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DONIOSŁOŚĆ PRZEMYSŁU MflSZYNOWEGO
W ROZWOJU DOBROBYTU NflRODÓW.
Już w r. 1776, więc w czasie .gdy przemysł, w dzisiejszem anaczaaiu teg,o pojęcia, (był jeszcze „w powijakach",
wygłosił Adam Smilih w swem wiekopomnem dziele ,,Tihe
W«a'Lth iof Nations" pogląd na rolę maszyny w .utaitwienAu
pracy ludzkiej. Rozważając znaczenie podziału pracy, p i sze Smilh: „'Każdy powmieji odczuć, j a k dalece ułatwia i
skraca' pracą odpowiednia, maszyna, Wobec 'tego zaznaczę
tyllko, iewyinalazfei wszystkich >!yc!f maszyn zdają się pochodzić z dążenia do podziału pracy."
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ną nionotonji; lej pracy — wspominają z westchnieniem „dawne dobre czasy" w zajęciu rzemieślnika, należy przypomi.ieć, że za tych „dawnych dobrych czasów" rtrboti&ik pracował częsta 12 godzin dzien.mie i zarabia! o wiele mniej
r.i.ż dzisiaj. Przeciwstawianie warunków dawnych dzisiejoczywiście,
w Stanach
szym jest najbardziej jaskrawe,
Zjezdn. Ameryiki, ijiaiko w kraju o madzwyC2»j szyb'ko i daleiko idąctm uprzemysłowieniu.

To też stwierdlza p. DuBrul w swem
przemówień'-u,
wspomnlanem wyżeij, że dawniej nieliczne jedmostki mogły
soibie pozwolić na ta.kąp stopę ży.ciiową, jaką się cieszą dziś
niiljony. ,,Zapyi'aj.ciie miljiony łych ludlzi, — powiada, 'którzy
Rozumiejąc dziś jeszcze lepiej doniosłą rolę maszyny
po wyjŚLiu z fabryikl -wsiadają WE
' .własne samochody, czy
w procesie wytwórczym i — przez n i e g o — w organizmie gonie chcieliby utracić swych pojazdów i spacerować do domu
ispodarczym narodu, przypasujemy j-ednaik obecnie inną oe~
piechotą; zapylajcie miljtmy niewolników, przyliulych do
chę charakterystyczną temu wytworowi wyobraźni wynamasziytni, czy (pragnęliby oddać swe radjoaparaty, łazienki
lazczej. Cel nowoczesin.ych udoskonaleń maszyn upatrywać
i t. d„ by powrócić do 12jfjodz. .dnia roboczego, dla odzy;:aczynamy .nie w podziale pracy, jak gl o sił ,Smith, lecz raskania radości i ffuiny ze swej pr:'cy, oraz dla ofcrzymanlśa
czej widzimy w mich przejaw dążenia do p r z « n i e s i c ptac, nie pozwałćijących na utrzymainie urządizeii kulturaln i a n a m e c h a m i z m m y ,ś 1 i, w z ,g 1 i n t e l i g e n c j i
ny-h w domu; zapylajcie farimera, czy zgodzi się perzucić,
c z t o w i e i a . Pogląd 'ten wypowiedział już przed 18 laty
swój traktor, wiązankę i ki. maszyny i powrócić do inoDexte<r S. Kiniball, ówczesny proces Am. Stów. Inż. Me_
tyiki i sierpii, narzędzi epoki pracy ręcznej na roli. NiechamiiikóiW,• a obecnie przytacza go snów E. T, DuBrul w
wątpliwie, wszyscy oni są zbyt przyzwyczajani do wyrobów
przemówieniu! na zebraniu Sdkcji Warsztatowej tegoż Stoprzemysłowych, do udogodnień współczesnych, by mogli wywarzyszenia, w Chicago.*) Zaznacza zarazem, że jeśliby tabrać powrót d o owych idealizowanych dtiwintych czasów."
kie ujęcie celu udtoslkoinałeń maszyn było wcześniej znane,
Z drugiej st.rcny — statystyka wykazuje, że mechaiiM.
być może, że świadoma .praca nad realizacją tych Uidosiko.
zacjtt wytwórcbc.ści ci:.e tylko nie niszczy ikadrów wybitnych
naleń byłaby dala lepsze i szybsze wyniki.
izŁmieślników, lecz prowadzi do ich wzrostu, względnego i
Świadomie jedlttak, czy nieświadomie, — praca mechanibezwzględnemu. Now.e dziedziny wydwćrczo&c:, powstające
!k.6w rCZiwija się w ttiysn właśnie kieradku. Atoli częsta jeszcze
w związku z rozwoije-in mechanizacji, dają zatrudnienie liczspotykamy głosy, źe zastąpienie człowieka .przez mechanizm
nym rzeszem uwalnianych, od .prusy przez maszynę i vyy'jest w swych skutkach nieludzkie dla robotnika, a w dalszej
magają rzeniiieślników o wyższych 'kwalifikacjach, umysło'kamsekwencji szkodliw-e dla {Jos.podarstu/a itiarodowei{|o. Niewych. Weźmy chociażby przykład wjercetria otworów w płyludWikie, — dlatego, ż-e prowadzi do dakie^o zmechanizowania
tach, iprzyloczoiny przez .prof. Kimbnira w jego przemów.'*:
ipracy irobotnika, że on sam staje się 'bezdusznym mechnnizWywiercenie w płycie 4-ch otworów' ta-k, by zachowany był
mera i,\"wy.'konyW'ając beamyślmie szereg jedna!ko:wydh, ppopewien zgóry ustalimy stosunek pomiędzy niemi samemi i
stych czynnGŚci, zatraca radość i dumę, jaką daje poczu• względem, krawędzi płyty,
stanowi pracę,
wymagającą
cie wylkoiłatoe-j umiejętnie pracy. Szlioclliwc dla j!os.podaidużo •wmiejętności i staranności; przewiK,rce'n.ie bairdizo wiels.lwa narod'OW€,jio — dlatego, że prowadzi ibądź do pozbakiej liczby płyt takiemiż otworami, zupełnie jednakowo
wienia pracy licznych .istot ikrdzikich, wypartych .przez marozmieszczenemi, ij«»t robetą, do której potrzeba nadzwyczaj
szynę, bądź do zaniku zdolności wykonywama rzemiosł przez
wysokich kwalifilka:yj rzemieślniczych, niezwylcł-ej stara.nliczne 'kadry fachowców,
ności
i czasu.
Załóżmy atoli,
że
wykwalifiikc-wa.ny
t
Ci jed'nak, ikitwzy tkwią dotąd w takich przestarzałych
rzemieślnik wykonywa
mocowadla, w klćrem mo-że być
poglądachi\ zapominają o lata, iże każda maszyna, bardziej
z łatwością
osadzona
i zaciśnięta płyta pierwsza
i
za.utoiina.lyzowana od swej jiOipraeduiiczfci, uwalnia iiwnyst jed_
wszystkie
płyty
następne — w zupełnie
jednakowy
.nych od zaijmowania się czynnościami, Iktórę moż« wykonać
Ugo przyrządu,
każdy
niewyspesób.
Przy
użyciu
martwy mechattizii), dając im możność zajęcia sie bardziej,
kwalifikowamy robotnik potrafi przewiercić płyty ?. takąż
,,l,udziką'.' pTacą NtiinysłOTyą, i.nnym zaś -— irwifeji 'inifceliigeinttioWadno.ścią, jak najbardziej w:prawny rzemieślnik. Dor.ym — daje sposobność zajęcia wyższego stanowiska —
kładność
wic;c: ,wykonania, nie zależy już od jakośoi> łobahlilprzy ohls:łiiid:z* auloMiaUi — .zamiast pracy iczyslo fizycznej,
ka, lecz nd dokładności przyrządu, w którym zmaterialii jaką wykonywali, będąc robolniikami niewykwalifikowainymi.
zowała się Himiejętncść rzemieślnika. Przyrząd ten, nie ma
Ludziom, którzy wypowiadają sentymentalne ubolewania
nic wspólnego z podziałem pracy, choć za jejjo pomocą
aiad losem rabotaika, ZiirauśzotnegO' wkręcać -— ijalc inaszymożna zatadę podziału pracy zitiaczn.ie rozszerzyć. Każdo• xta — naiprz. 1000 jednaikowych ś'rób w mechaniziray, przewo- razowy wysiłek 'wiertacza, by . otwory byiy należycie roz_
źotusiprzed n:m prz^ez przeino,śn'!k, i — stwierrdziwszy śmiertelmaszczone w ikażdej płycie, zasląpit ijednorazowy wysiłek
narzędziarza, który wykonał przyrząd.
*) M e c h . EngjS,, 1927, 755-757.
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Ciekawe przykłady przelewania na maszyną pracy •umys:bow*j można s.pait!kać mp. w Urzędzie Hydrojgiraiiczirym
St. iZjetdn. (U. S. C.oast Stiwey). TUL Mezmy >eoat urzędników,
zajmujących .sie .olbilAczi0M.anid .stawów wody na cały rok dla
szeregu miejscowości, zasitąpiła iMiSZyina. Obliczenia wymagają luswzględiniientia (kilku •zitnikamiych, maszyina jednak daje
sobie z tam radę, Zamiast więc lOgroinMeigo .p.ersonielii, 'jest
tyilko pan"ę o>sóib, które obsliuigutją niaszy.iiy, 1. zn. .nastawiają
jeno wartości ziwieirunycli i '.zapisują wyinjfki. Wkrótce jcfdnak i 2 a pisywanie będzie wyikomywał osobny .przyrząd. Nieimniiej ud-eirzający widcik da)je masizyna do obliczeń stały•styicizinych, ustawiona w UnMiwer.sytecie Wiisconisin, Wstawia
się do niej zwoje taśmy ipapferowej, ipCTpTMbiijfilie otworami
odpowiedbio do zraśain czyninalków 'wykonywanego obliczenia,
i. ipiiszcza maszynę w ruch. sMecŁiaiaiizra 'wyikonywa in.iióstwo
obliczeń, .oczywiście o wiele prędkiej niśż człowiek, zapisuje
wymiik 'kaiżdiago z nich i żalmy mu je się sam po wyłkcawunM
zadania, —• gotów d;o dalszych obliczeń. Czy więc ktokolwiek będzie współczuli' monotonnej ipracy człowieka, „ipni/ykutefjo" do iiaikiej maszyny, gdy nui on obecnie wolny od
żmiudinyoh olbHctz-eń uraiysł i może zająć, go bardziej interesującą 'piraeą, choćby aip. , initerptcetaicij-ą otirizyimyw.anycli na
in-aszyinie wyników.
A teraz iprzyjirayj.my się — znów na przykładzie jaslkrawym Ameryki — jalk oddziaływa (rozwój ipnaBUilysLu na oifófay rozwój dcbrobytu, J a k przytacza p. DuBinul, w er. 1812
było w St, iZjedm. 7,7 miilij, fodlnoioi, zajętej siieoMial wyłącznie uprawą .rolsi & pędzącej żywot raczej ulboijji, z pracy
własnych rąk. Nflielioaac wytiwó^raie wińilsliieininiŁcae i hinty wytiwarzały wyroby o wartości loigdlnej 17 roiilij, dol., czyli
22 diol, na .głową ludirtości. W r, 1919 fcylot 196 000 wylwócni,
^aitnudmiająicycli 11 rallj. kiidzi, czyli prawiie I1/? nuży wic;<xj niiż wynosiła, cala iluidno-ść .przed 100 lały. Wartość ich
•wyitwórczośoi staniowiita 62 milfaTdy dol., t. zin, ok, 600 dol,
'na 1 mieszik. Uwzlglądniiając więc nawet .zmitaiioną fprzez ten
okr«S wartość nabywczą dolara, widzimy postejp uderzaljący,
Warost ilości wylworzonycli dóbr pinz/ekracza IzalEam iznac:zjii-e wzrost 'liczby aiiieszkańców, jak to widziany z zestawie];iia ipaniższeigo:

TABELA 1.
1870

1880

1890 | 1900

1910 1 1920

1

. . . .

100

130

1
163 ! 197

238

Liczba zatrudnionych
w rolnictwie . . .

100

130

144 '; 175

214

185

Liczba zatrudnionych
w przemyśle . . .

100

139

208 , 216

436

523

Wartość wytwórczości
przemysłowej

100

166

296 i 356

510

690

Zaludnienie

:

274

Gdy WIĘC ludiniość wzrosła o 1741/", 'lioziba 'pracujących
iia roili powięlkszyla łsię tylko o 85'/<:. Dztiś, .po dailszych 7 la'tach, gdy liczba mieszikańcaw wzirosta o mowę 10 miiljonów,
które
mjlfl.
musi
wyiżyw.ić,
faf]m«Rzy
zmaj^
diUiją, że iprzy .pomccy .tnaszyin — wytworzyli aniacznie więc-eij zfcoża, niż potrzeba dla .rynku wewinętrznelgo. Zairazeun
wówczas, gdy Liczba piraculjący.dM w pezemyśle powiąlkis:zyla
pir-awie 4]7« irazy, wartoiść wyitiwórozości wzrosła prawie
7-Siroitnie,
Bezwątipdiemia, głównym cziymmlilkiem rozwoljiu wytwórczcścii był ipo'stą:p w IkomsiLruikcji maazyo.. W ś r ó d nich za^ś —
[p'iierw,sze mi£>jsce zajmują obrabiarkiŁ i narzędzia, ^apamiocą
których, wytw.ar.za się -wiszyslikiiie -imrne wyroby metalliowe, ,a w
łej licizbie1 i isam.e oibnabiiauiki. i maipzięidziia. 'UrwzIgLądniaijąc
wiięc rczwaiżania powylżsizie, ł a t w o wyici'ąg,nąć wniaselk, jaik
ważny ijes-t postęp i iroizwó;j jpoKZiemy.słu b u d o w y idbirabiariek
dla agótlmejgo postęp u (tedhnaikii, dlla irozrwoij'U gos.podairczeig.o
ikraju, a zarazem a dla jego obrony.

1927

.leżeli ebodzii (jeidnaik o sam oharalkter .postępu teciuiiiioz
nego, ho i tu wiele się zmieniło w ciąigiu nsLatniiuli diaiiesiccio.
l-eci. Ten sam iSmith, o iktóre^o dziele wspominaliśmy na poICZEfctlau, ws'kaizywa'1 już na różnice pomied.zy wyinialazkatmi ,z
jego czasów a dawniejszenn, ipndlkruślaijąc, że „wielu -ulep.,
sioeń doknnano dzięki pninysltiwiiści wytwórców nuisryji, -sdy
wyliwarzanie ich stało się iprzfidisicjbiors.twum zysikowmiWii",
natomiast poprzednicy współczesnych inżynierów meclmniików rekrutowali sii; z ,,t, :/.\v. filcz.nlów, luh ludzi o umyśle
spekulacyjnym, .których zwJĘckyn była nie praca, mad wy'twar.zaniom cze^o.ś, lecz •otbstOTWowunfc WiR7.yslikiej|i), i któr?.y
w.skiutik Itiijio byli icizcsli) zdolni łączyć siły
iiiijbarci:.ifj
'[.icldałonych ii niepodobnych przcdiniolów."
Dziś zaś zdajcany sdbie s.pvawc z tejto, że stan .rzeczy
pod tym wzjfl(;d>t:in jeszcze datej odlbiiBjil od dawtiej,';). A™
iknttteniplaoja KJawisJc, ani 'wytwar/anic 1'ziniiie.ślnie^a iniiii
•MystaTCzy do Iwórczejio .postępu lechniiki, lecy. opr/cć s".y
on milsi na ^minlciwnych .pndsliiwach naiikmvych, tciicelycz.
inych i doświaclicizalnych.

OLBRZYMIE ZBIORNIKI ROPY.
Osobliwością przemysłu nu'ft't;WBjJo w Kaliiifor.nji jest
pr.zecł.lorwy\via:nie dużych ilości repy w wielkich /'binmiikach.
Ogólna ich pojemność wynosi (wed'Ł En$, News R e c , 15
:l
września r, b.) 24 iraJj, m , Naijwjelkszy zb'Jc inli-ic należy do
Pan A.merican Petrui.sum Co, pojemnnść zaś je}|o wymos.i 680 000 nr'. Zbiorniki] maja. przeważnie kształt cyli.nidrycz:ny, o przekroju kołowym lub eliptycznym, Bud.uje sic je
ped ziiemia, •wyczerpując ozer.pakanii jjruat i pokrywając
ściany ora1?, dno warstwą betonu 12 cm f.!,.i'iibii.ści. '/. )Jóry
zfaiorrrik ijest zafcrywusny dachem drewnianym z warstwą
asfałtiu lub I, p, Od ipotopu chroni sie rupą przez zaipelnittnie przestirzie.iii od zwierciadła cieczy dii dachtt kazein obt)Iji^tnym,, najczęściej spalinami Iktotlflweiiiii, k'two w ctski
oicthło:diz«n'i.a i .aezyiSizezcinia iprzopu-szicza sii; przez Iiiłtr wocj.
uy. Oboik
tejjo urządz.a silą izawory btóipiecz.eiistwa, które
wyipius.z:cza'ją nflttmi*r (Jazu w olkrcsach iip. siilneg.o ofiinzewaniia izibioniiika ip:rzez ipromien-iiowolniiie słniitczine. Średmio dla
zbiarnika 450 000 — 600 000 m< wymosi .powierzchnia beto.ttowaitia olk. 60 000 nr, pnie dachu ok. 56 501.) ma, obszar
73 000 — SOOOO ;?r', wykop 18 000 — 24 500 ?;r, objętość
betoimu .ok, 1000 m\ ,(V'DI—-Nachr,, 20 liistopada r. b.

WIADOMOŚCI BIEŻąCE.
Ku czci M. Berthelota.
Dm, 15 b. m, w auili, Potitechimilki Warszawskiiejj odbyło
się posiedzenie Po'Isikie$o Towarzystwa Ch«miczn..eigo, po_
świecowe pamięci Marceliina BerNiełota z olkawji sebnej rocznicy irrodziin. tego wikM.ago UiCZoittago i myśliciela.
.Na posikdz.en.i.u byl dbaony p . Preizydeinit Rzpliilelj, MiiMiahar W. R. i O. P. oraz szereg o.sób z kół poltiitycanyjh,
świata naufcoweigo i waijis:k'ow;ości,
iFosieidizenie zagaił prrnf. Lannpe, W.ii:iepreaevs Boi. Tow,
Chemiiczln.ejjo, ludriielasją-c z 'kolei głosu p . St. Lubointakiiemiu, Pireizes:o.wi Koimiletu Uczczamia lOO.ej Rocznicy Urolzim
M. Bertheloita, W pTizemóiwieniu., wyjjloszoinem w języku
poilslkim i franouslkim, >p. St. Luiboinirsiki podkreślił zaslu^t
Beinbheliota dla luldzlkiośici, jalco wybitnego uczonego, oraz dla
Franeiji, jako polityka.
Z kolei zagrał glos ipinoi. Politechniki Jan Zawjd-zki,
iktóry iwygłosił odczyt p, t. „Alairicielin Bertb^lot w Setną
Rocznicę Urodaiin1."
/
Prof. M. Jeżewski laureatem T-wa Naukowego Warsz,
Zanząd Tioiw.a.rizyisitwa Naukoweigo Warsizawskieigo powtołait Komisję, Iktóim Bajała się .Sjp>ra.wą ipnzyziniainlia nagrody im. ś, ip, MiDOsława Kembaiuina za inaijldianiiioś:leij'Szą pracę z zalkresu .fizyki, wylkionalną i oiglioszioną dinulkiem w Polsce w oikresii.e luibiejgłyich lal cizberedh. Komaisija ła, ma posiedzeniu w dniiiu 12 fet opada 1927 roiku, przyznała nagrodę
powyżazą w lkwo.ci.e 1000 Kił. Dr. Miieiazysławowi Jeżew.ski«BW, profesorowi Aikaidem.ji Góroiiaziej w iKrakowiie, za cylkil
iprac n a d wpływem ipola nnagineltyozniego na stałą d i ł k
tryczną kiryształów citókłych.
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STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW POLSK. w WARSZAWIE.
KONTO P. K. O. 128.

KOMUNIKAT RADY STÓW.

, Wobec tego wybór autora nadaje piętno charakterystyczne dziełu architektonicznemu, jak i
Rada Stowarzyszenia Techników Polskich w Warkażdemu dziełu sztuki.
szawie podaje do wiadomości P. P Członków orzeProjekt, zarówno co do zewnętrznych
form
czenie i objaśnienie do orzeczenia Komisji, wybrabrył, jak i co do układu w planie, a także co do
nej przez Radę Stowarzyszenia dla wydania opinji
architektury wykonany został w sposób nacechow sprawie budowy gmachu Muzeum Narodowego
wany indywidualnością autora.
,. •
w Warszawie:
Projekt gmachu charakteryzuje się celowośORZECZENIE,
cią wnętrza dla danego użytku, prostotą układu,
prostotą planu, linji i form spokojnych, pozbawioPo zaznajomieniu się przedewszystkiem a
nych wyskoków i błyskotliwych dekoracyj, a raprzebiegiem prac Komitetu Budowy Muczej szukających efektów w bryłach i płaszczyzzeum Narodowego, mających na celu opranach.
cowanie projektu budowy i wyboru autora
Nie wchodząc w analizę subjektywnych wraprojektu i kierownika budowy;
żeń
estetycznych, jako niepodlegających żadnym
po zaznajomieniu się ze stanowiskiem w tej '
prawom,
należy mieć na widoku, iż istnieją pewne
sprawie Koła Architektów Stowarzyszenia,
objektywne
prawa estetyczne, którym budynek,
a także
obok uwzględnienia warunków użytkowych,
wipo uzyskaniu od. Dyrektora Muzeum i autora
nien odpowiadać.
projektu szczegółowych wyjaśnień tak co
Temi warunkami objektywnemi są:
do całokształtu budowy, jak i co do szcze1) cel i charakter budowli uwidoczniony być
gółów projektu gmachu i
winien zewnętrznie w jej bryłach i forpo rozważeniu wniosków, zgłoszonych na pomach,
siedzeniu technicznern w dniu 4 listopada
2) plan budowli winien być logiczny i zro1927 r.
zumiały;
3) formy architektoniczne w budynkach mozważywszy:
numentalnych, do jakich zalicza się gmach
1. iż wybór autora projektu do budowy dokonany
Muzeum Narodowego, winny być nietylko
w zgodzie z kierunkiem sił działających,
został w sposób objektywny przez ciała zbioale podnosić winny wrażenie statyczności
rowe należycie upoważnione przez reprezengmachu;
tację ludności przy udziale osób fachowych i
autorytatywnych,
4) formy architektoniczne odpowiadać winny
stosowanym materjałom nie maskując ich;
2. iż wybrany do budowy projekt jest oparty na
5) cały gmach Muzeum Narodowego, przeszczegółowych studjach autora wespół z Komiznaczony dla objektów reprezentujących
tetem Budowy i na uprzednio opracowanym
historję kultury i dorobek narodu winien
programie instytucji muzealnej,
posiadać charakter poważny i być dosto3. iż projekt opracowany jest z iiwzględmeniem
sowany
do otoczenia i otwierających się
potrzeb muzealnych,
perspektyw oraz być upiększeniem stolicy.
4. iż plan gmachu jest dobrze w sposób jasny i loAnaliza projektu według tych pięciu warungiczny rozwiązany z przystosowaniem się do
ków wykazuje:
terenu przeznaczonego na budowę,
1) gmach projektowany zadośćuczyni warun5. iż architektura gmachu jest logicznie związana
kowi pierwszemu w zrozumieniu współz potrzebami wnętrz i całością kompozycji,
cześnie uznanego przez czynniki nauko*ó. iż materjały, z których gmach ma być. budowawo -artystyczne systemu budowy muzeów;
ny,1 odpowiadają charakterowi gmachu i je2) warunek drugi jest uwzględniony całkowicie, plan bowiem gmachu jest b, dobry;
go powadze,
3)
warunek
trzeci jest spełniony;
Komisja" jednomyślnie przyszła do wniosku, iż
4)
warunek
czwarty ma być uwzględniony w
budowa gmachu Muzeum Narodowego znajduje
czasie budowy;
się pod właściwęm kierownictwem i iż subjektyw5) gmach projektowany ma charakter . pone i indywidualne sądy nie mogą stanowić podważny, odpowiedni do zadań budynku i
stawy do skierowania biegu rzeczy na inną drogę.
stanowi budowlę monumentalną; oczeki(—) Piotr Drzewiecki, K. Jankowski, Stefan Szyller,
wać należy, iż zewnętrzna szata architekZ. Wóycicki, J. Woyciechowski.
toniczna gmachu wykonana będzie w spoWarszawa, dnia 8 grudnia 1927 r.
sób, nadający mu charakter dzieła pomnikowego: świątyni kultury i sztuki.
OBJAŚNIANIE DO ORZECZENIA.
Uwagi indywidualne
poszczególnych członDzieło architektoniczne, a w szczególności
ków Komisji, dotyczące strony estetycznej, zakogmach Muzeum Narodowego, jest tworem autora
munikowane będą autorowi i Komitetowi Budowy
odpowiedzialnego w piewszym rzędzie wobec spodo ewentualnego rozważenia i uwzględnienia, a jałeczeństwa i pokoleń za swe dzieło.
ko indywidualne nie zostały objęte orzeczeniem.
Od autora nie można wymagać, aby uwzględ(_) Piotr Drzewiecki, K. Jankowski, Stefan Szyller,
Z. Wóycicki, J. Woyciechowski.
nił liczne, często rozbieżne, subjektywne wymagania.
Warszawa, dnia 8-grudnia 1927 r, <
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KOMUIS1KRTY KHNCELRRJł.

W dzień wigilijny między godziną 12-tą a 5-tą
po południu w klubie Stowarzyszenia wydawane
będzie dorocznym zwyczajem postne śniadanie tak
zwana „Rybka Koleżeńska"!

1927

ników (80— 100 osób), o niezwłoczne zapisanie się
w Kancelarji Stowarzyszenia z jednoczesnem wniesieniem zaliczki zł. 10 od osoby na koszta organizacyjne. Ostatni termin zapisów upływa dnia 23 grudnia r. b.

Koło Inżynierów Cywilnych b. wychowańców
Instytutu Inżynierów Cywilnych w Petersburgu,
Komisja Organizacyjna Wieczoru Sylwestrow- zawiadamia Kolegów, że w czwartek, dn. 29 gruskiego. W sobotę Sylwestrowską, dnia 31 grudnia dnia r. b. o godz. 7-ej wiecz. odbędzie się walne
r, b. grono Członków Stowarzyszenia wraz z Rodzi- roczne zebranie z następującym porządkiem obrad;
nami urządza wspólną kolację z muzyką, choinką
1, wybór przewodniczącego,
i różnemi atrakcjami (w sali jadalnej klubowej oraz
2, sprawozdanie z działalności,
w salach IV, V i VI na I-em piętrze). Członkowie Sto3, wybory władz Koła.
,
warzyszenia, życzący spędzić wraz z Rodzinami Noc
Po skończonem posiedzeniu odbędzie się o goSylwestrową w gronie Kolegów, proszeni są, ze
względu na konieczność ograniczenia liczby uczest- dzinie 9-ej zebranie towarzyskie z kolacją.

KOMUNIKATY KÓŁ 1 WYDZIAŁÓW.

D Z I A Ł

1

N F O 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 (Czac3/5), a nie do Administracji „Przeglądu Technicznego"
Uprasza się Szanownych Korespondentów o nadsy tanie znaczków pocztowych aa odpowiedź.
POSADY WAKUJĄCE:
264—Duża Fabryka Budowy Kotłów poszukuje do biura ofertowego doświadczonego Inżyniera ze znajomością języka
niemieckiego i ewent. francuskiego. Oferty nadsyłać do
Kancelarji Stów, pod nr.264.
266—Technika-chemika młodego, inteligentnego poszukuje
fabryka izolacji korkowej. Konieczna umiejętność sprzedaży i prowadzenia robót izolacyjnych. Próbne miesiące po zł, 200 miesięcznie.
268—Inżyniera papiernika pragnąłby ktoś poznać celem
wspólnego prowadzenia reprezentacji fabryki maszyn
papierniczych.
270—Inżyniera-Elektryka, wykwalifikowanego i energicznego, obeznanego z produkcją fabryczną na stanowisko
kierownicze poszukuje poważna firma elektrotechniczna
na wyjazd. Konieczna praktyka fabryczna lub warsztatowa. Mieszkanie 4-pokojowe zapewnione.
272—Do fabryki maszyn potrzebny: a) Technik-Konstruktor.
młody i energiczny i b) Technik-kalkulator
POSZUKUJĄ PRACY:
i 2 1- -Inżynier-technolog mechanik, lat 67, z długoletnią praktyką w działach techniki, dotyczących: wagonów dróg
żelaznych, towaroznawstwa, materjałów i przedmiotów
używanych przy eksploatacji kolei i katalogowania

zbiorów wydawnictw treści technicznej poszukuje zajęcia przez kilka godzin dziennie w Warszawie lub pod
Warszawą. Wymagania skromne.
praktyką
123—Inżynier mechanik z dwudziestokilkoletnią
w kraju i zagranicą, zdolny organizator, znajomość języka polskiego, rosyjskiego i niemieckiego, 15 lat praktyki w dużych zakładach chemicznych, poszukuje
odpowiedniego stanowiska,
125—Dyplomowany Inżynier-mechanik z 20-letnią różnorodną
praktyką zawodową: maszynową, fabryczno-budowlaną
administracyjną i handlową na samodzielnych stanowiskach, sumienny, energiczny, w sile wieku-obejmk;
odpowiednie stanowisko kierownika w zakładach przemysłowych samorządowych lub majątków ziemskich.
127—Inżynier, rutynowany budowniczy z kilkunastoletnią
praktyką na kierowniczych stanowiskach poszukuje posady lub opracowania i prowadzenia większej budowy.
129—Inżynier-technolog-mechanik, warsztatowiec i majster,
energiczny organizator ze specjalnie gruntowną znajomością najnowszych metod rachunkowości, kosztów
własnych, produkcji uniwersalnej, poszukuje odpowiedniego stanowiska kierowniczego lub doradcy.
131—Technik-bud. z kilkunastoletnią praktyką biurową i fachową, znający roboty żelbetowe, o dobrych referencjach — poszukuje posady.

Zakład fabryczny poważnego przedsiębiorstwa na Górnym Śląsku, poszukuje

INŻYNIEROWIE STATYCY

W. Żenczykowski i I Kąmiński

rysownika
ze znajomością techniki warsztatowej i w miarę
możności konstrukcji.
536n
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do.studni kopanych I artezyjskich

Pampy

dla. fabryk, tian<irrsisyjne • parów (

SIKAWKI WĘŻE KASKI

STANISŁAW

, 10 30

wykonywują obliczenia statyczne według
-.najnowszych metod naukowych oraz projekty
wszelkich k o n s t r u k c y j budowlanych ze
szczególnem uwzględnieniem t a n i o ś c i budowli
przez jej racjonalne zaprojektowanie,
S p e c j a l n o ś ć : Gmachy Publiczne. Hale fabryczne, młyny, elewatory, zbiorniki, wieże ciśnień i t. p.

l

WARSZAWA, Plac Grzybowski 3, m. if lub
Górnośląska 24, m. 3. Tel. 101-71 i 415^24.
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Ceny ogłoszeń
P r z e d p ł a t ę kwartalną
; 10 zł.
Jednorazowych:
Przy zamówieniu 1 wielokrotnych ogłoszeń,
zniżek:
przyjmuje Administracja I Pocztowa Kasa Oszczędności
Za jedną stronicę . .
.. .. , żt. 800.— bez zmiany tekstu, udziela się nast.
10"/.
za 6-krotne OKi.
.
.
.
.
„
IM—
„ p<Jł strony "•
. , .
na konto J* 5lii.
20 .
18 ,
.
,
60.—
,
ćwierć
strony
25
Przedpłata zagranicą
. . .
łS zł. rocznie.
26 ,
. . . .
, 30.—
ledną ósme ,
30
« 52
OZ
„
. • o" n
C e n a z e s z y t u p o j e d y n c z e g o . . . . . . t z ł . W „Nowinach Technicznych" ofine/0drożej.
W zesz. specjaln, ceny ogł. są podwyższane • opłaty: za Istr. okiadkl 100»/t; za zamó(Ceny zeszytów specjalnych są ustalane każdorazowo)
wione miejsce na innych stronach i0*/,.
o 60—100 proc.
,
Z a z m i a n ę a d r e s u (znaczkami poczt.) • . 1 z ł .
Dla poszukujących pracy 80*/. ustępstwa.
Biuro Kedakcfi i Administracji > Warszawa,ttl.Czackiego N r . 3 (Gmach Stowarzyszenia Techników), Telefonu Nr. 67-04.
Redakcja otwarta we wtorki, czwartki i piątki od godz. 7 do 8 i pół wieczorem. Administracja otwarta codziennie od godz. 10 do 2 po poi. I od 6 do 8 wieczorem
Wejście do Redakcji i do działu-prenumerat Administracji, przez sień główną budynku; wejście do działu ogłoszeń — z bramy J* 3.
•. _

