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Rys. 1. Obudowywany dach słynnej katedry w Reims.

ODBUDOWH KATEDRY w REIMS.
Katedra w Reims, jeden z najpiękniejszych pomników architektury, podziwiany przez cały świat
kulturalny, uległ?. — jak wiadomo — okropnemu
zniszczeniu, dokonanemu przez Niemców podczas
ostatniej wojny. Już pierwsze bombardowanie katedry, w dn, 19 września 1924 r., wznieciło w niej pożar, który zniszczył dach słynnego budynku. Wskutek tego wnętrze kościoła ulegało potem ciągle niszczącym wpływom atmosferycznym, zaś dalsze
ostrzeliwanie go 'burzyło jeszcze gwałtowniej starożytne mury, wspaniałe witraże i in. dzieła sztuki,
Ogółem spadło nr. kaiedrę kilkaset pocisków nie przyjacielskich.
Od chwili ukończenia wojny przystąpiono do
odbudowy zniszczonej katedry. Prace te wymagały
ogromnych środków i dużej umiejętności, zarówno
pod względem artystycznym, jak i technicznym,
gdyż uszkodzone mury, kolumny, sklepienia i t. d.
groziły w wielu wypadkach runięciem podczas ich
odbudowywania. Pierwsze też dwa lata zajęły prace nad zabezpieczeniem tych najbardziej zagrożo-

nych miejsc budynku. Następnie rozpoczęto odbudowę ogromnego dachu katedry, którą to robotę wykonano w sposób oryginalny, według pomysłu odbudowującego katedrę arch. H. Deneux,
Ze względu na interesujące szczegóły tej roboty oraz na posunięcie tak dalece całej odbudowy
katedry, że niedawno uroczyśnie przekazano ją ponownie władzom kościelnym, zamieszczamy tu parę szczegółów o ciekawej tej odbudowie.
Przedewszystikiem wspomnimy tu, że budowa
słynnej katedry zapoczątkowana została w w. XIII,
na miejscu kościoła zbudowanego ok. r. 400, przebudowanego następnie w latach 820 do 860, później
znów w w. XII i wreszcie' zniszczonego przez pożar
w r. 1210. W rok później założono kamień węgielny pod nową budowlę, zaprojektowaną przez arch,
J. cTOrbais, którą prowadzono w ciągu lat ok, 100,
nie kończąc zresztą niezwykłego, zwłaszcza na owe
czasy, projektu pierwszego jej -budowniczego. Katedra ta stanowi rzadki okaz najczystszego gotyku
wczesnego, nie zmienionego w przeciwieństwie do
większości innych kościołów średniowiecznych, bu-
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dowanych w ciągu szeregu dziesięcioleci) przeróbkami następców projektodawcy.
Długość budynku wynosi 149 m, szerokość
(najw.) 62 m; szerokość nawy głównej (między
osiami kolumn) 14,65 m, naw bocznych — 7,75 m;
wysokość nawy gł. 38 m, zaś dzwonnic — 81,50 m;
wysokość wreszcie projektowanych lecz nie wyko-

Niemniej interesujące były prace nad odbudową niektórych k o l u m n , których potrzaskane bryły ledwo się trzymały, opierając się na długości zaledwie kilku cm W tych wypadkach budowano wokoło nich — kolumny prowizoryczne z ciosów, z
wkładkami żelaznemi, któremi opasywano zagrożoną konstrukcję, zabezpieczając od runięcia, a następnie podejmowano odbudowę 'kolumn od dołu,
przesuwając na miejsce bryły poruszone, lub dodając ciosy brakujące. Wreszcie przystąpiono do wiązarów dachu, które należało tak wykonać, ą.żeby
został zachowany jaknajdokładniej dawny charakter budowli, a zarazem dach był zabezpieczony od
pożaru, W tym celu można było zastosować dwa rozwiązania: wykonać wiązary żelazne, lub też żelbetowe. Pierwsze atoli, aczkolwiek niepalne, niszczą
konstrukcje w razie pożaru, skutkiem odkształceń,
a nadto wymagają ciągłego malowania dla ochrony
od rdzy. Drugie wymagają wykonania wielkich rusztowań i deskowania, co wobec rozmiarów budowli
było okolicznością utrudniającą budowę. Pomysł
arch. Deneux umożliwił jednak uniknięcie tych
niedogodności, Zastosowano mianowicie wiązary
wykonane z płytek żelbetowych, łączonych klinami,
przetyczkami, zapomocą gniazd lub t p. Załączony rysunek objaśnia sposób wykonania takich wią-

Rys. 2. Widok żelbetowych wiązarów dachu.

manych szczytów na wieżach miała sięgać ok. 120 m
(•dzwonnice zbudowano dopiero w r. 1430, lecz
przed przystąpieniem do budowy szczytów na nich
spłonął dach katedry, który następnie odbudowano,
zaniechano zaś zakończenia dzwonnic, ze względu
na brak,środków, czy też z powodu obaw o stateczność budowli).
Wiązania dachu wykonane były z bardzo mocnego drzewa, o wymiarach belki 22 X 22 cm w
przekroju i 17,3 m długości; Nie mogąc jednak znaleść w dostatecznej ilości takich bali, część wiązarów wykonano w nieco inny sposób, z bali cieńszych.
Odbudowę
s k l e p i e ń wykonano zapomocą przenośnego rusztowania z kratownic drewnianych, zawieszonego na <galerjach bacznych, wieńczących kolumny. Przytem należato: wykonać na
nowo sklepienia zniszczone, oprzeć na krążynach i
połączyć ze sobą inne (uszkodzone głównie prze::
wymycie spoin przez deszcze), odbudować lub naprawić łuki. Dla tej ostatniej rołboty, tam gdzie łuki
były najbardziej uszkodzone, używano krążyn, wykonanych z pustaków, tworząc z nich czasowe oparpie dla obciążenia działającego na sklepienie. Przy
tej sposobności naprawiono, też i inne braki budo1
wli, mianowicie wznowiono połączenie między sklepieniami a łukami, które od szeregu lat zanikło na
skutek osiadania kolumn. Już przed 30 laty, zauważono, że sklepienia nie opierają się na łukach, i że
w niektórych miejscach szczeliny dochodzą do 6 cm,
wzrastając o 1 mm rocznie. Zapełniano szczelin/
zaprawą, lecz to oczywiście na nic się nie zdawało,
Teraz zaś osiągnięto zupełne oparcie wielkich ciosów sklepieniowych (szerok. 55 cm) na łukach,

Rys. 3. Ustrój wiązarów dachu katedry
z elementów żelbetowych.

żarów. Szczegóły zaś połączeń elementów betonowych znajdzie czytelnik w najbliższym zeszycie
„Przegl. Techn.". Tu nadmienimy tylko, że wspomniane płytki żelbetowe' mają wymiary: przekrój
4 X 20 cm, długość 2 — 3 m. Uzbrojenie tworzą
(Dalszy

ciąg na str. 57).
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ści, jak do każdego ikraju, który posiada przemysł dopierj
przez
w zaczątkach; z powodu szybkiego przyjmowania
Turków cywilizacji zachodniej, 'zapotrzebowanie na wszelkie artykuły przemysłowe stale wzrasta i z wyrobów
gotowych prawie wis'zystko musi być oprowadzane z zagranicy. Jeżeli dotychczas nie stanęliśmy rrtocną noigą na tamteijszym rynku, to igłównie dla Ibraku odlpowiednich ludzi,
znających stosunki, oraz braku zorganizowania ze str.ony
przemysłu polskiego. Dzięki nieznajjoimości stosunków, często wysiłki ludzi, chcących szczerze pracować, szły na marne i ograniczały się do korespondencji i ra'portów. Nie należy jednak krytykować teigo, co było, lecz wyciągnąwszy
oidipowiednie wslkazówki, przystąpić do skoordynowania na1
izych wysiłków i krok za krokiem , wytrwałą pracą, rozszerzać pole działania.
Za artykuły, które najłatwiej .moigą liczyć na zbyi
i mogą z powodzeniem konkurować z wyrobami innych krajów, uważa p. Zakrzewski w pisTwiszyim rzędzie żelazo walcowane do 'konstrukcyj żelaznych, szyny kolejowe, rury żeliwne i kanalizacyjne, taiiit i gwoździe, cement, wyroby cerairiczne, wyroby chemiczne, wyrclby szklane, maszyny rolnicze i tytoniowe, materjały Ibawełniane.
Przy organizacji eksjpontu trzeba jednaik mieć na uwadze bardzo waiżną okoliczność: oto za półtora roku mija
termin zobowiązania Turcji ido niepodwyższania ceł, przyjętego przez nią w Traktacie LozańskiTi. Po tym okresie
nastajpi niewątpliwie z m i a n a w a r u n k ó w , czego są już
ofeecnie liczne oznaki.
Turcja, jako'państwo młode, o tendencjach współczeTELEWIZJA.
snych, posiada program gospodarczy podobny do programów .państw zachodnich. Hasłem obecnego rządu jest uprzePo niedawnem ostatecznem .zrealizowaniu wynalazku
mysłowienie ikraju i do tego celu obędzie on dążyć wszelkiemi
telegraficznego iprzesyłamia fotoigrafij i obrazów na papiesiłami. Na tej drodze powinien się spotkać z pomocą i współrze i .po tak szyiblkiem przyjęciu się tego wynalazku, że
pracą Polski. Polacy pod tym względem są "W lepszej
obecnie isię zdarza, iż dzienniki są w sianie umieszczać
pozycji od innych państw, które posiadając w Turcji skomplikowane interesy polityczne, -nie moigą budzić tego zaufatelegraficzne ilustracje, — telegramy z Ameryki doniosły,
nia, które iposiadiają Polacy, dla których (powodzenie i rozże tam zdołano wreszcie doprowadzić d'o "przesyłania ż ykwit Turcji może być tylko pożąldany. Turcja niewątpliwie
w y c h s c e n zapoinocą drutu /telefonicznego, albo fal
rozpocznie celową politykę celltią w kierunku ochrony sweradjowych. Nie jest to wynalazek techniczny jednego czlvjgo- przemysłu, ale i zmuszenia swoidh i obcych do zakładania nieistniejących dotychczas gałęzi przemysłu na miejscu.
-wiaka, ale wynik wieloletniej i zlbioroweij pracy uczonych
Ambicją naroidu tureckiego jest mieć własne cegielnie,
i techników, zatrudnionych w Ajmerican Te-lepbone and Tecementownie, huty szklane, .kopalnie, faibryki chemiczno
leigraph 'Coinipany, przy współudziale doświadczalnej Rai inne, aż do but żelaznych z wielkiemi piecami i walcodiostacji w Whippany, a pierwsze przedstawienie publiczwniami włącznie. Kraj jest boigaly w surowce i jakkolwiek
1
powstanie ciężkiego przemysłu .moiże się wydawać o!becni2
ne wynalaziku, wobec zaproszonych gości, odbyło isię dnia
trudne,
to
jednak
parlament
julż dziś uchwala wy''bardzo
"7-go Ikwiefcnia, w Laboraitorjach telefonicznych w Nowym
sokie kredyty na utworzenie, ido ispóMu z kapitałem zagraYoriku. Dokonano dwóch prób: jednej przesłania obrazu
nicznym i z pomocą oibcych sił technicznych, zaczątków
mówiącej przez telefon osoby równocześnie z jej głosem,
.przemysłu.
Tajemnicą powodzenia w Turcji, czy to na terenie
zaipoiniocą drutu telefonicznego, a drugiej przy pomocy fal
handlu czy przemysłu, jest w s p ó ł p r a c a z T u r k a m i
rad j owych.
Kapitał znajdzie się na miejscu, trzeba tylko ttmisć go zainW ten sposób widzenie na odległość, czyli telewizj-A,
teresować i solidneim postawieniem sprawy dać gwarancję
realnych korzyści.
stało się 'faktem, co ,je|dlnakiże nie znaczy, że ijest 'fa'ktsi:i
Wbrew utartemu mniemaniu, p. Zakrzewski nie uwa•d.la ikażdego dostępnym, bowiem zawiłość i koszta urządzę- ,
Iżia posiadania wielkich kapitałów za rzecz najważniejszą,
nia, potrzebnego -do tego, iprzesąjdzają narazie możność przebrak ich bowiem nie jest przeszkodą do oisiągnięcia powosyłania obrazów ruchomych pomiędzy prywatnymi abonendzenia na Bliskim Wschodzie. Należy wysyłać na Wschód
tęgich f a c h o w c ó w, w pierwszym rzędzie t e c h n i k o w,
taimi.
,
i dobrydh handlowców, i niei rozpraszać się na poszczególne drobne imprezy, lecz działać weldług planu jednoliltSigo,
a wtedy — kończy nasz rozmówca — nastanie w stosunEKSPORT DO TURCJI
kach Polski z Turcią nowa era, ku największemu pożytkoI JEJ UPRZEMYSŁOWIENIE.
wi naszemu i naszych .przyjaciół tureckich,
Sfery przemysłowo-haridlowe inlteresują się sprawami
gospodarczemi Turcji i Bliskiego Wischodu od samegu- piSTOWHRZYSZENI/l TECHNICZNE.
ezątku istnienia Polski, jednak poczynania nasze w kierunku zdobycia tych rynków dla naszego eksportu były — nieStowarzyszenie Techników w Sosnowcu,
stety — do'ś'ć często nieudolne i końlczyły, się przeważnie
Stowarzyszenie Techników w Sosnowcu fest jedną i
niepowodzeniem. Głośnem eciheim w sferach zainteresowa:
walżniejs„ycłi na szyoh placówek technicznych na prowincji,
nych odbiły się ostatnio ipowaiżne trudności monopolu stpijako jelfnoczące pracowników wielkiego ośrodka przemysłoryiteowego. O wynikach pracy T-wa dla Handlu z Turcją,
które organizuje składy .towarowe wzdłulż kolei Anatolij • wego, Organizacja ta liczy 203 członków i 58 stałych gości,
Jakkolwiek prace Stowarzyszenia nie osialgnęły jeszcze naskiej, dotychczas niewiele słychać i w dalszym cisjgu Polleżytego tempa, to jednaik stwierdzić możemy, iż czyni ono
ska w imporcie tureckim zajmuje jedno' z ostatnich miejsc,
wiele wysiłków ku rozwinięciu organizacji i poprowadzeniu
mimo ni&Wątpliwego postęipu, jaki się wyraża wzro.item
jej właściwemi drogami. Dowodem tego je<st m. ih. opraconaszego eksportu na Wschód z 4 mil), zł. w 1925 r., do- 11
wanie i rozesłanie- kwesłjoaatijusza w sprawie ożywieni-i
milj. zł. w r. 1926.
działalności Stowarzyszenia.
Kweistjonarjusz stwierdza, iż
Korzystając z polbytu w Warszawie p. L. Z a k i z e w oibecnie Stowarzyszenie urządza: odczyty techniczne, wys k i e g o , b. dyrektora Banku Ottomańskiego, który znacieczki i zebrania towarzyskie, prenumeruje dla wszystkich
komicie -zna iBlisfei Wsclhód, a ostatnio z 'ramienia „Sepewe'
członków „Przegląd Techniczny'', prowadzi bibliotekę i czy.przeibywał dłuższy czas w Tiircji, zwróciliśmy się doń
telnię, kuchnię dla członków i klulb, i zapytuje jakie jeszcze
z proślbą o poinformowanie nas o istotnych korzyściach
forimy działalności nalaiży rozwinąć, jfi.kie tematy poruszać na
osiągniętych dotychczas i o realnych możliwościach na najzebraniach odczytowych i t. d.
bliższy okres. Poglądy p. Zakrzewskkgo
na te sprawy
Byłoby poiża.dane, ażeby rozpisana ankieta wniosła,
przedstawiają się w głównych zarysach, jak następuje:
więcej zainteresowania do działalności Stowarzyszenia.
Dla e k s p o r t u do Turcji są zawsze duże możliwo-

wkładki z prętów żelaznych, okrągłych, o średnicy
12 mm, łączone zapomocą odpowiednich ogniw. Próby obciążania ta'kich wiązarów wykazały ich dostateczną wytrzymałość. Z?.letą ich jest nadzwyczaj
łatwy montaż bez deskowania i niemal bez rusztowań oraz masowe wykonanie elementów, W razie
potrzeby mocniejszego profilu, łączono po kilka
płytek razem, przeszywając je poprzeczką, w którą wbijano kliniki po bokach.. W ten sposób cała konstrukcja ckchowa została wykonana, z żelbetu, poczem pokryto ją blachą ołowianą, na co zużyto
część dawnego pokryicia, stopionego podczas pożaru
(wag?, dawnego pokrycia wynosiła 400 t, uzbierano
stopionych kawałków jego podczas odbudowy 250
tonn);
Załączone rysunki wykazują nadzwyczajną lekkość konstrukcji wiązarów.
W końcu nadmienimy, że fundusz na odbudowę katedry czerpano z daru Rockefellera, który
ofiarował 1 mil jon dol, na tę robotę oraz na odnowienie pałaców w Wersalu i w Fontainebleau.
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O ile nam się zdaje, powinno Stowarzyszenie urząlJzać
regularne zabrania odczytowe, na aktualne tematy teoh•miczne i przemyslowo-gcisipodarcze, zapraszając równie.?, prelegentów zamiejscowych, a obok tego zainicjować konkretne i planowe rpriacj . techniczne w kołach iachowych (dotychczas istnieją tylko koła: Elektrotechników i Naulkow-j
Organizacji Ptaoy). Nisunnioj ,i Bilbljo-ts-ka Stowarzyszenia
zdaje się wymagać znacznego powiększenia (obecnie zawi-;ra zaledwie 210 dziel). Oczywiście powaiż-ną tu przeszkodą
jest Ibrak środków, .ale dobra gospodarka ,nwie wiele* zdziałać, czego dowodem jest włalśnie .sprawozdanie Stowarzyszenia w Sosnowcu, ponos-zącsgo stosunkowo bardzo duże wydatki na cele techniczne, przy niedulżej składce (45 zł,)
i niezbyt -wielkiej liczbie członków.
W r. 1926/27 wygłoszono w Stowarzyszeniu 5 odczytów na tamaity nasi,; 1) O eksplozjach 'kotłowych (tprei. mi..
Jako wieki); 2) Uszkodzenia kotłów parowych skutkiem działania wody zasiluijącej (iprd. -iniż. Chrzanowski); 3) Zagadnienie zaoipatrzenia w wodę Górn, Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego [creL dyr. K. Nowakowski); 4) Warsztatowe narzędzia, pomiarowe (inz, Wefoer); O nowych płóczkach strumieniowych (inż. F. Frycz).

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.
Powszechna Wystawa Krajowa.
W r. 1929 ma być urządzony pierwsza w odrodzonej
Polsce Powszechną Wystawa Kraijowa, Naczelnym Kierownikiem Wys'tawy jest p. dr. S. Wacbowiak
(Poznań, Ratusz), zaś delegatem Rządu w Komitecie Organizacyjnym
Wystawy został mianowany p. E. Wcisło, radca min. Min.
Przem. i Handlu.
Wystawa powyższa, mająca dbjąć -wszystkie dziedzin-y
życia gospodarczego i kulturalnego Półśki, 'będzie miała niewątpliwie doniosłe znaczenie gospodarcze i 'polityczne, T J
też po.żądane jest jaknswiękisze zainteresowanie się tą imprezą szerokich kół społeczeństwa, a p.rzedewszystkiem
kół przemysłowych.
Państwowa Szkoła Włókiennicza w Łodzi.
-Państwowa Szkoła Włókiennicza w Łodzi z wydziałami: przędzalniczym, tikackim, farbiarsiko-wykończalniczym
i mechanicznym przyjmuje na kurs I kandydatów, posiadających świadectwa ukończenia 4-ch .klas szkoły średniej ogólno-kształcącej państwowej lub prywatneij, przez
Państwo uznanej, albo 7-iu Mas szkoły powszechnej. Poza tem do Szkoły Włókienniczej są przyjmowani kandydaci, posiadający świadectwa ukończenia szkoły rzemieślniczo-przemysłowej. Wymienieni kandydaci składają egzamin sprawdzający z języka polsfkiego, inateirnatyki i rysunków odręcznych. Dla tych kandydatów, którzy wymaganiom egzaminu ispraiwdzaijącejJo na kurs I nie odpowiedzieli, istnieje przy Szkole Włókienniczej 'przejściowo roczny krurs przygotowawczy, na który przyjmowani są na podstawie egzaminu sprawdzającego także kandydaci, którzy
ukończyli 3 klasy szkoły średniej oiglnokształcącej państwowej lub prywatnej, przez Państwo uznanej, lub 7 klas szkoły powszechnej. Kandydaci, posiadający świadectwa ukończenia 5 lub 6 klas .szkoły średniej ogólnokształcącej państwowej lub prywatnej, przez Państwo uznanej, są przyjmowani na kurs- I bez egzaminu wistępneigo.
Zapis rozpoczął się 1 czerwca 1927 r. Informacji
udziela Kancelarja. Szlkoły, Łódź — ul. Żerornskiego Nr, 115,
w godzinach od 10-ej zrana do 12-eij w południe.
Związek Fabryk Farb i Lakierów w Polsce,

1927

Przejazd podróżnych oraz przewóz Jbaigaiżu odbywa się
drogą okrężną.
Pierwszy Kongres Silnikowy.
Ku uczczeniu pamięci nroif. Henryka Bernardi'ego ora?,
jdgo licznych prac i wynalazków z zakresu silników spalinowych, ma być zorganizowany we Włoszech, w Padwie,
I-szy Kongres, poświęcony zagadnień om silników spalinowych.
Kongres len oiilbędzie się w dn. 16 — 17 b. m., 'w czasie
Targów, na których będą pokazane silniki zbudowane wedł.
(pomysłów Be,rna,rdi'ego, a obok tego również nowoczesne
silniki samochodowe i samolotowe. 'Kongres ma zgromadzić
•prace i komunikaty z zakradli termodynamiki silników .spalinowych i ich konstrukcji oraz zagadnień mechaniki i cheroj'i, związanych z ich pria.cą, Komunikaty mają być nadsyłane do dn. 15-igiO' czerwca r. b.
Zaznaczymy przy sposobności, że H. Bernard i (-ur,
w ir, 1841, zm. w r. il919),, prol. Szkoły technicznej przy
uniwersytecie w Padwie, dokonał wielu ulepszeń konstrukcyjnych w ustroju zaworów, kariburatorów, zapalników, filtrów i in. części silników samochodowych, jak również
i w ustroju samego samochodu.
Konkurs na samochód ropowy.
Jaik donosi czasop. „Journ. ol. the Soc. oif Automotive
Enggs" w zeszycie kwietniowymi z r. ,b., ogłosił zarząd autodromu w Indianapolis konkurs na wyścig na samochodzie
ropowym, przeznaczaljąc 25 000 idloJ. naigrody. Samochód 'powinien być uruchamiany przez kierowcę z j&go z w y k l e ^
.miejsca i wszelkie mechanizmy (pomocnicze mają być wyłączane bezpośrednio ipo uruchomieniu silnika. Zapalniki
elektryczne, ani łlbice żarowe są niedopuszczalne. Poza te»H
przewidują warunki konkursu cały szereg in. przepisów
, b. szczegółowych, dotyczących konstrukcji silnika.
Niemiecki Insłyłut Badań Lotniczych.
|ATE). Pisma niemieckie donoszą, że Centralny (Instytut
Badań Lotniczych Niemiec ma być przeniesiony z Adlershof pod Berlinem ido Stuttgardu. Instytut ten założony został w r. 19)12 i ma na celki badanie statlkiów ipowieitrznych
pod względeim ich cech aerodynaiiuicznych, wydawanie świadectw zdolności lotów, a wreszcie wszelką pracę w kierunku rozwoju i doskonalenia wynalazków lotniczy cli.
W Instytytucie pracuje ponad 200 inżynierów i techników,
Ile Anglja wydaje na lotnictwo.
[
(ATiE).'Czaso'pisimo amgielsikic „Airways" w Nr. z mieś.
kwietnia podaje, iż Anglja w r. 1918 na budowę płatowców wyldała ollbirzymią kwotę 150 000000 funtów sterlingóiw
(((przeszło sześć i 'pół imiilijanda złotych). Suma ta ijeist tem1
bardziej olibrzymią, skoro weźmie >się pod uiwa^ę, iż nie
olbeijmuje ładnych innych wyl.iatków na. lotnictwo, jak tylko wyłącznie na (budowę samolotów.
Wydatki na lotnictwo "w Szwecji,
i(ATE). Szasoipismo 'franousikie „L'Aeronaiutique" przynosi wiad'O!mo'ść, ilż rząd szwedzki na roik 'bieżący otworzył
Ikredyi w wysokości 300 000 korom na zakulp materijału lotniczego i 180000 n-a budowę hamgarów i lotnisk.
Rekordy szybkości lotu,
(Z Nowego Jorku donoszą do londyńskiego ,,Ti'mieis'a',
że tamtejsi sportsmeni 'Oifiarują od 75 000 .do 100 000 (dolarów na budowę aeroplanu, któryby pobił rekord iszylbkośici
'lotu-, osiągnięty prze z lotnika fraocu^skielgo, Boameta, a wy|
noszący 278,4 mil amg, (447,9 fem//j), tudzież mógł uczestniczyć, ipod poisłacią hydroplawu, w 'wyścigu .o piulhar Sdhtneidera, iktóry oidlbędzie się w listopadzie r. b. >w Wenecji.
'Płatowieic, o któryim imorwa, Ibudowany |e'S't olbecnie w
zakład.ach B^otlh, Thiurstora amid Co. na Lcng Maind,

Z inicjatywy Zakładów Chemicznych ,,Zabło'cie" w '
Żywcu, zwołany został dnia 30 kwietnia r. b. do Warszawy
ziazd przedstawicieli wszystkich fabryk farb i lakierów w
Polsce i w wo-lneim mieście Gdańsku.
Na zjeździe omawiano slprawy obrony interesów tej
Najdłuższa droga samochodowa na świecie,
dziedziny przemysłu, -oraz .postanowiono utworzyć Związek
Fabryk Lakierów i Farlb w Polsce, Następnie zastanawiano
W najbliiżlszyim czasie rządy państw Amerykańskich
się nad 'sprawami traktatów handlowych, łącznie ze spraprzystępują do budowy droigi samochodowej, która połączy
wami ochrony rodzinnego przemysłu farb i lakierów w PolSt, Zjednoczne Ameryki Półncmej z Amieryką. Południową
sce i polecono wylbramemu Zarządowi Związku specjalną
i brzegi At'-antyku z trzegaimi Pacyfiku.
pieczę mad sprawą tra'k'taftów handlowych,
Szosa ta będzie budowana specjalnie dla ruchu samoUłoiżenie statutu oraz tymczasową reprezentację Związchodowego i długość jej wyniesie w przybliżeniu 10 000 km.
ku powierzono Zarządowi, na czele którego stanął p. in!ż, Z.
'Szteai ta ma nosić nazwę „Carretera Internacional PanameLeippert. Na członków Zarządu (powołano, p . Dr. Blulmenieilricana de los Piueblos" (iszosa międzynarodowa Wszechf
da ze Lwowa, rp. Dr, Sachnow.skiego z Włocławka i ip. iW .
aimerykańiska]. Początek jej (będzie w Detroit w Stanach
Węgrzynowiskiego w Warszawy.
'Zjednoczonych, dalej przecinać będzie Meksyk, państwa
Centralnej Ameryki, Peru, Chile i Argentyną,
Osunięcie się toru kolejowego,
•. ., • Bezpośrednia ikomunikaclja kolejoiwa na linji Łwóiw —•
Przemysł sztucznego jedwabiu.
'Podwołoczyska została 'pTzerw.ana przed kilku dniami a |poWytwórczość światowa jedwabiu sztucznego prowawodu osunięcia się n-asylp'u ikolejowego, poidtaytego przez
dzona jest w 90% metodą wiskozową, w 70% ikoiodjonową,
Oigromnej siły uleiwy i dotychczas nie, jest iprzywróteona.
• w 2% acetatową i w 1% imetoidą mieldziowo-almomoiwą.

