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ODCZYTY O NftUKOWEM ZflRZąDZRNIU.
W ostatnich tygodniach -odbyły się się w Warszawie
1
dwa
interesujące odczyty,
wygłoszone przez
prelegentów, przybyłych' do nas z Ameryki, ii należących d o grona pionierów t. zw, naukowej organizacji w Stanach
Zjednocz.
Jeden z nich, zaproszony przez nasz Instytut Naukowej Or.ganizadji, generał air-iaji- Stanów Zjednoczonych
p. Williami C r o z i e r , opowiedział 'licznie zgramadzionym
w auli Politechniki .słuchaczom o rozwoju ńdeij Tayloira
w przemyśle amerykaftstóim 'oraz o swoich pracach na polu zastosowania tydh iidej w •wytwórniach wojskowych.
Wprowadzenie racjonalnej longanizacjji w tej (ostatniej dziedzinie wytwórczości .dato nadzwyczaj jaskrawy doiwód zmaczenia mauikoweg-o zarządzania idla uporządkowania i -wzmożenia produkcji.
.Przeprowadzenie cbronometirażu,
utworzenie
biiuira
.rozd'ziie.łoz.ego, systemu in.str.ukcyij
warsztatowych, wireszciei plac pre.mjowych, doprowadziło już w r, 1911 do z-na-czn.e|j poprawy p.r,od'ulkiqji. Wyniki t e obrazują liczby nasi.*):
zmniieijszenie robocizny bezpośredniej (przy wyrobie podstaw
do aemat 6-cał.) z 10 263 dol. do 6 949 dol., robocizny pośredhieij i in. wydatków — z 10 263 do 8 956 dol., a zarazem (wzrost zarobków 153 robotników o 6 938 dol. w ciągu irlo-ku.
Dalszym .krokiem naprzód było wprowadzenie kontroli
produkcji, zapomocą wykresów Gaotfa, już podczas wojny
światowej, Ikiedy wytwórczość
arsenałów amerykańskich
musiała z-dać trudny egzamin nadzwylezaijnego wzoioienia
wydajności.
W odczycie swym poświęcił p. gen, Grozier dużo uwagi , zagadnieniu poziomu plac robotniczych oraz ' przeszkol
idoiiiij, jakie stawiały mu związki •rob,O'tlnicz>e i nłekt. politycy, jedni w obawie przed „wyzyskiem", inni — dla celów
osobistych, i jak naukowe metody organ.izacji udowodniły,
iż najlepsze wyniki osiągnąć morana drogą rozumn-eigo współdziałania pracowników z pracodawcami.
(Wyjaśnienia, .jakich udzielał ten wybitny znaiwca metod organizacji osobom interesującym .się sprawami zarządzania ^naukowego przedsiębiorstwami polskiemł, były n-oiwyim bodźceni do rozszerzenia zainteresowania tom zagadnieniem w naszych ,koła-chl przemysłowych.
Drugi z kolei ódczyi, poświęcony temuż tematowi, wygłosił (w Stów. Techników) jeszcze 'bardziej moiże zmany u
nas pionier 'Oir.ganAzacijd, p . Wallaoe C l a r k . Streściwszy
Usrótko idokonane ma póki lOirganizaciji pracy jpostępy w Stanach Z jedni, wypowiedział prelegent opinję co do zusi;jsoiwania naufecweigo' zarządzania w różnych idiziedzinadh wytwiźrczosci oraz co do możliwości .wipTOwadzeinia ich w p-zemyśile ipolsikim. Co do pierwszego zaznaczył, że Oimaiwiane
n>e'c>dy nadają się w zupełności dio wszystkich dziedz.n
produkcjii, mimo całeij ich różno.rodniości, jednakże wymagają..indywidualnego traktowania nietylko w stosunku do różnych dziedzin przemysłu, kicz nawet w stosuinku do poszczególnych zakładów tej samej gałęzi wytwórczości. Atoli
•

:
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saraie podstawy organizacji oiraz zasadnicze jej drogi pozostają zawsze niezmiennym fundamentem, na klóryni or.ganizatloir opiera przekształcenie (prod:u:kcji danego przedsiębiorstwa. Z teigo powodu, wprowadzenie- metod t. zw. amerylkańskich w przemyśle europeijskiiim j«st najzupełniej możliwe, choć nie może Ibyć wykonywalne szablonowo. Wypowiadane nieraz zdanie, że aneiWdy te nadają się jedynie
d<a produikclji masoweij., nie jest wzaisadmione, gdyż i w Ameryce nie wszędzie przecieiż wytwarza się masowo i podslaiwowe idee Oirganizac'jii nie łączą isię byinaijunniej z koniecznością masowoiści iwytiwarzania,
Jak się wyjaśniło .jeszcze w dyskusji, ma skutek zaJ
pytania inż. C. Łozińskiegio, nie widzi p. Wallace Clai! k
triudmości przy wprowadzaniu metod racjonalnej organizacji ,w Polsce ani w riiciUpoirządkowainiu naszego rynku, ani
w braku kapitału, alfoiowierm właśnie 'odipo-Wiednia orgamizacja przyczyniać się będzie do .uporządkowania tego rynku,
a zarazem nie wymaga .w ,zasa'dzie nowych inwestycyj, lecz
musi pirzedewszystkiem d:ą'żyć do usprawnienia wytwarzania środkami istnieijąeemi. Zaznajomienie się prellegeinta z
naszym przemysłem pozwała m u na stwierdzenie, iż szeirsze zastosowanie metod naulkowych .organizacji w Polsce
JŁst najzupełnieij Hfl>oiżl'iiwe i będzie jednym z doniosłych
czynników irozwio^u żylcia gospodarczego kraju.
Co do jednego tylko z poglądów p. Cllarka moigtyby się
nasuwać wątpliwości. PTeleigerat wypoiwiedział nast. koleijneść reorganizacji pirzedisiętuoirstw: 1° ustalenie wzorców
produkcji, 2" wyjaśnienie przyczyn .odchyleń od tych wzorców i 3° usuwanie itydh prizyczyii, zaczynaijąc od oddzfeływającyoh ipTocen.tow.o najisWiniej. Atoli — jak to słusizinie podniósł ma zebraniu p. dyr. Z. Rytel — zwłaszcza w naszych
warunkach, tyłoby •może właściwiej zacz-ąć >od uporządkowania pracy szeregu oddziałów pomocniczych nawet, usuwając z nich naijibairdziej rażące .usterki, dopiero potem ibyłoby celowe ustalanie możliweigo do zrealizowania wzorca,
a następnie porównywanie go z prod.u-kcją irzeczywistą, i usuwanie p.rzeszkód.

OGRANICZENIE WIELKOŚCI MIESZKRŃ.
Podłuig doniesień pism, w Warszawie brakuje abecrr.e
ofcoło 55 000 d.zib mi:esz;kalnych, czyli 25 000 do 30 000 mie;/;kań, co przy 220 000 istniejących mieszkairiach stamowi
U .14%, Brak mieszkań da|j.e 'się uczuwać nie tylko
w Polsce, lecz i. powszechnie zagranicą, nawet w miastach
średniej wielkości. W mieiście Luedenschieid w Wesifalri,
lr.cząoem w 19116 r. 7 666 mieszkań, było w r. ulb. 1 500 Tei[lektantów n a własne mieszkania-, eryłli ołcazał się brak prawie
20% lokali. Wśród oczekująjcyoh było 900 pragnących mieć
-mi-eszkaaia dwuizibowe. Aże"by uczynić zadość choć częściowe:) potrzebie •mieszkaniowej, miasto przystąpiło do fo.udowy
domów, mając na względzie- nie tylko „oszczędną budowę",
lecz i „oszczędne anieszkanie". Wybudowano 48 lokali dwuizbowych. Każdy blok, z trzema wejściami, ma długość
37,04 m, szerokość 9,10 m.
W mieszkaniach dwuizbowych z czasów przedwojennych
zwykle brak wielu urządzeń, -któr-e obecnie, ze względów
zdrowotnych i z uwagi na udogodnienia w piracy gospodyni
mieszkania, powinny być wprowadzane, dbając, przytem o
dostęp świeżego powietrza i oświetlenie możliwie słoneczne, na co poprzednio niewiele .zwracano uwagi, a co -można
uskutecznić bez znaczniejszego podniesienia kosztów bu-
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(łowy, W danym wypadku', rozplanowano domy w ten sposób, że każda izba -posiada oświetlenie słoneczne przed kifb
po południu, Każdy lokal ma mały przedpokoi], o polu
2,76 nr, pomiieszczeniiie klozetowe i spiżarkę. Kuchnia, która
jednocześnie służy za .jadalinię, zajmuje 14,88 ni', druga izba — 16,77 nr.
W imiiesakamiach 3-izbowych: kuchnia
17,75 nr, zaś dwa pokoiie: 15,28 i 11,80 nr. Oszczędności,
powstałe wskutek lujeclinoisłajnieinia różnych części budowli,
jalk okien, drzwi, schodów, mogły być użyte -na inwęslycjs
zdrowotne lub ułatwiające pracę gospodyni mieszkania. Do
nicih za'1'iczyć należy urządzanie ipirałniOentrałnej, umiesizczioneij w osobnym budynku, Bielliznę .pierze się, sitszy, m&iglulje
l
i prasuje imaiszyncwo.
Wszyscy
odna jiniuijący aiiesz'kaniiaj są obowiązani ikorzyslać .z prailru — pranie bielizny
w mieszkaniach jest zabronione. Urządzenie pralni pirzy rozipowszechnionem mniemaniu, że pranie mechaniczne jest
szlkodliwe dla bielizny, było przedsięwzięciem ryzykownem.
Jednali już po 'kilku- tygodniach wątpliwości' znikły. Pralnia uzyskała uznanie i w szerszych kołach (trzy dni w tygodniu korzystają z niej i nielokatorowie nnwozbudowanych
domów) i po upływie [kwartału okazała się za mała. Zaleta miejskiego zakładu do prania polega, na tera, że gospodyni może sama dozorować pirania, oraz kierować niem, i po
J
upływie 2 'a—3 igodzin bielizna jest rjuż gotowa do ułożenia W szafach.
Jak tego rodzaju pralnie iznalazły przychylne przyjęcie, można widzieć już z tego, że miasto Luenidensolreiid zamierza urządzić -centralne pralnie w donnach, które 'będą
biudowane w następnych latach i w innych dzielnicach mLi•sta, iprzez samo miasto i przedsiębiorstwa budowlane, początkowo dila 250—300, potem dla 1000 rodzin, | G « s , I n t
Nr, 43, 1927 v.).
Jg.

W SPRAWIE UMOWY RZąDU
Z KONSORCJUM fiMERYKAŃSKIEM
O ELEKTRYFIKACJĘ KRAJG.
W Nrze 39 naszego jpfiisnia 'Umieściliśmy no łatkę o broszurze inż. M, Kuimickieigo p. t.: „Tajemnica Państwowa
•o elŁkln-yfikacji iFcliski". Jałto 'odpowiedź na lę broszurą,
ukazało się w „Monitorze Polskim" z dnia 19 listopada b, r.
Nr. 265 oświadczenie Ministerstwa Robót Publicznych, Z
odpowiedzi tej dowiadujemy się, że opcja udzielona przez
Rząd1 grupie amerykańskiej iwygasłoj ij.tuż półtora .roku tenui,
wcb.ee czego dyskusja mad nią nie ana właściwie wartości
praktyczniej, a poza leni, że celem .projektowanego przedsiębiorstwa aimeirykań.sikie.fjo miało byić:
• 1) zaopatrzenie w ener,gję elektryczną wszystkich osrodllii na terytorijum przyszłego uprawnienia o zaludni&niu
od 5000 mieszkańców (wzwyż;
2) umożliwienie dostarczenia enengji elektrycznej lałkże
tym miastom i -miasteczkom, .które produkują prąd we w l a nych .zakładach •elektrycznych, lecz pracując dtfogo, nie przy.
fcizy;niaiją się dostateczinie do nozwiojiu igospoidarczego sWpich
unie j-scowoś ci;
3} zapoczątkowanie wyzyskania sił -wodnych przez budowę elektrownii w Rozmowie na Dunajcu i
4) budowę około 400 km linij 'elektrycznych T> napiĘciu
60 000 V i wyż-ejj, a co za tem iidzie, przewodów o na'pięciu
użytlkoiw.em i .średniem, łączmie z odimośnemi lUirządzeniami
pioitnoonioz-emi;
5) uporządkowanie 'zacofanej, w wyisokim isto.pniu chaotyczM-eij ii nieckonomiczinej gospodarki elektrycznej w zajSłębiiu węgfewem i
6) zmniejszenie' dzięki temu kosztów produkcji węgla,
jak również zwiększenie stopnia bezpieczeństwa irucłiu kopalń i wszelkich zakładów przemysłowych w Zagląfoiu;
7) .zatrudnienie licznych rzeszy pracowników umysłowych i fizycznych przy budowie elektrowni i wielkich linij
elefktirycztiy ch;
8) ożywienie przemysłu buidowUanego i imetalowego, jak
również wydatne przyczynienie SIĘ do rozwoijtU i wzniiolclnienia naszego początkującego przemysŁu •eldktrotechniczinego,
W świetle tych uwag, .stwierdza Min, Rob, Publ,, że
wspomniana wyiżej krytyka 'Opoji wydaje się być jedniosłr.oanią. Opclja przewidywała tylko' zasady, na jakich miała
się oprzeć umowa ostaiteczna, ia była ita'k elastycznie ujęta, że.poztwailata Rządowi na tposlawieinie (tafódh warumkóiw,
które .zgodnie z sytuacją -gospodarczą w dan.ejj dhwiiili okazałyby się dla łconsutoeintów Iprądu naijlkoirizyistniiejszemli, I tak
się telż stało. Ws>kuteik teigo, rokowania ./ostały zerwane z
chjwMą, ,gdy warunki gio'spadaricz« -i polityczine iPolslci a tyle
si!ę zmieniły ma lepsze,' że pto.ziwiolJły na zażądanie od konsorcjum amerykańskiego zobowiązań dogodniejszych dla Pi Iski.
Miniśte(r.s'wo oświadcza da'łe.j, że zarzut, jakoby polskie
placówki ekiktryiBkacyjne mie- znajdowały w dostatecznym
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stopniu takiego poparcia wśiród czynników rządoiWych, jak
syndykat amerykański, jest całkiem gołosłowny, Ministerslw.o stwierdza, że poza elektrowniiami saniiorządowemi polskich 'pirzedsię.biorstw eilektryfjkacyjnych
prawie niema,
wszystkie poważniejsze zakłady elektryczne należą do kapitału zagranicznego.
Za polskie plalcówki uw.ażać należy w chwili obeonej
przeważnie tylko samoirządoiwe zakłady •elektryczne, które
te:ż cieszyły sit> i cieszą nadal specjalnem poparokim Ministerstwa Robót Publicznych. 'W każdym wypadlku samorząd
miał pierwszeństwo do uzyskania uprawnienia na zakład
elloktryczny. Dowodzi lego fakt, że od pierwszego listopada
!c. b. wydano 51 uprawnień elektrycznych, z której to • liczby
aia samorządy przypada 26, czylli agorą 20'?',, Znaczna CZĘŚĆ
tych samorządów otrzymała również pomoc finansową od rządu.
Ministerstwo uważa, że 'wialkie jjasioby Jinainsows towarzystwa amerykańskiego 'stworzyłyby niewątpliwie warunki
korzystne dla rozwoju w Polsce elektryiikaaji w wielkim
isJlylu, a, leni .samem pozwoliłyby nam w 'krótkim bardzo czasie przebyć drogę 'ewolucyjną, ;ja'ką inme kraje przebywały
w ciągu lat kitknidziesięciu.

STOWARZYSZENIA TECHNICZNE.
S^.owsirzyszełiie Techników w Warszawie,

W idn, 18 b. m. oclbyln siiij kolejne posietlzenie techniczne, na którcin wygłosił odczyt (w jąz. ungighkim)
p. Waiiace Clark, p, t.
„Zarządzanie przedsiębiorstwami w Ameryce i w Polsce".
iPrelagent wskazał drogi rozwoju organizacji naukowej
iprzedisiębiorstiW
w
Ameryce
i wypowiedział
się za zupełną .micżliwością stosowania tych, t. z.w.
,,amerykaóslkicli" metod w iPolsce. Odczyt tłomaczył Lniż,
A. Kucharze-wski. W dysikusji zabierali iglos pp,! dyr. Straszewski, który zapytywał pirelegenta co do możliwości zaislosowania metod nauk. origanizacji w •elektrowniaoh, podkreślając odmienne cedhy produkcji eneirgijii a wytwarzania
towarów, Inż. J. Wojciachoiwski, który zapytywał o badania
psychotechniczne w Ameryce, dyr. Z. Ryte! i Inż. C, Łoziński, klóirychi ipirzeinówifinia wsponmitniTC są częściowo w
streszczaniu, zamieszczonym na in, miejscu tego zeszytu.
P. Wallaoe Clark udzielił wyjaśnień na postawiione pytania, zaznaczając m. im., że zaistoisawanie naiukowycii metod zarządzaniu w eleiktrowniach, miano ich odręibirości, jest
Kiiipełnie możliwe.

Stowarzyszenie Inż, Mechaników Polskich.
D.n. 23 b, m. odbyło się, przy dość licznym udziale
cziion.ków Stowarzyszenia i wprowadzonych gości, pierwsze
zdbranń-e odczytowe SIMiP, Posiedzenie otworzył przewodniczący Sdkdji odczytowej Inż. W. KJoizłowski. Tematem ze-?
brania był odczyt p, poral II. Mierzejewskieigo p. t.:
Wystawa i Zjazd Materjałoznawczy w Berlinie.
W pólllciragodzinnem przemówieniu scharakteryzował
prelegemt nadzwyczaj treściwie i barwnie świeżo odbyty
Zjazd berliński i związaną z nim wystawę. Po zobrazowaniu
zagadnień z dziiałów żelaza, stali' i in. metali, wmówionych
na Zjieździe, zatrzymał się prelegent dłużej na tematach,
poruszonych na zebraniach T-wa raatemalylki i mechaniki
stosowanej, a następnie opisał szczegółowo wystawę, którą
czytelnicy naisi jiuż znają częściowo z „Przeglądu Techniczneigb". Podkreślił 'przylem prol. Mierzejewski pięknie zorganizowane działy krystałogiraficzny «raz badań 'metaloznawczych z lafcoratorjujm Czocbralsikieigo, którie, choć zaijmowały mało miejsca, zawierały oigromną ilość pracy twórczej.
Po odczyt.ie zalbrał głos Inż, K. Jadkowski, który uzupełnił częściowo sprawozdanie, 'omawiając dział elektro,techniczny wystawy i podkreślając doniosłość odlewnictwa
wtryskoweigo, którą wystawa uwydatniła. Zarazem wspomniał o stirooie .organizacyjneij wyistawy, litórą 'zrealizowano
wy>sił!kiem stowarzysz>eń technicznych i przemysłu, a przytem kosz-tą tej wielkiej imprezy pokryte zostały już przed
jelj lotwaircietm, W kiońou poidmiiósił, iż delegacja polska na
Zi n żdzie miała siposiobność poznania wybitneigo naszego rodaka Inż, J, Czochralskiego, z którym maw.iązalla stosumki,
nacelclitowane niezwykłą iżyozliwością.
Z kolei red. IinJż, Cz. iMlilkulsIki podniósł fató charakterystyczny nadzwyczaij ścisłej współipiracy sfeir naukowych w
Niemczech z kołami p.rzemysłowemi, czego wyrazem jest s'<seraika praca ludzi nauki na póki przemysłowem, zaś inżynierów fabrycznych — w dziedzinie badań naukowych. Uwydatniał to fakt, iż boda'j większość referatów zjazdowych
opracowali przemysłowcy i inżynierowie przemysłowi, gdy
tymtizasem u nas najczęściej zachodzi stosun-ek odwrotnyMówca zazmaczył zarazem, że Zjazd i Wystawa berlińska
(Ciąg dalszy na str. 144).
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STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW POLSK. w WHRSZAWIE.
KONTO P. K. O. 128.

POSIEDZENIE TECHNICZNE.

5.

Balotowanie kandydatów na Członków Stowarzyszenia.
Komunikaty Rady.
Wnioski Członków do rozpatrzenia przez Radę
na następne Walne Zebranie.

W piątek d, 2 grudnia o godz. 8-ej wiecz. w Wielkiej Sali gmachu Stowarzyszenia Techników Polskich 6.
w Warszawie (ul. Czackiego 3—5j odbędzie się po- 7.
siedzenie techniczne o następującym porządku obrad:
odczyt inż. p. Antoniego Humnickiego p. t. „MechaKOMUNIKATY KÓŁ 1 WYDZ1HŁÓW.
niczne próby materjafów na wystawie Berlińskiej".
Koło Naukowej Organizacji wyznacza zebraW piątek dnia 9 grudnia r. b., o godz. 8 wiecz, nie członków na dzień 1 grudnia] r, b. o godz 8-ej
odbędzie się posiedzenie techniczne o następującym wiecz. w sali Nr. IV.
Koło Inżynierów Cywilnych zawiadamia Koporządku obrad:
,•! • 1. „Zasługi Stefana Drzewieckiego na polu ba- legów, że w sobotę, dnia 3 grudnia r. b. o godz. 7-ej
dań z dziedziny lotnictwa" wypowie prof. F. wiecz. odbędzie się w sali Nr. III zwykłe zebranie
miesięczne, na którem koi. Filipowski wypowie
Kucharzewski.
2. Komunikat o założeniu Towarzystwa im. uwagi o zastosowaniu rur betonowych do robót kaStefana Drzewieckiego do popierania w Pol- nalizacyjnych.
Koło b. wych. Politechniki Kijowskiej zawiasce badań naukowych z dziedziny lotnictwa.
3. Wspomnienia o Ś. p. Zygmuncie Straszewi- damia, że w poniedziałek, dnia 5 grudnia r. b. o godz.
b-ej wiecz. odbędzie się zebranie Kola w sali Nr. IV.
czu wypowie prof. M. Chorzewski.
Koło Melioracyjne zbierze się w poniedziałek,
4. „Racjonalizacja życia gospodarczego, jako
program współczesny" wypowie inż. Piotr dnia 5 grudnia r. b, o godz. 8-ej wiecz. w sali Nr. III.
Komitet Stowarzyszenia Filistrów Welecji poDrzewiecki.
daje do wiadomości, że w dniu 3 i 4 grudnia r. b.,
KOMUNIKAT REDY STÓW.
jako w XLIV rocznicę założenia Welecji odbędzie się
Rada Stowarzyszenia Techników Polskich w War- w gmachu Stowarzyszenia Techników doroczny obszawie zawiadamia członków Stowarzyszenia, że chód komerszowy.
Walne Zebranie Kola Inżynierów Technologów
WALNE ZEBRANIE
Petersburskich i wspólna kolacja odbędzie się dn. 3
budżetowe i wyborcze odbędzie się w piątek dn. 16 grudnia o godz 7V wiecz. w salach V-ej i IV-ej Sto2
grudnia 1927 r. o godz. 8-ej wiecz.
warzyszenia Techników. Na porządku dziennym są
PORZĄDEK OBRAD:
wybory do do Zarządu Koła.
Koło Inżynierów Komunikacji. Doroczny obiad
1. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Skrutakoleżeński Koła Inżynierów Komunikacji, wychotorów.
wańców Instytutu, w Petersburgu odbędzie się dn. 7
2. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu Walnego
grudnia r. b w sali Resursy Obywatelskiej, KrakowZebrania z dnia 8 kwietnia r. b.
l
3. Rozpatrzenie preliminarza budżetowego na rok skie Przedmieście Nr. 64, o godz. 6 l2 wiecz. Zapisy
przyjmuje Koi. Roman Czarnota Bojarski. Warsza-*
1928.
4. Wybory do Władz Stowarzyszenia na rok 1928. wa, Klonowa 20, rn. 12, tel. 517-71 lub 249-73.

DZIflŁ

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 „Przeglądu Technicznego"
Uprasza się Szanownych Korespondentów o nadsy łanie znaczków pocztowych ma odpowiedź,
POSADY WAKUJĄCE:
244—Młody Konstruktor-Rysownik natychmiast potrzebny
do fabryki maszyn.
246—Inżynier młody, energiczny potrzebny do wytwórni blaszanych i tłoczonych wyrobów, na stanowisko zarządzającego. Pensja i procenty. Konieczna praktyka
'/-'w tym dziale.
248—Inżyniera dyplomowanego do nadzoru zakładów miejskich i łazienek, znającego urządzenia maszynowe poszukuje Magistrat m. Wrześni. Pobory według umo
wy.
250—Konstruktora młodego, z wykształceniem teoretycznem
i praktyką najmniej roczną poszukuje fabryka maszyn
budowlanych i dźwignic w Warszawie. Oferty do Kancelarji Stów. Techn. pod Nr. 250.
252—Centralny Zakład Balonowy w Jabłonnie poszukuje na
stanowisko kontraktowe Inżyniera - Mechanika z praktyką warsztatową i znajomością języków (w szczególności francuskiego).
254—Technika lub Inżyniera poszukuje niewielka fabryka
w Bydgoszczy. Wymagana dłuższa praktyka warsztatatowa, dobra znajomość obróbki metali, energja życiowa, znajomość języka niemieckiego. Oferty z podaniem
żądanego wynagrodzenia kierować do Stów. Techni;.•,
ków pod Nr. 254.

256—Inżynier-Mecbanik obznajmiony z motorami Diesla do
papierni potrzebny.
258—Magistrat m. Radomia poszukuje Chemika z odpowłednienii kwalifikacjami do objęcia stanowiska dyrektora,
budujące) się w Radomiu miejskiej fabryki nawozów
sztucznych.
260—a) Tecłinik-Konstruktor obznajmiony z ogrzewnictwem.
oraz urządzeniami"wentylacyjnemi, b) Rysownik biegły
do rysunków technicznych — potrzebni natychmiast do
fabryki.
POSZUKUJĄ PRACY:
113—Wawelberczyk z 9-letnią praktyką na kierowniczem
,; ,, I stanowisku, z wszechstronną praktyką biurową, odlewniczą i warsztatową, dobry kalkulator, poszukuje odpowiedniego stanowiska,
115—Inżynier-Mechanik młody, energiczny, z pierwszorzędną
praktyką warsztatową i techniczno-administracyjną, od
kilku lat na kierowniczem stanowisku, poszukuje odpowiedniej posady. Oferty do Slow. Techników pod Nr, 115.
117—Inżynier-Mechanik akademickie wykształcenie, lat 38,
z długoletnią wielostronną praktyką w biurze i rudy"*"
znający najnowsze sposoby pracy i organizacji, pra»*
jacy obecnie w ruchu fabryki zagranicą,
JŚ£
sadę w kraju w przemyśle lub handlu.
119—Elektrotechnik-Mechanik, rutynowany *"
tażowy i warsztatowy, dłuższa praktyka. P>'
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skusyijnych i t. p. Organizatorzy Kola noszą się z zamiarem
nawiązania kontaktu z pracownikami Jia polu odlewnictwa
innych fabryk, <riarazie okręgu warszawskiego, a w przyiszł'0'śiei -całego kraju.
WIADOMOŚCI BIEŻąCE.
Na pieirwsz&m zabraniu Koln podnoszono była przez cechowych maijstrów formierskich i modelarskich 'konieczność
Otwarcie wytwórni Polskich Zakładów Skody,
zorganizowania majstrów na polu pracy technicznej, 'gdyż
W dniu 22 b. ,m. odbyło się uroczyste ploiświęcenie i oistniejąc* dotychczas cechy zupełni* ;nie odpowiadają potwaroie pli-erwsaej w Polsce wytwórni .silników lotniczy cli
fcrz-dbom chwili; p. dyr. Gierdzi^jewslsi, w imieniu inżyniePolskich Zakladólw Skody, Sp. A k c , n a Okęciu pod "War- rów fabryki, zaofiarował pomoc w opracowywaniu treferaszawą.
tów dla takiej organizacji.
'Uroczystość tę, maijącą 'doniosłe znaczenie w dziejach
Pierwszy referat w Kole wygłosiił 7 listopada r. b. p. inż..
rozwoju -wytwórczości przemysłowej ma ziemiach Polski,
Kowtimiow, na temat ,,wprowadzanie mclaki do- formy (wlezasKwZyciił swą obecnością ip. 'Prezydent RzipLtelj.
wy i wyiohody)". Po crefera-oie iwywi-ązała sią ożywiona dyŚwieżo uitwo;t",zioiia Ipllacó^wka czyni nadzwyczaj dodatnie
skusja, w iktóirej zaibi©rali, ijj'to<s wszys-cy obeaii.
wirażeinfe Od p-ewnego czasu zajmuij-e się oma już naprawą
W najbliższej przyszłości przewidywane są następujące
Ufaiików lotniczych różnych typów, obecnie zaś przystąpiire][eraty: mvż. J. Dickmana ,,O nauczaniiu forraierstwa i lnoła dlo piiodrulkcji sBrjowej siiltiiików iLcirrame'a o molcy 450 KM,
d^lairstwa w Polsce i zagranicą" i inż. S. iSzczawińskiego
•wykonywując maraizAe ich .górne części (•cylitn.dry, tłoki, za„•O wpływie poszczególnych składników na żeliwo i o obliwory d t. p.), a wkrótce ima 'zacząć również: produkcję karczaniu wsadu."
telów ii watów torbowych. Odpowiednie wypoisażcinie wa-Młodej organizacji, o ille ma/m wiadom-O, pierwszej w Polffiiztatów w lobir-albiairfd, wśród których spotyka się dużo tytsoe, życzymy owosneij pracy.
pów nowych kanslraikcyj li diUieJj -wydajności, oraz utworzeSyndykat naftowy w Polsce.
nie we właściwy sposób laiboiratorjów dlo badań ohemiczmyicih,
metalograficznych i wytrzymałościowych,, wreszcie dobór
iDn. 13 b. m. otworzlony zastał kartel matlowy, oparty
jpersomeiu, daje podstawę do' miniiiemaiiiia, że nowe zafołady
na umowie aMalogiczneij do wprowadzfonej
w organizacji
wywiążą się z powodzantem z postawionego ilm zadania,
przemysłu węglowego, z ważinością do 30 września 1929 r.
dhairaktetysityczmą itetż cedhą miowcij wytwórni
jesit
Umowa w;prowadza podział kontyngentu spinzedaży uraz unadzwyczaj
systematyczne ,i> szczegółowe
przyiiotowamlie
stala 'jednostajne ceny i warunki sprzedaży.
(Pańsfcwonw
rpmodukoji pTZed j>e|j UTuldhoariienAem oraz zaopatrzenie się
prz«dsiię'h. naftowe „Polmin" ;ni« przystąpiły jeszcze do syn-iw wieliki zapas przyrządów, uchwytów, sprawdzianów i t. p. dykatu.
środków rracjionalnegO' wytwarzania.
Pod tym względem
Kartel rur.
Piolskie Zakłady Skody1 powitałyby ppisłttóyć za wzór przy
W dm. 22 ib, m. nastąpiło w Berlinie podpisanie umowy,
onganizowainiiu placówek wytwórczych w Polsce.
iktórej mocą do iniędzynairodow-ego Kartelu rur wstąpiły:
Koło Miłośników Odlewnictwa.
'hula ,Bankowa, Sosnowieckie fabryki ntr i żelaiza, Zijediioczcine huty, Królewska i Laura. Huta Bismaircku już doiwinief
W Fabryce Metalurgiczne 1 ) zakładów mechanicznych
mailożała do kartelu. W ten sposób wszystkie zakłady, pno.Ursois", Sp. Atkc. w Czechowicach pod Warszawą, zawiąz~idiuikuijące rury, naileżą obecnie do kartelu. Ola isprzedaiży
ło się Koło Miłośników Odilewimictwa, w którego skład wchowewnątrz kraju powsUi'mi.e syndykat z sieidziibą w Kalowidzą inżynierowie i .-majstrowie iaibryki, z dyrektorem inż.
cach i oddziałem w Warszawie. Na czele syndykatu staje
K, Gierdzieiewskim na cz-elle.
były minister p. Grodzieclki, obecny dyirelklor Zljedno-czoKoło ma ma oelu (pogłębianie iwialdomoiści z z a Ł r e u odnych hut Królewskieij i Laury.
lewnictwa wśród członków drogą referatów, •wieczorów dybyły niejako drojfowsikaizem -dla świata technicznego, zwracającym m>u uwagę ma kierunek, iw jakimi należy /wytężyć
prave, ażeby osliląiglnąć •wydaitn.łeljsEy poisilęp techniki.

Jest do odstąpienia patent polski lub licencja z patentu polskiego firmy A/S. Myrens Verksted (Nor•wegja), NT. 1289 na „Walec do pras dla wytłaczania wilgotnej tektury drzewnej lub t. p . miazgi
w postaci arkuszy lub pasma".
Wiadomości udzielą inżynierowie
CZEMPtŃSKI i SKRZYPKOWSKI, Rzecznicy patentowi
Warszawa, ul. Krucza 43.

PATENTY

TECHNIK
pragnący zająć się akwizycją

przyrządów

precyzyjnych — poszukiwany.
Oferty do skrzynki pocztowej Nr. 71.

POLSKIE

są do odstąpienia., "względnie licencje z niołi do udzielenia, mianowicie:
Patent Nr. 1001 firmy: Lohmann-Matall G. m. b . H. Patent Nr. 110!) firmy: „(Jebr. 'Bnderlm Druckfabrik
u n c l
w Berlinie na „sposób usuwania węgla z metali
Mecłmnisoha Woberei" Akt. Ges. w Wiednia
n a
o wysokiej temperaturze topliwośoi"
-Sf«s6b otrzywania wywabów róznokolnrow
D . t . . n r . Mm
nr TT ax
P r, «, xy ° n barwnikami kadziowomi na tle indynnwem,
P a t e n t Nr. l U S p.p. W. H . Simonson & O. Matms,
, i | l n y c h W a c h f a r b o w a n y o ( l otrzymywanych za•w New York na „ sposób wyzyskania
kwasu
pomocą środków odtloniających".
z namiiłu przy rafinaoii oleju skalnego".
Patent Nr 88B firmy: Anna Ki-mbler R-eb. Fliercfe PaulKlng
w Boohum, na „Napęd wałków w draparkach".

Bliższych, wiadomości udziela
I. MYSZCZYŃSKI, inż. rzecznik patentowy.
a r s z a w a , ulica Hoża. 5O,

510n

Ceny o g ł o s z e ń
P r s e d p ^ a t ę kwartalną . . . .
• . . . , 1.10 z),
J ed n o r a z o w y c h:
Przy namówieniu wielokrotnych ogłoszeń,
przyjmuje Administracja i Pocztowa Kasa Oszczędności
Za'jedną stronicę . . . , , zł. 800.— bez zmiany tekstu, udziela się nast. zniżek:
za 6-krotne ogl. . . 10*/,
, ' p i ł strony ''.,'
„ 110.—
na konto •!<& 515.
, ćwierć stronj
, fio,
Przedpłata zagranicą.
. . . 48 zi. locznie.
. jedna ósme
go.
<• 62 „ , . . 80 »
C e n a z e s z y t u p o j e d y n c z e g o . . . . 1 z ł . W „Nowinach Technicznych" o B0»/„ drożej.
W zesz. specjaln. ceny ogi. są podwyższane D o p ł a t y : za I str. okładki 100*/,; za zamóJeny zeszytów specjalnych, eą ustalane kaidoraiowo)
wione miejsce na innych stronach 20*/,.
.
o
BO—100
proc.
_zmianę a d r e s u (znaczkami poczt.)
. 1 zł.
Dla poszukujących pracy 40*/, uslepstwa^
cfri
edakc)1
Warszawa,
ni.
Czackiejo
Nr.
3
CGmach
Stowarzyszenia
Techników), Telefonu Nr. 67-04.
s"ę zxnTeiftt?W e w t o r l c'i Administracji!
sorcjum amffi d o R e d a k' cc z w * r t dWo 1 piątki od godz. 7 do 8 i pól wieczorem. Administracja otwarta codaiennie od godz. 10 do 2 po poł. Iodi 6 do 8 wieczorem
z bramy Jfi 3.
Ministę.rff
f f j dziaiuprentimerał Administracji, przez sień główną 'budynku; wejście do działu ogłoszeń
placówki el-e-lct

