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D Z I A Ł  M A S Z Y N O W Y
na Wystawie Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie.

Podali: inż. M. Lutosławski, S. J. Okolski, J. Piotrowski i M. Tepicht.

Dwudziestoczterolecie dzieli nas od chwili, gdy na obec
nym terenie Parku Ujazdowskiego mieściły się pawilony ostat
niej większej w naszym kraju W ystawy rolnictwa i przemysłu. 
Postęp maszynowy w tym okresie czasu kroczył wielkimi kro
kami, i kwestyi nie ulega, że przemysł nasz nie zdążał za po
stępem ogólnym. Przypomnijmy sobie, że w owe czasy ko
lejka elektryczna naokoło placu wystawowego była nowością 
i „g w o ź d z i e m g d y  dziś nowością dla nas jest aerotechnika, 
tramwaj zaś elektryczny stał się częścią integralną każdej 
miejscowości więcej zaludnionej, której mieszkańcy odczuwa
ją potrzebę kultury współczesnej. Okres 24 lat ubiegłych, 
oprócz zdobyczy niewątpliwie ważnych na wszelkich polach 
działalności ludzkiej, w których rola maszyny nietylko nie 
zmniejszała się, lecz przeciwnie — potężniała i coraz więcej 
łączyła się z życiem mieszkańców naszego globu, przesunął 
przed oczyma naszemi cały szereg wielkich wystaw, tych 
sprawdzianów wytwórczości ducha ludzkiego. Dwukrotnie 
Paryż, Niżny-Nowogród, Leodyum, Medyolan, Dusseldorf, 
Londyn i wiele, wiele pomniejszych składały świadectwo sta
łego postępu przemysłu mechanicznego, i każda z tych w y
staw dorzucała nowe cegiełki do współczesnego gmachu tech
niki maszynowej

Dziś robimy przegląd naszych zdobyczy na Wystawie 
Częstochowskiej. Zwiedzającemu ją technikowi, któremu du
ma narodowa nie jest obca i losy rodzimego przemysłu są 
drogie, przedewszystkiem nasuwać się będą w myśli obawy, czy 
zbyt daleko nie zostaliśmy w tyle za Zachodem, czy potrafili
śmy w czasach zawieruchy i anarchii przemysłowej przynaj
mniej zachować skromną placówkę, jaką utworzyła usilna 
i borykająca się z tylu przeciwnościami praca naszych po
przedników?

Odpowiedzi zupełnej na pytania powyższe zwiedzający 
nie znajdzie na W ystawie Częstochowskiej, nie objęła ona 
bowiem całości naszego przemysłu maszynowego; zrozumiałą 
ciekawość zaspokoić może dopiero wystawa krajowa, do któ
rej Częstochowska jest zapo
wiedzią i wstępem.

Poniższe uwagi i spo
strzeżenia o eksponatach, 
gruntownie przez nas zba
danych, a znajdujących się 
na W ystawie Częstochow
skiej, zestawione systema
tycznie, podajemy szanow
nym kolegom, by ułatwić im 
zwiedzenie wystawy i dać 
możność wyciągnięcia pew
nych wniosków natury ogól
nej !). 8. J. O.

Przemysł elektrotech
niczny w Królestwie prawie 
że nie istnieje: warunki zby
tu, ceny surowych materya
łów i taryfy celne uniemożli
wiają —  przynajmniej w do
bie obecnej— wyrób maszyn 
elektrycznych. To też dział

*) Dział maszyn rolniczych 
i środków lokomocyi w sprawo
zdaniu został pominięty, ponieważ 
przyłączono go do działu rol
nictwa.

ten na wystawie reprezentowany jest tylko w formie ręko
dzielniczej, zasługującej jednak na uwagę i uznanie.

Zakład mechaniczny p. Błachowicza  w Częstochowie 
wystawił w pawilonie drobnego przemysłu kilka maszynek
o znaczeniu przeważnie dydaktycznem, ale czysto i porządnie 
odrobionych, po części osobiście obmyślonych. Zakład ten 
opiera głównie swoją egzystencyę na przedstawicielstwie apa
ratów i taśm kinematograficznych w Zagłębiu Dąbrowskiem! 
Na zamówienie klienta pozbawionego prawej ręki wykonał 
aparat kinematograficzny, przystosowany do obsługi zapomo
cą lewej ręki.

Natomiast w głównym pawilonie wystawiono kilka ar
tykułów specyalnych, stanowiących za granicą drugorzędne, 
choć ważne wytwory przemysłu elektrotechnicznego.

Na pierwszem miejscu wymienić należy Akc. Tow. „E lek 
tryczność11 z Ząbkowic, którego w ę g l e  d o  l a m p  ł u k o w y c h
— szczególnie marka „Plania“ — nie ustępują dobrym wyrobom  
zagranicznym; obok węgli znajdujemy s z c z o t k i  d o  p r ą d -  
n i c, których wielka różnorodność typów nie pozwala produ
kować masowo, wskutek czego trudno je szerzej wprowadzić 
na rynek.

Nową gałąź przemysłu, wyrobami którego kraj nasz za
rzucany był dotychczas prawie wyłącznie przez niemców, 
wszczął p. St. Rejchm an  z Warszawy. Jego rurki przewodo
we wykazują wprawdzie jeszcze pewne braki na zgięciach, 
ale zasługują już na szerokie zastosowanie i rozpowszech
nienie, przez co jedynie mogą być doprowadzone do doskonało
ści wytworu.

Firma „ Suchy element E lektryczn y“ z Zawiercia wysta
wiła stos p. Walickiego. Krzywe wyładowania wykazują dość 
nagły spadek napięcia do 1 —  0,85 volt, które jednak utrzy
muje się bardzo długo i stale.

Pozatem wspomnieć wypada, jako o pomyśle i wy
tworze rękodzielniczym, o zamku „Alarm" pp. Królikowskiego
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Rys. 1. Pawilon głów ny. Arch. A. Bogusławski w C zęstochow ie.
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Kotły, paleniska. W  oddzielnym wielkim pa
wilonie żelaznym wystawiło Tow. Akc. Zakładów 
kotlarskich i mechanicznych „  W. F itzner i K .
Gamper“  z Sosnowca: kocioł wodnorurowy cało- 
komorowy, kocioł kornwalijski o dwóch rurach 
płomiennych falistych, przegrzewącz oraz okazy 
robót tłoczonych i spawanych. Pierwszorzędne 
pod każdym względem wyroby kotlarskie tych 
wielkich zakładów znalazły już szerokie rozpow
szechnienie i uznanie, na jakie w zupełności za
sługują. Chcielibyśmy tu jednak zwrócić uwagę 
fachowców na niezmiernie ciekawe i znakomicie 
wykonane wyroby spawane i tłoczone, tworzące 
odrębną spęcyalność fabryki. Sam wreszcie pa
wilon żelazny, wykonany we własnych warszta
tach, odpowiada drugiemu wielkiemu działowi 
fabrykacyi tej firmy — budowie konstrukcyi że
laznych i mostów.

Dział kotłów parowych, jeżeli nie brać pod 
uwagę kilku lokomobil, wystawionych w dziale 
maszyn rolniczych przez firmy angielskie i au- 
stryackie, oraz jednej rosyjskiej, reprezentowany Rys- 3- Ryza 
jest na wystawie słabo. Na wyróżnienie zasługu
je warsztat kotlarski A. Braksatora w Częstochowie, który 
wystawił kocioł rurowy stojący, małych rozmiarów, lecz wy
konany bez zarzutu, co podnieść należy wobec skromnych 
urządzeń technicznych, jakiemi warsztat rozporządza. Ma
my przed sobą wytwór rzemiosła, nie przemysłu, lecz trakto
wanego sumiennie i ze znajomością rzeczy.

W pawilonie głównym wśród eksponatów firmy Ćemus 
i S-ka spotykamy nowość interesującą, wystawioną przez fa 
brykę ,,Compensator“  (W . M aciejewski i S-lca w Warszawie): 
kompensatory, r u r y  i rurki kotłowe żelazne z b l a c h y  
f a l i s t e j  wyrabiane według znanego systemu inż. W . 
Maciejewskiego, który w szerokim już zakresie znalazł zasto
sowanie do wyrobu rur płomiennych falistych do kotłów' 
kornwalijskich. Pp. Maciejewski i S-ka wprowadzają do tech
niki kotłowej element niewątpliwie cenny; zdolność sprężyno
wania rur falistych wzdłuż osi wynosić ma dla wszystkich 
średnic około 6 mm na 1 m bieżący. Dzięki wielkiej gibkości 
rur falistych nadają się one specyalnie na giętkie kształtki 
przewodów rurowych. Proces wyginania rur falistych, pole
gający wyłącznie na fałdowaniu i rozprostowywaniu oddziel
nych fal wyłącza możność zmniejszenia grubości ścianek 
nawet przy ostrych zagięciach, co jest oczywiście niemożliwe 
przy zastosowaniu rur gładkich.

B -cia K aczyńscy  w Warszawie wystawili znane już swo
je p a l e n i s k o  p o c h y ł e ;  w stosunku do typu dawniejszego 
wystawcy wprowadzili zmiany, zapewniające ułatwione poru
szanie rusztami i spychanie paliwa; zmianie uległ również 
kształt samych rusztów, zaopatrzonych w występy o zmien- 
nem pochyleniu, by zapobiedz przelatywaniu paliwa w części 
górnej rusztów, a jednocześnie umożliwić dostateczny prze
pływ powietrza. Część dolną paleniska tworzy ruszt do po
piołu, dający się łatwo przechylać w celu jego usunięcia.

Mniej szczęśliwy jest natomiast— przedstawiony na od

t środkowy pawilonu głównego. Arch. A. Bogusławski w Częstochowie.

dzielnym rysunku—pomysł połączenia kotła wodnorurowego 
z podgrzewaczem do wody zasilającej, ogrzewanym uchodzą
cymi gazami kominowymi. Przy wprowadzaniu wody zimnej 
bezpośrednio do podgrzewacza, w przeciwprądzie do gazów 
dymowych, nastąpićby musiała szybka korozya ścian i rurek 
podgrzewacza. Oczyszczanie rurek z osadów od strony w o
dnej nie byłoby tu możliwe, gdyż oba dna znitowane są z kor
pusem cylindrycznym podgrzewacza; przy twardszej wodzie 
współczynnik przewodnictwa ciepła malałby więc coraz bar
dziej. Wreszcie przy węglu, obfitującym w piryty, należało
by się obawiać tak częstych, przy dawnych kotłach buliero- 
wych z przeciwprądem, korozyi zewnętrznych. Mamy więc tu 
przed sobą próbę ponownego wprowadzenia elementu kon
strukcyjnego, zarzuconego już przez racyonalną technikę 
kotłową.

Urządzenia gorzelnicze. Okazała i gustowna wysta
wa Towarzystwa Akc. Zakładów Mechanicznych Bormann, 
Szwede i S-ka w Warszawie (poza konkursem), obejmu
je szereg eksponatów wyłącznie z dziedziny gorzelnic- 
twa, jako działu specyalnego, prowadzonego przez tę fir
mę od czasu jej założenia, a przytem ściśle wiążącego się 
z przem ysłowo-rolniczym  celem wystawy. Znajdujemy 
tu i maszynę parową z rozprężaniem zmiennem, m o
cy około 85 k. p. (suwak rozdziałowy częściowo odładowa- 
ny, suwak ekspansyjny trójkanalikowy nastawiany od regu
latora w granicach od 0— 70$), o wymiarach 275 X  400, przy 
150 obrotach na minutę, odznaczającą się dobrą budową 
i zgrabnym kształtem płuczkę do mycia kartofli z elewatorem 
do ich przenoszenia na piętra wyższe, ślimacznicę do 
przesuwania wzdłuż kartoflarza i do wstępnego m y
cia, parnilc do gotowania kartofli, kadź zacierną z chłodnicą, 
składającą się z prostych rurek, gniotownik do słodu zielone
go, regulator do pary żywej i wydmuchowej, wagę Rejmana

i Gałęzowskiego z Kielc, który zaczyna dzwonić, 
gdy się włoży do dziurki klucz niewłaściwy.

Z wyrobów zagranicznych wystawia: p. E. 
Kuhn i S-ka z Warszawy szereg dynamomaszyn 
francuskich na łożyskach kulkowych; z wystaw
ców czeskich, zwraca szczególną uwagę w hali 
maszyn firma Ocenaszek w Pradze (przybory do 
dzwonków elektrycznych, cewki, armatury, lam
py łukowe); kilku zaś instalatorów wystawiło 
różne materyały i przyrządy zagraniczne. W spo
mnieć wreszcie należy o urządzeniu miniaturo- 
wem (2500 voltamperów), dostarczonem przez 
firmę Brown, Boveri & Co. z Badenu do fabryka
cyi s a l e t r y  z a z o t u  p o w i e t r z a  według 
metody p. J. Mościckiego', przetwornica prądu sta
łego 220 v. na zmienny 125 v. i transformator, 
który daje 8000 v. u zacisków pieca elektryczne
go o wirującym płomieniu tarczowym.

M . L .
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Rys. 4. 

Pawilon maszyn.

Arch. A. Bogusławski 

w Częstochowie.

do krochmalu, kolumnę aparatu gorzelniczego, ponadto pom
py— W o r t h i n g t o n a ,  o d ś r o d k o w e ,  p o m p y  p a r o w e  
robocze do pompowania zacieru do aparatu odpędowego, 
wreszcie rozmaite rodzaje armatur. Urządzenia gorzelnicze 
firmy Bormann, Szwede i S-ka cieszą się już od dawna po- 
wszechnem i zasłużonem uznaniem. Ograniczymy się więc tu 
do zwrócenia uwagi na niektóre ważniejsze szczegóły wysta
wionych aparatów i maszyn.

P a r n i k i  Bormann, Szwede i S-ki posiadają kształt, 
uznany dziś za najbardziej korzystny: dwóch stożków styka
jących się z sobą podstawami. Doprowadzanie pary jest tu 
centralne z dołu, dzięki czemu cała zawartość parnika jest 
stale w ruchu podczas gotowania. Dolna, również stożkowa 
część parnika, wykonana z żelaza lanego, posiada nasadę do 
pary żywej; spód wreszcie stanowi wentyl spustowy, skombi- 
nowany z łapaczem do kamieni. Racyonalną jest również 
konstrukcya włazu górnego. Właz przy otwieraniu nie bywa 
odrzucany, co ma tę stronę ujemną, że oś pozioma przegubu 
podczas gotowania narażona jest na ścięcie, lecz jest tak zbu
dowany, że otwieranie włazu uskutecznia się przez obracanie 
około osi pionowej. W ten sposób oś ta narażona jest tylko 
na zerwanie, co jest niewątpliwie racyonalniejsze.

K a d z i e  z a c i e r n o - c h ł o d z ą c e  wykonywane są 
z żelaza lanego, ile możności z jednej sztuki i z odpowiednie
go surowca. Żelazo lane, jako twardsze, jest bardziej wytrzy
małe na działanie piasku, znajdującego się zawsze w zacierze, 
i nie tak łatwo, jak żelazo kute, ulega działaniu rozkładowe
mu kwasów. W  celu osiągnięcia szybkiego i energicznego chło
dzenia zacieru, będącego, jak wiadomo, zasadniczym warun
kiem właściwego działania słodu na krochmal i oszczędnego 
zużycia słodu, kadzie te posiadają silne mieszadła oraz urzą
dzenie do studzenia o dużej powierzchni chłodzącej z rurkami 
prostemi. Z  dwóch budowanych dziś systemów kadzi—z chło
dnicami wężowemi i rurkowemi, racyonalniejsze są niewątpli
wie chłodnice rurkowe. W ężownice mogą być bowiem stosowa
ne tylko w tych wypadkach, gdy woda jest miękka i nie pozo
stawia twardych osadów. Możliwość mechanicznego ich oczy
szczania zjawia się tylko wtedy, gdy wężownice wykonane są 
z oddzielnych elementów, skręcanych na śrubunki, lecz roz
kręcanie do czyszczenia jest wtedy żmudne. Rurki proste 
dają się natomiast oczyszczać z łatwością.

Tak zwany r e g u l a t o r  systemu Bormanna do pary 
żywej i wydmuchowej ułatwia zużywanie do gotowania pary 
wydmuchowej z maszyny i z pomp, gromadzonej w zbiorniku 
par powrotnych. Zasadniczym organem regulującym jest tu 
korpus lany, ustawiony na zbiorniku, z nasadami do pary ży
wej oraz do wypuszczania nadmiaru pary na zewnątrz, i klosz, 
prowadzony w owym korpusie, obciążony ciężarkami. Klosz 
ten nastawia się automatycznie w zależności od ciśnienia, pa
nującego w zbiorniku, przyczem stosowne otwory w ścian
kach klosza bądź wypuszczają na zewnątrz parę zbyteczną, 
bądź też, przy braku pary, dopuszczają parę żywą z kotła. 
Jeżeli zaś odbiór pary odpowiada dopływowi, wówczas klosz

odcina zarówno dopływ pary żywej, jak i wylot pary na ze
wnątrz, a gotowanie odbywa się wyłącznie parą wydmu
chową.

W  końcu zwrócimy tu jeszcze uwagę na p o m p y  od
środkowe do przepompowywania zacieru z kadzi zaciernej do 
fermentacyjnej, odznaczające się ułatwionym dostępem do 
koła biegowego oraz łatwością czyszczenia z osadów we
wnętrznych, dzięki zastosowaniu ścianki bocznej, otwierają
cej się na zawiasach; dalej na pompy robocze parowe, zaopa
trzone w łożyska samosmarowe, wreszcie na starannie wyko
nane armatury nowoczesne do kotłów parowych, aparatów 
i t. d.

Aparaty gorzelnicze wystawili również pp. J. Laskowski 
i  S-ka w Radzyniu (na placu), oraz w pawilonie maszyn 
p. Gzajcziyński w Radomsku. W yroby te cechuje prawidłowa 
konstrukcya i sumienne wykonanie.

Pp. Jakobsen i Kornow ski w Warszawie wystawili 
aparaty miedziane do wód gazowych.

Armatury, oprócz wymienionych już okazów firmy Bor
mann, Szwede i Ska, wystawiły: „Specyalna fabryka arm atur“ 
w Warszawie, w pawilonie własnym przy młynie firmy C. Sko- 
ryna, T. Gwizclziński i S-ka, oraz St. Kraupe w Sosnowcu. 
Wszystkie te wyroby odznaczają się dobrą budową i staran- 
nem wykonaniem. St. Kraupe wystawił między innymi wentyl 
do pary przegrzanej z wkładkami niklowemi w grzybku 
i w gnieździe; wentyl spustowy w kształcie zasuwy z wrze
cionem, z dwóch części rozpychanych sprężyną; konstrukcya 
ta ma na celu osiągnięcie łatwości otwierania pod ciśnieniem 
oraz szczelności. Znajdujemy tu również manometry z syfo
nem wewnętrznym, zastępującym zwykłą rurkę syfonową 
w celu ochrony błony przyrządu od bezpośredniego działania 
pary gorącej, wodowskazy i krany probiercze z uszczelnieniem 
azbestowem, klapkowe i t. d.

Sikawki i pompy. Firma J ózef Troetzer w Warszawie 
wystawiła w hali maszyn dobór sikawek pożarowych, stano
wiących od dawna specyalność tej fabryki, a cieszących się 
zasłużonem uznaniem; znajdujemy tu pompy do różnych ce
lów, tłokowe i rotacyjne. Sikawki wystawili również między 
innymi eksponatami (w pawilonie własnym) pp. R zewuski 
i S  ka w Warszawie; wyróżnia je, obok dobrego wykończe
nia, ułatwiony dostęp do wentyli, umieszczonych jedne nad 
drugimi.

W  dziale pomp znajdujemy okazałą wystawę firmy 
Rohn, Zieliński i S-ka w Warszawie, dalej okazy wyrobów 
Tow. komandyt. Brandel, Witoszyński i S-ka w Warszawie, 
wreszcie kilka pomp ręcznych Jana Żochowskiego w Często
chowie i pompę do studni artezyjskiej St. Trębickiego i S-ki 
w Warszawie. O pompach, wystawionych przez Tow. Bor
mann, Szwede i S-ka, wspomnieliśmy już wyżej.

Pompy parowe „Lech“ Tow. kom. Brandel, W itoszyński 
i S-ka należą do pomp z automatycznym rozrządem pary bez 
koła zamachowego. W  zestawieniu z pompami syst. W or
thingtona cechuje je  brak zewnętrznych części ruchomych
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a więc wielka prostota budowy, a w porównaniu ze wzorami 
zagranicznymi zbliżonego typu — łatwa zamiana głównego 
organu rozdzielczego. Dzięki wspomnianym właściwościom, 
pompy te znalazły już szersze zastosowanie jako pompy zasi
lające do kotłów parowych, pompy pożarowe i t. d.

Obok pomp „L echu znajdujemy też na wystawie pompy 
„P lus“ do napędu ręcznego przy pomocy dźwigni, do wyso
kości tłoczenia około 30 m\ daje się do nich zastosować rów
nież napęd korbowy lub pasowy.

Na wyróżnienie zasługują sprężyny do tłoków tej samej 
firmy, wystawione w licznych okazach, a odznaczające się 
trwałą sprężystością i równomiernym naciskiem na ścianki 
cylindra.

Jan Zochowski z Częstochowy wystawił kilka pomp ręcz
nych i sikawek starannie wykonanych i nie pozbawionych po
mysłów samodzielnych.

Pompa do studni artezyjskiej pp. A . Trębickiego i S-ki 
nie jest właściwie eksponatem wystawowym, miała ona bo
wiem za zadanie zasilać staw wystawy. Okazało się jednak, 
że ilość wody, dostarczana przez studnię artezyjską, jest 
mniejsza od spodziewanej, tak, że pompa pp. Trębickiego 
i S-ki pracować musi przy zmniejszonej liczbie obrotów, a wy
dajność jej nie wystarcza do uzupełniania strat wody w sta
wie. Do napędu pompy służy elektromotor z przekładnią 
pasową.

Warszawska Fabryka Pomp JRohn, Zieliński i S-ka w y
stawiła seryę pomp różnej wielkości i konstrukcyi, oraz czę
ści składowe pomp w stanie surowym i obrobionym, co daje 
możność zoryentowania się również w samym sposobie fa
brykacyi.

Największa z wystawionych pomp, wagi około 6500 kg, 
jest jedną z trzech wykonanych przez fabrykę na zamówienie 
dróg żel. Południowych. Pompa ta, syst. Worthingtona, sprzę
żona i zdwojona o dwóch cylindrach wysok. ciśnienia śred. 
14" i dwóch nizk. ciśnienia śred. 20", zbudowana została na 
wydajność ok. 1,67 mz na minutę pod ciśn. 15 atm., przy ci
śnieniu pary 7 atm.

Dalej widzimy tu pompę parową okrętową ścienną syst. 
Worthingtona, w której cała część wodna, z wyjątkiem śrub, 
wykonana została z bronzu fosforowego oraz metalu delta, 
jako odpornych na działanie wody morskiej, jak wiadomo, 
korozyującej żelazo. Pompa ta wyróżnia się specyalną kon- 
strukcyą wentyli, pozwalającą po zdjęciu pokrywki w entylo
wej wyjąć odrazu osadzone na jednym trzpieniu wentyl ssący 
i odpowiadający mu wentyl tłoczący wraz z gniazdami wen- 
tylowemi. Znaczniejszej ilości pomp tego typu dostarczyła 
fabryka dla czarnomorskiej i bałtyckiej floty wojennej.

Z  kilku wystawionych pomp Worthingtona normalnych 
do zasilania kotłów parowych na różne ciśnienia uwagę zwra
cają trzy pompy o wymiarach 51/4 X  31/2 X  5 "—jedną z nich 
przedstawiono w stanie surowym (odlew), drugą w stanie zu
pełnie wykończonym, a trzecią w przekroju 
podłużnym; ten ostatni okaz pozwala ocenić 
dokładność odlewu, otrzymanego z modelu że
laznego przy formowaniu maszynowem. Obok 
leżą części składowe pomp, jak pokrywy, kry
zy, deski wentylowe, wentyle i t. p., wykoń
czone całkowicie. Niektóre z nich, otrzy
mywane z modelów żelaznych z odlanymi 
otworami na śruby i z rowkami uszczelniają
cymi, wykonywane są, jak nam podano, tak 
dokładnie, że bez jakiejkolwiek obróbki bra
ne są do montowania.

Z działu odlewni fabryka Rohn, Zieliń
ski i S-ka wystawiła okazy odlewów drobnych: 
radyatory, rury żebrowe i t. p., świadczące
o dokładności formowania maszynowego.
Odlewy żelazne do pomp mniejszych są for
mowane maszynowo z modelów żelaznych.
Pompy większe formowane są ręcznie. For
mowanie maszynowe stosowane jest jednak 
również do odlewów z zakresu ogrzewania 
centralnego—radyatorów, rur żebrowych, pie
ców  gniazdowych i t. d., oraz t. zw. galante- 
ryi żelaznej. W  tym dziale radyatory wyma
gają wykonania najdokładniejszego, zapew
nionego przez użycie specyalnych maszyn do

formowania oraz do przygotowywania rdzeni. Po oczy
szczeniu i próbie hydraulicznej radyatory obrabiane są na 
czterowrzecionowych frezarkach i gwinciarkach, przez co 
otrzymuje się ściśle zachowana szerokość i wysokość radya
torów.

Zaznaczyć należy, że oba działy: budowy pomp i od
lewni posiadają organizacyę nowoczesną, przystosowaną do 
fabrykacyi masowej.

W  dziale pomp wszystkie mniejsze pompy robione są 
na zapas większemi seryami. Oddzielne części pomp, np. 
części rozdziału pary, tłoki, trzony tłokowe, wentyle i nurki 
wykonywane są również na zapas po kilkadziesiąt lub nawet 
po kilkaset sztuk na raz według tablic normalnych, przytem 
tak, że jednakowe części są zamienne, to bowiem stanowi wa
runek zasadniczy produkcyi masowej.

Zarówno w dziale pomp, jak w dziale odlewni prowa
dzona jest stale dokładna statystyka, co daje możność oryen- 
towania się w zapasie i dokompletowywania go w miarę po
trzeby. Po wykonaniu i obrobieniu odlewów żelaznych jest 
możność przystąpienia w każdej chwili do złożenia seryi pomp 
jednakowych.

Kontrola statystyczna notuje również, ile np. każdego 
dnia sformowano radyatorów, który formierz daje najmniej
szy procent odlewów złych, aby przez stosowanie premiów 
zachęcać formierzy do możliwie dokładnej roboty, dalej ogól
ną liczbę wyprodukowanych, sprzedanych i w zapasie pozo
stałych odlewów każdego gatunku, za oznaczony okres czasu. 
Porównanie takich wykazów z lat kilku daje możność prze
widzieć zapotrzebowanie każdego gatunku w czasie najbliż
szym i odpowiednio unormować produkcyę. Szczególnie ta 
właśnie konieczność normowania produkcyi zmusza fabryki 
pracujące masowo do prowadzenia ścisłej statystyki swych 
wyrobów, jedynie bowiem taka kontrola ścisła chroni je  od 
wytwarzania bez potrzeby zapasów części, nie mających wi
doków zbytu.

Silniki wybuchowe i gazownie. W  dziale motorów w y
buchowych mamy do zanotowania: kilka lokomobil benzyno
wych zagranicznych, dwa motory do gazu ssanego— w pawi
lonie Spec. Fabr. Armatur oraz w hali maszyn (120-konny 
firmy Franco Tosi, Legnano), dalej dwutaktowe motory i lo- 
komobile ropowe, wystawione przez Spec. Fabr. Arm atur 
i Motorów  („typ Ursus“ ) i fabrykę „P erk u n u w Warszawie.

Motory fabryk zagranicznych wystawione były poza 
konkursem i z wyjątkiem maszyny Fr. Tosi szczegółów cieka
wych nie wykazują. Motor fabryki Fr. Tosi, rzucający się 
w oczy dobrą budową i wykonaniem oraz udatnymi kształ
tami konstrukcyjnymi, niestety, czynny nie był.

Motory ropowe dwutaktowe, rozpowszechnienie których 
w kraju zapoczątkowała Spec. Fabryka Armatur w W arsza
wie, cechuje niezmierna prostota budowy, a stąd taniość i ułat
wiona obsługa. Wzorowane na pierwowzorze, powstałym

Rys. 5. Pawilon ogólno-kulturalny.
Biuro „Filipczyński i Łopieński“  w C zęstochow ie.



402 PRZEGLĄD TECHNICZNY. 1909.

Rys. 6. Pawilon rękodzieł i przemysłu drobnego.

w Ameryce, motory te są typu dwutaktowego, bez wału sta- 
widłowego i wentyli, rolę zaś organu rozdzielczego spełnia 
tłok maszyny, odsłaniający stosowne otwory w cylindrze, przez 
które odbywa się wpuszczanie powietrza do cylindra i wy
dmuch spalin. Funkcyę niezbędną przy maszynach dwutak- 
towych pompy powietrzej, doprowadzającej powietrze do spa
lenia, spełnia również tłok maszyny; w tym celu tłok, korbo- 
wód i wał poruszają się w przestrzeni szczelnie zamkniętej. 
Przy skoku wstecz tłok ssie powietrze z zewnątrz do przestrze
ni wspomnianej, przy skoku naprzód— spręża je  (do 0,25 — 
0,4 atm.) i wtłacza w chwili stosownej do cylindra. Powie
trze sprężone rozpyla wodę, wtryskiwaną w małej ilości, dla 
uniknięcia wybuchów przedwczesnych, przepłukuje cylinder 
ze spalin i miesza się następnie z ropą, wtłaczaną oddzielną 
pompą i przez rozpylacz, rozbijający ropę na cząstki bardzo 
drobne. Silniki tego typu nie posiadają również zapalaczy 
elektrycznych lub innych; sprężona mieszanina ropy z powie
trzem zapala się bowiem przy zetknięciu z t. zw. główką roz- 
grzewacza, czyli kulistem zakończeniem cylindra, które bę
dąc nagrzane przed uruchomieniem silnika, zachowuje w y
soką temperaturę w czasie biegu, przez zetknięcie z gorącymi 
gazami roboczymi w chwili wzbuchu. ,

Do ujednostajnienia biegu służy regulator odśrodkowy 
miarkujący ilość ropy, wtryskiwanej przez pompkę.

Podany tu przebieg działania jest wspólny dla motorów 
ropowych obu wystawiających je firm. Różnią się one je 
dnak w rozwiązaniu niektórych szczegółów konstrukcyjnych. 
Różnica polega głównie na umieszczeniu pompki do ro
py, rozpylacza i sposobu chłodzenia ścianek cylindra: W  ty 
pie „Ursus“  pompka mieści się z boku cylindra, co ułatwia 
dostęp do pompki i obsługę. Fabryka ,,Perkun“  umieszcza ją 
pod wałem korbowym w pobliżu koła zamachowego, porusza 
ją  zaś dźwignia jednoramienna i osadzony na wale korbowym 
występ. Przekładnia o jednej dźwigni dwuramiennej, idącej 
od dwukulowego regulatora, naciska na wentyl regulujący, 
włączony w przewód tłoczący pompki.

Wtryskiwacz i rozpylacz ropy w motorach ,,Perkun“ 
mieści się na dole, przyczem wytrysk ropy do cylindra odby
wa się pionowo w górę. W  motorach ,,Ursus“ rozpylacz 
umieszczony jest na górnej części cylindra. Przy pierwszym 
sposobie wtryskiwania, ropa robi drogę podwójną do góry 
i na dół i nie kapie po wytrysku, co może mieć wpływ dodat
ni, powstaje natomiast możność ewentualnego zanieczyszcza
nia drobnego otworu rozpylacza przez cząstki niezupełnie 
spalone.

Chłodzenie ścianek cylindra odbywać się może, jak wia
domo, bądź przez wyparowywanie wody doprowadzonej do 
płaszcza cylindra, bądź też przez stałe krążenie wody chło
dzącej. System pierwszy, zastosowany przy motorach „Per- 
kun“ , zmniejsza znacznie ilość potrzebnej wody chłodzącej; 
przy systemie drugim, stosowanym do swych motorów przez

Spec. Fabr. Armatur, unika się natomiast osa
dów twardych w płaszczu, nieodłącznie związa
nych z wyparowywaniem wody, i osiąga niż
szą temperaturę ścianek cylindra.

Jako szczegóły mniejszej wagi zaznaczyć 
należy różnice w smarowaniu i odprowadzaniu 
spalin, które Ursus" wyprowadza przez jeden 
otwór dolny, ,,Perkun“  zaś przez dwa otwo
ry w bocznych ścianach cylindra.

Dzięki swej wielkiej prostocie, motory ro 
powe dwutaktowe nadają się doskonale do in- 
stalacyi, gdzie pewność działania i łatwa obsłu
ga jest warunkiem najważniejszym, to też zna
lazły już one szerokie rozpowszechnienie zaró
wno w kraju, jak w Cesarstwie.

Fabryka Stanisław Patschke i S-Jca wysta
wiła dwie gazownie: typu zwykłego 25-k.onną 
do pędzenia silnika, wystawionego przez Spec. 
Fabrykę Armatur i Motorów, oraz drugą, tw o
rzącą typ przejściowy od małych gazowni do 
dużych 120 — 130-konną, w pawilonie maszyn, 
przeznaczoną do wspomnianego przedtem sil
nika Fr. Tosi Legnano. Gazownia ta, oprócz 
wyparowywacza normalnego ponad szybrem, 
posiada podgrzewacz pomiędzy gazownią 

a przemywaczem, a to w celu podgrzewania powietrza ssa
nego, by więcej wchłaniało'pary, i niedopuszczania do zniżki 
temperatury w przewodzie oparowym od wyparowywacza 
pod ruszty. Czerpanie powietrza od dołu nad garczkiem ście
kowym ma również na celu usuwanie zapachów z pomieszcze
nia gazowni. W idzimy tu nową konstrukcyę klap w zbiorni
ku paliwa, tak zbudowanych, że w razie wybuchu gazu 
wewnątrz gazowni, klapa otwiera się, działając jako zawór 
bezpieczeństwa.

Na zaznaczenie zasługuje również nowego układu cią- 
gomierz poczwórny centralny do pomiaru depresyi w roz
maitych punktach przebiegu gazu: pod rusztami, między ga
zownią a przemywaczem, między przemywaczem a oczyszcza- 
czem bębnowym systemu S. J. Okolskiego, wreszcie pomiędzy 
oczyszczaczem a silnikiem, ułatwiający odczytywanie podci
śnień.

Oprócz wspomnianych gazowni, pp. A. Patschke i S-ka 
wystawili piec ogrzewalny z wentylami ogrzewalnymi własnej 
budowy z jednej strony i z wentylem przeponowym syst. Po- 
wersa, kierowanym przez termostat; dalej kilka kompresorów 
różnej wielkości. Widzimy tu typy Nr. 0 i prostsze bez wen
tyli ssących i bez chłodzenia, oraz Nr. 3 o średn 75 X 150 z wen
tylem ssącym i chłodzeniem, wszystkie jednostronnie działają
ce; kompresory te przeznaczone są do wodociągów pneumatycz
nych (Nr. 0) i do rozruchu silników spalinowych, do ciśnienia 
15 atm. Typ kompresora Nr. 3 służyć może również jako 
pompa powietrzna do wysokiej próżni.

Kompresory wystawione odznaczają się dobrze obmyślo
ną konstrukcyą i starannem wykonaniem.

W ystawę uzupełnia szereg rysunków konstrukcyjnych, 
przedstawiających gazownie większych rozmiarów, wodocią
gi pneumatyczne z pompami turbinowemi i sterowaniem 
automatycznem, aparaty dezynfekcyjne systemu własnego, 
wreszcie interesującą instalacyę zbudowaną na stacyi pomp 
dla kopalni Horodyszczeńskiej, składającą się z dwóch pomp 
turbinowych systemu Allena o wydajności 160 m3/g., pędzo
nych przez dwutaktowe silniki spalinowe do ropy, z napina- 
czami Leniksa, kompresorem rozruchowym i wentylem rozru
chowym systemu inż. S. J. Okolskiego. M . T.

Pędnie i maszyny robocze. Dział pędni i maszyn robo
czych przedstawiony jest na wystawie dosyć licznie przez 32 
wystawców. Szczególnie bogato wystąpiło A/cc. Tow. J. John 
w Łodzi, przedstawiając szereg maszyn, części transmisyjnych 
i gotowych odlewów. Z pędni wystawione są wszystkie typy 
zasadnicze, odznaczające się odlewem bez zarzutu, nader pre- 
cyzyjnem wykonaniem i pięknem wykończeniem. Powszech
ną uwagę zwraca potężna i efektowna wygładziarka (kalan
der), budową których fabryka przyczyni się niewątpliwie do 
zmniejszenia przywozu tych maszyn z zagranicy, a szczegól
nie z Niemiec. W  dziale pędni wystawiły jeszcze: Tow. Akr,.
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vPoręba“ i Sambor i K raw czyk  z Zawiercia. Z  okazów pierw
szej firmy na szczególne wyróżnienie zasługują sprzęgła cier
ne Benna, odznaczające się prostą budową i stosunkowo nie
wielkimi wymiarami; z okazów zaś drugiej— urządzenia przy 
łożyskach samosmarowych, do określania poziomu smaru 
i prawidłowości ruchu obrączek smarujących. Firma „Po- 
ręba“ (założona w końcu X V III stulecia) wystawiła również 
odlewy żelazne do codziennego użytku: naczynia kuchenne, 
piece do ogrzewania warsztatów i odlewy stalowe; koło rozpę
dowe obrabiarki, wiertarnie: poziomą, kolumnową i ścienną; 
tokarnię, piłę do metali, wentylator; następnie cedzidło syste
mu Proksza do soków buraczanych, element ekonomajzera, ko
lejki wązkotorowe, młynki do farb i maneż; zaś pp. Sambor 
i Krawczyk wystąpili z licznymi i pięknymi okazami okien 
żelaznych, na które został opracowany cennik normalny, na
der praktycznie ułożony.

Fabryka obrabiarek Gerlach i Pu lst w Warszawie wy
stąpiła z szeregiem obrabiarek, cechujących się nader postę
pową budową, precyzyjnem wykonaniem i pięknem wykoń
czeniem. Wystawione: wiertarnia promieniowa, heblarka po
dłużna, gwinciarka, tokarnia nożna pociągowa i heblarka po
przeczna nie pozostawiają nic do życzenia, zasady zaś fabry- 
kacyi, wprowadzone w ostatnich czasach, pozwalają mnie
mać, że wkrótce obi-abiarki te wyrugują z rynków naszych 
wyroby zagraniczne, których większość jest nader podrzęd
nego gatunku.

Fabryka Gerlach i Pulst, po reorganizacyi, dokonanej 
przed rokiem, buduje wszystkie maszyny, zastosowując naj
nowszą metodę obróbki, polegającą na tem, że każdą część 
wykonywa się osobno według różniczkowych sprawdzianów 
(kalibrów), bez przymierzania jednej części do drugiej. Dzięki 
tej metodzie, możemy zupełnie dokładnie obrabiać każdą 
część budowanej maszyny oddzielnie, a następnie bardzo 
szybko ją  złożyć. Obróbka i złożenie wszystkich części jednej 
z tokarń, znajdującej się na wystawie, jak widzimy z umie
szczonej tablicy, trwały tylko d ni trzynaście.

Promieniowa wiertarnia zwraca uwagę nowożytnością 
konstrukcyi. Zmiana szybkości obrotowej wrzeciona odbywa 
się wyłącznie przez przełączanie kół zębatych z pominięciem 
koła pasowego stopniowego. Posuw wrzeciona odbywa się 
zupełnie równomiernie dzięki temu, że mechanizm nie zawie
ra w sobie przekładni pasowych. Przy odpowiedniej głębo
kości wierconej dziury posuw przerywa się automatycznie. 
Maszyna może być użyta nietylko do wiercenia otworów, lecz 
i do ich gwintowania.

Tańsze obrabiarki dla drobnego przemysłu, a mianowi
cie: 4 wiertarnie, heblarkę i piły okrągłe do drzewa, wysta
wił Tadeusz R ychter z Warszawy, które odznaczają się ład- 
nem wykończeniem.

Maszyny młynarskie wystawione zostały przez trzy fir
my: E . Skoryna, jedna z najstarszych fabryk (założona 
w 1794 r.), przedstawiła okazy nader cieka
we i pouczające dla szerszej publiczności, po
nieważ są uruchomione w młynie włościań
skim, zbudowanym przez tę firmę łącznie ze 
specyalną Fabryką Armatur i Motorów. K a
mienie młyńskie, sztucznie budowane przez 
tę firmę, zasługują na specyalne wyróżnienie.

Fabryka Łęgiewski i H artwig  przedsta
wiła szereg nader starannie wykonanych ma
szyn, a mianowicie: dwa postawy walcowe 
z korpusem odlanym z jednej sztuki i ło 
żyskami pierścieniowemi samosmarującemi, 
wialnię zbożową z sitami, „Eureka" konstruk
cyi poziomej, maszynę szmerglową, maszynę 
szczotkową talerzową (piętrowa z oryginal- 
nem łożyskiem— samosmarem do wału piono
wego), cylinder odśrodkowy i aspirator. Me
tody fabrykacyjne, zastosowane przez firmę, 
wróżą jaknajlepszą przyszłość rozwojowi fa
bryki.

Wreszcie firma Bronisław  K osiński i S-ka 
demonstruje w ruchu nowy wynalazek p. K o 
sińskiego rCyklon uniwersalny", składający 
się z 2 tarcz żelaznych poziomych, zaopa
trzonych w nacięcia specyalne, mielące ziarno;

sortowanie zaś produktów odbywa się zapomocą prądów po
wietrznych. Zespół wydaje się nader prosty, mąka otrzymuje 
się nader szybko, sąd zaś co do praktyczności maszyny może 
być dopiei-o wydany po dłuższym czasie pracy w rozmaitych 
warunkach obsługi.

W entylatory śrubowe transmisyjne, sprowadzane do
tychczas z zagranicy, wystawia firma S. Waberski i S-ka 
z Warszawy, budująca je  w 11 wielkościach.

Cały szereg firm miejscowych pokazuje maszyny dla 
przemysłu, centralizującego się w Częstochowie, a mianowicie:

Józef W ięcławski—ładnie wykończoną maszynę do wy
robu grzebieni celuloidowych.

S. Gębalski— takąż maszynę, lecz z 2-ma nożami do jedno
czesnego gęstszego i rzadszego nacinania zębów, oraz prasę, 
zbudowaną przez siebie do wyrobu kłódek we własnej kłód- 
czarni, odznaczającą się uniknięciem obcinków nieużytecznych.

E. Dmowski z W arszawy— maszynę do nacinania grze
bieni rogowych (gęstych), składającą się z nader cienkich pi
łek okrągłych, specyalnie podtrzymywanych, zapomocą któ
rych można w grzebieniu, zamocowanym w ruchomym uchwy
cie, wykonać do 40 nacięć na 1 calu.

Gustaw F ischer—skomplikowaną, lecz starannie wyko
naną maszynę do oklejania papierem pudełek do zapałek. Fa
bryka ta wykonywa w ogóle maszyny potrzebne przy fabry- 
kacyi zapałek i nie ogranicza się na zbycie miejscowym, lecz 
eksportuje je  również za granicę, walcząc z konkurencyą firm 
specyalnych niemieckich.

Szkoła Rzem iosł dla żydów  — maszynę do wyrobu szpi
lek do włosów, wykonaną przez uczniów w warsztatach szkol
nych. Sądząc z okazów wyrabianych na wystawie, maszyna 
ta zbudowana jest zupełnie celowo.

Bracia K anczew scy— prasy do metali, transmisye, pom
py i t. p.

Aleksander Zajdler — maszynę do nacinania pilników, 
używaną również we własnej pilnikami.

Maszyny do wyrobów z cementu wystawione zostały 
przez firmy następujące:

Rzew uski i S-ka „Ignis“ , która nie ogranicza się na ra
towaniu pożarów, lecz dąży jednocześnie do usuwania ich 
przyczyny, propagując wyrób domów niepalnych, krytych da
chówkami cementowemi. Firma ta wystawiła maszynę do 
dachówek cementowych z zastosowaniem ramek żelaznych 
i maszyny do wyrobu cegieł cementowych.

Zabokrzecki i S-ka  — maszyny do dachówek, drenów 
i cegieł.

L . Barw icki i S-ka — maszyny do drenów, cegieł i da
chówek oraz urządzenie do przygotowywania kręgów cemento
wych. Firma ta, zasłużona jako energiczna propagatorka wy
robów betonowych w najszerszych warstwach, posiłkuje się, 
niestety, środkami reklamowymi, obcymi dla naszego przemy
słu i handlu.

Rys. 7. Pawilon firmy rolniczej A. Grodzki w W arszawie.
Projektow ał Wacław Scibor.
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„M onolit11 K arol L . Wickenhagen w Warszawie — ma
szynę do wyrobu dachówek z zaokrąglonymi końcami, wre
szcie Jan Sawicki i P. Korolczuk.

Magiel do prania wystawił w pawilonie głównym p. Pu- 
stoła , maszynę tkacką w pawilonie firmy Faust p. Kalinoioski, 
wreszcie z wystawców zagranicznych zwrócić należy uwagę 
na okazy znanej fabryki Breitfelda i Daneka, z których szcze
gólnie krajanie i spawanie metali, t. zw. autogenowe, winno 
znaleźć szersze zastosowanie w naszym przemyśle; dwa okazy 
maszyn do składania czcionek t. zw. „L inotypów 11, maszyny 
do szycia „The Kempisty-Kasprzycki Oo.11, ostatnie częściowo 
wykonane w kraju, wreszcie nader pomysłową maszynę do 
wyrobu lodu, przedstawioną przez p. Zaleskiego z Petersburga, 
będącą wyrobem znanej fabryki turbin wodnych „Hercule- 
Progres1' pp. Singrun Fr6res z Epinal we francuskim depar
tamencie W ogezów. Maszyna ta, nadająca się do opisu spe- 
cyalnego ze względu na zupełnie odmienne od zwykłego roz
wiązanie konstrukcyjne, pracuje kwasem siarkawym według 
zasady kompresyjnej. Składa się jedynie z wału wirującego I 
z zamocowanem na nim kołem pasowem i dwoma szczelnymi 
bębnami, jednym kształtu sferycznego i drugim cylindrycz
nym. W ał opiera się na łożyskach skrzynki dwuprzedziałowej, 
z których jeden przedział przeznaczony jest dla wody chłodzą
cej, drugi zaś mieści form y dla lodu. Cały mechanizm kompre
sorowy i skraplacz mieści się w bębnie sferycznym, natomiast 
cylinder służy wyłącznie do sprężania płynnego kwasu siarka
wego, przyczem temperatura kąpieli ulega obniżeniu poniżej 0°. 
Brak jakichkolwiek szczeliw, części ruchomych i t. d. czyni 
tę małą maszynkę wyjątkowo podatną do rozpowszechnienia 
w kołach jak najszerszych, o ile naturalnie mechanizm nie po
siada braków, trudnych do stwierdzenia w okazie wystawo
wym, nb. nieczynnym. W  każdym razie rozwiązanie kon
strukcyjne przynosi chlubę wynalazcy.

Wreszcie z punktu widzenia fabrykacyjnego pociągają
cymi są okazy Towarzystwa Zakładów Malcowskich: lokomo- 
bila budowana masowo, wyroby do ogrzewań centralnych, 
wanny żelazne emaliowane. Mimo woli nasuwa się pewna 
ideowa łączność pomiędzy sąsiadującemi firmami: J. Johna, 
Rohna i Zielińskiego oraz Tow. Malcowskiego, w których za
sady fabrykacyi masowej wprowadzał rodak nasz, jeden z naj
zdolniejszych inżynierów i administratorów polskich.

S. J. O.

Narzędzia, wyroby żelazne, odlewy. Do niedawna w K ró
lestwie fabrykacyą narzędzi do obróbki metalów i drzewa nie 
zajmowano się prawie wcale. Najwyżej fabryki i warsztaty 
sporządzały dla własnego użytku narzędzia mniej skompli
kowane, resztę sprowadzano z zagranicy. Dziś na W ysta
wie widzimy dodatni Lruch w kierunku zapoczątkowania 
ich wyrobu.

Firma warszawska D ziew ulski i H auszyld  wystawiła 
bardzo starannie wykonane gwintowniki i narzynki, rozwier-

taki do robót kotlarskich, dziurkarki „Duplex“ 
i przyrządy do rozszerzania rur. Należy przy
puszczać, że firma, uzupełniwszy cokolwiek 
komplet posiadanych przez nią maszyn pomoc
niczych, będzie w możności wyrabiać nawet 
najbardziej dokładne narzędzia.

Fabryka H. Hoser w Żbikowie wystawiła 
znane ze swej dobroci pilniki. Wyrabia wszy
stkie gatunki pilników, przekuwając jednocześ
nie stal do ich wyrobu. Przedstawiła maszynę do 
porównawczych prób pilników różnych gatun
ków; i również okazy wyrabianych przez fa
brykę świdrów spiralnych i stali narzędziowej 
rozmaitych gatunków.

Nacinaniem pilników zajmują się firmy 
częstochowskie Rybarkiewicz i Smoliński i A. 
Seidler. Pierwsza — oprócz pilników przedsta
wiła duże wagi wozowe własnego wyrobu. 
Druga—maszynę do nacinania pilników wła
snego pomysłu, różniącą się tem od dotych
czasowych, że zamiast prostego ściegu zazębie
nia, daje cokolwiek falisty. Czy falistość ściegu 
stanowi jaką zaletę, wykazać może jedynie 
dłuższe wypróbowanie porównawcze tego ga
tunku pilników z innymi.

Z narzędzi do obróbki drzewa zwracają uwagę wiórniki 
(heble) najrozmaitszych gatunków, bardzo starannie wykony
wane sposobem maszynowym przez fabrykę Alfonsa Klawe. 
Dodatnie wrażenie robi polska terminologia, starannie prze
strzegana przez firmę.

Fabryka „ U nion“ wystawiła własnego wyrobu tarcze 
szmerglowe w kilku gatunkach. Dobrze byłoby wiedzieć o re
zultatach prób na ich wytrzymałość i wydajność.

Tygle grafitowe do topienia metalów, wystawione przez 
zakłady „ JanóweJc“ , posiadają liczne i poważne świadectwa
o swej nadzwyczajnej wytrzymałości na najwyższe tempera
tury, stwierdzające jednomyślnie, że zaletami swemi nie ustę
pują najlepszym angielskim.

Akc. Tow. B . H antke pokazuje różnorodność swoich wy
tworów, przedstawiając olbrzymią ilość gatunków śrub, nitów, 
haków, drutu, gwoździ, narzędzi rolniczych i rzemieślniczych, 
łańcuchów i t. p. Zwraca na siebie ogólną uwagę blacha sta
lowa polerowana i wspaniały stalowy odlew martenowski.

Mniej więcej to samo, tylko mniej okazale, przedstawia
ją  zakłady „M ilow iceu.

Z odlewni żelaza notujemy tylko dwie firmy: J. John 
w Ł od zi, która oprócz doskonałych okazów odlewu maszyno
wego grubszego i drobnego, wystawiła również bardzo cieka
wy zbiór okazów najrozmaitszego gatunku żelaza lanego, po
dając ich skład chemiczny i dane o wytrzymałości. Rezultaty 
tych prób są notowane w codziennych buletynach odlewni. 
W ogóle widać, że odlewnia prowadzona jest pod każdym 
względem wzorowo.

Odlewnia Al. Patzer i Syn  w Warszawie, oprócz bardzo 
ładnych okazów galanteryjnego odlewu z żelaza zwykłego, 
wystawiła również cały szereg odlewów kuto-lanych.

J. P .

Szkoły techniczne. Nasze szkoły techniczne, dążąc do 
przygotowania wychowańców swych do pracy praktycznej, 
coraz więcej zwracają uwagę na dokładne zapoznanie ich 
z rzemiosłami. Jako dowód, każda ze szkół przedstawi
ła cały szereg robót wykonanych w szkole, z których więk
szość stoi na poziomie dobrych wyrobów, przeznaczonych do 
rzeczywistego użytku, nietylko jako przedmiot ćwiczeń dla 
ucznia.

Na czele postawić należy kolekcyę okazów robót 
ślusarskich, tokarskich, modelarskich i t. p. Szkoły Mechan. 
Techn. H. Wawelberga i S. Rotwanda, która już tyle dziel
nych i zdolnych jednostek dała przemysłowi rodzimemu.

Szkoła techniczna W ł. Piotrowskiego w Warszawie 
wystawia podobne wyroby wykonane przez swych uczniów.

Szkoła Rzemiosł przy Łódzkiem Towarzystwie Dobro
czynności dla chrześcijan wystawiła nadzwyczaj bogatą ko
lekcyę narzędzi ślusarskich i wyrobów galanteryjnych. Nie
które z nich wkraczają nawet w dziedzinę sztuki. Zarówno 
z samych wyrobów, jak z rysunków widać jasno, konsekwent
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nie wytknięty kierunek szkoły i blizki jej stosunek z życiem 
praktycznem.

To samo można powiedzieć o Szkole Rzemiosł przy Tal- 
mud-Tora w Częstochowie, która wystawiła nawet skompli
kowane mechanizmy.

Szkoła Rzemiosł Munkiewicza, dawniej Kiihna, poważ
niejszych okazów nie przedstawiła.

Bardzo interesująco prowadzona jest szkoła fachowa 
ślusarzy dla synów robotników, pracujących w Tow. Sosno- 
wickiej Fabryki Rur i Żelaza w Sosnowcu, mając na ce
lu dostarczenie fachowych rzemieślników samej fabryce. 
(Uczniowie szkoły otrzymują zapłatę za wykonane prace). 
W yroby, oraz rysunki świadczą o kierunku postępowym, bar
dzo ściśle zastosowanym do wymagań praktyki fabrycznej. 
Szkoda tylko, że nauka prowadzona jest po niemiecku, jak
o tem sądzić można z niemieckich napisów na rysunkach.

J. P.
Dane powyższe skłaniają do wypowiedzenia następują

cych uwag.
Przedewszystkiem Wystawa Częstochowska zaintere

sowała szersze koła przemysłowców maszynowych, pomimo 
że wielu z nich świeciło mało lub wcale nieusprawiedliwioną 
nieobecnością.

Następnie forma wystawowa w znacznej większości by
ła bez zarzutu i tem się daje tłumaczyć podziw gości zagra
nicznych, którzy spodziewali się spotkać z urządzeniem pier- 
wotnem, widzieli zaś urządzenia zupełnie współczesne, które 
w wielu wypadkach m ogłyby bez ujmy dla nas znaleźć się 
na pokazach wszechświatowych.

Wreszcie wystawa uspokaja poniekąd obawy i da
je odpowiedź na pytanie, postawione na wstępie niniejszego. 
Mianowicie, pozostawiając na boku kwestyę ogólnego pozio
mu przemysłu maszynowego, na którą wystawa ta, jako miej
scowa, odpowiedzieć nie mogła, kwestyi nie ulega, że są na

niej wyroby w niczem nie ustępujące zagranicznym, natomiast 
opracowane samodzielnie i wykonane w fabrykach rozporzą
dzających kapitałem miejscowym, przez całkowicie krajowy 
personal, według metod najbardziej współczesnych. W  tem 
tkwi, zdaniem mojem, największa przewaga wystawy obecnej 
w porównaniu z wystawą 1885 r., gdy znaczna ilość kierow
ników fabrycznych, konstruktorów i majstrów była jeszcze 
pochodzenia cudzoziemskiego, a metody pracy były kopią, 
nie zaś samodzielną transpozycyą, systemów zagranicznych.

Uderzył mnie jeszcze jeden objaw nadzwyczaj pociesza
jący: w liczbie nagrodzonych i szczególnie wyróżnionych za 
przedsiębiorczość było kilku wychowańców szkół technicz- 

1 nych tutejszych, którzy ograniczyli swe studya na nauce 
szkolnej, resztę zaś wyrobiła w nich praktyka życiowa. Okazy 

i  zaś na wystawie szkół zawodowych dały niewątpliwie dowód, 
że rozwijają się one powoli, lecz systematycznie, dlatego śmiało 
przypuszczać możemy, że ilość rodzimych techników przyby
wać nam będzie stale.

Wielu drobnych nawet rzemieślników wystąpiło na w y
stawie z pomysłami samodzielnymi lub ich opracowaniem, co 
służy jako dowód, że przygnębienie ogólne i zastój w prze
myśle nie były zdolne zabić ducha w tych jednostkach 
odpornych, w których żarzyło się istotne zamiłowanie do fachu.

Sądzę, że względy powyższe, jeżeli nie dają pewności, 
usprawiedliwiają w każdym razie horoskopy dla polepszenia 
doli krajowego przemysłu maszynowego. Przemysł ten, o ile 
będzie w rękach prawdziwie zamiłowanych techników, praco
wać będzie swojskim kapitałem i posiłkować się najekono- 
miczniejszemi zasadami fabrykacyjnemi, które przenikną do 
wszystkich warstw pracowników fabrycznych, zaczynając od 
kierowników i kończąc na najprostszych robotnikach, nie- 

i wątpliwie wyprze import zagraniczny, a przy dużej dozie po- 
| mysłowości, której u nas nie brak, zająć może należne mu 

miejsce w ogólnym postępie ludzkości. 8. J. O.

Przemysł włókienniczy i jego maszyny
na Wystawie Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie.

Na lat kilka przed wojną rosyjsko-japońską poruszona 
została w gronie przemysłowców warszawskich myśl urzą
dzenia wystawy przemysłowej w stolicy kraju. Na zwołanem 
w tym celu zebraniu w Tow. pop. przem. i handlu rozważa
no tę sprawę wszechstronnie i uznano, niestety, że chwila, pod
ówczas wybrana, nie była odpowiednia do urządzenia po
ważniejszego popisu naszej wytwórczości przemysłowej.

Nastały wkrótce potem czasy niebywałego zamętu w na
szych stosunkach fabrycznych, które zdawało się, że sprawę 
wystawy przemysłowej na długie odsunęły lata.

Wcześniej jednak, niż przypuszczaliśmy, staje do apelu 
nie stolica kraju, Warszawa, nie najgłówniej
sze ognisko przemysłu naszego, Łódź, lecz 
gród słynący w życiu religijnem ludu polskie
go— Częstochowa; i oto dzięki inicyatywie kil
ku wybitnych jednostek, dzięki ich niezmor
dowanej i celowej pracy, zostaje urzeczywist
nione piękne dzieło, które słusznie nazwano 
świętem pracy narodowej.

Jakkolwiek było bardziej wskazanem, 
ażeby wystawa przemysłowa odbyła się 
w Warszawie lub Łodzi, jednak i Częstocho
wa, jako jedno z najbardziej przemysłowych 
miast w Królestwie, niezaprzeczone po temu 
miała prawa.

W  Częstochowie reprezentowane są 
wszystkie niemal gałęzie zarówno wielkiego, 
jak drobnego przemysłu, a najbliższe okolice 
obfitują w bogaty materyał budowlany. P o
siadając tradycye przemysłowe, stworzyli 
częstochowianie wspaniałą wystawę, która im
ponuje każdemu technikowi zarówno ilością 
wystawionych okazów, jak ich doborem. Oka
zy przemysłu włókienniczego, o których zamie
rzam pomówić obszerniej w artykule niniej

szym, umieszczone zostały na wystawie w pawilonie głównym, 
w pawilonie przemysłu drobnego, oraz w pawilonach spe- 
cyalnych.

Jednym z najgustowniejszych pawilonów własnych na 
wystawie jest bezwarunkowo pawilon Tow. Akr,, wyrobów 
półwełnianych „i?. K in d leru w Pabianicach.

Zakłady Towarzystwa obejmują: przędzalnię i czesalnię 
wełny, przędzalnię bawełny, tkalnię mechaniczną, farbiarnię, 
wykończalnię (apreturę) i warsztaty mechaniczne. Fabryka 
istnieje od r. 1854, zatrudnia obecnie 2500 osób i wytwarza 
rocznie 300000 sztuk towaru na sumę 4  milionów rubli.

Rys. 9. Restauracya „P o d  Kogutkiem 11. Arch. K.. M ałkowski w C zęstochow ie.
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Rys. 10. Kawiarnia Ostrowskiego. Arch. Józef Kon w Częstochowie.

Wewnątrz pawilonu, po obu stronach, znajdują się dwie 
duże gabloty, z których jedna przeznaczona jest dla bawełny, 
druga zaś dla wełny. Obiedwie przedstawiają całkowity prze
bieg przędzenia od surowego przędziwa aż do gotowej przę
dzy w najróżnorodniejszych numerach i kolorach; w gablocie 
dla wełny przeważają różne gatunki przędzy szewiotowej, 
wyrabianej w fabryce Kindlera zapomocą systemu angiel
skiego.

Poza gablotami, znajdujemy w pawilonie bogatą ko- 
lekcyę tkanin wełnianych i półwełnianych-, są to przeważnie 
materyały damskie kostiumowe w nader łagodnych deseniach. 
Są tu także materyały wełniane dla wojska, t. zw. „khaki“ , 
których fabryka w roku zeszłym wykonała podobno około 
20000 sztuk.

Drugim co do piękności jest pawilon własny Tow. Akc. 
zakładów przędzalni bawełny, tkalni, bielarni, drukarni 
i wyrobów jedwabniczych „Z aw iercie“ w Zawierciu.

W  pawilonie wystawione są najrozmaitsze wyroby ba
wełniane, jak: barchany, piki, płócienka, chustki, ręczniki 
i t. d.; widzimy tu także tkaniny bawełniane z drukowanym 
wizerunkiem klasztoru Jasnogórskiego; dla wykonania tego 
rysunku stosuje się 6 walców drukarskich działających jedno
cześnie.

Nowością, wprowadzoną w Tow. „Zawiercie" dopiero 
przed kilku laty, jest fabrykacya tkanin jedwabnych, prze
ważnie pluszów i welwetów. Tkaniny te wyrabiane są w dwu 
szerokościach: i/i i l s/ 4 łokcia.

Przy wyrobie tkaniny wązkiej krosno tka jednocześnie 
6 sztuk, przy szerokiej— dwie, przyczem pod każdą tkaniną 
przebiega druga, pomiędzy zaś temi dwiema znajduje się nóż 
i przecina włos wiążący dwie współrzędne tkaniny. W  zakła
dach zawierciowskich czynnych jest obecnie 350 krosien wy
rabiających tkaniny jedwabne.

Ostatnim wreszcie jest pawilon TTcalni H . Fausta  
w Łodzi.

W  pawilonie tym zwraca uwagę znajdujące się w ruchu 
krosno mechaniczne o 12-tu nicielnicach; wyrabia ono cienką 
tkaninę wełnianą, przeplataną nitkami jedwabnemi. Krosno 
to poruszane jest zapomocą elektryczności, przy zastosowaniu 
poprawnej bardzo konstrukcyi, i pochodzi z fabryki. J. K a
linowskiego w Pabianicach. Oprócz krosna znajdujemy w pa
wilonie dość dużą kolekcyę lekkich tkanin wełnianych na 
damską konfekcyę.

W  głównym pawilonie najokazalej wystąpiło Tow. Akc. 
zakładów Żyrardowskich. W  dość dużym oddziale, wspania
le udekorowanym, spostrzegamy z lewej strony bogato ubra
ny stół jadalny, z prawej zaś— łóżko; na tem tle Zakłady Ż y 
rardowskie mogły uwydatnić całą gustowność swych w yro
bów w zakresie bielizny stołowej (obrusy, serwety i t. p.), jak 
również kołder i t. d. W  środkowej części oddziału widzimy 
bogate zestawienie płócien, nieco wyżej dużą wystawę w yro
bów trykotażowych w najbogatszym asortymencie.

Jak wiadomo, głównym artykułem Za
kładów Żyrardowskich są wyroby lniane (płót
na, bielizna stołowa i t. p.), prócz tego fabry
ka zużywa wiele wełny i bawełny, przeważnie 
na wyroby trykotażowe.

Nieco skromniej wystąpiło na W ysta
wie Częstochowskiej Tow. Akc. Ludwika Geye- 
ra w Łodzi, najstarsza w kraju fabryka w yro
bów bawełnianych, założona w 1829 r.

Zakłady Geyerowskie posiadają obecnie 
44000 wrzecion, krosien mechanicznych 2100 
i zatrudniają 3800 robotników przy sile paro
wej 3150 koni.

Jednym z ważniejszych przedmiotów 
fabrykacyi jest płótno angielskie do oprawy 
książek.

W  oddziale Towarzystwa zwracają uwa
gę ładne barchany i kołdry bajowe z pięknymi 
rysunkami, opartymi na motywach polskich.

Z  zakresu przemysłu zbytkownego re
prezentowane są na wystawie dwie dość po
ważne firmy: Gustaw Geyer w Łodzi i L . K ind - 
ler i S-ka w Kaliszu; główną specyalnością 
obudwu są hafty i koronki.

Nader ciekawą jest wystawa wyrobów Toivarzystwa 
Istom kinskiej M anufaktury S. M . Szybajewa S-ów  w Moskwie. 
Fabryka ta wystawiła różnokolorowe sukienka bawełniane 
(havre, moleskiny, florida i t. p.), wyrabiane przeważnie 
z przędzy melanżowej. W yroby te nadają się znakomicie ja 
ko materyały na letnie ubrania męskie i są bezwarunkowo 
praktyczniejsze od zupełnie tanich wyrobów wełnianych. D o
brym pomysłem było jednoczesne wystawienie kilku goto
wych garniturów, uwydatniających praktyczność i gusto
wność materyałów.

Szkoda wielka, że w tej specyalności nie wystąpiła żad
na z firm krajowych, jakkolwiek mnóstwo ich istnieje w Ł o 
dzi i okolicach.

Osobną, bardzo poważną gałęzią przemysłu krajowego 
jest przędzalnictwo wełny czesankowej, znajdujące się, z wy
jątkiem jednej firmy, w rękach cudzoziemców.

Z firm tych wystąpiła na wystawie tylko jedna— bel
gijska: Peltzer et fils w Częstochowie. W gustownej gablot
ce umieszczono czesankę bieloną i kolorową, przędzę czesan
kową w najrozmaitszych modnych kolorach i, co nader cieka
we— całkowite runa owcze.

Z  pośród trzech fabryk wyrobów jutowych, znajdują
cych się w Częstochowie, reprezentowana jest na wystawie 
tylko przędzalnia i tkalnia juty „  IVartau. Pokazy jej składa
ją się z juty w stanie surowym, przędzy w najrozmaitszych 
gatunkach i kolorach, oraz z dużego wyboru worków, przeważ
nie dla cukrowni.

Fabryka wyrobów powroźniczych Fotr, Bohacek i S-ka 
w Tarnowie (Czechy) wystawiła powrozy, liny, lejce, pasy, 
liny transmisyjne, konopne i bawełniane, okrągłe i kwadrato
we, węże wodociągowe i wiele innych rzeczy. Wszystkie te 
wyroby, jakkolwiek bardzo starannie wykonane, nie różnią się 
niczem od podobnych wyrobów fabryk miejscowych.

Jako słuszne uzupełnienie wystawy przemysłu włókien
niczego, uważamy tablicę z projektami wzorów na tkaniny 
drukowane, rysowanemi przez Marcelego Sprusiaka w Łodzi.

W  pewnym dalszym związku z przemysłem włóknistym 
znajduje się fabrykacya guzików, która ma na wystawie dwóch 
poważniejszych przedstawicieli, a mianowicie: Pierwszą pa
tentowaną parową fabrykę guzików papierowych i fabrykę 
tektury J. F . Sztark, oraz Częstochowską fabrykę guzików 
p. f. Jan i Stan. Grosman w Częstochowie. G-uziki kokosowe 
w ładnych naturalnych kolorach.

Przechodzimy obecnie do pawilonu drobnego przemysłu, 
który nasuwa nam wiele bardzo poważnych refleksyi na te
mat rozwoju ekonomicznego kraju.

Spostrzegamy tu u samego wejścia wspólną wystawę 
następujących firm:

1) I-go Tkackiego Związku Roboczego w Łodzi.
2) Mechanicznej Tkalni Udziałowej wyrobów wełnia

nych p. f. Oskar Gerlicz w Zgierzu.
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3) Tkalni Mechanicznej Zw iązku Robotników Chrze
ścijańskich w Zarzewiu pod Łodzią.

Wymienione tu firmy posiadają w Łodzi wspólne biuro 
sprzedaży i to właśnie jest poważnym czynnikiem, ułatwia
jącym  istnienie pomniejszych fabryk. W ydatki handlowe, 
związane ze sprzedażą wyrobów fabrycznych, są tak wysokie, 
że tylko połączenie się dla wspólnej sprzedaży umożliwia nie
raz istnienie firmom o małej wytwórczości.

Nieco dalej gotuje nam pawilon drobnego przemysłu 
nową, nader miłą niespodziankę. Oto spostrzegamy szyld 
z napisem: W yroby ręczne włościańskie A. Molil i S-ka w W il
nie. Pod firmą tą kryje się skład główny sprzedaży wyrobów 
jedenastu tkalni ręcznych, rozrzuconych po różnych miejsco
wościach Litwy; wytwórcami są tu wyłącznie włościanie, któ
rzy wyrabiają szewioty na ubrania męskie i damskie, sukna 
na paltoty, pledy, chustki, kołdry, derki i kilimy. W ykona
nie wszystkich tych wyrobów, zwłaszcza zaś kołder, derek 
i pledów jest piękne, dobór kolorów nadzwyczaj gustowny, 
wprost wytworny.

O ile mi się zdaje, Królestwo Polskie nie posiada tak 
umiejętnie i na taką skalę zorganizowanej fabrykacyi i sprze
daży wyrobów włościańskich.

W  tymże oddziale przemysłu drobnego umieszczono 
okazy serdaków, pasków, porty er i t. p. fabryki wyrobów 
księżackich A . Kolaszyńskiej w Łowiczu.

Drugim wystawcą z tego miasta jest F r. Balcer, posia
dający fabrykę krosien ręcznych i przyrządów tkackich (ni
cielnice, czółenka, grzebienie tkackie i t. p.).

Jakkolwiek głównem zadaniem wystawy przemysłowej 
jest uwzględnienie wielkiego i średniego przemysłu, pomimo 
to słusznie uczyniono w Częstochowie, że zaakcentowano 
znaczenie przem ysłu ludowego i przeznaczono dla niego pa
wilon oddzielny. Pawilon ten, jako część przyszłego muzeum, 
pozostanie na zawsze u stóp Jasnej Góry i pouczać będzie 
olbrzymie rzesze pątników polskich, jak należy powiększać 
dorobek ludowy w czasie wolnym od zajęć w polu. Zasługa 
to przeważnie Towarzystwa popierania Przemysłu ludowe
go w Królestwie Polskiem.

Z pośród 4-ch szkół, w których Towarzystwo kształci 
młodzież na nauczycieli zawodowych, dwie poświęcone są 
nauce tkactwa: jedna w Oryszewie (stacya Żyrardów), druga 
w Kruszynku (poczta Włocławek). Urządzenie pawilonu 
przemysłu ludowego posiada przedewszystkiem charakter 
dydaktyczny. Umieszczono więc tu 3 krosna ręczne, z któ
rych jedno najpierwotniejsze, niestety, używane jeszcze przez 
włościan w niektórych okolicach kraju, drugie, bardziej po
prawne, wreszcie trzecie udoskonalone i w zupełności odpo
wiadające celowi; krosno to pochodzi ze wspomnianej już 
wyżej fabryki Fr. Balcera w Łowiczu. Wszystkie te krosna 
znajdują się w ruchu i wTykazują dobitnie, jakie korzyści 
osiąga się przez stosowanie ulepszonych maszyn i przy
rządów.

W  tym samym pawilonie znajdujemy krosno tkackie 
z tkalni Jana Cianciary w Kamienicy Polskiej (pod Często
chową), sprowadzone w 1806 r. z Czech i dziś jeszcze z ko
rzyścią używane. JanCianciara— to tkacz z dziada-pradziada 
i jest dziś właścicielem tkalni o 45 krosnach.

W  dalszym ciągu spostrzegamy krosno kilimkarskie 
(szerokość użyteczna 1,900 m) Z o fii  Apoznańskiej, majątek 
Ruś, poczta Czyżewo w gub. Łomżyńskiej, oraz krosno Ża
kardowe ze Szkoły instruktorów tlcackich w Oryszewie.

Uzupełnieniem wystawy przemysłu włókienniczego są po
niekąd niektóre pokazy, znajdujące się w pawilonie „Uranii", 
Towarzystwa urządzeń szkolnych i pomocy naukowych. 
Zwracają tu przedewszystkiem uwagę wyroby Częstochowskiej 
sali zajęć, dającej opiekę 70 chłopcom. Instytucya ta w y
stawiła, między innymi, bardzo starannie wykonane w yro
by powroźnicze, jak: hamaki, torebki ozdobne, pasy, panto
fle i t. d.

Z szatami kościelnemi i ozdobnymi haftami, przeważ
nie w motywach religijnych, wystąpiły pracownie Ś-go J ó 
zefa Michała, oraz Zakład Matki Boskiej Częstochowskiej dla 
ubogich dziewcząt.

Z  powyższego pobieżnego sprawozdania widać, że W y
stawa Częstochowska daje pewne pojęcie o jakości naszego

przemysłu włókienniczego, nie daje natomiast wyobrażenia
0 jego rozmiarach.

Tych kilka firm, jakkolwiek poważnych, które wystą
piły z pokazami, to znikoma prawie cząstka tego, co kraj 
nasz w zakresie omawianej gałęzi przemysłu posiada. Brak 
na Wystawie wielu potentatów przemysłowych, brak całego 
szeregu firm średnich, nie widać owych legionów drobnych 
fabryczek łódzkich, które składają się na imponującą całość.

Nasz przemysł włókienniczy rozwinął się bujnie przeważ
nie w trzech kierunkach: bawełny, wełny czesankowej
1 zgrzebnej, mniej w kierunku juty i lnu. Najsłabiej repre
zentowany jest u nas przemysł jedwabniczy, który posiada 
jedyną przędzalnię (Warszawa) i kilka mniejszych tkalni 
w Łodzi, a głównym dostawcą wyrobów jedwabniczych na 
rynki polskie jest Moskwa.

To też powitaliśmy z radością fakt, że Tow. Akc. „Z a 
wiercie" podjęło tę mało wyzyskaną u nas gałąź przemysłu 
i doprowadziło ją w krótkim czasie do wysokiego stopnia 
rozwoju.

Z  tym pięknym rozwojem przemysłu włókienniczego 
w Królestwie Polskiem nie idzie w parze wyrób maszyn 
odnośnych. Pod tym względem zależni jesteśmy w yłącz
nie niemal od zagranicy. Głównym dostawcą maszyn dla 
przemysłu bawełnianego i jutowego jest Anglia, dla prze
mysłu czesankowego —  Alzacya, wreszcie dla zgrzebnego— 
Saksonia i Austrya.

U nas pracuje w tym kierunku kilka pomniejszych 
firm, które wystąpiły do popisu w Częstochowie. W  pawilo
nie głównym widzimy fabrykę maszyn i odlewnię żelaza 
F . Greenwood w Łodzi, która wyrabia krosna tkackie, cew- 
kownice (szpularki), motaki i t. p., wystawiła zaś w bardzo 
ładnem wykonaniu 3 krosna tkackie.

Większe znaczenie dla naszego przemysłu włókiennicze
go posiada fabryka maszyn i odlewnia żelaza Juliusza H o ff
manna w Zgierzu, która wykonywa całkowite instalacye przę
dzalń (wełny zgrzebnej, wigoni i odpadków bawełnianych), 
fabryk waty i wykończalni (prasy, draparki, folusze, po- 
strzygarki, pralnice i t. p.).

Firma ta wystawiła w hali maszyn jedną maszynę— sa-

Rys. 12. Pawilon orkiestry. Arch. Józef Kon w C zęstochow ie.
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moprząśnicę (selfaktor) o 70 wrzecionach, do wyrobu przędzy 
zgrzebnej.

Zdaje mi się, że w  opisie powyższym dałem zwięzły, 
lecz kompletny obraz naszego przemysłu -włókienniczego

K Ę O N I K A
Pracownia aeronautyczna przy Politechnice Warszawskiej bę

dzie urządzona jeszcze przed końcem r. b. i oddana do użytku słu
chaczów, jak również i osób prywatnych, pracujących teoretycznie 
i praktycznie nad zagadnieniami żeglugi powietrznej.

Na urządzenie pracowni Ministeryum wyznaczyło zasiłek jedno
razowy w kwocie około 25000 rb., oraz na utrzymanie dalsze po rb. 2500 
rocznie. W  d. 31 z. m. odbyła się pod przewodnictwem dyrektora 
Politechniki narada, w której oprócz gremium wykładających, przyj
mowało udział trzech zaproszonych pracowników na polu żeglugi po
wietrznej: pp. P. Lebiedziński, W. K. Zieliński i kapitan S Uljauin. 
Celem narady było omówienie szczegółów urządzenia pracowni, ko
sztów urządzenia, wyboru pomieszczenia, oraz programu wykładów. 
Wnioski, do jakich doszło zebranie, podamy szczegółowiej w nnme- 
rze następnym Przeglądu, tutaj zaś zaznaczymy, że uznano za możli
we przystąpić do urządzenia pracowni w jak najkrótszym czasie, tak, 
aby stosownie do żądania Ministeryum, mogła ona być oddana do 
użytku publicznego już w semestrze najbliższym II'. K. Z.

Wyższe kursa dla odlewników. Od kilku lat niektóre wyższe 
zakłady naukowe, jak np. uniwersytety, urządzają podczas miesięcy 
wakacyjnych kursa uzupełniające dla lekarzy. Kursa te zyskują co
raz większą popularność. Dla jednostki, zajętej pracą zarobkową, bez 
względu na specjalność, mają one duże znaczenie, bo umożliwiają 
zaznajomienie się z postępami nauki, mającej związek z jego zawo
dem, co dla wielu jest nader utrudnione, często nawet niemożliwe.

Z inicyatywy Związku niemieckich inżynierów urządzane są 
podobne kursa i dla techników. W październiku r. b. Akademia gór
nicza w Clausthal organizuje wykłady pod kierunkiem prof. Osanna 
dla techników, pracujących w odlewniach.

Kursa te dzielą się na dwie kategorye, na: prace laboratoryjne 
i wykłady. Pierwsze trwać mają od 1-go do 12-go października i ob- 
znajmią słuchaczów z określeniami potrzebnemi kierownikom odlewni: 
ilości węgla, grafitu, silicium, manganu, fosforu, siarki w żelazie 
i koksie, popiołu i wody hygroskopijnej w koksie.

Wykłady (od 12-go do 21-go p. m.) obejmą podstawy chemiczne 
i fizyczne zasypów pieca kopułowego, przygotowania form, odlewa
nie, ocenę i próby żelaza, prowadzenie pieca odlewniczego, su
szarni, odlewnictwo stali, odlew kuto-lany, popularne pojęcia o me
talografii żelaza przy pomocy środków, jakimi rozporządza laborato- 
ryum Akademii górniczej. Wykłady mają być prowadzone w formie 
dostępnej dla szerszego ogółu.

Opłata za cały kurs wynosi 60 marek, za same tylko prace la
boratoryjne bez wykładów, lub odwrotnie, 40 marek.

Zgłoszenia przyjmuje sekretaryat królewskiej Akademii górni
czej w Clausthal. I- 

(St. u. E. Na 19).
Parowóz 7000-uy firmy „A. Borsig“. W  M 1 z r. 1907 poda

liśmy wiadomość o parowozie 6000-nym tejże firmy; porównanie 
ustroju tego parowozu z parowozem 70Ó0-nym, wypuszczonym z war
sztatów w czerwcu r. b., rzuca pewne światło na postępy w budowie 
parowozów w latach ostatnich. Parowóz 7000-ny, zamówiony przez 
„Compagnie de chemin de fer de Paris Ł Lyon et a la Mediterrannee“ 
dla pociągów pośpiesznych dróg żelaznych Algieru, jest to parowóz 
sprzężony, 3/s wiązany, czterocylindrowy, dla torów o szerokości nor
malnej. Ciężar parowozu w stanie czynnym: 62,6 t, w stanie próż
nym: 57,5 <; ciężar popędny: 44,5 t. Ciśnienie pary: 15 atm. Po
wierzchnia ogrzewalna ogólna: 189,5 wi*. Powierzchnia rusztu: 2,48 m'!. 
Średnica cylindrów wysokoprężnych: 340 mm, nizkoprężnych: 540 mm. 
Skok tłoka w wysokoprężnych i nizkoprężnych: 650 mm. Średnica 
koła pędowego: 1660 mm, potocznego: 1000 mm. Rozstaw kół: 3930 mm. 
Największa długość parowozu: 11,38 m. Średnica kotła: 1,5 m.

Niewątpliwie znamiennym dla szybkiego rozwoju dróg żelaz
nych jest fakt, że gdy czwarty tysiąc parowozów wyrabiano w fa
bryce przez lat 16, a piąty przez lat 4, to szósty wykończono 
w 2'/2 roku. —v —

Pompy „Mainut“ w Niemczech wyrabiane przez firmę „A. Bor- 
sig“, których ustrój i właściwości opisaliśmy już szczegółowo w Prze
glądzie Technicznym ■), znalazły obecnie zastosowanie korzystne w cu
krowniach, a zwłaszcza w buraczarniach do przenośników i w płócz- 
karńiach do podnośników. W  pompach do tych celów przeznaczo
nych zastosowano nowego pomysłu czerpaki (do wydzielania namułu) 
i pułapki (do wychwytywania kamieni). —v —

Sygnały kolejowe pozłacane. Na drodze żel. Baltimore-Ohio, 
na zasadzie bardzo rozległych badań, przeprowadzonych w celu wy
jaśnienia, jakie zabarwienie jest dla ramion sygnałów najodpowie- 
dniejszem, postanowiono ramiona sygnałów pozłacać. W zastosowa
niu okazało się to korzystnem, albowiem ramię pozłacane na każdem 
tle ujawnia się wyraźnie, a w warunkach klimatycznych niekorzyst
nych pozłota jest znacznie trwalszą, aniżeli zazwyczaj stosowana far
ba olejna. Ramię, które ma być pozłocone, należy najpierw przynaj
mniej trzykrotnie zagruntować i następnie oszlifować. Ostatnie za
gruntowanie wykonać należy w barwie możebnie zbliżonej do złoci-

') Por. Przegl. Techn. iNa 33 i 34 z r. 1899, oraz Na 32 z r. 1903.

przedstawionego na Wystawie Częstochowskiej. Grdybym 
przypadkiem pominął jakąkolwiek firmę, to nie omieszkam 
ten błąd mimowolny naprawić w najbliższej przyszłości.

St. Jakubowicz, inż.

B I E Ż Ą C A .

stej. Po oszlifowaniu powleka się ramię zgęszczonym olejem lnianym, 
którym po wydychaniu przez dobę, służy za klej dla listków złota. Po 
nałożeniu listków złota, poleruje się powierzchnię pozłoconą przez 
pocieranie bawełną surową. Powierzchnię pozłoconą należy od czasu 
do czasu zmywać roztworem wodnym kwasu szczawiowego, co mogą 
uskuteczniać sygnaliści. Trwałość takiej pozłoty, będzie, jak sądzą, 
nie mniejszą, aniżeli 15 lat; wskutek czego przypuszczają, że pozła
canie, pomimo znacznego na razie kosztu, okaże się w rzeczywistości 
tańszem, aniżeli malowanie olejne. Do tych zapewnień co do trwa
łości i względnej taniości pozłoty w porównaniu z farbą olejną na
leży jednak odnosić się z wielką oględnością. — v —

(Z. d. V. d. E.-V. Na 27).
Badanie rzek. Z rozporządzenia zarządu komunikacyi przystą

piono do badania rzek w okręgu wileńskim. Studya techniczne pro
wadzone są nad dopływami Niemna, a w obecnej chwili na rzece 
Dubissie. Prace te określić mają stopień sprawności i oznaczą rodzaj 
robót, według których nastąpi oczyszczenie rzek i ich pogłębienie. 
Przeważnio będą one miały duże znaczenie dla eksportu drzewa, bo 
na wielu rzekach spław jest zupełnie wzbroniony łub też utrudniony 

rzez administracyę rzeczną, z powodu, że nie są zaliczone do 
ategoryi spławnych. I.

('/’. P. G. Na 166).
Wiadomości z Rosyi, dotyczące elektrotechnik i. Po wprowa

dzeniu trakcyi elektrycznej na różnych liniach tramwajów miejskich 
w Petersburgu, długość sieci zwiększyła się w ciągu roku 1908 z 50 
na 100 wiorst; odpowiednio do tego wzrósł i dochód za rok 1908 
w porównaniu z rokiem poprzednim o 41,7$. W roku 1908 ilość wa- 
gono-wiorst wyniosła 16440000, dochód zaś 37,5 kop. na wagon 
i wiorstę. Z tramwajów korzystało ogółem i 48 968 00 J osób, z której 
to liczby przypada na tramwaje elektryczne 84 mil. czyli 561/3%, 
59 mil. na konne i nieco więcej niż 5 mil. na parowe. Dochód na 
rok 1909 obliczony został w przybliżeniu na 9 mil. rub., który praw
dopodobnie jednak będzie wyższy.

W dniu 1 stycznia 1909 r Petersburg oświetlony był przez 
2840 lamp elektrycznych, 8669 gazowych i 4982 naftowych.

W Moskicie budują obecnie linię tramwaju elektrycznego od 
ogrodu zoologicznego do rogatki Presneńskiej.

Zarząd miejski nadał Tow. elektrycznemu prawo powiększenia 
ceny prądu o b% w razie użycia dzielników napięcia (dywizorów); rów- 

i nież przyznano Towarzystwu prawo zakazu ustawienia dzielników 
napięcia, gdyż istniejące liczniki nie byłyby w stanie wykazać do
kładnie zużjTcia prądu. (Dywizory dla zmiany napięcia ze 110 łub 
120 v. na niższe znalazły w Petersburgu i Moskwie duże zastosowanie).

Rada miejska w Charkowie postanowiła zaciągnąć pożyczkę 
6-procentową na budowę tramwajów. Początkowe roboty wyniosą 
2,5 mil. rub.; dalsze rozszerzenie sieci kosztować będzie 4 — 6 mil. rub.

W Kostowie nad Donem zarząd miasta zdecydował zaprowadze
nie oświetlenia elektrycznego na ulicach miasta. Na skrzyżowaniach 
ulic stanąć mają lampy łukowe o sile 1000 świec, na ulicach w śród
mieściu 100 świecowe, na pozostałych 50 świecowe.

Rada miejska w Mohylotoie zawarła kontrakt z oddziałem wi
leńskim firmy Siemens-Schuckert na budowę elektrycznej stacyi cen
tralnej. Budynki wykona samo miasto.

W  Samarze rada miasta zawarła kontrakt z przedsiębiorcą pry
watnym na budowę i eksploatacyę tramwaju elektrycznego; na razie 
chodzi o linię długości 13 wiorst. Przedsiębiorca zobowiązuje się wy
budować stacyę elektryczną dla eksploatacyi tramwaju i oświetlenia, 
która ma pokrywać całkowite zapotrzebowanie

Ze sprawozdania Towarzystwa tramwajowego w Astrachaniu 
widzimy, że długość sieci zwiększyła się z 15,4 do 22,9 wiorst. Liczba 
pasażerów wyniosła w roku 1908—6605969. Dochód wyniósł242606 rub., 
wydatki 185119 rub., dochod brutto 59269 rub. Bilans na 31 grudnia 
1908 r. wykazuje 27331 rub. strat. p.

(E. Z. Na 32).
Kopalnia węgli Fnshun w Azyi Wschodniej. Na kolei Koreań

skiej i Mandżurskiej parowozy opalano dotychczas drzewem, którego 
w Korei jest obfitość wielka, nie posiada więc ono dużej wartości. 
W  ostatnich dopiero czasach kolej Poł.-Mandżurska wprowadziła u sie
bie dla opalania węgle, biorąc je z kopalni Fushun. Kopalnia ta od- 
dawna była czynna, lecz rozwinęła się dopiero pod kierunkiem ja
pończyków, którzy utworzyli Tow. akc. chińsko-japońskie, rozporzą
dzające znacznym kapitałem, wprowadzili wiele ulepszeń i kopalnię 
urządzili tak wzorowo, że specyaliści z Europy i Ameryki, którzy 
ją zwiedzali, twierdzą, iż nic równego nie posiadają u siebie. Prze
strzenie, zajęte przez pokłady węgli, obejmują 16—20 km kwadrato
wych, a ilość jego obliczają na 800 mil. ton. Obecnie wydobywają 
dziennie 2000 t, lecz zamierzają następnie zwiększyć produkcyę 
do 6000 t.

Węgiel jest średniego gatunku, posiada tę samą wartość ciepl
ną, co węgiel japoński z pod Moji, wydobywany na wyspie Kiushiu. 
Nadaje 6ię, jako dobry opał dla kotłów, parowozów i statków pa
rowych.

(St. u. E., str. 1174). — sk—



•Na 35. PRZEGLĄD TECHNICZNY. 409

ARCHITEKTURA.
Architektura W y s ta w y  Częstochowskiej.

J
ak w inicyaty wie, śmiałej dla miasta prowincyonalnego, 
jak w organizacyi, niespodziewanej w naszych warun
kach, tak i w architekturze budowli wystawowych mamy 
chlubny dowód zdolności osób, powołanych do stworze

nia całości, jaką nam Wystawa Częstochowska daje.
Architektura naszych wystaw dotychczasowych dawała 

nam zgoła ujemne wzory budownictwa wystawowego. Były 
to zresztą modne i gdzieindziej pawilony o dziesiątkach wie
życzek, upstrzone koronkami z drzewa i setkami chorągiewek, 
budowle, mające jedyną bodaj zaletę, że nie przetrwały okre
su czasu samej wystawy.

Wystawa Częstochowska w całości sw ojej— oprócz kil
ku wyjątków, jak piramida z beczek do piwa, albo pawilon 
z ogromnym aparatem fotograficznym na dachu, jest antytezą

wystaw dawniejszych. Pawilon głów ny (rys. 1 i 3), nacecho
wany spokojem i powagą oraz pełna wyrazu mocy Hala maszyn 
(rys. 4), dają pierwszy u nas przykład dobrego rozwiązania po
dobnych zadań. Jest to rzetelną zasługą ich budowniczego 
p. A. B o g u sł a w sk ie g o , dyrektora wystawy.

Oprócz Domu Sztuki, który owiany jest niedoścignio
nym wyrazem swojskości, wyróżnić należy pawilony: „Droz- 
dowa“ (arch. J. G-ałęzowski), „Wielkiej Kawiarni11 i „Orkie- 
stry“ (arch. J. Kon), ,,Słowa“ (arch. Z. Kalinowski i Cz. 
Przybylski), „A . Grodzkiego (W . Ścibor), bramę wjazdową 
(arch. J. Witkiewicz), „Zawiercia*1 (arcli. W . J a b ł o ń s k i ) ,  

restaur. „Pod Kogutkiem11 (arch. K . Małkowski) i ,,Korwi- 
nowa“ (arch. H. Gtay).

H . S.

Dom Sztuki na Wystawie w Częstochowie.

Od dawna już ogół architektów polskich, zwłaszcza 
w Warszawie zamieszkałych, odczuwał potrzebę stwo
rzenia instytucyi zbiorowych wystaw prac archite
ktonicznych. Zmuszało ich do tego ogólne dążenie do 

podniesienia poziomu architektury, jako też potrzeba bliż
szego zaznajomienia ogółu z całokształtem prac architektów 
polskich. Urządzane dorywczo wystawy, gdzie eksponowano 
architekturę w postaci, najmniej pociągającej i dla rzeszy 
zrozumiałej, zadania swego nie spełniały, oczywiście. Trady- 
cyę tę naruszył dział architektoniczny, urządzony na V-ej do
rocznej wystawie w Tow. Zach. Szt. Pięknych w grudniu 
i styczniu r. b. B ył on zaczątkiem prawidłowo rozumianych 
wystaw architektonicznych, gdzie architektura traktowana 
była jako sztuka: to też wystawy takie niezawodnie przyczy
nią się do tego, żeby architektura przestała być zagadką dla 
szerszej publiczności.

(Nie wspominam o dwóch wystawach Kola Archite
któw w Warszawie: w roku zeszłym stworzyło 
ono niewielką, lecz skrzętnie zebraną wystawę 
retrospektywną dworów i chat polskich — w ro
ku zaś bieżącym, staraniem jego w gmachu 
Tow. Zach. Szt. Pięk. urządzono bogatą wy
stawę retrospektywną kościołów, bożnic i cer
kiewek, na ziemiach polskich zbudowanych: 
bo były to wystawy dydaktyczne, raczej dla ar
chitektów urządzone, niż dla szerokiego ogółu).

O zorganizowaniu na wielką skalę w y 
stawy architektonicznej, oraz wogóle o zrze
szeniu architektów polskich, zaczęto mówić po 
odbytym międzynarodowym kongresie archi
tektonicznym w Wiedniu r. 1908. W  następ
stwie tego zdecydowano, żeby na wystawie 
podczas najbliższego Kongresu architektonicz
nego w Rzymie stworzyć dział, w którym archi
tekci polscy wystąpiliby z pracami swojemi.
Aby jednak podobne przedsięwzięcie godnie 
wykonać, trzeba siły swoje odpowiednio zmie
rzyć i wypróbować, co nastąpić ma we Lw o
wie, w roku przyszłym. Przedtem jednak d o 
skonała po temu nadarzyła się okazya, gdy 
Komitet W ystawy Przemysłu i Rolnictwa 
w Częstochowie zwrócił się do Koła Architek
tów z prośbą o pomoc w zorganizowaniu 
działu architektury. Propozycyę Komitetu 
architekci przyjęli nader chętnie, zwłaszcza 
że dawała możność zrealizowania kiełkującej 
już od dawna myśli. Pierwotnie Komitet czę
stochowski miał zamiar stworzyć wystawę Rys. 11. Dom  S ztuk i od strony stawu. Arch. Jan W itk iew icz-K o szc zyc  w  W arszaw ie .

dworów wiejskich, i przeznaczyła na ten cel oddzielną ka
binę w pawilonie ogólno-kulturalnym. Bliższe jednak p o 
rozumienia Komitetu z Kołem Architektów rozszerzyły 
pierwotny zarys wystawy: zdecydowano, aby architektura 
w całym zakresie mogła znaleść miejsce na Wystawie Czę
stochowskiej. W obec tego nasunęła się kwestya pobudo
wania oddzielnego pawilonu, specyalnie dla architektury, 
wraz ze sztuką stosowaną, co do której Komitet wystawy 
czynił starania o pozyskanie jej okazów od Tow. Polskiej 
Szt. Stosowanej. Z uwagi na duże koszta wzniesienia i urzą
dzenia specyalnego pawilonu, Komitet postanowił obłożyć 
pewnym podatkiem wystawców-architektów, jako wynagro
dzeniem za miejsce, zajęte w tym pawilonie (2 rb. za 1 m2 
ściany i 5 rb. za 1 m2 podłogi). Tak postawiona kwestya, o ile 
do pewnego stopnia rozwiązywała sprawę pokrycia wydat
ków, zniewalała do mniemania, że wystawa architektury pod 
względem artystycznym będzie chybioną. Nasuwała się oba-
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Rys. 12. Dom Sztuki od strony stawu. Arch Jan Witkiewicz-Koszczyc w Warszawie.

wa, aby nie zeszła ona do poziomu zwykłej re
klamy, bo cenzus zapłaty podatku tego nie 
dawał rękojmi poziomu artystyczności dzieł 
nagromadzonych. Zarzut ten był zbyt silny, 
aby nie zwrócił na siebie uwagi. K oło wzno
wiło narady z Komitetem wystawy w Często
chowie, proponując odmienną zasadę urządze
nia wystawy architektury. Jako główne punk- 
ta wyjścia uznano za pożądane: 1) pobudowanie 
oddzielnego „Domu s z t u k i 2) zwolnienie od 
opłaty artystów za wystawione przedmioty,
3) zgrupowanie dzieł nietylko architektury 
i sztuki stosowanej, lecz i malarstwa i rzeźby,
4) traktowanie wnętrza „Domu sztuki11 jako 
jednej całości, t. 3. bez wydzielania malarstwa 
lub rzeźby w oddzielnej sali— 5) wszystkie pra
ce, zanim będą umieszczone w „Domu sztuki1', 
muszą uledz ocenie ju r y , które ma prawo do 
wyłącznego kwalifikowania nadesłanych prac.

Te zasadnicze punkty, które dzięki zabie
gom kolegi A. B o g u sł a w sk ie g o , dyrektora w y
stawy, oraz temu, że Komitet w całym swoim 
komplecie chętnie przychylił się do takiego roz
wiązania,— dały nowe podstawy do stworzenia 
całości, jaką w „Domu sztuki“ obecnie widzimy.

Komitet, uznając jaką rolę może odegrać 
właściwie pojęte ognisko sztuki, u stóp Jasnej Góry urzą
dzone, nietylko wyznaczył w budżecie speeyalną pozycyę 
na pawilon sztuki, ale powierzył całkowite kierownictwo 
wykonania i przeprowadzenia tego umyślnej komisyi, obra
nej przez K oło Architektów i grono artystów po za Kołem 
stojących1). Obdarzeni zupełną, nie krępowaną przez Kom i
tet, swobodą działania, członkowie komisyi zakrzątnęli się 
około sposobu otrzymania odpowiedniego projektu „Domu 
sztuki". W  tym celu ogłosili prywatny „cichy“ kon
kurs (bez nagród), na który nadesłano 8 prac. Wszystkie 
prawie prace odznaczały się bardzo oryginalnymi pom y
słami. Sąd konkursowy jednogłośnie wyróżnił i zalecił do 
wykonania, jako pracę niezmiernie świeżą i mającą wiele 
powabu swojskiego, pracę arch. J a n a  W it k ie w ic z a , za
strzegłszy jedynie modyfikacyę jej pod względem skasowa
nia w pawilonie piętra, zużytkowanie którego przy drewnia
nej konstrukcyi całości, uznano za niebezpieczne pod wzglę
dem pożarowym. To oczywiście wpłynęło na wykoślawienie 
całego założenia projektu, który jednak postanowiono urze
czywistnić, właśnie z powodu jego niepospolitych zalet, pod 
względem iście polskiego wyglądu całości.

Poproszono autora projektu, aby zechciał opracować go 
i przyjąć kierownictwo nad wykonaniem w naturze. Pod do
zorem p. W it k ie w ic z a  w  niespełna 4 tygodnie stanął okazały 
„Dom sztuki", w którym znalazły pomieszczenie prócz archi
tektury i sztuki stosowanej również malarstwro i rzeźba.

Po rozpoczęciu budowy pawilonu, komisya wysta
wowa skoncentrowała wszystkie usiłowania w kierunku 
odpowiedniego skompletowania całości dla przyozdobienia 
wnętrza. Ze względu na zbyt krótki czas, jaki pozostawał do 
otwarcia wystawy, komisya zwróciła się do K ół i Stowarzy
szeń architektów polskich miejscowych i zamiejscowych 
z prośbą o współdziałanie. Niezależnie od tego osobiście przez 
członków swoich, lub pisemnie, Komisya udawała się do 
wszystkich wybitnych artystów, zabiegając o ich prace.

Tu właśnie stanęliśmy wobec zupełnego naszego nie- 
jarzygotowania do ukazania się w szatach bądź co bądź od 
świętnych: troska i pośpiech roboty codziennej wytrąciły 
nam z życia i zwyczaju naszego artyzm podania myśli archi
tektonicznej, a brak dotychczasowy wystaw nie rozbudził 
uśpionych zdolności. W ypadło kołatać o umyślne przygoto- 
towanie prac —  prosić i naglić —  termin otwarcia wystawy 
był za pasem.

') W skład komisyi tej weszli: Wł. Jabłoński, K. Jankowski, 
Z. Kalinowski, K. Skórewicz, H. Stifelman i Edw. Trojanowski.

Malarze znów i rzeźbiarze, nie przyzwyczajeni do 
uwzględniania ich na wystawach przemysłoiuo-rolniczych  i nie 
przewidując znać ewentualności sprzedania dzieł swoich, 
biernie odnieśli się do zaproszenia. A  szkoda, bo zapomnieli 
widać o świetnej placówce, jakąby należało zdobyć w walce 
ze sztuką t. zw. częstochowską. Czyżby im do tego istotnie 
potrzebny był bodziec w postaci nagród lub palm pierwszeń
stwa, jako środek do stawienia się tłum niej szego, o jakim 
wspomniał p. T ad eu sz  J ar oszyński w  krytyce swej z wy
stawy?

Nie bacząc jednak na te trudności, komisya czyniła 
wszystko, aby zespolić co posiadamy wybitnego we wszyst
kich dziedzinach naszej sztuki; pukano wszędzie, i jeżeli nie 
udało się zebrać bardziej imponującej całości, położyć to trze
ba na karb warunków, jakie się na to złożyły: 1) zbyt pośpie
szna robota, wywołana opóźnieniem decyzyi Komitetu w Czę
stochowie co do rodzaju wystawy; 2) prace przygotowawcze 
komisyi trwały w okresie letnich miesięcy (czerwiec i lipiec), 
to jest w czasie wakacyjnym, kiedy Koła i Stowarzyszenia 
nie funkcyonują, — wreszcie sceptycyzm ze strony uczestni
ków co do celowości wzięcia udziału w wystawie przemysło
wo-rolniczej.

Stoimy jednak wobec czynu dokonanego: w pięknym 
Domu naszym, który sam—szatą zewnętrzną —jest dziełem 
wielkiej i podniosłej sztuki i oby się stał drogowskazem, jak 
rozumieć należy styl polski w budownictwie: nie w lelujach 
i w pazdurach, niedołężnie przeniesionych, jak zauważył słu
sznie prof. O d r z y w o l s k i, na meble i sprzęty kościelne — leży 
unarodowienie architektury naszej! Otóż w pięknym Domu 
naszym, u stóp Jasnej Góry, po raz pierwszy na -wystawie 
ogólnej, w mąłem ale dobranem kółku przemówiła Sztuka 
polska nic urzędowo, lecz prostemi, serdecznemi słowy, do- 
stępnemi i górnym „dziesięciu tysiącom1' i rzeszom ma
luczkich .

Nawet architektura, ta mistrzyni, od wieku troszcząca
się więcej o to, żeby ją .....tolerowano, ale bynajmniej nie —
rozumiano i lubiano — dorównywa kroku siostrom-sztukom. 
Próbę ogniową dla pozyskania prawa wystąpienia na szer
szej arenie, przeszła ona zwycięsko. Już tutaj, bez należytego 
przygotowania, dała ona kilka prac, z któremi możemy śmia
ło pójść do Rzymu: kościół N . Pocz.— O. S o sn o w skieg o , Su
lejów — Cz. Pr zyb yl sk ie g o  — i fantazye S. N o ak o w skieg o  
na temat Wawelu są chlubą tego działu.

W  lad. Jabłoński.
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