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Dodatek do Przeglądu Technicznego
ROK I.

WflRSZAWfl, 21 września 1927 r.

ORGftNlZflCJAIPRflCE
STOWARZYSZEŃ TECHNICZNYCH*)
iPuziectoodząc z 'koilei óia niiemieclkieg© Stowarzyszenia
Lniżyiniiarów (ViDI), zaznaczamy przedewsizystlkiem, że ottiganteafij.a ta liczy obecnie .ponad 30 000 .członków i składa
— poza -centralą berlińską — z 5il stowarzyszeń otoręs ję
golwycb (Bez<iir,kveir«iin.e) i 28 grup mieijiscowych (Oirilisgruppen), t. aa, posliada niejako 79 filij, w tylłuż miastach, StowarzyKiZienie posiada swój główmy orjgan w postaci czasopisma Zeitschirift d. Ver, deuitseh. Inigeinieuire i dodatkowe:
i
go — V DiI-Nachiri oht«n, ('Olbydwia — .tygodiniM'), iktóre są
r.olzsyłane wszystkim członkom, opłacającymi slkładlkę ('gdyż
koszta prenumeraty wichoidzą do składki, t, zn. pisma te są
— jiajk się to u nas .mówi — p i e mum e i r o w a me p r z y m u s o w o (ze zttiiżlką 25%). Pirócz tych dwu oza.sopis.m o
świaitowiej sławie, Stowarzyisaenlłe wyidaje jeszcze 10 nie
mnicij zmanydh pulb;liilkacyj, miŁanoiwicie: „Technik unld W'irt®óhaft", MMasiohineobau", „Zeutiadhr. .fur an,g. Miath-ematik
uimd Mechamiiik", „F.oir&chuinigsaTbejiten auf dem Gebiete d&s
Jnigenie-iMiweisems", „.Zeitscihlilft fiir MetalllauiMde", ,,Archiv
fiir Warmewirtscibaft",
„Teohwiik iln der Lan.diwlirtischaft",
„Techrailsche Zeitsctoriltemscbau" 1 ) , wreszcie — w jazy ku
awigiielsikŁm i hiszpańskim — „Engiiineerinig Proigness-" i „El
Proigreso de .la InigeBlierta". Pisma te są zbyt ,z,tiane i cenio1ne iprzez teohmńlków -wiszyisltlkibh kraijów, byśmy polczebowaJi je bliżej charalkteiryiziować, .Podkiieślić tylko praigmiemy nozamiair prac wydawnjiczych Stowarzyszenia i kanicentradję lBntu czaisoipiiism w jediniej organJizaidji, jafco rzecz
i
-godiną naśladowniiotwa. Dz ia.t wyidawniczy
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się nadto wydafwaniem 'książek tedliniczn,y;c.h, d w
•jakim to czynii zaikresie, niech świadczy fakt, że w r 1925/26
wyidal 41 dtedteł, w r. ulb. — 30 dzieł i 10 br^iszur. Wiroszcie
a dziaiłem tym łączy się ksiię.garrnia techniczna, prowadzona przez Stowarzyszenie, oraz wydawnictwo p. f. „BouthVe'rlag", zajmujące aię 'OgilaBzanlem materijałów normalizacyjnych .i .roani, ilnstruikcyj, opiracotwywanych przez poszazeigólue Komitety Stowa.rzyiszetiia.
iBilbljiotdka VDI .posiada pirz^szlo 12 000 tomów dzieł
technicznych, 3500 tomów czasiOipisin, ok, 2660 dyssertacyj
i ogroiniiy zbiór ikataloigów
przcmyislowych. .Gzytelnię
;
w ciągu r. ub,, odwieidizlłiO 9000 o sób, ilość czasopism .przechodzących przez czytelnię tygodniowo- wynosi 800. Zbiór
:
£iilmów techaiiiicziiych w Stowarzyszeniu abeJTUuje 536 fil;
mów, lctóire są wypożyczane szikotom i t. p.

Co isiię tycay 'kinych idziiałów pracy SCowairzyswen-ia,
zaznaczyć należy, że 'cenltrala i organizacje tfkręjgowe wyka^ulją żywą dzialailność naukowo-techniczną. Wyraziła się
ona w r, ub. m. !im. w zonganizowaniu, w isamych tytko oddziałach prowincjonallnych, 3S5 zebrań odczytowych, z których ok. 260 były omówione luto wydrukowana w czasopismach StorwaTzyszenia. Oh a ralkteiry styczne są też cyfry,
dliiisitrujące rodzaj poruszanych tematów, widztuiy bawiem
z nich, że przeważają w nich zagadnienia ozysito techniczne, wzigl, naukowe, natomiasł .spirawy goslpodarcze są —
p
w przeciwieńsitw^ie d o dążeń, panujących w uiiektórycii naszydh kołach'— omaiwiiane bardzo rzadko, Tak więc i p . w r ,
ub. odczytów dotyczących maszyn T.oboozych wygłoszono 10,
a stron cm ji—7, budowniatwa—20, orgaji;?adji warsztatów —
32, górnictwa i hiuteiottwa — 1,2, paliwa •— 14, 'kotłów i palenisk — 15, maszyn i turbin parowych — 9, eleiktro-techoiilki — 20, kolejniotwa (parowozy) — 1, urządzeń wyła*1 Doikończenie do atr. 100 w Nr. 37 z r. b.
J
dunlcowo-przewczowych — 10, gazownirtwa i "wodnciąjgów.
) .Czasopismo to omawia prace drutowane w486 wy— 5, biigóeaiy i techniki .satóaT-nej — 3, zagadnień itniżyjnieirr
idaw.nictwaoh całego świa'ta; w t«j liczbie opracowuje 317
pism niemiedkidli, 33 anlgielsiki-e, 43 amerykańskie (St. Zj.), isllmah — 6, chłodnictwa -— 1, siMków i siłowni — 22, rol1.7 h'aHQU&kidh i beligij.skich, 11 austrjackich i in, a mię- nictwa — 1, hisłoryczmio-łechmicznyiCih —. 10, techniki odzy niemi 1 poilsklie: „Przegląd Techniczny". .

:•

Przykład nowoczesnego budownictwa miejskiego.

. :
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Zabudowanie ulicy w nowej dzielnicy Paryża.
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założono komisją t e c h n i k i m a l o w a n i a
(Aastrichświetleniowej — 6, części maszyn — 3, badania materjatechnik),
która
ma
za
zadanie
wniesienie
promyka
wiedzy
Jć, w _ U, matematyki i mechaniki — 1, techniki porniaw tą dziedziną, traktowaną dotąd w spo'sóib rzemieślniczy,
óW
•
—
9,
nionmalŁzacji
—
9,
fiizyki
techirn.
i
cberajii
—
10,
r
Z 'kolei musimy nadmienić o ,pracy szeregu organizapsydiatecfanilki1 — 2, pirawa i zarządzania — 1, oikręłowcyjj
istniejących w łonie VDI, jalko jednostiki samodzielmictwa — 1, spawania — 2, kosztów własnych — 1, zagadn,
ne,
Luib
zorganizowanych przy VlDL Są 'to: Komilst Normaspołecznych — 3, technologii — 14, wlóikitenmiictiwa — 2,
lizacyjny, Związek Inżynierów Warsztatowych (wspomniaszkolnifctwa — 9, komunikacji (ikolejs, samochody, tramny już AOB), Komfcja Techniki Rolniczej (ATiL), T-WO
waje, loŁniotiw.o, żegluga) — 20, gospodarki cieplnej — 22,
Metaloznawcze, T-wo Biudowniczn (D. Gesellschutt [iir
gosip. wodnej — 8, matenja.fciiZinawsiiwa — 10, zagadn. goBauiingenieuTwescn), Komitet
Sziko lnic twa Tcchn.ioanego
spodarczych — 8, ró-żiniych — "22, spraw
zagranicznych
(DATiSCH) i Związek M^terjailaznatwozy (D,. Ve.rtoand f. cl.
(przemysłowych) — 13.
Matoial.pmfungfin ,dt-r Tedhnik). Wszyisitik.ie one prowadzą
iNaidtd zorganizowane są kunsy dla imżyaierów, doty-szeroką
działalność wydawiiiiczą, upiracowujac bądź to inczące: obliczania akordów, 'obliczami a czasiu obróbki wostrukcje
warsz-taitowe, bądź tablice normalizacyljne, bądź
góle (Refa-Kursius) i ta,
instrukcje sz'kolne, bądź w-reszoie wydając własne czasoObok tego stamanfem Stowarzyszania organizuje się co
pisma (Z. I. Metallkunde o-raz Tcchnische Erziehung). Nietydzień dwa wykłady podawane na drodze radjofanijd; jedlotóre, jak T-wo Metaloianawcz-e, dzielą sie na szereg kone są wygłaszane pirzez wybitnych iaażyinuerów i poruszają
misyj, w których odbywa sśi; praca dotycz, własności, metematy aktualne dla techników odip. pTizygotowanycih, drutod obróbki, przepisów odbiorczych i t. d. poszczególnych
gie — przeznaczane są dla szerszych kot słuchaczy i utrzy••iMtaJi lekikich, wiele prowadzi badania natury naukowej
mywane są na poziomie ,pOjpu<larnym.
(T-wo Metaloznawcze i T-wo Budownitezs, również złożone
Działalność ma.ukowo-foadawcza
ześrodikowana
jest
z szeregu komisyj).
w Radzie Nau'kowej (Wlissenschaltlicheir Beitał), złożone]
UrwJieńozcniem cale-j U\\ rozległej organizacji fest i.
z 12 członików, wybiltnych [actiowców -różnych dziedzin, pod
zw.
Związek
niemieckich siowanzyszeń naukowoJtecihniczprzewodnictwem kuratora. Zadaniem Rady jest czuwanie
inych, istniejący od 10 lat i obejmujący 28 stowarzyszeń,
•nad życiem naukowem Stowarzyszenia, pobudzanie do prac
lliczących ok. 100 000 człioników. Z pośrad prac tego Związku
3:>adiawczych i ich siubsydjowanie, udostępnianie środków bawymienić mależy wydawnictwo znanego słowniika w 6,wz>gl.
dawczych (tprzyrządów, personelu pomocnicz-ego, maierjar
7, języ!kach p. t. „Ilhratn, technische Worteifbiioher", orgatów i t. d.). Rada tworzy szereg kcrrwsyj do oiptracowywania
nizację niektórych wystaw ogólno-technicznych i ikonigrezagadnień specjalnych, na.twry teoretycznej i teehnioloijjiozIPÓW, utrzymywanie centrali pomocy 'Szkolnych dlła szlkół
jiej. Niektóre z komisy j tak się rozrosły, że przekształciły
wyższych i średmich (lechiiiiicznyoh i' Jiawet ogókio-ikształsię na odrębne jed!iios,tiki w Łonie Slowairzysizenia; taik było
cących) i i. ip.
nip, z komisją teohntiikti rolniczeij i organizacyjnojwarsztaiPowyższe krótkie zestawienie organizacji i prac slotową, 'które tworzą •cbEaniie organizacje p. nazwą: „Teohniik
warzyszemia inżynierów niemtieokklh daje nam zmów obraz
ui der LandwŁrtschaft" i „AiAeksgemeiinsohait deutscher
'podobny do cpiLcanego w zeszycie poprzednimi, lecz może
Betirielbsiingenieitiire" (ADB).
nawet potężniejszy, ogromu pirac, jakie są prowadzone przez
Badania 'dcikonaine przez poisizcze,góln« komisje lub oomówiiOiiiE tu oirganizacj-e tecliników. Insitytuicje te mogą
isoby są ogłaszane w wydawnictwis „Eoirschungsheiten" lub
posiedzieć o sobie, że przynoszą duży pożytek kaiżda siwein. pismach Stoiwarzysizieflia. Nie mogąc z braku miktjsca
mu krajowi, przemysłowi i nauce ogólno-.światowej. I cdi
wymienić wiszysłkich
bodących w opracowaniu tematów
prace nie ogramiczają się do poip-ularyzowaniia postępów
naulkwwych, podamy tu tyllko główiniejsze zagadnieinia, jalechniikii, praez inne narody dakonaaiych, lub do zagadnień
tóemi się z-ajinmiją ikaniifsje Rady Naukow&j. A więic k o •o znaczeniu matem, jak .npi, ,,'ytti! inżyniera", roztrząsany
misja
b a d i a ń c i-ep liay c'h (Warmeforschuinig) o>pranaiprz. w nieWóirych naszych stowarzyszeniach. Ona same
coTMWJe zagadnienia przewod,niktwa ii promieniowania ciewykuwa.ją nowe dirogi ipositęipii i dzielą się swemli zdobypła, spalania i i. d., jalk mp,: ciepło parowania wody poczami — za pośred'nicilwem szeroko rozwiniętej i troskliwyżej 10 a/i przenoszenie ciełpfła w warstwach powietrza
wie podtrzymywane') ('przez przemysł i techników) rprasy
iprzez konweikcję; oieplo' wtaiściwe pary wodnej do 120 ał;
— z szeroklitemi kołaimi inżynierów.
irozlpylanie ciężkich ollejów; oiblliczaTiie zasobników ciepła
zapornocą wykresów; prz«wo|dność metali -w wysokich tempera torach; piroimieniJowanle .nrateirj^alów dio budoiwy pieców
w wy.soifeioh t-eniiper.aturac'li; krąiżenie Wiody w koitiach V w,
SPRRWfl DRÓG WODNYCH W POLSCE.
fcn. Na osita^nim zjeździe- ikomisji w T. ulb) wyg'1'oszono 19
Zagadnienie rozbudowy dróg wodnych w Polsce jeist
refeiratów. KomlŁsija d>ir<gań ,mi.ec >h am. i. c:z.:n yich ipirożywo omawiane w nasa-ej .prasie technicznej, stanowiąc niewadzi badania drgań poprzecznych i podłużnych wys-olkiej
wąhpiiwie problemalt w|ażny dla życia goispadwczafo kraj'ii
częstotliwości oraz pomiiairy gaśjiięoia drgań w różu. matei wciąż alktuaby, wobec tego, że spraiwa niemal nie ru«za
•rjałach do budowy maszyn. Eo-mislja h y d ,r ani'1 i c z p a ,
z mii^eljisca. Często przytem w dys!kiuisji wspomina się
niedawno zorganizowana, pracowała nad <vtj ddinostaljiriieniem
sprawozdanie, złożone w r, uib. przez Komfcję Rzeczozmawanakowniotwa, .nastĘipnie podjęta prace dotycizące przepłycćw Ligi Narodów, w ,sprawie dróig wodlnych w Polsce, dowu przy końcach łapatelk luifibin wodnych, tarcia cieczy o cystępiu do mciorza i transiporrtu węgla do portów polskich. Polinld;ty wlirujące, badania ,pomip i sprężarek wirnikowych,
nieważ Eiprawazdainłe to, O|gfoslziota.e w języku francuskim
.przepływu prz-ez zawoiry pomip, krążenia wody w kotłach
w r. b, *), nie jest znane szerszym koiłoun, biorącym udział
;i w. in.
w rozważaniu sprawy powyższej, przeto zamieszczamy tu
Komisja t e c h m i i k i i s p a w a n i a
zajmuj-e się zastreislzczeinie tez rzeczoznawców, ujęte przez nicih we wstęgad-nii«niem przygotowania zawodowego1 spawaczy oraz mepie ich sprawoz/dania. Korzystamy przytern z użyczonego
toldami badatnia sawów -spawanych, a nadto badaniami strony cliemicznEij i filzyCzin-dj .pTzełbi-egii slpawaniia.
Komisja
*) Societe des Nations, Commission consultative ettechk o t ł o w a bieiiz« ddziiał w apraoorwaniu przepisów kotłotiiątte des Communications et du transit. Rappot du Comite
wych OTSZ 'Opiracowuje liczne referaty, dotyczące: palenisk
d'experts mis a la disposition du Gouvernement polonais par
la S. D. N. sur le programme d'etablissement des voies naviwody zasilającej, tpo'dgrzewaozy, oparte na badaniach
gables en Pologne, 1'utilisation des debouches maritimes et
przez członków komisji dokonywanych. Wreszcie niedawno
des voies d'acces a ces debouches pour la traffic charbornier.
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STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW POLSK. w WARSZAWIE.
KONTO P. K. O. 128.

KOMUNlKflT RflDY.
Rada Stowarzyszenia zawiadamia P.P. Członków, że w dniu 7 października r. b. odbędzie się pierwsze
posiedzenie odczytowe w bież. sezonie zimowym. Temat odczytu podany będzie w następnym numerze.
Jednocześnie Rada prosi Koła i Wydziały o wznowienie swej działalności.

DZIAŁ

INFORMACYJNY.

Z bliższych informacji o poniżej podanych posadach korzystać mogą członkowie stowarzyszeń, zgrupowanych
w Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych, zwracając się o szczegóły do Kancelarji Stowarzyszenia Techników (Czackiego 3/5), a nie do Administracji „Przeiglądu Technicznego"
Uprasza się Szanownych Korespondentów o nadsyłanie znaczków pocztowych aa odpowiedź.
POSADY WAKUJĄCE:
186—Inżynier-Mechanik na stanowisko kierownika warsztatów Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej poszukiwany
natychmiast.
188—Inżynier-Architekt poszukiwany na stanowisko inżyniera miejskiego.
190—Konstruktor z dobrą znajomością urządzeń transportowych i dźwigów — potrzebny.
192—Inżynier-mechanik na stanowisko kierownika warsztatów ślusarsko-mechanicznych i stolarskich (do zorganizowania oddziału samochodowego) poszukiwany do
Państwowej Szkoły "Rzemieślniczo-Przemysłowej.
194—Dla młodego inżyniera-mechanika ze znajomością języka niemieckiego wakuje posada w biurze technicznym.
196—Przedstawiciel (może być firma) do reprezentowania
jednej z poważniejszych wytwórni francuskich, fabrykującej aparaty i maszyny dla przemysłu piekarńianocukierniczego — poszukiwany.
198—Inżynier-chemik (pierwszeństwo dla kandydatów z praktyką pedagogiczną i znajomością przetwórstwa owopów
i warzyw) poszukiwany na stanowisko dyrektora Żeńskiej Szkoły Przemysłowo-Handlowej.
200—Potrzebny jest inżynier-mechanik lub budowniczy
(technik-mechanik) jako wykładowca w szkole rzemiosł budowlanych przedmiotów technicznych, rysunków zawodowych, ewent. do kierownictwa warsztatami.
202—Wołyński Urząd Wojewódzki ogłasza konkurs na stanowiska: a) Kierownika Oddziału Budowlanego, b) Inspektora Drogowego, c) Kierownika Państwowego
Zarządu Drogowego, d) 3-ch Inżynierów na stanowiska referentów, e) Inżyniera Oddziału Wodnego,
f) Zastępcy Kierownika Państwowego Zarządu Drogowego.
204—Technika lub Młodszego Inżyniera do projektowania
centralnych ogrzewań, kanalizacji i wodociągów —
poszukuje firma z Poznania.

206—Poszukiwani od zaraz samodzielni Konstruktorzy do
wydziału konstrukcji żelaznych i budowy zbiorników.
Oferty z odpisami świadectw nadsyłać niezwłocznie
do Sp. Akc. W. Fitzner i K. Gamper" w Sosnowcu.

iRedaikcji przez Minister j urn Spraw Zagranicznych egzemipikwza pracy rzeczoznawców, która — jaik słyszeliśmy —
ma być ogłoszona w niedługim czasie w przekładzie pol-

w całej jego rozciągłości, mian. również co do metod technicznych nadających slię do zastosowania do regulacji, Wisły i oo do budowy kanału wschód-zachód1, jak również co
do ogólnego -zagadnienia dostępów Polsiki do nior^a i j.eij.
•dróg do portów dla dowozu węgla; wre-szoi-e co do o-suszeiniia, bllot na wschodzie Pofeiki i co do zaopatrzenia w wodę
Górnego Śląska.
Dla dania odpowiedzi na tak rozszerzony temat, odłbyiBśmy ;podróż prz-ez całą P.otókę Wisłą, od zagłębia G.Śląskiego aż do morza, kanałem Bydgosklim, Wartą, i wzdłuż
trasy kanału węglowego, do portów w Tczewie, Gdańsku
i Gdyni, ,ja3t rówini-eiż i na Polesie.
Sprawozidataie ninii-ejsz-e omawia sprawę najpilniejszą
— wyzyskania dostępów do morza dla przewozu węgla
i dróig do-wo&u tegoż do portóiw, jak również całokształt zaigadnieinia stopniowego rozwojiu sieci dróg wc-dnych polisSkiebli Twierdzenia i winiosiki sprawozdania uchwalono jednomyślmie przez podlpisanych, iak że stanowią one ich
wspólną opiinję.
Wipierw nim pprzystąpimy do omówienia szcz-egółowego, uważamy za stosowne wypowiedzieć wnioski, do jakich
doszliśmy.
i'P.o-1'slka, ze wag.lędu na swe wariunki afog-raticzne, leli—
matyczne, hydrologiczinc, nadaje się szcz-ególnie dobrze do
•utworzenia dobrej sieci dróg wodnych.

Wstęip omawianego sprawozdania brzmi jaik następuje;
„W wykonaniu uchwał Korferenoji Genewskiej z r.
1'921, ilcamisja d'oradczo-tecliriicz,na w spr. komlunilkacyj
(i tranzytu postanowiła przeprowadzić ankfetę o sytuacji
•ogólnej żeglugi śródlądoweij w Europie.
W odpowiedzi na tę anlkieitę, Rlząd polski wyraził życzepie uzyskania zdania komitetu, złożonego z inżyinierów•speejaliistów, co do utworzenia dro.gi wodhej, łączącej Gór,ry Śląisk z Bałtykiem, z odgałęziefliiamA na wschód i na
zachód:.
iKomiiltet ten. utworzyli z pip,: J. C a s e (Amerykanki),
b. dyrektor Robót pulbL na Filipinach, inż.-doradca T-wa
Ulen and Co,, G, P. N i j l h o i i (Holender), b|. iażymier Zarządu dr, wodnych Holandji, iin,ż.-do>r.adtea; H. W a H e r
(Francuz), iniż, naczelny Diróg .i Mostów, dyrektor dróg
wodnych" i portów morskich w Min, Rab, P.ulbl. w Paryżu.
Udaliśmy się do, Polski 29 cizarwca 1926 r. Od chwili
i-atka.ccia się z władzami polskiemi, początkowe zadanie
nasze zostało znacznie rozszerzone, gdyż Rząd polski zechciał zaszczycić nas zapytaniem o na>s'zą opinję co do zagadnienia regulacji i ulepszenia polskich dróg wodnych

POSZUKUJĄ PRACY:
79—Inżynier - -Mechanik z dłuższą praktyką w zakresie
budowy wytwórni cementu i sztucznych nawozów oraz
ogólnej budowy maszyn, zmieni posadę. Posiada języki obce.
81—Inżynier-Mechanik z 15-letnią praktyką na samodzielnych stanowiskach, z wieloletnią praktyką administracyjną i handlową, energiczny, w sile wieku (36 lat)
pierwszorzędny organizator poszukuje odpowiedniego
stanowiska samodzielnego.
83—Inżynier specjalista w budownictwie podziemnem (fundamentowania wszelkiego rodzaju, mosty, jazy. kanały i t. d.) ze znajomością wszelkich robót betonowych
i żelazo-betonowych, wybitny organizator i administrator poszukuje kierownictwa większych robót.
85—Iniynier-budowniczy - architekt z 11-letnią praktyką,
władający językami, obeznany z administracją miejską
poazukuje odpowiedniego stanowiska w samorządzie
lub jako kierownik budowv w przedsiębiorstwie,
87—Zdolny technik-elektromechanik, 24 lat praktyki, kierownik ruchu w zakładach hutniczych i kopalniach,
gruntownie obeznany z prowadzeniem robót instalacyjnych, kosztorysowaniem i projektowaniem.
89—Technik wykwalifikowany z 5-letnią praktyką w Paryżu poszukuje odpowiedniej posady. Gruntowna znajomość dziedziny elektrycznej i mechanicznej. Referencje poważne i świadectwa na żądanie.
91—Inżynier-Mechanik z akademickiem, wykształceniem,
z doskonałą praktyką w biurze i ruchu, obecnie pracujący w zagranicznej fabryce samochodów, poszukuje
odpowiedniej posady w kraju.

Jednakże, ponieważ rozrwliiązainie sprawy natychmiastowego ulepszenia przewoz.ii węgla śląsikdego do B&łtyiku
i wyzyskania portów miorsfcieh do tego celu jest bardzo
pilne, przeto pierwsze kroiki ku ulepszeniu przewozów powinny być .poczynione w za'kresde ulepszenia transportu kolejami żelaznami. . •
Ulepszenie to powinno dotyczyć zarówno prac w zakresiie Ludowy: 'kcflei węglowej, na teryt.ofj.um
Polski,
połączeń
bezpośrednich,
(p,odiwi0'jenia
szlalków
i-stoiejących i i. d., jak i w zakresie -eksploatacji: zastosowania
parowozów o wiellkiej mocy, wagonów o diuiżeij pojjeonnośoi,
wprowadzenia podwójmyioh bry.gad, dla powiększenia pracy dziennej parowozów i t. d.
Od-p.owieidtiililo do tego, należy osiągnąć jaik największą wydajność portu Gdyńs'kieigo, który zidaje się najbardziej nadawać do <t<M ipontu głównego do eksportu węgla
dowożoneigo koleją, portu Gdańskiego i, dla niektórych kateg-oryi przewozów, w zakresie bardziej ograniczonym, portu Tczewskiego.
W'Olbec szybkiego rozwoju Rokiki pod każdym względem: zadudnienia, rolnidlwa, górniciswa i przeniysiłlu, koleje
żelazne nie mogą jednalkż-e pretendować do zadośóuczyniienia wszyistkim potrzebom kraju w przyszłości, i dlatego należy do sieci kolejowej dodać stopniowo sieć dróg wodnych.
Atoli, jaik wykazulje doświadczenie, drogi wodne zlbudowaaie jedynie w celu żeglugi nie stanowią, naoigół, pTzedsJeiwzięć zyskownych bezpośrednio; z drugiej stromy, wiemy, że rzeka o swolbadinyni bie^gu, uwłaszcza jeśli chodzi
•o eksport ku morzu, stanowii dla pewnego ładuinikiu drogę
"kołmunilkacji lepszą, niiż raeka kaimilizowana., ita zaś ositaitnia
jest lepszą, niż kanał sztuczny.
Wywóz więc węgła śląsikieigo diroigą wodną powinien
być dokonywany p,rżedewis-zystkiem pirzez regulację ogólną
Wisły, łącznie 2 kanałem bocznilkowyjm aż do okolic EraIkowa i z kainalłzaeją Wlłsly aż do -ujścia Samu, wreszcie
przez regulację pozostałej części rzeki.
Eto tej airferji głównej <przyląoz,ą się inne drogi wodne, zaczynając od tycih, .których budowa będzie na'jtł.atwie'js'za.pod względem techkicztnyim i 'które będą najbardziej
'korzystne z punktu widzenia żegilulgi, meJjj oraclji ralnej i i , d,
(Radzimy jpod tyran względem przedsięwizliąć budowę
małego kainału Gopło —. Warta i wiielkiej droigi, łączącej
Bug z Prypecią, Biorąc pod uwagę szczególne znaczanlie
ty.ch dróig wodnych dJa okolic przez nie przecinaoiych, są'diziiny, że wydatki na icih budctwę poiwiilniny pokryć w zmacznym stopniu zainteresowane niemi •omg.ainiiaaoje i poszczegóilne
ten bęldzie1 wy-maigał wielu lat pracy i znacznych wydatków; doipfero po jego wykonaniu mażnaby było
przedsięwziąć
budowę
mowych drólg, bądź połączonych
z Wisłą, bądź z litntją wischód — zaohóid, bąidź z różnemi
odgałęzaeiniiaani1, już uregtuilowariemii.
Mogą by również -wskazane następujące iazy stopniowego wykonania programu; oparte są oms na tem, że
w zaikresie dróg wodnych, z powodu długości czasąi i wielkości wydatków, jakich ich naprawa wymaga, jak, również
ze względów oczyiwiistych poiittyka! wcwnętirzmej, istniejących
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zresztą nie tylko w Polsce, nie można ześrodkować budowy
w jakiejkolwiek jednej dzielnicy Rzeczypospolitej,
W pkrwszelj iaaie robót ..należy — po dokonaniu niezbędnych studljów wstępnych i pomiarów głębokości — wypróbować metody omówione niżejj na dwóch odcinkach Wisty, odpowiednio, wybranych: na jednym powyżej Torunia, na drugim zaś — między Torumiem a ZawiclioiStem.
Jednocześnie należy zacząć sttidja projtiktu kanalizacji w dorzeczu Wisły, zaczynając od za(jtęibm węgloweigo. Zarazem prowadzić się powinno niwelacją błot poleskich oraz opracować prc^jeklt wsltęipuy całokształtu odwodnienia i wykonania .pierwszej części robót.
iPrócz tego, rozpoczęłoby, z ip,o,inocą środków dostarczonych przez gminy i instytucje lokalne, regulację jezior
Gostcwiic i Goip'la o-raz ich połączenie z Wartą.
W drugiej fazie robol należałoby prowadzić równolegle regulację Wisły i budowę drogi wodiiiej Bug—Pryipeć,
'Biorąc pod uwagę doświadczenie
Ti.abyte zarówno
w Europie wschodniej, jak i w Ameryce, radzimy Rządowi polskiemu uciec się do przedsięibioirców dla wykonania
tych diróg wodnych.
W niektórych, zresztą dość rzadkich wypadkach, mianowicie w razie wykonania regulacji' odcinków próbnych,
(będzie musiało prowadzić roboty państwo bezpośrednio.
Wówczas należy zmniejszyć do minimum wszelkie, dobrze
znane, niedogodności, powierzając przedsiębiorcom miejscowym dostawę i przewóz mateirjalów, przygotowanie faszyn. i t. d>
Wspoinniarne powyżeij zagadnienia wyzyskania portów, ukipiszenia dojazdów do nich, buidawy dróg wodnych,
są, w pewnym stopniu, związane pomiędizy sobą. Port nie
jeslt organem niezależnym: jak dworzec kolejowy musi być
ot/sługiwany przez drogę żelazną, lak i dworzec wodny
ipewinien być oibsktgiwainy przez drogę wodną. Uważamy
zatem za stosowne zwrócić uwagę na dużą korzyść, jaikąiby
dla harmonijnego roz^wojiu komiuinfkacy'j i ikoordynacjji róż-.
nyćh środków zastosowanych, lub mających być zastosowaniem.i, prayaiiosło zjednoczenie w rękach jednego tirzędu
spraw portów morskich, kolei żelaznych i dróig wodnych,"
Narazie ograniiczamy się na podaniu tych interesujących wniosków ogólnych, odkładając streszczenie szczegółowych wywodów referatu na późnieij.

WIRDOMObCI BIEz/\CE.
Nowe linje kolejowe.
Śląska rada wojewódzka uchwaliiła buidiowę nowych
lin i j kolejowych w województwie śląskiem, mianowicie na
przestrzeni Cieszyn — Zebrzydowiice, Zeibrzydowice — Jastrzębie i Żery — Rytmik.
Telefon

Warszawa—Moskwa.

W tyoh dniach odbyły się próby komunikaclji telefonicznej na Maiji Warszawa — Mińsk — Moslkiwa. Na odioimku Mińsk •— Moskwa próby wyipadly ipomyślnie, natomiast
połączenie Warszawa — Mdskwa wykazało, pewne usiterlki,
Po uskutecznieniu peiwinych kciniecznych jeszcze ulep-,
szeń (dodaniu nowy.cih wzmacniaczy) i ustaleniu taryly
-oplait, IŁriija w niedługim czasie oddana będzie do ulżyltiku
ipubliczneigo.
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. .
. . .
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zesz. specjaln. c e n y ogł. są podwyższane Dopłaty: za I str. okładki 100«/,; za zamówione miejsce na innych stronach 20*/,.
o BO—100 proc.

Dla poszukujących pracy W/, ustępstwa. '

Bluto RedakcH I Administracji 1 Warszawa, t»l. Czactlero Nr. 3 (Gmach Stowarzyszenia Techników). Telefonu Nr. 67-04.
Redakcja otwarta we wtorki, czwartki I piątki od godz. 7 do 8 1 pól wieczorem. Administracja otwarta codziennie od godz. 10 do 2 po pól. 1 od 6 do 8 wieczorem
Wejście .'do Redakcji i, do działu prenumerat Administracji, przez sień główną^budynku; wejście do działu ogłoszeń — z bramy JA 3.
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