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nie są jeszcze zbyt daleko posunięte. Z jed.nej strony więc
naleiży zwrócić uwaigę ina możliiwość ich rozwinięcia, ku
czemu dają spiosoihność budowane obecne przyrządy badaav(Potrzeba gruntownej znajomości malarjałów, z któcze do doświadczeń w wyscikiej temperaturze (z pcśród
rych technika tworzy swe liczne wyroby, zdaje się być tak których napirz. maszyna do rozrywania próbek na gorąco
jasną już a priori^ że inte pioiwininalby wymagać bliższego
była wystawiona ostatnio na wystawie mat-erjalołznawczej
uzasadnienia. AlolJi pomimo powszechneigo zrozumienia ,w
w Berlinie), z drugiej — na b. interesujące prace w kiezasadzie tego postulatu w kołach technicznych, nie zaiwszie
rimkiu wytwarzania (dostatecznie tanich) tworzyw, odznajest on w diziatalnaści pii>aklycan©j przestrzegany i dlateczających się wysoką wytrzymałością w wyższ-ych tempego jest .rzeczą poiżyteczmą zwrócić od czasu do czasu uraturach (iniiekt. stale stopowe) i na procesy u l e p s z a n i a
wagę ma jego znaczenie, ikonieczaofść .liczenia się nim na termicznego. Obok tego powstaj.e zagadnienie „ k r u c h o każdym kroku i doniosłość pogłębiania wiedzy o tworzyś c i >n. a z i m n o " żelaza (omówioine rn, in. w art. prof.
wach techniozmych, ,
I. Feszczeiiki-Czopi-wsikieg.o
w ,,iPrze|>l. T-echn.", 1927,
s!r. 231 i na.st.) i wcugóle zmian, ciągliwości {metali przy
(Wszakże jeszcze nie tak dawno temu konstruktor lizmianach temperatury, osiią/gnięcia maxiniuni ciągliwości w
czył się w swej pracy wyłącanie niemal z temi nieliczjietych temperratur-ach, w jakich dana część ustroju ma przemi wskazówkami, -jakie miu dawała .nauka o wytrzymałośważnie pracować pod obciążeniem, a zatem. ód'p. składu
ci materjałów, rozróżniając jedynie bardzo nieliczne rochemiczinego' i obróbki termicznej (ulepszania).
dzaje tworzyw podstawowych i uświęcenie tradycją dane
0 doipus.zczalaej ich wytrzymałości, przy różnych rodzajach
'Ze sprawą .mow-oczesnych badań własności wytrzymaobciąiśein.ia ifstale, zmieinne, przemienne). Praca zaś wykołcściiowych łączy się dalej zagadnienie wytrzymałości na
nawcza, zamieniająca projekt konstrukcyjny w wytworzod ł u g o t u" w a ł e obciążenie (ni-em. D a -u e r!b r u ch), t. zn.
ny przedmiot, spoczywała całkowicie na barkach majstra
wprowadzenie czynnika czasu do ibad>ań tworzyw. Badania i
w tym kiarunku są niestety dopiero zapoczątkowane, acz1 rzemieślnika, mających oczywiście bardzo słabe pojęcie
kolwiek przecie w praktyce mamy do czymienia niemal najo istocie wykonywanych -pirzez aic'1'i zabiegów, o zjawiskateh
częściej z lego rodzaju obciążeniami, zatem są one nadzachodzących w .budowie przerabianych metali, natomiast
zwyczaj ważne, zwłaszcza w wysokich temperaturach, Jeopierała się raczej na „tajemnicach fabrykacji", stanowiążeli dodamy do Lego w całej
obszermości
zagadnienie
cych niepodzielną własność daiti€:gio wykonawcy u zazdrośz m ę c z e n i a tworzyw iprzy działaniu obciążeń zmiennych
nie przezeń strzeżonyoh,
i przemiennych i uzupełniany dział t-en jeszcze coraz wy'W miarę tego, jak postępował rozwój nauki o własnoraźniej występującym poglądem o niedostateczności opieściach materiałów technicznych, a w s'zcz.ggóln'0'ści metali,
rania się w praktyce konstrukcyjnej na .danych o wytrzytechnika wykonawcza uzyskiwała coraz głębsze podstawy
małości na rozciąganie, otrzymywanych w stereotypowych
naukowe i pirace techmoiloigicznie przechodziły od rzemieśl•wiairufrikach badali laboratoryjnych, i o konieczności brania
nika do rak należycie wykształconego inżyniera. Nie wszępod mwaigę całego szeregu ininych czynników, -wysuwanych
dzie Ijednak przekształcenie czynności technologicznych posiuprzez materiałoznawstwo, pod uwaigę a w s-zozeigókiości
tnęłio się juiż do tych, j-edyinie właściwych, glrainic, szczedąż-eni-e do opierania się .raczej na .granicy plastyczaości
gólnie w przemyśle polskim, a -jieszcze mniej przeniknęły
metali, Ło aczkoliwiek nie wyczerpiiemy tematu, to jednak
wpływy nauki o materjałach do prac konstruktora. Zawyobrazimy sobie, ijak szeroko .agarnia nauka o materjagadm i-enia -metaloznawstwa .są nieraz pałę tylko
obce
ł.ach technikę no.wocz-esną.
dla oiego, lecz nawet -uiwa-ża on -je często za diziediziiinę, którą nie należy miu się bliżej zajmować i którą poZ kolti. iako ważn-e zagadnienie, wymienimy zjawiska
zostawia trosce metalografa lub Hutnika. Jak dalece po- • r e k r y s t a l i z a c j i
izachodizące po IZgmaoie i nag.rzagląd talki jest mylny, wnosić mloiżna e oczywistego postu~ niu (zagadinienie to omawiał, obszernie i uwypukla! j«go
latu, wypowiedzianego ra /wstejpie.
zmaczenie p. J. Cz-oohralski w swych pracach, drukowanych
również w „iPrz-egl. Te.chn." w r. 1925 i 1926). Nie mniej
iSipiróbujmy tedy wymienić killka ważniejszych zagadnień,
liczyć się musi 'technika współczesna ze zjawiskiem ,,s t az któremi powiniem się zapoznać i liczyć nie tyilko te-chnonzenia"
s i ę metali, wyrażającym się szcz-e.gólnie we
loig, ale i konstruktor, a które wysuwa technika nowoczesna.
wzroście kruchości.
i;
Zagadniko ia te wprawdzie są przeważnie tak łatwe do
Dodać wreszcie należy do tego zagadnienie k o r o z j i ,
przewidzenia, że diziwnem się wydawać mo'że, i;ż dopiero
stamoiwiąicej jedną z plag, z którą technik współczesny mun-Łed-awno zTwrócom-o na nie baczniejszą uwagę, temibardziej
atoli powinny stanowić przedmiot zainteresowania iin:ży- si walczyć. I znów n i e tylko obchodzić ono powinno lego
tyłko, kto z danego urządizenia korzystać bąidzie, lec/ rówriierów i przedmiot dalszych badań. ,
nież brać je pod1 uwaigę musi także konstruktor i tech.no(Zwróćmy więc p.rz-edewszystkieni uwagę ma w ł a s n o ś c i w y t r z y m a ł o 'ś c i io w e me tali w i n n y c h t e m- loigt igcŁyż zjawiska kortozji, spowodowane czynnikami natury cliiemicznej i elektrycznej, >za'leżą i od metod technolop e r a t u ,r a ch, niż zwykła, t. zw, pokojowa, a w szczegicznych
wytwarzania imaterjałów do wyrobu części składogólności w Urach wysokich, ,w których tak często muszą
wych i od sposobu: ich użycia prz^z konstruktora. Przykładem
pracować rozim. częiści maszyn. Badania w tym zaikresie
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<ieg,o mogą'być iii.aprz. falkty takie, jak użycie w budowie .koiła
•nłekt. części ze stali nierdzawiejącej dla zabezpieczenia ich
od uszkodzenia, co jednak zarazem 'prowadzi do poiwslaiwamia prądów galwanicznych w miejscadh styku tych część;
ze ścianką kotła, a zatem spinzyja (wygryzaniu tej ścianki
obok styku. Podobne zjawiska zaobserwowano przy łączeniu części glinowych lulb ze stopów glinowych zapoinocą nitów żelaznych.
jest
Tak samo zrozumiały, lecz rzadko przestrzegany
postulat, iiż stosując mowy unaterjał nie należy kopjować
miewolniazo 'form konstrukcyjnych i melod teolmolagiczaiych,
przyjętych dla maleryaki datwneigo, Ciekawym przykładem
tego jest wystawiony na wspomnianej jitó wystawce mateirjaloznaiwcsej w Berlinie dzwon glinowy, wykonany w sposób slosowainy dila dtewoniów spiżowych, to zn. odlany w
•pteizyjęlej tradycyjnie postaci, który wydaje dźwięk, jak
„rczibity garnek", gdy wiszący obok dzwon z tegoż tworzywa, wytltoczony w kształcie półkuli, dźwięczy nadizwyczaj mile i donośnie.
Powyższe roziważania, które mają na celu zwrócenie
1
w paru .słowach uwaigi na doniosłość matei jałoznawstwa dla
szerokich kół techników i wymienienie kilku aktualnych w
danej chwili zagadnień -w tej dziedzinie, moglibyśmy uzupełnić licznemi jes.zcze przykładami, Być mofże jednak, że
i te kilka słów wzfeudzą zainfer&sowaniie poruszonym tematem, do któlreg'0 niejednokrotnie jeszcze będziemy mieli
sposobność powrócić. Na zakończenie zaznaczymy, iż dowielkie
znaczenie 'do
spopularyzowania
wodem,
jak
tego zagadnienia z: -jedinej strony, a pogłębiania w
jest przywiązywane u
tym kieruku wiedzy z drugiej
naszego sąsiada zachodniago, może skrzyć zorganizowanie na ogromną skalą Zjazdu Materjałioznawcizego w Berlinie, '-który dopiero co &i>c; odbył, igromadiząo przeszło 200 referatów i zgórą 4000 uczestników, oraz utworzenie (przed
paru lat/] specjalnego wydziału gospodarki mater-j.alowsj
(StcfJfwirtschaft) w Politechnice Berlińskiej,

SVflNTE fiRRHEMIUS.
Ze Stokholmu przyszła wiadiomoiść o śmierci znakomite>go fizyka szwedzkiego, S. Arrhsniusa, który położył niespożyte zasługi dla nauki, pirzedeiwszystkiem jako twórca
elektrolitycznej teorji dyissocjacji. W 'badaniach swych wybiegał daleko poza dziedziny Bzyki teoretycznej i chemijfl
£izycz.nej, będące jego specjalnością. 'Znane jego dzieła „Fizyka kosmiczna", ,,Życie iplanet", „Tworzenie się światów"
— i t. d,, są wymownym przykładem jego rozległych zainteresowań.
Z Arrheniusem isoliodzi do groibu j.eden z wybitniejszych przedstawicieli mawoczesnych poglądów przyrodniczych.

KONFERENCJA SfMP W SPRAWIE
POLSKIEGO UKŁFLDU PRSOWflŃ. ,
Slaiw. Ina. Medh, Polskich, w porozumieniu z Polskim
KcmliLetem Normalizacyjmym, oirganiizuje w grudnlii r. b.
'konferencję w 'celu ostatecznego przyjęcia polskiego układu, .pa&owań oraz omówienia szereigu zagadnień w zakresie
wytwarzania zamiennego w rożnoredinych gałęziach przemysłu maiszynioweigo.
Dzięki staraniom p. Helige NoTlander'a, dyr. nacz. zakładów Johanssona w" Szwecji, konferencja SIAtP ma zap&winiiony ws'póiliud!ział s;pecjali.stów tej miary co: inż. Hilding
TorneŁohm (iSKF—GóLeiboirig) ii inż.
iOmar Hallstrom
'(Kopinig), który cli prace podlważyly zasady,
na jakich
oiparty został w swoim czasie niemiecki układ pasowań i
•tolerancji.
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Stow. Techników w Warszawje.
Dnia 21 .b. m. inż. S. Rodowicz wygłosił referat p. t.:
Organizacja i uchwały II Zjazdu
Polskich Techników Zrzeszonych.
iZj-azd odfcył się pod hasłem „pracy gospodarnej", t. ].
miał na celu opracowanie pianiu gospodarczego Polski, oparlego na dążeniu do izwiekszenia wytwórczości we wszystkich dziedzinach <pracy, do osiągnięciu samoiwyslurezalności, do podniesienia zdolności komliurencyjnej na rynku
międzynarodowym i do rozwoju racjonalnego eksportu.
Opracowanie tego (programu można było uskutecznić
ipir.zy wzajenincj współpracy wszystkich gałęzi życia jjospodarczeigo. To leż- malenjatem d-o obrad Zjazdu posłużyły
'referaty, z;głosz.one na Zjazd prz.cz organizaoje lecliinicane,
przemysłowe, roltniczs i handliowe.
•Na Zjeździe powzięło szereg uchwał ogólnych, dotyczących całokształtu życia gospodarczego, oraz uchwal specjalnych, odnoszących ei(j do poszczególnych dziedzin.
Prelegent podał do wiadomości uchwały ogólne, jako
interesujące wszysilkich leeliników, i te spnlkaly sie / aprobalą zebranych.
Następnie zabrał j|l'(ia inż, kem. .1, Uarszczewski, pudnesząc sprawę projektu Muzeum Narodowej.':) w Warszawie. Zdaniem mówcy, zatwierdzony pro'jel<l nie odpowiada wymaganiiom estetycznym oraz pirzeznaczeniiii gmnchu.
Broni! projektu w swera praemówieniu arch. prof. K.
Jankowsla.
Ze względu na spóźnioną, porę, dyskusję na ten lemat
odłożono na następne posiedzenie.

FINflISSOWflNIE ROCHU BUDOWLANEGO.

Od chwili wydania ustawy o rozbudowie, t. j . w okrasie od czerwca 1925 r. do 31 sierpnia r. b., Bank gosp. krajowego 'przyznał 4893 paiycaak na sumę 131979 000 zł.,
z czego spóldzielni'3 otrzymały w centrali Banku (w Warszawie) 47 100 000 zł, Wspomniane fcredyly wydane były
głównie na budowle rozpoczęte. Na r. 1927/28 przewidziana
jest przez Ministerjum Skarbu nowa dotacja w sumie 100
iniłjonów zł., z której to sumy 80 miiij. r>6jdlzti« dla miast
'prowincjonalnycih, stosownie do wpływów z ipodaiku lokalowego i od placów, ściągniętych do cl, 31 ona ja 1927 r.,
20 miiljonów izaś Tozdzieli 'Ministwjuim Sluirbii stosownie
do art. 17 rozporządzenia z d. 22 kwietnia 1927 i,
Rozdział tej dotacji odjbywać się będzie między poszczególne miasta w 'kolejności, jaką ustali Minislerjum
w najibliższym czasie. Na razie Miinisterj.um Skarbu upoważniło Bank gosp. krajowego do udzieleniu
kredytów
Warszawie i Łodzi.
Miasta te zgłosiły dotychczas izaipoitrzebowanie konkretne: Warszawa na sumę 22 889 000 zł,, Łódź zaś na
20 318 000 zł., igdy Ijednocześnie kontyngens Warszawy wyniesie olkoło 24 tttilj,, Łodzi 'zaś o'koło 4 imiljonów, Z kredytów tych będą uwzględniane tylko wnioski, zaspokajające
w zupełności fcredyl dopuszczalny, względnie żądany.
Pożyczki będą udzielane laik, jak dotychczas, na 6
proc. w okresie budowy, ipo ukończeniu za.ś ibudowy miają
być Ikoniwertowane na pożyczlki clluigoterminowe. Prz-ewidiziane jest, 'że pożyczlsi będą ^konwertowane w SO procentach na lat 25 w 4 iproc. Listach zast. Banku gosp, krajowego, (pozostała zaś część w 5 sproc. abliguch mieszkaniowych :na lat 15

KRON1KR NAFTOWA.
Wiadomości zagraniczne.
Rekord szybkości wiercenia szybu naftowego.
Na kopalna „Allamitos" w 'Kalifiorin'ji iizyskano w szybie ..Tinclrner I" nowy rekord szylblkości wicircenia. Osiągnięto mianowicie głębokość 1445 m w przeciągu 17 dni roboczych. Otwór ten odwiercono syslemem „Kotary" (obrotowych).
Hel z gazu ziemnego.
'Gaz ziemny
zawiera,
jak wiadomo, większy lub
mniejszy procent cennego pierwiastka — helu, mającegio duże stosowanie w aeronautyce.
W Stanach
•Zjedn, A. P. przystąpiono do wytwarzania hfelu z gazu
ziemnego na wielką skalę, Wedkig doniesień „Tagi. Berichte ii, d, Petroleumiindustrie" wyproduikowano w r. 1926 w rządowyim zakładzie w Fort Worth 6 344 082 stóp sześć, tego gazu. Ilość ta okazała się jeszcze niewystarczająca dla cełó<w Wiojskorwych. Przyznano więc w tym r.O>kiu na nows inwestycje kwotę 1 063 000 dolarów, co pozwoli na zwliększenie
pTodlukcjd w r. 1927 do wysokości 12 000 000 stóp sześciennych, zaś 'dzięki możności uzyskania dalszych kiedytów
sipiodziewany jest wzrosit produkcji te;go gazu w ciągu dwóch.
(Ciąg dalszy na str. 128).

Na 43—44

NOWINY TECHNICZNE

127

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

POSIEDZENIE TECHNICZNE.
W piątek dn. 4 b. m. o godz. 8-ej wiecz. w Wielkiej Sali gmachu Stowarzyszenia Techników Polskich
w Warszawie (ul. Czackiego 3—5) odbędzie się posiedzenie techniczne o następującym porządku obrad:
1) Komunikaty Rady i Wydziału Posiedzeń, 2) Wolne głosy, 3) wieczór dyskusyjny o projekcie Muzeum Narodowego zagai inż. i. Barszczewski.
KOMUNIKAT
WYDZIAŁU POSIEDZEŃ TECHNICZNYCH.
W niedzielę
no odbędzie się
do Elektrowni
głównej bramie

dn. 6 listopada r. b. o godz. 10-ej rawycieczka członków Stowarzyszenia
Warszawskiej.
Punkt zborny przy
Elektrowni.

KOMUNIKATY KÓŁ I WYDZIAŁÓW.
Sekcja Tennisowa Koła Sportowego
przy
Stów, Techników zawiadamia, że Ogólne Zebranie Sekcji odbędzie się w piątek 11.XL r. b.,
o .godz, 7-ej wiecz., w sali nr. III. Ponieważ omawiane będą sprawy wiellkieij wagi, Członkowie
S'e'kcji proszeni są o liczne i punktualne przybycie.
Koło Inż. Cywilnych zawiadamia Kolegów, że
w sobotę dn. 5 listopada o godz. 7 wiecz. odbędzie

DZIAŁ

się w sali nr, III zwykłe zebranie miesięczne, na którem inż. Choroszucha wypowie uwagi o wodociągach
i kanalizacji w Kielcach, zaś koi. Filipowicz — o zastosowaniu rur betonowych przy robotach kanalizacyjnych.
Komitet Kwalifikacyjny zbierze się w piątek
dn. 4 b. m. o godz. 7-ej wiecz. w sali Nr. III.
Koło Melforacyjne zawiadamia, że najbliższe
posiedzenie odbędzie się w poniedziałek dn. 7 b. m„
o godz. 8-ej wiecz. w sali Nr. IV.
Koło b. wych. Wyższej Szkoły Technicznej
w Moskwie zawiadamia, że we wtorek dn. 8 b. m.
o godz. 7-ej wiecz. w sali Nr. III odbędzie się posiedzenie Członków Koła.
Walne Zebranie i wspólna kolacja Koła Inż.
Technologów Petersburskich odbędzie się dn. 5-gq
listopada o godz. 71/2 wiecz. w salach V i IV Stów.
Techników.
X Zarząd Koła b- Wychowańców Politechniki Kijowskiej niniejszem zawiadamia, że dn. 7 listopada
r. b. w sali Nr. V Gmachu Stów. Techników w Warszawie (ul. Czackiego 3/5) o godz. 7Vj wiecz. odbędzie się zebranie dyskusyjne Koła, na którem Koi.
doc. Teodor Kirkor wygłosi referat p. t. „Uwagi
o stosunkach wodnych w niektórych dzielnicach
Polski".

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 (Cz.a-;kiego 3,5), a nie do Administracji „Przeglądu Technicznego"
Uprasza się Szanownych Korespondentów o nadsy łanie znaczków pocztowych aa odpowiedź.
POSADY WAKUJĄCE;
220—Inżynier wzgl. Technik do kierowania warsztatami elektrowni z praktyką w tej branży poszukiwany.
222—Inżyniera-Elcktryka poszukuje Ministerstwo.
224—Fabryka Maszyn i Kotłów Parowych poszukuje ruchliwego i energicznego dypl. Inżyniera, jako kierownika
biura sprzedaży. Wymagana znajomość języka niemieckiego. Zgłoszenia sił pierwszorzędnych kierować do Kan^
celarji Stów. Techników pod Nr. 224.
226—Potrzebny Inżynier-Elektrotechnik z kilkoletnią praktyką na wyjazd do metalurgicznej fabryki. Specjalność
prądy wysokiego napięcia.
-228—Inżyniera-Mechanika z wyższem wykształceniem Politechnicznem i z dłuższą praktyką zawodową na stanowisko wykładowcy: technologii metali, metalografii
i wytrzymałości materjałów do Państwowej Średniej
Szkoły Budowy Maszyn poszukuje Ministerstwo.
230—Technik na stanowisko pomocnika do elektrowni — poszukiwany.
232—Dwaj konstruktorzy (inż. lub techn.) z praktyką konstrukcyjną conajmniej 5-cioletnią w dziale maszynowym—poszukiwani.
234—Potrzebny technik do biura technicznego fabryki kotłów parowych. .
236—Przy budowie nowego basenu "portowego wakuje posada technika robót ziemnych, specjalisty z praktyką
w budowlach wodnych, żelazo-betonowych oraz w. bu-.
dowlach kolejowych. Posada do objęcia natychmiast.
238—Potrzebny Inżynier obeznany z instalacjami warsztatowemi.
240—Magistrat m. Dubna ogłasza przetarg na wykonanie pomiarów' m. Dubna. Pomiary muszą być wykonane w/g.
instrukcji pomiarowe] Min. Rob. Publ. metodą trygonometryczną i poligonalną. Oferty składać do dn. 15 listopada do Magistratu m. Dubna, podając cenę jednostkową za 1 ha powierzchni zabudowanej, dołączając kwit
na złożone wadjum w sumie zł. 2000 w Kasie Magistratu.

POSZUKUJĄ PRACY:
95—Dyplomowany Inżynier-Mechanik z 20-letnią różnorodną
praktyką zawodową: maszynową, fabryczno-budowlaną,
administracyjną i handlową na samodzielnych stanowiskach, sumienny, energiczny, w sile wieku — obejmie
odpowiednie stanowisko kierownika w zakładach przemysłowych samorządowych lub wielkich majątków ziemskich *
97—Inżynier specjalista w budownictwie podziemnem (fundamentowania wszelkiego rodzaju, mosty, jazy, kanały i t. p.)
ze znajomością wszelkich robót betonowych i żelazobetonowych, wybitny organizator i administrator poszukuje kierownictwa większych robót.
199—Technik wykwalifikowany z 5-letnią praktyką w Paryżu
poszukuje odpowiedniej posady. Gruntowna znajomość
dziedziny elektrycznej i mechanicznej. Referencje poważne i świadectwa na żądanie.
101—Konstruktor poszukuje odpowiedniego stanowiska.
103—Inżynier-mechanik z 18-letnią wszechstronną praktyką
biurową i warsztatową, konstruktor budowy urządzeń,
fabrycznych, maszyn i wagonów, były wieloletni ekspert
Tow. Dozoru Kotłów Parowych, obeznany z naukową
organizacją pracy i kalkulacją robocizny warsztatowej—
,
poszukuje odpowiedniego stanowiska.
105—Inżynier mechanik i elektrotechnik (Liege) lat 39, mogący wykazać się 14-letnią praktyką biurową, warsztatową inż. ruchu i administracji technicznej w fabrykach żelaznych, hutach metalurgicznych i przedsiębiorstwgch, Zna języki.
107—Młody Inżynier-Mechanik, asystent Politechniki, poszukuje posady albo odpowiedniego zajęcia na godziny
przedpołudniowe.
109—Inżynier-Górnik, z wieloletnią praktyką w dziale węgla,
złota i rudy (poszukiwania, eksploatacja) poszukuje zajęcia.
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lat do 18 000 000 atóp isześc. Równocześnie czyni się badania gazów atemiiyoh w szerejfu miejscowości, gdyż najbogatsze w liel pole gazowe „Pe.r.olia" jeiat już blis'kie wyczerpania.
W Polsce sprawa uzyskania helu z gazu ziemnego nie
wyszła jeszcze z fazy iproje'klów.
Automatyczne stacje benzynowe.
Ostiait-nio wprowadzone zostały w Ktun&dsóe ulepszone
automatyczne stacje benzynowe dla samochodów. Są one
w ten sposób sikojwtruowane, że za wrzuceniem odpowiedniej monety napełnia się naczyinie taką ilością benzyny, jaka 'odpowiada lbieżące'j cenie irynfcowej (co da się łatwo
regulować), Klijent może obserwować ilość napływającej benzyny, poczem przepompowuje ją do zibio,rmi:ka. Stacje te
mogą być więc czynne bez żadnego dozoru, co ma szczególne znaczenie w miejscowościach odległych od lDiasi, jak
również w porze nocnej.

NOWE USTROJE KOTŁÓW.

s. s.

Omawiając now-e ustroje kotłów w Ameryce, podaje
czasopismo „Power Plant Enigiff." (15 stycznia r. b.) kocioł
wysokoprężny (ok, 40 ai] Hrmy BiJegow Co, przedstawiony

1927
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.
Studja nad nową koleją.
Minister jum kotmtnHsacji irozjpoczęlo obecnie studja.
przedwstępne na odcinku od st. Horiby, przez Zduńską Wolę, stacją kolei katóskfej, do Inowrocławia, fSdzie mu się
rozpocząć budowa dalszego odcinku (250 km) Hn-ji węglowej, łączącej Górny Śląsk z portami gnciKZumi na BaHy.ku,
iRoboty ziemne, a t-etn samem i budowa rozpocznii: sic;
na wiosnę roku przyszłego.
Rozszerzenie portu w Gdyni.
W związku z ,potrzebą zwiększenia zdolności przeładiunkowiuwtfj portu dla węgla, lamacz fal obecnie stawiany
zostanie przedłużony w rkiuruAu pwłudniowyin poza istniejące południowe molo, osłaniając rówiiiież jejjo zewnętrzną,
południową .stronę. W ten. sposób przed budującym się portem rybackim powstanie niuzależny port węglowy, du którego statki będą przyibiijać bez zawijania do awaJiportu. Południowe molo zasianie jeszcze poszerzone i doprowadzone
w nowej szerokości aż do lamacza fal, który wytworzy
1
z niem 'kształt litery T. Tafcie rozwiązanie mu U. zalety,
że pozwoli w przyszłości stworzyć z wykorzystaniem pomostu spacerowego od południa drugi port, którego częściami skladowemi będą południowy parł węglowy, port rybacki, port jaclutowy i port osobowy.
Ogrzewanie samolotów.
iPoriołmie, jak w latach .ubiegłych, również w roku bieżącym samoloty komunikacyjne, 'kursujące na Hnjach Warszawa—Łódź, Warszawa—Kraków, Warszawa—Lwów, Warszawa—Gdańsk, Kraków—Lwów i Kraków—Wiedeń, z nazimna będą ogrzewane.
Pierwsza Hnja stałej komunikacji powietrznej między
Europą a Ameryką.
Rząd francuski udzielił koncesji towarzystwu komunikacji powietrznej „Latecoere" na zorganizowaniu linji 'koniiunikacji powidirznoj między Francją u Ameryką południową. Toiwarzystwo' Latecoeue" otrzyma w bieżącym roku
6250 000 ir. isuływieincji, w 'latach naslępnycli zaś dalsze
39 000 000 In-. Li,nja biec będ.z.i.e z Marsylji -prze./. Martykko
i Afrykę zachodimią, później z portiu Sfl. Louis przez MoirteNa jdltii/isza. przestrzeń morvid'eo do Buenos Aires.
;
dc
ksa
między wysipainii
Koip Verde
>
i
i; ernando
Neronha wynosi 2200 km i przebywana będzie narazie parowcami ipośpiesznemi, mająceinŁ [połączenia z
sainoilotanii, kursujące-mi w «bu kiemrnkacli. Dzięki nuwenłu połączeniiu, czas pirzeiwoziU ąioczty skłóci się z dotychczasowych 25 dmii do dni 8, Ruch początkowy utrzymywany
będzie raz na tydzień i oarazie niie będzie ob-ejniował przewoizu pasażerów. Odkgitość Marsyiji od Buenos Aires wy-r
nosi 11500 km. Przez zorganizowanie teigo połączenia, Firancjapozysika sławą stworzenia pierwszej linji koinunlkacji powiętrzmej między Eur.oipąa Ameryką.

na rys. 1, ^oryginalnej konstrukcji, Kocioł' wyposażony jest
w „stoker", :podtgrzerwac.z powietrza (u diołiu) i w osłonę
woclnoruritową przedniej ściany komory paleń1 ikowej.

PATENTY

na wynalazki, wzory i znaki towarowe w kraju i zagranicą

Inz. M. BROKMAN

zaprzysiężony rzecznik patentowy
WARSZAWA, Senatorska 36, teion 18-62,

Nowe kredyty zagr. dla Rosji sowieckiej.
Samorząd m. Wiedinia 'udzieli'! gwarancji na kr<sdyLy
eksjpoirtoiwe do Rosji sow. w kwocie 100 milionów szylimigów
aiustr, G-wara-noja obejinuje 70% zamówień z tego kredytu
i umotywowana j-est dążeniiem clo zwalczania bezrobocia,
Termiin kiredytów upływa 30 czerwca 1932 roku, ( E i c o n .
Żyizń. Nr. 234 z r. b.).
Kucb ttliczny w Berltołe.
Według statystyki n a 1-igo lcwietnkv r. b. toyło w Berlinie
w ruchu: 1544 -wozów tramwaj owych .silnikowych i 1529
przyczepnych, 455 autobusów, 9077 taksówek samochodowyich, 307 dorożek komaiych, 16236 isamochodów prywatnych
(esobowych), 9564 samoiohoidów cięlżairowych, 17192 motocykli [1 ok. 51 00 rowerów. Nadto tutrzyimywano ogółem jeszcze 38 000 koni do ruchu ulicznego.
i

Ceny ogłoszeń
P r z e d p ł a t ę kwartalną
. . : 10 zl.
i
Jednorazowych:
Przy zamówieniu wielokrotnych' ogłoszeń,
Za "jedną stronicę
zl. 200.— bez zmiany tekstu, udziela się ,nast. zniżek:
przyjmuje Administracja i Pocztowa Kasa Oszczędności
za 6-krotne ogł. . . 10"/,
„'pół strony ".
no._
na konto J* 515.
. 18 »
„ • • 20 „
,
ćwierć
strony
,
60.—
Przedpłata zagranicą
. . .
48 zt. rocznie.
• jedną ósme. . . K
, 80.—
.
. sa ;
;
. . so;
Cena zeszytu pojedynczego
1 zł. W „Nowinach Technicznych"
o B0*/„ droźe). Dopłaty)
za I str. okładki 100*/,; za zamó(Ceny zeszytów i specjalnych są ustalane każdorazowo) W zesz. specjaln, cąny ogł. są podwyższane
wione miejsce na innych stronach 20"/,.
o 50—lOO.proc.
Z a zmianę a d r e s u (znaczkami poczt,)
. 1 zł.
Dla poszukujących pracy 20*/, ustępstwa.
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