.

— Z dniem 1 Listopada znizone zostaly ceny jazdy na kolai 
pölnoenej z W iednia do Lwowa przez Krakow i na odwröt, jak  
nastepuje: przy pociagaeh pospiesznych pierwsza klasa 29 zl. 50 ct., 
11 klasa 21 zl. 90 c t., 111 klasa 14 zl. 60 c t.; przy pociagaeh 
kombinowanycli I  kl. 27 zl. 50 c t., I I  kl. 20 zl. 40 c t., III kli 
13 zl. 10 c t.;  przy pociagaeh osobowych 25'40, — 18-40 — i 12 zl.
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Skrzynka Redakcyi.

Do wszystkicli. Moze ktöry z czytolniköw zechce odpowiedzieö 
na nastepujace pytania postsiwione przez naszycli prenumera- 
toröw.

P an  II. M. zapytuje: Jaka konstrukeya rynien jest najodpo- 
wiednieisza przy dachaeh krytych dachöwka?

P a n  S. w Dr. zapytuje: Jakim  sposobem mozna usunac stare 
plamy naftowe z debowych parkietöw?

Pan  M. U. zapytuje: O ile sciany systemu Ilabitza przepu- 
szczaja glos i czy moga byc uzyte jako sciany dzlalowe miedzy 
sal ami wykladowemi w szkolaeh?

Panu H l. Z. w L. Jesli sie szanowny P an  dowic, ze byly 
prof. podlega rozstrojowi umyslowemu, przestaniesz sie pan dziwic 
tonowi jego listu. W ybaczyc mu nalezy i dalej zachowac milczenie.

I n i .  y . P. w Gr. Prosimy o wiadomosci z kolejnictwa i wdzie- 
czni za nie bedziemy.

P u d . St. R . Polecamy iirme Adolfa lloehstima w Krakowie, 
ul. F loryanska, do wykonania robbt, o ktöre panu ehodzi. Od 1-go 
Styeznia 1891 bedzie transport dla pana dogodniejszy, gdyz lirma 
Jcrzy Rzgdowski i Adolf Hochstim otworzy sklad m ateryalöw bu- 
dowlanyeh w Przemyslu przy ulicy Lwowskiej.

Iu z . miejski w Z. Jak  pan widzi z poprzedniej odpowiedzi, 
bardzo ehetnie sluzymy wyjasnieniami. W danyin razie odnies sie 
P an  do fabryki stolarskiej Braei Wczelaköw we Lwowie lub do 
Braei Murahyich w Krakowie.

Autorow ie i n a k la d c y , zyczqcy sobie om owienia swych w y- 
daw nictw , zechcq nades lac po jednym  egzem plarzu ty c h ie  do 
R edakcyi.

Redaktor odpowiedzialny: W incenty  W dow iszew ski. 

W drukarni Aleksandra Slomskiego w Krakowie.



Nr. 17. Rok IV.
Prenu m erata  z p rzese lkg :

roczna . . 5 Ztr.
polroezna . 2 Zfr. 50 et. 
kwartalna 1 Ztr. 50 et.

w N iem czech: 
roczna . . . .  JO marek 
pofroczna , . 5 marek

w R osyi: 
roczna . . . .  5 rubli
pöfroczna . . . 2 1 j3 rubli
Nr. pojedynczy . . 25 ct.

K r a k o w  1 G r u d n ia  1890.

CZASOPISMO
Wycliodzi i i 15 w miesiaeu.

Zuzytkqwane artykul’y beda 
wynagradzane zaraz.

Inseraty przyjm uja sie po 
eenie 1 '; , ct. za cm.2 je- 

dnorazowego ogloszenia.

Redakeya i Administracya 
ul. Grodzka 29.

Towarzystwa Technicznego Krakowskiego.
T R  E S C :  Odezwa od Zarzadu. — Cyrk w Krakowie (z rycina). — Nowoozesna teelinika i maty prze'mysl. (Dok.) — Notatki techniczne. 

Kronika biezaca.

L. 80.

O D E Z W A .
Zarzad Towarzystwa Tecli. Krak. otrzymawszy od 

Sekcyi Teclinieznej W arszawskiego Towarzystwa po- 
pierania Przemyslu i Handln pismo, w ktörem obja- 
wdono nadziejo, iz do podjetej przez wspomniona 
Sekcye pracy, co do iilepszenia budowy szpitali pro- 
wincyonalnycli, zech cg sie chetni tej sprawie przy- 
czynic przez wypracowanie odnosnych szkicöw, ktö- 
reby w przyszlosci za wzör do budowy sluzyc mogl’y, 
podaje ponizej zamieszczony program do wiadomosci 
z p ro sb a , aby P. T. Czlonkowie Tow. jakotez wogöle 
teclinicy w zawodzie budowniczym pracujacy, szkice 
swoje do tutejszego Zarzadu najpözniej do dnia Igo 
Stvoznia 1891 r. liadeslali.

P R O G R A M

D L A  P R O J E K T U  S EP'I TA L A
w m ieseie prow ineyonalnem .

N a 20 do 30 lo/.ek, oprncowany w lutym i mareu 1890 r. przez 
Komisje wysadzona w Sekcyi Teehnicznej Warszawskiego Oddzialu 

Towarzystwa popierania Przem yslu i Handln.

I. Szpital na 20 do 30 lözek ma w sobie mieseie 
dwa röwnowielkie oddzialy, jeden meski, drugi zeiiski. 
kazdy po 10 do 15 lözek.

§. 2 . Kazdv oddzial ma w sobie obejmowae :
I sal§ na 4 do 6-eiu lözek, o powierzchni okolo 25

lokei kwadr. na kazde lözko.
1 do 3-eli pokojöw, po 2 lözka, powierzchni okolo

60° □  na poköj,
1 do 3-ch pokojöw, na jedno lözko, powierzchnie 

okolo 45° 0  na poköj.
Ihvaga: Zyezeniem jest, aby przynajmniej czesc tych 

pokojöw tak byla ugrupowann, i/J»y w razie po- 
trzeby mozna ja bylo ezasowo jirzvlijczyi’- do 
drngiego oddzialu.

1 sale na dzienny pobyt chorycli nieoblöznie, o po- 
wierzehni okolo 8 ° 0  na kazde lözko oddzialu. Poza- 
danem jest bezposrednie wyjseie z sali na ob.szerny balkon 
lub werende. Sala ta, laczjic sie bezposrednio z sala 
eliorych, a wedle moznosci i z pozostalymi pokojami 
chorycli, stanowi komunikaeye miedzy oddzielnemi po
kojami i zastepuje po czesci korytarz. Zaopatrzona byc 
winua w kran do ezerpania wody i myc-ia rak oraz od- 
plyw dla wody zuzytej.

1 kuchenke podreczna dla naparzania ziölek, przy- 
sposabiania obkladöw itp. Powierzclinia okolo 12 ° 0 .

Miejsca ustepowe, ogrzewane i siluie wenlylowane, 
nie laczace sie bezposrednio z pokojami chorycli, tak 
jednakze rozmieszezone, aby zwiedzanie ich bylo dogo- 
dne i nie niogl’o stac sie powodem zaziebien. Kazdy 
ustpp öddzialowy ma zawierac dwa siedzenia, w meskiin 
dodatkowo i pisuar. Przy ustepie wypada przewidziec 
pomieszczenie oddzielne na 2 kubly wynosne:

1 lazienke o 1 wannie ruehomej, z prysznieem i 2-a 
umywalniami. Pozadanym jest: zlew z kranein c-zerpal- 
nym,  spust do smieei i spust bielizny brudnej, ktory 
moze byc wspölny dla obydwöch oddzialöw.

§. 3. Sala operacyjna, wspölna dla obydwöch oddzia
löw. ma sie dogödnie laczyc z pokojami eliorych ohv- 
dwöch oddzialöw, a nadto sasiadowac i laczyc sie bez
posrednio przynajmniej z jednym pokojem kazdego od
dzialu.

§. 4. Czesc ogölna szpitala ma obejmowae nastepu- 
jace pomieszczenia:

Westyhil, ochroniony od przewiewöw i ogrzany, 
moze sluzyc zarazem i za poezekalnia chorycli przyeho- 
dnicb.

Pomieszczenie odzwiernego lub ströza tu/, obok we- 
stybilu.

Pozadany jest pokoik do przebierania eliorych swie/.o 
przvhywajacyeh: lazienka w tym pokoiku hylahy röwniez 
pozadana, o ile nie sfiowoduje nadmiernych kosztöw.
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K a n c e 1 a r y a.

Gabinet lekarza, lacz%cy sie bezposrednio z kanee- 
larya i mogacy sl'uzyc röwnoczesnie i za sesyonalny.

Sypialnie dla sluzby szpitalnej, a rnianowieie:
Dla sluzby meskioj: 1 poköj na 2 osoby i pomie- 

szezenie parobka.
Dla sluzby zeiiskiej: 1 poköj na 2 osoby i kueharke.
Pozadanem jest pomieszezenie dla 2-ch do 4-eh siöstr 

milosierdzia,
Mieszkanie intendenta ztözone z 3-cli pokoi i knchni, 

oddzielne wejscie jest pozadane.
Poköj felezera
Apteczka okolo 10° □ .
Dom przedpogrzebowy o 2-ch izbaeh.
Kapliezka szpitalna.

Utvaga: Z powodöw hygieniczuych, aby uniknac zazie- 
bien, kapliczke moze zastapic sala dzien na, zao- 
patrzona w oltarzyk zamykany, mieszezacy sie 
np. we wnece sciennej.

Kuchnia.
Pralnia z pomieszczeniem dla magla.
Sklad bielizny czystej i ubrania szpitalnego.
Sklad ubioröw, bedacyeh wlasnoscia chorych.
Mala kamera lub przyrzad dezinfekcyjny, mogacy 

pomiescic przynajmniej poseiel z jednego lözka.
Sklady zywnosci, utensylij, paliwa i slomy na sien- 

niki.
Ustyp dla sluzby.
Lodownia.

Uwaga 1 :  Kuchnia, pralnia, kamera dezynfekcyjna, 
z przynaleznemi sypialniami, mieszkanie in
tendenta itp. moga sie mieseic w oddzielnej 
oficynie lub pawilonie.

Uwaga 2 :  Mieszkanie lekarza nie jest warunkiem nie- 
odzownym, leez moze byc pozadanem. Skla- 
daloby sie natenczas z 4-cli pokoi, przed- 
pokoju, kuchni, spizarki itp.

§. 5. Specjalne wymagania teehniczne sa nastepujace :
Ogölne: Mozliwa oszczednosc i wyzyskanie prze- 

strzeni, nie uwlaezajace jednakze ani trwalosci budowli, 
ani slusznyiu wymaganiom zdrowotnosci. Przynajmniej 
czesci przeznaezono dla chorych, o ile sie mieszeza na 
parterze, powinny byc zaopatrzone w piwnice lub sute- 
reny. Zapobiezenie powstaniu wilgoci w budynku jest 
koniecznem.

§. 6. Szczegolne: Woda i scieki.
Miejsce na studnie powinno byc tak wybrane, aby 

ani z powierzchni ani z warstw gruntowyeh woda za- 
nieczyszczona nie sciekala do studni. Studnia ma byc 
wiec mozliwie oddalona od dolöw kloacznycli itp. zrö- 
del zanieczyszczenia. Studnia sama murowana i do 10-ciu

stöp glebokosci obsypana z boku tlusta i siluie ubita 
glina. Teren w okolo studni przynajmniej w promieniu 
10-ciu metröw szczelnie obrukowany ze spadkiem od- 
srodkowym. Pompa ma dostarczac i bezposrednio wody 
potrzebnej w podwörzu i posrednio sl’uzyc do napelnie- 
nia zbiornika na poddaszu, zkad woda powinna byc roz- 
prowadzona rurami do pralni, kuchni, kuchenek pod- 
reeznyeh, sal dziennych, lazienek, apteezki, sali opera- 
cyjnej i t. p.

Scieki powinny byc wyprowadzone na zewnatrz bu
dynku rurami zelazuemi lanemi, zwentylowanemi i zao- 
patrzonemi w syfony pod zlewami, waunaini itp. Dalsze 
odprowadzenie scieköw zalezec bedzie od warunköw miij- 
scowych.

§, 7. Ustepy: Warunkiem nieodzownym jest wyklu- 
ezenie dolu, czyli jamy kloacznej. W braku kanalizacyi 
zaleca sie zasypywanie kanalu zieinia ogrodowa (pruch- 
niea, lmmusem) lub proszkiem torfowyin. Dla uzytku 
chorych, z braku kanalizacyi i klozetöw, bardzo odpo- 
wiedniemi sa kubly wynosne zasypywane zieinia lub 
torfem. Ustep dla sluzby, przynajmniej na 2 sedesy 
i pisuar, z wejsciem od podwörza, powinien byc zbu- 
dowany mozliwie z uwzglednieniem powyzszych warun
köw t. j. z wykluczeniem wlasciwego dolu kloacz- 
nego.

§. 8 . Ogrzewanie ze wzgledu na oszczednosc zwy- 
klemi piecami dostatecznych wymiaröw. Paleniska pie- 
cowe nie od strony pokojöw z lözkami chorych, aby 
nie niepokoic chorych narzucaniem wegla, roznieeaniem 
ognia, wybieraniem popiolu. Powodowany tem uszczer- 
bek wentylacyi powinien byc zröwnowazony przez nale- 
zycie zaprojektowana wentylaeye sztuczna. Piece powinny 
dac moznosc zagrzania pomieszczen w razie potrzeby do 
20° C., przy mrozaeh ■— 25 25° C.

§. 9. Wentylacya sztuczna ma dzialac zupelnie nie- 
zaleznie od wlasciwego ogrzewania pokojöw. Poniewaz 
wentylacya meehaniczna jest kosztowna w urzadzeniu 
i trudna w utrzymaniu, zwlaszcza w mniejszych mia- 
steczkach, zaleca sie wentylacya przez podgrzewanie po
wietrza i prowadzenie jego w stosownych kanalach 
i scianach.

Warunki nieodzowne takiej wentylacyi beda: 
a) Dostateczne przekroje kanalöw, mozliwie staranne 

ich wykonanie, zwlaszcza tez gladkosc scian kana- 
lowych. Rury kamionkowe sa bardzo odpowiednie; 
z powodu wysokiej eeny zaleca sie je zastapic gla- 
dkiin tynkiem cementowym lub gipsowym. 

bj Dostateczne podgrzanie powietrza doprowadzanego 
i odprowadzanego. Do pokoi wypada wprowadzac 
powietrze swieze, leez nie zimne, a podgrzane na 
temperatury malo co nizsza (I do 2 " 0 .) niz teinpe- 
ratura pokpjowa.
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c) Mozliwose nalezytego dzialania wentylacyi nawet wten- 
czas, gdy pieee si§ nieopalaja, przynajnmiej gdy tem
peratura zewnetrzna nie przewyzsza jesseze 10 C.

d) Wentylacya powiuna destarczac nastepnjaee ilosci 
powietrza swiezego na godzine :
a) Na kazde l'özko przynajmniej 50m3.
}>) W sali dziennej musi byc moznosc zwi^kszania 

wentylacyi do dwukrotnej zmiany na godzine, 
przyczem wentylacya sypialni moze bye czeseiowo 
zmniejszona.

c) Dla sali operacyjnej musi byc moznosc zwieksza- 
nia czasowego wentylacyi, az do ezterokrotnej 
zmiany na godziny, przez czas uzytkowania sali. 
Wzmocnienie to, trwajace stosunkowo niezbyt 
dlugo, moze sie odbywac z uszczerbkiem czeseio- 
wym wentylacyi innydi pomieszczeri.

d) W ustepach powietrze musi byc silniej wyciagane 
niz z pokojöw. Otwor podgrzewanego kanal'u wy- 
ciagowego powinien byc blisko podl'ogi.

§. 10. Podl'ogi w sali operacyjnej, przedpogrzebowej, 
ustepach, pralni itp. powinuy byc asfaltowe, tlisowe lub 
betonowe; w pozostalych zas pomieszkaniacli dla cho- 
rycli drewniane, nasycone pokostem i malowane olejuo 
a przedewszystkiem szczelne.

§. II. Sciany gladkie, bez wyskoköw, katöw, g'zym- 
sbw i t. p. sebronisk drobnoustrojow; katy powinuy byc 
zaokraglone. Sciany malowane olejuo, aby umozliwic ich 
zmywanie, jezeli ze wzgledbw oszczednosci nie cale ma- 
lowane olejuo, to przynajmniej do wysokosci 0 stop.

§. 12. Okua podwöjne, z oberlichtami otwierajacemi 
sie tak aby umozliwic przewietrzanie pokoju bez nadmier- 
nych przewiewow. Zaglebienia pod okiennemi parapetami 
niepotrzebne; najlepsze okna bezparapetowe. Okua po- 
winnv siegac mozliwie blisko sufitu.

CYRK W  KRAKOWIE.

ajränjsä’raköw liczacy z sasiedniemi miastami i gmina- 
K pVU mi do stu tysiecy mieszkancöw niema stalego 

cyrku, a zjezdzajacy co roku przedsigbiorey 
wynajmuja dla dawania przedstawien prowizorycznie 
postawione budynki, ktöre sie nastepnie rozbiera. —■ 
Zwazywszy, ze przedstawienia cyrkowe chetnie by- 
waja vv Krakowie widziane i przez pewne sfery 
publicznosci licznie uczeszczane; ze stawianie bud 
drewnianych nietylko do upiekszenia miasta sie nie 
przyczynia, ale nadto wywoluje pow'azna obawe po- 
zaru i katastrofy, — byloby istotnie na czasie za-

stanowic sie: czy i jakie korzysci odnioslaby Gmina 
budujgc na swoje ryzyko cyrk staly.

Niemajac zamiaru stawiac paralleli miedzy teatrem 
a cyrkiem i nie wdajgc sie weale w rozbieranie kwe- 
styi, czy cyrki i tym podobne przedstawienia maja 
na ogöl wplyw dodatni lub ujemny, uznac, musimy 
przedewszystkiem, ze dla naszego spoleczeristwa zad
nego latwych rozrywek staly sie one potrzeba i ze 
wszelkie rozumowania i nawolywania nie potrafia 
zmienic pod tym wzgledem upodoban naszej publi
cznosci. — A ze przecietna publicznosc do cyrku 
uczeszczajaca znacznie sie rözni od tej, ktöra nawie- 
dza teatr, przeto konkurencyi, dla teatru szkodliwej, 
ze strony cyrku obawiac sie nie potrzebujemy. Podno- 
szgc watpliwosci, czynimy to wiecej dla zaspokojenia 
pewnych skrupulöw, jak bysmy sami w' nie wierzyc 
mieli. — Zreszta rozprawa na ten tem at nie mialaby 
ani dostateeznych podstaw, ani praktycznego celu, 
bo czy Gmina postawi wlasny cyrk, czy nie, — cyrki 
istniec beda u nas, jak istnialy i beda pelne.

Inna przeciez nastrecza sie korzysc, gdyby miasto 
pröcz teatru posiadalo wlasny budynek cyrkowy. — 
Oto oszczedzonoby nam na narodow'ej scenie widoku 
latajacych rusalek, gumowych ludzi itp. produkeyj, 
tylko do cyrku sie kwalifikujacych, a teatr pozostalby 
t e m, czem byc powinien, narodowym przvbytkiem 
sztuki drarriatycznej, na wzör czeskiego »Divadla« 
w Pradze.

Przy budynku cyrkowym stawia sie zwykle stajnie 
z nim zlaczone; a poniewaz towarzystwa cyrkowe 
zjezdzaja tylko na par^ miesiec)' w roku, przeto staj
nie, wolno stojace przez wieksza czesc roku, dalybv 
sie uzyc na jarm arki konskie, menazerye, a cyrk na 
ujezdzalnie, na zgromadzenia przedwyborcze, i na 
röznorodne zebrania, na ktöre sali radnej albo sal 
prywatnych uzywac nie m ozna, jako za szczuplych, 
lub po prostu uzywac szkoda. —• Zwlaszcza zastoso
wanie budynköw cyrkowych na ujezdzalnie i jarm arki 
konskie z naciskiem podnosimy, bo wiadomo nam 
jest, ze ujezdzalnia pod Kapucynami za malo sie 
gminie resztuje, a plac jaki zajmuje w niedlugim cza
sie na co innego potrzebnym sie okaze.

Tyle co do ogölnych korzysci, jakieby miasto 
z posiadania wlasnego stalego budynku cyrkowego 
odnioslo. — Jakze sie teraz przedstawia projekt nasz 
jako interes?

Budynek o rozkladzie obok naszkicowanym, zbu- 
dowany z cegly i drzewa (sciany pruskie), o czesciach 
konstrukcyjriych murowanych, slupach zelaznych, z da- 
chem zelaznym , ogrzewany, gazem oswietlony, mie- 
szczacy iooo  widzöw, stajnie na 40 koni, bufet



z kuchnia, przedsionek, kase, biuro dyrekcyi, sklady, 
garderoby nad stajniam i, — 
o powierzchni zabudowanej 1050 m 2 
kosztowalby po . . Zlr. 27 za m 2 =  28.350 Zlr.
powiedzmy okraglo . » 30.000

Stawiajac budy prowizoryczne, placa obeenie wias- 
ciciele cyrköw nastepujace kw oty :
Za postawienie i rozebranie budynku z ma- 

teryalu, wypozyczonego na 1000 osöb
i 40 k o n i ........................................................Zlr. 1600

Za urza.dzenie g a z o w e ........................................ » 260
Gminie placowe za 60 dni po 3 Zlr.

Gdyby przeto przed- 
siebiorey cyrkowi, co roku 
do Krakowa zjeZdzajacy 
placili Gminie tylko tyle, 
co dotad, to sam dochöd 
z cyrku stanowilby 7 °/0 od 
wlozonego kapitalu , tem 
samem bylby bardzo ko- 
rzystnie ulokowanym. —
A nie bedzie to za smia- 
lem przypuszczeniem, gdy 
powiemy, ze z samego wy- 
najmowania budynku na 

przedstawienia cyrkowe 
wiekszego dochodu jak \vy- 
zej obliczony oczekiwac 
mozna. Przedsiebiorca che- 
tnie zaplaci i 2O °/0 wiecej, 
gdy bedzie rnial budvnek 
wygodny, ogrzany, a co 
najwazniejsza bezpiecznj-, 
bo wtedy nie naraza calego 
swego mienia na strate lub 
mniejsza od ubezpieczenia 
premia placi.

Dochodu zjarm arköw, 
stajen, wypozyczania sali 
nie bierzemy juz w rachu- 
be, niechcac sie zapuszczac 
w öbliczenia mniej lub 
wiecej fikcyjne — dochöd 
ten w najgorszym razie na 
konserwaeye budynku i 
umorzenie wlozonego kapitalu, zdaniem naszem, wy- 
starczy.

W  zestawieniu danin, ktöre skladaja przedsiebior- 
cy cyrkowi, pominelismy dziesiecine placona teatrowi, 
bo ta  na obliczenie zyskownosci przedsiewziecia nie

wplywa. — Nalezy wszakze podniesc tu ta j, ze dzie
siecine te placi cyrk teatrowi rzadowemu a przynaj- 
mniej przez Rzad subwencyonowanemu. — Poniewaz 
teatr nowy stanie sie miejskim, a subwencya rzadow'a 
praw'dopodobnie ustanie, nalezaloby zawezasu posta- 
rac sie o przyznanie przez Rzad Gminie podobnego 
prawa pobierania dziesieciny na rzecz teatru od przed- 
stawien cyrkowych i t. p., aby szkodliwa teatrowi 
konkurencya podobnych widowisk ograniczyc.

Kwestya obrania miejsca pod budowe cyrku nie 
jest do rozwiazania latwa. — Cyrk musi stac w miescie, 
a komunikacya do niego powinna byc dogodn^. Za 
najwlasciwsze na ten cel miejsce uwazamy ulice Die- 
tlow'ska od strony Skalki, w odleglosci okolo 300 rne-

tröw od ulicy Krakowskiej. 
Za wyborem tego miejsca 
przemawiaja w'zgl^dy pra- 
ktyczne i estetyczne.

Ulica sama, jest tak 
szeroka (58 m.), ze cyrk 
naniej wygodnie pomiescic 
sie moze, a po bokach zo- 
staje do przejazdu w naj- 
wezszem miejscu po 12^2 
metra; gdyby to bylo malo, 
mozna naokolo cyrku stwo- 
rzyc plac jeszcze szerszy, 
bo miejsce jest calkienr nie- 
zabudowane. — Punkt ten 
lezy mniej wiecej w srodku 
miedzy Stradomiem i re- 
szta miasta od pölnocy, 
a Kazimierzem z Podgö- 
rzem od poludnia, — ko

munikacya ulatwiona 
przez tramwaj.

Ulica Dietla jest bez- 
watpienia jedna z najwie- 
kszych i najzdrowszych 
w m iescie; stanie sie je 
dna z najpiekniejszych, 
gdy bedzie po obu kon- 
cach dla oka zamknieta. 
T a  rozlegla i okazala 
ulica, dvvoma rzedami pie- 
knych kamienic obramo- 
w ana, gubi sie w prze

strzeni, robiac wrazenie weale nieestetyczne czegos 
nie dokonezonego czy nieskoriezonego, jak prze-
cinka w lesie milow'ej dlugosci. — Postawmy na
jednym jej koricu budvnek przyzwoity o formach ar- 
chitektonicznych, a bodaj cyrk ze swoja rotunda i fa-
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sada, a bedziemy mieli pozgdane zamkni^cie perspek- 
tywy, tarn, gdzie dzisiaj pustka. — W  podobny, acz 
bogatszy sposöb rozwiazano w Pradze perspektyvve 
placu W aclaw a, przypominajacego bardzo nasza ulice 
D ietla, stawiajac na görnym jego koncu i na osi 
tegoz placu wielki gmach Muzeum czeskiego. Budy- 
nek cyrkowy nie zaslanialby wcale widoku na Skalke, 
ktöra jest na boku, — ale za to zaslonilby nieco 
ulic§ Dietlowska od zachodnich wichröw, ktöre w zi- 
mie sa czestokroc bardzo dokuczliwemi, — a od 
W isly zupelnie otwarty przystep majfi,.

Poddajemy projekt nasz pod rozwage czlonkövv 
Rady m iasta, z zyczeniem, aby go za swoje dziecko 
przybrali — w innym razie inicyatywa nasza bedzie 
dla miasta nieplodna, dlatego, ze jezeli miasto cyrku 
nie wybuduje, postawi go kto inn)', a z wielu wzgledöw 
wolelibysmy, aby Gmina wraz z teatrem zatrzymala 
w reku monopol widowisk cyrkowych. — W szak 
od lat paru jest na porzadku dziennym kwestya pod- 
niesienia dochodöw m iejskich; to co proponujemy 
zmierza wlasnie do tego ce lu , nie watpimy przeto, 
ze W ladze miejskie zwröca na projekt nasz zyczliwa 
uwage, i ocenig go, jak na to zasluguje.

1J. M .
--------

Nowoezesna technika i maly przemysl.
• • •

(Dokonczenie.)

arlsbadzki wykonywal dawniej reeznie nie 
jak 20 igiel do szycia dziennie; z pomoca 
maszynowej robi kazdy robotnik dziennie 

najmniej 5.000 igiel'; szpilek, ktörych dawniej robiono 
dziennie 450, teraz robi si§ 12.000. Ohociaz olbrzymie 
postepy nowoczesne na polu maszynowycli wynalazkow 
i swietuy rozwöj wielkiego przemyslu sa najglöwniej- 

.szymi wrogami rzemiosla, to jednak takie czyimiki moga 
tylko sciesniac obreb pracy rzemieslnika, ale mu go 
odebTae nie sa w stanie. Tylko majster musi sitj starac 
bardziej, anizeli dawniej, o wyrabianie dobrego towaru 
i przyswoic sobie nietylko wyzsze praktyczne, ale takze 
teoretyczne wyksztalcenie.

Wielkoksiazece Baderiskie ministeryum spraw we- 
wnetrznych w jednej ze swych opinij uwaza iuzne sta- 
nowiska pojedynczyeh rzemiesluiköw i daremnosc usi- 
l'owah o pokouanie tej przeszkody, za wlaseiwie dzial'a- 
jace przyczyuy sciesnienia malego przemyslu.

Z drugiej strony nie mozna powatpiewae, ze zasto- 
sowanie maszyny bylo tym czynnikiem, ktöry pewnym

wiei
prac

przemyslom dopomögl do wiekszego razrostu, to znaczy 
do fabrycznego ruebu. Zrodlami sil, ktöre wprowadzono 
na uslugi malego przemyslu, sq.: sila ciezkosci i sila 
porna wody i ruchomego powietrza; dalej zwiazane na 
razie zrödla sily materyalöw palnych, z ktörych sie 
wytwarza pracujaca moc pary, rozgrzanego, zgeszezonego 
lub rozeieriezonego powietrza, elektryc-znosci itd. Sil nie 
maszynowe, jakie mozna powolae do zadan malego prze
myslu, dadza sie podzielie ua 7. klas, a mianowicie; 
maszyny o sile wodnej (kolbowe i turbiny), maszyny 
oparte na ogrzanem powietrzu, maszyny o sile gazu,
0 sile petroleum, male maszyny parowe, maszyny elek- 
tryezue i maszyny z sila rozrzedzonego lub zg^szezo- 
nego powietrza.

Stosowmie do jednej z prac inzyniera B. 0. lvnoke. 
koszta jednej sily konia przy ruebu 10 -godzinowym
1 zastosowaniu röznych systemöw maszynowych, przed- 
stawiaja sie uastepujaco: przy maszynie z sila gazu 3'40 
marek; przy malej maszynie parowej 3'75 marek; przy 
maszynie poruszanej sila petroleum 3'90 marek; przy 
maszynie z sila ogrzanego powietrza 4'20 m arek; przy 
maszynie z sila wodna 19 marek; robotnik 25 marek.

Zatem koszta ruelm najbardziej uzywanych silni ma- 
szynowycb nie röznia sie zbytnio od siebie. Maszyny
0 sile gazu i wodv, wymagaja wogölnosci odnosnycb 
przewodöw; z tego powodu znajduja zastosowanie giöwr- 
nie w miastacb. Silnie poruszane petroleum nie w7yklu- 
ezaja niebezpieczenstwa pozaru przy uieostroznej obsludze. 
Maszyny, oparte na sile goraeego powietrza i male parowe, 
potrzebuja najwiecej nadzoru. Juz w r. 1867 zapropo- 
nowal Siemens wprowadzenie motoröw robotniczych, 
poruszanych elektrycznoscia; wszakze wöwezas porzucono 
te mysl z powodu, ze dzienne koszta zostaly obliczone 
na 6'40 marek przy wyniku 5 metiiöw kilgr. na 
Sekunde.

ßeuleaux uwazal röwniez za konieczne zrzee sie elek- 
trycznych motoröw. Tymczasem angielski tizyk Graves 
zasluzyl sie dla sprawy wprowadzenia elektrycznosci 
jako sily motorycznej, tak ze obeenie juz i Berlinskie 
Towarzystwo ..Elektricitätsgesellschaft“ zaopatruje liczne 
warstaty przemyslowe tania sila. Sila konia kosztuje 
dziennie przy 10-godzinowym ruchu — 3 5 5  marek; 
wlacznie z kosztami sprawienia motoru, smarowania
1 obslugi — 6'30 marek. Slycbac w liajnowszym czasie, 
ze to Towarzystwo ma znizyc koszta elektrycznego ruchu 
i zejdzie prawdopodobnie na 1 '50 marek — do 2 marek 
za dzieii. i sile konia.

W Zürichu zaczeto motory, sluzace do recznego 
obrotu, wprowadzac w rueb za pomoca wysoko-preznej 
woily; wieksze doswiadezenia wykonano w tym kierunku 
w Hull i wr Londynie. W' Genewie czerpie sie potezna 
sile z regulowTanego Rodauu za pomoca 20 turbin o sile
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210 HP; z tego zrödla zasila sie dotychczas 175 1110- 
toröw — woda naprezona do 15. atmosfer.

Magistrat miasta Gonewy orzekl: „Musimy pröbowac 
udostepnic robotnikowi tania sile ruchu, — jezeli nie 
dla uzdrowienia soeyalnego kryzis, to vv kazdym razie 
jako srodka ku zmniejszeniu jego niebezpieczeirstw. Po 
jezeli sile mozna z centraluego miejsca raiec w kazdym 
domu z röwna latwoscia, jak swiatlo i wode, to w ten 
sposöb rozwiazemy przynajnmiej czesc zadania; gdyz 
robotnik stanie sie znöw swoim wlasnym panem.“ AVie- 
my, ze w Ameryce powznoszono centralne miejsca dla 
wytworu pary, z ktörych mniejsze i wieksze zaklady 
przemyslowe bywaja zaopatrywane w par§ do porusza- 
nia motoröw.

0  atmosferycznem powietrza jako silni powiada Iieu- 
leaux: ..AY atmosferycznem powietrza musimy widziec 
dzwignie sil’y o wielkiej wartosci, bo jestto materyal 
lekki, jak gaz. pozwala sie z malern tarciem prowadzic 
rurami i ine wnosi do izby maszynowej zaduych wyzie- 
wöw, szkodliwych zdrowiu.“ Atmosferyczne powietrze 
nzywane bywa w rozcieiiczonym i zgeszczonyui stanie. 
Zaklad pierwszego rodzaju jest od pieciu lat w ruchu 
w Paryzu w tak zwanem: „Societe de distribution de 
force motrice a domicile au moyen de l'air rareiie.“ 
Cena wynosi w Paryzu za godzine przy 3 metr. klgr. 
9-3centimy; przy 6 m. klgr. — 15'2 cent.: przy 12 
m. klgr. — 19'7 cent.; przy 24 mklg. — 26’8 cent.: 
przy 40 mklgr. ■— 41*7 cent.; przy 80 mklgr. — 53 
cent. Towarzystwo, ktöre w r. 1885 rozpoczelo 90 HP., 
rozporzadza obeenie przeszlo 300 H P .: siec rur, pier- 
wotnie w dlugosci 800 metröw, liczy obeenie 3 kilo- 
metry. Drugie Towarzystwo w Paryzu: „Compagnie 
Parisienne de 1‘ air eompriine, procedes \ ictor Popp“, 
pracuje 7. parowemi maszynami o 3.000 HP. razem 
i wytwarza dziennie 100.000 cbm. powietrza o 5,5 
atmosf. preznosci. Siec rur ma 22.5 kilometröw dlugosci.

AY Birmingham, Leeds i Belfast istnieja röwniez 
zaklady, oparte na sile zgeszezonego powietrza, wzgled- 
nie, urzadzenie ich powstaje obeenie na wielka skale. 
Zaklad w Birmingham otrzymuje w pierwszym okresie
15.000 HP., — a w kazdym z dwöch dalszyeh okresöw 
ma otrzymac o 15.000 HP. wiecej z siecia rur 30 kilo
metröw dluga. Przedsiebiorstwo w Leeds jest projekto- 
wane na skale jeszeze wieksza: ma dochodzic 500 kmtr. 
dlugosci. Zaklad w Belfast jest przeznaczony dla war- 
statu budowy okretöw z 30 kmtr. dlugosci. Zakladöw 
opartych na sile wodnej pracuje w Szwajcaryi jeden, 
we Fraueyi dwa, w Anglii piec; wszystkie razem o sile
60.000 HP. AYidzimy, ze maly przemysl — jak zostal 
uposledzony przez maszyne, tak moze znöw byc pod- 
niesiony przez nia na wyzsze stanowisko, i trzeba sie 
dziwic, ze kwestya dostarczenia sily dla malego prze

myslu, nie stanela jeszeze na porzadku dziennym roz- 
praw naszych parlamentarnych reprezentacyj. Technik 
zanadto malo jeszeze owladnal ekonomiczne spoleczne 
stosunki; a przeciez technikowi zavvdziecza sie, w glöw- 
nej czesci postepy naszego czasu. AY miare, jak za przy- 
czynieniem sie techuika wzrasta czas, ■— powinnoby 
wzmagac sie takze jego znaczenie — stanowisko tech- 
nika. Ze wzgledöw ogölno ludzkich, teehnik nie powi- 
nien stac zdaleka od malego przem yslu; owszein, po- 
winien cz§sto wstepowac do warstatöw, aby szukac 
nowego pola dla swej dzialalnosei, aby pomagac stanowi 
przemyslowemu i obecny obywatelski porzadek utrwalic 
na szerokiej podstawie.

AY tym zamiarze tez postawil prelegent w izbie de- 
putowauych znany swöj wniosek o organizaeye paiistwo- 
wej sluzby budowniczej, ktöry wydzial budzetowy przyjal 
za swöj i ktöry zostal röwniez przyjety przez izbe po- 
slöw, tak ze sie mozna spodziewac zbawieniiego skutku.

N O T A T K I  T E C H N 1 C Z N E .

Azbestowo-miedziane pierscienie zeszczelniajace.
AViadomo, ze wszelkie dotychczas nzywane przy rurach 
i kotlach parowych materyaly zeszczelniajace sa nie- 
trwale, jak kauczuk, azbestowa tektura lub sznur, olövv 
itp. Fachowe pisma podnosza ostatniemi czasy zalety 
nowego srodka uszczelniajacego, jakim jest ten sam 
wprawdzie sznur azbestowy krecony, jednak osloniety 
miedziana rynienka. AAT rynienke odpowiedniej wielkosci 
i ksztaltu zaklada sie sznur azbestowy, a materyaly te 
daja spojenie szczelne i trwale. Przy scisuieciu szpara, 
bedaca zawsze od zewnetrznej strony zamyka s i e; — 
wyrabiane bywajfj, takze pierscienie zamkniete, azbesto- 
wym sznurem przewleczone; te ostatnie szczegölniej do 
uszczelniania pokryw wlazowych w kotlach zalecic mozna. 
Firma, wyrabiajaca pierscienie azbestowo-miedziane jest 
„Paul Lechler, Stuttgart — lilia Hamburg“ .

(Zeitung für Gas- u. Wasserfach).
Swiatlo elektryczne w sklatlach materyalöw pal- 

nych daje wieksze bezpieczeiistwo od lamp ochronnych 
Davy’ego, bo w clnvili pekniecia gruszki szklannej w- 
lampce zaröwej swiatlo w okamgnieniu gasnie. Zalecic 
mozna w tvni celu przyrzad skladajacy sie z malej ba- 
teryi o szesciu elementaeh cynku i weg'ia napefnionych 
salmiakiem, malej lampki Edisona o 6 Yoltacli i i»rzy- 
cisku do zapalania i gaszenia. Lampka swieci przez kwan- 
drans, poczem 20 minut nmsi byc w spoczynku; czas 
ten wystareza do cliwilowych manipulacyj przy przele- 
waniu cieczy zapalnych w piwuicach, a ktöre powoduja 
zbyt czesto oplakane katastrofy. Za pomoca kommutatora 
mozna kolejuo gasic jedn§, a zapalac druga lampke 
i trzecia •— wszakze dwie röwnoczesnie przy tym apa- 
racie swiecie sie nie moga. — Baterya potrzebuje od- 
nowienia cieczy 2 lub 3 razy do roku.

(Zeit, für Gas- u. Wasserfacli). .
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Elektryczne swiatfo fukowe z reflektorem od dofu.
Dki zl'agodzenia blasku swiatl’a elektryczuego lukowogo 
niewystareza oslanianie baniami matowemi, przynajmmej 
w pewnych razach, gdzie wzrok silniej natezac trzeba. 
Towarzystwo elektryczne berliiiskie uzywa w tym celu 
z korzyseia reflektorow odwröconycli, zasl'aniajacyeh 
lampe o j rlol’u, a rzucajacych swiatl'o 11a bialy sutit, 
zkad odbite i rozproszone oswietla cala przestrzen w spo
sob dla oka przyjemny, do oswietleuia dziennego zu- 
pel'uie zblizony.

(Zeitung für Gas- u. Wasserfach).

Co oszczedniejsze, gaz czy elektrycznosc? Na to
pytanie moznaby w odpowiedzi kilka arkuszy zadruko- 
wac.‘— Ograniczymy sie na razie 11a podniesieniu glo- 
wniejszych momentow poröwnawczych.

Swiatl'o elektryczne konkurowac moze z gazowem 
tylko wtedy, gdy jest fabrycznie, ze tak powiemy, wy- 
rabiane, to jest z centralnyeh stacyj elektrycznycli dostar- 
c-zane — w przeciwnym razie bedzie dopöty zbytkownem, 
polu sil'a motoryczna tansza nie bedzie. — Mimo tego, 
swiatl'o elektryczne nawet przez eentralny zaklad dostar- 
czane, jest dla konsumenta w dzisiejszych warunkach i 
drozszem od gazu, bo go oszczedzaö nie mozna. — (iaz 
placi sie od liezby metrow szescieunych, a konsument 
moze dowolnie zapalac lub gasic swoje plomienie stoso- 
wnie do istotniej potrzeby; swiatl'o elektryczne opl'aca 
sie, od larapki, a konsument oszezedzic nie nie moze 
i swieeac wszystkie lampy, gdy tego niepotrzeba swiatl'o 
marnuje, a gaszac czesc placi za to czego nie zuzytko- 
wal, poniewaz i tak codziennie ta sama ilosc elektryez- 
nosci bedzie um porachowana. Tu jest gldwna przeszkoda 
w rozpowszeclinianiu sie swiatl’a elektrycznego, a usunie 
ja dopiero wyualezienie przyrzadu mierniezego, odpowia- 
dajaeego gazomierzowi.

M . 7).

K R O N I K A  B I E Z A C A .

Personalia  — Ifarol Lisiewicz, autoryzowany inzynier budowy, 
z siedziba urzedowa w Przeworskn, ztozyt dnia 27 paidziernika 
1890 r. przepisana przysioga.

— Pan  Minister wyznan i oswieeenia zamianowat suplenta 
w c. k. wyzszem gimnazymn w Stanistawowie, dra Ja n a  Eajew- 
skiego, rzeczywistym nauezyeielem mnteinatyki i fizyki w c. k. 
szkole przemystowej w Krakowie.

— Maksymilian Nitseh, arehitekt i obywatel m iasta Krakowa. 
zm art w zesz-tym- miesiaou w 46 roku zyeia. Do prae zmartego 
w Krakowie miedzy innemi nalezato stylowe przerobienie pataeu 
ksiazat Gzartoryskleh w ulicy Stawkowskiej, pataeu ksiazat Lubo- 
m irskieh przy ulicy sw. Jana ,  oraz wybudowanie wielu okazatyeh 
domow. Zmarty arehitekt po ukonezeniu studyöw w Krakowie, 
ksztateit sie w akademii berliiiskiej i tarn rowniez odbyt pierwsze 
lata praktyki. Nastepnie praeowat przy budowie linii kolejowej 
Lwow-Tarnopol, poki nie osiadt stale w Krakowie.

. — W W iedniu zm art nagle na  apopleksye bardzo szanowany 
jako eztowiek i bardzo eeniony jako inzynier Zyginunt Komarnieki, 
naezelny inspektor kolei paiistwowych. Zmarty Jiezyt lat, 52. Nauki 
skonczyt w Paryzu . a wstapiwszy do stuzby w administraeyi ko

lei, dostuzyt sie wysokiego stanowiska i zdobyt sobie ogölne po- 
wazanie.

— W  Lugano zm art profesor niemieekicj politeebniki w Pradze, 
K u d o i f  H a r l a e l i e r ,  eztowiek, ktory praeami na polu hydro- 
m etryi i iiydrografii zjednat sobie stawe znakomitego speeyalisty.
Z dtuzszego zyeiorysu, ktory zamiescito ezasopismo „Scbweizeri- 
sehe Bauzeitung“, ezerpiemy szozogoty, ze E. H. urodzit sie 21 
W rzesnia 1842 r. w Seliöfflidorf w Szwajcaryi; juz w roku 1860 
wstapit do inzynierskiej szkoty na  Polyteeiiniee w Ziiriehu i po 
skohezeniu studyöw w trzech latach. przeszedt do praktyki budo
wnietwa kolejowego. Azeby sobie zapewnie trwalsza egzysteneye, 
zajqt znöw po trzech latach stanowisko ponioeniezego nauezyeiela 
i docenta na Zwiazkowej Politechnice w Ziiriehu. D ziatat tu szeze- 
golnie pod Culmannem, eo mu nastreezyto pozadany powöd i spo- 
sobnose do znaeznego rozszerzonia i pogtebienia umiejetnej wiedzy. 
Po trzech dalszyeli latach w jesienj r. 1869 otrzym at H. wezwanie 
do objeeia profesury na  Polyteeiiniee w P radze, ale dopiero po 
dtuzszej rozwadze uczynit zadosc temu powoianiu, bo wielkie przy- 
wiazanie do ojezystego kraju utrudniato mu rozstanie sie ze Szwaj- 
carya.

Dziatalnose w Pradze nie odrazu mu otwarta droge do pö- 
zniejszej speeyalnosci, bo m usial pracowac na ogolnyeh polacli 
nauczyeielskieh: budownietwa wodnego, drög i kolei zelaznyah. 
Dopiero pözniej, wskutek rozdzielenia politeebniki na niemiecka 
i czeska, ograniczyt H. swa dziatalnose na scislejszy zakres liy- 
drometryi i Iiydrografii. Jako eztonek hydrografieznej Komisyi krö- 
lestwa Ozeskiego nie tylko wykonat dla tego kraju roboty wielkiej 
wartosci, leez nadto oryginalnoscia tych robot, nowemi metodami 
i udoskonaleniem instrumentöw mierniezyeh przyezynit sie do isto- 
tnego postepu i rozwiniecia umiejetnosci. Liezba jego pism jest nie 
111 a t a ; nie elieemy rozstrzygae, czy szereg podany n iz e j, jest zu- 
petnym. Z pod piöra H arlaehera wyszty w stosunkowo krötkim 
czasie: wydawane przez hydrograficzna komisye Krölestwa Ozeskie
go jedne po drugieh: Eoezne sprawozdania 0 hydrometrveznyeh 
robotacli i obserwaeyaeh od r. 1885, — obszerne dzieta, ktörych 
zestawienie wymagato poteznej praey, — jako tez ksiazka: Pornia- 
ry w Labie i Dunaju i hydrometryczne aparaty i metody autora,

W interesie doswiadczalnej liydroteclmiki przyehodzi wielc-e 
zatowac, ze taka potezna site jak Harlaelier, smiere juz po tak 
krötkim czasie odwotata z pola praey.

— Viceprezydentem kr. miasta P rag i zostat wybrany arehitekt 
Gregor.

Lioytacye. — Celem oddania w przedsiebiorstwo dostawy szu- 
tru  na droge Zngörze, Eadoszyee w latach 1891. 1892, i 1893 od- 
bedzie sie w c. k. Starostwie w Sanoku dnia 10 Grudnia r. b. 
0 godzinie 12 w potudnie publiezna licytaeya za pomoea ofert pi- 
semnyeh.

Cena fiskalna za 1550 metrow szese. szutru w r. 1891 dosta- 
vric sie mnjaeego wynosi 2555 zta, 85 et.

W arunki tej dostawy mozna przejrzec w c. k. Starostwie w Sa
noku gdzie takze w wyzej oznaezonym  dniu i godzinie wniesione 
bye maja oferty pisane 11a blankietaeli urzedowyeii lub na röwno- 
brzmiaeyeh odpisaeh tyehze, ktöre w 5 procentowe od sumy po- 
wyzszej wadyum zaopatrzone bye winny.

Oferty wniesione po oznaezonym term inie, albo nieutozone 
wedtug blankietu urzedowego albo tez niezaopatrzone w nalezyte 
wadyum albo zlozone w innym  urzedzie nie bedq uwzglednione.

— C. k. Dyrekeya ruehu kolei paristwowyeli we Lwowie rozjii- 
sa ta  lieytaeye na dostawe zwiru rzecznego i kopanego, oraz na do- 
stawe kamienia tam anego i eiosowego dla röznyeh przestrzeni na 
liniaeh Stryj-Stanistawöw, Stanistawöw-Husiatyn, Lwöw-Czerniowee 
w roku przysztym dostarczyö sie inajaeycli. Blizsze szezegöty licy-
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tacvi oraz wykaz ilosei i jakosei dostarezye sie majacyeh matery- 
alöw — wraz z wzorem ofert przejrzec mozna w Dyrekcyi ruchu. 
Oferty wnosie nalezy najpözniej do 5 grudnia b. r. do 12 godziny 
w potudnie do Dyrekcyi rucliu wc Lwowie. Otwarcie ofert nastapi 
w dniu licytacyi o godzinie 2-giej z potudnia. — W adyum do 
ofert wynosic ma 5°/0 wartosci oferowanycli materyaiöw a oferty 
moga opiewae badz na  catosc przedsiebiorstwa badz na jego po- 
jedyncze czesci.

Konkursa. — Eada zarzadzajaca Towarzystwa drogi zelaznej 
Warszawsko - Wiedenskiej ogtosita konkurs na wypraeowanie pro
jektu nowego dworca pasazerskiego na staeyi Warszawa.

Pragnaey wziac udziat w rzeezonym konkursie zechca zgtosic 
sie do Dyrekcyi dr. zel. W arszawsko-W iedeiiskiej dla otrzymania 
szczegötowego program u wraz z potrzebnemi planam i miejscowosci, 
na ktörej ma stanac dworzec.

Jednoczesnie z ogtoszeniem niniejszego konkursu ustnnowiono j  

Komitet budowy nowego dworca. Konntet ten sktadajn : Inzynier, 
generat-major Palicyn . Prezes Rady /arzadza jace j; Leopold Kro
nenberg, Vice-Prezes Rady zarzadzajacej; inzynier Stefan Zielin- 
sk i, zastepea cztonka Rady zarzadzajacej; oraz Karol Sulikowski, 
dyrektor drogi. Dwaj ostatni eztonkowie beda udzielali interesowa- 
nym, w razie potrzeby, blizszych wskazöwek i wyjasnien.

Projekt konkursowy winien byc przestany na reee i za po- 
kwitowaniem sekretarza gtöwnego Rady zarzadzajacej najpözniej do 
8/20 maja 1891 r. do godziny 12 w potudnie. Do kazdego pro
jektu dotaczona byc w inna zapieezetowana koperta z nazwiskiem 
i adresem autora i opatrzona godtem . zamieszczonem röwniez na 
projekcie.

Autorom trzec-h najlepszych projektöw, wypracovvanyeli podtug 
zasad i warunköw w programie konkursu wymienionycli, przyznane 
beda nngrody nastepujace:

Pierwsza nagroda w sumie rub. 3000.
D ruga , „ „ „ 2000.
Trzecia „ „ „ 1000.

Trzy nagrodzone projekty stana sie wtasnöscia dr. zel. W ar- 
szawsko-Wiedehskiej. Pozostate zas wraz z nierozpieczetowanemi 
kopertami beda wydane autorom w terminie wyptaty przyznanyeli 
nagröd za zwrotem udzielonego im pokwitowania.

Jezeli projekt, ktöremu przysadzona bedzie pierwsza nagroda, 
uznany zostanie opröcz tego za zupelnie odpowiedni do budowy 
i do przedstawienia bez waznych zmian na zatwierdzenie W tadz 
rzadow ych, w takim razie autor projektu opröcz wyzej wymienio- 
nej nngrody otrzyma dodatkowego wynagrodzenia rub. 1000 pod 
warunkiem . azeby najdalej w ciagu jednego miesiaea wprowadzit 
do swego projektu wszystkie drobne zmiany, jakie dla przedstawie
nia projektu na zatwierdzenie moga byc przez Zarzad drogi wskazane.

Opröcz trzeeh pierwszych nagrodzonych projektöw, autoröwie 
trzech pastepnych, pod wzgledem wartosci czyniacych zadosc wa- 
runkom konkursu, po rozpieczetowaniu za ich zgoda kopert z na- 
zwiskami, otrzym aja po 500 rubli jako zwrot kosztöw na wykona
nie projektu poniesionych, projekty zas beda zwröcone ich autorom.

Przyznanie nagrody i wybör projektu do budowy nie daja 
prawa autorowi do kierownictwa a nawet udziatn przy budowie. 
W ybör prowadzacego roboty bedzie w zupelnosci zaleznym od uzna- 
nia Rady zarzadzajacej dr. zel. Warszawsko-Wjedenskiej.

Sad konkursowy, ziozony z 9 osöb, stanowic beda opröcz wy- 
branyeh czlonköw Rady zarzadzajacej zaproszeni przez niat kompe- 
tentni teehnicy. Nazwiska sedziöw beda w swoim czasio ogtoszone.

Wyrok sadu konkur. owego bedzie ogtoszonv najpözniej 8/20 
lipca 1891 roku, poezem najdalej w ciagu jednego miasiaea od 
chwili ogtoszenia wyroku przyznane nagrody beda wyptacone 
w kasie gtöwnej drogi zelaznej W arszawsko-Wiedenskiej.

Posady do zajgcia. — N a podstawie uehwaty Rady miejskiej 
w Tarnowie z dnia 18 listopada b. r. rozpisano konkurs na  po
sade praktykanta budownietwa przy tarnt. M agistracie z placa ro- 
ezna w kwocie 600 zla. na  razie prowizorycznie obsadzic sie ma- 
jaem

Kompetenci winni podania swe wniese do M agistrate m iasta 
Tarnowa najdalej do dnia 20 grudnia b. r. i podania te zaopatrzyc 
w dowody:

1) iz nie przekroczyli 40 roku zycia,
2) iz ukonczyli jeden ze zakl'adöw technieznyeh,
3) iz w-Iadaja jezykiem polskim i niemieckim w slowic i pi- 

smie a zarazem
4) wykazali i dotychczasowa praktyke zawodowfi i dolaezyc
5) opis przobiegu zycia.
W obrebie e. k. galieyjskiej krajowej Dyrekcyi skarbu bedzie 

obsadzona jedna posada Nadgeomefry ewideneyjnego w IX  klasie 
rangi z systemizovvanemi poborami dla powiatu pomiarowego Tar- 
nowskiego z siedziba w Tarnowie tudziez ewentualnie i pod za- 
strzezeniem pözniejszcgo oznaezonia stanowiska sluzbowego jedna 
posada geometry ewideneyjnego 1 klasy w X. klasie rangi z sy- 
stemizowanymi poborami, jedna posada geometry ewideneyjnego 2 
klasy w XI klasie rangi z systemizowanemi poborami, jedna posa
da elewa ewideneyjnego z adjutum  w kwocie rocznych 500 zla. 
wreszcie jedna posada nieadjutowanego elewa ewideneyjnego.

Kandydaei o jedna z wyz wymienionycli posad maja swo po
dania nalezycie udokumentöwane przy wykazaniu warunköw, pra- 
wem przepisanych, osobliwie wyksztalcenia teehnicznogo, zupelnej 
znajomosei niemieckiego i krajowyeh jezyköw, flzyeznego-uzdolnie- 
nia niemniej dotychczasowej siuzby wzglednie zatrudnienia wniese, 
a to ei, ktörzy sa juz w sTuzbie panstwowej, przez swa Wtodze 
przelozonn, inni zas przez e. k. Starostwo w ktörego obrebie stale 
zamieszkuja, w terminie dwutygodniowym do c. k. krajowej Dyrek
cyi Skarbu we Lwowie.

R öine . —  Kautsky. slynny dekorator wiedenSki, nadworny maiarz 
teatröw Burgu i Opery, nadesta l na  wystawe krakowskiego Towa- 
rzystws sztuk p ieknych , nieslyehanio zajmujaey szereg szkicövv 
do dekoraeyj teatrainyeh, ktöre tak sztuka perspektywiczna-, jak 
dokladnoseia arcbeologieznych szczegölpw, a przedewszystkiem wdzie- 
kiein baryv i scenieznego ukl'adu kompozycyj, stanowia nieoceniony 
m ateryal do stndyowania tajniköw dekoraeyjnego malarstwa. Wsröd 
kolekcyj zwraeaja przedewszystkiem na siebie uw age: dekoracya 
z III aktu „Aidy“ ze seena przepol'owiona na dwojer na dolo vvie- 
zienie, na görze sw iatynia egipska ; sala na W artburgu do II aktu 
„Tannhäusera“, Forum  rzymskie, wedlug najnowszyeli badaii ar- 
cheologicznycb zrekonstruowane do „Juliusza Cezara“ Szekspira; 
ementarz z posagiem komandora na konip, do Mozartowskiego „Don 
Ju an a“; zamek Heidelbergski oswietlony i wiele innych piekpyeb 
motywöw.

— W W arszawie zawiazala sie spölka kapitalistöw, ktörej eejom 
bedzie budowac male domki familijne do sprzedaiy na spl'ate ra- 
tami.

Po uzyskaniu zatwierdzenia statutu ze strony wfadzy ogl'osi 
spöl’ka program swej dziabilnosei.

lnteresanci, pragnaey posiasc wlnsny kaeik, jako tez wlasei- 
ciele pareel budowlanych oblegaja formalnio biöro »rcliitekty p. 
Kozlowskiego, kierownika tej sprawy.

A utorow ie i n a k la d c y , zyczEjcy sobie om öwienia swych w y- 
daw nictw , zechcq nades lac po jednym  egzem plarzu ty c ii ie  do

I R edakcyi.I
Redaktor odpowiedzialny.: W incenty W dow iszew ski. 

Nakladem  Krak. Tow. Teelmicznego. W druknrni Aleksandra Slomskiego w Krakowie.



Nr. 18. Rok IV.

P renu m era ta  z p rz e s e llq :
roczna . . 5 Zlr.
poiroezna . 2 Zlr. 50 ct.
kwartalna . 1 Zlr. 50 ct.

w N iem czech : 
roczna . . . .  JO marek 
poiroezna . . 5 marek

w R osyi: 
roczna . . . .  5 rubli
poiroezna . . . 2 1/* rubli 
Nr. pojedynczy . . 25 et.

K r a k o w  18 G ru d n ia  1890.

CZASOPISMO
Wyehodzi 1 i 15 w miesiacu.

Zuzytkowane artykuly  beda 
wynagradzane zaraz.

Inseraty przyjmuja sie po 
eenie l 1/  ̂ et. za cm.2 je- 

dnorazowego ogloszenia.

Reclakcya i Administracya 
ul. Grrodzka 29.

Towarzystwa Technicznego Krakowskiego.
T R  E S C :  Od Redakcyi. — Gazometr teleskopowy krakowski (z ryeina). 

Bibliografia i literatura. — Kronika biezaea.
0  wyrobie iakierowanycli przedmiotow z drzewa w Rossyi.

O D  R E D Ä K Q Y I .
-    -

podjavvszy samodzielne jego vvyda-umerem dzisiejszym konczymy IV. rocznik naszego Czasopisma, 
wnictwo po kilkoletniej przerwie.

Nie nasza rzeczy s^dzic, czysm}7 choc vv czesci wypelnili ogloszonv7 program Czasopisma; nie nam 
rozstrzygac, czysmy zadovvolili Czytelniköw naszych i stali im sie potrzebnym i; to jednak z przeswiadczeniem 
powiedziec nam wolno, zesmy sie program wypelnic starali; zesmy d^zyli do najwiekszego jego rozwiniecia, 
o ile si§ to vv tak krötkim czasie i przy tak skromnych rozmiarach pisma vvykonac dalo. Utvvierdza nas vv tem 
przekonaniu vvzrastajaca z dniem kazdym liczba czytelniköw i prenumeratorövv naszego pism a; utwierdzaja po- 
chlebne glasy prasy krajow ej; utwierdza zainteresowanie köl szerszych, objawiajace sie vv korespondencyach 
do Redakcyi pisanych.

Nast^pnym numerem rozpoczynamy nowy, V-ty rocznik; rozpoczynamy z wiara, ze starania okolo 
podniesienia Czasopisma naszego na vvvzszy stopien doskonalosci, znajdq, chetne uznanie i istotne poparcie; 
z przekonaniem, ze praca nasza niemoze pöjsc na marne i z przeswiadczeniem, ze kierunek, jaki nadalismy 
naszemu pismu. jest vv danych stosunkach naj wiecej odpowiadajacy potrzebie.

W  wydavvnictwie nowego rocznika zaprovvadzimy pewne formalne zmiany, ktöre tylko na jego korzysc 
vvplynac mogq, a choc one za sob£|. pociagnq zwiekszenie kosztöw vvydavvniczych, — nie podniesiemy een}’ pre- 
numeracyjnej, chcqc pismu zapewnic jak najwieksze rozpovvszechnienie.

W  tece redakcyjnej posiadamy caly szereg prac donioslego znaczenia, ktöre vv przyszlym roczniku 
oglaszac bedziemy. Juz dzis zwracamy uwage na niektöre z nich, sadzac, ze taka zapowiedz zjednac nam po- 
trafi interesovvanych czytelniköw i da wyobrazenie o staraniacb podjetych eelem urozmaicenia i ozywienia 
pisma naszego.

Z dzialu budownietwa drukowac bedziemy rozprawe p. R. Meusa p. t . : „Najnowsze konstrukeye 
stropöw •, oraz prace prof. Zawiejskiego: „0 ogrzewaniu i przewietrzaniu nowego gmachu teatralnego w Kra
kowie“. — Podamy plan}7, wypracovvane przez prof. Odrzywolskiego na gimnazyum W  Jasle wraz z opisem szcze- 
gölovvvm i rozbierzemy ..Sprawe regulacyi i rozszerzania miast“ vv calym szeregu naukovvych artykulöw.

Cenna praca Dyrektora R ottera: .,0 stanie przemyslowego szkolnictwa W  kra ju“, powinna zvvröcic 
na siebie uwage szerokich köl spoleczenstwa naszego, a artykul prof. Steingrabera p. t . : ..Galicyjski przemysl 
gorzelniany“ zajac musi technologöw i gospodarzy rolnych, tak jak rozpravva, napisana na podstawie zrödel 
urzedowych, zbiorovvemi silami specyalistövv p. t . : „Stan naszego fabrycznego przemyslu“ powinnaby zaintere- 
sovvac vvszystkich technikövv, ktörym nieobojetny dobrobyt kraju.

Z dzialu budownietwa.wqdnego mozemy na razie zapowiedziec tylko rzecz: „0  drogach wodnych 
W  Rosyi“ , przygotowana przez inzyniera Mikuckiego, na podstawie dziela Sytenki — mamy jednak przyrzeezone 
inne prace — bardzo donioslej tresei, ktöre vv miare wykonczenia rekopismow drukovv7ac bedziemy.
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Interesuj^cym bedzie feileton p. Jana Wdowiszewskiego p. t . : „Artystyczne podröze do Wloch“, 
a w kolach badaczöw sztuki i architektöw zwröci na siebie uwage praca naszego naczelnego redaktora p. t . : 
„Nlistrze wloscy XVI wieku w Krakowie, oparta na zupelnie nietknietych dotad zrödlach archiwalnych, rzucaj^ca 
nowe swiatlo na dzieje sztuki renesansowej w Polsce, a illustrowana bardzo licznemi rysunkami krakowskich 
zabytköw architektonicznych.

Rubryce konkursöw, licytacyi, oraz bibliografii technicznej, poswiecimy szczegölniejsza troskliwosc, 
a dzial „notatek technicznycll“ uprawiac bedziemy z zamilowaniem, zacheceni do tego licznemi glosami czy- 
tajacych.

Z takiemi pracami i zamiarami stajemy wobec grona obecnych i przyszlych prenumeratoröw i czy- 
telniköw, liczqc na przychylnosc wszystkich a poparcie wielu; pewni wyrozumialosci na nasze bledy i usterki; 
zawsze gotowi przyjac kazda zyczliwa rade i rozumnq. wskazöwke; ciqgle baczni, aby odczuc potrzeby i zycze- 
nia rgölu techniköw — zawsze troskliwi o zachowanie godnosci tego zawodu, w ktörym i dla ktörego praco- 
wac nam wvpadlo.

B e d a k c y a .
 ----------

Gazometr teleskopowy krakowski.
-#7-

Jadae koleja od Lwowa przez most na Wisle, spo- 
strzega sie na tle zabudowan fabrycznych i do
möw kaziinierskich ei'emna mas§ w rodzaju 

paneernej wiezy, raz nizsza, raz wyzsza, niekiedy na 
2 — 8 pieter wysoka. Wieza ta, zelaznem rusztowaniem
i podwöjna galerya otoezona, jest to gazometr telesko
powy krakowskiej gazowni.

W wielkie.h miastach, gdzie grünt drogi, juz od- 
dawna sa w uzyciu t. zw. g a z o m e t r y  t e l e s k o p o w e ,  
w ktoryeh blaszany dzwon görny, bedaey sam dla siebie 
gazometrem zwyczajnym, wypel’niajac sie gazem, wy- 
suwa sie z szerszego, na dnie basenu spoezywajaeego. 
plaszcza nizszego, jak w lunecie (ztad nazwa), a nastep
nie w pewnej chwili pociaga takowy za soba przez za- 
haczenie i odtad razem obydwa sie podnosza., zeszezel- 
nione woda z basenu zaczerpnieta. Oz§s,tokroc bywa 
jeszeze drugi plaszcz szefszy od poprzedniego, a wedl’ug 
tego teleskop nazywa sie podwöjnym lub potröjnym, 
gazometr zas dwu lub trzypietrowym. — Krakowski jest 
dwupietrowym. — Oszez^dnöse budowy polega na tem. 
ze jeden i ten sam zbiornik murowany. (wzglednie ze- 
lazny w ostatnieh latach). czyli basen gazornetrowv, 
sluzy dla pomieszczenia dwu — lub trzykrotnej objetosci 
gazu; plaszez zas blaszany i rusztowanie z galerya 
kosztuja polow§ tego, co ninrowanie zbiornika z dolicze- 
niem wartosci gruntu. — Co prawda, korzysci matery- 
alne budowania gazometröw teleskopowy eh, ujawnil’y sie 
dopiero od czasu, gdy zaniechano obudowywania i na- 
krywania dachem teleskopöw, a zaezeto stawiac nieosl'o- 
niete czyli wolno-stojace. — Do takich nalezy krakowski.

Nie byl on z gruntu na nowo stawianym. lecz ze 
zwyczajnego na teleskopowy zamienionym. Pozostawiono

basen stary z roku 1882 wraz z dzwonem, ktöry obeenie 
görna cz^sc teleskopu stanowi, a dorobiono w r. 1888 
plaszez spodni, oraz klatk§ kierujaca, w ktörej si^ tele
skop porusza, z galeryami i schodami, — tak jak rycina 
nasza przedstawia. Udzielam Szanownym Ozytelnikom 
niektörych szczegölöw z przebiegu budowy, ktöra nie 
byla ani latwa, ani bezpieczna.

D. 18 ezerwea 1888 r. spuszezono dzwon gazome- 
trowy mozliwie jak najgl^biej, a jednak nie na samo 
dno;  — gdyby bowiem dzwon spoczal na dnie, eisnienie 
gazu w okamgnieuiu zeszloby do zera, a zewnetrzne 
eisnienie atmosferyezne, eala röznica miedzy ci^zarem 
gatunkowym powietrza a gazu, wtloezyloby kopultj 
dzwonu i prawdopodobnie ja  przedarlo. — Wypuszczono 
przeto gaz az do 60 m 8 objetosci uzytecznej — (doli- 
ezajac 230 m® objetosci nieuzytecznej, w kopule, bylo 
razem do 300 m 3 gazu w zbiorniku) i. w tej chwili 
sciagnieto odsrubowana poprzednio i tymezasowo oble- 
piona pokrywe otworu wlazowego centralnego (1 mtr. 
30 ctm. sredn.). Dzwon w paru sekundaeil bez wstrza- 
sni^cia osiadl na dnie. — Wtedy to rozeiagnalem naj- 
czujniejsza kontrole, aby sie do mieszaniny 230 m 3 gazu 
i powietrza nie dostala iskra — a te pare dni oczeki- 
wania w czas goraey i burzliwv, byly nad wszelki wy- 
raz przykre.

Po paru dniaeh przysbjpiono do dalszycb roböt przy- 
gotowawezyeb. Stare kozly prowadzace obalono, sruby 
upilowano i zaezeto wyprözniac basen mieszczijjcy okolo 
2400 m 3 wody. Korzystajac z tego, ze dno basenu lezalo 
0 mtr. 75 ctm. wyzej od zwierciadla wody w Wisle, 
zalozylem trzy lewary (syfony) z rur 50 mm., ktöre 
w 5 dniaeh wyssaly wode ze zbiornika az do 26 eenty-
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metröw nad dnem ; strata cisnienia w ruroeiagu 78 me- 
tröw dlugim, wynosita przeto okolo 1 inetra. — Pozo- 
stala warstwe wody blotnistej wyczerpano czescia pom- 
pami, czescia naczyniami, i cale wnetrze dzwonu i zbior- 
nika oczyszczono, a miejscami naprawiono. — Basen z r. 
1882 okazal sie w zupelnie dobrym stanie. — W ruraeh 
gazometrowyeh (wehöd 300 mm., wychöd 375 mm. 
srednicy), mianowicie w wychodowej bylo wiele nafta- 
liny, ktora usunieto czescia meehanicznie, czescia za po- 
moca terpentyny. Szkodliwe to zjawisko pouawia.sie dose 
czesto w ruraeh gazometröw wystawionych na silne dzia
lanie slohca, naftaliua bowiem pojawia si§ w miejscach 
przejscia z wyzszej temperatury do nizszej röwnoczesnie 
ze skraplaniem sie pary wodnej, röznica zas cieploty

Na tem skonczyly sie roboty przygotowaweze, a przv- 
stapiono do montowania teleskopu, ktory dostarczyla 
firma Berlin-Anbaltische Maschinenbau - Actiengesell- 
schaf't w Martinikenfelde pod Berlinern, jako wlascicielka 
patentu; pomyst konstrukeyi i obliczenie jest duchowa 
wlasnoscia profesora Intze ze Stuttgardu. — Rycina 
nasza objasnia dose wyraznie zasade konstrukcyjna. 

Slupy prowadzaee, w liezbie osmiu, zlozone z dwöch

znitowanych walcowanych belek ksztaltu = ( ^  \ =

(t. zw. Zores-Eisen) na 4 srubach murowych osadzone, 
zastrzalami z zelaza ~ , galerya srodkowa i görna belka 
kratowa zesztywnione, — scu jeszcze pröcz tego zwiazane 
sponami (sci^gnami-Zugstangen) zbiegajsicemi si§ w srod-

gazu w gazometrze a w ruraeh pod basenem wynosi 
podczas upalöw do 30° 0.

Dla przerwania sueliego fachowego opisu wspomne, 
ze wnetrze dzwonu na gladkiej cementowej posadzee 
baseuu robilo wrazenie wielkiej sali (420 m 2) na brze- 
gach 5 ‘/» w srodku przeszl'o 7 metröw wysokicj, moga- 
c-ej wygodnie pomiescic 400 ludzi; gtos, spiew lub ude- 
rzenie w sciaue dawaly powöd do zjawisk akustycznych 
czestokroc zdumiewajacych.

Celem osadzenia 2 metrowych srub murowych utrzy- 
nmjacych kozly prowadzaee teleskopu, wiercono w murze 
basenu dziury swidrami stalowemi koronnemi; trzech 
ludzi wybijalo na godzine 15 do 20 eentymetröw, — 
1 metr wiercenia kosztowat zatem okolo 18 zlr.

kacli 16 pol; koiice spon ujete sa pierscieniami seiaga- 
jacemi. — Rozpietosc prz^sla =  10'2 m. Wysokosc 
slupöw bez lalek =  1P15 m. — Wvmiary slupa w rzu- 
eie poziomym (szesciokat symetryczny) =  240 na 170 
mm. ; zelaza ~  w zastrzalach 70 \  70 mm., zelaza |~  
w galeryi srodkowej 140 X  60 mm. (grubosci wedlug 
normaliöw); grubosc spon ukosnych 35 mm., pozioinych 
25 miu. Galerya görna zlozona z dwöch belek krato- 
wych, poziomej i pionowej, w kierunku przeciwprosto- 
katnej zesztywnionych. — Blacha plaszcza teleskopowego 
2 V2 mm. gruba. — Caly dzwon i wiazanie zelazne po- 
ciagniete dwukrotnie farba maiiganowa ciemno-zielona 
(Court & Baur w.Kolonii), bez gruntowania minia.

Wymiary teleskopu sa nastepujaee: srednica basenu



=  23.80 m., glebokosc =  5.56 m .; srednica plaszcza 
teleskopowego =  23.16 m., wysokosc 5.34 m .; srednica 
dzwonu görnego == 22.50 m.. wysokosc boku po potra- 
ceniu rynny 4.85 m., strzalka kopuly — 1.78 m. Wy
sokosc teleskopu napelnionego razem 11.70 m. ponad 
krawedz zbiornika, a przeszlo 13 m. ponad poziom ulicy 
Dajwör.

Do ustawienia na srubaeh slupöw prowadzacyeh, 
urzadzony zostal drewniany zöraw. oparty na kopule 
dzwonu. a drugim koncem na röwni z desek, na kra- 
weclzi dzwonu i zbiornika ulozonycli; zöraw teil obracal 
sie naokolo wrzeciona w osi dzwonu i toczyl po röwni 
na walkach, zmieniajac pol'ozenie w miare potrzeby. — 
Plaszez teleskopu montowany byl od dolnego wienca 
poczawszy, w göre, i w miare przvnitowauia nowego 
rzedu blach, opuszczany na srubaeh do slupöw prowa- 
dzacycb przytwierdzonych. — Do ustawienia rusztowania 
zelaznego i umontowania plaszcza przyslala fabryka maj- 
stra i clwöch podmajstrzych, ktörym do pomocy dodano 
tutejszych robotniköw, przecietnie 16 dziennie.

W dniu 22. wrzesnia . zaczeto napelniac zbiornik 
woda. Uzylem w tym celu pozarnej sikawki parowej, 
o sile 10  koni, ktöra ustawiona nad brzegiem Wisly 
w odleglosci 60 metröw od gazouietru wyciagala wocie 
(700 litröw na minute) na 9.60 m. w göre do tym- 
czasowego wodociagu ponad dwieina drogami przepro- 
wadzonego, z wolnym spadkiem kn zbiornikowi. Napet- 
niono zbiornik w 80 godzinach, a w dniu 26 wrzesnia 
1888 r. komisyi gazowej Rady miasta wykonane dzielo 
do uzytku oddano.

Mimo lekkiej na oko konstrukcyi, gazoinetr ten wy- 
trzymal juz pare niezwyklych burz bez szwanku, a rzecz 
godna uwagi, ze piorun w r. 1889 zwaliwszy wielka 
morwe tuz obok gazometru, konstrukcyi zupelnie nie 
uszkodzil. Nie zdaje sie to przypadkowem. Ogromna 
masa zelaza niewatpliwie elektrycznosc powietrzu^ przy- 
eiaga, •— ale bedac przez grübe rury w polaczeniu 
z ziemia, zlych nastepstw sprowadzic nie moze.

Gala budowa wykonana zostala pod bezposrednim 
kierunkiem podpisanego; — wszystkie roboty przygoto- 
wawcze we wlasnyin zarzadzie.

Dla ogrzania wody w rynnie teleskopowej podczas 
mrozöw, urzadzono parociag t. zw. nozycowy, skladajacy 
sie i rozciagajacy w miare polozenia teleskopu; dopro- 
wadza on pare do trzech injektoröw w rynnie pograzo- 
nyc-h. ktöre nadaja woclzie rucb kolujacy i ogrzewaja 
takowa. — Parociag owiniety jest odpadkami jedwabiu 
(•T. Pischl w Wiedniu), ktöre sa trwale i dobre oddaja 
uslugi.

Koszta budowy (steleskopowania) wynosza:

.1) Pirmie Berlin-Anhalt
za 33950 kg. zelaza kutego |
,, 9481 ,, blaehy | =  razem 46625 kg.
„ 3194 „ zelaza lanego |

robota i materyal z frachtem . . 13183 06 zlr.
2) Clo od kozlöw i dzwonu . . . 3499-91 ,.
3) Sruby murowe i zelazo do rusztowaii 287-66 ..
4) Cegla, cement, roboty murarskie . 163 70 „
5) Lakierowanie, f a r b a ........................... 135-64 „
6) Skala drewniana, lakierowana . . 22-— Zl'r.
7) Zelazo i robota przy galeryjce na

d zw o n ie ...........................  323 15 „
8) Parociag n o z y c o w y ..... 677-1.4 „
9) Remuneracya monteröw i robotni

köw ...................................................  200'—- .,
10) Rozebrauie starego gazometru, wier- 

cenie dziur w murach, rusztowania 
przy demontowaniu, wypröznienie 
i napelnienie woda zbiornika itp. 
roboty przygotowawcze . . . .  2040-34 ,,

Razem . . 20482-60 „
A poniewaz zbiornik wraz z görnym

dzwonem kosztowal okraglo.......................54 '000'— ,,
Przeto wartosc gazometru teleskopo

wego wytiosi ogölein, okraglo . . . .  74-500'— ,, 
Obj^tosc calkowita 4500m 3, uzyteczna 4000m3; ko

szta na Im 3 obje,tosci uzytecznej okraglo 18.60 Zlr. 
Jakkolwiek krakowski teleskop wydaje sitj dosyc im-

ponujacym, swemi wymiaramix), to przeciez objetosc jego 
w zimie nie zaspakaja ani polowy konsumcyi na dobe, 
a zapas ciagle uzupelniany byc m usi; kazda dluzsza przerwa 
w produkcyi grozi katastrofa. — Pocieszamy sie tem, ze 
podobny miecz Damoklesa wisi nad g'lowa kazdego ga- 
ziarza, a zawöd nasz pelen niespodzianek i niepewnosci 
innym byc nie moze.

M . D qbrow ski.

O W Y R O B I E
lakierowanych przedmiotöw z drzewa w Rossyi.

—  — • • • — -----

drewnianycb przedmiotöw, jak misek, lyzek, 
kieliszköw, zabawek dziecinnycb, i t. p., zatru- 
dniajijjcy w Rossyi wiele rak, nalezy do rz^du 

drobnego przemyslu, moze byc uprawianym przez ludnosc

D Gazoinetr krakowski jest cackiein w poröwnaniu nj). do te
leskopu wiedeiiskiego na E rdberg mieszezaeego 100.000m3 lub bu- 
dujaeego sie n a  Tabor pod W iedniem, o 120.000m 3 objetosei uzy- 
teeznej, ktore przed paru tygodniaini ogladalem. (p>'zyp- autora.)
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rolnicza w rnalych rozmiarach jako pomocniczy srodek 
zarobkowania, i dlatego zasluguje na uwage ze wzgledu 
na stanowisko, jakie zajac moze w zyciu ekonomicznem 
ludu. Wyrobem tym ludnosc zajmuje sie przewaznie |
w porze zimowej, bedac w lecie zajetii praca w polu. ;
Zbytecznem byloby rnöwie o tem . jak pozadanym jest 
rozwöj przemyslu drobnego w Galicyi, jako kraju z nad- 
miarem ludnosci rolnej i ze wyröb przedmiotöw drew- 
nianycli najlatwiej dostarczyc moze ludnosci tej zarobku: 
wyröb ten ma przyszlosc przed soba, gdyz w obecnycb 
warunkach trudno sie spodziewae, aby wszedl na droge 
wyzysku fabrycznego; wprowadzenie go do kraju. gdzie 
jeszcze nie istnieje, nie jest polaczonem z wieloma tru- 
dnosciami, jest bowiem prostym i nie wyrnaga rutyny; 
popyt zas na przedmioty drewniane tego rodzaju latwo 
moze byc wywolanym i stopniowo wzrastac z rozwojem 
podazy. — 8%dz%e, ze sprawa ta zainteresuje osoby, zaj- 
mujace sie rozwojem przemyslu domowego w Galicyi, 
skresle tu w krötkosci obecny stau wyrobu i zbytu 
przedmiotöw tych w Rossyi.

Drewniane lakierowane przedmioty wyrobu rossyj- 
skiego znajduja odbyt w calern paristwie, wywoza sie | 
do Odessy, Rewla, Rygi, a nawet za granice, do Krö- 
lewca i Berliua. Do pierwszych miast ida przewaznie 
iniski. vv ktörych handlujacy zbozem trzymaja pröbki; 
do Berlina ida stoly, stolki w ksztalcie grzyböw i be-
czulek, wazy i inne; przewazna atoli ezesc zuzytkowuje
si§ na miejseu; stanowia one przedmiot ciaglego uzycia 
nie tylko ludu, ale i ludzi zamozniejszych z klasy sre- 
dniej.

Przemysl ten kwitnie przewaznie w guberniach Ko- 
stromskiej i Nizegorodzkiej. Ogniskiem handlowem dla 
tego towaru sluzy miasto Horodee na Woldze; odbywa 
si§ tarn co tydzien targ, na ktöry wloscianie wywoza 
swoje wyroby, jezeli te z jakichbadz powodöw nie do-
staly si$ jeszcze po rak przekupniöw; dostawiaja je tez
i ci ostatni. Wszystko to dostaje sie do ogromnyeh raa- 
gazynöw Horodca, skad rozehodzi sie po calej Rossyi. 
Wiele szkodzi drobnemu przemslowi nieumiejetnosc przy- 
stosowywania sirr do wymagari kupujacych i brak ini- 
cyatywy ze strony handlujacych i wyszukiwaniu rynköw 
zbytu. Za przyklad przytocze znany mi fakt z powiatu 
Siemionowskiego (gub. Nizegorodskiej) gdzie pewna „fa
bryka“ wysyla swe wyroby do Berlina. Dostaly sie one 
tarn przypadkiem, za posrednietwem pewnego niemca, 
mieszkajaeego w Niznym - Nowogrodzie, ktörv zapewne 
robi na tem dobry interes. Za granica bardzo cenia do- 
bry lakier. W Berlinie jednak uznano miski rosyjskie 
za zbyt niezgrabne i przyslano natomiast model z massy 
papierowej jako wzör, wedlug ktörego mialy byc toezone 
zamöwione przedmioty. Jednak nie tylko miejscowi to- 
karze, ale i zaproszeni z sasiedztwa nie mogli sobie dac

rady z tym obstalunkiem; zawieziono nawet öw model 
do jakiegos bardzo znanego majstra z dalekiej okolicy, 
ale bez zadnego skutku. Zrobili miske malo podobna do 
modelu, poslano ja do Berlina, naznaezywszy c-ene nie- 
pomiernie wygörowana. Tem sie cala ta sprawa skoh- 
czyla. Brak wiec technicznych wiadoinosci stoi na prze- 
szkodzie rozwojowi tego przemyslu. Robotnicy nie po- 
siadaja wzoröw, nie maja rysunköw, ktöre mogliby ko- 
piowac. Tocza np. jakie wazy i maluja je tak, jak sie 
samo zrobi, jak wyjdzie. Ma sie rozumiec, ze o piekno- 
sci i innych przymiotach nie moze nawet byc rnowv. 
Scislejszego wykonania roboty wloscianie obeenie nie 
moga, dopiac wskutek malego wydoskonalenia narzedzi 
i przyrzaddw, ktöremi sie posilkirja. Przypatrzywszy sie 
ukonezonym wyrobom, mimowoli nasuvva sie pytanie, 
czy öw rozmazany rysunek i monotonne barwy nie sa 
wyrazem narodowego gustu? Po blizszem zaznajomieniu 
sie z warunkami wyrobu latwo spostrzedz atoli, ze roz
wojowi przemyslu na przeszkodzie stoi glöwnie brak 
najpierwszych wiadomosci. Möwilismy o wadliwosci ry
sunköw; dodac nalezy, ze opröcz cynobru, sadzy i cyny 
rekodzielnicy ci nie znaja ani jednej farby, ktöraby sie 
nie zmieniala w warunkach fabrykacyi lakierowanych 
przed m iotöw d rew nianych.

Opisany ponizej sposöb wyrabiania tych przedmiotöw 
byl obserwowany w jednej z „labryk“, polozonych w po- 
blizu Horodca. Pod wzghylem linansowym ,, l'abryki'“ le- 
piej sa postawione, anizeli pojedynczy przemyslowcy, 
w obu jednak wypadkach stosowanym jest ten sam spo
söb fabrykacyi; poznawszy przeto przebieg roböt na 
„fabryce“, bedziemy mieli pojecie o wyrabianiu lakiero
wanych drewnianych przedmiotöw w ogöle.

„Pabryka“ ta stoi na lesnej porebie pewnego kupea 
z N i z n ego- No wog rodu, nie jest jednak jego wtasnoscia. 
L poreby „fabryka“ otrzymuje drzewo o.sinowe za pewna 
umöwiona eene. Przy slowie „fabryka'1 wyobrazamy so
bie wielkie zabudowania, korniny, maszyny itd. Wszy
stko to nie daje si§ stosowac do fabryk, o ktörych 1110- 
wa. W miejseu opisywanej fabryki stoja cztery domki 
w pewnej od siebie odleglosci; jeden z nich zajmowat 
rzadca poreby lesnej z kaneelaryi, w' drugim domu, 
wlasciwie chacie, mieszkal majster i robotnicy fabryezni, 
„fabryka“ zas miescila sie w dwöch pozostalych budyn- 
kach : w jednym staly tokarnie, w drugim miescila sie 
farbiarnia. Tokarni^ wprawia w ruch plynacy obok chaty 
niewielki strum yk; kazde z dwöch köl wodnyeli porusza 
dwa warstaty. Wnetrze tokarni stanowi obszerna izba 
z bezposredniem wyjsciem na podwörze; jedna polowa 
izby, blizej sciany, sasiadujacej ze strumieniem, zajeta 
przez kola i warstaty tokarskie, druga pozostaje wolnst: 
kola, transrnisye i warstaty urzadzone sa w sposöb 
bardzo pierwotny; widac, ze majster -mechanik robil
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z natchnienia bozego; wszystko niezgrabne, zbyt masy- 
wn e ; wszedzie olbrzymie tarcie, gdyz o panwiach mowy 
nawet niema, i ruch nadzwyczaj niejednostajny. Wrze- 
ciono tokarni, na ktörem i zapomoca ktörego umoco- 
wywa sie obtaczany kawalek drzewa i od ktörego wy
maga sie prawidlowego ruchu, przechodzi przez drew- 
niana podpörke, w ktörej niema metalowej panewki, 
wskutck czego porusza sie ona nieröwno. Nalezy zwrö- 
eie uwage, ze na takiem wrzecionie umocowywa sie 
nieraz ciezkie kawaly drzewa, do 1/i metra grubosci 
i wieksze nawet, stosownie do srednicy wytaczanej miski, 
albo przy wyrabianiu stotköw. majacyeh ksztalt, grzyböw 
lub beezulek, przyczem tokarz musi mocno naciskac nöz. 
Ten ostatni opiera sie o drewniany koziol, ktöry tokarz 
stawia przed soba. Juzci ze takiemi narzedziami niepo- 
dobna dokladnie odrobic przedmiot; trudno zas wyma- 
gae, aby tokarnie byly lepiej urzadzone; warstaty i kola 
ustawiane sa przez majstra-samouka, tak jak to sie z da- 
wien-duwna robito.

Drugi budynek, niedaleko od tokarni — to farbiar- 
nia. A-V tokarni pracuja tylko w zimie; w lecie rozcho- 
dza sie do roböt w polu, pozostawiajac wiele wytoczo- 
nych przedmiotöw, gdyz farbiarnia nie jest vv stanie 
wydazyc za tokarnia, tak ze pokrywanie wyroböw lakie- 
rem trwa rok cal'y.

Budynek, w ktöryru sie miesci farbiarnia, podzielony 
jest na trzy czesci: z podwörka wchodzi sie do czesci 
srodkowej, jako sienia, na lewo miesci sie skl’ad dla 
przeehowywania gotowycli wyroböw, na prawo — wla- 
sciwa larbiarnia. Jest to duza izba z wielkim piecem, 
zajmujacym prawie 3/i  dlugosci sciany. AVTaseiwie mö- 
wiac, sa to dwa piece, polaczone jednem vviazaniem; 
kazdy z nich opala si^ z osobna. Urzadzenie takie ma 
na celu otrzymanie przy robocie wyzszej i nizszej tem- 
peratury. Do suszenia przedmiotöw w nie wysokiej tem
peratu rze sluzy wierzchnia, zewnetrznapowierzchnia pieca. 
Materyaly, uzywane przy robocie, s a : najlepszy olej 
Iniany, pewien gatunek tl'ustej gliny garncarskiej (wap 
albo wapa), cynober, sadze, cyna, arszenik bialy i dek- 
stryna. Olej Iniany uzywa si§ surowy oraz w postaci 
pokostu; dla otrzymania ostatniego, dfugo gotuja olej 
z popioiem i minij^, a potem ogrzewaja w piecu gora- 
cym w ciagu kilku dni (tommiat). Naczynie z pokostem 
gorq,cyin stoi zawsze w cieplem miejseu w otworze pieca. 
Glin§ przywoza z sasiedniej wsi; wlasciciele wloscianie, 
korzystajac z tego, ze takiej gliny niema nigdzie w po- 
blizu, biora za nia dobra eene — 30 kopiejek za pud 
i w farbiarni stoi zawsze eeber z rozezynem gliny — 
wlaseiwie z g lina . zaröbiona z wodq, na gesta breje. 
Poniewaz przedmioty pomalowane poddaj^ sie dzial’aniu 
wysokiej temperatury, przeto uzywa si§ takich farb, ktöre 
nie zmieniaja si§ od goi'aca. Z farb takich przemyshw-

com znane sa tylko cynober i sadze. Cyna, arszenik i de- 
kstryna sluzq, jedynie do przygotowania proszku, ktöryru 
si§ pobiela (bronzuje) przedmiot przed pomalowaniem. 
Proszek ten robi si§ w nastepujacy sposöb: cyne w ka- 
walkach tl'uka w mozdierzu zelaznym z arszenikiem 
i rozezynem dekstryny w wudzie; na funt cyny bierze 
sie kawalek bialego arszeniku wielkosci orzecha. ßoz- 
czyn dekstryny uzywa si§ dla zapobiegni^cia laczeniu si^ 
przy uderzaniu tluczkiem kawalköw cyny, poprzednio 
juz rozbitych. Stluczona w mozdzierzu masse rozeierajq, 
nastepnie bardzo starannie kurantem na kamieniu, tak 
jak sie to robi z farbami. Gdy massa jest juz dostatecz- 
nie utarta, klada ja do miski, nalewaja wody i klöcij,; 
wode zlewaja, daja opasc na dno naczynia zawieszonemu 
w niej drobnemu proszkowi cyny, ktöry nastepnie zbie- 
raja i susza, opadly zas przedtem ciezki proszek cyny 
rozeieraja powtörnie.

Przedmioty tocza sie z drzewa osinowego, bardzo 
miekkiego i porowatego, latwo pochlaniajacego wode 
i olej. Sucliy przedmiot obmazuja breja gliniana i susza 
w cieplym piecu, nastepnie smaruja go olejem surowym 
i wstawiaja do goraeego pieca. Ozynnosc te nazywaja 
„wapowaniem“. Wyjetv z pieca i ostudzony przedmiot 
jest twardy jak kose i nieprzemakalny; wody, oleju 
i pokostu nie pochlania; ta ostatnia wl'asnosc jest wazna 
ze wzgledu na nakladanie farb i lakieru.

Przygotowany w powyzszy sposöb przedmiot pokry- 
waja dwa lub trzy razy cienka warstwa pokostu, za 
kazdym razem wstawiajac przedmiot do goraeego pieca 
na pewien czas. Po tej czynnosei staje sie on jakby 
lakierowanym. Wyrabianie prostych przedmiotöw na tem 
sie kohezy; niektöre z nich, np. proste lyzki , sa gotowe 
po pierwszem pokryciu pokostem. Przedmioty, przezna- 
czone do pomalowania, powinne byc przedewszystkiem 
pobielone (bronzowane). W  tym celu zanurza sie kawa
lek aksamitu do suchego proszku cynowego i rozeiera 
sie go po lakierowanej powierzclmi przedmiotu ze wszy
stkieh stron. Nastepnie maluje si§ przedmiot, uzywaji],c 
w tym celu tylko cynobru i sadzy. Rysunki wykonywa 
robotnik od r§ki, kierujae si(̂  litylko swa fantazya i gu- 
stem. Pomalowany przedmiot wstawiaja do mniej gorf|- 
eego pieca, a gdy farby zaschna, pokrywajq, go kilka- 
krotnie cienka warstwtj, pokostu, wstawiajac za kazdym 
razem przedmiot do bardzo goraeego pieca. Za ostatnim 
razem trzymaja go w piecu przez dluzszy czas; przy 
tej czynnosei nabiera on polysku a pozölkly pokost na- 
daje bronzowanej powierzclmi zlocista barw§. -— Nie 
potrzebujemy dodawac, ze suszenie, wapowanie, lakiero- 
wanie, malowanie etc. odbywa si§ nie z kazdym przed- 
miotem z osobna, lecz z ca 1$ partja takich przedmiotöw. 
Przy lakierowaniu i malowaniu wazna rol§ odgrywa 
temperatura pieca; w zbyt wielkiem gor^cu stopi sie



1 5 5

cynowanie i zepsuje pokost, stabe goraco nie jest w sta
nie nadac pokostowi dostateeznej trwatosci. Im  eiensza 
warst,wq, i im wiecej razy przedmiot pokrywano poko- 
stem, oraz im ez^sciej wstawiano go do pieca, tym 
trwalszy bedzie lakier; przez dtuzsze pozostavvienie w piecu 
za ostatnim razem lakier si§ umacnia; rozumie sie, ze 
jest on wytrzymatym na dzialanie goraeej wody. Po- 
wstajace niekiedy podezas suszenia peknificia i szpary 
zaprawiaja sie glina, przez eo slady ich tatwo daja si§ 
zatrzec.

Do zapakowania wyrobovv takich uzywa si§ pudet 
z cienkich szezap sosnowych, w ksztalcie ezworogrania- 
stym , u dotu nieeo w^zszych, niz u gö ry ; wvrobem 
tych pudet trudnia si§ specyalni robotnicy.

Co byto powiedziane o „fabryce“, to si§ stosuje i do 
pojedynczych przemystowcöw, z ta tylko röznica, ze ei 
ostatni maja zazwyczaj tokarnie, wprawiane w ruch noga.

A. Onufroivicz.
 y- ; ------

B I B L I O G R A F I A  i L I T E R A T U R A .

So w o sci p o ls k ie :

K o w a l e z u k  Mi o h a t .  Arohitekturn w starozytnym Rzyinie. 
Czesc I. Lwow 1890. w 8-ee str. 4 nl. XX i 95 z rycinam i. Cena 
1-80 Zta.

L u s z e z k i e w i e z  W ta d . prof. Areliitekei zakonni w Polsee 
X III wieku. Krakow 1890 w 8-ce str. 20. Cena 30 ct.

M a t y s z c z y c k i  S t a n i s l a w .  Mtynarstwo zbozowe. Toni I. 
czesc 1 i 2-ga. W arszawa 1890 w 8-ce str. 728 z rycinami w tekseie 
i na tablieach. Cena 6 rubli.

O r l  o w s k i M. Przepisy budownicze i ogniowe dla obszaröw 
dworskich i gmin wiejskich w Galicyi. Gorlice 1890 w 16-ee str. 84.

W o j n o  L. Parowozy na wystawie paryzkiej 1889 roku. W ar
szawa 1890 w 4-ee str. 41 z 14 tablieami. Cena 2 ruble.

S#w «äci n le m icck ie :

B a u k u n s t  d e r  R e n a i s s a n c e .  Entwürfe von Studiren. 
den der klg. techn. Hochschule zu Berlin unter Leitung von .7. C. 
Raschdorff IV. Jah rg an g , 64 Taf. Folio. Berlin. Cena 40 marek.

B a u e r f e i n d  C a r l  Max.  v. Dr. Elemente der Vermessungs
kunde. Siebente vermehrte Auflage. 2 Bde. Cena 18 marek.

G a l b a n d  G. Dr. Geschichte der holländischen Baukunst und 
Bildnerei. Verlag von H. Keller in F rankfu rt a/M. w 8-ce z 181 
rycinami. Cena 15 marek.

H a u p t  A l b  r e c h t .  Die Baukunst der Renaissance in Por
tugal. I Band. Verlag von H. Keller in F rankfurt a/M. w 4-ce. 
z 131 rycinami. Cena 18 marek.

L o r e n z .  Über zweckmässige E inrich tung  von Kliniken. Ber
lin. Verlag von E rnst und Korn, z 38 rycinami. Cena 4 marki.

S e h o e t t l e r  R. Prof. Die Gasm aschine, ihre Entw icklung, 
ihre heutige B auart und ihr Kreisproeess 2-te umgearbeitete und 
vermehrte Aufl. Braunschweig. Verlag von Benno Hoeritz w 8-ce 
z 250 rycinami. Cena 12 marek.

S c h u l t z  Wi l l i .  Die Harmonie in der Baukunst. Nachwei
sung der Proportionalität in den Bauwerken des griechischen Alter

thums. I  Theil. Hannover - Linden. Verlag von Carl Manz. z 60 
rycinami. Cena 10 marek.

S t i i b b e n  J. Der Städtebau. (9-ter H albband der Vierten 
Theiles von „Handbuch der A rchitektur“). Darmstadt. Verlag von 
A. Bergsträsser w 8-ee wielkiej z 857 rycinam i w tekseie i z 13 
tablieami. Cena 32 marki.

T e c k l e n b u r g  Th. Handbuch der Tiefbohrkunde. IV Band 
Das Seilbohrsystem. (Brunnenbohren). Leipzig. Verlag von Baum
gärtners Buchhandlung w 8-ce wielkiej z rycinam i i tablieami. Ce
na 14 marek.

T ie  de m a n n  L u d w i k  v. Das land w irtsch aftlich e  Bauwe
sen. Handbuch für Bautechniker und Landwirthe. Zweite verbes
serte und vermehrte Auflage z 637 rycinami. Berlin. Gropius’sche 
B uchhandlung. Cena 14 marek.

U n g e w i t t e r  G. Lehrbuch der Gothisc-hen Konstructionen. 
III. Auflage, I. Band, (w calosei wyszedl). Cena 12 marek.

 --------

K R O N I K A  B I E Z A C A .

Personalia . —  Prezydent Ministrow jako kierownik Minister- 
stwa spraw wewnetrznyhh, zam ianowal adjunkta budownietwa, 
Adama Romera, inzynierem dla panstwowej sluzby budownietwa 
w Galicyi.

—  Minister wyznaii i oswiecenia zamianowal rzeczywistego 
nauczyeiela gimnazyum panstw. w Wadowicaeh, F ryderyka Laeh- 
nera, rzeezywistym nauczycielem rysunköw wolnoreeznych w pan
stwowej szkole przemyslowej w Krakowie.

—  Pan Nam iestnik zamianowal c. k. praktykantöw budowni
etwa: Franciszka Karola Golaba-, Leonarda Czync-iela i Jözefa An
toniego Opolskiego c. k. adjunktam i budownietwa w galicyjskiej 
panstwowej sluzbie budowniczej.

—  P an  Nam iestnik przeniösl c. k. inzynieröw: Adolfa Matejke 
z Bochni do Krakowa, Seweryna Ryszkowskiego z Tarnowa do 
Bochni, Zygmunta Dawida z Przem ysla do Zloezowa i Adama Ro
mera ze Lwowa do Przem ysla; oraz c. k. praktykantöw budowni
etw a: Bronislawa Lesniaka z Krakowa do Tarnowa, Adama Mo- 
zdyniewicza ze Lwowa do Zaleszczyk i Antoniego Gonczarczyka 
ze Lwowa do Nadwörny.

—  Najjasniejszy P an  n adal nadinzynierowi kolei panstwowych 
Tadeuszowi Ciperze, zlofy krzyz zaslugi z korona, przy sposobno- 
sei przeniesienia go w stan spoczynku.

Posady do zajqc ia . —  Rada szkolna krajowa oglasza konkurs 
na posade nauczyeiela rysunköw odrecznych w c. k. wyzszej szkole 
realnej w Stanislawowie.

Do tej posady przywiazana jest placa z dodatkami w mysl 
ustaw z dnia 15 kwietnia 1873 i z dnia 9 kwietnia 1870.

Podania zaopatrzone w potrzebne dokumenta nalezy wnosic 
za posrednietwem przelozonej wladzy do Pi-ezydyum c. k. Rady 
szkolnej krajowej najpözniej do dnia 31 grudnia 1890.

—  W ydzial powiatowy w Nadwörnie rozpisal ponowny kon
kurs na posade konduktora drög gm innych oraz lustratora m ajat- 
köw gm innych w jednej osobie z [placa roeznyeh 500 Zla, i ry- 
czaltem na objazdy 250 Zla.

Podania zawierajace dowody co do wieku, odbytych nauk tech- 
nicznych zawodowyeh, tudziez co do znajomosci w slowie i pismie 
jezykow krajowych niemniej dotyehezasowego zatrudnienia nalezy 
wniese najdalej do .15 marea 1891 do w ydzialu powiatowego 
w Nadwörnie.



Posada ta nadana zostanie na razie prowizoryeznie na rok 
jeden.

Rözne. Otwareie kolei humanskiej. W  dniu 1 grudnia zostat uro- 
czyscie otvvarty osobowy i towarowy ruch n a  galezi W apniarka- 
Demköwka-Chrystynöwka, nowo zbudovvanej kolei humahskiej. P ra- 
wdopodobnie za dni kilka nastapi otwareie ruelm pomiedzy Kozia- 
tynem  a Huinaniem (przez Chrystynöwke).

—  W dniaeh 9 i 10 grudnia b. r. odbywaly sie w Starostwie 
krakowskiem posiedzenia ankiety, majacej zastanowie sie nad  urza- 
dzeniem w tutejszej e. k. wyzszej szkole przemysiowej specyalnego 
kursu nauki o przemysle nafeiarskim  w takini zakroju . azeby koh- 

jbzaey kurs ten uczniowie wydzinl’u ehemieznego byli do przem yslu 
nafciarskiego przygotowani wlasnie tak. jak  tego wym agaja stosunki 
krajowe, w ktoryeh ten przem ysl pracuje.

W sklad tej ankiety wehodzili z sil nauczyeielskieh zakladu 
Dyrektor R o 11 e r  i profesorowie: B a n d r o w s k i ,  B o r  t n i k 
i S t e i n g r a b e  r, nadto z mezöw przemysiowej praktyki nafeiar- 
skiej pp. S t a n i s l a w  S z e z e p a n  o w s k i ,  posel do Rady 
panstwa i na sejm krajowy i wlaseiciel kopalni nafty, W o j c i e e h  

’ B i e e h o n s k i ;  wlaseiciel kopalni nafty, A r n u l f  N a  w r a t  i 1 
c. k. krajowy Inspektor przemyslowy. Obrady odbywaly sie pod 
przewodnietwem delegata e. k. Nam iestnika, radey K u c z k o w- 
s k  i e g  o.

Pierwszym  wynikiem dyskusyi ogolnej bylo zad an ie , azeby 
wobec scharakteryzowanego powyzej zadania kursu nauke tak na 
niin u rzadziö , by ona liezae sie wprost z potrzebami praktyki 
wyposazyta abituryenta szkoly naiezytvm zasobem wiedzy we wszy- 
stkieh k ierunkaeh , jakieh praktyka wymaga.

Z uwagi w iec, ze m ala tylko czesc zakladöw przemyslowyeh 
w kraju dostateoznym rozporzadza srodkami aieby sie poslugiwae 
kilku wybitnie wyzej ksztaleonymi leez drogimi speeyalistami, prze- 
wazna zas ilosc zakladöw ze wzgledu na swo rozmiary i srodki 
flnansowe potrzebuje ludzi, posiadajacych taki zasöb wiedzy, azeby 
wszystkim sprawom , w drobnych zakladach faehowego uwzgled- 
nienia sie domagajaeym racyonalnie mogla zadosc uczy n ie , doszla 
ankieta do nastepujaeego sformulowania wymaganyeli po takiej sile 
kw alifikaeyj:

Teoretyczna w dotyczacym kierunku wiedza w ehemii anali- 
tyeznej, teelinologieznej i nalezyta wprawa w praktyoznem jej za- 
stosowaniu.

Znajomosc odnosnyeh fabryeznyeh urzadzeii mechanieznych 
i kwalifikacya w obslugiwaniu i nadzorowaniu tych urzadzeh, 
speeyalnie m aszyn i kot-idw parowyeh.

Pewna wprawa w wykonywaniu drobnych rdbdt w dziedzinio 
slusarstwa maszynowego.

Znajomosc elementow teehniki wiertnietwa i kopalnietwa.
Rozebrawszy te punkta z osobna doszla ankieta do wniosköw 

w jakiby sposöb zadania te praktycznie w czasie nauki szkolnej 
wprowadzie w zyeie bez przedluzenia ezasu nauki i bez nadmier- 

. nego obeiazenia uczniöw. Niedotykajae szezegölöw, mozemy tylko 
skonstatow ac, ze wynik obrad zupelnie pogodzie zdolal wszystkie 
te sprawy, wymagajace rzeczywiscie pewnych srodköw pienieznyeh. 
a to przedewszystkiem w celu stosownego urzadzenia i uzupelnie- 
nia laboratoryum ehemieznego wszystkiemi potrzebnymi przyrza- 
dami.

Abituryenei urzadzonego o mysli powyzszej kursu posieda 
obok fachowej wiedzy i formalne kwalifikecye, wymagane tak przez 
ustawe görnicza jak  i przem yslowa od odpowiedzialnych kierowni- 
köw zakladöw przem yslu naftowego. Rotrzebaby tylko sprezystego 
i konsekwentnego tych przepisöw przestrzegania, azeby wyksztal- 
eonym tak uczniom krakowskiej szkoly przemysiowej za)jewnie 
korzystne umieszezenie w praktyee, przezcoby nie tylko przemysl

nasz naftowy wydosta! sie z rak niekwalifikowanych dzis przewa- 
znie bezposrednich kierowniköw fabryk, a produkujac tak  odpowia- 
dajace slusznym  wymaganiom wyroby, m usial sie silnie rozwinac, 
lecz nadto i bezpieezehstwo tak zakladöw jak i robotniköw w nich 
zajetyeh przez swiadome sprawy kierownietwo niezawodnie niepo- 
miernieby zyskalo.

W itamy ten krok ku skompletowaniu jedynej w kraju wyzszej 
szkoly przemysiowej, stosovvnie do potrzeb kraju, z cala zyczliwo- 
sc-ia i goracem zarazem pragn ien iem , azeby ucliwalone postulaty 
nie pozostaly, jak  to sie niestety zbyt czesto dzieje, tylko na pa- 
pierze.

—  Na mocy rozporzadzenia Wysokiego c. k. Ministerstwa 
z dnia 16 listopada 1890 I. 21674 odbedzie sie w e. k. pahstwo- 
wej szkole przemysiowej w Krakowie wT roku 1891 drugi z rzedu 
specyalny kurs dla, obslugujacych maszyny i kotly parowe, a to 
w miesiaeach styezniu, lutym, mareu i kwietniu, — w 6 godzinach 
nauki eo tygodnia.

Bezposredno po jego skoiiczeniu rozpocznie sie pierwszy kurs 
specyalny dla maszynistöw, prowadzaeyeb lokomofywy, na ktöry 
tylko po odbyciu kursu d la maszynistöw wpisac sie mozna.

Osoby pragnace wyksztalciö sie na  obslugujacych kotly parowe 
(palaczy) lub na maszynistöw, tak m aszyn stalyeb jak  i lokomotyw 
nabeda na kursie tym potrzebnych do tego, teoretycznych wiado- 
mosci.

Kto chce uzyskac przyjeeie na kurs maszynistöw, zglosic sie 
winien osobiseie lub listownie z podaniem swego adresu do Dy
rekeyi zakladu najdalej do 26 grudnia b. r. i wykazac z ukoiicze- 
n ia przepisanej ustawa nauki w szkole ludowej, nadto szeseiomie- 
siecznej conajmniej praktyki wT zawodzie slusarskim , kotlarskim 
albo tez pr^y kotle lub m aszynie parowej.

W pisy na kurs ten odbeda sie w dniaeh 3-go i 4-go stycznia 
1891. — Kazdy z wpisujacych sie plaei 1 zlr. na srodki naukowe 
zakladu; od zlozenia tej kwoty nie ma uwolnienia. Dalszej oplaty 
sie nie sklada.

Po ukoiiczeniu kursu wydaje si^ swiadeetwa.
N auka odbywac sie bedzie na podstawie nastepujaeego pro- 

gramu.
W  s t e p : Palenie, cieplo, preznose pary, eisnienie atmosfery, 

kondenzaeya, dzialanie sily, praoa meclianiczna, sila  konia, m ate- 
ryal opalowy.

Systemy kotlöw parowyeh, arm atury i reperaeye tycbze etc. 
zamurowywanie kotlöw ; fabrykacya tychze. Osad kotlowy i fego 
usuniecie. Uszkodzenia i explozye kotlöw.

Ustawa odnoszaca sie do kotlöw parowyeh i dodatkowe roz- 
porzadzenia w kierunku praktyczncj obslugi takiebze kotlöw.

Krötki rys historyi maszyn parowyeh. Glöwne czesci skladowe 
maszyn parowyeh, ich podzial.

Szczegölowy opis najwazniejszyeh sposoböw rozprowadzenia
pary.

Expanzya i kondenzaeya pary. Praktyczne obslugiwanie ma
szyn. Oznaczanie sily i badanie maszyny parowej. Przenoszenie 
sily za pomoca köl zazebionycii, lin i pasöw.

—  Z szesnastu dyplomöw honorowych jakie rozdzielone zostaly 
na architektonieznej wystawie w Turynie, w nagrode za najdonio- 
slejsze praee budownieze, jeden nadany zost»! gminie m iasta K ra
kow«. W  Austryi pröez Krakowa, nagrody takie otrzymaly tylko 
gminy W iednia i Tryestu.

Do tego numeru do lq cza si^ jedna ta b lic a  p rze d sta w ia jq ca  
widok te a tru  w K rakow ie w edlug projektu  p ro f. O drzyw olskiego.

Redaktor odpowiedzialny: W incenty W dow iszew ski.

Xakladem  Krak. Tow. Tecbnicznego. ’c \  W drukarni Aleksandra Slomskiego w Krakowie.
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