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Oddawna już odczuwało się potrzebę uzupełnienia artykułów drukowanych w „Przeglądzie
Technicznym" wiadomościami aktualnemi, informującemi szybko i zwiąźle o nowszych pracach dokonanych na polu techniki i wytwórczości, w kraju
i zagranicą, o ważniejszych zmianach w życiu gospodarczo-przemysłotuem, o działalności zrzeszeń
technicznych i t. p.
Szczupłe stosunkowo ramy pisma oraz tradycyjny jego charakter nie pozwalały atoli na
urzeczywistnienie
projektów
tego uzupełnienia
treści „Przeglądu" i z biegiem czasu znalazły wyraz
w nielicznych jeno wzmiankach, zamieszczanych na
dodawanej do każdego zeszytu różowej wkładce.
Dziś jednak wstępujemy na drogą realizacji naszych zamiarów w tym kierunku, przez założenie
dodatku do „Przeglądu Technicznego" pod nazwą
„Nowiny Techniczne", którym pragniemy zastąpić
dotychczasową różową wkładką i ze -skromnej zrazu postaci obecnej rozwinąć stopniowo do rozmiarów analogicznych czasopism, wydawanych przez
wielkie organizacje inżynierskie Zachodu (jak A. S.
M. E.-News w Ameryce, V. D. I. - Nuchńchten
w Niemczech i in.).
Rys. 3. Grupa c15ilamp katodowych chłodzonych wodą.
(patrz str. 2 „Radjotelegon Transantlantycki").
Liczymy na to, że szerokie koła naszych czy
słowego
i
stowarzyszeniowego poszczególnych otelników uznają poczynania w tym kierunku za pożądane dla siebie i zechcą je poprzeć przez zawią- środków technicznych kraju.
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RflDJOTELEFON TRHNSRTLflNTYCKI.
(do rysunków na str. 1).

Przed paroma tygodniami została otwarta komunikacja radiotelefoniczna pomiędzy Anglją a
Stanami Zjednoczonemi. Doskonałe wyniki, jakie
osiągnięto na tem polu, są nowym tryumfem teletechniki współczesnej, budzącym powszechne zainteresowanie Z tego też względu zamieszczamy w
zeszycie niniejszym kilka ilustracyj, dających pojęcie o instalacjach radjotelefonu transatlantyckiego.
Tak więc rys. 1 przedstawia urządzenie wzmacniające angielskiej stacji odbiorczej w Rugby,
skąd przyjęte dźwięki są przesyłane zapomocą kabla do Londynu, Rys. 2 zapoznaje z urządzeniami
stacji nadawczej w Ameryce (Rocky Point), dając
widok (od tylnej strony) wzmacniaczy i filtrów.
Rys. 3 wreszcie daje pojęcie o ustroju grupy z 15
lamp katodowych chłodzonych wodąZaznaczymy przy sposobności, że pomyślne wyniki powyższej próby zachęciły i inne kraje do
podjęcia prac nad organizacją komunikacji radjotelefonicznej pomiędzy bardzo odległemi ośrodkami,
Między innemi w Rosji podjęto próby założenia takiej komunikacji pomiędzy Leningradem a Władywostokiem.
KONFERENCJA WflRSZTflTOWO-KOLEJOWfl
STÓW. INŻ. MECHHNIKÓW POLSKICH.
S, I. M. P. urządź?, swą następną konferencję
w dniu 7—9 maja r. b. Tematem obrad będą sprawy techniki warsztatowej w odniesieniu do warsztatów wytwórczych i naprawczych dla taboru kolejowego. Częściowo też poruszone będą i sprawy
organizacyjne oraz ogólno-przemysłowe.
Jako miejsce konferencji, obrano tym razem
Poznań, posiadający interesujące warsztaty kolejowe i wytwórnię taboru kolejowego oraz organizujący w tym samym czasie Targi doroczne.
W-organizacji konferencji biorą udział 3 Stowarzyszenia: S. I, M. )P., Zw. Polsk. Inż. Kolejowych, i poznańskie Stowarzyszenie Inżynierów. Wyłoniony przez te instytucje Komitet Organizacyjny zajął się już pracami przygotowawczemi i uzyskał czynną współpracę Ministerjum Komunikacji, reprezentowanego przez p. nacz. wydz. Wagnera. Do Komitetu należy nadto z ramienia S. I, M. P.
p. prof. H. Mierzejewski, zaś od Zw. Polsk. Inż.
Koi. p. red, A. Pawłowski. Z pośród zapowiadanych referatów wymienić należy następujące: referat ogólny o organizacji warsztatów P. K. P., o narzędziami w warsztatach naprawczych, o zastosowaniu maszyn specjalnych do obróbki, o specjalizacji
warsztatów w kierunku naprawy pewnych tylko
typów lokomotyw lub wagonów, o normalizacji taboru kolejowego i t, p.
Oczekiwane są nadto zgłoszenia referatów
przez wytwórnie taboru, z pośród których jedna julż
zapowiedziała swój czynny udział w tym względzie. (Warsz, Sp. Budowy Parowozów).
Można się spodziewać, że Konferencja Poznańska zainteresuje szersze koła kolegów, którzy przyjeżdżając do Poznania będą mogli połączyć udział
w Zjeździe ze zwiedzaniem Targów. Zniżki kolejowe i lokale dla przyj ednych będą zapewnione.

WlflDOMOŚCl BIEŻĄCE
Kolej Kalety—Hęrfoy—Podzamcze.
Rada Ministrów na posiedzeniu dnia 23-go b. on. uchwaliła zarządzenie p. Prezydenta iRzeczypospoliteij o przymusowem wywłaszczenia! granitów na rzecz Skarbu Państwa
pod budowę drugiego toru kolei Kalety—Herby—Podzamcz:e,
Wagony polskie dla Jugosławii.
Jugosłowiańskie Mi.niisitenstwo Kolei'ma zakupić w Polsce p^wną ilość wagonów oraz szyn za 50 miiljonów dinarów. S|płata naleiżności ma nastąpić częściowo tytoniem,
częściowo zaś 'bonami icHnugoitermmowemd,
Tranzyt przez Polskę.
Wprowadzona od 1-igo stycznia r. b. .taryfa beizipośred- ,
1
niej ikoimrtiiikaciii mięidlzy Ro.sjją a Niemcami tranzytem preea
Polslkę wylkazulje aczikofwieik nieznacznie, kcz wz.astafąci
ożywienie przewozów pomięldlzy femi pańblwaimi W styczniu s. bi iprizewieziono a iRoafi .do Niemiec i Pros Wsićhodniclh
ogółem 5229 tonn różinyiclh towaiów, z Nicmiiec zaś do Rosiji
tylko 89 totttn, W lullym natomiast przewozy wzrosły przeszło
o 100 iproc-. i wynosiły z. Rosji 'do Niemiec 11 733 tonn, odwrotnie zaś 838 tonn, czylld w porównaniu ze .styczniem wywieziono iz Rosijii więceij o 6 504 toffllny, przywieziono zaś d'o
Rosji więcej o 749 tonn, Głównym artylkułeim wywoizu z
Rośli i ijewt ruda żelazna (3449 tonn w isltyczmiu i 9950 tonn
w lutym); na (pozostałe sikładajją się ruda manganowa, żyto,
Ikloce dęlbcwe eto. iDnobny stosunkowo przywóz 'z Niemiec do
Rosji ograniczył się do trartsporltórw drutu stadowego, fer.ros.flicium, ,nasi--n buraczanych, maszyn, -pługów i t. d.
Zjednoczenie hut żel. Kongresówki i Śląska
w jednym Związku.
Dnia 18-go ulb. m, odibyło się w Warszawie doroczne
Wailne ZgToirnadzania Zwdązfcu iPołskich Hllit Żelaz-nych,
w klórem ;po raz pjerwiszy wzięlły udział buty Górn. Śl^slka,
wlstęipiując do ogólnego Związku 'Polskich Hut Żelaznych,
Fakt ten inalelży )podkreślić, jako ważny krok naprzó;d
na polu konsolidacji stosunków ,gosip'odarczych pomiędzy
G, Śląslkiean a iresztą Rzeczy>pos/poiliitej,
W wyniku wyborów władz Związku na rok bieżący,
'powolamo do1 Zarządu inaslęipniijące osoby: p. Taid. Ępsłeina
(Huta „Kraków"), (p. Henrylka Gliuecka i(„Friedensihutte"),
\p. Ta'd. lKars,zo-iSiiedilewskie;jto
(Ostnowieokie Zakłady),
ip. Józefa Kiedronia .(„Królewska 'i Laura"), pŁ Ryszanda
KrzecWki („iSilasia"), ip, Jana iP,i:lpo)pa („Stąpcr-ków"), p. Maksa Łoeseira („Ferrulm",, pi, Jerzego Meyera (Modrzejoiwskie Zakłady), ip. Macieja Roigowsldieigo {(Sosnowieckie Towairzysitwo), p, Malksa Sa.ba.ssa (Kattfwidka Sip. Akc), p. Roberta Scherffa (,,'Bismaitiokhittte), p. Stanisława Sur.zy.okiego Stairachowickie Towarzystwo), p, Waleragio Świrtuma
[(„.Hultia Baofcowa"), ,p. Leopolda WeiWisza (T-wo ,,B, Hantike",, i <p, Bdiwanda Wiisiockiego {.jBaildonstal").
Do Komisji Rewizyjnej powołano: p(p. Aidamieckieigo,
Gie,szyńs:kiego, Haase, Rólżydkiejgo i Słainowsfkiieigo.
(Po obraldach Walnego Zigrotnaidlzsnia oidlbyło się pierwsze posiedzenie nowdpowofemeigo Zarząldlu, który ukonstytuował się nastęlp'ujjąjco: Prezes&m Zwliląjzlklu zos'lał po raz
czwarty |p. Stamislaw Surzyoki, Vice-lPrezesami zastali po
raz druigi (pp. Hemrylk Glue.clk i pi. Macie!) Roigowłslki. Wieczorem tegoż dinia -w saiomaich Reismr/sy Kupiedkiiej odSbył
się wispóiEny obiad uiczeisitnilków WaJineigo Zigroimad'ze,nia
.z przadstawicielaimi Rząldu i ster gospodarczych.
Katawicka radiostacja.
(Przed kilkoTna dniami zawarto w Katowicach :umowę
pomiędzy skarbem śrajslkim a is|p, alkc. „Pofeikiie Ra'd jo ', na
ipodislawie której Tow„ „Polskie Radijo" zobowiązuje się
wyb'uidować dulżą, silną radjostaciję w Katowicach, wzamiian
za co skarb śląski udziela s|piółce poiżyczikii w wysokości
. 600 000 zł.
Stacja ikatowicika ma fcyć uruchomiona naijpóźnieij do
dnia 30 września r, U Prace przygotowawcze /przy hudowis
•staoijii zostały jiulż podljęte, właściwe zaiś rolboty budowlane
r
rozipoczęlte bęldą z kiońcem ibielżą^ego Tnieisiąca. Stacja katowidka biedzie co do siły równi stacji warszawskie!), posiadając zasięg detektorowy 75 do 100 kilometrów,
Fordyzacja praemyslu rosyjskiego.
W wielu za'kłaidach pirzemysłiowych Z, S, S. R. dokonywa się pnąc nad raorganiizacją wytwa,rzania praez wprowadzenie metod ipiracy ciągłej (iprzy przenośmiilkiu). Wyaiki
reorganizaaji wy>g!ląlda)ją nad2wycza.j zachęcająco. Tak więc
(ciąg dalszy na str. 4),
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STOWARZYSZENIA TECHNICZNE.
STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW POLSK. w WflRSZrtWIE.
KONTO P. K. O. 128.

KOMUNIKATY KÓŁ I WYDZIAŁÓW.

KOMUNIKAT RADY.
Rada Stowarzyszenia Techników Polskich
w Warszawie zawiadamia, że w dniu 8 kwietnia r. b.
o godzinie 8-ej wieczorem w sali gmachu odbędzie
się
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
za rok 1926.
(PORZĄDEK OBRAD:
|
1) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
2) Odczytanie i zatwierdzenie protokółu Walnego Zebrania z dnia 25-go lutego 1927
roku,
3) Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia.
4) Sprawozdanie kasowe,
5) Protokół i wniosek Komisji Rewizyjnej.
6) Wniosek' o (podniesieniu składki członkowskiej o złotych 8,
7) Balotowanie kandydatów na Członków
Stowarzyszenia.
8) Komunikaty .Rady.
9) Wnioski (Członków na następne Walne Zebranie,

DZIAŁ

Koło sportowe
Na ogólnem zebraniu Sekcji Tennisowej w dniu
30 marca r. ,b. została uchwalona opłata sekcyjna
w wysokości zł. 50, wpłacenie której może być
rozłożone najwyżej na dwie raty po zł, 25 (jedna
przed dn, 15 kwietnia, druga przed dn, 15 maja).
Składkę przyjmuje koi, Zygmunt Lewandowski w
domu w dnie powszednie od godz. 4-ej do 5-ej (ul.
Langiewicza 20, kolónja Staszica, tel, 117-01), a w
Stowarzyszeniu Techników w piątki od godz, 7-ej
do 8-ej wiecz. w sali Wydziału Posiedzeń Technicznych. Następne posiedzenie Sekcji tennisowej odbędzie się we środę dnia 13 b. m. o 'godz. 7 min. 30
wiecz. w sali nr. III, Na porządku dziennym:
1) sprawa budowy placów termisowych, 2) wybory
przewodniczącego, 3) uchwalenie regulaminu Sekcji, 4) wolne wnioski.
Koło Leodyjczyków
Zawiadamia, że w sobotę dnia 9-go b. m. o godz.
8-ej wiecz. w sali nr. III odbędzie się zebranie
członków Koła. Na porządku obrad: 1) wybory sekretarza na miejsce ustępującego koi. Kókoczyńskiego, 2) sprawy bieżące, 3) herbatka koleżeńska.

INFORMACYJNY.

Z bliższych informacji o poniżej podanych posadach korzystać mogą członkowie stowarzyszeń, zgrupowanych
•w Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych, zwracając się o siczegóły do Kancelar/i Stowarzyszenia Techników (Cza-ckiego 3/5), a nie do Administracji ,,Przeiglądu Technicznego"
Uprasza się Szanownych Korespondentów o nadsy łanie znaczków pocztowych na odpowiedź.
POSADY WAKUJĄCE;
=68 — Inżyniera-Chemika z igpuntownieim wykształceniem
teoreftyiozmeiin i pralktyką w lalboratorljach ibiuldbwlaaycfi
lpo'Siziulku|jie fabryka Żwiąjzlków Azotowych:
70 — Do •dluiżejj fabryki ikoitłóiw parowych ma .prowincji potrzebny jest technik wizigl, inżynier aa stanowisko asystenła kierownika warsztatu ikotlairslkiego, (Niezbędne1 rjeslt wykazanie <się dfagofotinią ptafóyfcą wairsziatorwą w wymienionym dlziałe, Ofecty nalleiży przesyłać do Kaaiiceilatiji Stowarzyszenia Teichiniików Polislki'ch w Warszawie pod' lit. ,,Z. W."
72 — Inżynierów i ai-chartektów dyplomowanych na stano-wisiko 'kiertownilkó-w USoW. woljisikowyołi oraz prato
prizy .proijelktowaniu na teiremie kor|piulsu w Grodoie
posztv&eni& Stzeiostwo Biodownjicfwa,
74—Techników budowlanych ipTzy inis'tytacja>ch .kora^ubalnych poszwiWje Urząld Woljewóldlzlki WołyńisikŁ.
76 — Inżyniera-cloktuateohnika na stanowteko kierownika
elekłrow^ni1, stacji poimp, sltaicylj bien^zynowych i ogrzewania 'cembralaiągo w Dąbiltóe — (posiztuktuij.: Okręgowe
Szefostwo Buldowm&ctwa.
78 — a) Technika budiowlanega iposzdktoje Dyrek/cja Lasów
Pańswowych w 'Białowieży, (b) Tecihnika budowlanego
obezmanego z łartacziniicltlweoi iposzuikuije 'Dyreltcija Lasów Państwowych we Lwowie. O składanie ofert
prasa eni są ijedynia Ikandyidaci z od(powie'dłiienii wyIkształicenieifli i IkwaHiltilkacjaimli.
80 — Kierownika robót przy reiguladji rzeki Druljki z wyż-

25 — Inżynier-mechanik z 15-letaią praikityką hiurową i warfiiztatową na :stanowis|kaiclh samoidzielbycth pnzyijMe
oldipowiednie zaijęicie oid! zarai^:..
37 — Dyplomowany inżynier-elektromechanik i auitoaryeowany imżynisr icywMny elelktarotei&hnitó, dtagoletni ikierownifc nuchu mech. i ełefcflr, kopalń i idiuiżydh zalkładóW przeimysłowyicfe (pos^utt-tuje ,samod'zieilaiego ikieTownŁczieigo sftancwiska.
39-—Inżynier-żelbeitinik, stiildlja niamiieckie, zidolny, 15 łat
ipraiktyiki ,przy;,'taśe ;posajdę -kierownika roffaóf Iiulb ikon'Strulktora statylka,
31 — Inżynier-łechnolo-g, anBchamik a ISwletoią pralktylką
•warsztatową i bludowianą. Grunitowna znajomość p,arosta&ów, [parowozów, pogłęlbiarelb, naotorów Diesla,
parowyicb i żeilazo-lbetoTiu. Znaijonroiść fęzyfców obcych.
•szemi «'tu!dfa'mi kJżynieryijnemi oraz długoletnią pra.kłyką "w dziedzinie isamoidiiel-nego Ikierowniictwa r.obóit teigula^yłjnytfh rzefk, Ikanaftyw oraz imeiljoraici.
33 — Inżynier doikłaldaiie olbzna,jitniony z izasadajmi i isz(tuką sprzeidawani-a, fachowiec automobillista, posialdaijąc y rozleigłe- .stosunlki w ipipzeimyiślle, !handl'u i' w sfsracli ziieimiańsfeicih, IPrzyljimie iposaldę !za perasiję S'talą
i prowizję. Może ottlfąć tkiltrownittwo działem gosjpodaTczym.
35 — M i o d y technik (Państwowa Szkoła ©udowy Maszyn)
a (pipalkitylką tedhniczną i 'handlową jposzukuie ipracy.
37—Wawe/bemozyk 2 12-leltnią praikityką na samodzielnyclh isltamowafekachi od ikiillkru l a t ikierowniik robót biuPOSZUKUJĄ PRACYs
idowlanyełi p'OiS«u)kiuJie w iprzemytśle budowlanym.
.23 — Technilt-mechanik z dłulgoletoią piralktyką warsztatową; grunłowaif! zna się j a naipirawie: parowozów, ma39—Chemik, dr. iii. b, długoletni asysterit uniwersytetu
szyn i kotłóW parostatlków i maszyn tartacznych, O-'
i sańrnoidzielny 'kierownik zalkfeldów iprzeimysłowych
•beznany z nowoczesną gospodarką parową talk teo• w kraiju i zagranicą, w^łaidający czterema językami,
retycznie jak i praktycznie, aatatnio mechanik no<mtk>dy, energiczny, z inicjatywą — poszukuje tóewwwoczesne') falbryki ceimentt^i — jsmieni posa>dę
nicz&go &tanowie'ka.
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cy .Sikrócoino w tem stpusólb z 7 dai do 3 dni, msundęto zuaozne nagiromaidzamie się półproidiiukitow '.pomiędzy poszczegóŁnemi fazami pradiu'kcji, a zatem zmnie|j'SMomo tJkiwiący w nich
l
kapitał martwy, i pdd|nie siono wiyldaljtaość miekt. dzftałóiw
taik dalece, że np. dział aksipadycjd -wykonywa w ciągu 10
min. tyle pracy, na ile dawnielj ziulżywajt 2 dni. („Elton.
Żyżń.").
Światowe wydobycie ropy w r. 1927.
Wyidobycie rapy w r. ub, 'ksztaltowialo się w pp-łsób
nasitętpiuijący (w tys. baryłek),

aatprzykłaid wiprioiw-adzeiiie sieci iprzetiaśiniikótw we wszystkich •arfdzł&liach leraitnigraidzikieij łabtyki papierosów, wytwarza); ącej 36 imiiljn. papierosów dziennie, nielyillko ipokłnioisło
jej -wydajność, ale •agroimtnie uleipiszyło warumki sanitarne
pracy.
Drugim przyMaldem jest
ialbryjka
maszyn irolniiczych „Koitntiinair" -w Zapai-iożiu, w kfóretj pracę ciągłą wprowadzano sttlojpnikwrtj, najpierw idk» prodldkdji' maszyn prostych (ibromy), potem ido coraz 'baridziej złożonych (żniwiarek). Falfaryfca jes't jetdlną z większych w tej dziedzinie (wartość pFoidiuSkeji rocznej 11 miiljjn. itilblM). Wyniki rearg&niisa1
cjJL Ibyły naslt.: dafwlnieij a a Tcaiżdą ,man!towałią żniwiarkę przy2
1
padała 49 m pow. warsztatu, obecnie — 10 m , czyli prawie 5 razy mniej; 'dawniej 40 noibotniików monitowało w -ciągu 2 zimian 173 iżinAwiariki, dziś t a sama ilość iroboitnilków anon_
tuje 200. Postęp ten nie zOstał osiajgnięty oidra^zu, przeciwnie,
z (początku wydajność spadła do 50 maszyn dziennie. Prędkość przenośnika wyaOsiła zrazu 0,9 mjmin, stopniowio jednak była pddwyiżslziana alż rfo 1,8 mjmin, kiddy osiągnlięto
wyd'aljność 200 maszyn. Wobec itego, że całoilosztaM pracy nie
jest jeszcze dostosowany idlo roboty oiągłeij, zldarzają się
przestoje tud 5 'do 69 min, czasem spowodowane najdrobniejszą przyczyną (foralk śruŁy i ft, p,), Najfważniajisaą 'konzyścią wiprawaidzeiniia pr^amośnillta jest reiguilowainie przez
niego ogólmeigo tenupa: pxac wytwórni • we wszystkich jelj
działach (loldlewłiia, kuźnia i t. 'd.).

Stany Zjednoczone
Meksyk
Rosja
Venezuela
Persja
Rumunja. " . . .
Indje holenderskie ,
Peru
Indje
Argentyna . • . •
Trinidad
Polska
Kohimbja . . . .
Sarasak
Inne kraje razem ,

Nientftidj ito±eresu,jące wyn>ilki dalio wprowadzenie przenośników, a nidkiedy poprositu tyLka /podawanie sobie roboty
z irąik do rąik, przy podziale pracy (na padisltawie chroiwjmetrażu) ma loidlp. liczlbę opeiraicyj, w wytw. 'kuaiwicakich oraz
w wytwórniach obuwia {„Sikorachód"), gdizie np. cykli (pra-

1925

1926

118 000
90 000
60 000
35 000
35 000
30 800
20 000
11500
8 000
6 000
6 000
5 950
5 400
4 300
4 000

163 743
115515
52 448
19 687
35 978
16 646
21422
9164
8 000
5 818
4 654
5 960
581
4 257

Jak widsiimy, prawie (Wszędzie (iprócz Ijułji htfl. i Meksyku) wyidiobyole wzrosło.

FIRMA EGZYSTUJE OD R--'190O.

ROBOTY ZIEMNE,

DROGI BITE,

ULICE MIEJSKIE.

DROGI ŻELAZNE.

h. PRZYBYLSKI, BIURO TECHNICZNE

Marszałkowska 22

Warszawa

Tel: 55-15 i 68-30

MK

KONKURS.

S STANISŁAW BRAJCZEWSKI 5

Magistrat miasta Bydgoszczy ogłasza niniejszem
konkurs na stanowisko dyrektora Elektrowni
i Tramwajów Miejskich.

SPECJALNA FABRYKA
STOŁÓW RYSUNKOWYCH
BRZEŚĆ nad BUGIEM
ul. Sulinrna Nr. 3
(dom własny)

Uwzględni się jedynie wybitną siłQ fachową,
i n ż y n i e r a - e l e k t r o t e c h n i k a z wyższem
wykształceniem, oraz z odpowiednią dłuższą
praktyką.

NOWOCZESNE URZĄDZENIA BIURTECHNI:: :: CZNYCH :: ::

Pobory wedle umowy.
Natychmiastowy zakres działania: kierownictwo
budowy nowej elektrowni.
Oferty z dołączeniem życiorysu oraz wszystkich
świadectw należy składać do dn. 15 kwietnia r. t,

Katalogi wysyła się
na żądanie
165u
XXXXXXXXXXXMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

I67n

Magistrat miasta Bydgoszczy

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PLAC

na wynalazki, wzory i znaki
towarowe wyjednywa i zafaez'
piecza rzecznik patentowy

inż. I. MYSZCZYŃSKI
w kraju i zagranicą. Warszawa, Hoża 50. Tel. 259-10.

przestrzeni około 4 000 łokci kwadratowych, frontu 41 ł., w śródmieściu, do sprzedania.

Oferty pod „Prus 3-ei" do Administracji Przeglądu Technicznego.
i68n

59n

'Ceny o g ł o s z e ń
J e d nof a z o w y e t a :
Przy zamówieniu wielokrotnych', ogłoszeń,
Za jedną stronicę . .
. . . zl. 200
bez zmiany tekstu, udziela się .nast. zniżek:
za 6-krotne oeł. . . 10%
U0.—
» pól strony
. is
»
»
. . a>.
. ćwierć strony
, 60.—
» ™
»
n
. . *5 ,
. 6*
6* »
.
. • 80 „
„ jedną ósme
, 80.—
Dopłatyi za I str. okładki 100*/,; za zamóW „Nowinach Technicznych" o S0»/0 drożej.
wione miejsce n« innych stronach i0*/r
Dl» poszukujących pracy 80*/, ustępstwa.
Binro Redakcji I Administracji t Warszawa, td. Czaekiejo N r . 3 (Gmach Stowarzyszenia Techników). Telefonu Nr. 57-04.
Redakcja otwarta we wtorki, czwartki I piąttd od godz. 7 do 8 I pól wieczorem. Administracja otwarta codziennie od godz. 10 do 2 po pół. I od 6 do 8 wieczorem.
Wejście do Redakcji 1 do działu prenumerat Administracji, przer sień głó-wnąrbudynkuj wejście do'działu ogłoszeń — z bramy M 3.
P r z e d p ł a t ę kwartalną
. . .
. : . . . 10 zł.
przyjmuje Administracja i Pocztowa Kasa Oszczędności
na konto J* 515.
Przedpłata zagranicą
. . .
48 z), rocznie.
Cena numeru pojedynczego
. . . . . 1 zł.
Z a z m i a n ę a d r e s u (znaczkami poczt.)
. 1 zł.
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