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plus i minus dopiero wprowadzono, Na tle tego zakresu środków naukowych, jakiemi rozporządzał
Newton, prace jego ukazują się we właściwern
świetle.
Historja odkrycia prawa o ciążeniu powszechnem jest b. charakterystyczna dla duchowego oblicza Newtona. W następstwie bowiem prac Kepplera, wyjaśniających prawa ruchu planet, wniosek, że
ruchem tym rządzi siła przyciągania był naturąlnęm wytłomaczeniem odkrytych zjawisk; dość prostym wnioskiem dalszym było, iż siła ta jest proporcjonalna do masy, na którą działa źródło przyciągania, Istotnie też, takie poglądy wypowiadali
uczeni ówcześni Wren, Hooke i Halley, atoli nie
umieli dać na to dowodu. Hooke, który oświadczył
iż dowód taki znalazł, nie zdołał go dostarczyć, gdv
go odeń zażądano. Wiadomość o polemice z Hooke'm otrzymał Newton listownie ód Halley'a i
lZftflK NEWTON.
w odpowiedzi na to przysłał Halley'owi rzeczony
dowód, zawiadamiając go jednocześnie, że dowód
Dn, 20-go marca r, b, upłynęło 200 lat od ten posiadał od lat kilkunastu.
śmierci znakomitego fizyka, astronoma i matemaTa niechęć do publikowania swych zdobyczy
tyka, jednego z najgenialniejszych ludzi, jakich zna
trwała u Newtona całe życie, wynikając ze skromhistorja świata, — Izaaka Newtona.
ności prawdziwego uczonego, która mu nie pozwaW związku z tą rocznicą, którą obchodzono lała chwalić się wynikami swych prac, póki nie poniedawno uroczyście w środowiskach naukowych siadał absolutnej pewności o ich prawdziwości.
całego świata, pragniemy poświęcić słów parę żyNewton już w roku 1666 robił pierwsze próby
ciu i pracom tego niezwykle twórczego umysłu, praudowodnienia
rachunkiem swojej hypotezy na przycom tak bliskim każdemu technikowi.
kładzie
ruchu
księżyca, lecz spotkało go niepowoUrodzony w roku 1642 w Woolsihorpe (Lincolnshire), jako syn właściciela niewielkiego ma- dzenie, gdyż obliczone przyśpieszenie księżyca różjątku ziemskiego, Izaak Newton byłby został rol- niło się od obserwowanego o ok. 15%. Powodem
nikiem, igdyby nie zbyt słabe zdrowie i niezdolność tego były ówczesne niedokładne pomiary średnicy
do pracy fizycznej. Po skończeniu szkoły i uniwer- ziemi. Z okazji polemiki z Hooke'em (r. 1679), Newsytetu w Cambridge, Newton oddał się pracy nau- ton dokonał powtórnych obliczeń, opierając się na
kowej i był przez długie lata profesorem tegoż uni- dokładniejszych danych co do wielkości ziemi i
wersytetu. Już w 30 roku życia został wybrany na wtedy osiągnął liczbę bliską rzeczywistości. Naleczłonka Królewskiej Akademji Nauk (Royal So- ży zaznaczyć, że Newton podówczas nie miał jeszciety of Science), jednak materjalnie zaczęło-mu się cze dowodu, że przyciąganie kuli jest równoważne
powodzić dopiero od chwili, gdy został kierowni- z przyciąganiem masy skoncentrowanej w jej środkiem mennicy londyńskiej w roku 1694, Na tem ku, który to dowód znalazł dopiero w r, 1685.
Dzieło Newtona, w którem "wyłożył on swoje
stanowisku Newton odznaczył się wybitnie, wprowadzając radykalne reformy i ulepszenia. W 1703 teorje, zatytułowane: „ P h i 1 o 3 o p h i a e n a t u r ą
l i s p r i n c i p i a m a t h e m a t i c a " zostało wyzostał wybrany prezesem Royal Society of Science;
dane w roku 1687, dzięki staraniom H a l l e y ' a .
godność tę piastował aż do śmierci, w wieku 85 lat,
Ten ostatni też, stosując teorję Newtona przy obw r. 1727.
Ażeby ocenić właściwie doniosłość prac New- serwacji komety z r. 1682, doszedł do wniosku, że
tona, należy uzmysłowić sobie stan wiedzy w o- jest ona tem samem ciałem niebiesfciem, które zjawych czasach. Należy więc przypomnieć, iż była to wiało się w r, 1607, 1531 i 1456, oraz przepowieepoka, kiedy ludzkość niewiele się posunęła poza dział zjawienie się jej w r. 1759.
• , Jednak sam Newton nie był zupełnie pewien,
dawne poglądy na świat, ustalone jeszcze przez
Greków, kiedy — naskutek. odkryć Kopernika, Ga- czy jego prawo jest ścisłe przy bardzo dużych odlileusza i Kepplera — zaczęły się dopiero tworzyć ległościach, W 100 lat potem podniesiono zarzuty
podstawy dynamiki i teorji ruchu ci?ł niebieskich, przeciw zasadzie newtonowskiej z okazji nieregua matematyka.była jeszcze tak mało rozwinięta, że larności ruchu Urana, jednak odkrycie Neptuna,
niektóre najprostsze znaki, jak np, znak równości. jako przyczyny zauważonych niedokładności obli-
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czeń, nie tylko rozwiało wszelkie wątpliwości, lecz
w świetny sposób potwierdziło teorję Newtona, którą od tego czasu'zatryumfowała całkowicie, Niemniej małe niezgodności pomiędzy teorją a doświadczeniem stale się powtarzały. Leverrier np.
w 1845 r, wykazał, że ruch osi orbity Merkurego
nie zgadzał się z obliczeniem, dając różnicę 43 sekund na 100 lat. Ta znikoma różnica została jednak wytłumaczona przez ogólną teorję względności
Einsteina odchyleniem metryki przestrzeni w silnem polu grawitacyjnem słońca od metryki przestrzeni euklidesowej.
Ze 'Wszystkich idziedzin fizyki, najwięcej styczności, jlaiko astronom, posiadał Newton z oiptyką,
którą również wzbogacił swemi pracami. Matematyk i filozof przyrody potrafił być nie mniej świetnym eksiperymen.tątorem, mogącym służyć za
wzór pomysłowością, praiktycznością i godną po'dziwu intuicją.
Oto kilka ijego zdobyczy w tej dziedzinie.
Przed Newtonem, barwy przedmiotów uważano za
ich specjalne własności, Newton pierwszy doszedł
do przekonania, że światło białe może być rozszczepione na promienie różnej barwy i rozwiązał zagadkę barwy przedmiotów.
W dziele pod
tytułem: „A n e w t h e o r y a b o u t l i g h t a n d
c o l o u r s " , wydanem w r, 1672, objaśnił również
barwę cienkich płytek i zmierzył to, co dzisiaj nazwalibyśmy długością fali świetlnej.
Badania .właściwości światła doprowadziły
Newtona do badań nad samą istotą światła. Przy pomocy ubogich środków, jakie miał do rozporządzenia, starał się rozwiązać wielką zagadkę: czem jsst
świa.tło. Istotnie też stworzył t. zw. teorję emisyjną światła, najdawniejszą teorję naukową tego zjawiska, iPrace swe z tego zakresu ui}ął 'w1 dziele p. t.:
„ O p t i c s , o r a t r e a t i s e of t h e r e f l e c tions, r e f r e c t i o n s ,
inflections
and
c o l o u r s o f l i g h t " , wydanem w r, 1704.
Teorja emisyjna jednak prowadziła do wniosku, że pręidkość światłą w wodzie lub w szkle powinna być większa niż w powietrzu, co Test niezgodne z doświadczeniem, jak okazały badania wykonane dopiero w XIX wieku. Fakt ten wystarczał
do •dbaleróa teorji emisyjnej i zastąpienia jej przez
teorję falową, głoszoną już zresztą w czasach Newtona przez H u y g e n s ' a .
Jednak autorytet Newtona i wiara jego uczniów, rozwijających umiejętnie teorję emisyjną długo po jego śmierci, były tak wielkie, że trzeba było długo czekać, aby teorja falowa zatryumfowała całkowicie. Dziś, z innych zupełnie względów, powrócono częściowo do .teorji emisyjnej i fizyka
współczesna stara się pogodzić jakby obie te teorje
»(,,promieniowanie iglaste E i n s t e i n a " ) ; to wykazuje, że do pewnego stopnia genjalna intuicja Newtona nie zawiodła go,
Wspaniałe odkrycie N e w t o n a byłyby niemożliwe, gdyby nie posiadał wyjątkowego daru
matematycznego. Był to czas, gdy kształtowały
się podstawy rachunku różniczkowego i całkowego, lecz z braku .odpowiednich symbotli nie mogły
się rozwinąć. Newton wynalazł odpowiedni system znakowania, co było znacznym krokiem naprzód. (Niezależnie od nielgo, L e i b n i t z wprowadził inne znakowanie i ogłosił' 'je wcześniej
od
N e w t o n a , który, (jlak zawsze, tak i tym razem,
zwlekał as ogłaszaniem swydh pomysłów. Oznaczenie pochodnej Leibniza kształtu .* okazało się
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w praktyce dogodniejsze od ,,fluxji" Newtona,
zwłaszcza gdy zagadnienie zawiera kilka zmiennych. Sposób Newtona jest natomiast dogodniejszy przy rozważaniu zagadnień dynamiki i olba systemy są obecnie używane równolegle..
iNewtońowi zawdzięczamy nadto teorję dwumianu i wlprowadzenie zastosowania szeregów nieskończonych w praktyce.
Wreszcie należy wspomnieć, że Newton musiał być bardzo zdolnym mechanikiem, skoro potrafił, własnoręcznie zbudować udoskonalony teleskop i wynaleźć nowy sposób 'szlifowania socza•wek. Był .on również wynalazcą sekstantu, który
jednak został wprowadzony w użycie znacznie
później,
Słowem, podobnie jak i nieliczni inni genjalni mężowie nauki, umysłem ogarniał liczne dziedziny i w kajżdej potrafił pozostawić trwałe zdobycze.

Z KRfllNY WIELKICH MOSTÓW.
Najdłuższy na świecie most wiszący, z Filadelfji do Camden, dzieło iniż. 'R, Modjeskiego, został skończony zaledwie 6 miesięcy temu, pobijax
jąc rekord mostu Bear Mountain ) zbudowanego
przed 2-ma laty, a już powstają tam nowe budowle
(
rekordowe, Ameryka w tym postępie nie jest zresztą odosobniona, Australja bowiem buduje w Syd2
ney'u olbrzymi most łukowy 503 m rozpiętości ), a

Rys. 1. Plan sytuacyjny, wskazujący miejsca gdzie są lub
mają być budowane 5 wielkich mostów. Linja kreskowana
oznacza budowany obecnie tunel pod rzeką Hudson
do ruchu kołowego.

i w Europie (w Niemczech) dwa miesiące temu został wykonany projekt mostu łukowego o 338,4 m
rozpiętości, Obecnie w Nowym Yorku mają być
zbudowane 4 nowe wielkie mosty, wywołujące duże zainteresowanie. Budowa dwóch z nich (przecinających Arthur Kill) jest zaczęta, W tym też
'Par. Pinze
Par. iP

T e c h n . 1924, str. 544.
T©.o'hin, ,1924, «;tr, 577.
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STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW POLSK. w WARSZAWIE.
KONTO P. K. O. 128.

POSIEDZENIE TECHNICZNE.
W piątek, dnia 22 b, m, o godz, 8-ej wiecz. odfoędzie się odcży,t iniż. Kazimierza Gierdziejewskie^o p. t.: „Pierwsza Polska Fabryka Samochodów
Zakładów Mechanicznych ,,Ursus" w Czechowicach,
pod Warszawą" z przezroczami.

KOMUNIKRTY KÓŁ I WYDZIAŁÓW.
Koło Zebrań Towarzyskich zawiadamia, ze
w sobotę dnia 30 b. m. o godz, 8-ej wiecz. odbę•dzie się Wieczornica Taneczna dla Członków Koła, Ich Rodzin oraz wprowadzonych gości. Zaproszenia imienne otrzymać można u iPP. Członkiń
i Członków K. Z. T. oraz w Kancelarji Stowarzy-

DZIAŁ

szenia, a także u członków [Prezydjum Koła b.
wych. (Politechniki Warszawskiej w porozumieniu
z którem wieczornica ta jest organizowaną.
Koło b, wych. Politechniki Warszawskiej zawiadamia, że dnia 25 b. m. o godz, 20-ej odbędzie
się w sali nr. IV miesięczne Zebranie Koła z następującym porządkiem dziennym: 1) odczyt koi.
A. Kolitowskiego p. t.: ,Stacja pomip, je) historja
i urządzenia", 2) sprawa
zjazdu
koleżeńskiego
w październiku r. b.
Koło Mechaników wspólnie z Kołem Naukowej Organizacji Pracy zawiadamia,, że w dniu 26
kwietnia b. f. o godz. 8-ej wieczorem w gmachu
Stowarzyszenia Techników Poilskich w Warszawie
odbędzie się odczyt kolegi Inż. Z. Rytla na temat:
,,Obliczanie kosztów własnych "w przemyśle metalowym".

INFORMACYJNY.

Z bliższych informacji o poniżej podanych posadach korzystać mogą członkowie stowarzyszeń, zgrupowanych
w Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych, zwracając się o szczegóły do Kancelarji Stowarzyszenia Techników (Cz-acHriego 3/5), a nie do Administracji „Prz&glądu Technicznego"
Uprasza się Szanownych Korespondentów o nadsy łanie znaczków pocztowych na odpowiedź.
POSADY WAKUJĄCE;
"716 — Inżyniera-elektroteohnika na stanowisko kierownika
elektrowni, stacji pomp, stacyij .benzynowych i ogrzewania centralnego w Dąblinie — p'oszuikulj<j Okręigowe
Szefostwo Budownictwa,
78 — a) Technika budowlanego iposzulkuje Dyrekcja Lasów
Paóswowych w Białowieży, b) Technika budowlanego
obeznanego z tartacMiiicitwetn ipoiszufauje Dyrekcja Lasów Państwowych we Lwowie. O składanie ofert
proszeni są ijedynie kandydaci z odlpowiednrem wy<kis7tałcemeim i kwalifikacjami,
'®0—Kierownika robót iprzy r-e^ułaoji rzeiki iDrujki z. wyższemi istedjami inżymieryijnemi oraz długoletnią praktyką w 'dziedzinie samodzielnego MieTOwiiietwa r,ohót
regulacyjnych rzek, kanałów oraz melijioTacyj paszukuije Zarząd Sipółki Wodnej,
U2—Zastępcy s architekta miejskiego iposzukuje Magistrat
tmiasta na Wołyniu,
84—Technik buidowlany % gruntowną ipraktyką biurową
z zakresu budownictwa i kolejnictwa w wielku d!o 35
llat posatikiwany zaraz. Pierwszeństwo kawalerom. Oferrty do Kancelarji Stów. pod nn 84,
86—^Inżynierów lub techników, doświadczonych w proijek'towaniu lub prowadzeniu mionitażu ogrzewań central-

nych, kanalizacji i urządzeń sanitarnych poszukuje
większa firma w Warszawie, Zgłoszenia do Kancelarji Stów, Techników iped nr, 86.
88 — Technik-żelbeinik (detalowiec) potrzebny natychmiast.
POSZUKUJĄ PRACY:
33 — Inżynier dokładane oibznąjinioay z aasadami i szituką sprzedawania, iacho"wiec'automobSlista, prasiaidaijący rozległe stosudki w ipirzejrnyale, handlu i w sf2raah ziemiańskich. (Przyjmie (posaidę za rpe-nslję stałą
i prowizją. Może otHjajć kierownictwo działem gespodarczym,
35 — Młody technik (Państwowa Szkoła (Buiowy Maszyn)
z pnafetylką. techniczną i' 'handlową poszukuje pracy.
37 — Wawe/ber.czyk z 12-ieltnią praktyką na samodzielnych istaaiowiiskach, od kilku lat kierownik rofeót budowlanych pos^ufcuije pracy w przemyśle ibuidoblanym
39—Chemik, dr. fil. b. długoletni asysterii uniwersytetu
i samodzielny kierownik zafcładów przemysłowych
w kraju i zaigranicą, władający czterema językami,
młody, energiczny, z inicjatywą — poszukuje kierowniczego stanowiska.
41—Inżynier mechanik z wielol&tnią ipralktyką, warsztatowy
i handlową, .spedjaiopść oibrajbiarkii do drzewa i projekty urządzeń obróbki drewna, reillektuijie na stanowisko
adminiistracyijtne iuib w dziale sprzedaży i zakupów.

FIRMA EGZYSTUJE OD R. 1900.

ROBOTY ZIEMNE.
Marszałkowska 22

DROGI BITE.

ULICE MIEJSKIE.

R. PRZYBYLSKI,

DROGI ŻELiZNE.

BIURO TECHNICZNE

Warszawa

Tel: 55-15 i 68-30

Ceny ogłoszeń
Przy /amówteniu wielokrotnych!, ogłoszeń,
Jednorazowych:
P r z e d p ł a t ę kwartalną' . . . .
. . . . . . . 10 zl.
tekstu, udziela się .rmst. zniżek:
Za jedną stronicę . .
. . . i t . 200.— bez zmiany
za 6 krotne ORŁ . . 10%
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„
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ł
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110.—
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. . .
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' . . 1 zł> W „Nowinach Technicznych" o B0"/0 drożej.
Dla poszukujących pracy 80*/,
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Biuro Redakcji i Administracji i Warszawa, ul. CzaekiefO N r . 3 (Omach Stowarzyszenia Techników), Telefonu N r . 67-04.
Redakcja otwarta ve wtorki, czwartki i piątki od godz. 7 do 8 1 pół wieczorem. Administracja otwarta codziennie od godz. 10 do 2 po poł. i od 6 do 8 wieczorem
Wejście do Redakcji i do działu prenumerat Administracji, przez sień gł6wną"budynku; wejście do działu ogłoszeń — z bramy 3* 3.
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sezonie ma być rozpoczęta budowa trzeciego mo- z nieimieckiem ^Deutscihe Liutthansa", Samoloty, kursująice
teif ilinjt będą przelaitywały Alpy na wysokości 4000 do
stu — na rzecze Hudson, łączącego ulicę 178 z for- ' na
5000 meitrów.
tem Lee. Czwarty most, którego projekt jest już
Z lotnictwa w Niemczech.
zatwierdzony przez władze dwóch Stanów zainteiWeldie doniesień pis(m ndemiettkiich, w czerwcu b, t„_
resowanych (New Yorku i New Jersey) połączy otwarty zostanie nowy port lotniczy niemiecki, w Szczecipółwysep Bayonne z portem Richmont na wyspie nie. Port ten ma iposiaidać urządzenia, stanowiące ositatni...
Staten, wznosząc się nad kanałem Kill van Kuli. wyraz t&cbnilki. Otwarcie p'ortu ma nastąpić w dn. 19.VI..
Kanał ten, ok. 500 m szerokości, oddziela dwa oży- DROGI ŻELAZNE. Przewozy kolejowe.
wione przedmieścia i jest główną handlową drogą
iCzynnoiści przewodowe kolei aasizyA' w lutym r. h,.
wodną, łączącą Upper Bay z Newark Bay, Obecnie zwiększyły się w porównaniu z lutym r. ub. o 4 756 wagoprzez kanał Kill jest przerzucony prom, który w nów średnio dziennie, co stanowi 43%, jednocześnie zaś-.
czasie największego ruchu
"'
' "
pomiędzy Bayonne a wyspą
Staten, nie może sprostać
swemu zadaniu. Obliczenia
wykazały, że ruch tu jest
tak duży, iż koszt mostu w
krótkim czasie zamortyzuje
się. Najtańszy wypadł kosztorys mostu (wedł. projektu podanego na rys. 2),
składającego się z pojedynczego łuku stalowego, z wiaduktami żelbetowemi do
obu przyczółków.Pod względem e s t e t y c z n y m most
przedstawia się również
bardzo korzystnie. Będzie
to jeden z największych
łuków na świecie, dwa razy
dłuższy od łuku Górnej Niagary. Rozpiętość jego ma
Rys. 2. Widok mostu na rz. Kill pod N.-Yorkiem, według projektu zatwierdzonego
wynosić 305 m, strzałka
do wykonania.
76,2 m, a głębokość zaliczbą największą w tym 'miesiącu za ostatnie lata, popuszczenia fundamentów 11 m. Most posiadać jest
czyńajjąc od roku, 1923, mianowicie: w 1928 r. wynosiła 14 113będzie jezdnię dla 4 rzędów pojazdów, Koszta bu- 11924
— 12 054, 1925 — 11 ®42, 1926 — 11 122, gdy w 1927 —
dowy przewidywane są w wysokości 3 000 000 dol. 15 8»7S wagonów średnio dziennie. Chociaż w lutym r. b.
.Według projektu sfinansowania budowy, Stany ziminiejszyły się iprzewozy węglowe, jednakże znacznie
się przewozy idrzewa, u talklże tranzyt 'do RuNew York j New Jersey będą płaciły w przeciągu zwiększyły
rnuniji, oraz przywóz ruldy żedaznej i zlboiża z Rosji, która
5 lat raty roczne po 400 000 dol. Stąd powstały wpłynęły
głównie na talk znaczną podwyżlkę przewozów.
niedobór będzie pokryty przez władze Portu, jak
Kolejowa umowa tranzytowa polsko-niemieoka.
to ma miejsce również przy budowie 3 poprzednich
'Niedawno została ipio'd'pi'sana w Minćsiterjutai Koimiirnimostów, przez wypuszczenie obligącyj zabezpieczo- kaciji uimowa polsko-nieimliecka
o ułatwieniach w 'mięldżynarodowym rutfhu1 kolejowym ma liffljl kolleljowej Firchau —
nych wpływami z myta.
Cbofnice — Tczew — Malgdelbung.
Z. J.
Uimowa ta pTzewiduje specijallne ułaitwienia, zarówno

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE
LOTNICTWO.

Port lotniczy w Katowicach.
lUikończono tu budow.ę stacji portu lotrdcze.go. Potrzebną, na wykończenie sumą 50 000 zł. uchwalił sejm1
śląslki w tformie subwencji. Port posiada największą pod
ziemną spację benzyny w Polsce. Przystąpiono 'do uruohorptenia linji lotniczej .Katowice—'Warszawa. Na uruchomienie- potrzeba będzie około 1.400,000 zł., które będą złolone z funduszów nast.: województwo śląskie oraz ni. Katowice i Królewska Hirta zadeklarowały na ten cel około
pół milj. zł., wielki przemysł 3TO.O0O zł,, a sejm śląski
400 000 zł. Brakujące 250,000 zł. L. O. P, P, ,ma nadzieję zebratć, bądź droigą >s!kła'dek, bądź dalsze|j subwencji, O ile
praca pójdzie w dotyobczasowem terapie, na początku jesieni już będzie utworzona lirija loltaicza Katowice—Warszawa,
Wystawa lotnicza w Marsylji.
W czasie .między 25,V a 25.VII b. r. odbędzie się
•w Marisyllji mięjdzynarodowa wylstawa lotnicza, organizowana przez francuskie Ministerstwa: Wojny, Marynarki,
Kolo'tiji i Handlu. (Urządzeniem wys'tawy zajmuje się Aeroklub. '
Komunikacja powietrzna Wlochy-Niemcy.
>•. ^ W bieżącym rdkm utroichorniowa została Etnja komunikaclji powietrznej • Mediolan — 'Motiachljtonr, która bęidzie
•obsługiwana przez włoslkie 'towainzysitwo ,,AO" łącznie

w dziedzinie celne1!1, jak i ipasziportoweij, idl-a1 mięldzynarodoweigo ruchu oisoboweigo pomiliędzy Europą zachodnią z jednej sfaony a Europą wschoidnią i Daleiklim Ws'dhotde;m, z drugiej strony. Ulepsza ona i'ównielż sąsiedzką 'koiiwunilkacjękoJeijową między Polską, Gdańskieim' i Niemcami.
Umowa tai, po •'(&] ratyfikacji na zwyikłelj droidze, stworzy .podstawę dl'a podjęcia flbezipoiśredniej kornUimilkacji kollejoweij pomiędzy Paryżem — Cala-s — Ostendą a Pekinem
i Tolkijo via Bertlłn; — Ryiga — Moisfcwa, obok komuinilkacji'
orzez Warszawę — Stotlpce i Moskwę.
PRZEMYSŁ,
Otwarcie nowej fabryki na Górnym Śląsku.
S,p, Akc, Liignoza w Katowicach uruchomiła w Starym Bieruniu,' w pow. Pszczyńslkim, nową falbrylkę zatpalników elektrycznych. Jest to jedyna teigo rodzaju wytwórnia w Polsce, Fakt ten świadczy o ruchliwości powyższej
firmy, iktóra w otetattoich dwó-ch latach powięlkszyła wielkie swe zakłady, produkujące nwtenjały wybuchowe, o 4:
nowe faibrylki, a mianiowicde: idbrylkę lontów, kafiszonów,
łusefe i zapalników.
KONGRESY I ZJAZDY.
Konferencja międzynarodowa w sprawie filinów naukowych.
Dnia 10 Ib. m. w iBazyflei odbyło się otwarcie Międzynaroidowej Korferencji w sprawie filmów nauM-owych i szkol-;
nyćŁ.'Posiedzenie zajęło odczytywanie spfr.tw.<zdań o wy-,
korzystywaniu filmiów dla celów nadkowych i wycihowawczyah w poszczególnych krajach. W naradzie biorą udział
delegaci 1'6 krajów, Delegatem p-olskóm na konferencję
ijest
prorelktor UmiWersytetu Watiś<zawisikieg'o p.' ipioi. ;St. PieókoWski,
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