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Warszawa dnia 11 Kwietnia.
W miejsce Rady Przemysłowej ja k a istniała przy b. Komissji Spraw W ewnętrznych Królestwa, ustanowione zostały Ko
mitety rękodzielnicze na podobieństwo istniejących w Cesarstwie,
i postanowiono na początek otworzyć dwa takie komitety, miano
wicie w W arszawie i Lublinie. Komitety takie składać się m ia
ły z miejscowych fabrykantów i z osób z przemysłem obznajmionych, a sprawami takich komitetów zawiadywać mieli sekretarze
etatowi przez Rząd mianowani, z pensją naw et dość znaczną.
Od czasu ogłoszenia tego rozporządzenia, upłynęło już pe
wnie więcćj niżeli półtora roku — a jednak o kom itetach rękodzielmczych nic nie było słychać. I była wszelka możność za
pomnienia o nich zupełnie, gdyby nie to, że pism a ogłaszając
skład W arszawskiego K om itetu Pomocniczego Wiedeńskiej Wy
stawy I owszechnej z r. 1873— pomiędzy członkami tego Komite
tu wymieniły: sekretarza warszawskiego rękodzielniczego Komi
tetu. Wnosząc z te g o -n a le ż y sądzić, iż istnieje ów kom itet rę
kodzielniczy w W arszawie, skoro m a swego sekretarza. Gdzie
on jednakże je st ten Kom itet, kto zalicza się do jego członków
jakie są jego atrybucje i co on zrobił do dzisiaj, i czy on rzeczy
wiście coś robi? Oto są pytania — na które żadnym sposobem
odpowiedzieć nie umiemy.
Nie znamy wprawdzie dokładnie ustroju takich instytucji
funkcjonujących w Cesarstwie —• w każdym razie jednak wiemy,
iż zadaniem ich jest opieka nad miejscowym przemysłem. Z te
go już punktu tylko biorąc, uważamy K om itety Rękodzielnicze
za korzystne i pożyteczne i brak onych poczytać musimy za szkodę
naszego przemysłu.
Przem ysł nasz puszczony je st zupełnie samopas. Nie ma
ani jednćj instytucji w którejby interesa jego bądź ześrodkować
się mogły, bądź też uledz wzajemnemu rozpatrzeniu. Nic zatem
dziwnego że milczenie tak tego Kom itetu, ja k też i o tym Komi
tecie, uważamy za przydługie— i że przypominając sobie obowią

zujące w tej mierze postanowienia, radzibyśmy widzieć urżeczywistnionem to, co nam się najlegalniej należy.

PRZEMYSŁ PAPIERNICZY W TUTEJSZYM KRAJU.
(Dokończenie).

W r. 1865 liczono w ogóle papierni w gubernji warszawskićj 11, zatrudniających robotników 585, wartość produkcyjna
rsr. 397,850; w gubernji radomskiej papierni 13, zatrudniających
osób 355, wartość rsr. 213,717; w lubelskiej fabryk 3, robotników
93, produkcja rsr. 15,510; w płockiej papierni 2, robot. 11, pro
dukcja rsr. 3,476; augustowskiej fabryka 1, robotników 6, pro
dukcja rsr. 200. Razem papierni 30, zatrudniało robotników
3,051, wartość wyrolyi na rs. 630,753. W roku 1866 było
w gub. warszawskiej fajłryk 10, robotników 768; wartość wyrobu
rsr. 405,880; w radomskiej papierni 6, robotników 223, wartość
rs. 174,393; w lubelskiej papierni 4, robotników 66, wartość rs.
10,404; w augustowskiej 1, robotników 6, wartość rs. 210. R a
zem papierni 21 zatrudniało osób 1,063, produkcja rs. 500,917.
W roku 1869 fabryk papieru było: w warszawskiej 3, zatru
dniających osób 594, wartość produkcji podano n a rs. 334,435;
w petrokowskiej fabryk‘8, robotników 79, wartość rs. 42,480;
w radomskićj papierni 3, produkcja rsr. 4,980; w lubelskiej p a
pierni 2, wartość rs. 8,713. W roku 1870 w gubernji warszaw
skiej było papierni 3 w nich pracow ało ludzi 595, wyrobiono p a
pieru wartości .345,500 rsr., więcćj niż w roku poprzednim
o 11,065 rsr.
Z tern wszystkiem, w zrastające z każdym rokiem potrzeby
papieru, tak do pisania, jako i druku sprawiły, iż w ostatnich
czasach, zwłaszcza w bieżącym roku, ceny jego podniosły się
o 7 °l, . Przyczyną tego m a być napotykana trudność w dostawie
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i uzyskaniu szmat, tudzież znaczne podniesienie ich ceny. Przedsiębiercy uważają dla siebie szkodliwym wywóz tychże za granicę
i pomnażającą się ztamtąd eksploatację gdzie przy łatwości
w otrzymaniu na miejscu szmat, tauności robotnika oraz wszel
kich po temu' przedmiotów i materjałów, wyroby tameczne są
o wiele doskonalsze i mniej kosztowne, a zatem łatwiejsze do od
powiedniego zbytu. Jest w tem zapewne względna słuszność,
ale znaczniejszą podobno przyczyną będzie przestarzały brak
przedsiębierczości krajowej w ogóle.
Dla czego na przykład nie próbowano tutaj dotąd zastąpić
szmaty albo przynajmniej w połowie pomieszać je razem z pap
ką drzewną, którym to sposobem wyrabiają już wszędzie w Ce
sarstwie i za granicą, papier. Przed dwunastu laty, fabrykant
Felder był pierwszym który zrobił to odkrycie i zaczął wyrabiać
papier z papki drzewnej, zwłaszcza z osiki, sosny i w ogóle
z drzew iglastych. Na ostatniej wystawie powszechnej Paryzkiej 1867 r. pokazywano cały przyrząd i w obec publiczności ro
biony był nieustannie w ten sposób papier bez żadnego sekretu.
Dziś fabrykacja papki papierowej z drzewa prowadzi się już na
rozległą skalę. W Prusach jest takich fabryk 17, w Saksonji 14,
w Austrji 11, w Beigji 10, w Bawarji 8, we Francji 8, w Auglji 1,
w Danji 1, w Cesarstwie 5, to jest w powiecie Wałdajskim jedna
w Kownie jedna Ks. Paskiewicza, jedna blisko Peterhofu,
oraz dwie w Finlandji. W kraju tutejszym podobno fabryka
w Mirkowie zamierza ten sposób zaprowadzić. W każdym razie
rzeczony materjał jest niorówuie od szmat tańszy, zwłaszcza w Ce
sarstwie. Na ostatniem też posiedzeniu drugiego oddziału Ce
sarskiego wolnego Towarzystwa ekonomicznego, odbytem w Pe
tersburgu w dniu 10 (22) lutego r. b. p. Bergstrasser zachęcał
wymownie do rozwinięcia tej gałęzi przemysłu w kraju. Użalał
się on że fabrykacja papki drzewnej w stosunku, do obfitości la
sów, jest nader skąpo rozwinięta w Rosji. Gubernje mające 10 °/0
przestrzeni lasu liczą się w Cesarstwie do ubogich w drzewo, są
zaś takie, które mają po 5 0 0/„ a nawet po 92 °/0 lasów. Tym
czasem Rosja zamiast wyprowadzać ten produkt zagranicę, prze
ciwnie sama sprowadza papkę z Danji, liczącej zaledwo 6% prze
strzeni kraju pod lasami. Za rozwinięciem się papierni za g ra
nicą i używaniem papki drzewnej idzie według p. Bergstrassera
znaczna tam taniość papieru, a zatem, nierównie większa niż
wr Rosji konsumeja tego skromnego roznosiciela oświaty. Gdy
bowiem w Anglji rocznie przypada na osobę 8 'js funtów papieru,
w Cesarstwie zaledwo 11 */2 arkuszy czyli około '/» funta. W tu
tejszym kraju, rachując w przybliżonym sposobie, stosunek ten
o mało się różni.
Do fabrykacji papieru wypada słusznie zaliczyć obicia pa
pierowe do przyozdobiania wnętrza mieszkań, wchodzące coraz
więcej w użycie u nas. Nawet włościanie teraz upiększają
niem ściany swoich domów i ubiegają się za upodobanemi bar
wami, które fabryki umyślnie do nich już przygotowują. Począ
tek zakładów tego rodzaju datuje się dopiero od r. 1827. Pier
wsza fabryka obić papierowych założona została w Warszawie
przy ulicy Marszałkowskiej pod Nr. 1518 p< irmą Ralm, Sperlin i Wertheim. Po śmierci pierwszego nosiła ona potem firmę
sukcesorów Rohna, Vettera i spółki. Powstała zaś za staraniem
rządu i z pomocą pożyczki ze skarbu w sumie rs. 15,000. Rząd
szczęśliwie tu trafił na godnych swego zadania przedsiębierców
bo udarowa! kraj zakładem, który w rzędzie celniejszych trzyma
miejsce i swojem powodzeniem zachęcił drugich do współubiegania się. Jakoż w lat 11 potem przybyła druga fabryka w mie
ście Zgierzu pod firmą braci Moes, a w r. 1850 trzecia w mieście
Warszawie pod firmą Karola Wilhelma Moes. Postęp pierwszej
poczyna się mianowicie od r. 1840, wtedy bowiem starania w ła
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ścicieli fabryka znacznie rozprzestrzeniona, ciągle z korzyścią na
dobrej stopie utrzymywała się. Tak, gdy w r. 1841 zatrudniała
osób 55, wyrobiła zaś obić wartości na rs. 26,750, w r. 1845 za
trudniała osób 80, wyrobiła za 36,000 rs., w r. 1846 osób 147,
wyrobiła za 98,900 rs., w r. 1847 osób 180, wyrobiła za 135,450
rs., w r. 1856 osób 200, odbyt zaś uczynił 150,000 rs. Nadto
fabryka ta nie poprzestała na samych obiciach, wyrabiała przytem papiery kolorowe, świeżością, barwą i gustem w doborze de
seni najcelniejszym zagranicznym równające się, które dały po
czątek licznym zakładom wyrobów galanteryjnych i introligator
skich w Warszawie i po innych miastach. Takież same wyroby
sporządzała i fabryka, a miały one i dotąd mają pierwszeństwo
przed wszystkiemi innemi, odznaczając sie wytwornym smakiem
kształtem i pięknością form. Do takich naprzykład należą ró
żnego rodzaju i przeznaczenia: pudełeczka, szyfónierki, podstaw
ki, teki, mebelki tualełowe i t. p. W roku 1860 zaczęła wyra
biać i ozdoby z masy papierowej do ubierania sufitów w wypu
kłe narożniki i rozety, które zastępują architektoniczne ornamenta z gipsu, z równym efektem, przy koszcie nieporównanie ta ń 
szym. Współzawodnicząca z powyższym zakładem fabryka Ka
rola Moesa et Comp. w Warszawie miała tę zaletę że dostępno
ścią ceny, z powodu nie tak daleko posuniętej wykwintności fa
brykacji, upowszechniła użycie obić, które są i ozdobniejsze
i trwalsze od malowania. Przy swej taniości, wyroby Moesa
miały rzeczywistą wartość wykonania, okazywały widoczny po
stęp fabryki i dążenia jąj ku lepszemu. Fabryka ta zatrudniała
25 robotników, produkcja zaś jej wynosiła rocznie 15,000 rsr.
W ogóle fabryk obić papierowych było w kraju w r. 1850
dwie, w r. 1864— 4, w r. 1865— 5 i tyleż w r. 1870. Wartość
produkcyjna wyłącznie samych obić papierowych podaną została
w aktach urzędowych w roku 1850 na rsr. 100,520, w roku 1860
rsr. 146,670, i t. d.
( D i. W.)

POSTĘPY HEIYLOGKR^KJl
W ZASTOSOW ANIU DO PRZEM Y SŁU.

I.
Zbyteczną zaprawdę byłoby rzeczą dowodzić, jak ważnym
jest wynalazek, otwierający nowe i bogate źródła pomocy, nietyiko dla sztuki odtwarzania obrazów i iliustracji, ale i dla in
nych gałęzi artystycznego przemysłu. Już fotografja, jakkolwiek
istnienie jej nie tak dawne, utorowała sobie drogę do najgłęb
szych nawet warstw społeczeńskich; heliografja zaś zuacznie je 
szcze zakres ten rozszerzy, gdyż jćj przeznaczeniem jest, za po
mocą ogólnego upowszechnienia obrazów, stać się dzielnym śro dkiem pomocniczym w wykształceniu i być dźwignią postępu.
Wiadomo, że heliografja jest to sztuka pomnażania odbi
tek fotograficznego obrazu, nie tak jak dotąd za pomocą światła
słonecznego i soli srebra, ale za pomocą drukarskiego czernidła
i prasy, tak, jak otrzymujemy odbitki miedziorytów, litografji
i drzeworytów. Korzyści takiego postępowania są widoczne.
Najprzód trwałość odbitek otrzymywanych za pomocą srebra ma
zawsze coś względnego, kiedy przeciwnie węgiel, to jest farbiarski pierwiastek drukarskiego czernidła, jest jedyną farbą, której
trwałość nie ulega żadnćj wątpliwości. Prócz tego zdejmowani e
kopji za pomocą działania światła jest zawsze za nadto delikatną
i kosztowną operacją, aby mogło odpowiedzieć wymaganiom
przemysłu: czego dowodzi sama już wysoka cena, w której otrzy-
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mują się w handlu fotografje, mimo całego postępu sztuki foto
graficznej. Do tego dodać jeszcze należy, że heliografja, obok
łatwego, szybkiego i taniego rozmnażania odbitek, zapewnia
przemysłowi używanie wszystkich środków pomocniczych zwy
czajnego druku, a więc może być zastosowaną do odbijania obra
zów na papierze, emalji. wyrobach kości słoniowej i t. p.
Rozumie się samo przez się że heliografja, aby cel swój
osiągnąć, musi fotograficzną negatywę (obraz otwrotny) zamienić
w płytę, z którejby odbitki oddrukowywać można by ło, a spo
sób w jaki to uskutecznić się stara, tworzy rozm aite metody tego
nowego wynalazku. Klisza negatywna je st i w heliografji rzeczą
konieczną; tylko że chcąc z niej otrzymać obraz pozytywny, za
m iast na papier napojony solą srebra, kładzie się ją na płytę
powleczoną warstw ą fotograficzną, która po wystawieniu na dzia
łanie św iatła i poddana innym potrzebnym operacjom, służy ja 
ko klisza, i dostarcza za pomocą czernidła i prasy odbitki dru
karskie.
Dwóch głównie substancji używano dotąd dla otrzymania
owej warstwy czułej na działanie światła: asfaltu i chromożelatyny. Asfalt czyli sm oła ziemna rozpuszcza się w olejach lotnych,
atoli w skutek działania świat ła utrać a tę rozpuszczalność. Tak
samo zachowuje się chromożelatyna w obec wody. Tą własno
ścią, obu powyższych substancji, posługuje się heliografja do
swoich celów, gdyż poddaje działaniu św iatła pod negatywą bla
chę lub szkła pokryte owym preparatem asfaltowym lub chromo
wym, i za pomocą pow stałej w skutek tego częściowej nierozpuszczalności owćj warstwy, otrzymuje rysunek, zdolny do dostarcza
nia drukowych odbitek.
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farbę poduszeczką nakłada a potem wyciera płytę szm atą lub
lęką, tak że czernidło pozostaje tylko w zagłębieniach, — mo
że wydobyć tony lawowane, i wedle tego jak mnićj lub wię
cej farby pozostawia, może nadać cieniom mniejszą lub wię
kszą siłę. Mimo tego, niepodobna systemu rytow ania opierać
na samej sztuce odtłaczania, i szukać cieniowania jedynie
w rozmaitej głębokości nałożenia tonów. Najprzód bowiem
najzręczniejszy naw et drukarz nie byłby w stanie w każdem
miejscu właśnie tyle dać farby ile jej ton wymaga, — a powtóle , na tonowanej płycie
n a którćj modelowanie nie jest
wydobyte za pomocą pojedyńczych linji - tłu sta farba nie utrzy
ma się naw et w zagłębieniach, chyba że ziarnistość kamienia
ochroni ją od działania czyszczącej szmaty. Albo znów, jeżeli
się farbę oszczędza, to pozostanie jej tyle, że odbitka zamienia
się w nigdy m echcącą wyschnąć zasmoloną kartę.

Chropowatość więc czyli ziarnistość je st koniecznie potrze
bną, i tutaj napotykamy na trudność, którą heliografja zwolna
tylko i częściowo pokonywa, to jest n a potrzebę utworzenia
owych przerw w tonach, wydobycia owych punktów w cieniowa
niu. Co ołówek, igiełka lub rylec sztycharski sam wydobywa
co czarny i aquatintowy sztych zastępuje mechanicznie stworzona
chropowatością a litografja naturalną ziarnistością kamienia, to
heliografja musi zrobić za pomocą środków fotogienicznych. Mu
si ono poniekąd tuszowany rysunek kamery obskury zamienić na
rysunek kreskowany rylca. Dla tego też odtwarzanie sztychów
i rysunków było jej najpierwszym i najzupełniejszym tryumfemtutaj bowiem, gdzie średnie tony przedstaw iają się już w postaci
miejsc czarnych i białych, nie potrzebuje się ona troszczyć o owa
przemianę, a oblicza się już tylko z dwoma stanowczemi tonami.
Sposob zatem, w jak i heliografja wydobywa pośrednie to
ny za pomocą chropowacenia p ły t przez siebie używanych, sta
nów. po Większćj części odrębność i zasługę rozmaitych metod
postępowania. Trudność ta albowiem łatw ą byłaby do prze
zwyciężenia dla każdej metody, gdyby chodziło tylko o jednostaj
ną ziarnistość na całej płycie, co wystarcza dla litografji i aquatrnty, w.których ręczna robota wydobywa należyte stopniowa
nie. Ale w heliografji, gdzie światło m a obraz stworzyć, zacho
dzi potrzeba już to gęstszej, już rzadszej ziarnistości, ażeby cie
nie należycie wyszły i ażeby nieznaczne przejścia kształtów za
m ieniły się w modelowanie, jakiego potrzeba do robienia dru
karskich odbitek.

Od czasu pierwszej wystawy paryzkiej w r. 1855, na której
już kilka prac heliograficznych podziwiano, technika ta zdumie
wające uczyniła postępy, a liczba uprawiaczy tej nowej gałęz^
wiedzy, którzy w r. 1867 cały szereg drukowanych obrazów na
wielkiej wystawie powszechnej przedstawili, stosunkowo była
baidzo znaczna, tak, że aż dwudziestu dwóch z pomiędzy nich
otrzym ało nagrody. Davanne urzędowe swoje sprawozdanie
z fotografji kończy tą uwagą, że wystawa z r. 1867 odznacza się
szczególniej usiłowaniami w celu usunięcia soli złota i srebra
a otrzymywania obrazów za pomocą drukarskiego czernidła’
w którem to dążeniu widocznie leży cała przyszłość fotografji.
Chcąc prace heliografji słusznie ocenić, trzeba przedewszystkiem poznać trudności z jak iem i ona m a do walczenia,
zwyczajna, za pomocą soli srebra otrzymana fotografja podobna
Katwo spostrzedz, że ziarnkowaty ustrój negatywy, byłby
jest do nadzwyczaj delikatnie tuszowanego rysunku; ponieważ
naiprostszem rozwiązaniem tego zadania. Gdyby się udało wy
bowiem negatyw a dająca odbitkę, składa się z mniej więcśj prze
naleźć takie collodium, któreby krzepnąc pod wpływem jakiegoś
zroczystej powłoki kollodjowój, więc przenikające przez nią świa
płynu odpowiednio marszczyło się, i to mniej lub więcćj, w m ia
tło może wytworzyć ciemniejsze i jaśniejsze, zlewające się ze so
rę działania św iatła, to obraz powstawałby sam z siebie ja k n a
bą tony na odbitce, ale nie może cieniować za pomocą linji i kre
leży na warstwie heliograficznój. Ale to się dotąd nie powiodło;
sek, czego właśnie wymagają mechaniczne metody drukowania
próbowano więc kollodiową powłokę kliszy mechanicznie zrobić
Obraz drukowany rozporządzający jedynie białością papieru
chropowatą, albo też przez ustawienie przed kam erą kreskowa
i czarnością farby drukarskiej, musi do modelowania używać sto
nej tablicy szklanej, za pomocą dwukrotnego zdjęcia powlec nepniowania tonow wywołanego za pomocą kreskowania lub pun
gotywę lekkiem kratkowaniem. Pierwszego atoli sposobu można
ktowania; w przeciwnym bowiem razie otrzyma tylko czarne pla
użyć jedynie w szczególnych wypadkach, do reprodukcji lekkich
my na tle białem. Mimo całej delikatności tonów, jakie obraz
a energicznych szkiców; drugi przypomina mechaniczną nionodrukowany przedstawić może, składają się one ostatecznie z czar
tonność maszynowego kreskowania. Drugi środek polega na n a 
nych i białych miejsc obok siebie leżących.
kładaniu ziarnistćj substancji na heliograficzną warstwę już po
W łaściwie możnaby i w drukowanym obrazie, tak samo
poddaniu jćj działaniu św iatła, podobnie ja k w aquatintowych
ja k w tuszowanym rysunku, wydobyć lawowane tony, a to za po
sztychach. Posypywanie atoli proszkiem może oczywiście wtedy
mocą rozm aitej grubości warstwy czernidła, gdyby jednostajne
tylko odpowiedzieć celowi, jeżeli takowy przylgnie to w większej,
zaczernienie nie było koniecznem następstw em mechanicznego
to w mniejszej ilości w stosunku do działania św iatła i wedle te 
nakładania farby. W litografji i typografji, gdzie nakładanie
go to gęstszą, to rzadszą ziarnkowatość utworzy. Trzecią drogę
y odt^ va sie za pomocą walca, stopniowane czernienie j e s t !
stanowi użycie pewnych substancji, których chemiczne działanie,
zupełnem niepodobieństwem; przeciwnie miedziorytnik, k tó r y 1
pod wpływem św iatła, ziarnkowato rozwija rysunek na warstwie
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żelatynowej. To ziarnkowanie za pomocą fotochemicznej prze
miany warstwy żelatynowej najlepsze daje rezultaty, gdyż od kli
szy zależąca rozmaitość wpływu św iatła sam a z siebie wywołuje
odpowiednie stopniowanie ziarnkowatości. Sposób atoli ten jest
po dziś-dzień tajem nicą kilku heliografów. W reszcie udało się
jeszcze wynaleźć dwie metody drukowania, które zupełnie obejść
się mogą bez chropowatości; chociaż jed n a z nich zam iast tłu ste
go czernidła używa farby żelatynowej, a druga do rysunków zdję
tych z natury, z powodu wielkich trudności w odtłaczaniu, prze
mysłowo zastosować się nie da.
W ogólności heliograficzne metody dadzą się podzielić na
trzy grupy, wedle tego jak się płyta przyrządza za pomocą wy
gryzania (ecowania), chemicznego działania, lub odpowiedniego
ukształtow ania jej powierzchni. W pierwszym razie czuła war
stw a zastępuje powlokę używaną przy ecowaniu, działanie świa
tła sztyeharza, a kwas działa ta k ja k przy sztychu; w drugim
druk nie jest czysto meclianicznem działaniem, ale następstwem
fizyczno-chemiczuej reakcji dwóch pierwiastków, jak w litografji;
trzeci jest specjalnie heliograficzuym i polega na ukształtow aniu
wypukłości, które pow stają w skutek rozpuszczenia się lub napęcznienia cząstek geiatyny niewystawionych na działanie światła.

grafow dostarczyło bardzo dobre próby typograficzne z natury
chociaż próby te dla przemysłu nie przedstaw iają jeszcze wido
cznej wartości. W wielu wypadkach, w których więcej zależy
na wierności odbicia, aniżeli na graficznej reprodukcji, typografja będzie mogła z heliograficznych obrazów zdjętych z’natury°nie
jeden jeszcze odnieść pożytek; czy jednak, przy swojej skłonności
do zamazywania drobnoziarnistych zagłębień, będzie mogła od
powiedzieć estetycznym wymaganiom na tern polu, to inne py
taniu, chociaż o pomyślnem jego rozwiązaniu zupełnie zwątpić
jeszcze nie należy. Zresztą nie można żądać, żeby heliografja
nadała się do wszystkich rodzajów oddruków; poprzestanie ona
zapewne na jednym, jej zadaniu odpowiednim. Przy tom dla typografji główną rzeczą nie je st odtwarzanie z natury, ale repro
dukcja rysunku; to zaś pytanie, wnosząc z prób pochodzących
z rozmaitych pracowni, uważać można za rozwiązane; a jeżeli
handel księgarski nie wyzyskał jeszcze na większą ’ skalę tej
oszczędności na drzeworytach, to obok bezmyślnego zam iłow a
nia i obstaw ania pizy tem co już znane i utarte, winien tem u
monopol i tajemnica, któremi się pracujący na tem polu otaczają,
a które zawsze same sobie najbardziej szkodzą, — gdyż tylko za
pomocą jawności i stwierdzonych praktyką korzyści, najlepszy

Dokładniej rzecz tę poznamy przy
bliższem rozpatrzeniu się w tych
metodach, które w następnym arty 
kule objaśnimy.
W szystkie trzy powyższe gruppy, każda w swoim rodzaju, do
starczyły już dużo zadawalniających okazów, chociaż rozchodzą
się one w dwóch głównie kierun
kach. Jedna część stara się zbli
żyć do miedziorytu i mechanizm
optycznego działania o ile możno
ści przemienić — tu taj należą: odtłaczanie z miedzi a głównie me
toda ecowauia. D ruga pragnie obraz fotograficzny pozostawić ze
wszystkiemi jego właściwościami,
a jedynie podnieść i ułatw ić jego
M aszyna do
odtwarzanie za pomocą prasy— tu 
taj należą: odpowiednie kształto
wanie warstwy iieliograticznej, a głównie metody drukowania
farb ą żelatynową. Metoda reakcji chemicznej trzym a środek
między obu poprzedniemu Zawcześnie byłoby chcieć już dzi
siaj wyrokować o przemysłowej przyszłości któregokolwiek z tych
sposobów. Prawdopodobnie każda z tych grupp dojdzie do
praktycznego zastosowania, gdyż za każdą coś przemawia.
Ecowanie które zdąża do najwyższego celu, bo do artysty
cznej reprodukcji, m a przed sobą większe trudności do poko
nania; a jeżeli litografja, ze względu na swe fizyczno-chemiczne
pokrewieństwo, najlepiej się do heliograficznych celów nadaje,
to z drugićj strony trudno nie przyznać, że ksz łtowanie w ar
stwy heliograticznej, jako metoda specjalnie fotogieniczua, dzię
ki niezmienności działania i wielostronności zastosowania, nie
m ałe zdaje się zapewniać korzyści.
W ogóle dotąd heliografja posługiw ała się głównie odciska
mi z miedzi a zaniedbywała typograłją. Przedewszystkiem zaję
ta odtworzeniem obrazu z natury, m usiała zacząć od tej metody
odtłaczania, która jej przedstaw iała najwięcej środków pomocni
czych. P rasa d rukarska najmniej się nadaje do odtłaczania
obrazów lawowanych i dla tego przy jej użyciu najmocniej dają
się uczuć wyżej wymienione trudności. Mimo tego wielu helio-

nawet wynalazek nabiera siły ży
wotnej.

MASZYNA DO TARCIA FARB.

Niżej opisana maszyna do ta r
cia farb, wynaleziona n i e d a w n o
w Anglji przez Bewleya i Cottona,
sposobem działania naśladuje ta r 
cie ręczne farb na kamieniu. Obok
zamieszczony rysunek przedstaw ia
jej budowę. Kamień na którym
farby są rozcierane C, umocowany
jest stale na wózku, p o s u w a j ą 
cym się po kolei osadzonćj na pod
ta rc ia farb.
stawie maszyny A. Kamienie tr ą 
ce czyli laufry T, umieszczone są
param i w ramionach S, wiszących u dolnego końca osi obrotu P.
Na górnym końcu tych osi P, osadzone są trybiki Q zazębiające
z kołem zębatem R, stale przymocowanem do kroksztyna żelazne
go E, a tym sposobem przy obrocie ram ienia O, kamienie otrzym a
ją ruch podwójny w około osi N, i w około osi P. Oś V, w pro
wadza się w ruch za pomocą kółek ostrokręgowych (konicznych)
M i L, z których pierwsze osadzone je st na osi A\ a drugie na
wale H, spoczywającym w łożysku J, obracanym za pomocą
korby i koła rozpędowego K, siłą ręki ludzkiej, lub innego
silnika.
YV celu możności zmienienia kamieni 1\ dodania lub zebra
nia roztartej farby, służy rękojeść 6, za pomocą której przez obrót
mimośrodowej osi A, podnieść można kroksztyn E, wraz z wszyst
kiemi na nim umocowanemi częściami, osadzony ruchomo pomię
dzy dwoma pioniowemi słupam i D.
{Mech. Mag.)
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PR Z Y R Z Ą D DO Z A R Z Y N A N I A G W INT Ó W .

Dla narznięcia gwintu na odkutych bolcach niewielkich
rozmiarów z korzyścią użyć można mianowicie dla szrub mosię
żnych lub miedzianych przyrządu wyrysowanego poniżej. Na
szpindlu tokarni A narzyna się gwint na który nakręca się patron
er, to je st rodzaj futerka które na zewnętrznej powierzchni ma narznięty gwint takiego kroku, jaki chcemy mieć na bolcu b. Na
końcu futerka znajduje się czworokanciaste wgłębienie, w które
w kłada się główka bolca. Narzędzie właściwe gwint narzynające oznaczone literą B m a dwa noże c i d, z których jeden c n a
ciska się i wodzi po gwintach futerka czyli patrona a, który tu
gra rolę kierownicy, drugi zaś nóż d naciska się na bolec b i n a
rzyna gwint tegoż kroku jaki jest na futerku a. Najlepićj gdy
to narzędzie B umocowane je st w ruchowym suporcie, albowiem
naciskanie rękami daje gwint na bolcu nie bardzo regularny.

M A R Z A N N A ..

M arzanna (Rubia tinctorum ) należy do
familji Marzanowych (Rubiaceae) je s t rośliną
trw ałą, liści ma 4— 6 krótko szypułkowatych,
lancetowatych, naprzeciwstojących, od spodu
kosmatych i drobnemi kolcami opatrzonych;
szypułki są trzygraniaste; kwitnie żółtawo
w Czerwcu i w Lipcu, łodyga bywa od ]/3— 2
stóp wysoką.
Celem uprawy m arzanny jest otrzymanie
barwnika czerwonego, zawartego w jej korze
niach. Ze względu na skład i k ształt korzeni
rozróżniamy dwa rodzaje m arzanny, a miano
wicie: alzacką i awignońską.

—

natny. Korzeń w stanie świeżym jest żółty, pod wpływem zaś
powietrza, w skutek powyżej wymienionych działań chemicznych,
zabarw ia się na czerwono.
M arzanna w handlu znajduje się albo w stanie naturalnym,
lub też mielona; ta ostatnia podlega licznym zafałszowaniom,
i z tego powodu przy kupnie potrzebną jest pewna oględność.
W całych korzeniach przychodzi głównie ze wschodu i zna
ną jest w handlu pod nazwą Alizari lub Lizari.
Korzenie marzanny przed zmieleniem winny być umyte
i wysuszone w tem peraturze 40° C., następnie pozbawione łu p i
ny przez młócenie cepami łub wyłuskanie pomiędzy kamieniami
młyńskiemi, poczem dopiero mielą się na proszek. Łupiny te
m ają pewną lubo najniższą wartość i znajdują się w handlu pod
nazwą Mulkrapp. M arzanna holenderska i zeelandzka bywa
mieloną ogrubnie, awignońska zaś na m ąkę zupełnie m iałką.
Barwniki z marzanny otrzymywane a w handlu się znaj
dujące, są następujące: Krapplack, Krappkohle, G arancin, Co
lo rin, Garanceux, Krappblumen. O K rapplacku mówiliśmy już
poprzednio; G arancin je st pierwiastkiem barwiącym marzanny,
pozbawionym wszelkich części niedziałających; Colorin zaś wy
ciągiem wyskokowym Garanciny. Garanceux znów jest barwni
kiem otrzymanym z marzanny, już do farbowania używanej.
Krappblumen jest to m arzanna odfermentowana.
Barwnik marzanny wówczas tylko ustala się prawdziwie na
tkaninach, gdy takowe wprzód zostaną bejcowane solami żelaznemi.

M arzanna wszakże najważniejsze i naj
trwalsze wydaje barwniki dla bawełny a to
z przyczyny iż stosownie do stopnia stężenia
oraz użytej bejcy, wydaje wszelkie cieniowania
barw czerwonych, od lekko różowej, aż do
czarno-czerwonej a nadto wszystkie odcienia
barw fioletowych i wielu brunatnych. Szcze
gólnym barwnikiem marzanny jest tak zwany
kolur adrjanopolski (tiirkischroth) wyrabiany
f r zyrz^d do narzy n an ia gw intów .
głównie w Szkocji, w Rouen i Alzacji.
I' arbowanie m arzanną je st główną pod
staw ą wszelkiego farbiarstw a bawełny, a podany wyżej krótki
Alizarin je st właściwym pierwiastkiem barwiącym (barwni rys chemiczno-techniczny ma na celu zwrócić uwagę rolników na
kiem) marzanny. Rozpuszcza się w wodzie wrzącej, alkoholu ważność powyższej rośliny pod względem przemysłowym, a za
i eterze, krystalizuje ze swemi czterema równoważnikami wody razem wpojenie przekonania że w obec tak rozlicznego zastoso
w pryzmy koloru jutrzenki, które w tem peraturze 100° ę ., tra  wania marzanny, zbyt takowej jest więcej ja k zapewnionym,
cąc swą wodę krystaliczną, zabarw iają się ciemniej a w wyższćj
yv-v/e />.
^ € r -fT T
jeszcze tem peraturze zamieniają się w parę (s ublimują) koloru
pomarańczowego. Alizarin z alkaljam i daje roztwory szkarła
tne, z których ałun strąca osad czerwony, zwany Krapplack,
wapno zaś i baryta barw ią go na błękitno i tejże barwy osady
stiącają. Najlepszy kiapplack pochodzi z Paryża. Kwas siar
SPOSÓB ZNALEZIENIA WAGI ODLEWÓW ŻELAZNYCR
czany stężony daje z alazarinem płyn krwisto czerwony.
Pod wpływem drożdży i innych fermentów alizarin przecho
z w a g i m o d e lu .
dzi w purpurin (C18 I l 6 0 6) a podług Bolley’a (C* H, 0 6), kry
stalizujący w pryzmy żółto-czerwone, rozpuszczalne w wodzie,
wyskoku i eterze i dające się sublimować. P urpurin z alkalja
m i daje roztwory czerwone, z których wapno i baryta strącają
Często zachodzi potrzeba oznaczenia ceny odlewu z żelaza
laki czerwone.
lanego, przed jego wykonaniem, m ając tylko model, z którego od
M arzana przez odleżenie się zyskuje z początku na dobroci, lew ma być zrobiony. Dla oznaczenia ceny odlewu, potrzeba
późnićj zaś traci, o ile bowiem przem iana kwasu ruberithrinowe- znać jego wagę, żeby zaś znaleźć wagę odlewu z żelaza lanego,
go w alizarin jest pożądaną, o ty łe dalsze przejście alizarinu z wiadomćj wagi modelu, postępuje się następującym sposobem.
w purpurin, posiadający słabe przymioty barwiące, wpływa zna Wiadomą wagę modelu należy pomnożyć przez jedną z niżej po
cznie na zmniejszenie wartości produktu.
danych liczb, stosownie do m aterjału z którego model je st zro
Oprócz barw nika czerwonego m arzanna zawiera nadto trzy biony, a iloczyn otrzymany, wskaże nam wagę odlewu, który po
inne jeszcze barwniki, a mianowicie: żółty, żółto-czerwony i bru dług modelu tego wykonanym będzie.
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Gdy model zrobiony jest:
z drzewa sosnowego lub jodłowego, wagę jego należy pomnożyć przez 14,0
„ . dębowego
„
„
9,0
11
11
9,7
„ bukowego
„
07
17
11
11
„ lipowego
11
11 71 13,4
17
„ gruszkowego „
77
11
11 75 10,2
„ brzozowego „
11
11 17 10,6
„ olszowego
„
71
11
77 12,8
71
„ mahoniowego
71
17
51 11,7
11
z mosiędzu.....................
0,84
11 71
75
z cynku..........................
1,0
71 71
71
z żelaza lanego . . .
0,97
71
11 15
Chcąc naprzykład dowiedzieć się ile będzie ważył o
wykonany podług modelu zrobionego z drzewa gruszkowego,
który waży ,30 funtów, należy pomnożyć liczbę 30 przez liczbę
10,2 podaną wyżej jako odpowiadającą drzewu gruszkowemu,
a otrzymamy na iloczyn liczbę 306 funtów jako szukaną wagę
odlewu.
Ostatnia z wyżej podanych liczb 0,97 wskazuje, że odlew
wykonany podług modelu z żelaza lanego zrobionego, ważyć bę
dzie mniej aniżeli sam model. Przyczyną tego jest własność że
laza lanego, które kurczy się przy stygnięciu. Skurczenie to wy
nosi mianowicie, stosownie do gatunku żelaza, od 1/98 do '/, 5 czę
ści wymiaru na długość i dla tego modele do odlewów, wykony
wane podług danego rysunku, robią się na miarę większą zwaną
miarą skurczową (schwindmass).
Dla otrzymania tej miary, 24 ^ cali prawdziwej miary,
dzieli się na 24 części, które będą calami miary skurczowśj, na
stępnie podług miary prawdziwej biorą się wymiary z rysunku
a przenoszą się na model podług powiększonej miary skurczowej.
1 Dodać jeszcze należy że wyżćj podane liczby, posłużyć mo
gą także do wynalezienia przybliżonej wagi odlewów mających się
wykonać z jakiegokolwiek innego metalu, nie tylko z żelaza, jeżeli
znalezioną podług tych liczb wagę dla odlewów z żelaza, zmieniny
w stosunku ciężkości gatunkowej żelaza lanego, do ciężkości ga
tunkowej jakiegokolwiek innego metalu, z którego odlew ma być
wykonany.
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@miomęw wAPSiNomec
DO MALOW ANIA DOMÓW.

\

1) Kolor kamienny z odcieniem zielonkawym. 7 U, części
(na objętość, a nie co do wagi) lasowanego wapna, 1 część sadzy
lub farby czarnej zwanej frankfurtską (frankfurterschwarz) otrzy
mywanej z węgla latorośli winnych, 1 ‘j, części ambry (braunrotu),
1 3/x części okry (ugru żółtego), rozmięszać należy ze stosowną
ilością wody miękkićj.
Uważać przytem potrzeba abv umbra która się trudno w wo
dzie rozpuszcza, jako zawierająca w sobie części bituminowe, po
przednio z wodą na kamieniu utartą była, gdyż inaczej przy ma
lowaniu pokażą się smugi ciemne, z niedobrze rozpuszczonej uinbry powstałe.
2) Kolor kamienny z odcieniem niebieskawym. Zmięszać
należy 2 funty szlamowanej kredy, lub białego wapna, '/< funta
farby żółtej chromowej (chromgelb), 1 łu t sadzy, '/< funta ultramariny,która już dziś wszystkie inne kolory niebieskie przy malo
waniu wapiennem zastępuje, gdyż posiada większą od tamtych
siłę tonu i większą trwałość, dobrze łączy się z wapnem i jest
tanią.
3) Kolor kamienny z odcieniem żółtawym. Otrzymuje się
ze zmięszania 4 funtów kredy, 1/4 funta okry i 2-ch łutów sadzy,
rozrobionych stosowną ilością wody wapiennej.
4) Kolor żółto różowy, pięknie odbijający od zieloności
drzew. Do 12 stóp kubicznych lasowanego wapna, bierze się
3 funty farby czarnej frankfurtskiej, 9 funtów jasnej okry (gdyż
sąrozmaitejej odcienia od koloru słomianego do ognisto złocistego)
8 funtów umbry, 1 funt terrangliki (jest to jedyna farba różowa
mogąca być użytą do kolorów wapiennych, wyrabiana przez wy
palenie z żółtego bOlusu), i mięsza się ze stosowną ilością wody
miękkiej.
Chcąc otrzymać piękne kolory, należy wszystkie farby do
nich wchodzące, na dwa dni przynajmniej przed użyciem w wo
dzie miękkiej zamoczyć, aby się należycie rozdrobniły, a następnie
dopiero wodą wapienną rozrzedzić. Niektóre farby nawet, jak
np. umbrę, ultramarinę i t. p. trzeba osobno na kamieniu z wodą
rozetrzeć, następnie rozcieńczyć i przy użyciu ciągle w naczyniu
mięszać. Ażeby kolor dobrze stanął, potrzeba malowanie 2 do 3
razy powtórzyć, uważając na to aby drugi kolor wtedy dopiero
dawać gdy, pierwszy zupełnie: wyschnie, i żeby przy każdym kolo
rze w innym kierunku pędzel prowadzić.
W końcu nadmienić należy że do kolorów wapiennych,
prócz wyżej wymienionych farb, używane są jeszcze następują
ce. Czerwony bolus używa się do kolorów brunatnych, lecz po
winien być przed użyciem na kamieniu z wodą utarty, gdyż ina
czej nie dobrze się w wodzie rozpuszcza,— i Terra nerda czyli
zieleń ziemna (griinerde) która jest jedyną farbą zieloną, przy
połączeniu z wapnem nie doznającą zmiany i na powietrzu nie
tracącą koloru. Najlepsza zieleń ziemna, pod nazwą Werońskiej
ziemi (Veroneser-erde) w handlu jest znana. Zieleń ziemna
w ogniu prażona zmienia kolor zielony na różowo brunatny, który
także do malowania wapiennego się używa i bardzo jest trwały.

la k z powodu wymagań estetycznych coraz więcej wy
kształcających się w ogóle ludności, jako też ze względów hygienicznych, aby zbyt jaskrawe kolory do malowania ścian domów
mieszkalnych używane, nie wpływały szkodliwie na wzrok mie
/ h - w p p ł- fro # " • ■■' \
./. II.
s ’’
szkano aw, w wielu miastach za granicą przepisy policji budowniczćj, zakazują powlekanie frontu domów kolorami jaskrawemi,
pierwotnemi, nieztagodzonemi w tonie, domieszką koloru szare
go. I u nas także, zwykle dawniej używane malowanie domów
FABRYKACJA WOZAJEK FL ORENCKICH.
czystym ugrem, terrangliką lub lakmusem, coraz rzadziej spo
strzegać się daje, a coraz częściej używane są w tym celu kolory
złożone, mniej jaskrawe, które tak pod względem estetycznym,
O ile Wenecja słynie z wyrobu mozajek szklannych, Rzym
jako i co do zbawiennego wpływu na wzrok ludzki, na większe
upowszechnienie zasługują. Dla tego też podajemy tu kilka z mozajek marmurowych, o tyle znów Florencja odznacza się fa
przykładów przygotowania kolorów wapiennych do malowania brykacją mozajek z kamieni twardych, znanych pod nazwą in
pietre dure. Do układania tych mozajek używane są same tylko
domów używanych, a zalecających się pięknością i trwałością.

—
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kamienie twarde, należące bez wyjątku prawie do 7 stopnia skali
R O Z M A IT O Ś C I.
twardości, jak agat, onyks, jaspis, nwarc, malachit, i t. p. Z ka
mieni tych wycinają się podług rysunku, maleńkie kaw ałki, za
pomocą piłek z cienkich drutów stalowych, następnie takowe k a
— B anhof dla kolei konnej która ma być poprowadzona
wałki ogładzają się pilnikami miedzianemi, i u kładają w deseń
przez
W arszawę od rogatek powązkowskich do mokotowskich,—
na tablicy łupkowej, do której za pomocą m astyksu i gipsu przy
będzie
podobno na placu Saskim w miejscu, gdzie dawniej mieścił
lepiają się,— a w końcu cały obraz szlifuje się i poleruje. Robota
się
odwach.
przytem je st ta k mozolną, że całoroczną pracę robotnika na cale
— Podobno obszerne zakłady warsztatów mechanicznych
kwadratowe obliczają, ale też dzieło w ten sposób utworzone,
z powodu świetności i rozmaitości barw i dla doskonałości wy w Białogonie pod Kielcami m ają być wystawione przez Rząd na
kończenia tysiącami franków opłacane bywa. Do udoskonalenia sprzedaż. Inw entarz nieruchomy oceniony został na 40,000 rs.;
i rozkrzewienia te g o przem ysłu we Florencji, przyczynia się głó obecnie są szacowane lasy należące do pomienionych fabryk.
(A'. Ił.)
wnie od dawna istniejąca tam że rządowa fabryka mozajek zwana
—
Słyszeliśmy,
piszą
..Nowosti,“
że
ułożenie
nowej usta
dziś „ Reale Stabilimento dei la m ri d i commersso in pietre dure“
wy
o
rzemiosłach,
jest
na
ukończeniu.
R
ozdział
dotychczasowy
zostająca obecnie pod zarządem Cavall. Niccolo Betti.
rzemieślników Petersburga na miejscowych i cudzoziemskich wy
w iera ja k najniekorzystniejszy wpływ na same rzemiosła, wywoływ a antagonizm, niezgodę i kłótnie. Podług nowej ustawy za
rządy czyli cechy m ają być połączone.
(A. W.)

Krótkie Wiadomości Techniczne.

iWwy sposób naklejania papieru na rajsebrct. K orrespondent
z Zurychu pismu technicznemu Maschnien-Comtructeur Uhlanda
donosi, o nowym sposobie naklejania papieru na rajzbret, który
może nie jednem u naszemu rysownikowi okaże się praktyczniej
szym od dotychczas używanego.
Arkusz papieru należy mokrą gąbką zwilżyć ja k się do
tychczas robiło; ale naklejanie uskutecznia się za pomocą gummowanego paska papierowego, który w połowie kładzie się na
papierze rysunkowym, a w połowie na rajzbrecie, następnie
przez kaw ałek czystego papieru paznokciem wielkiego palca lek
ko przyciska, prowadząc rękę po obwodzie całego arkusza i prze
suwając ją szybko tam i napowrót. Ten sposób prosty a nadewszystko czysty, od pewnego czasu jest w użyciu uczniów Szkoły
Politechnicznej w Zurichu; zalecamy go więc i naszym studen
tom i rysownikom.
Paski papierowe gummowane można sobie samemu przy
rządzać na zapas, łub też nabyw ać w handlach m aterjałów ry
sunkowych.
S a
■:J
’Wwy sposób konserwowania drzewa.
W nowszych czasach
I pióbowano z pomyślnym bardzo skutkiem ‘zastosowania parafiny
I do konserwowania drzewa i próby na większą skalę wykonane
I z podkładami, kolei żelaznych przez braci Leuchs, powiodły się
I najzupełniej. Jak wiadomo, jest parafina jednem z ciał najobojęI tniejszych pod względem chemicznym. Drzewo ścięte napawa
się rozczynem parafiny; można do tego użyć także ligroiny. Je 
dyną trudnością, na któ rą metoda natrafiła dotąd, je st to, że drze
wo przed poddaniem go nasyceniu, musi być wysuszone najdo
kładniej. Nam się zdaje, że preperowanie drzewa w ten spo
sób na wielką skalę w okolicach obfitujących w nie, i gdzie gałę
zie i trzaski mało m ają wartość, albo żadnej, w okolicach nie ma
jących miejsca odbytu na drzewo, opłaciłoby się, bo drzewo im
pregnowane parafiną stanowić może z powodu swej lekkości
i cenności bardzo korzystny arty k u ł handlu i zniesie w przeważ
nej liczbie zdarzeń kosztu transportu, byle nie zapomniano czego
konsumcji właściwie potrzeba.

(G. P.)

— Syrjus. Nowoje W rernja podaje wiadomość o nowej
próbie, dokonanej w Petersburgu z oświetlaniem gazowem pod
nazwą "Syrjus.,, Próba ta ja k i pierwszym razem d ała ja k n aj
lepsze świadectwo o nowym sposobie oświetlania. Cztery latarnie
„Syrjusa” daw ały o wiele więcćj św iatła, od dw udziestu zwy
czajnych latarń gazowych. Światło „Syrjusa” jest zupełnie bia
łe, jasno świecące, podobne bardzo do św iatła „Drum m und a”. Próba dokonaną została w obec tłum nie zebranej pu
bliczności na placu pałacowym. Powiadają że „Syrjus" nie
tylko jest tańszy od zwykłego oświetlenia gazem, lecz, że to
je st najtańsze oświetlenie ze wszystkich dotąd znanych; wyrabia
się z odpadków naftowych i je st sekretem wynalazcy.
— Nowy za kła d kotlarski pp. A trott i M uller otwartym
został na Nowym Świecie wprost pałacu b. Izby Obrachunkowej.
— Tunel pod W arszawą. W arszawa pozazdrościła Lon
dynowi i także marzy o tunelu. Właściwej władzy złożono już
stosowny projekt. Tunel wedle projektu szedłby pod Aleją Jero
zolimską i łączyłby Dworzec drogi żelaznej W arszawsko-W iedeńskiej z brzegiem W isły w prost Kępy Saskiej. Na Wiśle zaś
w tem miejscu rzucony byłby most na Saską Kępę i przez Kępę
poprowadzoną zostałaby kolej do połączenia z dworcami Dróg
żelaznych W arszawsko-Terespolskiej i Petersburgskiej. P rojekt
zapewnia, że tunel taki, most i kolej łącząca z sobą dwmrce, pomi
mo tego że trzebaby i kępę zabezpieczyć od zalewu stosownym
bulwarkiem— będą jeszcze tańsze niżeli budowanie mostu pod
Cytadelą i prowadzenie drogi żelaznej w okół miasta.
— Kanalizacja Warszawy ma przyjść podobno do skutku.
Rozpatrzenie czy i ja k a kanalizacja W arszawie je st potrzebną—
do naszego pisma nie należy. Zwrócimy atoli uwagę spółki
tym interesem zajmującej się— iż przedcwszystkiem o całym pla
nie interesu, jego kosztach, i t. p., powinni być zawiadomieni ci,
których to najwięcej obchodzi t. j. właściciele domów w mieście.
Oni zaś podług manipulacji dziś przyjętej wiedzą że tylko płacić
mają, ale nie wiedzą ja k też ich pieniądze użyte zostaną. Spra
wa to jednak za nadto ważna dla naszego m iasta, iżby ją w ta 
jemnicy przeprowadzać. Spółka nie powinna nas uszczęśliwiać
mimo naszej chęci: a obywatele muszą się dobrze zastanowić: czy
przy obecnym stanie miasta, które przeobrażać się dopiero po
czyna na miasto handlowo-fabryczue — kanalizacja suta i efe
ktowna je st w istocie niezbędną.
— W tych dniach ma się ostatecznie zawiązać stowarzy
szenie emerytalne przemysłowców i rzemieślników w Krakowie,
/ a podstawę jego statutu, ma służyć ustaw a podobnego stówa-

a robotnicy z 3,107 do ,9,'756 talarów. Ogółem bony i dywiden
dy wynosiły do 23,428 tal., które rozdano 70 robotnikom.
(G. H.)

rzyszenia w W arszawie, o której zatwierdzenie, ja k słyszeliśmy,
już podano do właściwćj władzy.

-iriwti .(tCrrji# u*,j (K. w.)

— Odkryto w okolicy Dębią, we wsi Sobótka (pow. Kolski)
źródło nafty. Odkrycie nastąpiło przypadkowo; właściciel wło
ścianin, kopiąc na swym gruncie rów dla odpływu wody, poczuł
przy głębokości 5 stóp w wydzielającej się wodzie, woń nafty. Za
czerpnąwszy płynu pobiegł z nim do karczmy, gdzie się spotkał
z kupcem z K oła p. Markusem — który po wysłuchaniu relacji,
a następnie przekonaniu się o rzeczy, zaw arł z właścicielem grun
tu umowę o wieczystą jego dzierżawę i nie zadługo weźmie się do
pompowania i destylacji nafty. Może nam ten produkt tanićj

— Pomyślne doświadczenie organizacji pracy w Berli
nie. W fabryce W. B orherta mtodszego w Berlinie dokonano
w dniu 18 Marca rozdania bon i dywidendy robotnikom. „Gaze
ta Spenera,11 podaje o tern następujące szczegóły: Od chwili
w której za poradą, i współdziałaniem! starszego zarządcy Engla,
do fabryki tej wprowadzono system Partner ship zasadzający się
na udziale robotników w przedsiębiorstwie, m iało miejsce czwar
te z rzędu rozdanie zysków. Z p o c is k u wielu powstało na tę
nową reformę, ale czteroletnie doświadczenie dowiodło, że pan
Borhert um iał strzedz swoich interesów i interesów robotników,
których uczynił współuczestnikami zysków. Podług tego syste
mu, robotnicy otrzymują stosownie do płacy zarobkowej, pewną
część (bon) z czystego zysku, a późnićj, jeżeli zechcą, mogą n a
być udział akcyjny w samym przcdaębierstw ie, dający im peł
ną dywidendę. Nie naruszając jedności zarządu, tak koniecznćj
w przedsiębierstwach przemysłowych, nie obowiązując robotni
ków do utworzenia własnego kapitału (co jest koniecznem w to 
warzystwach współdzielczych)— system ten pracowitemu i oszczę
dnemu robotnikowi daje możność stania się powoli właścicielem
i współuczestnikiem przedsiębierstwa.

przyjdzie teraz płacić.
^
—- Papiernictwo. Obywatel Podolskićj guberni p. Aleksan
der Szmit przez st. H ajsyn, życząc sobie założyć fabrykę różnych
gatunków papieru, potrzebuje uzdolnionej specjalnie w papierni
ctwie osoby. Podobne żądanie otrzymaliśmy od innego obywate
la gubernji zachodnich z dodatkiem aby oprócz dokładnej znajo
mości papiernictwa kandydat mógł sam założyć fabrykę papieru
na wielką stopę, ku czemu właściciel da k ap itał obrotowy, kie
runek nad całem tem przedsiębierstwem powierzy zgłaszającem u
się, aby tenże przyjął w nim o ile można największy udział. W ia
domość w Redakcji Gazety Rolniczej.
(A". B.)

— J. C. Greiner w Berlinie (K urstrasse, 15) zbudował
Tym sposobem rozstrzyga się do pewnego stopnia trudne
nowy alkoholometr na 70— 90 gradusów, wszelkim oczekiwaniom
zadanie utrw alenia spokojności ogólnćj przez zaprowadzenie
odpowiadający. Pojedyncze stopnie są daleko większe (od do
równości interesów wśród robotników i chlebodawców, przez zbli
tychczasowych), a zatem wyraźniejsze i pewniejsze w odczytywa
żenie stron obydwóch wzajemną ufnością, opartą na jednakowych
niu. Alkoholometr i pod tym względem został poprawiony, że
dążeniach. Praw da że system ten przyjęto w nielicznych wcale
term om etr pokazuje aż 13 " pod zero, gdy dotychczasowe po
przedsiębierstwach i że (jak powiedział p. Engel przy rozdawa
niu dywidendy) nigdzie nie je st stosowany z takiem powodzeniem kazywały tylko do 10°.
ja k w fabryce Borherta. I tam naw et organizacja pracy przed
stawia wiele niedostatków, które będą\usunięte. Na przyszłość
organizację tę będzie można zaprowadzić i na większą ska
L I C Y T A C J E .
lę. Lecz w każdym razie rezultaty Osiągnięte w fabryce Bor
herta, dowodzą do oczywistości, że pomoc, okazywana przez
chlebodawców robotnikom w ich dążności do polepszenia by- j
tu w łasną pracą, wydaje jak najdobroczynniejsze owoce; — do- i
W dniu 24 kwietnia w M agistracie m iasta Łodzi, na
świadczenie zaś zrobione przez B orherta można śmiało przeciw
reperację jatek rzeźniczych i piekarskich od summy kosztorysowój
stawić opinji tych osób, które zaprzeczają praktyczności
udziału robotników w zyskach przedsiębierstw a przemysłowe rs. 2,157 kop. 47.
Vadium rs. 216.
go. Na zgromadzeniu robotników, odbytćm 18 m arca, B or
h ert oświadczył, ż e im 'rozdadzą odpowiednią do zarobku część
zysku w ilości 23,7 i .
Wnioski robotników do kassy ak 
cyjnej stanow ią 16°f0 * zarobku. B orhert, na zakończenie
swojej mowy, w skazał na dobroczynne skutki oszczędności i wy
mienił jednego z robotników, który oszczędzając od roku 1857,
doszedł do znacznego kapitału. Po mowie rozdano dywidendę,

OGŁOSZENIA.

wynoszącą dla niektórych robotników po lł>0 talaiów.
Zauważyć przytem wypada, że B prhert przez dopuszczenie
robotuików do udziału w zyskach przedsiębierstwa tak wic ic
osiągnął dochody, iż obecnie drugą fabrykę założyć zamieiza.
P an Engiel także m iał mowę, w której oświadczył, że w cią
gu czteroletniego istnienia uowćj orgauizacji pracy, ogoł zy
sków przypadających robotnikom podniósł się z 2,100 talaiów
(w roku 1868) do 4,923 tal. (w r. 1871) czyli z 14,4 % do 27,8
procent od zarobku robotników pierwszćj klassy, mających p ra
wo do zysków. W tymże samym czasie, zarządcy i majstrowie
fabryczni wnieśli ogólną summę akcyjną z 11 do 21,000 talarów

GOSPODARZ
Pism o rolnicze, redagow ane jasno i p rzystępnie, naw et d la n aj
m niej w ykształconego gospodarza, wychodzi w T o ru n iu (w P ru sach ) co
C zw artek. Zapisyw ać można sobie takow e w księgarni pp. G ebethnera
i W olfa w W arszaw ie.
P rzed p łata w ynosi d la m iasta W arszaw y tylko 80 kop. rocznie,
z przesyłką n a prow incję r8. 1 kop. 50. E d w a rd D onim irski, wydawca
i re d ak to r.
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