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ZAGRANICZNE STYPENDJA
1 PRAKTYKI ZAWODOWE INŻYNIERÓW.

JN° 42

śoi i zwykle jiuż niewiele więcej możma znaleźć W
dziielach specjalnych. Jeśli dla 'takich celów wyjazd zagranlicę jest dla kogoś potrzebny, to itwiżam, że tylko na
Zamieszczając poniższe wywody na temat stypenlurótiki przeciąg czasu (3—6 mieś.) i to nie do jedneigo,
diów i praktyk zagranicznych, zaznaczamy, że traktu,
ale przynajmnielj do dwu krajów (Niemcy i Francja lu;b Anjemy je, jako — w pewnym stopniu — materjał dysku^lja).
Wyjazd taki, poza korzyściami natury ogólnej, jalkie
syjny. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w wielu wyzdobywa każdy człowiek kulliuralny, zwykle nie przyniesie
padkach praca zawodowa
na terenie
zagranicznym
przynosi wielkie korzyści stypendystom i praktykanwiele więcej, niż stadjium' W kraju. Należy bowiem słwi.ertem. Z drugiej jednak strony, możnaby, opierając się
daić, że biblioteki naszych ipoilitechjnik w wielu działach
na dotychczasowem doświadczenia, przeprowadzić pewprzewyższaiją znacznie pod względem ilości i doboru dziel
ną klasyfikację stadjów zagranicznych i wyciągnąć dabibljoteiki techniczne zagraniczne (np. francuskie).
lej sięgające wnioski. Tak wiąc przedewszystkiem możnaby sądzić, że wyjazdy na prace teoretycz
n e
Prace doświadczalne mogą być tylko w rzadkich wyi doświadczalne
są bardzo ważne i pożądane,
padkach wykonywane przez naszych stypendystów zagranicą.
gdy tylko nie mogą być wykonane w kraju, natomiast
Najbardziej celowy jest wyjazd dla pira-c praktyczmych
studja k o nstrnkcyjne
młodych inżynierów możnaby było uważać za o wiele mniej doniosłe, zwłaszcza we
konstrukcyjnych, ozy fabryczinych w przeisiębionstwach zaFrancji, ze względu na poziom techniczno
konstrukcyjgranicznych, gdyż szeląg działów pirodakoji u nas nie istnieny przemysłu naszego W porównaniu z obcokrajowym.
je lub isą zbyt słabo rozwinięte. Podczas, gdy »tadjiUirn w
Dalej możnaby było rozróżnić praktyki w dziedzinach
bibljotekach, ikliniikach, labcratDijiach ijcsi możliwe, gdyż to
przemysłu istniejących w kraju i w nieistniejących. O
są instytucje państwowe, — Ui marny doczynienia z firmaile te ostatnie mogłyby być uważane za pożyteczne, to
co do pierwszych wypowiadane jest cząstokroć zdanie
mi pTywatnemi, dla Iktóiry.ch :są oibojętme wszelkie semty• przeciwne. Obok tych uwag, słyszy sie nieraz obawy
menty i przymierza państw zaprzyjaźnionych, jeśli dana
o „wykolejenie" przebywającej na praktykach młodziesprawa nie przedstawia pewnego inter^u. Nie przedstawia
ży, przez zarzucenie pracy czysto technicznej po pozaś dla firmy zagraniieznaj interesu przyjęcie do swego biulOrocic do kraju, a zajęcie sie „akwizytorstwem".
ra, czy fabryk iaiżynćema Polaka, chociażby tylko z tych
Redakcja.
powodów, że ten wychowuje się [słusznie lub nie) na przyMinisterstwo W. R. i O. P. dysponuje na podstawie uszłego konkurenta. Przed wojną, znaczna część naszych inchwały sejmowej pewnym iuinidiUSMim na isłypeindjs naukożynierów z Poznańskiego i Małopolski pracowała w przewe dla ludzi, którzy ukończyli wyższe situdja i postanawiają
myśle niemieckim. Inżynierowie z Komgresówki znaijdywali
si-ę oddać nauce. Rozdział stypendiów odbywa się w ten
dogodne warunki pracy w przemyśle rosyjskim. Po wojnie
siposób, że rady wydziaiłów odnośnych wyższych uczelni
stosunki zmieniły się zasadmiczo. Wyjazd do Niemiec, przy
przedstawiają uniinisiterstwu lisię kandydatów z pośród podzisiajszyun stanie sąsiedzkich .stosunków, należy uważać za
inocniozy.h is>Lł naukowych. Należy z pełnem uznaniem podiwyiklucziony, nawet za [pośrednictwem filij niemieckich firm
kreślić ten fakt, że Polska, należąca do państw najwięcej
w Polsce. Do Ameiryikli wyjazd na przeciąg np, ijednego rostosunkowo wydających na oświatę, jiie szczędzi też gro- to jest możliwy d'la tych, którzy na czas pobytu posiadają
sza, aa wytwórczość naukową.
zaipewnio-ne 'Uit.rzymanie. Na to słypendja rządowe nie wystarczają, i lylko w wyjątkowych wypadkach korzyści będą
Wydawaćby się mogło ijednakże, że stypendysta, ma'ją.piroporcjoinalne do wyłożonych koszitów. Przemyśl amerycy ziajpiffwniioną możność egzystencji zagranicą, może jiuż
kańiski stanowi odmienny 'typ od •europejskiego i Polska pozdobyć wariLtniki potrzebne .dla iswej pracy. Niestety, tak
siada mało z nim stosunków, taik ż-e uzyskanie tam odiponie jest, i najczęściej stypendysta zinajdiuje się w warunkach,
wiedniego mieijsca dla naszych młodych inżynierów należy
Wtóre częściowo lub całkowicie untiemożliwiają mu wylkonado bardzo sporadycznych wypadków. Podobnie można powie swego programu.
iwiedzieć >o Anglji. Pozostaje z krajów wysoko uprzemysłoiByć orioże, że d'la stypendysty prawnika, filozofa, mewionych Francja, i t u od czasu powstania Polslki cała fadyka wystarcza wyjazd zagranicę i praca w bibliotekach,
langa iinżyniierów i s'type.n.dystó%v %vyjeżdżal>a na praktyk'
klinikach, czy też uczęszczanie na specjalne kursa. Dla inżynierów zaś wszelkich diziałów, a inżynierów fabrycznych i fabryczne.
(iroecliatników, chemiikótw., elektrotechników,
technologów
Od iuibiegłej|o roku stoisiunki zmieniły się jednakże gruni t. p.) w szczególności, sytuacja jest całkiem inna.
townie. iSzerząca się niechęć do obco:krajowcó(W, z powo~
Praca naukowa inżyniera może być: 1) czysto teoreidiu wlielkiego ich mapływiu do Francji, dotyka w równej -mietyczna, 2) terareityczna, oparta na własnych doświadczeniach,
rze i Polaków. Isitnieije .rozporządzenie ministerstwa pracy,
3) doświadczalna, 4) praktyczna, zmierzająca do należytego
zabraimiające obsadzenia jakiejgokolwiek miejsca obcokraoipainowania materiału praktycznego i przygotowania się
jowcem, jeśli imoże być obsadzane Firancuzem, Oczywiście,
na odpowiedzialnych konstruktorów, czy (kierowników faże Ikażde jrniejsce może być obsadzone przez Fraincuza i już
brykacji. rPina-ce teoretyczne iopie:t'ają się z reguły n a naj- ustawowo niema mieijisca dla obccpkraijowców, prócz robotninowszej literaturze techmdezneij i rzadko wymagają szukaków rolnych i kopalnianych. Nie można mieć oczywiście żadnia w publikacjach poza 1 lub 2 dzieisiąjtikami lat wstecz. Linych rpretensyj do Firainciuzów z it-ego powodu, gdyby nie to,
iteratara ta mieści się przeważnie w czasopismach różnych naże obecnie odmawia isię prawa pdbybu praktykantom poi-
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skim, praoującem w fabrykach, w których rząd polski robi
znacznie zakupy. Do Polaków ipirócz tego istnieje znaczna
niechęć przemysłowców, którzy spodziewali się, że Polska
stanie silę ikrajcm zbyta ich wytworów przemysłowych i na
ten też rachunek przyjmowali początkowo praktykantów z
Polski. W ubiegłym i foi*żącym roku już żaden z praktykantów .nie dostał się do prawmysVu tranctuisikkgo. Wyjątek stanowią, fabryki przemysłu lotniczego, gdzie rząd polska zakupuje silniki lub in. urządaenlia. latimaio w tej dziedzinie Milka -praktyk, uzyskanych przez Tow. „Lotnik Polski",
pozostali ące w ścisłym związku z Wojskową Misją Zakupów. Praktyki się kończą w miarę wygasania zamówień.
Talk więc sprawa sibudjów i praktyk zagranicznych napotyka w-szędzie na trudności. Musi ona jednakże być rozwiązana, ze względu na potrzebę wyisyia-nia inżynierów na
stiuidja i praktyki zagraniczne.
łnisltyitmcJĄ na,jlb.andz!i.eij powołania ido zajęcia Bliię lą
sprawą jest iMi.nirtems.two W. R. i O. 'P., które chociaż tylko
dla swoich styjpendyistów pawiano bezwarunkowo wystarać
SIĘ o zajęcia zagraniczne Ijeszcze przed ich wyjazdem. Należy bowiem -stwierdzić, że !bez •uprzedniej pewności co do
miejsca pracy -wyjazd danego stypendysty, jakkolwiek ze
•względów ogólnych :korzystny, jest mało celowy ze względlu na wykonanie programu, jakii so'bje dany stypendysta
zakreślił i dla jakiego otrzyma! zapo.mogę a-ząd,oiwą,
Cala akcja, skupiona w |ednych rejkach, powinnaby obejmować -następuj ące czynności: 1) staranie się stale o pewien
kontyargeint praktyk i podawanie ich do wiadomości intetesowaiiych, 2) .steranie się o pewine praktyki Eipee jakie, .które mi w danym razlie iMinisteirstwo nie 'będzie dysponować,
a o .które się ktoś zwróci, 3) rozdział miejsc między odpowiednich kandydatów.
Ministerstwo może uzyskać praktyki zagraniczne w mastęipiujący sposób: a) przez nasze przedstawicielstwa zagraniczine, b) przez wojskowe (wzgl, państwowe) misje zakupów, c) przez pirzedsiejb-ioirstwa prywatne.
W ipie-rws'zym wyipadiku inależy zwrócić uwagę, za pośredmiiczyć ttl motgą nte ambasady czy poselstwa, ai-e konsulaty, jako przedstawicielstwa o charakterze gospodarczym
i posiadając-e swobodę porozumiewania się z wsz-elkiemi in.
stytiucjaimi zagranicznemi.
W wypadku dnugim skutek powinien być najlepszy.
Jakkolwiek za.kupy woj'skow-e się kończą i nie będą jiuż czynione w tej ilości, 'jak to się dz.iailo dotychczas, niemniej jednak Rząd długo jeszcze będzie nabywał zagranicą różne
wy.roby przemysłowe. Odpowiedni* przedsiębiorstwa zagraniczne nie są bezkonkuiretncyijine, więc zakupy powinny odbywać isię tylko dirogą konkawsiu. Łatwo wtady od oierujący-ch fi.rm zażądać ,pewinej i-lości (praktyk płatnych, lub
przynajmniej bezpłatnych ma czas 'wykona-nia zamówienia.
Wszędzie dzisiaj, wobec zastoju w przemyśle i bezrobocia,
Jsniipujący dyikfcuje 'warunkii, a ipirodiuceni ustępuje do naidailsizych granic. Jako zasadę należy pirzyjąć, że fabryka
wyikonywająca zamówienie ma 1 mlilijon zł., utrzyonujeprzez
roik ijedoaago piraktykanta płalmcgo. J-eśli zamówienie będzie
wykonan-e w krótszyim czasie, ilość praktykantów odpoiwiedaio wzrasta (2 ipr.zez pół roku). Koszta uitrzy,mania j-edne.go
praktykanlia przez re-k wym-.osą, zależnie od kraju, 2500—
—3500 zł, Stanowi to śre-dnjiio zaledwie 3"/oo kosztów .zamówienia. Jeśli byłoby niemożliwe otrzymanie praktyk płatnych, wtedy na miejisce jednego płatn-eigo powinna
fabryka p>rzyijąć przyinajimniej 2 bezpłatnych praktykantów.
Norma taka wcale nie jest wygórowana. 'Niektóire firmy
firancu-skie, do&tarczaijąoe 'dla iPolski silników lotniczych
{Loinraiine-Dietrieb., Gfióme, Rhoaie) wydawały dobrowolnie
ma polskich pirakty.kajnitów około 1,5—i2°/n<> od koisztów zamówiienia. Normę 3 % 0 należy mważać za minimalną i odsląpić iad ni'ej można tylko,w górę.

Podobnie przedstawia się sprawa uzyskania praktyk
przez 'prywatne firmy, związki komunalne i 1. p. W Polsce
nie mamy np. fabryiki turbin parowych, a stale elektrownie
nasze miejskie i związkowe kupują, je w Czechosłowacji,
Niemczech, Sziwajcar-ji.
Możnaby wyliczyć szereg innych
podobnych wyrobów przemysłowych. Rząd, udzielający poz-wolenwi na bezpłatny lub zniżkowy wwóz, powinien zobowiązać firmy do starania się o praktyki na lycli samych zasadach, W obsadzeniu tycli praktyk będą miały pierw zuństwo inslylucje cz-yminee zakupy. Obowiązkiem rządu (Min.
Ośw.) będzie dopilnowanie, by na praktyki doslnl się odpowiedni człowiek fachowy.
Otirzyimane za pośreclniictwem in.slytucyj rządowych i
•pływalnych praktyki rozdzielałoby iMinis^erslwo Oświecenia
Piulbl. (Wydział Nauki i Szkól Wyższych). Ogromnie ważiirą
jest siprawa obsadzenia tych miejsc przez odpowiednich ludzi. Zasadą powinino być odpowiednie wyszkolenie (-wyższe
stiidja techniczne) ,i wyjazd nie przypudkowy, ale wc-J-ług
pewnego programu, 'Opa»rlego ile możności na podaiawis dotychczasiowcij pracy zawodowej w 'pewmyni kierunku. Wy(jeżdżainie na praktyki ludzi (niefachowych lub stypendystów
mało zaawansowanych w sLudjach nie lylko aiie przynosi
korzyści, ale jest szkodliwe i zrobiło dotychczas -/rozumiałe jakn.ajgorszie wirażenie,
W miarę otrzymywania praktyk, ministerstwo ipowinnaby ogłaszać stały koukuits na obsadzenie tych praktyk oraz na stypendja. Praktyki bezpłatne byłyby rozdzielana
w pierwszym rzędzie między stypendystów, o ile one odpowiadają ich proigiram-om ipracy. O ile stypendysta otrzyma
zajęcie płatne, Ministeristwo straciłoby z jego poborów odipowkdinią liiwotę j^irzez czas wykonywania tej praktyki i posiadałoby w len sposób ktinidusz dla innych. Resztę praktyk
rozdzielałoby się częściowo pomiędzy innych polecanych
prz.ez uczelnie kandydatów, a c/.ęściowo pomiędzy inżynierów, pracujących w przemyśle, a pragnących uzupełnienia
swych wiadomości praktyczny cli zagranicą.
Wszystkich praktykantów (czy stypendystów) powinici
olbowiązyiwać wsipólny reijjukuilin, okreiślaijący ich stosunek
>talk do Ministerstwa (sprjiwozidanie), jak i faforylk, Regulamiin powinien być ipodlamy dio wiiadomaści danych fabryi;,
które godząc się na przyjęcie praktyka nitów, powinny zgodzić isię również na spoisób wyikoirrywwnia tych praktyk. Chodzi tu głównie o uinożliwieaiie praktykantowi przechodzenia
do rożnych działów pracy, czy fabrykacji danego przedsiębioirslwa, a nie tylko pozostawanie iw jadnym.

Ini. I. Brach.

DOKSZTflŁCENIE SANITARNE INŻYNIERÓW.
W diiiiu 15 listopada f, b. rozpocznie się w Państwowej
Szlkole Higjeny w Warszawie drnigi1 ikuns idoitsatałoenła samitarine-jio dla iiniżynieTÓw, 'z, ludziiałeim isił 'proifesonskich Politechniki, Uiniwapsyiteliu i OiŁioerstóej Szkoły Sanila-rnej.
IProij!r,a.m kmnau przeiwiduje ipiroiwadzeiiiie wykładów według trzech działów: ogólnego, (przyr>odnliczeigio i techniczanosiatiŁtarneigo. Dział pierwszy Oibńjimuljis p'Oidstawy inżynierji
sanitairnej, zagadimieinia big jeny piufolicz:neij, 'planowanie miast
i higjeirię rnieis'zkań, statystykę i •epidenijoiloglję oraz walkę
z •gr.uźllicą. Dział dr.ugi — batóeirijoloigję, hydrobioloigję i
•chemję sauiiajinią. Do diziiatiu itesecie-go wchodzą hydroiliogja,
losuszanie terenów, wodociągi i kainallizadja, (konstrukcja,
cksplio.atacja i Oirigainizacja budoiwy), usuwanie śmieci, faiigijena wsi, wentylacja i ogrzewanie,, dezynfekcja i deratyzacja, hiigjeina zakładów użyteczności "p'ubli-cz.nej, ('szkoły,
szpitale, kąpieliska, rzeźnie),, -chłodnictwo, higjena przemysłowa i .bezpieczeństwo 'pracy, oświetlemi-e i walka z dymem.
1
|Na kurs ten pirzy jimowani bęldą kandydacii, którzy wykażą się po siadaniem dyiploimiu iiniżyniera wyższ-elj szkoły
techinltczniaj, krajowej lub zagranican-e1). Kandydaci, tnie posiadał] ący tego dyplomu, iri'0'gą przesłuchać kuins, jednak ibcz
pirawia przyisitąpieinia dio eigzanniiniu,
(Zapisy przyjmuje iSekretairjat iPaAstwowej Szkoły Higjeny (ul. Cbociniisika ,24) ido dnia 1 listopada r, ib. wszelkin h wyjaśnień w .sprawach Ikiuirsiu udziela kierowaJk kuTSii,

(Ciąg dalszy na str. 124).
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STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW POLSK. w WRRSZftWIE.
KONTO P. K. O. 128.

ne głosy, 3) referat inż, S. Rodowicza p. t. „OrganiPOSIEDZENIE TECHNICZNE.
zacja i uchwały II Zjazdu Polskich Techników
W piątek dn. 21 b. m. o godz. 8-ej wiecz. w Wiel- Zrzeszonych we Lwowie w dniach 16 —18września
kiej Sali gmachu Stowarzyszenia Techników Polskich 1927 roku", 4) Glos w sprawie architektury Muzeum
w Warszawie (ul. Czackiego 3—5J odbędzie się po- Narodowego w Warszawie zabierze p. inż. J, Barsiedzenie techniczne o następującym porządku obrad: szczewski,
1) Komunikaty Rady i Wydziału Posiedzeń, 2) WolDZlflŁ

1NFO RMACYJNY.

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 (Czaokiego 3/5), a nie do Administracji „Przeiglądu Technicznego"
Uprasza się Szanownych Korespondentów o nadcsy tanie znaczków pocztowych aa odpowiedź,
wisko wykładowcy: technologji metali, metalografji
POSADY WAKUJĄCE:
i wytrzymałości materiałów do Państwowej Średniej
216—Wielkie Zakłady Mechaniczne poszukują kilku młodSzkoły Budowy Maszyn poszukuje Ministerstwo.
szych Inżynierów lub Techników do opracowania
szczegółów silników Diesla. Oferty do Kancelarji
POSZUKUJĄ PRACY:
Stów. pod Nr. 216.
218—Inżynier młody Warsztatowiec potrzebny do robót
95—Dyplomowany Inżynier-Mechanik z 20-letnią różnorodną
precyzyjnych. Pożądana znajomość języka niemiecpraktyką zawodową: maszynową, fabryczno-budowlaną,
kiego.
administracyjną i handlową na samodzielnych stanowiskach, sumienny, energiczny, w sile wieku — obejmie
220—Inżynier wzgl. Technik do kierowania warsztatami elekodpowiednie stanowisko kierownika w zakładach przetrowni i praktyką w tej branży poszukiwany.
mysłowych samorządowych lub wielkich majątków ziem222—Inżyniera-Elektryka poszukuje Ministerstwo.
skich.
224—Fabryka Maszyn i Kotłów Parowych poszukuje ruchliwego i energicznego dypl. Inżyniera, jako kierownika
97—Inżynier specjalista w budownictwie podziemnem (fundabiura sprzedaży. Wymagana znajomość języka niemiecmentowania wszelkiego rodzaju, mosty, jazy, kanały i t. p.)
kiego. Zgłoszenia sił pierwszorzędnych kierować do Kanze znajomością wszelkich robót betonowych i żelazobetonowych, wybitny organizator i administrator poszucelarji Stów. Techników pod Nr. 224.
kuje kierownictwa większych robót. Jij
226—Potrzebny Inżynier-Elektrotechnik z kilkoletnią praktyką na wyjazd do metalurgicznej fabryki. Specjalność
99—Technik wykwalifikowany z 5-letnią praktyką w Paryżu
prądy wysokiego napięcia.
poszukuje odpowiedniej posady. Gruntowna znajomość
dziedziny elektrycznej i mechanicznej. Referencje po228—Inżyniera-Mechanika z wyższem wykształceniem Poliważne i świadectwa na żądanie.
technicznem i z dłuższą praktyką zawodową na stanoPoważne Przedsiębiorstwo Budowlane na Pomorzu poszukuje

I N Ż Y N I E R O W I

a) statyka do konstrukcyj żelbetowych
b) organizatora robót budowlanych.
Oferty z podaniem życiorysu i wymagań skierować do biura ogłoszeń „P a r" w Toruniu, Sieroka 4fi pod 531.

I

„Koiiopiex«

Najlepsze

DWAJ KONSTRUKTORZY

inżynierowie lub technicy
z praktyką konstrukcyjną w dziale wyłącznie
maszynowym, przynajmniej pięcioletnią. —• poszukiwani. Oferty składać do Fabryki Lokomotyw a
W Chrzanowie.
S

młynki-rozdrabiacze

•Banan
Młynki „simpiex-perPiex«

dla przemiału kości, węgla, koksu, kredy, marglu (skoropisz), asfaltu, boksytu, odpadków skóry, kory, garbników, sylwinu, korku, żelatvny,
farb, sody, boraksu i wszelkiego rodzaju przetworów chemicznych, surogatów kawy, paszy, odpadków młyńskich, tytoniu, cukru i t. p_
Oddział II Chłodnie i maszyny do
Oddział I fiparaty i maszyny
I p i n e
Maschlnen-Fabrlk flkl. Oes. A u t ) S b u i r * f |
wytwarzania sztucznego lodu.
do mielenia i rozdrabiania
aszyn B r a c i a G O L D L U S T
Wyłączne przedstawicielstwo na Polskę: Biuro Techniczne ii Skład M
Maszyn
452n
Łódź, Kościuszki 32, tel. 9-94. Warszawa, S i e n n a "1, l e i . 186-37.

J

Zakład wyświetlania rysunków

,ELEKTR01C0PJA"
WAB S Z AWA,

ul. HOŻA JV° 4 9
Telefon 254-81.

Ceny konkurencyjne
z odpowiednim rabatem
w końcu roku.
Najlepsze papiery światłoczułe.
Kalki światłoczułe.

I

UWAGA!
1) Długość kopij nieograniczona,
2) Wykonanie — n a t y c h miastowe.
3) Po rysunki posyłamy
i wraz z kopjami odsyłamy.
26

Ceny ogłoszeń
Przyy zamówlentu wielokrotnych
P r z e d p ł a t ę kwartalną
10 zt.
Jednorazowych:
y ogłoszeń,
g
,
i
ttekstu,
k t udziela
d i l się
i nasi.i izniżek:
żk
b zmiany
przyjmuje Administracja i Pocztów* Kasa Oszczędności
Za jedną stronicę . .
. . . 21. 200 — bez
za
6-krotne
ogl.
.
.
lW/o
„ pAt strony
' . JJH.—
na konto H 515.
. 13 ,
» . . t0 „
, ćwierć strony . . . . .
. , SU.—
Przedpłata zagranicą
. . . 48 zł rocznie.
, » ;
. . . *5,
, jedną ósme . .
. . . . „ 80.—
Cena zeszytu pojedynczego
. . 1 zt. W „Nowinach Technicznych" o 50»/„ drożej.
, 52 .
, . . 80 „
W zesz. specjaln, ceny og!. są podwyższane D o p ł a t y : za I- str. okładki 100*/,; za zamó(Ceny zeszytów specjalnych są ustalane każdorazowo)
o 50—100 proc.
wione miejsce na innych stronach 2(1'/,
Z a z m i a n ę a d r e s u (znaczkami poczt.)
. 1 zł.
Dla poszukujących pracy 20*/, ustępstwa.
Biuro Redakcji i Administracji! Warszawa, ni. Czackiego N r . 3 CŁłmach Stowarzyszenia Techników). Telefonu Nr. 57-04.
Kedakcja otwarta we wtorki, crwartkl i piątki od godz. 7 do 8 i pół wieczorem. Administracja otwarta codziennie od godz. 10 do 2 po poł. I od 6 do a wiec/urem
Wejście ;do Redakcji i do działu prenumerat Administracji, przez sień glówną^budynku: wejście do działu ogłoszeń — z bramy J* 3.

1927

NOWINY TECHNICZNE
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inż. Z. Rudolf (M. Spraw Wiewin., lei. 23-87). Oplata za kurs
wynosi 75 zł. od osioby. Słuchacze w liczbie conaijmniej 20
będą nłoiglii korzystać a mieszkania i całkowitego utrzymania (bursa „Amelia", ml. Puławska 91],
Kurs ma trwać 5 tygodni, a WIĘC O 2 tygodnie dłuż©)",
maż ,poidiobny pierwszy kura, który zakończył się w giruidiniu
roku zeszłego i zapoczątkował zaiinicipwaną iprzez Państwową Służbę Zdrowia akciję wyszkolenia sanitarnego iinżyni-erów 'pańs l/w owych, isamorządcwych. i z biur instalacyjnych.
Podniesienie staniu sanitarnego kraju z'ależy w dużym
stopniu od ipiracy łniżytniiairów, to też projektowamy kura ziostał specjalnym okólnólkkitn Mi.n. Spir, Wewin. zalecony Zazwiązków komunalnych ii zainteresowanym instytiud

S. Łukasiews.kicza i jego wispółpracowników z M, W, R.
d 0. P, oraz komisja wyłoniona przez zarząd SIMP, pod
ipinzewod-nictw-eim pr.of. H. Mieirzejcwskkigo. Zebiranie wyjaśniło szereg interesujących szczegółów, dotyczących stanu
obecnego i możliwości na przyszłość rozwoju działalności
wydawniczej. Dyskusja dotknęła nast. tematów: zcentralizowania akcji wydawniczej, piogramtl iprac, form orgjt.nizacyjinych diziałalności, projektu wydawania ipopuilarnego
czasopisma o charakteirze technicznym dla robotników, szczególnie doniosłego dla Śląska, wobec istnienia podobnych
wyidawni'Ctw niemieckich i t. p. Wistątpm-e te obrady uwydatniły 'potrzt.be zwołania szerszej konferencji na ten leraiat, fetóirą, pro'jektUij-6 zongaitvizoiwać SIMP.

Stowarzyszenie Techników w Warszawie

KONGRESY I ZJRZDY.

Zjazd w sprawach komunikacji miejscowej.

W niedziele, 16-go b. ni, nastąpiło otwarcie Zjazdu komunilkaoji miejisoowej w zapełnionej sali Resursy kupieckie). Zjazd otwoirzył dłiuższem prz-emówieiniein p. Minist-eir
Kamianikacjd Inż. P. Romocki oraz przewodniczący Komlil
tetiu Organizacyjnego p. ipir-ezes K. Tyszka, poczerń obrano
na przewodnicząc-eg-o Zjazdu p. dyr, A. Kukną, zaś xia sekretarza — J>. dyr, M.. Kuźmickieigo.
W pierwszymi irefetfacie, który wygłosił p. dyr. A, Kilim,
zostało zobrazowań* doniosłe znaczenie kodei miejscowych
i koimunikaoj i autobusowej., a 'ziarazeim przedstawiony stan
rozwoju tych środków (komunikacji w Polsce, odbiegający
— ijak wiadomo b— b, znaczinte od sytuacji w Europie zachodniej. Prelegent wybrał do parównamia stan lkb:mun';kacji miejscowej w B-elgji, wobec cz^ego zestawienie było szczególnie jaskrawe,
W następnych, referatach omówione byty zagadnienia
nasi.; Komercjalizacja przedsiębiorstw komunalnych (prof.
J. Michalstki), Budowa tramwajów w Zagł, Dąbrowskim
i 'kolei •ele.ktr, Warszawa—Grodzisk (dyr. T. Batniewicz),
Zadania i możliwości rozwoju si-eci komuni'kacyjn'ej samochodowej w Polsce (iaiż. A. Dąbrowsiki), "Wzajeminy sitoaunek ikomunłkaoji koklj^owej i saimocliodiowej (im/.. T, Koztowski). Szczególnie intetrwsiująey był relarait p r a ł J, Michałsikiego, który w siposób pirzeiko.nywaja.cy dowodził koniieczmościi odfeimirokratyzowainia i odpolitykowania wiąlkszości pirzedsiębiorstw komunalnych o charaikterze pulbłicznym.
Do teimatu tego powróciimy jeszcze na teni miejsem.
W drugim dniu Zjazdiu wygłoszone 'były referaty n a s i :
Projekt ustawy o (ruchu autobusowym (in,ż. R. Minchejmer),
Małopolskie koleje loikalrve (J. Skwarczyński), Wsipółpiraca
kolei samorząd, z ikoleijanii państw, w woj. Poznańskiem i Pomoirsikiem (iiiiż, Laube), Elekti-yfikacja riuchu podmliiejislki-egOi
(imż, W. Brokinan), iPro-jelct ustawy o .koncesjoinoiwaiiiiu kolei dojazd, i tramw. (adw. Chehnoiiski i inż. M. Kuźmieki),
Stan urządzeń tramw. w Polsce w zw, z wymaganiami bezpieczreristwa (iiiiż. R, Podoski), Nowe kienuniki w budowie
wagonów tramw. (in<ż. K. Mach), Psychotechniika w tramwafownictwie (inż. R. Massailsiki) i iin.
Wireszcie w ostatnim dmiiu, lS-go b. m., wysłuchano
referatów ijiż. H. Suehajika — o powojennym riozwoj^u budowy wagonów w Polsce, inż. iPaczewskiego — o możliwości
.stosowania na kolejach dojazd, parowozów wąsikot. wyrobu
wyłącznie krajowego, iwż. F. Zielińs.kiego — o obróbce termicznej szyn tramwajowych, wreszcie i:n:ż, F. Karśnickiego —
o możliwości zaspakajania potrzeb komunikacyjnych przez
przemysł; 'krajowy.
Niektóre referaty wywoływały żywą wymiainę zdań,
zwłaszcza dyskutowane było za.gadmieinie raglamentacji ruchu aufco-busowego, w związku z wyipowiedizeniŁam iprzez jednego z referentów bardzo skrajnego JJapatrywajjia.
Jak uż z samego programu wynika, Zjazid zgromadził wiele pirac interesujących, a że i obesłany był licznie i zorganizowany wprost wzorowo, przeto należy przypuszczać, że
spełni swe zadanie, stając się przyczynkiem ku postępowi
kooiu;nikacij.i miejiscow-ej w Polsce,

ZE STOWARZYSZEŃ TECHNICZNYCH.
Stów. Inżynierów Mechaników Polskich,

'W dn. 14-go h. m. zostało zorganizowanie przez SIMP
żebranie w sprawie projeiktowaricj dzialalnoiści wydawniczej
Polskiej Macierzy Technicznej *]. W zeibraniu wzięli radział
Iprzedstawiciele isizikolnictwa zawodowego, w osobach p. prof.
1
) O zamiarze utW0irz.ettia teij iaslytucji oraz jej znaczeniu, patrz „Ńowimy Techn.," zesz. 39.

lP o siedzenie techniczne 'Stowarzyszenia, w dn. 14 h. m.
poświęcone było referatowi na. lemat
Obecna sytuacja gospodarcza Polski,
'który wygłosił p. Kwinto,

W1RDOMOŚCI BIEŻĄCE.
Przebudowa linji kolejowej.
Istniejącą od lat sześciu, a niewyzyskaną należycie linją
kolejowy Kutno — Str/.atkowo, znacznie skracającą komunikację między stolicą a Poznaniem, zajęło się obecnie żywiej
Minist.crjum Komunikacji, Ministerjum wydało już zarządzenie, mające na celu usprawnienie tej linji. M. in. uzyska ona
wzmocnienie podtorza i podsypkę szabrową.
Prawdopodobnie już od nowego (letniego) rozkładu jazdy
skierowane będą tamtędy niektóre pociągi pośpieszne.
Zasilanie Gdyni energją elektryczną.
Rząd zawarł umowę na dostarczanie prądu elektrycznego dla Gdyni z elektrownią społeczno-samorządową w Gródku, oddalonym od Gdyni o 150 km. Prąd, który dotychczas
otrzymywała Gdynia z elektrowni w Rudkacli, odległych zaledwie o 30 km, nie wystarcza! dla szybko rozwijającego się
portu i miasta. W myśl nowej umowy, zarząd elektrowni
w Gródku przystąpitjuż do przeprowadzenia linji powietrznej
i budowy podstacji w Gdyni. Budowa jej potrwa pół roku.
Elewatory warszawskie.
.Komisja odbudowy elewatorów, powołana przez zarzojd
miejskich z.aikładów zaopatrywania Warszawy, znaprobowaw posiedzeniu w d. 7 b. m. przedstawiony przez inż. Slokowsióeigo projcikt iprzebitdowy elewatorów i, po zatwierdzaniu przez władze wojskowe, przystąipi natychmiast do ipracy
wylkonawczej. Prz-eibudowa i rcunont kosztować ma uiiLjon
złotych. Elewatory te pomieścić mogą 8 tysięcy lonn zboża,
t. j . zaipas, pokrywający 20-dniowe zapotrzebowania Warszawy. Wlraz z zapasami zboża, posiacłanemi przez młyny
prywatne, może ta ilość wystarczyć na to, aby wywierać
wiplyw na ceny zboża na >rynku warszawskim, Pożyczkę ma
odbudowę elewatorów magisftrat otrzymał od rządu, wobec
czego, bezipośrednio po uzyslkaniu zgody minister]um spraw
wojsłcowych na, przedstawiony prejekt, rozpoczną się roboty
przy budowie.
,
Produkcja Stoczni Gdańskiej.
Jak się dowiadujemy, Stocznia Gdańska uzyskała w roku
bieżącym znaczne zamówienia w Polsce na wiele kotłowni
wielkich rozmiarów, Od 1 stycznia 1927 roku Stocznia Gdańska otrzymała zlecenia, względnie montuje: 5 100 ni 3 grupowych kotłów opłomkowych (do 25 at), 1 280 ni' kotłów kornwalijskioh i okrętowych, razem więc 6 380 nr dostaw kotłowych w Polsce w r. b.
Cyfry te udowadniają, jak wielkie znaczenie zdobyła sobie w kraju Stocznia Gdańska w budowie kotłów wysokiego ciśnienia i innych.
„Echa Powszechnej Wystawy Krajowej",
Dyrekcja Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu
przystąpiła do wydawmictwa własnego organu p, t. „Echa
Powszechnej Wystawy Kraj.owej". 'Pierwszy zeszyt tego intercsiująeejfo wydawnictwa opuścił już prasę.
;
Konkurs awjonetek we Francji.
Miimsterjum Handlu ©głosiło konkurs. dla samolotów
słabeij mocy, Kotnkuirs obejmuje awjonetki 2-m'iejscowe, wagi
pcniiż.ej 400 kg oraz awjionefiki 6-osobowe do wagi 350 i
200 kg. Wyznaczono dtwie nagrody ipo 15 000 £r. dla konstmktorów awijonetek i 10 000 far, dla konstruktorów silników lotniczych. W koinkiun-sie maga. brać udział jedynie konS:t3PUiktor.zy Ł

