
Z DZIEJÓW PAPIERNI WROCŁAWSKIEJ W XVIII W.

W Wojewódzkim Archiwum Państwowym we Wrocławiu znaj
dują się ciekawe materiały naświetlające technikę i organizację pro
dukcji we wrocławskiej papierni miejskiej w XVIII w.

Z materiałów tych przedrukowuję w załączeniu:
1. Relację o stanie papierni z r. 1783 (Zespół: Stadt-Archiv in 

Breslau. Sect. IV No 166 vol. 5 k. 21 l r—212r).
2. Kontrakt dzierżawny i inwentarz papierni z r. 1799 (Zespół: 

Stadt-Archiv in Breslau. Sect. IV No 166 vol. 7 k. 176r—186v).
Produkcja papieru stanowi interesujący problem nie tylko 

z punktu widzenia dziejów książki*, a zwłaszcza najczęściej w ba
daniach nad papiernictwem branej pod uwagę filigranistyki, lecz sta
nowi też ważny przyczynek do dziejów gospodarczych i społecz
nych w okresie feudalnym, ponieważ jest zazwyczaj działem prze
mysłu przodującym w stosowaniu mechanizacji pracy oraz zatrud
nianiu sił najemnych.

Młyn papierniczy wrocławski był założony przez miasto, a po
czątkami swymi sięga XV w. W dziejach jego podobnie jak w dzie
jach innych papierni znajduje ciekawą ilustrację mechanizacja pro
cesu produkcji. Widzimy zastępowanie prymitywnych mechaniz
mów bardziej udoskonalonymi (przede wszystkim zastąpienie stępy 
holendrem), próby częściowego zastępowania pracy ręcznej maszy
nową (projekt zainstalowania maszyny do cięcia szmat), wreszcie 
zamieranie papierni opartej na pracy ręcznej z chwilą pojawienia 
się konkurenta — maszyny papierniczej. 1

1 Na wagę badań z zakresu historii książki w obrębie badań nad piśmien
nictwem zwraca uwagę S. Ż ó ł k i e w s k i ,  Tezy Stalina o języku a metodo-■ 
logia badań literackich, s. 61.



W papierni wrocławskiej można też stosunkowo dość wcześnie 
obserwować zaczątki kapitalistycznych form produkcji. Począt
kowo formy zależności papierników od miasta posiadają wprawdzie 
dużo cech feudalnych, jednak prawdopodobnie już w drugiej połowie 
XVII w. papiernia była oddawana w dzierżawę i rozwijała się 
jako przedsiębiorstwo wczesnokapitalistyczne.

Oczywiście niniejszy przyczynek nie ma na celu wyczerpania 
problematyki dziejów papierni wrocławskiej, ale ogranicza się do 
zwrócenia uwagi na wiadomości zawarte w wymienionych wyżej 
aktach. Dotyczą one głównie techniki produkcji. Poza tym ograni
czam się do podania kilku najważniejszych wiadomości, niezbęd
nych przy interpretacji tekstu.

Położenie papierni w obrębie miasta określa Stein w następu
jący sposób: „Sed mox, ubi flumen desub ponte [mowa o moście 
koło zamku cesarskiego] se devolvit, denuo multifariam in complu- 
res molas irruit. In extima rippa papira est...“ 2. Wskazuje to, że 
papiernia znajdowała się na prawym brzegu Odry. Jednak po po
żarze z r. 1523 odbudowano ją koło tzw. Hintermiihle3 na wyspie 
Kępa Mieszczańska. Tam też umieszcza ją plan Wrocławia Bartło
mieja Weihnera z r. 1562 oraz widok Wrocławia Jerzego Hayera 
z r. 1591. Relacja o stanie papierni wrocławskiej z r. 1783 określa 
jej położenie słowami „Auf dem Muhl-Platz an der Oder“ (jak wia
domo, wrocławskie młyny miejskie znajdowały się właśnie na Kępie 
Mieszczańskiej i na brzegach Odry w tym miejscu).

Po ściślejszym zabudowaniu Kępy Mieszczańskiej papiernia zna
lazła się przy ulicy An den Miihlen, tj. przy części jej leżącej na 
wyspie i noszącej dziś nazwę ul. Księcia Witolda, prawdopodobnie 
w okolicy mostu Pomorskiego. Tam też przetrwała aż do końca 
swego istnienia.

Mimo że bieg Odry.koło papierni regulowała tama, niespokojna 
rzeka nieraz utrudniała lub uniemożliwiała pracę. W r. 1783 za naj
większą przeszkodę w produkcji podawano „nieczystą i często wez
braną wodę“.

Papiernia wrocławska w XVIII w. miała już za sobą kilkakrotne 
zniszczenie i odbudowanie. Pierwszy wzmiankowany pożar zdarzył 
się, jak już wspomniano, 9 września 1523 r. 4, a układ o jej odbu

2 B. S t e n u s  [Stein], Descriptio tocius Silesiae et civitatis regiae Vra- 
tislaviensis (Scriptores Rerum Silesiacarum, Wrocław 1902, t. XVII, s. 56).

3 N. P o 1, Jahrbiicher der Stadt Breslau, Wrocław 1813—1824, t. III, s. 30.
4 Ibid.



dowę zawarto 19 czerwca 1526 r. \  W r. 1557 została zbudowana 
na nowo przez Jerzego Fetschera według nowego wzoru5 6. Po
dobne fakty notujemy w r. 1673 7 i 1724 8.

Prawdopodobnie zaniedbana w czasie wojny 1740—1742 r., w na
stępnych latach papiernia znajdowała się w stanie niemal nie nada
jącym się do produkcji9.

W jesieni 1744 r. względnie na wiosnę 1745 r. rozpoczęto remont, 
stan papierni jednak niewiele się poprawiał. .W grudniu 1747 r. 
w młynie złamało się wielkie „palcowe" koło oraz zapadła się prze
gniła podłoga koło stawidła. Trzy osoby wpadły wówczas do wody 
i o mało nie utonęły. Wydarzenie to ilustruje dosadnie warunki 
pracy ówczesnych robotników 10 11.

W czerwcu 1750 r. inspektor budowlany Berger przesłał magi
stratowi wrocławskiemu raport o stanie robót w papierni. Z raportu 
tego wynika n , że były już wówczas poczynione w młynie nastę
pujące inwestycje: 1. zainstalowano dwie nowe, względnie wy re
perowane stępy, 2. zbudowano na nowo pomieszczenie, w którym 
znajdowały się stępy, 3. odnowiono wszystkie koryta i przewody 
na wodę, 4. odnowiono fundament pod ścianą od strony wody, 
5. dano nową podłogę, 6. podłożono dyle pod warsztat, 7. dano 
nowy wał (zapewne do stępy), 8. zreperowano skrzynię na masę 
papierniczą, 9. dano nowe stawidło, 10. zreperowano brzeg.

Wreszcie w r. 1757 zabrano się do montowania nowego holen- 
dra (na to, że nie był to pierwszy holender w młynie wrocławskim, 
wskazują wzmiankowane już wcześniej koła ,,palcowe“). Umowa 
o prace ciesielskie w młynie z 18 IV tegoż roku przewidywała na

5 S. K l o s e ,  Darstellung der inneren Verhaltnisse der Stadt Breslau vom 
J. 1458 bis z. J. 1526 (SS Rer. Siles., Wrocław 1847, t. III, s. 319—320).

0 P o 1, op. cit., t. IV, s. 9.
7 J. N e u g e b a u e r ,  Breslaus Papiermiihle (Schlesiens Vorzeit in Bild 

und Schrift, 1870, t. I, s. 183).
8 F. A. Z i m m e r m a n n ,  Beschreibung der Stadt Breslau, Brzeg 1794, 

s. 392.
0 Papiernik Jan, Fryderyk Seyfert, w piśmie do magistratu wrocławskiego 

z 14 października 1744 stwierdza, że stan budynku jest tak zły, że w razie 
ruszenia kry lub wezbrania wody należy się spodziewać zawalenia, zaś ściany 
w okolicy stawidła są tak słabe, że zamykanie i otwieranie go jest połączone 
z poważnym niebezpieczeństwem (WAP, Wrocław. Zespół: Stadt-Ar chi v in 
Breslau. Sect. VII No 104 vol. 1. Acta den Bau und Reparatur der Pappier 
Muhle betreffende k. 7r —8v).

10 Ibid., k. 62r — 62u, 64r — 64i>.
11 Ibid., k. 85—86.



niego 60 talarów z ogólnej sumy 204 talarów za wszystkie roboty 
ciesielskie 12.

Dzięki zachowanym w Wojewódzkim Archiwum Państwowym 
we Wrocławiu inwentarzom papierni, spisywanym zawsze z okazji 
zawarcia nowego kontraktu dzierżawnego, możemy odtworzyć prze
bieg procesu produkcji papieru.

Papiernia wrocławska składała się z dwu odrębnych budynków. 
Pierwszy z nich, jednopiętrowy, mieścił w sobie właściwy młyn 
papierniczy. Na parterze znajdowały się trzy pomieszczenia. W jed
nym z nich, najmniejszym, zaopatrzonym w 2 okna i 1 drzwi (daje 
to pojęcie o jego rozmiarach) poddawano gniciu pocięte uprzednio 
szmaty. Szmaty te we Wrocławiu cięto ręcznie. Projektowane 
w r. 1770 zainstalowanie maszyny do cięcia szmat nie doszło, jak 
się zdaje, do sku tku13. W drugim, największym, zaopatrzonym 
w 3 drzwi i 5 okien znajdowały się 2 stępy i holender służące do 
przerabiania przegniłych szmat na masę papierniczą. Musiały one 
być umieszczone na parterze ze względu na ich duży ciężar i po
ruszanie siłą wodną.

Stępy były powszechnie używane aż do początków XVIII w. 
Stępa składała się z kłody drzewa z zagłębieniami, w które wkła
dano przegniłe szmaty. W każde z tych zagłębień uderzało kilka 
stęporów, tj. belek względnie młotów drewnianych zakończonych 
metalowymi klinami lub gwoździami, w zagłębieniach zaś znajdo
wały się metalowe płytki. Stępory były podnoszone i opuszczane 
prz.y pomocy wału i koła poruszanego wodą. Do zagłębień ze 
szmatami doprowadzało przefiltrowaną wodę specjalne koryto, nad
miar zaś wody z tych zagłębień wyciekał dołem przez otwory prze
słonięte siatką.

Z wrocławskich stęp większa posiadała 5, mniejsza 3 zagłębie
nia. W każde z nich uderzały 4 stępory posiadające po 3 żelazne 
kliny. Wodę doprowadzało miedziane koryto. Każda stępa posia
dała przykrycie z desek. Nie były to na ówczesne stosunki duże 
stępy 14.

12 Ibid., k. 111—113. '
13 WAP Wrocław. Zespół: Stadt Archiv in Breslau. Sect. IV No 166. Acta 

von Verpachtung der Pappier und Schleifmiihle... vol. 4. k. 143r — 144u.
14 D e la  L a n d e ,  Die Kunst Papier zu machen (Schauplatz der Kiinste 

u. Handwerke iibers. v. Justi, Berlin—Szczecin—Lipsk 1762, s. 327), nadmienia, 
że czeskie i niemieckie młyny posiadały stępy o przynajmniej 6 a często nawet 
więcej otworach.



Stępy w omawianym okresie wychodziły już z użycia. W dru
giej połowie XVII w. zaczęły je wypierać tzw. holendry (o ho
lendrze wspomina po raz pierwszy w r. 1682 J. J. Becher w dziele 
Narrische Weisheit, w użyciu musiał być już znacznie wcześniej). 
Holender składał się ze skrzyni, na której dnie były osadzone stalowe 
noże lub szyny, i obracającego się walca poruszanego siłą wodną za 
pośrednictwem szeregu palcowych kół, zaopatrzonego również 
w noże względnie szyny. Między te dwie serie szyn wpuszczano 
szmaty zmieszane z wodą. Maszyna taka zazwyczaj dostarczała 
w ciągu 5—6 godzin tyle masy papierniczej co stępa o 5 zagłębie
niach w ciągu 24 godzin. W Anglii i Francji holender wszedł w uży
cie już w XVII w., z początkiem XVIII w. zainstalowano go w Kun- 
witz k. Glauchau, 1712 w Sfelb, 1728 w Hof, 1738 w Augsburgu, 
1742 w Dusznikach, 1743 i 1749 w Kempten, 1744 w Dietersdorf, 
1750 w Stein, 1743 w Babkę (Brunświk) 15.

Jak wyglądał pierwszy holender wrocławski — nie wiemy. Ho
lender, przy którym pracę zaczęto w 1757 r., posiadał 1 walec zaopa
trzony w 28 szyn, na dnie zaś skrzyni znajdowało się 9 szyn. Był 
to stosunkowo nieduży holender 16

W tym samym pomieszczeniu co stępy i holender znajdowały się 
Jeszcze 2 pompy oraz żelazny młot z żelazną płytą będący własnoś
cią papiernika i służący do gładzenia papieru w ostatnirti stadium 
jego produkcji. Oprócz gładzenia papieru przy pomocy młota istniał 
drugi, bardziej prymitywny sposób — gładzenie kamieniem. Młot 
miał być po raz pierwszy zastosowany w r. 1541 koło Igławy, pa
piernicy jednak niemieccy sprzeciwili się wprowadzeniu go, co spo
wodowało, że w Niemczech był on mniej rozpowszechniony niż we 
Francji i Holandii17. Młot wrocławski był poruszany siłą wodną za 
pośrednictwem jednej ze stęp 18.

Trzecie pomieszczenie na parterze określone jako warsztat po
siadało 2 drzwi i 4 okna. Stała tam dębowa kadź z trzema obrę
czami, do której zlewano masę papierniczą. Wewnątrz niej znajdo

15 V. T h i e 1, Papier er zeugung und Papierhandel vornehrrilich in den 
deutschen Landen (Archivalische Zeitschrift, Monachium 1932, t. VIII, 
s. 141—142).

10 D e l a L a n d e, op. cit., umieszcza tablicę przedstawiającą holender 
o 6 walcach.

17 T h i e l ,  op. cit., s. 140—141.
is WAP, Wrocław. Zespół: Stadt Archiv in Breslau. Sect. IV No 166 vol. 8 

k. 120r.

Sobótka. R. IX, 1954 11



wała się miedziana bańka, do której wkładano tlejące się węgle, 
aby w ten sposób lekko podgrzewać masę. Z kadzi tej czerpano masę 
na sita druciane, na których formowały się już arkusze papieru. 
Poza tym była tu prasa do papieru (arkusze papieru po ocieknięciu 
wody z sita wkładano między warstwami filcu pod prasę), 2 skrzynie 
na masę papierniczą, krąg do ściskania, lina itp. Następny po Sey- 
fercie dzierżawca papierni, Daniel Gottlieb Muller, zastąpił starą 
drewnianą prasę nową żelazną.

Na piętrze znajdował się magazyn na szmaty, prawdopodobnie 
również tam odbywało się wstępne krajanie szmat i tam zapewne 
znajdował się skład na papier. Tam też stała jeszcze jedna prasa. 
W piwnicy były dwa pomieszczenia.

Drugi budynek przeznaczony na mieszkanie oprócz parteru po
siadał piwnicę i piętro. Parter zajmowały również urządzenia fa
bryczne, w tym dwie kuchnie. Jedna z kuchni służyła do gotowania 
kleju, którym po wysuszeniu klejono papier. Znajdowały się tam 
dwa miedziane kotły i prasa do wyciskania kleju. Starą prasę Muller 
zastąpił nową żelazną. Ten sam papiernik również zaopatrzył młyn 
w 2 piorunochrony. Na piętrze znajdowały się 4 pomieszczenia 
i kuchnia. Strychy obu budynków służyły do suszenia papieru.

Oprócz wymienionych urządzeń, będących własnością miasta, 
w papierni używano wielu drobniejszych stanowiących własność 
papiernika.

Papiernia wrocławska, jak wiele innych, miała trudności z uzy
skiwaniem surowca. W r. 1763 władze pruskie uregulowały dla 
Śląska sposób zbierania szmat i innych surowców. Wywóz z kraju 
został surowo zabroniony. Zbierać szmaty ipogli tylko posiadacze 
specjalnych zezwoleń wydawanych przez odpowiednie kamery. 
Ceny szmat miały być ustalane przez magistraty i władze sądowe, 
a ewentualnie kontrolowane przez kamerę. Zakaz wywozu surowca 
miał być egzekwowany przy pomocy dragonów i policji, a za prze
kroczenie jego groziła konfiskata surowca i kary pieniężne. Wi
docznie jednak nie przestrzegano go, bo w r. 1790 został wznowiony 
i poszerzony 19.

Według relacji o stanie papierni wrocławskiej z r. 1783 szmaty 
otrzymywano z księstwa wrocławskiego, a także z Polski — to 
ostatnie „z wielkim trudem i niebezpieczeństwem14.

19 T h i e l ,  op. cit., s. 149.



W tymże roku produkcja młyna wrocławskiego wynosiła 14 bel 
papieru listowego, 20 wielkich, 30 małych bel papieru kancelaryj
nego, 22 wielkich, 15 małych bel papieru konceptowego. Nie była 
to wielka ilość, jeżeli wziąć pod uwagę, że w r. 1771 łączna produk
cja papieru na Śląsku pruskim wynosiła 3103 bele, a największy 
z śląskich młynów papierniczych w Dusznikach produkował wów
czas 341 b e l20.

Jakość papieru nie musiała być najgorsza, skoro około r. 1750 
papiernik wrocławski Muller otrzymał premię za wyrób błękitnego 
papieru do pakowania cukru21. Jednak musiano napotykać trud
ności ze zbytem, gdyż w następstwie przepisów cenzury zmniejszało 
się zapotrzebowani^ na papier drukarski. Na pograniczu saskim pa
piernie mogły zapewne sprzedawać go za granicę22. Odnośnie do 
Wrocławia relacja o stanie papierni z r. 1783 stwierdza, że wypro
dukowany papier rozprowadza się przeważnie na Śląsku, a nieco 
eksportuje się dó Polski. Nie odnosi się to jednak do papieru dru
karskiego, gdyż wymieniona relacja nie wspomina zupełnie o jego 
produkcji we Wrocławiu w tym czasie.

W papierni oprócz mistrza papierniczego pracowało wówczas 
8 czeladników i 10 robotników. Nic nie słychać o pracy kobiet, choć 
nieraz bywały one zatrudniane w papierniach przy sortowaniu i kra
janiu szmat. Dla porównania warto przytoczyć, że w r. 1797 na 41 
papierni na Śląsku pruskim przypadało 391 pracowników23, czyli 
przeciętnie 9,5 pracownika na papiernię. Młyn wrocławski należałby 
do posiadających stosunkowo liczny personel.

Młyn był własnością miasta, które oddawało go w dzierżawę. 
Kontrakty dzierżawne z papiernikami zawierano zazwyczaj na 6 lat. 
Wysokość czynszu dzierżawnego wynosiła: w r. 1757 — 400 talarów, 
w r. 1763 — 425, w r. 1799 — 800, w r. 1805 — 1680 tal., kaucja 
jaką składał papiernik: w r. 1757 — 1000 guldenów reńskich, 
w r. 1763 — 1000 guldenów reńskich, w r. 1799 — 500 tal., w r. 1805 
— 900 talarów.

Za ponad czterotygodniowe przerwy w pracy spowodowane re
montami w młynie otrzymywał papiernik odszkodowanie od miasta.

20 F. K a m i n s k y, Beitrdge zur Geschichte des oberschl. Buchbinderei- 
Buchdrucks-Buchhandels-Zeitungs- u. Bibliothekswesens, Wrocław — Opole 
1927, s. 24.

21 T h i e l ,  op. cit., s. 149.
22 K a m i n s k y, op. cit., s. 23.
23 T h i e l ,  op. cit., s. 150.
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Natomiast za przerwy spowodowane nieodpowiednim stanem wody 
lub mrozem odszkodowanie mu nie przysługiwało. Główne budowy 
i remonty miał prowadzić magistrat. Kontrakty dzierżawne za
strzegały również jedynie dla papierni miejskiej prawo skupu szmat 
i ścinków papieru, co było zrozumiałe wobec braku surowca. Aby 
zapobiec pożarom kontrakty zastrzegały stosowanie szeregu ostroż
ności w obchodzeniu się z ogniem. W młynie i jego pobliżu było 
więc zabronione palenie tytoniu. Kominy musiały być czyszczone 
we właściwym czasie, a kleju nie wolno było gotować w nocy.

Mimo tego w r. 1840 papiernia uległa pożarowi, po którym nie 
odbudowano jej więcej (nie opłacało się to już, gdyż coraz bardziej 
wchodziła w użycie wynaleziona w r. 1799 maszyna papiernicza). 
W r. 1844 w następstwie uchwały władz miejskich grunt i siła 
wodna papierni zostały sprzedane za 11 950 talarów fabrykantowi 
oleju F. W. Boltze, który na tym miejscu wybudował walcownię 
cynku (An den Miihlen 9). Jedno z zabudowań papierni ocalałe po 
pożarze jeszcze w r. 1870 służyło za dom mieszkalny 21. Dziś domy 
w tej okolicy leżą w gruzach i trudno jest stwierdzić, czy i co z da
wnych zabudowań papierni ocalało. Ostatni dzierżawca papierni 
miejskiej, Hartmann, założył potem własną fabrykę papieru koło 
Psiego Pola 24 25.

Nr 1

NACHWELSUNG VON DEM GEGENWARTIGEN ZUSTANDE DER PA- 
PIER-MUHLE ZU BRESLAU WIEVIEL JAHRLICH AN PAPIER GELIE- 
FERT WERDEN KANN? 1

Orth wo die Papier-Miihle liegt: Auf dem Miihlplatz an der Oder; — Bey 
der selben befinden sich Arbeiter-Personen: Meister 1, Gesellen 8, Arbei- 
ter 10; — Fein Brief oder Post-Pappier Ballen: 14; — Verkaufs Preyse pro 
Ballen rthll.: 18; — Cantzley Pappier Ballen: 20 grosses, 30 kleines; — Ver- 
kaufs Preiss pro Ballen rf 23 (grosses), 18 (kleines); — Concept Pappier Bal
len: 22 grosses, 15 kleines; — Yerkaufs Preiss pro Ballen rf: 14 (grosses), 12

24 N e u g e b a u e r ,  op. cit., s. 183; W e n d t ,  Die stddtischen Odermuhlen 
(maszynopis powielany), s. 39, jako datę spalenia papierni podaje 12 VI 1844, 
a jako datę sprzedaży 18 I 1845. Rzecz trudna do sprawdzenia wobejc zaginięcia 
odnośnych akt w archiwum wrocławskim.

25 N eu  g eb  a u e r, op. cit., s. 183.
1 Tekst opisu papierni podany tu został w formie skróconej, dla wzglę

dów też graficznych zaniechano układu tabelarycznego, jaki figuruje w Nach-



(kleimas); Pappier Spahne Schock: 700; — Verkaufs Preiss pro Schock rth a): 
2‘/o u. 2 g(?)a); — Woher die Lumpen erhalten werden: Aus dem Bressl. 
Flirstenthum wie auch Pohlen und geschieht lezte^-s mit vieler Beschwer- 
lichkeit wie auch Gefahr; — Wohin das Pappier debitiret wird: Grossten 
Theils im Lande, etwas weniges nach Polen; — Was etwa die mehrere Auf- 
nahme oder den Betrieb der Pappier Muhle yerhindert: Das unr'e|ine und ofters 
vorgewesene grosse Wasser; — Saremba m. p. (?) d. 21. Octbr. 1783.

Nr 2

PACHT-CONTRACT ZWISCHEN DEM HIESIGEN MAGISTRAT UND 
DEM PAPIERMACHER MULLER HIESELBST WEGEN DER GEMEINER 
STADT ZUGEHÓRIGEN PAPPIER-MUHLE.

Zwischen einem Hochlobl. Magistrat der Kóniglischen Haupt-und Resi- 
denz-Stadt Breslau und dem Ehrbaren und Kunstreichen Papiermacher Daniel 
Gottlieb Muller hieselbst ist nachstehender Verpacht-und respective Pacht- 
Contract geschlossen und vollzogen worden:

)
§ 1

Es verpachtet nehmlich der hiesige Magistrat die Gemeiner Stadt zuge- 
hórige allhiesige Papier Miihle cum Appertinentiis und dem dazu gehorigen 
Wohnhause auf Sechs nach einander folgende Jahre ais vom 1-sten October 
1799 bis ultimo Septembris 1805 an obgedachten hiesigen Papiermacher Daniel 
Gottlieb Muller fur und um ein Jahrliches Pacht-Quantum von Achthundert 
Reichsthalern zu seinem besten Nutzen und Gebrauch.

1 ‘
§ 2

Pachter gelobet und ,verspricht dieses Jahrliche Pacht-Quantum in Vier 
Terminen und zwar ąuartaliter anticipando, ais:

1. In Termino Reminiscere fur die Monate: December, Januar und Fe- 
bruar, am 1-sten December,

2. In Termino Trinitatis fur die Monate: Mart, April und Maii am 1-sten 
Mart.

3. In Termino Crucis fiir die Monate: Junii, Julii und August, am 1-sten 
Junii, und

4. In termino Luciae fiir die Monate: September, October und November, 
am 1-sten September, jedesmal mit zweihundert Reichsthalern, und zwar:

V3 teil in Friedrichs d’or, das Stuk a 5 Rth. gerechnet
V3 teil in Courant und



V3 teil in Silbermiinze promt und richtig bei Vermeidung der Execution 
an die erste Cammerei-Casse baar zu bezalen.

Da nun aber die neue Pachtzeit nicht mit einem derer genannten Quartale 
anfangt; so wird hierdurch festgesetzt: dass mit dem ersten December dieses 
Jahres das Pacht Quantum fur 5 Monate, nehmlich pro mensibus Octobris, 
Novembris et Decembris currentis und pro Januarii et Februarii futuri mit 
dreihundert drei und dreissig Reichsthalern und Acht guten Groschen, dahin- 
gegen in Termino Crucis d. 1 Junii 1805 fur die iibrigen 4 Monate vor Endigung 
der Pachtzeit nehmlich pro mensibus Junii, Julii, Augusti und Septembris 
mit Zweihundert Sechs und Sechzig Reichsthalern und Sechzehn gute Gro
schen anticipando entrichtet werden muss.

§ 3

Die in dieser Miihle vorkommende Hauptbaue ubernimmt der Magistrat; 
der Pachter hingegen macht sich verbindlich: die samtlich gehende Werke 
wahrend seiner Pacht im baulichen und guten Stande zu unterhalten, auch 
bei Ablaufe der Pachtungs-Jahre alles wiederum in solcher Qualitaet und 
Zustande zu iiberliefern und abzugewahren.

Zu dem Ende ist sowol dasjenige, was dem Pachter bei Antretung der 
Pachtung angewiesen und ubergeben worden, ais auch der angelegte neue 
Hollander, ingleichen was demselben zu unterhalten und zu reparieren oblie- 
get, in einem besondern Inventario und Aufsatz vermerket und dem Contract 
beigefiigt worden; Auch soli ferner alles dasjenige, was Magistratus wahrend 
dieser Pachtung bauen lassen wird, jedesmal in dem Aufsatze nachgetragen 
werden.



Karten-und Papier-Spane nicht auswarts, sondern an hiesige der gemeinen 
Stadt zugehorige Papier-Muhle gegen billige Bezahlung abliefern sollen; daher 
aller Aufkauf dieser Materialien in hiesiger Stadt ganzlich und bei Confis- 
cation derselben verboten wird.



andern Namen und Bescheinigung, weder bei gesunder Zeit noch auch in 
Sterbens lauften auf-und anzunehmen.

§ 13

Zur Sicherheit dieser Pachtung hat Pachter einen Landschaftlichen Pfand- 
brief von fiinfhundert Rthlr in das Stadtische Polizei-Depositorium zum aus- 
drtiklichen Unterpfande niedergelegt, auch deshalb ein besonderes Cautions- 
Instrument im Raths-Notariat ausfertigen lassen. Urkundlich ist dieser Pacht- 
Contract in zwei gleichlautenden Exemplarien ausgefertiget und sowól mit 
der gewohnlichen Raths-Unterschrift und beigedruktem Stadt-lnsiegel ais 
auch der eigenhandigen Unterschrift und Pettschaft des Pachters corroboriret 
und bestatiget worden.
So geschehen Breslau den 16-ten August 1799.
Sen...(?) von Pillsch, Kirchstein, Treskaw, Muller, Ni...?, Raticke, Kruger, 
Casparii, v. Nimptsch, Baldawsky, Daniel Gottlieb Muller, Lange.

Nr 3

INVENTARIUM DERERJENIGEN STUCKE, WELCHE DER PACHTER DER 
BRESLAUSCHEN PAPIER-MUHLE DANIEL GOTTLIEB MULLER BEI 
ANTRETUNG DER PACHT IN GUTEM STANDE UBERNOMMEN UND BEI 
DER KUNFTIGEN UBERGABE WIEDERUM ZURUCK ZU LIEFERN HAT

a) Wieviel der p. Muller an Inventarien Stiicken ubernommen
b) Was der p. Muller seit seiner Pachtzeit neu angeschaft h a t1 2 3 4 5 6 7.

I. In  d e r  P a p i e r - M t i h l e n - W e r k s t a t t .

1. a) Eine eichene Butę mit drei Reifen und inwendig eine kupferne 
Blase, darum ein kupferner Gurth.

b) Die Biite ist auf Kosten des Pachters bereits 4 mai neu gemacht wor
den, exclusive der Blase und Gurth.

2. a) Eine grosse Papier-Presse nebst allem Zubehor, ale Rinken, Bolzen 
und Kranz.

b) Pachter hat statt der alten holzernen unbrauchbaren eine ganz neue 
eiserne Presse mit metallnen Muttern auf eigene Kosten vertigen lassen, so 
300 rth kostet, weil die holzem nich halten.

3. a) Zwei Zeug-Kasten.
4. a) Ein Rechentrog nebst dem gehorigen Zugwerke und Stander.
5. a) Eine Haspel nebst dem Seile.

b) Ist auf Pachters Kosten neu gefertiget.
6 . a) Zwei Thuren und vier Fenster, alles mit gehorigem Beschlage, 

und vor einem Fenster ein eisernes Gatter.
7. a) Eine Blase-Hausel-Thiire.



II. In  d e r  M u h l e .

1. a) Ein Kupferner Wassertrog, davon 3 Stander auf dem Geleit stehen.
2. a) Eine Plumpe, darinn ein metallner Stiefel nebst einem metallnen 

Ventil und Scheibe.
b) Hierzu ist auf Pachters Kosten noch eine neue Plumpe gefertiget 

worden.
3. a) Zwei Geschirre, in einem 5 Loch in dem andern 3 Loch, in jedem 

Loch eine eiserne Platte, ein Scheibe-Kastel, vier Stampfen, nebst so viel 
Schwingen, an jede Stampfe drei eiserne Keile und einen eisern Rinken, und 
also in allem 8  eiserne Platten, 8  Scheibenkastel, 96 Stiick eiserne Keile, 
32 Rinken, 32 Stampfen und so viel Schwingen, 8  vorder- und 8  hinter Stan
der, 10 kleine Wasserstander.

b) Auf Pachters Kosten sind hierbei neu gefertiget worden: 8  Platten, 
32 Rinken und 96 eiserne Keile.

4. a) ein Hollander, daran eine grosse eiserne Stange oder Welle, mit 
zwei metallnen Zapfenlagern, eine Walze mit 28 Stiick eisernen Schiinen [!], 
darunter 9 Stiik Unterschiinen [!] befindlich sind, eine kleine Rinne und eine 
Haube iiber die Walze.

b) Hierbei sind auf Pachters Kosten angeschaft worden: 28 eiserne ver- 
stalte Schiinen [!] in der Walze und desgleichen neue Schiinen [!] im Grunde.

5. a) eine Welle mit 2 Geschmeiden und 2 Zapfen, daran auserhalb 
das Wasserrad und inwendig das Stirnrad befestiget.

6 . a) zwei gute Wellen an jeder 2 Geschmeide und 2 Zapfen, eine Kordę 
zum Plumpenzug.

7. a) an dieser Hebewelle ist an jeder ein Dreiling und an der Hebewelle 
beim Hollander ein Kammrad, iiber dieser Welle ist eine stehende Welle mit 
2 Geschmeiden und Zapfen., daran ein liegendes Kammrad, darunter ein Drei
ling befestiget, auserdem ein kleiner Dreiling so den Hollander treibt.

8 . a) ein grosser eiserner Hammer, nebst der eisernen Platte zum Pa- 
pierschlagen, welcher dem Pachter eigen gehort.

9. a) drei Thiiren, 3 Fenster und in der Haaderfaule 2 Fenster mit Laden 
und eine Thiire.

10. a) iiber jedem Geschirr eine Deke von Brettern.
b) Es hat der Pachter auf eigene Kosten statt der zwei alten Deken, 

zwei neue machen lassen.
11. a) bei der Schiitze ein Kamm Seil und einen eisernen Schtitznagel. III.

III. Im  a n d e r n  S t o k w e r k e .

1. a) In der Stube 2 Thiiren, 4 Fenster mit Beschlag, ein Ofen nebst 
einer eisernen Ofenthiire.

2. a) in der Kammer 2 Thiiren mit 3 beschlagenen Fenstern.
3. a) in der Kiiche eine Thiire, ein Fenster mit Beschlag.
b) Die Kiiche ist auf Pachters Kosten in eine Papierkammer verandert.
4. a) auf dem Saal die Hauptthiire mit verdektem Schloss.
5. a) eine Thiire auf dem Boden mit 2 Fenstern.
6 . a) eine Untersatz-Presse.



7. a) eine kleine Kammer mit einer Thiire und Fenster.
8 . a) eine Papierkammer mit einer Thiire und zwei Fenstern.
b) Ist auf Pachters Kosten zu einem Lumpen-Magazin eingerichtet 

worden.
9. a) auf dem Haaderboden 2 Thiiren und 2 Fenster.

10. a) auf dem Niederboden 2 Kammern, jeden mit einer Thiire und 
einem Fenster.

IV. In  d e m  W o h n  o d e r  H a u g e - H a u s e .

1. a) ein Stall zur Mangel, Radererpp [?] wobei ein kleiner Holzstall.
2. a) im untem Stok 3 Thuren, jede mit einem Schloss, darunter das 

eine ein verdektes Schloss ist.
3. a) In der Stube 2 Thuren, 3 Fenster, jedes mit einem holzernen La- 

den, ein Ofen, worinn eine kupferne Pfanne.
b) Statt des alten Ofens hat Pachter auf eigene Kosten einen neuen 

Holz-Ersparungs-Ofen setzen lassen.
4. a) In der Kuchę eine Thiire, ein Fenster mit einem eisernen Gatter.
5. a) In der Leimkiiche 2 Thuren, 2 Fenster, ein grosser und ein kleiner

kupferner Kessel, eine Leimpresse.
b) Statt der alten Presse hat Pachter auf eigne Kosten zu besserem Ge- 

brauch eine eiseme machen lassen.
6 . a) Ein Keller mit einer Fallthiire.
7. a) 3 kleine Kammern, in jeder eine Thiire und ein Fenster.
8 . a) Im andern Stokwerke eine Stube mit einer Thiire, 3 Fenster und

ein Ofen, in der Stubenkammer sind gleichfalls 3 Fenster und eine Thiire.
9. a) In der Kiichel ist eine Thiire und ein Fenster, 2 kleine Kammern,

in jede eine Thiire und 2 Fenster.
10. a) Zwei Wetter-Ableiter, an jedem Hause eine.
b) Diese hat der P. Muller auf seine Kosten fur 6 6  rth. setzen lassen.



8 ) Den Hollanderkasten, Walze, Stangen, Schiinen [!] und Grundwerk 
nebst Schiitze und Scheibe.

9) Die Wasserstander, Schleichel und Ablaufrinnen bei dem Hollander.
10) Die Tille an der Plumpe, Lederwerk, Brunnenschlemmen und alle 

iibrige Reparaturen daselbst, das Geleite, Stander, Ventil und Scheibe hinge- 
gen unterhalt Magistratus.

11) Das .Zugwerk an der Plumpe und Rechen, auch den Rechen.
12) Die grosse Untersatz- und Leim-Presse.
13) Die Schlagstampfe, Stok, Schwingen, hinter und vorder Stauden.
14) Die Schiitznagel, Kamme und Haspel-Seil.
Das iibrige was hier nicht specificirt ist, wird vom Magistrat unterhalten.


