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Dodatek do Przeglądu Technicznego
ROK I.

WRRSZRWH, 3—10 sierpnia 1927 r.

(ICHWftŁY MIĘDZYNRRODOWEJ
KONFERENCJI EKONOMICZNEJ.
Poniżej zamieszczamy w dalszym ciągu uchwały Konferencji Ekonomicznej w dziale handlowym.
Formalności celne.
Uchwała w taj sprawie brzmi w .streszczeniu, jak następuje:
1° lOpłaty konsularne winny 'być stałej i określonej
wysokości, i nie przepraczać kosztów usługi, nie zaś stanowić dodatkowe źródło dochodów dla Państwa;
2° konferencja, przypominając zalecenia zawarte w ameksie do art. 14-go Konwencji w sprawie uproszczenia
formalności celnych, uwaiża za wysoce pożądane dodanie
formalnego zabezpieczenia, przewidującego
zarówno dla.
importera, jak i dla eksportera nwżność rekursu przeciw
nałożonym karom celnym, zwłaszcza zaś przeciw tym, które byłyby zastosowane w wypadkach -omyłki formalnej zupełnie wyraźnej;
3° Konferencja, docenliając w pełni postąp już osiągnięty w dziedzinie reglamentacji celnej dzięki Konwencji
w spnawi-e uproszczenia formalności1 celnych, zawartej w Genewie dn. 3 listopada 1925 r., a która obecnie obowiązuje
w 25 Państwach, zaleca:
a) by Konwencja ta została w możliwie jak najprędszym. czasie ratyfikowana przez Państwa, które dotychczas
aktu ratyfikacji nie doipełniły lub które nie dostowały jeszcze przepisów swego ustawodawstwa do zasad wolności,
zalecanych przez Konwencję;
b) by postanowienia, które Konwencja ta zawiera,
•były stosowane przez Państwa, zawierające umowę w ducta. jak największego liberalizmu.
Statystyka handlu zagranicznego.
Konferencja zaleca;
1" by Państwa, które podpisały Konwencję (w tej
sprawie] z dn. 31 grudnia 1913 i\, a które dotychczas jeszcze jej nie ratyfikowały — możliwie jak najszybciej dokonały tej formalności, aaś Państwa, które Konwencji tej niie
podpisały — by do niej przystąpiły;
2° by Państwa, które podpisały, wzgl, pwdlpiszą tę
Konwencję, dostarczyły z jak [największym pośpiechem do
'dyspozycji jej Biura w Brukseli .iruaiterjały, potrzebne dla
'opracowania statystyki porównawczej, której opublikowanie zostało Hiu na podstawie tej konwencji poruczone.
Poziom taryf celnych.
Konferencja wypowiada <się iw tej ważnej uchwale
za tero:
'1° by Państwa przedsięwzięły natychmiast środki,
zmierzające do zniesienia lub obniżenia barjeir celnych, sta, mówiących wielką przeszkodę dla handlu międzynarodowego. Akcja prowadzona w tym kierunku winna być rozpoczęta., od tych taryf i utrudnień, które wprowadzone zostały celem przeciwdziałania zaburzeniom przejściowym, spowodowanym przez wojnę;
2° by Państwa przystąpiły do zawierania traktatów
'hainldlolwydh ma zaisa'diaiah i wiairmukaidh zimierzajajcyicih do urzeczywistnieniia celów tu wyłożonych;
3° foy na przyszłość została zaniechana meitoda ustanawiania bezpośrednio przed rozpoczęciem
pertraktacyj
o traktaty 'handlowe wygórowanych opłat celnych, wprowadzanych specjalnie dla celów przetargu, w postaci czy
•to taryi bojowych, czy też taryf ogólnych;
4° by Rada Ligi Narodów została wezwana do .powierzenia Organizacji Ekonomicznej misji zfbadania, na pod-
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stawie zasad Ustalonych przez obecną Konferencję, możliwości podjęcia, w przyszłości przez różne Państwa akcji,
mającej ma celu zachęcenie do sprawiedliwego traktowania
'handlu, iprzez usunięcie lulb zmniejszenie (przeszkód, jakiemi dla wymiany międzynarodowej są zbyt wysokie taryfy
•celne. iPrzy przeprowadzeniu tej ankiety, Organizacja Ekonomiczna winna zasięgnąć opinji przedstawicieli .poszczególnych rządów, nie wyłączając rządów Państw nie 'będą!
cych członkami L'igi Narodów, ja k również, o ile zajdzie
lego potrzeba, opinjj uprawnionych sfer handlowych, prze T
myślowych i rolnych oraz przedstawicieli pracy. Przedmiotem tej ankiety winno >być ułatwienie rozwoju — na zdrowych .podstawach — handlu międzynarodowego, przy równoczesnej trosce i dbałości o słuszne interesy produkcji
i pracy, celem należytego ich wynagrodzenia, jak również
0 interesy konsumentów, w celu podniesienia, ich zdolnośdi
nabywczej.
Obciążenie fiskalne towarów przywożonych.
•Zalecenia Konferencji w tej sprawie są następujące:
1° wszystkie opłaty wewnętrzne, podatki konsuimcyjne, akcyzy, opłaty rogatkowe, przewozowe, manipulacyjme
1 wszystkie inne, które obciąjżają produkty jakiegoś obcego kraju, winny ciążyć w tej samej mierze i w ten sam
sposólb na produktach wszystkich innych krajów, jak r6wnież na takich samych łub podobnych produktach krajowych ;
2° Państwa winny nie wprowadzać żadnych opłat komunikacyjnych lub innych podatków wewnętrznych, mających na celu ukryte popieranie i pr.ote-.gowanie wytwórczości krajowej.
Cła wywozowe.
(Pod tym względem Konferencja zaleca:
1° by wywóz surowców nie był niesłusznie obciągany
cłem wywoZiCwem luib wszelkiemi innemi opłatami i by —
w wypadku, gdyby wprowadzenie tego rodzaiju ceł czy o•ptat znajdowało swe uzasadnienie w potrzebach Skarbu
lufb było usprawiedliwione okolicznościami wyjątkowemi —
stopa tych ceł i opłat była możliwie najniższa;
2° by w .żadnym, wypadku .opłaty wywozowe obciążające wywóz surowców nie miały na oelu nałożenia na
kraje cudzoziemskie, ztużytkawu-jące te surowce, ciężarów,
któreby postawiły w stan niższości konkurencyjnej wytwarzane przez te kraje artykuły;
3° by opłaty wywozowe na surowce, zarówno- w wypadku gdy opłaty te będą pobierane ze względów fiskalnych, jak i wtedy gdy mają być przeciwwagą w okolicznościach wyjątkowych i naglących — nigdy nie wprowadzały żadnych różnic pomiędzy kr.ajami importującemi surowiec;
4° by zasady 'powyższe stosowane również były do
opłat wywozowych na .artykuły spożywcze.
Traktaty handlowe.
Jest to znów jeden z istotnych punktów programu
prac Komisji Handlowej. Uchwały powzięte w tej sprawie są następujące (w streszcz.):
1° Konferencja uważa, iż wzajemne zapewnienie sobie pełnego najwięikszego uprzywilejowania w odniesieniu
do taryfy celnej i warunków handlu jest zasadniczym czynnikiem normalnego i swobodnego rozwoju stosunków handlowych między Państwami;
2° Konferencja zaleta usilnie, by zakres i sformułowanie klauzuli największego uprzywilejowania były jak
najbardziej szerokie i jak najbardziej liberalne i by ta
klauzula nie była ani osłabiona, 'ani zwężona przez postanowienia specjalne, lub też w drodze interpretacji;
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3" Konferencja zaleca, by Rada Ligi Narodów porticzyła Organizacji Ekonomicznej, w .związku z przewidzianą
w poprzednich zaleceniach anklieią, zainicjonowanie obrad,
zebranie opinij, przeprowadzenie ankiet, mających na widoku zaproponowanie najbardziej celowych środków, któreby doprowadziły do •wprowadzenia, jednakowego- systemu
taryfowego w różnych krajach europejskich, a przynajmniej do ustalenia, wspólnej podstawy dla traktatów handlowych, jak również do ustanowienia dla wszystkich krajów jasnych i jednolitych zasad i wytycznych .odnośnie interpretacji i .zakresu klauziuli największego. 'Uprzywilejowania w dziedzinie opł.at celnych;
4" Konferencja uważa, że wszelkiego rodzaju dyskusje, zasięganie 'O|pita.jd i tadania, Iktórelby byty tkonsskwencją niniejszych postanowień, nile mogą być używane jako
powód 'Opóźniania rozpoczętych pertraklacyj handlowych,
ani też powstrzymywania, się od tego rodzaju pertraktacyj;
5° Konferencja zaleca, by różne Państwa zbadały
i wypowiedziały się, czy jest dla nich pożądane wprowadz-anie do traktatów -handlowych, zawieranych przez nie,
postanowień o przekazywaniu sporów, mogących wyniknąć w kwestji interpretacji albo zastosowania "traktatów,
procedurze arbitrażowej, ltiib, co jeszcze bardziej wskazanie, Stałemu Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości.

>pe)k, lecz o jedno miejsce dadej w lewo i t. d. Tym sposobem otrzymuje się wrażenie ruchu w kierunku z prawa na
lewo. Długość tablicy mnisi być tak duża, aby dłuższy wyraz cały się na iniej zmieścił,
Różnica pomiędzy dwomai wspomnianemi systemami polega na róiżnycli przyrządach, używanych do zapalania lampek w żądanej kolejności. Przyrząd włączający lampki w
obwód (selektor) musi przesuwać się po kontaktach lampek
ruchem posuwistym, synchronicznym z ruchem tekstu świetlnego na tablicy, i to dosyć szybko, aby umożliwić czytanie;
w ruohiu tym selektor włączać musi w elanam miejscu tablicy coraz to inną grupę lampek, pozostawiając resztę w
cieniu.
W systemie angielskim C o 1 e m a n'.a:, selektor jest łańcuchem ibez końca, na którego ogniwach ztnajdują się litery
(lub rysunki) wypukłe.
Ten łańcuch bez końca przesuwa się po małej tablicy, będącej zmniejszonym obrazem

Stibsydja bezpośrednie lub pośrednie,
.Konferencja ostrzeiga przed stwarzaniem specjalnych
trudności w wolnym 'obrocie międzynarodowym przez udzielamie, pod ukrytą formą sulbwencyj rządowych, jednostronnej protekcji krajowemu przemysłowi lub eksportowi.
Dumping, ustawodawstwo antidumpingowe.
Konferencja zastanawiała się nad zagadnieniem dumpingu szczególnie długo i 'obszernie. Próbowano tu, z jednej stromy, dać definicję naukową tego pojęcia,, z drugiej
strony — spotkano się z próbami jego rozszerzenia. Zagadnienie to nic zostało w końcu deifinitywnie wyjaśnione,
czego wyrazem są następujące uchwały bardzo Tgólnikowe i ostrożne, zarówno w sprawie dumpingu, jak i w sprawie walki z nim:
Konferencja uważa, że dumping powinien być ograniczamy do rnkwiwum, i że w tym celu należałoby dążyć na
wszelki sposób do ustabilizowania stosunków w pr.odnukcji
i w handlu, oraz do obniżenia nadmiernie wysokich taryf
celnych w krajach .eksportujących,
Konferencja zaleca krajom importującym, które zmuszone są dw przedsiębrania zarządzeń obronnych przeciw
dumpingowi, by nie podejmowały środków zbyt daleko idących, okrężnych lub dokuczliwych, rozmijających się
z istotnym celem.

tablicy humpkowej. Mała tablica ma lyle otworów, ile jest
lampek, i do każdego otworu doprowadzony jest przewodnik
zakończany sprężynką, na .której opiera się kulka metalowa.
Z drugiej strony, lampki — przy pomocy jednego wspólnego pizewodnika — są połączone z masą łańcucha. Kulki
nieco wystają z pod tablicy i gdy łańcuch bez końca przesuwa się po t j tablicy, to wypukłe litery jeg;O ogniw naciskają na wystające kulki kontaktowe i włączają w obwod lampki, odpowiadające naciskanym kulkom. Łańcuch
ibez końca, utworzony 'z o.gniiw z literami, jest nawinięty nai 2 bębny; obrót bębnów .pociąiga za siobą ruch posuwisty łańcucha przed tablicą kontaktową i przesuwaniu się
danego ogniwa wzdłuż tej tablicy odpowiada przesuwanie
się świetlnego znaku wzdłuż tablicy z lampkami.
Drugi system, pomysłu D u c li a rd'a, zamiast łańcucha bez końca iuiżywa — jako selektora — Uiiśmy dziurkowanej z celuloidu. ('Można do tego celu wżyć staraj taśmy kinematograficznej). Otwory w tej taśmie tworzą szereg punktów
układających się wlilery lub rysunki (rys. 2). Rozmieszczenie
tych otworów na taśmie odpowiada układowi lampek na ta-

Utrudnienia w zakresie transportów,
Konferencja zaleca:
1° by Państwa, które dotychczas nie ratyfikowały
jeszcze Konwencji w sprawie tranzytu, zawartych w Barceloinie i Genewie, w możliwie jak najszybszym czasie tej
•ratyfikacji dokonały, i by jak majwjęiksza ilość Państw d'o
tych Konwencyj przystąpiła;
2° by zapoczątkowana już ścisła współpraca międzynarodowa w tej dziedzinis utrzymała się i na przyszłość]
1
3" Iby loisiągnięte .zostało iporozanmienie międzynarodowe w sprawach żeglugi morskiej oraz w sprawach budowy
statków,
(Dok. nasi.)

ŚWIETLNE NRP1SY O TEKŚCIE RUCHOMYM.
We wszystkich większych .miastach Europy, jak Paryż,
Wiedeń, Bruksella, a również od niedawna w Warszawie,
cieszą się. •wieillkram ipoiwoHzejiieimi iśiwi'3'tllrLe ffuichome idkisty,

które przesuwają się z jednego końcai tablicy w drugi, podając różne wiadomości aktualne, przeplatane oigłioszeniami
reklamowemi.
'Urządzenie takiej „gazety świetlnej" jest bardzo pro-,
•ste. Istnieją 2 systemy: angielski ii francuski, W obu systemach tablica, na której przesuwają się świetlne wyrazy,
jest usiana mnóstwem małych lampek elektrycznych, osadzonych na tafolicy nieruchomo, w 'ilości od 1000 do 1200
sztuk, ufożonych w długą wstęgę po 7—9 lampek w rzędzie
pionowym i lOO—150 lampek w rzędzie poziomym.
:i
Idzie teraz o to, aby część tych lampek, agrupowanych
w kształcie- litery lub rysunku, zaipalić ;na prawym końcu tablicy i naitydhmiast zigasić, zapalając identyczną gnuipę lam-.

Rys. I, Ogniwa łańcucha, zaopatrzone w wypukłe litery
(syst. ColemarTa).
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Rys. 2. Taśma dziurkowana do włączania odpowiednich
kontaktów (syst. DucharcTa).
Ibłtcy. Wspólny przewodnik od wszystkich lampek jest piołączony ze szczotką metalową. Naprzeciw tej szczotki znajduje się tablica, zaopatrzona w stale kontakty; każda ..lampka ma na tablicy swój kontakt, z którym jest połączona
osobnym przewodnikiem. Gdy dziurkowana taśma przesuwa
się .między szczotką i tablicą kontaktów, tylko te lampki
zapalaiją się, gdzie druciki szczotki, przechodzące poprzez
otwór w taśmie, dotykają kontaktów na tablicy. Taśma od-,
wij.a się z jednej cewki i nawija na drugą. Do taśmy Lej moiżma dołączać nowe kawałki nawet w czasie ruchu (ja!k i ogniwa do łańcucha w poprzednimi systemie). Specjalna malszynka do dziurkowania taśmy w odpowiednich odstępach wykonywa żądane teksty i rysunki,
Warszawski ,,ikurj«r świetlny" p'osiada urządzanie typu pierwszego, wyrobu jednej z firm niemieckich, która —
•zdaje się — sfinansowała to przedsiębiorstwo. Ogólna ilość
•lampek wynosi tu 1500rat,,do tego dochodzi 200 sztuk lampek czerwonych, tworzących ramkę,
Talblica z kontaktami, dokąd wchodzi 1500 przewodników, jest wielkości zaledwie 800X60 mml Po niej paaeau-,
wa .się łańcuch bez końca z liter alumdnjowych, który przewija się z jedneigo bębna drewnianego ma drugi.
Lamiplki metalowe mają dolne półkule czarne, aby nie
oświetlały tła i tekst był wyiraźiniej'szy. Cała instalacja,
która zawiera 30 km drutu i całą masę kontaktów, wymaga
nadzwyczaj staranneigo dozoru; niewielki pyłek, który przypad'kowio. dostanie się między .ruchome konitakty, powoduje
•stałe palenie ,się lampki. Sipecjałny obserwator stale więc
•śledzi za prawidłowością napisów i sygnalizuje wszelkie braki lobsłudze technicznej, Instalacja warszawska pochłania
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STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW POLSK. w WRRSZflWIE.
KONTO P. K. O. 128.

KOMUNIKAT RftDY STÓW.
Zjazd Techników.
W dniach 16—19 września 1927 r. odbędzie
się we Lwowie Il-gi Zjazd Polskich Techników
Zrzeszonych i Uroczystość Jubileuszowa Polskiego
Towarzystwa Politechnicznego, Ze względu na konieczność zespolenia wysiłków wszystkich 'techników ku opracowaniu wspólnego programu pracy
gospodarczej, tak niezbędne] dla podniesienia wydajności i skoordynowania prac różnych dziedzin
życia gospodarczego, związanego z techniką, pożądany jest jaknajllczniejszy udział w Zjeździe i dlatego Rada Stowarzyszenia Techników Polskich w
Warszawie zwraca się do Członków z prośbą o
nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa.

DZiflŁ

'Odpowiednie karty zgłoszeniowe dołączone
były do ostatniego numeru „Wiadomości Polskich
Zrzeszeń Technicznych", które rozsyłane są wszystkim technikom zrzeszonym. Składka uczestnictwa_ wynosi zł. 15, którą należy wpłacić przy składaniu karty w Kancelarii Stowarzyszenia (CzacHego 3—5), do dnia l.IX, 1927.

KOMUNIKAT KflNCELflRJl.
Kancelarja Stowarzyszenia uprasza P, P.
Członków o łaskawe wpłacanie składek członkowskich do Kasy Stowarzyszenia lub na rachunek
nr. 128 Pocztowe} Kasy Oszczędności. P. P. Członkom zalegającym z opłatą za 2 kwartały r. b. i za
lata poprzednie, zostaje wstrzymana wysyłka
„Przeglądu Technicznego".

INFORMACYJNY.

Z bliższych informacji o poaiżej podanych posadach korzystać mogą członkowie stowarzyszeń, zgrupowanych
w Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych, zwracając się o szczegóły do Kaacekrji Stowarzyszenia Techników (Czackdego 3/5), a nie do Administracji „Przeglądu Technicznego"
Uprasza się Szanownych Korespondentów o nadsyłanie znaczków pocztowych na odpowiedź.
POSADY WAKUJĄCE!
142—Technik dzielny z praktyką przy budowach zie-rrmyioh
. i woidlnyoh iposzulkiwany nałyclbmiaist ido Gdańska.
144—Inżynierów meljwacyjnych z fachową praktyką ipasaiiIkitije Urząd Wojewódzki jednego z miafit b. Koinjgire>
sówlki.
146—Inżynier mechanik Wzgl. Waw&llbeT>ezyik poszukiwany
na 'stanowioko JkiwowHMlka warsztatów isizkołnydh ślu •
•aiarslkio-iniedlianilcznyich. Koniecznlai Ikilllfeoleitnia ipralkty!ka >wiarisz;taitoiwa oraz zliaijoimóiść mawioiozeisBytfh metod
olbiróblki metali' i origani^laicji iwaflsztaitowiej.
148—Inżynier ido zoT-ganiz-oiwainiia i [plroiwlaldzienia •wyd:zia'łi'.i
saffli'oiobodlow^igo przy iPańsflwioiWĘJ Szlkole Rzemielślnic,z'o-is•aanioidhio'idl£)(welj iposzlulkilwarny.
150—Inżyniera Mub technika wiarsztatowca ula! bitanowilsll:o
toierowmilka imiclbu, igirtuuitowjiie olbszmanego z waraiztatam imedhaffliiczinyim (posziulkiuije ifaibrySkla maszyn n a
152—Inżynier lliulb technik ikallcudator z p-ralktyllcą Ibiurową
i 'warszitaltoiwą, igruintoiwinic 'oibezinaoy iz .kaOlkdlacią
iczlasiu iczyjimoiś.cii,, 'syisitemeim! ipipelrnijioiwyim! i an-alłzą pracy d ib) inżynier llulb technik obeznany z, oibróiblką mtótai
ł (drzewa d.0' idziału mairiKęldziOweigo ipiOSBiiikiwami do
iwanszita-tóiw kollojoiwylcih « Wiieillko|pioTisce,
154—Okiręlgo(wy> XJ«-zą(d! iMiar w ijeidlaeim z (tniasit b . Kongre•sewiki, ,p'os;iUk'Uije. praoowailkórw z ii&bńlcsónenń s:inidjbimi itectmiczinemi i z feillkdletniią piralktylsą zawo156—Inżynier, dr ego wiec ma. stan owi'slko wyBcifaldowcy ipraedimioltów ispecjadinylclh a a wyidlriaJe buldloiwltanyim Sz(k'ołv
2'j Techmiaznej iw JZagłęfbfiu Dąlbirowislkiremi — n o -

P r z e d p ł a t ę kwartalną
i 10 zł.
przyjmuje Administracja i Pocztowa Kasa Oszczędności
aa konto J4 515.
Przedpłata zagranicą
. . .
1S zł. rocznie.
Cena zeszytu pojedynczego
1 zł.
(Ceny zeszytów specjalnych są ustalane każdorazowo)
Z a z m i a n ę a d r e s u (znaczkami poczt.)
. 1 zł.

158-—Technika zidiolneigo, afcisóSiweoitlai -szkoły i p m y s ł o i w e ,
•wyldtóału eleiuliryczno-imeclh, z (pirafctyfka. zawoldcwą, na
isitamowisik'O alsylsłagjta, rysownika ze zmaforactólcia. kosatorysowiania i isporząldlzania pt.ojekt&w, (poszwktije
edekttirownia lotniska [na prowincji1),
160—Inżynier koj/tunifecji, obeznamy ze stałyiką, robotami ipoidzieimnami oraiz ibuldioiwą dirćng, imoatów i naiwierzfcihni kolejowych pio'szdk'iiwainy dla 'pro-wlaldze.iia
praic pirzy oilgainizowanliu Wystawy iPoWszeichnej.
POSZUKUJĄ PRACY:
63—Inżynier-chemik kollorysta, 30-l&tnia praiktylka, jako
farbiarz i aipceter sziulka zajęcia. Doś!wiaidcz!on(y ad!mii t t a i 'k-ulpieic w kaiżidym dziale oh
65—Technik poszufeuje pracy ipomotnic-zej w diziale technilcano-bmdowianym: lcoiplj.owaaiie 'planów, rachunkowoiść techiniczno-b-uldoiwfanja, pi-z Spisywanie rachunków
i (kosztorysów.
6?—Inżynier-mechanik ;z fkillklulletniią prafctyikią iMtohcws
i <w l&ózwze ikortłóiw |p'airowyich 'Zmieni tposalJę.
69—Inżynier-technolog
(imedh.) IZ wiełołetfiieni doświacliczeniem .aidiminigtracyDiLio-hainrflbweH!, eneir^iczny, w
isile (wielkiU:, izna^ący ^ęzyilc niemiecld i franCfUlstó.
71—^Młoidy inżynier dróg i imostów, z 'uaniejętnolśicią 'ko's>£:
torysowania, i&dbry statylk, poisaulkuje o d połowy
1
1
września ip^iwaiżniejiszeigo istaittowłsfca. (Ptalktyfca buidiWlama iCkonsifenilfccIje dkewn!ane i betonoiwe], dipogolwa Ifiufóce Ibaitóanowe i asfaltowoj i iMejfiowa i(Ss iufdija.
ii ibtidowa). Pierwszoi-zęidine śiwiajdedtiwa i referencje.

Ceny ogłoszeń
Przy zamówieniu wielokrotnych ogłoszeń,
Jed.norazowych:
Za jedną stronicę
zl. 200.— bez zmiany tekstu, udziela się nast. zniżek;
za 6-krotne ogl. . . 10*/,
, pól strony . , . . . , . .
„ 110.—
• 13 „
„
. . W ,
, ćwierć strony
60.—
, «6 ,
,
. . 8B ,
. jedną ósme. ,
': . « 30.—
, «S „
,
. . 80 ,
W „Nowinach Technicznych" o 5O«/„ drożej. D o p ł a t y : za Istr.okładkl 100*/,; za zamóW zesz. specjaln. ceny og!. są podwyższane
wione miejsce na Innych stronach £0*/,.
o 50—100 proc.
Dl» poszukujących pr«cy 20*/. ustępstwa.

Ułnro Redakcji i Administracjit Warszawa, ul. Gzaekieso N r . 3 (Gmach S t o w a r z y s z e n i a T e c h n i k ó w ) . Telefonu Nr. 67-04.
J
Redakcja otwarta we wtorki, czwartki i piątki od godz. 7 do 8 i pól wieczorem. Administracja otwarta codziennie od godz. 10 do 2 po poł. i od 6 do S wieczorem
Wejście do Redakcji i do działu prenumerat Administracji, przez sień głównąrbudynku; wejście do działu ogłoszeń — z bramy J6 3.

NOWINY
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'ok, 7 kW prądu, łącznie z małym silnikiem, który obraca
bębny. Depesze, nadawane z ,,Exipresu" lub „Kurjeni Czerdonego", są wyświetlane w 5 minut po ich otrzymaniu. Jako
szybki inifoMnator, „kurjer świetlny" przewyższa więc znacznie swoich braci drukowanych. Maksymalna ilość liter,
W

SPRRWIE

CUKROWNICZEJ STHCJI DOŚWIRDCZHLNEJ
W

POLITECHNICE W R R S Z R W S K I E J .

Od
chwili ogłoszenia naszego poprzedniego komunikatu w sprawie budowy przy Zakładzie naszym małej doiśiwiadczatoaj •clulkrowni — •upłynęło idlwa lata. W •dkresie imlinionym przemysł nalsz przeżywał tale cuęjż,ki kryzys ekonomiczny, itż nie idziwneigo1, fże alkicja nasza, 'o)panta preedewszyisitkiem na pomocy finansowej 'o.rganizacyj i przedsiębiorstw
przemysłowych, równielż ulec musiała nieuniknionej defpirefstji- — i miało ipoisuinęła się naprzóid.
IW ostatnich jednak -miesiącach daje się zauważyć w
naszem 'życiu igOispoldarczieim; pewien zwrot 'ku lepszemu, —
i w związku z tem projekt naszej doświadczalni poczyna,
zmierzać ku realizacji, Wiidoimą oznaką polepszenia sprawy
iiwzŁiczywistinienia' naiszyclh zanjierzeń ijeist Jolkt, że feidnfl z
firm, która swojego czasu zadeklarowała nam powaiżny
udział bezinteresowny w budowie doświadczalni, mianowicie — T o w. A k'c, )B o r mi a n n, S z w e r<ł« i S-ka w Warszawie, dziś spełniła swe 'przyrzeczenie. Oto firma ta zbudowała i ofiarowała rnann jeden L najcenniejszych agregaitóiw ajpairatmry iprzyisizłej Sllaioji, imianowAcie ikoimplleitną wyparkę czteroidziałnwa. z całkowiteim uzbrojeniem i dodatkowemi zbiornikami do wóld skropionych, wykonaną z miedza
i mosiądzu. Za ten hojny dar >kłaida.my na tem .miejscu ofiagorącego pod^ięikowania.
rodawcy wyrazy
(Poniżej podajemy do wiadomości publicznej sprawozdanie ze .stanu i zużytkowania funduszów, przeznaczonych
Wpływy
22.IV i 16.V.1924 r. od Rady Naczelnej
Polskiego
Przemysłu Cukrowniczego
28.V.924 r. od Tow. Akc, Bormann, Szwede i S-ka
w Warszawie
. . . .
19.111.1925 r. od Cukrowni „Kruszwica"
28.111.1925 r. od Cukrowni „Gostyń"
4.V 1925 r. od Polskich Fabryk Maszyn i Wagonów L. Zieleniewski, S. A
20.VII.1925 r .o d C u k r o w n i „ C h e ł m ż a "
. . . .
% %w B a n k u C u k r o w n i c t w a z a r. 1 9 2 4
. . . .
„ „ 1925
. . . .
„ „ 1926
. . . .
Razem

Złotych
6 000
500
500
1000
5 000
500
571,55
1 143,46
1 366,69
16 581,70

1927

TECHNICZNE

którą można włączyć w łańcuch, wynosi około 2000 szt.;
wyświetlenie tej ilości tekstu trwa 10 minut. Powiększenie
objętości takiego ,,numeru" kurjera świetlnego można łatwo osiągnąć przez zwiększenie średnicy1 lub długości bę(twióiw.
na buldowę cukrowniczej stacji doświadczalnej a ofiarowanych przez ongaini&acje i firmy przemysłowe. "
~Z /potrzebnej aiparatury posiadaimy obeicnie1 następujące
przedmioty:
1. Kocioł parowy, wykonany na nasze zamówienie przez
Polskie Fabryki Maszyn i Wagonowy L. Zieleniewski S, A,;
2. miedziany warniczek z takimi skraplaczem, wykonane rówmież przez powyż^a. wytwórnie]
1
3. ibaiteii-ję wyipafną {z imieidzi i .mwftlldttfu ) —• dar fń-łny
Bormann, Szwe.de i S-ka;
4. wirówkę o śreidnicy 150 mm, o napędzie od turbinki parowej, — dar firmy „Moc" w Warszawie,
iNie możemy tu nie zaznaczyć, że przedmioty, wykonane dla nas w zakładach Sp. A,kc, L. Zieleniew:ski, ipoliczone zostały nam przez Lę firmę w cenie poniźclj kosztów
własnych, za co — iak również, .^a hojny dar pieniężny —
dziękujemy serdecznie tej wylwóraii.
i
'Koimunikujtic o skinie sprawy i wyraiżając swą wdzięczność najgłębszą, pomienioiiym wylżej ofiarodawcom, zwracamy się nimiejszem do ,pip. cuikrownJków o.az do ogółu piaOnnysiłoiwlców ipio!ls!kidh z uisillmą i igjorąicą ipiro^bą — o diaRiSZe
imaterjailne poparcie isipiraiwy lurzajdzenia Idlośiwiatlczalnej cukrowni w Politechnice Warszawskiej — tzy to W poistaci
P'0'trizelhnyidh aiparatóiw i przyrząjdów, czy łeiż w formie darów pieniężnych.
"Warszawa, Politechnika, 20 maja 1927 r,
'Kierowffliilk Zalkilialcou Teohnioloigiji Oliiganlkziaej
i Technclogji Węglowodanów Politechniki Warszawskiej.
Prof. In.ż. K. Smoleński.
Asystent Zakładu i idocent tochn, weiglowoil.
[—) Inż, A. Siwicki,
Wydatki
28.IV. 1924 r. za książkę czekową w Banku Cukrownictwa
23.VI.1924 r. w-g rachunku firmy L. Zieleniewski,
S. A. za kocioł parowy i warniczek /e skraplaczem
23.VJ.1924 r. Koszty przekazu sumy powyższej .
Potrącono w Banku Cukrownictwa na podatek
dochodowy, opłaty stemplowe i porto . . .

Razem .
Pozostałość na 1 stycznia 1927 r

WlflDOMOŚCI BIEŻĄCE.
III.

Międzynarodowa Wystawa Wynalazków w Londynie.
III Międzynarodowa Wystawa Wynalazków odbędzie siij
w.Londynie w dn. 12 — 22 października r. b. Wystawę urządza
Institute of Patenteeis. Inlormacyj zasięgnąć można w
Min.
Przem. i Handlu, Dep. Handlowy '(Elektoralna 2, pokój 244).
Udogodnienia 'wprowadzone przez koleje angielskie.
We współzawodnictwie z winami środkami komunikacji, jak zresztą i w myśl .dążenia do udogodnienia ruchu, kole-je żeil!azn'& anigiellsikiie: loigfasiły o naist, dlgaidh przejazdowych. Przy dalszej odlegliolści pr^eijazdu, paisalżer otrzyma
bezpłatnie b l e t powrotny; w czasie od maja do paździertókia, jadący d o uiz^drawislk uzyskują równieiż bilety po niższej cenie; .przejazdy okrężne i na w!szelki'e zabawy b?dą
'Opłacane 'wedł, naijniżisizej itairyfy oisolbowej i(ll ipenny za. 1
milę); wyefeczki złożoiie z 12 osób uzyskują bilet powrotny
płacąc zań jedną trzecią zwykłej ceny, iprzyczem termin
ważności talkieigo biletu będ-zi'* nie 1 idlolba (jak było dotąd),
lecz trzy doby. Prócz tegd wprowadza się bilety tygodnio'we, na przejazd po oałym kraju, zniżki dila organizacyj sportowych i t, p, W samym Londynie, istniał zwyczaj obniżania ceny biletów w niedzielę, pr-y przejeździe do 40 mil;
oibecłiie odleigłość ta ma być powiększona do 60 mil i(96 km)
Wreszcie wprowadza się zniiż'one ceny biletów dla przejazdów w pewnych godzinach dnia, mian. w porze przejazdów
'do imiaist po za!ku|py -oraz w igoidiz.' 'jazidjy idio tea!trórw. |[IZ. d.
V, d. E. K827 zesz. 4),

Złotych

.

.

. .

. .

2 000,—
20,10
330.60

2 351,70
14 230.00

Czem się zajmują jadący kolejami podmiejskiemi.
Na jednej z kolei w San Francisco przeprowadzano
oryginalną statystykę zajęć pasalżerów pociągów podimief«kich, Jalk się okazuije, w igodziniach rannych, 78 proc. pasażerów czyta .gazety, 11 proc. — tygiodtaiki i ksiąlżki, 4 pioo,
wykonyy/a rdboty ręczne, pozostałe 7 proc, rozmawia lulb
Ipatrzy w okna. Nalionuast wieczorem, wmicajojc z zaj?ć,
również znaczna odsetka jadących trzyma gazety, lecz wielu ju.ż nie czyta ich, woląc prowadzić rozmowy,
Dziwny, zdawałoby się, cel statystyki takiej polega w
istocie ńa dąfżeniu kolei amerykańskich do uczynienia przejazdu ijaknajmniej męczącym, ze względu na chęć przyciągnięcia jaknajwiększej iloiśoi pas aż er ów. W tym celu badana jest częstość (kursowania pociągów, ilość i jakość
miejsc udzielanych jadącym w nich, temperatura, oświetlenie i t. lał.
Nie potrzebujemy tu dowodzić, jaklby się przydała u
nas
większa troska o wylgodę pasaiżera w komuinikacjach
podmiejskich, zwłaszcza wobec tak licznych rzesz zmuszonych, ze rw2|głęldiu na ibralk imiesjka-ń, oldlbywać icod^iennie
kilkiakrotne podróże do miasta i z powrotem.
Gospodarka elektryczna 'w Niemczech.
Ogólna moc elektrowni wynosiła ku końcowi r, 1926ok. 5,7 imilJH. kW, t, zm, o 13,7% więcej nilż. w r. polpnzednitn. Wydajno:ść iakładów elektrycznych obliczana jest na
12,1 milijd. kWh (w r. 1925 11,7 miljd, kWh), wykazując przyrost w ciągu roku o 4%. lWyzyskanie jednak elektoownl
dł
w . stos. do r. 1925 o 9% !(V.lD.I.JNaChr„ Ł e S z, 22),

