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ROK I.

Technicznego

WftRSZRWfl, 31 sierpnia 1927 r.

SIŁY TECHNICZNE w PRZEMYŚLE POLSKIM.
Zadania szkolnictwa zawodowego.
W ciągu miesięcy letnich r. ub. Ojdłbyłem -większą wycieczkę (przemysłową, w cellu (bezpośredniego zaznajomienia
się ze stanem techniki obróbkowej i orjganizacji warsztatoWielj maszych wytwóirani1 masizyniolwyoh iii zarienitowania się,
w j;alkt spasóib plewiono, silę priowajdlzliić w szklolłach zawodowych wykłady i ćwiczenia z obióibki anetali, aby absolwenci

Rys. la — b.
szkół mogli oddać iprzamyisłowi jalknajwiększe usługi.. Ogółem (zwiedziłem 20 fabryk maszynowych i warsztatów mechianiSczlnyWh wiellkiilcb. i małych, niiędlzy nilemi 'Zjnlaioana. część
wytwórni czołowych, i w . wyniku, wycieczki 'nasunęły mi
się refleksje o znacznie szerszym zakresie, refleksje n'a> temat smutnego istanu większości naszycłi placówek przemysłowych, 'konieczności igrań towm ej .reformy i roli, jaką
w niej powinna odegrać Iszkoła zawodowa.

Ne 35

jednak najczęściej olbrzymiej różnicy, jaka istnieje między
. technilkaimi i majstrami w tamtych -przemysłach ,i w naszym. Wiemy wiszyscy, 'że siła urmji nie zamyka się w doskonale, ipracującym :sztalbie i dobrych dowódcach, l«cz
przedewszysttiem zależy od dobrych oficerów miżazych
stopni i podoficerów, t. j . od tych wszystkich, którzy są
1
beapośred,niini wychowawcam ! {prostego żołnierza; to samo
:
da się powiedzieć o .przeimyśde, któremu wewnętrznej tężyziny mile 'Zapewnią naljizldiólifejlsii Jflienawrócy .haaidlolwi, Czy
nawet techniczni, jeżeli nie opiera isię icm na (za.stęipach dobrych majstrów i niższych techn.ików, .trzymających rękę
bezJpośrcdnio na pulsie produkcji u samych jej źródeł. To,
co dziś obserwujemy w naiszym. pczemyśle, w żadnym razie
nie odpowiada jego naturalnym potrzebom; alby zobrazować
to, maijlejrjieij aiiciec arę d;o następuj ąceigo schematu. Na rysubku la wlikłziniy ozitsry ikwaidirlaity, 'których •pcftyierizohtnre i TiOZmieszczenie mają przedstawiać odpowiednio stan ilościowy
i jiaikciśioiioiwy pod wEigllędeim ikwalolfiSkacy!) ziajwadbwych przedstawicieli czterech warstw przemysłowych; robotników R,
majstrów (M), teclinilków (T) i inżynierów (I); kwadraty
te mają odpowiadać stosunkom panującym w maszym dzisiejszym iparzemyśle; widzimy, że majstrowie są bardzo nieliczni i zaledwie (nieznacznie wyprzedzają robotnika swemu
kwalifikacjami zawodowemi, w żadnym więc razie nie mogą
być jego instruktorami: to też pełnią czynności raczej administracyjne, robotnik zaś mniej lufa więcej pozostawiony
jest w siwej ipraicy sarniemu sofciie, Nra niaijstrae jednak rwie
się łańcuch, wtjąjżący poteczegóilnie wafnitwy
pradOtwiniilkoiw
pirlatmysliu, i pirzepaść cafe addizid-a ma^jsttiai od techtm-

Jeżeli wyłączymy z naszych rozważań nieliczne fabryki wytwarzające masowo jeden tylko lub nieznaczną ilość artykułów i jeszcze
mniej liczne, przeważnie nowopowstałe fabryki o zupełnie wyspecjalizowanej wytwórczości, staniemy
wobec znacznej większości pozostałych wytwórni maszynowych o
bardziej lub mniej ujednostajnionej i wyspecjalizowanej produkcji,
które pod względem kultury technicznej pozostawiają
ogromnie
wiele do życzenia. Ze przemysł
nasz kuleje, wiedzą o terri równie
"dobrze kierownicy, jak i ostatni
z pracowników, każdy jednak w
czem innem doszukuje się przyczyń
tego stanu rzeczy i nigdy nie przyznaje się do współwinyj a przyczyn tych jest bardzo wiele.
Podziwiamy organizację i oli
brzymią zdolność' ekspansji przemysłu amerykańskiego lub niemieckiego, widzimy tu i tam wielkich
jego ' organiżatotów, nie widzimy

'
' : • POLSKI MORSKI STflTEK OSOBOWY „GDflRSK". ,
Dwa pierwsze statki morskie do riichu osobowego: „Gdańsk" i „Gdynia" uruchomiło w r. b. przedsiębiorstwo państwowe „Żegltiga Polska". Drugi z powyższych statków odbył w tych dniach pórriyS|nie swą pierwszą podróż z Gdyni
na wyspę duńską Bornholm i do Kopenhagi.
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^kresie, o tyle dil-a grupy techników mnobu, raalz-wiijimy ich
technologami, obcięcie dzisiejszego
programu w działach
maszyn hydraulicznych i cieplnych, eleiktrotechin,i;ki i t. (d,,
'musiałoby być .posunięte b. .daleko, wzamian zaś musiałaby
'zestać wprowadzona w .szerokim bardzo zakresie technologja .metali i najniezbędni-ej^ze wiadomości z organizacji przemysłowej, Alby uniknąć nieporozumień, pragnę wyjaśnić, że
pod technologią metali nie pojmuję tyłko .znajomości procesów hutniczych, mających nawet podrzędne znaczenie, lub
encyklopedycznej znajomości odlewnictwa; nie .pojmują taż
znajomości .obrabiarek i ich mechanizmów, co sianowi mo'że najmniej ważny dział obróbki metali, na którą przedęwszystkiem składają się. b, .gruntowna znajomość narzędzi,
a więc iiloh pracy,. 'wyirolhu ii ilflomlse.twaciji,
zna.jioLukę między majstreim a technikiem i inżynierem w
mość obróbki zwykłej typowych części maszyn i cforóbki
układzie dzisiejszym wytworzyć musiał dotychczasowy stan
'przygotowanej, znajomość pomiarów warsztatowych, umienasiziegio •salklollndjctiwa techniidznieigo woigóie: brak i zlbyt niislkd
jętność .planowania obróbki i wyzyskania obrabiarek i naipoziom naszego ^szkolnictwa rzemieślniczego — przederzędzi. Technolog ja metali rozpada się więc na cały szereg
wszystki&m dokształcającego, brak i niezupełnie właściwy
'przedmiotów, których znajomość idla przyszłego technolokierunek nauczania .naszych .szkół zawodowych zasadniczega stanowić będzie ipodstawę jego umiejętności zawodowych.
go i wyższego typu; .szkoły te, podobnie jak i wyż.sze szkoNa dwie 'rzeczy musimy się stanowczo agodzić: że
ły techndczne, -dotychczas kształciły .przedewszystikiem konbez daleko posuniętej specjalizacji nie rozwiążemy pomyśl.atnuikticTĆiw, kitóirizy zalliuldiniilaili bibra teichmlteznie i byli aaionie sprawy szkolnictwa technicznego, będącej wstępem do
gół słabo obznajomieni z saimym procesem faibrykacyjnym;
'praktycznego urzeczywistnienia reformy 'przemysłowej, i że
umiejętiności tych nie 'nabywali i później, gdyż zachowanie
uczyć trzfiba tych umiejętności, które w pracy zawodowej
autorytetu nie pozwalało im liczyć się od..majstra i roibotnd'będą; przedew.szystkiem niezbędne; to, 'że dana rzecz jest poka, tak iż wressscie ustaliła, 'się tradycja, że inżynier i techżyfceoziniai lub midże być ipożyiŁeiczina w paizyszkuścii, jiiie uisjpranik rsiedzą w biurze, na warsztacie zaś króluje majster, bęwiedliwia .potrzeby .jej uczenia, jeżeli ma to być ze szkodący wyrocznią we wszystkich .sprawach związanych z samą
dą dla innych umiejętnoiści, które napewno będą konieczne.
produkcją, /Czekająca nas .dzisiaj.>reforma przemysłowa, któllMusi być osiągnięta zupełnie wyraźna różnica pozioreijnSe naliczy p.oljimiolwać, jiafco nlŁeoidizloiwIn® zia.s.tą(piienliie .ilsltiniiemów'mięidzy zakresem nauk wykładanych w szkołach zawo'jących. urządzeń mpwemi, techinicznie doskonalszemi, lecz
dowych zasadniczego, czy też wyższego typu, a w wyższych
przedęwszystkiem jako. anożliwie naljlejpisze wyzyskanie urząszkołach technicznych; .niezdrowe stosunki dzisiejsze, o któdzeń . istniefących, wyniajga .z jednej .strony.znacznego podrych .mowa, iprzejawiają się i w tem również, że wydziały
taiesienią' liczebności i Ikwalil&acyj zawodowych majstrów,
mechaniczne obu naszych politechnik liczą parokrotnie więjak z drugiej .strony nietyle ab,niżen.ia, ile ipojgłęfbienia zawocej studentów, niż wydziały mechaniczne wszystkich szkół
dowych kwalifikacyj naszych techników, .którzy .powinni być
zawodowych razem wzięte; chyba każdy przyzna, że natu•jaknajlepiej i jaknajibardziej jbez.po'śr.e'dnio obznajomdeni
ralne potrzeby przemysłu wymacałyby raczej stosunku przez samym procesem labrykacyjnym; bez tego, ujęcie
cilwin.Bgio; niifisitelty, iw in-aslziem sptofeczeńlsiflwlje
is'tnii.e'je nie'słu w kar^by jakiejkolwiek powaiżniej -pomyśilainej
zrozumiały ,,.pęd do góry", którego oiiarą padają ludzie
cji jest nieimożliwe,
,
: ..
nie mający częstokroć ani ikwalifikacyj umysłowych, ani ma• ;.' .: ; .W tych warunkach, zarówno w iprogramach .szkół doterjalnych, ludzie, którzy moiglilby się s'tać wartościowymi
kształcających, jak i zawodowych technicznych, na plan
technikami, gdyby odrazu poszli do szk6ł zawodowych, a
.pierwszy wysuwają .się przedmioty talkie, jak obróbka mektórzy niiej.edmdkawtmile uleigaJĄ w walce z trudnościami! i otali, zarówno odlewnicza, jak kuźnicza i .drogą skrawania,
puBzczają politechniki w pół drogi, sŁraciwiszy czas własny
,jak oibrćibka termiczna i zmajoitnośc twoTzyw; przedmioty te,
i iprzyspożywszy kosztów skarbowi; zasilą oni szeregi „tech^uzupełnione nauką rysunków .technicznych, zmierzającą
ników", chociaż nader często zdołaili zaledwie rozgryźć wyż"głównie w kierunku wyrobienia umiejętności ich czytania,
szą miaifcaniialtykę., z slaimą zaś tteiahJndlką nfte- m&eld jieisizidzie ntilc
'stanowić ipowinny cały nie<mal materjał wykładany na kurluib b. mało wspóln-eigo; dla',przemysłu są więic oni ludźmi
sach dokształcających, które powinny powstawać przedebez żadnych kwalifikacyj. Je.st aż madto zirozunniałe, że ltiWszystkieun iprzy .szkotaich zawodowych.
dtóa cli — z diriuijjlka] stromy — ,stenio)wiią dla psUttoobndk idlbflzyimi :,balast, obniżający znacznie ich ogólny poziom; nadanie
: . 1C0 do 'samych (szkół zawodowych, znaczne .rozszerzenie
>zaś właiściweigo miejsca inżynierowi, w myśl wykresu z
wykładów.i ówiitaz.eń z teichinioilog.ji mdtiaili nie mioiże nile pioicliąirys., ifo, wyimaiga podniesienia iiiżyriiera w jego kwalifikagxiąć, >za sdbą 'tnhoię;o'la p^oigriaimu ina. ininyioh piuiniklfeidh, i- tiultia.j
;ofiarą paść musiałyby ile' umiejętnośćv które" na«zych: fech- . icjach zawodowych, a to da .się osiągnąć tylko przez 'znaczne ..odciąiżenie. jp.oihtech.nik' od ' elementów 'o iniewystarcżająliikó.w najbardziej upc/da/bńiały do iażynierów. Ani na chwiJę nie powinno się .zapoiminać, że zadańiein iszkoły zawodo- . 'cych kwaililfifcacjach i skierowanie go "wprost z 4-ej iulb
:
1
fyi&y-.Ąest dawanie przemysłowi techników .roichu; lut; kon-' i6^ej;; klasy i gininazjalinej do szkół zawodóWyćń.' Niestety/o.'•węgp
pędu
do
góry
nie
.'.stłumią,
żadne" aipele; 'ludzie, jak
"strtiktprów- pómocn.iczy.ich,^ a ; a i e , -samych tylko \ kom,struk•ćmy,..garnąć się będą dojświatła, nie bacząc,' czy nie 'spalą
|torów,; i. io-w ca-tej pełni •,samó.d'ziei2ń.ych. Jeżeli; szkoła za-;
JAtfidiowa ma zadlajaBS 'to' s/pałinlić, ip:awiim,nia być wipinowaidteona . •skrzydeł. - .jNależałolby inaczej ' zalbezipreczyć politechniki
iw.jniej: mó&Wosć..specjalizacji
jw tych idwóch'-.zasadniczyćih i • .pirzed.owym nadmiarem i zasilić tem isamem szkoły zawodo :
|fierumka'ch:—, fabrykacji i konstriukcji, czy to drogą two'-' '•we, letż, ,to; wymaigałolby zutpeWj ' zmiany' w układzie na-.
jrzenia .przy iszlkołaioh niecha,iiicz;nyrcn wydziałów Sjpećjąlnycn,-_' Bzego 'S2?kć)liiietwa; trudno wysunąć to jakp prejekt. reformy,
•jieidinialk nie trnioigępotwstrizyjnać się old nalkir-eSleaifia tak miiego
obrazu, niestety .dla nas zda'się .chwiloiwc' niedościgłego:' szkowych dla każdej .z .grU-p, O ile dla ignt^py konstruktorów wy- ; .iły. średnie,. w 6-ciu klasach giirflnazjaińydh' daJ4''ćałoić/\vy;
•ka, który najczęściej .pozuje aia .inżyniera, tak, iż aniędzy
nimi anów niema 'prawdę żadnej różinicy.
:Na iryislunku lb .przeidisltlaiwiiiolmy yeąi układ' stosiumlkó-W,
d)o którelg.0 witaliśmy dążyć: -wkldizlwny i u podobne ctzłUary kwadraty, lecz inaczej dobrane, lak ipod względem swojej wielkości, jak i rozmieszczenia; uderza tu zarówno zachowanie
fównomiileiwiych ró.żnlilc 'kiwia'1'ifliik.aeyij, jiaik i (pnawaldllwiwy iplo_
dział liczebności przedstawicieli poszczególnych grup; o ile •
układ pierwszy uwaiżać należy za. niezdrowy, będący igłówłią .przyczyną wątłości naszego organizmu przemysłowego,
o tyle drugi układ jest nawskroś naturalny, .nieodzowny dla
zapewnienia .przemysłowi tej tężyzny, o Iktórą przedewszystkiem chodzić powinno.

k

^•n ;;n)ż;,.j4zisiaj)S-Jęi!Z niezibyt •yłęMko pwsun-iętym ••za- '

oigóln.eigo,

t a k

r

1

A

' 3 ' ' ^ ^ M % i & Ą

NOWINY TECHNICZNE

.Na 35

93

STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW POLSK. w WRRSZHWIE.
KONTO P. K. O. 128.

KOMUNIKAT RflDY STÓW.

Odpowiednie karty zgłoszeniowe idołączone
były do ostatniego numeru „Wiadomości Polskrch
•.,'.,
Zjazd Techników.
Zrzeszeń Technicznych", które rozsyłane są wszystkim technikom zrzeszonym. Składka uczestńicW dniach 16—19 września 1927 r, odbędzie , twa wynosi zł. 15, którą należy wpłacić przy skłasię we Lwowie Il-gi Zjazd Polskich Techników daniu karty w Kancelarji Stowarzyszenia (CzacZrzeszonych i Uroczystość Jubileuszowa Polskiego kiego 3—5), do dnia 1 .IX, 1927,
Towarzystwa Politechnicznego. Ze względu na konieczność zespolenia wysiłków wszystkich techniKOMUNIKAT KRNCELflRJl.
:..'
ków ku opracowaniu wspólnego programu pracy
gospodarczej, tak niezbędnej dla podniesienia wyKancelarja Stowarzyszenia uprasza P, P.
dajności i skoordynowania prac różnych dziedzin Członków o łaskawe wpłacanie składek członkowżycia gospodarczego, związanego z techniką, pożą- skich do Kasy Stowarzyszenia lub na rachunek
dany jest jąkiiajłićzniejszy udział w Zjeździe i dla- nr. 128 Pocztowej Kasy Oszczędności, P, P, Człontego Rada Stowarzyszenia Techników Polskich w kom zalegającym z opłatą za 2 kwartały r, b. i zą
Warszawie zwraca się do Członków z prośbą o lata poprzednie, zostaje wstrzymana wysyłka
nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa,
„Przeglądu Technicznego",

DZlflŁ

INFORMACYJNY.

Z bliższych informacji o poniżę") podanych posadach korzystać mogą członkowie stowarzyszeń, zgrupowanych.
w Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych, zwracając się o szczegóły do Kancelarji Sio-waizyszeaia Techników (Czackłego 3/5), a nie do Administracji „Przeglądu Technicznego"
Uprasza się Szanownych Korespondentów o nadsyłanie znaczików pocztowych ma odpowiedź., <
POSADY WAKUJĄCE!
1'62—AmdMŁekta miejskiego poszukuje Magistrat m. Zdotibtuiuwa drqgą konkursu.
164—iBlżyriiena-mechanika i pedlagoga, .do. zonganizowaruta
inowobudującej się szkoły i jej samodzielnego prowadzenia poszukuje Rada Opiekuńcza Szkoły Rzemieślniczej,
166—Inżynier-mechanik z pralkltylką kolejową, rneohanfilcziną
poszukiwany do objęcia posady kierownika wydziału
kolejowego oraz wykładów przedmiotów, związanych
z kolejinictwem w Średniej Szkole Technicznej.
(168—Technicy buidowlairui olblzttiaijimieini d<o{k'łaid,ntie z kosztorysowaniem, pomiarami, kreśleniem i prowadzeniem
roibót potrzelbni io- fabryki w mieście prowincjoiłalnem w pobliżu -Warszawy,
170—Iniżynlierów-SkonistruktoPÓiW lufo Techników (imłodycfe)
, dla opracowywania projektów urządzeń mechanicznych i konstrukcyj żelaznych — poszukuje poważna
firma,
172—-Tiechnlilk-mechanik, młody, iposlziulkiiwalny jaiko aJk.wii.zytor do przedsiębiorstwa przemysłowego. iNiezfoędna
•znajomość języka niemieckiego.
174—Inżyinier-imecihanilk vposUulMwia'ny nia stanowisko kierownika krochmalni i syropiaTni. Oferty a wyszczególnieniem żądań kierować do Kancelarji pod nr, 174.
176—Eierwwniika odlewni żelaza z dłuższą praktyką '(o
-ile miożmościi samotnego) dobrze .dfcznajinioneigo z techi ' nliką formowania i odlewnictwa — poszuikuje fabryka
maszyn, w Małopolsce.' •:';'
'
•""• •*''-'• .
, ,.
178—Inżyniera-Warsztatpwca zdolnego i energicznego ze
znajomością odlewnictwa ria stanowisko' kierownika
ruchu poszukuje odlewnia żelaza i fabryka maszyn.

180—Technika, specjalistę w dziale ogrzewniczym i wodociągowo-kanalizacyjnym, poszukuje firma z Poznania.
182—Inżyniera-Mechanika z praktyką w dziedzinie urządzeń maszynowych w tartakach poszukuje Dyrekcja
Lasów Państwowych.
184—Magistrat m. Wilna ogłasza konkurs na posady: a) Kierownika robót kanalizacyjnych; b) Werkmistrza elektrowni miejskiej i c) Architekta miejskiego. '
POSZUKUJĄ PRACYi
73—Inlżyniier-technolog, imechalnlk i elefobroteichlniłk ze znajomością techniki cieplnej i organizacji pracy, posiadający 18 lat praktyki na kierowniczych stanowiskach w przemyśle maszynowym, węglowym i cementowym — poszukuje posady,
.
' : , •. .,-..
75—Inżyinier-.bii!d>o-winiczy, póiradaljący :języlk'i, z '18-fliatnaą
praktyką, poszukuje samodzielnej posady w dziale
ibuidowy dróg, mOiStów, kolejfflićtvifal wejdzie do poważnego przedsiębiorstwa; stałe miejsce zamieszkania
, .' w Warszawie esweinf," rozjazdy. • - > - •
.•••
77—Miechanak, albisołwemt Poili t, Wiatoziaiwslkłej z 9-JHiŚsięczną praktyką falbryczną {6 miesięcy w Niemczech))

Bydgoska Fabryka Maszyn H. LOEHNERT11.
'•••"•

Bydgoszcz, Gett; Bema 10." '
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NOWINY
towaniem .do studjów uniwersyteckich; z szóstej Masy, a'depci tech.niki idą do szkól zawodowych typu wyższego, skąd
po trzech i pól latach wychodzą jako technicy; obowiązkowa pralktyka półtora do dwóch lat, będąca -pracą zarobkową,
daje technikowi prawo wstąpienia na 'politechnikę, która w
ctoą,gu iraecfa kit urlablila .go na kiiżyiniiisna, t. z:n, techmilka o na'jwyiższych kwalifikacjach, czy to czysto technicznych, czy
ło przemysllawo - adlmiilniilstracyjmiycih.
J-edimoislbki wątłe nie
'Z-dobyłyby się ma rzucenie już zajmowanej posady, tak .iż
do politechnik garnęliby :pię w-stosunkowo
ograniczonej
liczbie ludzie o najlepszych kwalifikacjach; poziom politechnik podniósłby się znacznie, tak iż dawałyby one krajowi
prawdziwych pionierów- techniki i przemysłu; szkoły zawodowe zasilałaby kraj obficie technikami o niezbyt wysokich, ale idibislkcmlaile tilgituiriibołwalny.ćli kreraJMiilkiajCJiach.
iMe to są .na dziś ma-rzenia, — myślmy lepiej o rzeczach możliwych, o których wyżej była m.owa, o reformie
'programów >szfłtół zawodowych i o możliwości specjalizacji
•w ich ramach oraz o tworzeniu szko.lnicitiwa dokształcającego,
'
iMusimy snobie uświadomić, że wciąż jeszcze dzisiejsze
'szkolmictwo techniczne jest dostosowane do. potrzelb przemysłu z dnia wczorajszego,' gdy technika produkcji nie była nlaiuikę, raiczteij 'kuinlsizłam srzietmilolsiłia; ad' technika nlie wyTnaigano nic innego, jak gotow-ągo -projektu przedmiotów fabrykowanych, z olbrólbką radził sobie robotnik sarn; wystarczało więc, jeżeli technik wiedział, co obrabiarka wykonać
wo>gó'le może, afoy nie wymagał od niej niem'Oiżliwaści. Dzisiaj przemysł 'schodzi aia inne drogi: procesy fabiykacyjfle
'przestały być kunsztem i stały się odrębną nauką, wcale nie
'głupszą niż wytrzymałość mater.jałów łulb części maszyn,
'jeno młodszą i bęjdącą jeszcze w powijakach,
'Chodzi więc tylko' o to, byśmy uznali, że nie należy cteiekiać z reiłoitimą szikdllntilaŁWia ziawioidlowelglG', aiż siłą pirSEe•mysł nasz przeobrazi i będzie potrzebował tych zrefocmowa.nyoh tecihnlikórw, feoz; piflzecliiwinliie, że itefchnlitkióiw łych musimy
dać mu j.uż teraz, mimo że ich narazie jeszcze nie potrzebuje, jialk to niestety nlilefkttarz-y irwitendlzą, gldyiż beiz snaioh miiie
•zdoła przeprowadzić swojej reformy w całej rozciągłości
i raczej ulegnie w nierównej waftce z przemożnym przemysłem zachodu.
:..-•
Ini. W. Mosiyński,
Nauldzyaiel P a ń s t w , Szlkoły Bud!, MaSzym w Potsnainiiiu.

1927

TECHNICZNE

KONGRESY i ZJAZDY.
Międzynarodowy Kongres Naukowej Organizacji,
ten,, jak
\ivż
sięę w RzyKóg
j
\ domosiiMiśimy,
y,odbędlzie
ę
y
P
Z
j d Oibeijimiuje
b j j
l inzeiśfnl'
' ia|, 'PirtJig.pami
'mlie, w dln. 5 — 1
11 'W
Zjiaizid'U
spnaWy naulkoiwiej OTjJainiizaojii' w pnzemyśle, rolnictwliie, hanidilu., urzędach i •ilnialytiucjach użyileczinośoi p.ublieani&j wraz
w gosipfldiaiiisitwte .dtoumowem.
Ddeigadja pidlslka na Ka.iiig.reis, ivlav,o.rzania przez Pc-1isikli Kaimiillelt Naiulkawej O.ri(ja;niiz.a'cj;i, wyiJŁi/.cliżii już w tych
dnilaich w liiczinyan sUfiładtette, z, pmof. K|( Adamiedkiim na czele,.
Zebranie Komitetu Wykonawczego Wszechświatowej
Konferencji Energetycznej.
Zjaad Kicwniltełiti Wyikolniaiwc'z.eigto: W. K. En. oidlbęldziie się.
w ml'.)eijis:coiwo.ścii Belkijgiio (Wtacihy) maid jeiz. Co.mo, w dń.
4 -— 11 wraeśniiia, N.a piorządku d!z'ien«iy;m oibrad będą sprawy realizacji .uchwał zieHzłloir.oazinieijJo Kioingiries-u w Bazyleii
(p. Spir, i Prace PjK.Enl, PnSseigil, Teohn., t, 65 (1927), str,
i
l
339 i maist,) oraiz lp,rzysizłion<oiciz,negio Koinigiresii Paliwowego
w Lonldyinde.
1
będą w
• Poltsid Ktoimillelt Bnerigatyciziny reprezcmlomać
Bella.giio pip Łn.ż, L. Tioilłbozlkb i Iraż. -K. Siwidki,
2-gi Zjazd Techników Zrzeszonych,
J a k już dioinolsilliiiśiny w in>ais!ziam ;piiśimie-, odbędzie sr.ę
w r, b|i, w din. 16 — 18 wraeśaiiia, 2-ig.i Zijiaizid' Techników Zrze.szoiniyicii we Lwicwie, ZjiaMd -będziiie piotacziomy z obchoidein
50-kicia T-wa PiolMlteclhniazineigio Ijwoiwiskite.go..
iRofeirady ajatadołwe tmiają .pnzieiwaiżsniie charakter golspodiaircz.O'-slta'tylS'lyiazmy i .omiaiwiiają .szereg dzieldzin .gospadaTs|tw,a 'krajowego, padając ioh sttain Oibeony i potrlzeby. Opraclowamie 'są im], iiin. zaigaidimiejniiiai: ikldmunikaicyij (kioil^jiMdtwio,
'dinolgi totoiwe i WiOidine), ipiKzieimyisiłu nietiailoWĘg.o, wiłólkienini'czeigo, maftoweigio, 'paipfennlioaeiJoi, .kajnitemianisilciegOi rolnego
100-lecie cukrownictwa polskiego.
Pirzeimyisł oułkirowiniiozy lOttigOfflilatfje w dmiach 1 — 3 wnześndia r. b, ofbchóld lOO-ileŁnlśeij TOiClziniicy siweigo isliniienia. Unodzyisitlości tego obclioidiu połączone będą zse Zj'aiz.dem (IV-'ly|ni)
Culkroiwiniiikóiw, ma kitóirym wyigliasaiaire bąidą Teferatty
li S'liaji tslfioaomiiclzin.y aUJkinoWmioDwa — prezes J,
j l lj y
2. Rząjdy a oulkiieir — dyr. Dr, T, D.riziaiżidżyńsiki',
3. Zalryis hifetoriji oukirdwinAdLiwa w Polllsce — red,.
i
2. Pwzyitieimbell,
4, 'Nowe p r ą d y w .dhetmijii cuiknorwlniiciz>ej — proi K. S m o leński.
5, Kairtel oulknoiwtnicizy polski a im. kairtelc cuikr. w Bu~
iroipie — W. Oisitemi-iSadkian!,
Piolsiileidlzertia. Zjiazldu adbyiwać siię bęjdą w gmachu Stów,
Tcwhinlików -w Wacstoatwiie.

PATENTY polekie
są

do odstąpienia, względnie licencje z nich do udzielenia, mianowicie:

Patent Nr. 89 firmy Chemiscbe Fabrik Arthur Jaffe
w Berlinie na „Sposób wytwarzania pochodnych organicznych jodku, Wapnia1'.
Patent Nr. 103 p. Emila Hannemann w Hermsdorf na
„regulator poziomu wody w kotłach paro-wych".
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Patent Nr. 105 p., Emila Hannemann w Hermsdorf na
„ Osądzenie osi dźwigniowej do przenoszenia ruchów pływaka, błony i t. d.".
, Patent Nr., 357 firmy: Guiseppe de Micheli & Co we
Florencji na „Urządzenie do opróżniania,
czyszczenia i napełniania kotłów parowych".
1
Patent Nr. 478 p. Waltera Edwina Trent w Waszyngtonie na „Sposób traktowania materjałów".
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Patent Nr. 572 firmy: Nathan Institut A. G. w Ztirichu
na „Sposób i urządzenie aseptycznego/ochła;,
dzania i przewietrzania brzeczki piwnej oraz
odprowadzania mętów".
Patent Nr. 609 firmy: C. Wunderlich & Co w Dreźnie
na „Ciała wypełniające".
Patent Nr. 350 p. Alberta Winands w Gera Reuss na
„Instalację kotłową z jednym lub wieloma
przedniemi i tylnetni kotłami".
Patent Nr. 2346 p . Ernesta Blau w Raciborzu na
„Suport do obróbki krzywych powierzchni".'
Patent Nr. 4069 p. Rudolfa Graeffe w Brand-Erbisdorf
- na „Sposób wyrobu z torfu materjału, nadającego się do budowy i celów przemysło'.>.''••.•"•
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