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F a rb y szkłem wodnera

czego? Dla tego że bić przybijakiem (zuschlagehammer) może
prawie każdy, kto tylko ma odpowiednią siłę— a do układania
Warszawa dnia 28 Grudnia 1811 r.
mozajek drzewnych potrzeba już znać naukę rysunku, umieć ry 
sować kwiaty, ptaki i arabeski i umiejętnie dobierać do mozajki
Pismo nasze zajmujące się przeważnie sprawami rzemiosł
odpowiednie fornery drzewne, rogowe, szyldkretowe, z perłowej
i przemysłu—jestpodobno jedynemu nas w obecnej chwili. Bywamacicy i t. d. Za większą zatem naukę i większe wynagrodzenie
ły próby+ale próby te zostały tylko próbami. Żadne pismo po
przypada.
święcone przemysłowi i rzemiosłom, długo nie dotrwało, i wszy
A u nas właśnie tej większej nauki w przemyśle i rzemio
stkie przestały wychodzić dla braku prenumeratorów a zatem
śle jest bardzo mało— i ten brak jest pierwszą zawadą w rozwija
i czynników.
r' - zeszłości wnosząc— i przyszłość naszego pisma me jest niu się naszego przemysłu i rzemiosł. Zagraniczny rzemieślnik
pewną. Jeżeli jednak przystąpiliśmy do wydawania tej Gazety, ma przeróżne szkoły rzemieślnicze i wyższe i niższe, ma przystęp
do najlepszych klas rysunkowych, na wystawach bardzo częstych
musieliśmy zapewne mieć jakieś pobudki zachęcające. I w isto
zapoznaje się z najrozmaitszemi wyrobami— a gdy chce się jeszcze
cie tak było. Przemysł nasz wzrastać począł. Usiłowania do
lepiej wykształcić udaje się do muzeów przemysłowych, gdzie mu
podniesieliia jego, jawniejszemi się stawały. Niechęć n icito iyc i
do warsztatów— pod wpływem nowych, rozsądniejszyc pojgc, się przed oczami rozwija cały przebieg fabrykacji od najpierwszych początków. U nas gdzie on to wszystko znajdzie? Czy
słabła i powoli bluza rzemieślnicza przyodziała synów nie ty co
biedniejszych ale i zamożniejszych ludzi. Pod wpływem konie są takie instytucje?
Rozumie się że tego wszystkiego nie ma i nasz robotnik
czności zaczęto się godzić u nas z ludźmi o namulonej dłoni—
przy ogromnych wrodzonych zdolnościach do pracy i to do umie
i dziś już walka z przesądami do bardzo łatwych należy.
To poszanowanie pracy przemysłowej i rzemieślniczej, jest jętnej pracy, zostaje zazwyczaj prostym niemal wyrobnikiem, naj
dobrą cechą naszej społeczności. Nie zwątpiliśmy o sobie a e prostsze zaledwie roboty wykonywać mogącym. I coż potem dzi
postanowiliśmy ciężką pracą zapewnić sobie byt, zdobyć pomy wnego że gdy przyjdzie do porównań, to niemieckie lub francuzkie wyroby, okażą się lepszymi? To nie jest wadą robotnika,
ślność.
Droga ta atoli choć otwarta ale nie łatwa. Już nie prze ale hrakiem lepszej nauki— a naukę nabywać trzeba, szukać je j—
sąd rodowy staje nam tu na zawadzie— ale są przeszkody gio- i na nikogo ona darmo i bez usiłowań z niebios nie spływa. Owóż
powtarzamy tu raz jeszcze, że brak odpowiedniego wykształcenia
źniejsze, gdyż trudniejsze do zwalczenia.
Mamy chęć do pracy— ale nie wszyscy umiemy jeszcze pra- fachowego w naszych rzemieślnikach i robotnikach sprawia, że
cować. Bardzo dobrze to wiemy, że nie koniecznie najlepiej wy wyroby nasze w ogóLe biorąc muszą być gorsze, i jako takie współ
nagradzany jest robotnik, .Który najciężej pracuje— i że bardzo zawodnictwa z obcemi wytrzymać nie mogą. A gdy współzawo
często robotnik mniej sił swoich wyczerpujący, o wiele więcej zy dnictwa wytrzymać nie są w stanie, to te obce wyroby muszą do
skuje za swą pracę. Można cały dzień rozbijać kamienie p izj nas przychodzić i publiczność nasza mając lepsze i tańsze kupuje
drodze lub kilkudziesięcio-funtowym młotem wywijać — a jednak je coraz więcej— wówczas gdy nasze wyroby coraz mniej mają popłaca dzienna będzie bardzo nie wielka— wówczas gdy inny ro kupu i coraz to większa bieda się zagnieżdża.
Drugą przeszkodą w rozwijaniu się naszych rzemiosł i prze
botnik zajmujący się np. mozajką drzewną (holzmosaik) za sto
mysłu—jest
konkurencja zagraniczna. Cła od towarów nie wiele
sunkową lżejszą robotę o wiele lepiej jest wynagrodzony. A dla

temu zapobiegną— gdyż ona umie często i cia wymijać. Zresztą
ogólna dążność w Europie do zmniejszania opłat celnych musi
i u nas odpowiednio dać się odczuć i eta powoli ulegają ciągłemu
obniżeniu. Konkurencji zatem nie zatamujemy— i ten sposób do
niczego by nie doprowadził. Ale jest inny sposób. A tym spo
sobem, jest otwarcie stanąć z ową konkurencją w zapasy.
Konkurencja staje nam dwa razy na zawadzie. Kaz zasy
pując kraj nasz wyrobami zagranicznymi, a przez to utrudniając
pokup na nasze towary— a powtóre zalewTając targowiska Cesar
stwa także wyrobem zagranicznym, wówczas gdy te targowiska
są naturalnemi punktami zbytu dla naszego przemysłu i handlu.
Przemysł nasz bowiem ani marzyć może, aby mógł stanąć do
współzawodnictwa z bogatą, umiejętną i ludną Europą Zacho
dnią. Mniej rozwinięte pod względem przemysłu i ludności i bli
żej nas położone kraje Wschodu, są jedynemi na dzisiaj konsu
mentami na wyroby naszych fabryk i pracowni rzemieślniczych.
Dać się ubiedz konkurencji, i pozwolić aby zagraniczni pr zemysłowcy i handlujący osiedlili się niemal tam ze swemi wyrobami,
jest to samo, co zaprzeć sobie drogę do postępu, do rozwoju, do
bogactwa i ograniczyć się nader skromnym zbytem miejscowym,
który w końcu jeszcze przez zagraniczną konkurencję odebranym
nam być może.
Dopóki drogi żelazne nierozwinięte były w Cesarstwie, to
dla utrudnionych środków transportowych, napływ towarów za
granicznych mniej dla nas był groźnym. Ale obecnie gdy komu
nikacje relsowe mnożą się tam szybko, gdy linj e poprowadzone
z głębi Cesarstwa ku najbliższym handlowym punktom Środkowćj Europy, coraz prostszemi, a tem samem coraz krótszemi
i tańszemi się stawają— dziś nie można już sobie lekceważyć za
granicznej konkurencji i z całym sił zapasem stanąć z nią do wal
ki wypada.
Te to dwa najgłówniejsze powody—to jest brak odpowie
dniego wykształcenia fachowego i niebezpieczeństwo grożące nam
przez zagraniczny handel— spowodowały nas, że postanowiliśmy
założyć pismo, któreby było niejako ogniskiem usiłowań naszych
na drodze przemysłu i rzemiosł. Ma ono głównie starać się:
0 rozkrzewienie pomiędzy naszych fabrykantów, rzemieślników
1 robotników stosownego wykształcenia fachowego, ma ono sta
rać się o wskazanie najdogodniejszych i najłatwiejszych środków
produkcji— a pćzytem ma baczyć ciągle nad krokami konkurencji
zagranicznej, wskazywać co ona robi, gdzie co robi, i czy my
umiemy temu zapobiedz i jakim sposobem.
Zadanie więc nasze jest ważne i trudne. Tym trudniejsze,
że droga nasza nie utorowana, że musimy sobie sami wszystko
tworzyć.
Nie było dawniej pism specjalnych, nie może zatem być
i odpowiednio wyrobionych pisarzy fachowych. Stosunków ze W scho
dem nie utrzymywaliśmy systematycznie—nie możemy zatem
mieć tam dokładnych korrespondentów. Trzeba zatem i pisarzy
wyszukać i korrespondentów odnaleźć.
Pomimo jednak trudności, a może właśnie dla tej samej
trudności— do pracy naszej przystępujemy z ochotą. Mamy na
dzieję, że zrozumieją nas ludzie o co nam chodzi— że pojmą iż tu
idzie o dobrobyt naszej społeczności, o jej pomyślność— że to ma
łe kółko dzisiejszych naszych współpracowników pomnożą wszy
scy chętni sprawie przemysłu i rzemiosł— że każdy jak kto może
i umie pospieszy z opisaniem tego wszystkiego co sam robi i uwa
ża za dobre, i co należałoby upowszechnić,— że każdy zakommunikuje nam rezultaty swoich doświadczeń czy to pod względem sa
mej fabrykacji, czy też pod względem sprzedaży wyrobionego już
towaru. My to wszystko przyjmiemy i o to wszystko upraszamy.
A skoro otoczy nas zaufanie Czytelników naszych, gdy rada nasza

zyska sobie u nich poszanowanie a słowo nasze odczutem przez
nich zostanie—to mniemamy, że przy takićj wzajemnćj pomocy
i poparciu, zdołamy przecież coś zrobić dla naszego przemysłu
i rzemiosł, że wpłyniemy na silniejsze rozwinięcie ducha pracy,
że rozświetlimy wiele tajników wiedzy— i że na tem wszystkiem
musi zyskać rozwój naszego dobrobytu i ogólna pomyślność na
szego kraju.

W YSTAW A POWSZECHNA W WIEDNIU.

Dotychczas mieliśmy wystawy powszechne albo w Londy
nie, albo w Paryżu. Za przykładem atoli tych miast i inne sto
lice większych państw z kolei zaczynają urządzać u siebie wysta
wy. W roku przyszłym Wiedeń wystąpi z wystawą. Otwartą
ona będzie w dniu 1 maja 1873 roku a zamkniętą zostanie w dniu
30 października t. r. Wystawa zatśm cieszyć się będzie sześciomiesięcznem istnieniem. Ze względu na coraz to silniejsze współubieganie się narodów w rozwoju przemysłowym i stosunków
handlowych, można spodziewać się że wystawa ta będzie bardzo
świetną. Cesarstwo rossyjskie szczególniej, postanowiło do
łożyć wszelkich starań, aby jak najświetniej reprezentowane było
na wystawie, a to dla tego, iżby można wyroby fabryk rossyjskich
wprowadzić do środkowej przynajmniej Europy.
Spodziewając się tedy że Wystawa Wiedeńska będzie wię
kszą jeszcze od ostatnićj paryskićj nawet, Komitet Wystawy
Wiedeńskiej zawczasu już obmyśla środki, któreby dozwoliły po
mieścić wszystko co będzie nadesłanem i stosownie wszystkie
okazy zabezpieczyć.
Wystawa ma rozmiarem przewyższyć wszystkie inne po
przednie. Pomieści się ona na Praterze i składać się będzie
z dwóch części: z głównego gmachu wystawy z odpowiedniemi
budynkami— i z szopy długiej na na 890 metrów (*) i 28 szero
kiej zbudowanćj nad Dunajem i przeznaczonej na pomieszczenie
machin.
Gmach główny mieć będzie 905 metrów długości i szero
kości 205. Cały gmach przecięty będzie przez obszerny korytarz,
z którym łączyć się będą poprzeczne galerje. W środku stanie
rotunda z kopulą oszkloną. W rotundzie tej będzie wystawa ro
ślin i aquarium; rotunda ma być wysoką na 79 metrów. Po
wierzchnia wystawy dachem nakrytćj wyniesie 103,000 metrów
kwadratowych.
Oprócz głównego gmachu i szopy maszynowćj, będzie je
szcze oddzielny budynek przeznaczony na wystawę przedmiotów
sztu k i-
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Wystawa ro zpadnie się na następne działy:
1) górnictwo i hutnictwo;
2) gospodarstwo wiejskie i leśnictwo; tutaj mieścić się
także będą między innemi: zwierzęta domowe, drób, zwierzyna,
wyroby mleczne, ow'oce, jarzyny, kwiaty i t. p.;
3) przemysł chemiczny;
4) środki do życia uważane jako produkt przemysłu;
5) wyroby tkackie i odzież;
6) wyroby skurzane i kauczukowe;
7 ) wyroby metaliczne;
8) wyroby z drzewa;

(*) M etr rów na sig 1,73611 łokcia warszawskiego,
1 łokieć i 171/; c a h ’
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że kraj należycie oceni, przesłał Wam, w ogólnych w prawdzie tyl
ko obecnie zarysach, obraz głównego ogniska naszśj okolicy.
10)
Przedtem jednak wybaczcie, że pierwej zwrócę uwagę na
U)
korrespondencje prowincyjonalne, jakich słusznie żądacie. Do
12)
niosłość ich znaczenia wyższą jest nie wątpliwie, jakby to na
13)
pierwszy rzut oka zdawać się mogło,— byle tylko sumiennie i ze
14)
znajomością rzeczy były traktowane. Nikt nie zaprzeczy, że. nie
15)
podobieństwem jest dla redakcji, już przez same wydawnicze
16)
obowiązki, unieruchomionćj niejako, obejmować badawczem okiem
17)
przestrzeń całego kraju. Zastąpić, współdziałać w tem winni
18)
korrespondenci. Tak szczegółowemi sprawozdaniami o -istnieją
19)
cych fabrykach, zakładach, warsztatach i t. p. jak nie mniśj opi
wcwnetrznem i ozdobami;
sem potrzeb i warunków Wszelkićj produkcji, nietkniętych źródeł
20) mieszkania włościańskie z ich sprzętami;
surowych materjałów i widoków ich eksploatacji i t. p. Zesta
21) mieszkania różnych narodów,
wienie miejscowych spostrzeżeń najdokładniej wykaże: co mamy?
22) okazy i działalność rzemiosł ^wyższych;
co mieć możemy? jaka gałąź produkcji jest rozwiniętą lub za
23) sztuka kościelna;
niedbaną? słowem cały szereg zadań pracy przemysłowo-rzemie24) przedmioty sztuk lub rzemiosł z dawnych czasów;
ślniczej, poczynając od prostych wskazówek dogodnych miejsc na
25) sztuki piękne nowoczesne;
bycia
i najkorzystniejszych targowisk zbytu. Że pod tym, mię
26) przedmioty odnoszące się do wychowania i nauki.
dzy
wieloma
innymi, względem, Gazeta Wasza zająć może opró
Ustawienie przedmiotów odbędzie się według porządku ge
żnione dotąd w piśmiennictwie stanowisko, me wymaga to dowo
ograficznego, idąc krajami w kierunku zachodu ku wschodowi.
W czasie wystawy czynione będą próby z machinami i przy dzenia,—jak iio niestety: że prawie więcej posiadamy wiadomo
ści z dziedziny przemysłu obcych narodów, niż byśmy ich o wła
rządami dla wypróbowania ich wartości.
snym przytoczyć mogli, dzięki ogólnemu w tym kierunku za
Dla wystawców obmyślane są cztery rodzaje nagród:
niedbaniu.
1) Medale za dzieła z dziedziny sztuk pięknych.
I tak np. o fabryce serwskiej,— o lnianych przędzalniach
2) Medale zasługi za okazany postęp w wyrobach od cza
hollenderskich, czeskich, szlązkich rozprawiamy nieraz szeroko—
sów ostatniej wystawy powszechnej.
3) Medale za dobry smak w wyrobach pod względem do a jednak drukujemy, w bardzo poważnych organach krajowych,
o wyrobach porcelany i fajansu we wsi &'mialowie;—wspominamy
boru kolorów, ksztąłtćw i t. p.
4) Listy pochwalne dla wystawców po, raz pierwszy udział 0 wyrobach lnianych p. Dąbroicicza pod Siedlcami: co jedno i dru
gie żadną miarą za omyłkę zecerską brane być nie może, a prze
w wystawie biorących.
Oprócz tego rozdawane będą dyplomy zaszczytne dla tych chodzi bezf-’wyjaśniającego sprostowania.
Notujemy otworzenie kolei oceanu spokojnego, ilość statków
wszystkich, którzy udowodnią lub za nich inni udowodnią, że po
łożyli znakomite zasiugi w podniesieniu oświaty ludowej, prze 1 towarów przez kanał suczki przechodzących,— a nic a nic nie
wiemy— o stanie dróg krajowych, o wywozie miejscowych, produk
mysłu, gospodarstwa i t. p.
. . .
Nakoniec te z osób, które najwięcej przyczyniły się do tów i dajemy ogółowi w jednym z najpoczytniejszych podręczni
odpowiedniego urządzenia samej wystawy, będą miały prawo do ków rozHad jazdy na wewnętrznych kolejach żelaznych, od dość
pozyskania oddzielnych; na ten wyłącznie cel ustanowionych dawnego czasu zupełnie zmieniony.
Są to bez wątpienia drobnostki w porównaniu z poważnemadali.
, ,,
mi
stratam
i, jakie kraj ponosi z braku, nie mówię już, co przedeW programie wystawy leży także urządzanie ot c' y
wszystkiem,
naukowych, ale nawet i bieżących wiadomości we
objaśniających rozmaite więcej zajęcia budzące przedmioty—
wnętrznego
przemysłu
dotyczących; gdyż nie tylko nie wie— co,
i ustanowienie pownego rodzaju kongresu naukowo-przemjs o
wego, do roztrzygnięcia kwestji z samejże wystawy często wy gdzie i jak zrobić można lub należy, lecz nadto i o tóm— co, gdzie
i jak zrobionćm u nas zostało? ma niedokładne lub skrzywione
pływających.
,,,
Jak. widzimy zatem z powyższych szczegółów, program wyobrażenie. Przytoczyłem powyższe przykłady tylko jako ma
lekceważenia, od któ
przyszłorocznej międzynarodowej wystawy jest wielce obiecują leńkie próbki naszego w tym względzie
rego
szczerze
pragnę
by
przyszłe
korrespondencje
do Gazety
c y /i spodziewać się należy, że i kraj nasz przyjmie w tym o^o
Waszćj
były
wolne
a
natomiast
streszczały
w
sobie
wierny
obraz
nym popisie,, także o ile można największy współudział.
krajowego przemysłu i rękodzieł;—rzetelne wskazówki zasobów,
potrzeb i pracy miejscowćj. Łatwy do dostrzeżenia, w ciągu
ostatniego lat dziesiątką, przewrót opinji publicznej, odnośnie do
przemysłu, rzemiosł i handlu, pozwala poniekąd mieć nadzieję, że
Z pod Pelrohowa 26 grudnia 1811 r.
z otworzeniem specjalnego, poświęconego im organu, nie powin
Prospekt Waszego pisma wzywa do współpracownictwa no zabraknąć tak zainteresowanych czytelników, jaki sumiennych
wszystkich, którym chodzi o podniesienie krajowego dobrobytu, korrespondentów.
Pctroków, o którym mówić Wam zamierzam, co raz więcej
przez rozwój pracy przemysłowej i rzemieślniczej;—rozwinięcie
zatraca
ślady dawnego grodu. Jako stacja drogi żelaznćj W ar
zaś programu mieści w swych szczegó łach—korrespondencyj ą
szawsko-Wiedeńskiej, położona o niemal w środku jćj długości,
krajową.
Zanim znajdzie się w tych stronach właściwsze, niż moje, połączony drogą bitą z okolicą fabryk żelaznych w Opoczyuskićm
pióro sprawozdawcy przemysłowo-rzemieśliczego ruohu, pozwólcie i Kieleckiem, pod względem przemysłu i handlu nader szybko wzra
bym, choć chwilowo, miejsce to zastąpił i, WTaz ze szczerem ży sta. Wykończeuie rozpoczętych i pobudowanie nowych dróg bi
czeniem pomyślnego rozwoju organu, ważność którego mam nadzieję tych, czego mu dotkliwie brakuje, ułatwiwszy boczne komunika9)

przemysł kamienny i szklanny,
towary krótkie;
papiernictwo;
grafika i rysunki rzemieślnicze;
machiny i środki przewozowe;
instrumenta naukowe;
iustrumenta muzyczne;
przedmioty tyczące si§ wojskowości;
przedmioty odnoszące się do marynarki;
budownictwo i inżynierja cywilna,
mieszkania dla osób zamożniejszych z urządzeniem ich
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Ciało to najobfitsze ze wszystkich znajdujących sięgną po
cje uczynią, zeń nader ważny punkt przemysłowo-handlowy w kra
ju, któremu otworzenie, oddawna zamierzonój, a tak potrzebnćj wierzchni ziemi jest związkiem chemicznym 11 na 100 części wo
linii drogi żelaznej piotrkowsko-sandomierskiej nie małego jeszcze doru z 89 na 100 części tlenu, połączeniem zaś mechanicznym
dodałoby znaczenia. Twierdzenie to moje opieram nie na oso atomów wodnych nadzwyczajnćj ruchliwości, oddzielonych jednych
bistym przypuszczeniu, lecz na fakcie tym, że oto, wciągu lat od drugich drobnemi przestrzeniami, w których mieścić się mo
czterech niespełna, w pobliżu m iasta obrały sobie siedzibę dwa gą ciała będące w rozpuszczeniu np. cukier, różne sole, i t. p.
jedyne w całym kraju zakłady przemysłowe, których założyciele o czem przekonać się można rozpuszczając cukier w wodzie wy
oddali pierwszeństwo Petrokowowi, mimo innych niedogodności, pełniającej naczynie, która to woda pomimo dodania ciała obce
dla jego korzystnego położenia. Przed trzema laty założył p. go po rozpuszeniu tegoż, poziomu swego nie podniesie.
Atmosfera otacza ziemię naszą ciągle wilgotną powłoką,
Wedeman nieopodal miasta rafinerją nafty i fabrykę świóc pa
rafinowych, co, mówiąc nawiasem, nie przeszkodziło warszaw z której pod postacią mgły, rosy, deszczu, śniegu, gradu, szro
skim pismom po otworzeniu podobnego zakładu na Pradze, utrzy nu woda spada na ziemię, a na tćj zbierając się formuje morza,
mywać że jest u nas pićrwszym tego rodzaju, chociaż wówczas jeziora, rzeki, stawy, źródła i napowrót wraca do atmosfery pod
świece z fabryki Robertów p. Wedemana miały już ustalony odbyt postacią pary. Woda wszędzie daje widzieć swą potęgę; zna
komitą gra rolę w burzach; przesiąka we wnętrze ziemi, w ło
w odległych nawet miejscowościach, jak w Moskwie.
W roku znów bieżącym p. W. A. v. Scholten, po długich dygi i komórki roślin; m aterje mineralne znajdujące się w ziemi
studjach różnych okolic w jego imieniu przez p. Beiningen od rozpuszcza, przetwarza i rozkłada na m aterje organiczne; prze
bytych, zamierzył tu założyć wielką fabrykę syropu z kartofli. nika tkankę roślin i zwierząt; pod postacią lodu dostarcza me
Jakoż nabył w tym celu grunt rządowy i przygotowują się już dycynie energicznego czynnika przy leczeniu zimnem; pod posta
m aterjały do budowy, z wiosną rozpocząć się mającej. Zakład cią pary daje życie machinom; — przenosząc ciepło ogrzewa bu
ten przerabiać ma kolosalne ilości kartofli, czem oddziała na dowle mieszkalne, warsztaty, cieplarnie kwiatowe; — spadając
kruszy najtwardsze kamienie, toczy
okoliczną a nawet i dajszą produk
skały w strumieniach, rozdziera zie
cję rolną; zatrudniając zaś kilku
mię tworząc wąwozy, a spadek* jej
set robotników, nie mało przyczyni
korzystnie
użyty daje znakomity sil
się do wzrostu miasta i ożywienia
nik
mechaniczny.
handlowego ruchu.
Woda nagromadza i nanosi
Z dawniej istniejących zakła
massy
piasku w rzekach, tworzy
dów przemysłowych posiada Petronamuliska,
powierzchnię g r u n t u
ków: młyn parowy, dwie fabryki ma
zbierając poniża, to znowu odsepuchin i narzędzi rolniczych, dwa bro
jąc podnosi a przy tych olbrzymich
wary, dwie fabryki octu, dwie mio
przemianach* pozostaje zawsze nie
du, cztery mydlarnie, trzy farbierwolnikiem cieplika i ciężkości.
nier trzy olejarnie, trzy garbarnie,
Woda znajdująca się na po
pięć cegielni. Rzemieślników ró
wierzchni ziemi, albo w pewnej głę
żnych rzemiosł 692, licząc w to i
bokości nie jest nigdy czystą, za
czeladź zatrudnioną w warsztatach.
wiera bowiem różne sole mineralne,
Na dziś poprzestaję na tćj
jako
to: węglany wapna, siarczany
pobieżnej ogólnćj wzmiance; w przy
Maohina do zginania obręczy. Str. 5.
sody
i
wapna, żelazne i manganeszłości, jeśli, jakto na wstępie za
strzegłem, inna bieglejsza nie zastąpi mnie ręka, postaram się zowe niedokwasy, i m aterje organiczne rozłożone w rozpuszcze
dać Wam szczegółowe opisy czynnych zakładów w Petrokowie niu w większej lub mniejszej ilości,—jak równie i materje nie
i jego okolicy, jak równie sprawozdanie o warsztatach rękodziel rozpuszczalne będące w zawieszeniu.
Eatwo pojąć, jaki wpływ wywierać może na zdrowie ludz
niczych i pojedyńczych rzemiosłach.
kie obecność różnych soli, będących w wodzie w rozpuszczeniu,
A. P o r ę b s k i .
chociażby w małej ilości, zważywszy, że człowiek dziennie w je
dzeniu i napoju zużywa około dwóch kw art wody. Woda niemająca w sobie powietrza w rozpuszczeniu jest niezdrową, jak np.
woda pochodząca z topnienia śniegów, i używanie jej sprawia
0 WODZIE I SPOSOBACH JEJ OCZYSZCZANIA.
choroby właściwe mieszkańcom dolin i krajów górzystych.,.
Woda zawierająca m ałą ilość kwasu węglowego w rozpu
szczeniu, lub soli dwuwęglanu wapna jest w smaku przyjemną,
Ze wszystkich ciał będących przedmiotem badań nauko dla zdrowia pożyteczną, ułatwia proces trawienia przez lekką
wych, nie ma żadnego któreby we względzie użyteczności i zasto irrytację żołądka i zobojętnia nadm iar kwasów gastrycznycli.
sowań mogło porównać się z wodą. Nie ma prawie zjawiska Obecność innych soli w wodzie przechodząca 1 gramm w kwarcie,
uważa się za szkodliwą; pół gram m a w kwarcie wody soli obcych
w naturze w któremby woda nie grała ważnćj roli.
jeszcze
czyni ją znośną; w ogólności im mniej woda ma soli i zie
Woda stanowi część tego wszystkiego co żyje, jest podsta
mistych
części w rozpuszczeniu tern jest zdrowszą, i w Anglii też
wą naszych napojów, częścią pożywienia zwierzęcego i roślinne
go; pod postacią pary staje się olbrzymią siłą poruszającą, zastę szczególniej na ten stosunek obcych soli do wody zwracają uwa
pującą setki sił ludzkich. Woda po powietrzu jest ze wszyst gę, a w Chinach wyższej klassy ludzie nie piją innej wody tylko
kich ciał, które nas otaczają, najpotrzebniejszą, bo można za dystyllowaną. Otóż o ile użycie pewnych wód jest skuteczem dla
stąpić chleb i tysiące innych przedmiotów potrzebnych dla ży zdrowia, o tyle szkodliwe wody, są źródłem rozlicznych chorób.
Wodę rozdzielamy: na pochodzącą z deszczów, na źródlaną wycia i użytecznych, lecz wody nie ma czem zamienić.

pływającą ze'szczelin skał i z pod ziemi, na rzeczną, na wodę i ludności, zależy większe lub mniejsze zanieczyszczenie wody stu
z jezior, stawów i na wodę studzienną.
dziennej i najróżnorodniejsza odmiana jćj chemicznego składu.
Woda deszczowa zwykle u nas łapana w beczki z rynien
Któż nie zna np. wody studziennej Saskiego Ogrodu, wody
dachowych, nigdy nie jest zupełnie chemicznie czystą, nie licząc z possesji parafji S-go Antoniego, wody ze studni na Rybakach
bowiem już części ziemistych i organicznych z kurzów na dachach w possesji p. Słupskiej istniejącej jak kryształ przezroczystej,
osiadłych, z pomiotów ptastwa, sadzy i niedokwasćw metalicznych w smaku przyjemnćj; wody studziennej z possesji przy Piwnej
utworzonych na blachach pokrycie dachu stanowiących, w przy np. ulicy istniejących, koloru żółto-brunatnego, cuchnącej, w sma
puszczeniu że jest łapana po pewnym przeciągu czasu gdy deszcz ku odrażającej, i wody np. z okolic ulicy Ogrodowej i Leązna,
powierzchnię dachów obmyje, zawiera mianowicie podczas de smaku atramentowego?
szczów ulewnych i burz m ałą ilość kwasu azotowego w stanie
W oda studzienna prócz soli towarzyszących zwykle wodom
swobodnym lub w połączeniu z amoniakiem, a nawet najnowsze słodkim, zawiera siarczany, fosforany, i saletrzany różnych madoświadczenia odkryły ślady połączeń jodowych. Woda deszczo terji organicznych, nadających kolor, zapach i wstrętny smak
wa jest miękką to jest rozpuszczającą mydło, gotującą jarzyny, wodom studziennym i to w tym większym powtarzam stosunku
w smaku mdłą dla braku w niej kwasu węglowego i mineralnych im przepuszczalność gruntu jest większa, i czem gospodarskie
części w rozpuszczeniu, do których przywykł nasz organizm. Znaj urządzenia są więcej zaniedbało, mianowicie doły kloaczne z cerndują się miejsca takie na kuli ziemskićj, dla których woda de bizyną drewnianą zgniłą, śmietniki i składy gnojów przepełnione,
szczowa starczyć musi do użytku domowego i na napój dla zu i odpływ dla wód powierzchnich nie uregulowany, i im studnie są
pełnego braku innej jak np. Wenecja, Malta, Livorno, Zara płytsze lub mniej obfite w wodę. W miastach ludnych po więk
i inne. Tam ją zbierają w osobnych podziemnych murowanych szej części, takich wód studziennych używają mieszkańcy do go
sklepionych cysternach, których w samej Wenecji istnieje 2,077, towania pokaimow na napój, co na zdrowie ogołu ogromny wpływ
wywiera.
obejmujących zapas wody 8 miljonów stóp kubicznych.
Źródlana woda powstała z wody deszczowćj przesiąkniętćj
Między wodami studziennemi znajdują się i takie które ma
przez grunt i szczeliny pokładów skał spodnich, przedstawia naj ło zawierają mineralnych soli, zatem miękkich, w których mydło
różnorodniejsze odmiany w swym składzie chemicznym, zależące się nie -warzy, a przecież zupełnie niezdatne są do użytku z przy
od gatunku pokładów przez jakie się przesącza i których sole mi czyny że zawierają materje organiczne w rozpuszczeniu dla zdro
neralne rozpuszcza. Woda źródlana bywa miękka i twarda, zwy wia szkodliwe.
kle czysta, przezroczysta, czasami mineralna, nie
Woda rzeczna powstaje z zebranych cząstek
kiedy biaława, jak wody Wersalskie, bywa w lecie
wód deszczowych płynących po powierzchni gruntu,
zimna, w zimie ciepła, względnie do temperatury po
jak równie z żyłek wszystkich źródeł i strumyków,
wietrza, a zwykle miewa tem peraturę średnią okoli
które zbierają się w jej łożysku, ma zatem skład
cy, w której na Wierzch wychodzi, z wyjątkiem mi
pośredni między wodą deszczową łapaną w naczynia,
neralnych źródeł, gorących, wyrzucanych siłą two
fc ti
cysterny, a wodą źródlaną. W ogólności mniej
rzących się we wnętrzu ziemi pary, gazów lub
posiada soli mineralnych niż woda źródlana, za to
z innych przyczyn. Woda źródlana nie zbyt twar
G wieksz£Ł Uość materl i organicznych, uniesionych przez
da, zawierająca m ałą ilość kwasu węglowego uwa R ęczn a W iertarn ia
' wodę deszczową spływającą po powierzchni gruntu,
ża się za najlepszą, dla tego też wszelkiemi siłami starają albo też przyjmując ścieki kanałowe miast i fabryk. Niektóre
się ludzie zaopatrzyć w takie wody swe siedziby. Taką wodę rzeki przepływające bagniste okolice, albo łożyska torfowe, mają
w nowszych czasach sprowadzono dla zaopatrzenia miast: Bru- wody z własnościami bardzo szkodliwemi, tracą bowiem w za
kselli, Dijon, Glazgowa, a przed kilku laty Paryża wodociągiem tknięciu sie z roślinami tlen i rozpuszczają w sobie materje or
Dhuis prowadzącym wrodę z Szampanji i dla wielu innych miejsc. ganiczne, które udzielają wodzie nieprzyjemny zapach i kolor,
Starożytni którzy nie znali przepychu i wyszukanego zbytku na czynią wodę niezdrową, jakkolwiek często mającą m ałą ilość soli
szych czasów idącego z postępem cywilizacji, poświęcali olbrzy mineralnych.
mie summy na doprowadzenie wód do miast, zakładanie fontann
(c. d. n.y
i publicznych kąpieli, i we wszystkich miastach których począ
tek sięga panowania Bzymian znajdują się dotychczas ślady ol
brzymich wodociągów zdumiewających swoimi ogromem, które
M A C H IN A DO Z G IN A N IA SZYN ŻE LA Z N Y C H DLA P R Z Y G O 
urządzali nietylko u siebie, lecz i wt krajach podbitych.
Woda studzienna tak jak i źródlana pochodzi z wody de
szczowej w grunt wsiąkłćj, która płynąc w pokładzie wodę prze
puszczającym np. piasku, żwiru, piaskowca i t. p. zatrzymała się
na pokładzie dla wody nieprzenikliwym jak np. na ile, glinie
i innych. Ponieważ'studnie kopane bywają zwykle przy budo
wlach zamieszkałych, w podwórzach w których mieszczą się klo
aki, stajnie, chlewy, śmietniki, częstokroć więc przy okoliczno
ściach o których niżej, płynne odchody z takowych gospodarskich
urządzeń, wsiąkają także w grunt i mieszają się z znajdującą się
tam wodą deszczową. Od rodzaju gruntu nasypowego lub nieruszanego więcćj lub mnićj przepuszczającego wodę i nieczystości
płynne, od sposobu urządzenia samych kloak i budowl gospodar
skich, od stanu bruku na dziedzińcach i utrzymania w czystości
takowych podwTórz, od więcój lub mnićj zacieśnionych budowli

T O W A N I A O B R Ę C Z Y NA KOŁA.
Urządzenie machiny tej zasadza się na działaniu ugniata
jących walców podobnego systemu jak przyrząd do zginania Ma
chy kotłowej na kotły. Składa się ta machina (na fig' 1 ) z trzech
żelaznych walców umocowanych w mocnych sztendrach, z których
dwa walce spodnie jeden obok drugiego są umieszczone, zaś trze
ci w pewnym odstępie nad niemi. Spodnie walce obracają się
tylko około osi nie zmieniając wzajemnego położenia, górny zaś
walec posuwa się w sztendrach w taki sposób że można go do
wolnie wyżej lub niżej ustawić a zatem i szynę żelazną grubszą
lub cieńszą wyginać. Walec ten wprowadza się w ruch za po
mocą korby z cewką zazębiającą wielkie koło zębate pokazane na
rysunku.
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Z pomocą, machiny tej można na zimno wyginać z żela
znych szyn różnej grubości obręcze na kola drewniane najroz
maitszych rozmiarów daleko prędzej, dokładniej i z mniójszem
wysileniem niżeli przy ręcznej robocie bez żadnej ujmy dobroci
i mocy m ateryalu.
Cylindry są twardo hartow ane na powierzchni, m ają 9 cali
długości i po 5Vi cali w średnicy poprzecznego przecięcia. M a
china ta znajduje wielkie zastosowanie w kuźniach, w których
zgina się wielka ilość obręczy na koła ręcznym sposobem, szczególnićj na koła wielkich średnic, których robota bardzo trudna
i wymaga długiego czasu.
Takie wielkie obręcze ręcznie nie mogą być tak dokładnie
zrobione ja k to czyni maszyna, przyczem maszynowe obręcze ja 
ko dokładniejsze daleko lepiej do dzwon kół przylegają i trzym a
ją się lepiej od giętych sposobem ręcznym.
-.■-'ś''- / ;, ■< \v j
• ••
(-dyn’. Hem. Gazeta).

su, przez jaki zauurzonem było pierwotnie, a po powtórnem wy
schnięciu w ciągu 2-ch do 3-ch dni, gotowem je s t do użycia. D la
ułatw ienia i przyspieszenia działania boraksu na tkankę drzewa,
dobrze je st ogrzać lub wygotować takowe w wmdzie, przed zanu
rzeniem w roztworze boraksu. Drzewo w ten sposób nasycone,
nie zmienia wcale naturalnego swego koloru, nie pęcznie
je, nie pęka po wyschnięciu, robaki go nie toczą, a nadto je s t
mniej zapalnem od drzewa naturalnego. Jeżeli w skutek zbyt
długiego zanurzenia w roztworze boraksu, drzewo w pewnych
miejscach zmieni swój kolor pierwotny, to można m u takowy
przywrócić, przez częściowe wymycie gorącą w7odą.
J. H.

ROZMAITE SPOSOBY OGRZEWANIA
W AGONÓW OSOBOWYCH

Rysunek (lig. 2.) przedstaw ia ręczną w iertaruię (bohrmaszynę) bardzo przydatną w niewielkich w arsztatach do wiercenia
otworów w drobnych przedm iotach. Przyrząd ten przymocowywa się do kleszczy do spodniego ram ienia A, n a którem obraca
się około poziomej osi krążek B, służący dla przymocowania ja k 
by na planszajbie w żądanem położeniu przedm iotu w którym
otwór m a być wiercony. N a] wierzclmiem ram ieniu kleszczy jest
talerzyk „C, dla umocowania właściwej świdra osady D, która
przykręca się dwoma szrubami. Szruby te poruszać się mogą
w łukowatych wycięciach talerzyka dają możność świdrowi zm ia
ny położenia. Świder w prowadza się w ruch zapomocą kor
by i dwóch Ironicznych kółek zębatych, lub też za pomocą samej
tylko korby nasuniętej na szpindel E.
O.

UTRW ALENIE DRZEW A PRZEZNACZONEGO NA W Y 
ROBY STOLARSKIE.
l)o nasycania drzewa, w celu nadania tem uż większej trw a
łości, używano zwykle dotychczas albo roztworów soli m etali
cznych ja k np. siarczanu miedzi lub żelaza, czyli ta k zwanego koperw asu miedzianego lub żelaznego, albo tćż kreozotu otrzymy
wanego ze smoły kam iennej. Nasycenie drzewa kreozotem, n a 
daje tem uż woń nie przyjemną, nasycenie zaś koperwasem, zmie
nia mniej lub więcej kolor drzewa, w żadnym więc razie środki
te nie m ogły być użyte do drzewa którego słoje m ają pozostać
w kolorze- naturalnym , a mianowicie do drzewa przeznaczonego
na wyroby stolarskie. Nowy środek używany w Ameryce i Anglji do preparow ania drzewa świeżego dla uczynienia tegoż uży
tecznym n a wyroby stolarskie, je st nasycenie drzewa boraksem,
Drzewo m ające być utrw alone boraksem, zanurza się w roztwo-1
rze wody nasyconem tą solą a ogrzewanym stopniowo aż do sto
pnia wrzenia wody, i zostawia się w tym roztworze, przez 2 do 12
godzin, a to stosownie do n atury i grubości sztuk drzewa. N a
stępnie drzewo wyjmuje się z naczynia i suszy na podkładkach,
a po zupełnem wyschnięciu zanurza się powtórnie w roztwór bo
raksu, ale znacznie słabszy, w którym pozostaje połowę tego cza

N A K O LEJA CH Ż E L A Z N Y C H .

N a najważniejszych linjach kolei żelaznych w Europie je s t
obecnie w użyciu 13 rozm aitych sposobów ogrzewania wagonów
osobowycl), a mianowicie:
1. Ogrzewanie za pomocą naczyń napełnionych wodą go
rącą na 39 rozmaitych linjach kolei.
2. Ogrzewanie gorącem powietrzem na 3-ch linjach.
3. O grzew anieżapom ocąkrążenia wody gorącej na51injach.
4. Ogrzewanie piecami fajansowemi na 1 linji.
5. Ogrzewanie piecami żelaznemi z powdoką blaszaną na
5 linjach.
6. Ogrzewanie piecami żelaznemi lanem i na 7 linjach.
7. Ogrzewanie piaskiem gorącym na 9 linjach.
8. Ogrzewanie skrzyniami B erghausena na 4 linjach.
9. Ogrzewanie kaloryferam i na 1 linji.
10. Ogrzewanie za pomocą rozpalonych cegieł na 3 linjach.
11. Ogrzewanie p a rą rozprowadzoną z k o tła lokomotywy
na 7 linjach.
12. Ogrzewanie p a rą w ytwarzaną w osobnym kotle paro
wym na 6 linjach.
13. Ogrzewanie węglami, osobno do tego celu przygotowanemi na 10 linjach.
Niewiadomo dotąd który z tych sposobów najlepiej odpo
wiada celowi. W ykażą to dopiero próby, jakie z polecenia mini
sterstw u handlu w W iedniu wkrótce przedsięwzięte' być m ają,
w celu zaprowadzenia najlepszego z tych sposobów ogrzewania
wragonówr osobowych, na kolejach żelaznych austryjackich.

F arby szkłem wodnem rozrabiane (wasserglasfarben) co
raz więcej wchodzą wr użycie za granicą a szczególniej w Niem 
czech, zastępując w wielu razach farby olejne; są bowiem znacznie
tańsze od tych ostatnich, prędzej wysychają i nie m ają ża
dnego przykrego zapachu. F arby szkłem wodnem rozrobione
m ogą służyć do malowania na suchym tynku, na czystem drze
wie to je st nie powleczonem poprzednio ani farbą klejową ani te ż
olejną, i na niezardzewiałem żelazie, które farbam i tem i zapomo
cą gąbki lub pędzla dobrze pokrywać można. Z powodu swej

taniości, gdyż funt farb takich kosztuje np. w fabryce Baerle et.
Comp. w Worms, około 7 1/, kopiejek, używane są one do malo
wania domów, zwyczajnych mebli, podłóg, lamperji, wyrobów ko
szykarskich, obić papierowych, dekoracji teatralnych i t. p. nada
jąc przytem przedmiotom niemi powleczonym przymiot niepalności, a przynajmniej niemożności zajęcia się płomieniem; powlekanie
bowiem szkłem wodnem oddawna już jest znanem, jako jeden z naj
lepszych środków zabezpieczenia przedmiotów palnych od pożaru.
Do rozrabiania ze szkłem wodnem tylko takie farby używane
być mogą, które się przy mięszaniu z takowem nie rozkładają,
a mianowicie: ultramarina, zieleń chromowa, (chromgriiń) zieleń
norymbergska (niirnberyergrun), terra verda, terra anglica, okra,
brunatne tlenki żelaza, terra siena i t. p. a nadto farby otrzymy
wane że smoły ziemnej, jaknp. Karolina, ponceau, i Wezuwina.
Nadmienić jeszcze trzeba, że przy powlekaniu papieru far
bami ze szkłem wodnem, dodać nnleży do takowych cokolwiek'
gliceryny, aby po wyschnięciu nie pękały.
\

Krótkie Wiadomości Techniczne.
Tru-ale farby olejne. Ażeby farby olejne uczynić trwalszemi, to jest aby takowe lepiej trzymały się malowanej po
wierzchni, i nie odpryskiwały po wyschnięciu, malarze an
gielscy, do oleju lnianego z którym się farba rozciera, do
dają nieco wosku i żywicy rozpuszczonej w olejku terpen
tynowym, w stosunku następującym: Bozpuszcza się 5 fun
tów żółtego wosku w 5 funtach oleju lnianego, 2 ’/* funta ży
wicy w 4-ch funtach olejku terpentynowego, a po zmięszaniu ra
zem tych roztworów, rozcieńcza się takowe olejkiem terpentyno
wym, a następnie dodaje się do tego jakakolwiek fama, osobno
na kamieniu utarta, w stosunku j , części całej ilości przygotowa
nego w powyższy sposób płynu. Nawet bez dodatku farby uży
wają w Anglji wyżćj opisanego rozcieku, który jest zupełnie bez
barwny, do powlekania rozmaitych przedmiotów, a zwłaszcza do
gruntowania powierzchni pod malowania woskowe lub al fresco.

i wyciśnięciu z nich wody, zarobione z gliceryną na massę spoistą
jak syrop mogą być przechowane przez kilka miesięcy bez
utiaty swoich własności. Dr. Artus w podobny sposób zakon
serwowanych drożdży (od dnia 10 listopada do 2 kwietnia) uży
w ał z najlepszym skutkiem.

R O Z M A IT O Ś C I.
— W Kurjerze Codziennym czytamy:
Radom pod względem przemysłowym i handlowym. Jakkol
wiek warunki i brak dogodnćj komunikacji nie sprzyjają rozwo
jowi, posuwamy się także naprzód: istnieje odrębna prawie część
miasta fabryczna, w którćj na coraz nowe wznoszące się wysokie
kominy patrzymy z prawdziwą radością.
Dwie znaczne garbarnie pp. Frehlich i Karsza dające pracę
i zarobek sto kilkunastu- robotnikom, trzy browary piwne, dystylarnia wódek, fabryka machin rolniczych i młyn parowy repre
zentuje nasz przemysł, do którego coraz więcej młodzieży intelligentnćj szczerze się bierze, pracując jako praktykanci.
— Z dniem 13 grudnia r. p. otwarty został bezpośredni prze
wóz osób, pakunków i towarów między drogami żelaznemi: Petersburgsko-Warszawską i Libawshą.
■
— Zatwierdzona została ustawa Warszawskiego Towarzystwa
l redylu wzajemnego. Towarzystwo to ma na celu dostarczanie fun
duszów osobom będącym jego członkami, wszelkiego stanu, głównie
zaś zajmującym się handlem, przemysłem i rolnictwem. Szczegóły
0 tćj bardzo ważnej instytucji kredytowćj, podamy w jednym
z przyszłych numerów.

faksy pocztowe, kolei żelaznych, telegrafów oraz opłat stem
plowych do próśb i weksli podane zostały w „P odręczn iku p r a k 
tyczn ym kom unikacyjnym ". Książeczka ta już opuściła prassę
1 obejmuje ostatnie zmiany w przepisach pocztowycli i stemplo
wych, oraz w rozkładzie jazdy koleją na drodze WarszawskoBrzeskiój. Nabyć ją można u wydawcy w składzie materjałów
piśmiennych p. Stan. Winiarskiego i we wszystkich księgarniach.
^ Jeden ze starozakonnych handlujących w Zamościu naftą,
udał
się z synem, córką i służącym do piwnicy jak sie zdaje po
Ruchome posadzki. Niedawno zaczęto wyrabiać w Ame
naftę,
a zapaliwszy takową, skutkiem nieostrożności spowodował
ryce posadzki ruchome, które mogą być zdejmowane i zwijane
wy buch, od którego wszyscy śmierć ponieśli.
jak dywany. Posadzki te składają się z fornerów drzewnych
W innym zaś dniu stolarz wypadkowym sposobem oparzył
naklejanych w rozmaite wzory na grubem suknie. Fornery na
sobie
niebezpiecznie naftą twarz, piersi i ręce. Szczęściem że
posadzki te używane, doskonale spasowane w rozmaite wzory
wybuch nastąpił w miejscu, w którem nie było wiórów i materjaz różnokolorowych gatunków drzewa, następnie sheblowane i wyszlifowane z olejem, mają grubości J[x cala. Posadzki takie mo- łow palnych, gdyż w takim razie wynikły pożar mógłby się stać
powodem wielkiego nieszczęścia. Przytaczamy te wypadki dla
gą być jak posadzki zwyczajne mytei zaprawiane, a mają tę za
letę że są przenośne, i przy zmianie mieszkania w innym poko zwrócenia uwagi ogółu, jak ostrożnie należy się obchodzić z naftą.
Dnia 20 na 21 b. m. w nocy z niewiadomej dotychczas przy
ju mogą być użyte.
czyny w wielkiój fabryce szkła zwanej Czechy własnością pp. EorP rzytw ierdzanie ozdób na ii-icl/eieh odlewach żelaznych. dliczków, w budynku gdzie się robią donice do wytapiania szkła
W fabryce machin Krigora w Hanowerze, wszelkie ozdoby przytykającym do głównego gmachu samej huty, wybuchł pożar’
na odlewach żelaznych znacznej wielkości w ten sposób przytwier Płomienie wprzód ogarnęły cały budynek, i w krotce ogień zadzają, że w ozdobach osobno odlanych osadzają czopy z żelaza ku kommumkował się samej hucie. Zniszczenie byłoby wielkie i stra
tego, a następnie ozdoby te przy urządzeniu formy, we właści- ty ogromne, gdyby nie nadzwyczajne usiłowania robotników miej
wem miejscu w piasek wgniatają, tak że przy odlewie, czopy scowych, którzy przywiązani do fabryki zapewniającej im i ca
w płynny matal wchodzą i ozdoby na odlewie utwierdzają.
łym ich rodzinom pomyślne istnienie, rzucili się do ratunku i przy
Sposób ten w wielu razach jest lepszym od zwykle używa pomocy ożej,^ na szczęście bowiem żadnego wiatru nic było, zdonego nitowania.
a i zapanować nad ogniem. Po trzech godzinach dopiero ogra
niczono pożar, a takie były jego natężenie, że w ośmiu studniach
Gliceryna jaho środek przeciwko psuciu się drożdży. Po
piawie -wody zabrakło. Bobotnicy pracowali nad ratunkiem z tadług doświadczenia prof. D-ra Artus (Polytechnisches Journal
kiem narażeniem się własnem, że cudowi tylko Opatrzności przy
Tom CXCIX poszyt 1-szy) drożdże po należytćm wypłukaniu
pisać należy, iż nie było żadnych wypadków śmierci ani ciężkiego

poranienia, skończyło sig bowiem na lekkich kontuzjach. P rze
szkody w trybie prowadzenia fabryki s% znaczne, ale umiejętne
kierownictwo i zabiegłość właścicieli zdołały tyle sprawić, że ro 
boty wcale nie zostaną, przerw ane. P ożar wybuchną,! o 1-ćj po
północy tak , że wszystko z pierwszego snu rozbudzone rzucało
sig do ratu n k u nie wyjmując kobiet i dzieci.
J e st to od czterdziestu dziewięciu la t pierwszy większy po
żar w samej hucie. Ofiarą ognia stały się głównie fabryka
donic, o której powyżej wspomnieliśmy i część huty w której na
wielkie szczęście m ieścił się tylko piec wygaszony.
Skwapliwość i chgtność z ja k ą cała ludność osady z naraże
niem się w łasnem przyjęła udział w ratu n k u dobra właścicieli,
je st jednym jeszcze dowodem ja k piękne przynosi owoce sta ra n 
ność o umoralnienie robotników i dbałość o ich dobrobyt.

( K. W)
— K ar je r W arszaw ski donosi że p. Bojko pracuje nad uło
żeniem ustaw y „Tow arzystw a zachęty do rozwoju przem ysłu,
handlu i rolnictw a." Uważamy za stosowne nadm ienić jednak,
że ustaw a „ Towarzystwa zachęty p rzem ysłu“ opracowana i pod
pisana przez grono tutejszych przemysłowców i ekonomistów,
poddaną ju ż zo stała pod zatw ierdzenie właściwej w ładzy, jeszcze
w roku zeszłym.
— W roku 1870 było w Lublinie fabryk machin rolniczych 3
(Mac L eo l, M ejzner J Zabłocki); fabryk tytuniów i ta b a k 4; fa
bryk m ydła, świec i krochm alu 5; fabryk powozów i bryczek 4;
młynów parowych 2; tartaków 3; hoteli i zajazdów 14; re sta u ra 
cji 6; tra k tje rn i i garkuchni 9; cukierni 5; handlów win i tow a
rów kolonjalnych 15; handlów korzeni 15; magazynów strojów
dam skich 12;- cegielń 3; cieśli 6; kowali 11; m ularzy 11; p iek a 
rzy 14; rzeźników 19; stolarzy 17; szewców 31; łazienek i łaźni
4; browarów piwnych 5.
— Czytamy w „St. Pet. W ied." o tow arzystwie akcyjnem m ającem na celu ulepszenie w P etersb u rg u m ieszkań dla niezam o
żnej i robotniczej ludności, istniejącem od roku 1858. W edług
ustaw y tow arzystw a, zam iarem jego je st dostarczać ludności
roboczćj i w ogólności niezamożnej, m ieszkań wygodnych i tanich,
przez pobudowanie domów odpowiadającychpom ienionemu celowi.
W ciągu swego 13 letniego istnienia towarzystwo zbudowało ty l
ko jeden dom „wzorowy" zam ieszkany przeważnie przez dymissjonowanych urzędników i wdowy po osobach służących niegdyś
rządowi; pobudowanie zaś m ieszkań dla ludności właściwie ro 
botniczej, towarzystwo nie może przedsięwziąć dla braku pienię
dzy. Budowa jednego tylko domu, obejmującego około 160
m ieszkań składających się z 2— 3 pokoików, wyniosła 240,000
rubli a k a p ita ł zebrany przez wypuszczenie akcji (po 25 rsr.
każda) wyniósł tylko 185,000 rsr.
— W e Lwowie ja k pisze „G az. W ." z Nowym Rokiem wycho
dzić m a pięć nowych czasopism a między niemi jedno pod tytułem :
„Czcionka." To ostatnie ja k widać z prospektu, m a na celu
rozbudzanie zam iłow ania do pracy i oszczędności, podawanie wia
domości ze św iata drukarskiego, wiadomości o postępach sztuki
drukarskiśj i t. d. Czcionka m a wychodzić dwa razy n a tydzień
a będzie bardzo tanie, cena jej bowiem kw artalna tylko 40 cen
tów (około 25 kop).
Z Tyflisu.
den ustęp:

Z listu otrzym anego z Tyflisu dajemy tu taj je 

N a całej przestrzeni K aukazu i guberni Zakaukazkich była
tylko jed n a fa b ryka m ydła i świec stearynowych w Tyflisie, stolicy kraju Zakaukazkiego.____________
W ydawca W . Z o m m e r .

F abryka ta w roku 1871 zbankrutow ała. Objaśniono n a s
że bankructw o to nastąpiło w skutek braku robotnika. B ra k
te n spowodował że wyrób m usiał być droższym od m ydła i świec
sprowadzanych z Rossji — i w skutek tego konkurencja sta ła Sig
niemożliwą. N adto fabrykanci rosyjscy dawali tam tejszym k u 
pcom długie kredyta, czego znowu pomieniona fabryka dla b ra 
ku odpowiedniego funduszu zapasowego, uczynić nie m ogła.
K orrespondent jednak dodaje że te pow odyniew ydająm u sig
być zbyt słusznemi. Utrzym uje on, że kraj liczący 4,500,000 lu 
dności, z których na samo główne m iasto Tyfiis przypada 71,000
głów— powinien utrzym ać jed n ą fabrykę m ydła i świec a naw et
dać bardzo dobre zyski. B rak robotnika jest tylko pozorny. Ł oju
można mieć dostatek z sąsiedniej Persji. Udzielania zaś kredy
tów uniknąć można przez założenie w Tyflisie i kilku główniej
szych m iastach ja k Stawropol i Eryw ań, w łasnych sklepów, któreby nie uciekając sig do pośrednictw a kupców, sam e w prost
sprzedaw ały publiczności wyroby fabryki.

OGŁOSZENIA.
Oo to jest Stowarzyszenie Spożywcze

„MERKURY.”
K to może k u p ić ta n ie j i lepiej a nie k u p u je, te n działa n a sw ą w ła 
sną, szkodę. Ci wszyscy, k tó rz y m uszą kupow ać po funcie, p łac ą zaw sza
więcej niźli ci, k tó rzy k u p u ją o drazu n p . po 50 fu n tó w lu b 50 g a rn c y .
M niej zam ożni zatem , w ydają więcej stosunkow o, n iźli bogatsi. A p o n ie 
waż g d y lu d zie czują się n a raż en i n a stra tę , szukają sposobów , żeby sig
od s tr a ty u c h ro n ić —w zięto sig w ięc n a rozum i postanow iono tem u z a ra 
dzić. Założono w ty m celu pew ne stow arzyszenie, n iby spółkę i po w iedziano sobie ta k : K upiec k u p u je ryczałtow o, a sp rzedaje d e ta lic z n ie i n a
tej sprzedaży detalicznej sam zarabia. To co robi kupiec, to m ożem y zro
bić i m y sam i. W ty m celu każdy d a ł pew ną, n iew ie lk ą kw otę p ien ięd zy ,
założono sklep, w ybrano zarząd, i zarząd k u p u je do tego sk le p u to w a r
h u rto w n ie, a sprzedeje ty m k tó rzy do spółki należą n a fu n ty i k w a rty ,
czyli szczegółow o. S przedając po ta k ic h cenach j a k in n i k u p c y , sp ó łk a
z ara b ia to sam o co i ow i kupcy zarabiali. T ylko je s t ta k a różnica, że k u 
piec zarobek b ra ł d la siebie, a w spółce to w szystko co sp ó łk a czyli sto w a
rzyszenie zarab ia, dzieli sig pom iędzy ty ch w szystkich, k tó rzy do spółki
należą. A dzieli się stosow nie do tego, za ile k to zakupił. Z ak u p ił k to
w ięcej, do staje w zysku więcej, —za k u p ił m niej, to m u i m niejszy zysk
p rzy p ad a.
Stow arzyszenie ta k ie zw ane spożywczem , d la teg o że sprzedaje po
najw iększej części przed m io ty codziennego, dom ow ego, gospodarskiego
uż y tk u -is tn ie je w W arszaw ie ju ż od dw óch la t przeszło. Ma ono pięć skle
pów: n a Nowym Sw iecie blisko C hm ielnej, n a P o d w alu w p ro st D u n aju , n a
E le k to raln ej w p ro st Solnej, n a ro g u M arszałkow skiej i Złotej i p ią ty n a S o l
cu za kościołem . W sklepach ty ch do stan ie m ąki, kaszy, legom in, m asła, ~
cu k ru , św iec, h e rb a ty , kaw y, kro ch m alu , o ctu , chleba, bułek i w ielu j e 
szcze in n y ch przedm iotów . W sklepach tych, gdzie przedew szystkiem
zw rąca się uw agę n a p rz y stę p n ą cenę i rz eteln e m iary i w agi, k u p u ją sto 
w arzyszeni i niestow arzyszeni A le stow arzyszeni, k tó ry c h je s t blizko
ó łto ra tysiąca, m ają tę przew agę n a d niestow arzyszonym i, iż do stają za
ażde k upno k a r tk i zw ane m ark a m i i od tych m arek co pół ro k u d o sta ją
część zysku, ja k i z podziału p rzy p ad n ie: 4. 6, lu b 8 groszy od każdego
ru b la , za k tó ry z ak u p ili to w a r w sktópie. Korzyść zatem d la stow arzy
szonych są tu duże: ceny um iark o w an e, a często niższe n iżli w in n y c h
sklepach, to w a r dobry, m ia ra rz eteln a , a w do d atk u jeszcze po 8 groszy
od ru b la co pół ro k u . N adto k a rtk i te służą do k o n tro lo w an ia słu g za ila
ku p io n o to w a ru , i czy n ie było ja k ie g o nadużycia.
Ażeby zostać członkiem , w a ru n k i są bardzo dogodne i łatw e n iem a l
d la każdego. Na p oczątek sk ład a się ru b la jed n eg o i 10 groszy na k sią 
żeczkę; p o tem co pół ro k u strą ca się z zysku połow a, aż póki n ie zbierze
się 10 ru b li. J a k sig zbierze 10 ru b li to ju ż n ic n ie strą c a się, a te dzie
sięć ru b li zaw sze należą do teg o k tó ry je złożył; —n ię zechce być człon
kiem , to je sobie odbierze.
Z apisyw ać sig n a członków m ożna w każdym ze sklepów , o k tó ry ch
wyżej b y ła m owa. S tow arzyszenie kążdego do swej spółki przyjm ie. Im
więcej tym lep iej, ty m więcej zdołam y oszczędzić, ty m b ogatsi będziem y;
a przyznacie, że u nas d o sta tk u i rozkoszy n ie w iele, i że d la każdego po
rządnego człow ieka, oszczędzenie k ilk u lu b k ilk u n a stu ru b li rocznie, czę
sto bardzo dużo z n ac zy .
( i — 2)
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