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skują coraz lepsze uzbrojenie. Jeśli chodzi o silniki,
to coraz rzadziej spotykamy
ich moc ok. 300 KM, widzimy natomiast osiąganie do
700 KM, idące w parze
z dążeniem do umożliwienia
prędkości lotu do'250 kmlh
1 pułapu do 8000 m. Płatowce o b s e r w a c y j n e są
również jednosilnikowe, o
mocy 400—500 KM. Płatowce bombardujące są w
stadjum obszernych badań;
spotykamy wśród nich wiele
Rys. I, Widok płatowca „Spirit of Saint Louis", typu Ryan, na którym odbył
jednosilnikowych,
większość
niedawno lot z Ameryki do Paryża (5800 km) lotnik Lindbergh.
nowych posiada jednak po
2 silniki po 350 do 650 KM,
są wszakże już i 3-silnikowe,
POSTĘPY BUDOWY PŁRTOWCÓW
wyposażone
w silniki po 250 do 450 KM, mogące latać rówTRYUMF LOTNICTWfl HMERYKflfiSKIEGO.
nież przy pracy dwóch tylko silników z caLotnictwo amerykańskie święciło w ostatnich łem obciążeniem wynoszącem 800;—1500 kg bomb,
tygodniach niezwykłe tryumfy. Dzielni lotnicy ame- z szybko^clią do 190 kmlh max,, 160 kmjh średnio,
rykańscy, z początku Lindbergh, a po nim Cham- w promieniu 800—1000 km. Zasługuje też na
berlin, przelecieli bez zatrzymywania się Atlantyk, wzmiankę olbrzym amerykański tego typu (Barling),
•otwierając tem nową erę w rozwoju lotnictwa. 3-płatowiec 6-silnikowy (Liberty) o mocy ogólnej
Śmiałe te czyny lotników nie były li tylko uśmie- silników 2400 KM i o ładunku użytecznym 4 tonny,
chem fortuny, dowodem szczęśliwej gwiazdy przyObok tego, Stany Zjodn., Anglja, Niemcy,i Włoświecającej pilotom: obok bowiem niewątpliwie chy czynią dużo wysiłków w zakresie budowy w o dwybitnych zdolności lotniczych i nawigacyjnych a o p ł a i t o w c ó w . bombardujących, •przeważnie
obu ^bohaterów tych wspaniałych lotów, zalety idh
2-silnikowych, częściowo 3-silnikowych, o mocy
płatowców i silników były <głównemi czynnikami max, 1200 KM. Płatowiec przekształcalny na wodich powodzenia.
n opłato wiec stanowi powa'żną część floty powietrz1
Każdy wielki okręt wojenny
To też w chwili, gdy brzmią jeszcze echa uro- nej amerykańskiej .
tamtejszy posiada na pokładzie 3 płatowce wraz
czystości, związanych z ipowyższemi przelotami,
w których to uroczystościach i nasza stolica wzięła
dopieroco udział, chcemy
• •
poświęcić słów parę postępom lotnictwa zachodnio-europejskiego i amerykańskiego, a w sizczególności słynnym dziś płatowcom R y a n i ich silnikom
W r i g h t, opierając się
na danych prasy technicznej francuskiej.
Jak wiadomo, dzielimy
zazwyczaj
płatowce na
wojskowe i handlowe.
Pierwsze, idą powszechnie
podobnemi drogami rozwoju. Pośród nich, płatowce
Rys, 2. Piatowiec „Columbia" typu Bellanca, o silniku Wright 200 KM, na którym
m y ś l i w s k i e osiągają colotnik amerykański Chamberlin przeleciał fltlantyk, dolatując do Niemiec
(ok. 650O km), a następnie przybył do Warszawy.
raz większą szybkość i uzy-
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sują przeważnie dwupłaty, wzgl. ositaitnio dwupłaty o
skróconych płatach dolnych (t, izw. sesąui-plans), to
Niemcy obstają przy jednotpłacie. Jeśli chodzi o materjął, to płatowce niemieckie są przeważnie całkowicie metalowe (duraluminium), zaś większość
innych kra'jów wykonywa konstrukcje mieszane,
drewniano-metatowe. Metalowe są prawie wszystkie szkielety kadłubów (stal), W Ameryce i w Niemczech stosuje się często- spawanie elektryczne do
łączenia części metalowych i do naprawy. Profile
skrzydeł na,;częś'C:©j stosowane są pólgruibe lub grube, Charakterystykę zwykłego obciążenia jednostkowego dają cyfry nasi: ok. 13 feg/KM i 65 kglm*
pow. nośnej, Dotyczy to płatowców handlowych,
gdyż apara,ty służące do lotów rekordowych
mają zazwyczaj inną charakterystykę (naprz. włoski Machi, który zdobył rekord szybkości, osięgając
385 kmjh średnio przy silniku Fiat 880 KM, ma cię2
żar na rri 112 kg, a na KM-godz. — 1,8 kg).
' P ł a t o w i e c Li n d b e r g a
odznacza się,
podobnie jak i handlowe aparaity niemieckie, małą
stosunkową mocą slriika. -Lekki „iSpir-it oł Saint
Louis" posiada silnik 200-konny Wright typu gwiazdy, chłodzony powietnzem, waży 1150 kg bez ładunku, w chwili zaś odlotu — 2700 kg (t. zn.
Rys. 3. Schemat ptatowca Lindbergh'a
84 kg'nr i 11 kgjKM) ma zapas benzyny 1980 1,
A — silnik; B — śmigło metalowe (śmigi duraluminowe, piasta stalowa);
pozostało w nim po wylądowaniu 180 /, co wobec
C —szkielet kadłuba (kratownica z rur, spawana); D — słupek podwozia,
sprężysty (z przyrządem „Sandows"); E—przeguby zamocowania wózka;
33Va godz. lotu odpowiada zużyciu 56 Vh; rozchód
F— płat pótgruby, drewniany; G — ster kierunkowy; ii —powierzchnia
o zmień, pochyleniu; 1 — siedzenie; J -zbiorniki benzyny; K — uruch.
smaru wynosi 1 Ijh, średnia szybkość lotu na odkompasu magnetycznego; L — drzwiczki do kabiny; M— uruch. steru
ległości 5800 km wynosi 175 kmjh (przy wietrze pokierunkowego o 2 linkach niezależnych; AT — przewody benzynowe;
0 —kompas maga; P —uruch, silnika i przestaw, powierzchni pochyłej
myślnym).
H; Q — kompas pomocniczy; R—okienko do derivometre'u; 5 — lotki;
/ — peryskop; U — tablica przyrządów; V—łączniki o dużem pochyleniu;
O ileż ciężej wygląda od niego dwupłatowiec
X —wylot rurki powietrznej zbiorników górnych; Y—rurka Pitofa do
bombardujący Hawker Horseley z silnikiem Rollspomiaru szybkości; a — podstawa do silnika; c — szyba; o — młynek,
Royce 650 KM, który niedawno przeleciał 5500 km
moc silnika od 75 do 1200 KM, odległość lotu do
z Angliji do Bender Abbas, a 'ważył 6500 kg przy
1000 km. Obok licznych płatowców 2-sillnikowych,
odlocie, mając 5000 / benzyny.
ukazują się też 3-silnikowe, co do których słyszy się
Od normalnego typu Ryan na 4 pasażerów
zdanie, iż są znacznie pewniejsze, doświadczenie
1
!
(czas
lotu max,5 /2 godz,, szybkość max, 210 km ,h},
bowiem wykazuje, iż ilość przymusowych lądowań
różni się płatowiec Lindberga: większą roz-pięitośzmniejsza się wraz ze wzroistem liczby silników
1 już przy 3-ch silnikach spada niemal do zera, Z .po- cią płatów (15 m zam. 11 m), przy tejże ich szerośród 3-sifoliko'wych, wymienić wypada płatowiec kości (2,1 m), pewn-emi zmianami w urządzeniu kaH a v i I11 a n d - H e r c u 1 e -s, dwupłat o- 3-ch sil- dłuba (10 m dług,), zajęciem na zbiorniki benzyny
mieijiSC pasażerów, przestawieniem w tył miejsca
nikach Bristol-Jurpiter po 450 HM, ną którym ma
się odbywać stała komunikaoja Anglja—Indje, przez kierowicy oraz pewnemi uilepszeniami wózka. Płaty,
1
Kair—Bagdad —-Karachi do Delphi, w ciągu 4-ch wykonane ze szkieletu drewnianego, są obciągnięte
płótnem, szkielet kadłuba — lekki, prosty, lecz
dni, zamiast 11 dni morzem, ą 15—r20 lądem,(rozpięsztywny, jest utworzony z kratownicy przestrzentość płatów 24 m, ciężar w locie 6850 kg, z czego
2600 kg cięż. użytkowego, prędkość norm, 170 kmjh, nej, czworoibocznej, z rur stalowych 10 i 20 mm
odległość lotu 800 km, pojemność 24 pasażerów •średnicy i i mm grub, ścianki, spawanych acetyleoraz pilot, mechanik i telegrafista; cena biletu ,nem; jest wysunęły ku przodowi i zakończony stożkiem ściętym, w którego dolnej podstawie jest umoprzejazdowego 72 funty sterl).
cowany silnik. Nieco bardziej szczegółowo obrazuje
•Co się tyczy lotnictwa cywilnego w Ameryce,
płatowiec, schemat rpodany ną rys. 3,
to rząd St. Zjedn, subwencjonuje tyilko lotnictwo
pocztowe, które m. in, wykonywa przeloty N, York'Do wyznaczania kierunku lotu posługiwał się
San Francisco w ciągu 30 godzin, zamiast 5 dni naj- pilot nie tylko zwykłym kompasem, lecz nadkrótszą drogą koleją (3500 km). Z pośród komunito kompasem pomocniczym syst, Pioneey, Komkacyj prywatnych lotniczych, wyróżniają się linje
pas ten posiada uzwojenie prądnicy -prądu stałego
Forda, utrzymujące codzienne .połączenie pomiędzy
zawieszone w płaszczyźnie .pionowej, w środku kajego zakładami mótiiażowemi w Chicago' i Cleve- dłuba, na ispecjalnem zawieszeniu z amortyzatoraland *. wytwórnią w Detroit, dla przewozu poczty
mi; uzwojenie ( ito obraca .się z szybkością
pośpiesznej, personelu, a również i niekt. części 4000 obr./min., wprawiane w ruch przez młynek,
specjalnych do fabrykacji, których brak, . w ciągu obracający się rpod działaniem pędu powietrza; gdy
choćlby krótkiego* czasu, mógłby zatrzymać bieg uzwojenie to obraca się w ziemskiem polu magnemontażu „łańcuchowego",
,
tycznem, to prąd w niem nie jest wzbudzany wtePrzechodząc do konstrukcji płatowców handlody i tylko wtedy, jeśli lin ja łącząca szczotki przechowych, zaznaczymy, że w Europie płatowce niemliec- dzi w 'E&runku N-S, Prąd jest obserwowany zapokie w wielu cechach różnią się od budowanych we mocą amperomierza bardzo czułego, umieszczonego
Francjii ii in, krajach. Wóv/czas, gdy te ostatnie sto-

z urządzeniem do startowania (katapulty) wyrzucającem płatowce do 2 t wagi; badany 'jest obecnie
kaitapult, działający zapomocą prochu wolnopalneg.o
\ mogący wyrzucać płatowce 1000 K'M o ciężarie
5 tonn. Zarazem żywo się rozwija budowa okrętów
specjalnych, niosących całe szeregi płatowców, lulb
stanowiących magazyny paliwa i rozm. części aparatów lotniczych.
Co się tyczy płatowców h a n d J o w y c h, to
te również dążą do wyspecjalizowania rozm. rodzajów, odpowiadających i-ch przeznaczeniom (przewóz
o«ób, towarów, poczty). Szybkcść lotu normalna
'wynosi w Europie zazwycza'j 150 km h, maksymalna — 200 kmlh, ładowność od 2 do 20 pasażerów,

(Dalszy

ciąg na str. 70)., ,
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STOWARZYSZENIE

69

TECHNIKÓW POLSK. w WARSZRWIE,
KONTO P. K. O. 128.

KOMUNIKAT KflNCELftRJI.
Kandelarja 'uprzedza P.P. Członków, że z
dniem 1 lipca r. b. zostaje wstrzymana wysyłka
DZlflŁ

„Przeglądu Technicznego" tym P,P. Członkom, którzy nie wnieśli składki członkowskiej przynajmniej
zą I-szy kwartał roku bieżącego.

INFORMACYJNY.

Z bliższych inlormacji o poniżej podanych posadach korzystać mogą członkowie stowarzyszeń, zgrupowanych
w Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych, zwracając się o szczegóły do Kancelarii Stowarzyszenia Techników (Czackiego 3^5), a nie do Administracji „Przeglądu Technicznego" •
Uprasza się Szanownych Korespondentów o nadsyłanie znaczków pocztowych na odpowiedź.
POSADY WAKUJĄCEJ
128—1) Poszukiwani; Technik dóiśw'adczony z praktyką warsztatową oraz teoretyczną iIpraktycznajznajomością kal1
kulacji wstępnej" do fabryki maszyn elektrycznych. Pożądany.'języki niemiecki Ąiznajomoiśić elektrotechniki; 2] kil •
koi młodych inżynierów elektrotechników lufc techników, •wycbo-wańców średniej szkoły elektrotechnicznej
do ifafbrylki maszyn 'elektrycznych. 'Pierwszeństwo dla
iobzuajmionych z .fabrykacją maszyn i transformatorów
oraz znających ijęzyk nieimieoki; 3) inżynier-elektrotechnik z praktyką ibiurową do (biura technicznego dla
opracowywania 'ofert. Pierwszeństwo dla znających 'ęzyk nieimiedki w ipi&mie.
1
I130 —2-ch Konstruktorów-Łnfżynierów do, Biura Technicznego Metalurgiczniej Falbryki na wyjazd, Wymagana dufrancuża praktyka i pońądana znajomość języka
skiego.
132—poszukiwani: 1) inżynier-elektryk dla obliczeń i buidowy sieoi wysokiego n.aipięclia; 2J £nźynie,r-elektryk
dla pTOJelktowania i wyikonania rozdzielni 60 i 15
RW.j 3) inżynier-olekitryk dla techn.-rLaukowych badań (dtektnotedłui, i roeclhain.),
134—Inżynier aa htanowislko naczelnika Oiddz, Archit. Budowlanego. Wymagane są: ulkoiiczoae wyiżisze stuidja
architeikltoniczrae, conajmniej 15 kfcnia ppalktyka i olbyiwatelstwo polslkiie,
136—Specjalista do wyirotrti iiarzęidlzi precyzyjnych.

Technika maszynowego
poszukujemy, któryby chciał wyszkolić się na majstra zmianowego, specjalnie do fabrykacji tektury surowej szmacianej. Zgłoszenia pisemne z życiorysem, odpisami, świadectw, podaniem referencyj, oraz warunków wynagrodzenia należy nadsyłać do

FABRYKI PAPIERU i PAPY
M. DROSTJE TV Tczewie.

fcnyoh do artykułów e']e!ldfcro-insta'lacyijinycłi, ,z długoletnią piraMyką, znający konstrukcje artylkiułów elektro-technioznych — poszukiwany do wielkiego przemyski metalowego,
138—Inżynier-ojjrzewalnik jiietńwiszoirizęldna siła — poszukiwany na kierownika technicznego d'o fafoiryiki.
140—poszukiwani: 1) Inżynier bud. na posadę pomocnika
icierOiWnika buldowy i 2) 2-ch Techników budowlanych
z praktyką, i umiejętnością kreśJenia i koisztorysoPOSZUKUJA PRACY:
55- -Pomocnicze siły techniczne dla biur architektonicznych, budowlanych, roibót drogowych i wodnych,
państwowych, samorządowych i prywatnych. Uczanice żeńskicn kursów technicznych poszukują praktyki wakacyjnej,
57—Inżynier doświadczony organizator w dziale sprzedaży
lub zakupów poszukuje (odpowiedniego zajęcia.
59—Kie-ro-winik o.dfewin-i żelaza i bronzu, inżynier-metalurg, posiada języlki dbte, znający się na prowadzeniu
wielkich i marteinowlskich pieców oiraz prowadź, warsztatów median, — -.mlieni posaldę.
61—•Pomocników biurowych i •warsztatftwych b. wych. I
Miejskiej Szlkoły Rzemieślniczaj im. Konarsfkiego.
Zlgło-szenia listo^wine po.d adresem Szkoły, ul. Leszno
72, tel. 83-90 i 227-52.

POSZUKUJEMY

technika budowlanego
dla budowli naziemnych,

potrzebnych dla projektowanego zakładu •wodnoelektryoznego w Żurze, powiecie świeckim, oraz
stacji rozdzielczej w Gdyni (hala maszyn, domy
[Jj3 mieszkalne i t. p.). •
Wymagamy s a m o d z i e l n e j pracy w projektowaniu i budowaniu, jjg
Nadesłać życiorys, odpisy świadectw, adresy wszystkich przedsiębiorstw, w których, kandydat pracował oraz podać warunki i najbliższy termin objęicia posady.
Pomorska Elektrownia Krajowa „GRÓDEK", Sp. Akc.
Toruń, ul Mostowa 13.

Ceny ogłoszeń
Jednorazowych;
P r z e d p ł a t ę kwartalną
. . . 10 z!.
Przy zamówieniu wielokrotnych ogłoszeń,
zi. B0fl.~ bez zmiany tekstu, udziela się ,nast. zniżek:
Za jedną stronicę . .
. .
przyjmuje Administracja i Pocztowa Kasa Oszczędności
za 6-krotne ogł. . . 10*/,
„ I**—
„ pól strony . . . . . . .
na konto J* 515.
. 60—
, ćwierć strony . . . . .
. 26 . . .
. . 25 :
Przedpłata zagranicą . . .
4S zł. rocznie.
» jedna ó&mę .
»
u*
n
n
. . 80
OU „
Cena zeszytu pojedynczego
1 z ł . W „Nowinach Technicznych" o 60"/„ drożej.
W zesz. specjaln. ceny ogł. są podwyższane O o p ł a t y i za I str. okładki 100*/,; za zamó(Ceny zeszytów specjalnych są ustalane każdorazowo)
ni
innych
stronach
20*^,.
wione
miejsce
o 60—100 proc.
Dl« poszukujących pracy 20*/. ustępstwa.
. 1 zł.
Z a z m i a n ę a d r e s u (znaczkami poczt.)
Btaro Redakcji i Administracji t Warszawa, ul. Czaeklejo Nr. 3 (Gmach Stowarzyszenia Techników). Telefonu Nr. 57-04.
Redakcja otwarta we wtorki, czwartki i piątki od godz. 7 do 8 i pół wieczorem. Administracja otwarta codziennie od godr. 10 do 2 po pól. i od 6 do 8 wieczorem
•,
' - Wejście do Redakcji i do działu prenumerat Administracji, przez sień glównąCbudynku; wejście do działu ogłoszeń — z bramy łft S.
. \
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na Wydziale Elektrycznym — Dziekanem Łożynier Roman Trechciński, profesor nadzwyczajny Techniki 'Prądów Słabych (ponownie), 'Prodziekanem —
Inż. Mieczysław Poiżary-ski, profesor tzwycza<jny Elektrotechniki Ogólnej ;(ip ono wilie), Delegatem do Senatu Akad.
Dr. Ina. Leon iStaniewlcz, profesor zwyczajny Elektro."
techniki Teoretycznej (ponownie);
na Wydziale Cheniiji — Dziekanem'— Dr. -Franciszek
Leja, prof. nadzw. Matematyki, Prodziekanem — Dr, Inż.
Józef Zawadzki, prof. nadzw, Technologii Chemicznej OjJ&krej
Nieorganicznej, Delegatem do Senatu Akad. — Dr., Inż. Wacław Iwanowiski, profesor nadzwyczajny Technologii Produktów Spożywczych i Przemyślu Fermentacyjnego;
na Wydziale Architektury — Dlzieikanem — Arch. Czes-law Przy.bylski, prof. zwyczajny Projektowania Moinmientaln&go, Prodziekanem — Arch. Marjan Lalewicz, profesor zwyczajny Architektury, Delegatem do Senatu Akad.—
W1RDOMOŚCI BIEŻĄCE.
Dr. Oskar Sosnow.ski, profesor zwyczajny Architektury Polskiej.
Z Politechniki Warszawskiej.
Dnia 1 czerwca 1927 r. odbyły się wybory władz akaWynik konkursu na znaki drogowe.
demickich na rok 1927/28. Rektorem wyibrany został (poIW
wyniku
konkursu na 'projekty typów znaków dronownie) Ludwik 'Szpetil, profesor zwyczajny Chem,ji Orgoiwydh mformaicyijnydh, i ostirz.eigi'vwiczych, o któryirn donoganicznej, Prorektorem mi. Cz.esław Skotnicki, profesor
siliśmy w naszem pjśmie (P, T. t, 64 (1926) sit, 672), Sąd.
zwyczajny (Melioracji Rolnych.
Konkursowy na posiedzeniu w dn. 13 kwietnia r. b. przyNa zebraniach Rad Wydziałowych wybrani zostali:
na Wydziale Iaiżynierji (Lądowej — Dziekanem — Dr., Inż. znał:
A. — p. Stanisławowi Wąsowi, stuid, architektury z.
Andrzej Pszenicki, iprofesor zwyczajny Budowy Mostów (poKrakowa, trzy I nagrody za projekty znaków: 1) kilometronownie), Prodziekanem — Inż. Józef Fedorowicz, iprofesor
wego kamiennego, 2) hektometrowego kamiennego i 3) nuzwyczajny Budownictwia> Cgóln&go {potoownie.}, Deile>gatem do
stowego kamiannego,
Senatu Akad. — 'Dr. Inż. Aleksander iWa.siutyński, profesor zwyczajny Dróg Żelaznych (ponownie);
B. — ip, Ryszatfdowi iPawlłowis&ie-nJU, tedhailkoiwi z Łona Wydziale Inżynierii 'Wiodn&j i Geodezyjnym — Dzie- wicza, idwie II nagrody za projekty znaków: 1) kilometrokanem — Inż. Edward Warchałowski, profesor zwyczajny
wego kamiennego i 2) kilometrowego betonowego oraz
G&odezji dp.onowhie), Prodziekanem — Inż. Mieczysław
C. — zakwalifikował do zakupu: projekt drogowskazu,
Rybczyński, profesor zwyczajny Budownictwa Wodnego,
•murowanego p, St, Wąsa i projekty znaków: 1) ostrzegawczego żelbetowego,' 2) kiilometrowego żelbetowego, 3) kiloDelegatem do Senatu Akad. — Inż. Ignacy Radziszewski,
profesor zwyczajny Kanalizacji i Wodociągów (ponownie);
metrowego żelaaneigo, wyikomanie przez :p. R. Pa.włowiskiego.
na iWytdziale Mechanicznym — .Dziekanem — Inż. MiWywóz energji elektrycznej ze Szwajcarji.
cha! 'Broszko, iprofesor mai ^zwyczajny M'evhaniki I [ponawW r. ub. elektrowme iszwajcarskie wystały zagranicę
nie), Prodziekanem — Imż. iStanisław Garlicki, iprofesor nad854,5 milij. kWh, t. zn, jedną piątą iswej iprodukcji. Udzielozwyczajny IGeomatrji Wylkreślnej {(ponownie], Delegatem do
ne przez rząd pozwoleinia na wywóz obejmuj;! o>gólem
Senatu Akad. — Dr. Inż, Witold Broniewski, profesor zwy425 971 k'W.
czajny Technologji Metali;

na tablicy przyrządów przed pilotem. Zapomocą odpowiedniego mechanizmu, może pilot obrócić uzwo jenie tak, żeby w niera nie był wzbudzany prąd
(zero amperomierza), wobec czego, po ustawieniu
płatowca we właściwym kierunku (lub -po każdej
zmianie kierunku) i po osiągnięciu zera na amperomierzu, należy tylko dla zachowania kierunku lotu
baczyć, by z tego zera nie ze^ść. Zmiany kierunku
wykazuje osobny przyrząd (derivometre), nadto
płatowiec nosiada peryskop.
(Dok. nast.)

FIRMA EGZYSTUJE OD R. 1900.

ROBOTY ZIEMNE.
Marszałkowska 22

DROGI BITE.

ULICE MIEJSKIE.

A. P R Z Y B Y L S K I , BIURO TECHNICZNE
Warszawa

KONKURS.
Urząd Wojewódzki w Kielcach ogłasza
konkurs

na posady architektów powiatowych.

Podania wraz z odpisem metryki urodzenia, świadectwo obywatelstwa, odbytych studjdw politechnicznych na Wydziale
Architektonicznym, fachowej praktyki i życiorysem, wnosić należy do dnia 15 lipca
1927 r. do Wydziału Prezydjalnego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach.

Zakład wyświetlania rysunków

,ELEKTROKOPJA"
WAR S Z AWA,

ul, H O Ż A JSIs 4 9
Telefon 254-81.

I
I
I

DROGI ŻELAZNE.
TeL: 55-15 i 68-30

Magistrat st. m. Poznania przyjmie ocl zaraz odpowiednio kwalifikowanych i w dziale budownictwa podziemnego doświadczonych (w szczególności; mosty i wodne)

Inżynierów techników i biurowe siły techniczne

jako statyków konstruktorów i kreślarzy.
P ł a c e w e d ł u g u m o w y . Oferty z odpisami świadectw i życiorysem—do Magistratu, Wydział VII.

Dyrekcja Lasów Państwowych we Lwowie
ogłasza konkurs na posadę

inżyniera mechanika i Inżyniera budowniczego,

Bliższych informacyj udzieli Dyrekcja Lasów
Państwowych, Lwów, ul, Chorążczyzny 17,

UWAGA!
1) Długość kopij nieograniczona,
z odpowiednim rabatem
2) Wykonanie — natychw końcu roku.
miastowe.
Najlepsze papiery światłoczułe. 3) Po rysunki posyłamy
i wraz z kbpjami odsyKalki światłoczułe.
łamy. '
9!fi

Ceny konkurencyjne

