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ROK I.

SZKOLNICTWO ZAWODOWE.
Sprawa .należytego ukształtowania naszego szkodnictwa
zaiwcdowe>go, we wszystkich jeigo oidmianaćh, nie przeisitaje zajmować -uwagi nie tylko bezjpośreidiniio do tego powołanych .witadz, lecz i szemszycih kół społeczeństwa, a zwłaszcza techników. Jalk"o tam jlttż mogli się łatwo przekonać
ozytel-nlicy „Przeglądu Techniczne go" z wydanego w r. b.
obszernego zeszytu stpecjailneigo (Nr. 7), ,p0'święconego sprawom iszkoilnicibwa zawodowego, szkolnictwo to, dotrzymując
krófcu innym dzi-e-dizinom nauczania, rozwinęllo się w Polsce odrodzonej nadzwyczaj szeroko. Jeśli porównamy liczby szkół i uczniów z przed lat 10 z tem', co obecni-e kraj
posiada, stwierdzimy postęp zdiiMni-ewający. Atoli proces
doprowadzania szkolnictwa zawodowego do stanu, jaki byłby dla olbecnych potrz-db kra:ju i .prz-eany s1'. u krajowego zupełnie jiUlż wystarczający, nic jest jieszcze ukończony, i isłnfeje szereg zaigadniień, obchodźąiaydh żywo zarówno w'łacfize ośwliatowe, jalk i sfery techniciZne, które wymagają ro.związania m-ożłiwie szybkiego. Wspominając tu o tych zajJadniBiniadi, praigniemy poldkireśllić na wsitejpie falkt nadzwyczaj blisk:kigO! — i odzywi&cie pcżyteczneigo — kontaktu,
jaki utrzymaiiją ^przedistawiciele DelpaTtaTOentu szkolnictwa
zuwoidowtego z kołami technicznymi krajni, a wiąc ze Stowarzyszeniami iniżynierslkieimli i z ich (prasą. Wyraizcim tego
bliskiego' ikomtalktiu było m. in, Ijedno z ostatnich zebrań tsgoiporazinydh Sitow. Imż. Medhattików Palsikich, zwołajtt« w c-ełu pM«d'yslku,toiwa'nia zagadnienia szkół przemysłowych, na
sikutefc zwrócenia isię Departamentu aizkół zawodowych
M. W. R. i O. P. do SIMP z proślDą o wypowiedzenie się
w tej sprawie.
Wygłoszony n a tem zfiŁranliia ;przez ,p. Inż. R. Kowalskkigo Teferat wstępny oraz ożywion-a dyiskusija, jaka się
po nimTOZWiinięiła,rzludiJa światlło na szereig spraw, wymagających bliższego jeszcze przedyskutowania,
nowych wysiłków ku poprawie staniu obecnego.
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gdyż szkoła utrzymywana pr^.ez Stów. Mechaników Polskich
w Pruszkowie jesl budai jedyną t*-*go rudzaiu placówką
w kraju.
Co do origaniaacji szkól zawodowych w znudzeniu odpowiiedjiiego programiu naitki, słyszy się dość cząsito gtosy
o przeilad'Ci|wani]u (pTOgraTOiu prz-edmijjiOitalirji ogólteo-ji sztalcąc«mi i teo^^etycz.Tietmi, Jak j«id>'nalk wyniiika. z ogłoszonych
w piśmie naszem („zeszyt szkołlny") danych i z wyjaśnień
iKlzietojnych na wslpcminianem ztibraniu SIM'P przez p>rzedstawickila d-epartćLm-enlu szkolniciwa zawodowego :p. irtó.
Ghrzczo.nowicza, ilość godzin przeznaczonych n a zajęcia
praiktyczne wynosi
w sczikolach rzemieślmiczycli nd Ł/a
(w l d a » » I) do^ -j:, {w kl. III) ogółnej liczby godzin spędizanycih prz-ez ucznia w szkole, MiOiżnaby zaittm waosić,
iż p-Oijjląid ferytykó^y nie j-csł w damym wyipadltu sliuszny,
te'mibair.dziej, iż wiemy, z jak mało rozwiniętym o.gólnle materjakm ttczr.Oawstóim mają te szkoły przeważnie dn czyńieińa.
Co sią zna tyczy Uchnkiznych s-zikół średlnich, to
w nich sprawa maiuczania w zakresie przedmiotów 'Ogólnokształcących wiąż-e isię z zagaidnieniem dostęipu kończących
te szikoly do uczelni akademickich. Sprawa ta j-esit ważna
7, wielu względów i obecnił; coraz silnliej zaczyna M i r t o
wać. Chodzi .bowi«m o to, że z jednej strony nie należy
traiktować szlkól technicznych, jaik.o czegoś goirszogo od
innych i&zkói średnich, co daije się doslrzec otbecn-i*, gdy do
tych .azlkół ,garną siią -Łlemerily mniej zdalne, niiż do sZikól
CjgólniO-:ksz'tałcącyoh, i cz-ego >się nie da usunąć bez równouprawnienia obu rozważanych rodzajów szlkól, zaś ?. diuSfhtij strony zdaje się n:e uilegać wąlpliwości ([przykłady

logo znan.e były nalprz. w Rosji), że ahiturj€noi szkól technicznych stanowią naogół materjal lepiej przygotowany do
stadiów politesfcaiiCZtny-cfa, niż Hyahowańcy ^Iimnaizjów,
zwłaszcza klasycznych. Podniesienie zatem poziomu średnich szkół tech.nicz.nych w zaiteresie nauk humanistycznych.

Z trzech czynników, oddziaływających na stan szkolnictwa
zawodowego: 1) materjału uczniowskiego, 2) organizacji i wyposażenia szkół oraz 3) personelu nauczającego, każdy wymaga w'mniejszym lub większym
stopniu poprawy. Jeżeli chodzi
o ten ostatni czynnik, to jest on,
choć nie wszędzie, ale w dość
dużej liczbie wypadków na poziomie zadowalającym; niewąt- '
pliwie jednak właśnie szkoły fabryczne, gdzie wykładają ludzie
bezpośrednio związani z wytwórczością, stanowią typ szkół
bardziej oddalonych od rutynizacji i „papierowego" kształcenia. Niestety, ten, typ szkół
w Polsce niemal że nie istnieje,

;'•..•/
'.''••'--'

'",

'.'•
f

jV

.;
.;;.;,:

Dwupłat Kirkham z 1250-konnyrh silnikiem Packard, który rozwiną!
szybkość lotu 519 kmjh.
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wraz z nadaniem im ipraw otwierania dcste.ipu do szkól
wyższych, Kiclaije się być reformą pożą.daną.
Co do wyposażenia szkół zawodowych w odpowiad'JÓ& warsztaty i [podręczniki, to sprawa ta nasuwa wciąż
wiele trudności. Rozwiązanie jej pod wziglę-dem warsztatów zarysowuje .się w dirodae tworzenia centrali warsiztatowych. Nie wszędzie atoli oentraile taklie .przyniosą wymife
pbżądauy, pozostaje zatem główinie droga stopniowego uzupełniania wyposażeitiia :wansiztatów], ICIO ibeiż departament
szkolnictwa zawodowego stalle ezytai i — przez usitla swego
przedstawicieli a, p, Iriiż. Chrzczonowicza — -pragnie i pod
tyim wziględeim nawiązać bliższą współpracę z S. I. M. P,
Wydawanie odipowiiedinlich podręczników, mimo powszechnago ziroiauiinienia ic'h domilosiło&ci, dotąd poslĘipowało nad
wyiraz słabo. Jedną z przyczyn tego' stanu rzeczy byt
brak środikćw maiepjailnycih. Obecnie, igdy f.irndusze na wydawnictwa zaczynają się już gromadzić w rękalcih kilku'
Towarzyistw Kur.sów Teobniczinych, w różnych ośrodkach
krajni, stan rzeczy aidajje siią niLeigać poprawie, nasuwa
!
sko ordynowani a
się atoli zara z konieczność, należytego
prac wydawniczych, -pcdtijmowanych przez różne instytucje spoil-eczne, ąi&eiby osiągnąć jednostajny ich poziom, unJknąć powtarzania analogicznych, prac w różnych miejscach,
a ipizez to roizpraszania wysiłków i środków. Będzie tu mo1
że wdzięczne połę pracy dla projektowane ] pirzez S, I. M. P.
instytucji .centralizującej, pod nazwą Polskiej Macierzy
Technicznie j.
Wreszcie d.otkindemy tu sprawy trzeciego z wymienionych wyżej czyniików — maierjaki uczniowskiego. Tu zwraca na siebie uwagę przedcwszystikiDm ^leinent uczęszcza!acy do szikół dokształcających, jpjko
najiiTniej kuiltiuralny
Ilościowo rozwój tych szkól wygląda iniiponująco: Mcaba
, tticliaczó-w wzrosła w cią.gu kilku la'. 3-kirotnie, siętjając
;2Cii:e cyfry 84 000. Jakość ich jednakże •piozostaw:^ bardzo
,/ie'le do życzenia. W njiektóryoh szlcołach taldiich zazivacza się uderzaja.ca przewaiga •eleinenlu. w na'jwyż'Szymi stopJiiu rózpusz.czon*!go, a często przyteim praesiąll-aiiętego ,,ideologiją" komunistyczną. Powoduje to nicizmiernie trudne warunki pracy w szkoik, a zairaz-em wymaga od pc>rsoin«'ki
mamcza-jąoejgb .niezwykłego tćilkthi i umiejętności ujęcia w karby ta'kioh ludzi. Odbywanie zaj^ęć w obecnośdi policjantów,
poskramiających słuchaczy (jak lo sią , zdarza w nieklórych
szkołach] jelsitzbyt nienormalnym • •obijawiem, by mógil być
tolerowany. Szkoła wszak z natury rzeczy powinnaby tępić wszelkie dzikie wybryki,' podnosząjc; ucznia na wyższy
poziom ikailburailny, i sama prz-ez się stamowfić zfdawateŁy
się powinna najlepsze kikarstwo na panoszenie -się komiuiiiiziriAi, a j«)ż nigdy nie być (ter«nena ijego sz-erzenia --ię.
W wypadlkaćh wiięc, gd'zlie stan j.e!st t a k niienormiailny, ja!k
wspomniano wyżej, nał-eży zastosowaćć głębsze reformy, by
zmienić ignilownie stan .rzeczy.
Na zaikoiiczenie -nadimliieiiimy,- że obecnie będziemy zapewne mogli częściej informować naszych czytelników o stanie szkolnictwa zawodowego, gdyż (z inicjatywy mjr, Inż.
K. Meyera) ma się odbyć w niedalekiej przyszłości szereg
k.onferencyij S. I. M. P. na .ten ważny łemat, stanowiący
jedlną z .podstaw rozwoju przemy situ krajowego, zwłaszcza
•vv dobiie ocz-ekiiwaneigo wzimożenia wispółzawodhictwa prz>einysłiU' ciudzozi€insfki«>go, ad chwiili zKlkiwidbwania wojny celr:e:j z Niemcami,

519 km/godz.
. Wielkie iniędzynarodtowe zawody lotmioz.e, jakie si^
odbyły w r, b,L .w WeneqjiŁ, [przyniosły zjnalkotnity wynilk pod'
wizigiędeim refcordu iszyfokości 'lofcui fctóry, jak wiadoctno:, osi.ąjgmiąił. lotni!k włostki Berna*di na s-aim.alori'e wyfpiosaiżoniyim
1
w lOOO-ko-nny isiilmik Fiait, rozwijaljiąc 478 kmlh średnio , a
w dwiu biltirąż-eniaah nawet 505 kmlh.
''•'•'••••'<.
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W killllia dni po tem doniesiono ato-li z Ajnerylki, że
tlwuiplat Kir'kham, zbudowany na zawody weneclkie, 1-ecz
nik wylkcń;zony na czas, rozwinął jeszcze wiqik«zą szybkość lotu, osiągając 519 kmili. Płatowicc ten (ę, ńya, ;n.a
str, Lytiulowe)) zeszytu ninieijszcigo) posiada 1250-konny sil1
nik Padkard, o 24 cylindra -;ih, ustawionycih w kształcie liUary X, po 6 w każdym rzędzie. Ws|pomniainy irekord ameiryikański istanowi istotnie wyni.k ttclcrzający, choć trzeba
przyznać, że nie daje porównania z rukordein wiloslkim, p!O:ni'Ewaiż sainoilot Kioikhaim nie jest wiidnojpłalem, posiada
jTrzeto podwozie zwykle, ni'e za'ś łodzie, 'które miały płatnwce na zawodach w Wenecji, a Iclóre oczywiście zvvic;'ksii;aij;i
znacznie opór lotu. Z drugiej strony, wspomaiianą szy-bkiść
•rozwitnął pilot tylko w ciągli krótkiego' czasu i na szlak/u
ptroslyin, wówczas, gdy na zawodach weneckich miały hyc
wykonane 14 krzywych.
Minno to jednalk, cłicć relkord amerykańsiki nie został
jeszcze uznany, jest omawiany s-turaoloil ,,na:jszyibs.zyin na
świecie". Wypowiadane są aloili ,nad'zieije, że sairaoilot anj|ĆEklki S\i|permarimc S 5, wyposażany obecnie w podwozie
lądowe, może osiągnąć jeszcze wiąlkgzą szyibktiść lotu,

W SPRAWIE OPRLRNIfl KOTŁoW
PYŁEM WĘGLOWYM.
List do Redakcji.
W. dodatku do „Przeglądu Teckinicznego" Nr, 49 p, t.:
,,Nowiijiy Techniczne" mlkazała isaę notalika p. t. ..ZapoczątUowanie opalania kottów parowych ipylemi węglowym w Polsce.
Ze względów na :to, że treść taj notatlki może iwipłyinąć
na mrdbieniiie mylnych poglądów ma ip o ruszone zaigadmien^e,
uważam za stosowtne slkreiślić parę słów wyjaśnienia,
'Praetmysł: łódzki, pilnie śtedząe za positęipem teohnki,
wprowadza stałe uleptezienia techniczne ii Łnwe-stiuije nowe
urządzania., Iktórysolh calowość i renUwniość nłpizedjlio bardzo siuimienaiie i sizczeigółowo Ibaida,
Wswelkie zmiany w ihsilalaojaćh parowych są diccydowame a a podstawiie 'dlluigotrwalycH gjitlinitiOWJiyiClh Ładań i.nstalaicyj istniejąeyicih, wymogów ruchu, rentowności i I, p,
Wielu wybitnych inżynierów ruchu w iprzamiyśle wlókiemoiiczym pcświęca wi'eile czasu i pracy ty:m badainiom,
;
i d'opieiro zdobywszy wszechstronnie zadawalający materijal,
pilany 'imw.&stycyjine w|prowaidza w lżycie,
;Mnieina.nie, że firma J. K, IPoznańsIki dala .poicaąteik
nowoczesnym urządzeniom, Ijiest myilne i dowodzi mieznajoimiościi insilalaojH tóćtztóoh,
Odimośnie icellowości palLeinAsik na p>lt węglowy należy
zauważyć, że badainia tego 'zaigadmienia 'doiprowadiailly wlęlkszcść naszych wybitnych inżyinieirów do wmioskóiw odmiennych, nie autora notatki.
Zresztą zaznaczyć wypada, że ipakniisika na pyił węglowy 'zasibosowaino w Polsce po Taz. ipiierwiszy na Śląskat i
wymiiki co do rento'W,no.ścii, wydajiaośoi i rwaimuników eksploatacji tego ikosztowimago 'tirząidlzienia nie mogą być zachęi-iające.
Okazuje się bowiem, że tak "bardKO 'koiszlowne pakni^s'ka, pr.zy taniości -węgla i. robocizny, a •wysoikreh kosztach
kapitału >w iPiołsoe, 'nie opłacają się, .a wifcillwść stosowanych
jednostek kotłowych nie zinMsza do- zwracaniia się do tak
liOiSzitawinyoh Ipailenisk, bowie,m ipaleiniiska zwykłe mogą być
z powndzenieim Slcsowane, nie nastręczająe dtolyclhczas ztupielnie trudności ikoinstirtukcyjinyoh i eiksiplloatacyjnyclt.
Istinieije ijeszcze jeden poważny wizigląld,, pirziernawiający
za wielfcą (p.nzieteiortnością przy wlpirowaidizaniu/pąilanisik na
pył, mianoiwioie zainieczyszczanie, ipyllem węglowym najibiliżkt y
j

W calyim szeregu inistalaiciyij zaigraniioznyoh, umieszozoayoh w śróidnuieśam, poi •Wprowadzeniu palenisk ma pyił wę:gliowy • zostały iwsziczęte pirooesy |przez wlłaściicielM poiseisyj
mieazlkailnyoh o 'zanieczyisziczainie pyiłem iwęiglowym olkdlioy
w anacznym promiemiu., (Pażocesy, ikończące się pirzeigiraaią elelktrowni i :koinieicizinośoią (pltaceniia ioidszikoidow;a;niia.
Ten •wzgląd przeważyli przy decyzjifcieiPOiwnićttwajedneij z niajKwiieJksteydh 'imisialalcyij łóldzikiidh i' wlpł.ynąt na za(Ćiąg dalszy na str. .162).
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STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW POLSK. w WHRSZAW1E.
KONTO P. K. O. 128.

KOMUNIKATY KANCELARJI.

zawiadamia Kolegów, że w czwartek, dn. 29 grudnia r. b. o godz. 7-ej wiecz. odbędzie się walne
Kancelarja Stowarzyszenia uprasza P. p. Człon- roczne zebranie z następującym porządkiem obrad;
ków o łaskawe wpłacanie składki członkowskiej
1, wybór przewodniczącego,
na rok 1928. Wysokość składki pozostaje niezmieniona, t. '). dla członków miejscowych zł. 52,
2, sprawozdanie z działalności,
dla zamiejscowych zł. 36 rocznie. Prócz składki
3, wybory władz Kota.
pobierana jest dobrowolna dopłata na FUNDUSZ
Po
skończonem posiedzeniu odbędzie się o goZAPOMOGOWY dla techników bez pracy, prodzinie
9-ej
zebranie towarzyskie z kolacją.
ponowana w wysokości zł. 2 na kwartał.
Jednocześnie Kancelarja zwraca uwagę, że
Koło Zebrań Towarzyskich urządza pierwszy
z dniem 1 stycznia 1928 roku zostaje wstrzymana karnawałowy podwieczorek taneczny w sobotę dn. 7
wysyłka „Przeglądu Technicznego" tym P.p. Człon- stycznia 1928 roku o godz. 8-ej wiecz. Zaproszenia
kom, którzy nie mają opłaconej składki za IH-ci otrzymywać można u P. p. Członkiń i Członków
kwarta! roku 1927.
K. Z. T. oraz w Kancelarji Stowarzyszenia,

KOMUNIKATY KÓŁ I WYDZIAŁÓW.
Koło Inżynierów Cywilnych b. wychowańców
Instytutu Inżynierów Cywilnych w Petersburgu,

DZIAŁ

Koła Inżynierów Technologów Petersburskich
zawiadamia Kolegów, że w sobotę, dnia 7 stycznia
1928 r. o godz. 8-ej wiecz. odbędzie się miesięczne
zebranie.

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 (Cza-:
kiego 3/5), a nie do Administracji „Przeglądu Technicznego"
Uprasza się Szanownych Korespondentów o nadsyłanie z,nacz'ków pocztowych aa odpowiedź,
POSADY WAKUJĄCE:

POSZUKUJĄ PRACY:

I21--lnżynier-technolojj mechanik, lat 67, z długoletnią pra264—Duża Fabryka Budowy Koltów poszukuje d.6 biura oferktyką w działach techniki, dotyczących: wagonów dróg
towego doświadczonego Inżyniera ze znajomością języka
żelaznych, towaroznawstwa, materjałów i przedmiotów
niemieckiego i ewent francuskiego. Oferty nadsyłać do
używanych przy. eksploatacji kolei i katalogowania
Kancelarji Stów. pod nr.264.
zbiorów wydawnictw treści technicznej poszukuje zaję266—Technika-chemika młodego, inteligentnego poszukuje
cia przez kilka godzin dziennie w Warszawie lub pod
fabryka izolacji korkowej. Konieczna umiejętność sprzeWarszawą. Wymagania skromne,
daży i prowadzenia robót izolacyjnych. Próbne miesią123—Inżynier mechanik z dwudziestokilkuletnią praktyką
ce po zł, 200 miesięcznie.
w kraju i zagranicą, zdolny organizator, znajomość ję268—Inżyniera papiernika pragnąłby ktoś poznać celem
zyka polskiego, rosyjskiego i niemieckiego, 15 lat prawspólnego prowadzenia reprezentacji fabryki maszyn
ktyki w dużych zakładach chemicznych, poszukuje
papierniczych.
, .
odpowiedniego stanowiska.
i
270—Inżyniera-Elektryka, wykwalifikowanego i energiczne125—Dyplomowany
Inżynier-mechanik
z
20-letnią
różnorodną
go, obeznanego z produkcją fabryczną na stanowisko
praktyką zawodową: maszynową, fabryczno-budowlaną
kierownicze poszukuje poważna firma elektrotechniczna
administracyjną i handlową na samodzielnych stanowinii wyjazd. Konieczna praktyka fabryczna lub warskach, sumienny, energiczny, w sile wieku-obejmie
sztatowa. Mieszkanie 4-pokojowe zapewnione.
odpowiednie stanowisko kierownika w zakładach przemysłowych samorządowych lub majątków ziemskich.
272—Do fabryki maszyn potrzebny: a) Technik-Konstruktor.
młody i energiczny i b) Technik-kalkulator
127—Inżynier, rutynowany budowniczy z kilkunastoletnią
274—Kalkulator z dobra znajomością obróbki metali, umiepraktyką na kierowniczych stanowiskach poszukuje posady lub opracowania i prowadzenia większej budowy.
jący zestawiać kosztorysy potrzebny do fabryki w Warszawie.
129—Inżynier-technolog-mechanik, warsztatowiec i majster,
276—Inżyniera-Konstruktora z działu przemysłowo-budowlaenergiczny organizator ze specjalnie gruntowną znajonego obeznanego ze statyką, żelbetnictwem oraz budomością najnowszych metod rachunkowości, kosztów
własnych, produkcji uniwersalnej, poszukuje odpowiewnictwem fabrycznem poszukuje przedsiębiorstwo spedniego stanowiska kierowniczego lub doradcy.
cjalne budowy kominów t pieców przemysłowych <na
Górnym śląsku.
131—Technik-bud. z kilkunastoletnią praktyką biurową i fa278—Magistrat m. Dubna ogłasza konkurs na stanowisko
chową, znający roboty żelbetowe, o dobrych referencjach — poszukuje posady. ' •
Inżyniera-Architekta miejskiego.
P r z e d p ł a t ę kwartalną . . . .
, . . . . : 10 zł.
przyjmuje Administracja i P o c z t o w a Kasa O s z c z ę d n o ś c i
na konto J* 516.
Przedpłata zagranicą
. . .
4S a rocznie,
Cena zeszytu pojedynczego. , . . . .
1 zł.
(Ceny zeszytów specjalnych są ustalane każdorazowo)
Z a z m i a n ę a d r e s u (znaczkami poczt.) . . 1 zł.
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Przy zamówieniu wielokrotnych',, ogłoszeń,
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26„
,
. . 26
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aiiechanie wprowadzenia tego •urządzeinia, po u|prsetdiniein
jjruntownem zbadaniu strony prawnej izagadnienia.
Ini. R. Biedrzycki.
Odpowiedź.
P. Ini., Biedrzyckii obawia się, że notatka moja, uJnieszcziona w Nr. 49 „NoiWim Techniczny cli" pod tytułem
„Zapoczątkowanie opalania, ikottów .pan-owych. pytem węglowym w Polsce",*) może -wpłynąć ,n)a urobienie mylnych
poglądów ma ponusizone zagiad.niienfe, to też ipomcza, że przemysł łódzki wprowadza ulkipsiZiemia techniczne i inwestycje po uprzednilem sziozejsóiłioiwem i soimfenneim zbadaniu oelowości i ich rentowności, że zmiany .wszelkie w kusbaiacjaioh (parowych E'ą decydowaine rna podstawie dikiigotrwiaiych grun łownych badań iaistaiacyj istniejących, wymogów
ruchu, rentowności i t, p., że wreszcie WieJlu iwybilmyich inżynierów w przemyśle wlóikienrurczym poświęca wiele czasu
i pracy 'tym badaniom i dopiero, ..zdobywszy Wlgze'o(ll#tronmiie
zadawalający materijat, plany iiinrwe>stycyjaie wprowadza w

1927

leigo roidzaju unządze-nia I'2eczywii'śaie zanieczyszczaj;! miasto. Moifw len jest zrwllasziciza dia Łodz-i pozjbawiaiiy znaczenia, gdyż nawet ludzie nie znający tak dobrze irnslalacyj
łódzkich, jalk stowarzysizenie diOTO.ru .nad kotłami, wiedzą
dobrze, jak okropnie z-anieczys^czoma wq.gle.in jest obecnie
cala Łódź i jak przykre wrażenie robią dymiąca kominy
tóctókie, z klurych zupstnic nkpfoduikcyjinie wyrzucatne «;|
ofjromine iiaśc-i zdatnego .inatorjailii palnego,
Procesu j-ednak sądoweigo, o ile mi wiadomo, nilkoniu
z właścicieli tych obwinie zaniieczyszcizaijących niiaisto kottewni jeszcze nie wytoozoTi>o, miejmy więc nadzieję, że
przy za»tosiowaniu lepszego systemu spalania, w paleniskach pyłowych, przykrość ta-ka tem więcej spotkać nikogo
Ini, K. Miknlfiki,
nie powinna.

WIHDOMOisCI BIEząCE.
Radiotelelonja w pociągu.

W pociągu
towarowym
kolei New York Central zainpg
y
W,szystlko to jest prawdą i w treści mojej notatki wał
d l f i
stalowano połączenie
'radiotelefoniczne
pomiędzy p ę Y
<daiie'je o iteon 'wzmianka na sainym je:j pocizą.lku, Nie wtiean,
parowozem a ostatnim wagonem. Trzeba zaznaczyć, że laki
tedy, w jaikim celu 'Oponent mój taJi usilnie stara się to
pociąig amerykańisiki, zlłożony ze 125 wagonów, ma 1,6 km
iidowodmić. Są to przeofeż •elementarne 'zasady, znane lecihmicthiigo>ści. Anteny zawieszono na parowozie wzdluiż 'kolia,
kom ,j*iS!ZiCZ« .z. ławy stzfcoln>e,j, no a -o przemysłowcach, wyw wagonie zaś — ma dachu, lnstlalacja pracuje na krótMadaijąjcych pieniądze ma nowe inwestycje, nie ma <O0 mókich falach, a wyikonało ją Tow. General Electric. (VDI—
wić n,awe't. Czyżby firma I. K. Poznańislki io tera zapomniaN;,c,hr. 1927, zesz. 46).
ła?
Rozbudowa portu lotniczego w Berlinie,
Jieżeili daleij autor notatki >uważa, że nie fiirma PozmańPort lotniczy w Tempelho-fie — największy na świecie —
ski dała początek talk zmacznelj, omal mie całkowitej refcomstiruikojii siłowini, to naileżaltohy wymrenić naaWĘ p.oprzied- stanowiący w połowie własność ni. Berlina, w połowie zaś
Rząidu mieinieckiiego, ma być ipowiększony przez dokupieiiieij fiiinmy i cyfirę porównaiwezą 'kosiziliu. Jedmoczieśraiie ?anie obiszernych terenów, ipotożonych w sąsiedzlwiei. Port ozinaoztono, że celowość wiprowaidzon-eigo systciimt <ojpalania
trzyma zaraizsm warsataly reperacyjne, obszerne hangary,
<3oprowa'dzi!la tfzAorno wiĘiksizość nasizyc!h wybitnych łn/żyhotel dlla ipasażerów, iwveiszika:n*e 'dlla ipilolów, polkiji i t, d.
»iterów >dio wntt-osiku ujeimneigo, i że wrcsizcie, rKeikoinvo, 'talki
Za'zmaczyć należy, że point lotniczy w Teimpelhofie posjposób opalania ziosiat zas^GiSiowiany ma Śląsikiu i nie dal
wyników zaclhęcająjcych. Nie ipodaiwo siUM< znów arii, nalziwy, siada ijuż obecnie wspaniałe biuidyjiki, mieszczące flderownictwo ruchu, pciczekallniię .dla pasażerów, restaurację, urząd
ami mieijsca, gdzie takie installaicje ,,'piracnją", ani ikonjkrctpocztowy, celny, iprjlicyijny, stację ine^eoroilogiiczną, a nanych fakitów, Tnntsizę ipcz&bo "talkie ttiwlieirdzealia uważać za
wet specjalne perony (rani|py), ipod które podjeżdżają ląl l
Że ojpinjie iriiżyniieróiw o Ojpalamitu kofcl'6'w ipył«tm ,są ipo- dujące i startujące sanlołoiy, wspaniale uizą:dzenia świetlne, umożliwihując;: loty w nocy i t, d.
dzietone, jest rzeczą wiadomą. Poważna je.dn.aik opiitiija tedhróczna ws-ka-zuje, w jakich warunlkach aaistoisowaniiig pyłu wąNadmieniamy nadto, ŻE, zarówno założenie .portu 'lotgłoweigo ji.6st ilsorzyctae.
niczego, jak i je,gó konserwację, wziął na swe barki zarząd
Wiemy sresizitą, ]sulc, .mioldina i^si opozycja pTZ«di'w norn. BerliiKii, wychodząc z założenia, że przedeiwszystlkiiem w
wym -wynalazlkoim, j-eśl'] 'zagrażają one pewnymi p.ryyziwyiiinleresie miast leży posiadanie Ikoniuniikacji powietrznej i
czaijeiitom, Pamiiiętamy inaprz., że olkolo r. 1888 w Rosji,
że 'obiowiązki-em ich jest tros'ka o porty lotnicze. Jest to
powołując si:ę na Angtj.ę, oipanowano pirzeciiwiko budiOiwie
przykład godny naśladowania dllia wiołu miast Pniaki.
parowozów o maszynlie sipr^ężomiaj. Wiele wąt|pl'iiwości wyPoszukiwania nowych źródeł nafty w Ameryce,
wołały też przegirzewacze parowozowe, a co do samochodów i samolotów chyba nie mniiejj było zarówno wątpliwoAmerlioain iPetrukium ira^tMuite ibada dina omeanów Atlanści, ja'k i nadziei.
tyckiego i Sipokrajinego, zatofci Meksykańskiej i Katliifo-nniiljZaznaczą, że na pierwslziej iświa'fcowe,j ikoofeirencjii aner.sikiaj, ,jaJk irówmież deilty Hudisionu, licząc na możliwość wygełycznej (Przegląd Techniczny Nr, 10 z r. 1927), angl&k
kirydia tain noiwych źróideł ropy.
Śolyey słwrkridizilł, diż doświiadclzenia z zastasowaniein pyllu
Kanalizacja Mozeli.
•węgliowego, jalko pailliwa idio IŁOŁIÓW, 'potwieirdizają wsiZieilkie
wiildoikii rozwoju teigo sy&temiu opalania. Zalkładając opozy1-igo .gnudinia r. ib, razlpoczięto 'noboty kanializacyljine na
cję, należałoby slię przeto itijpizednilo (pnźzefcoinać, iż światoMozeli, na odoimlku Metz—TOhdiOiiwiillie. Raelka ma być sikawo 'znane systemy zastosowania pyłu 'węglowego, ijalc Fiu'loalliizowama dla staillkóiw 1200 r, z uwzględnieniiem póaniejler, Loipu.ico, maiją juiż oibaomie bardzo iszeirdkie zaslosowaszoj ikamailiizaaji na obsizarze iMieoiieckim 'do Kloblejioji.
miie, taik w Araieir^yce, jaik i w EuriOjpie .ZaioriOidnieij
1
Nr, 12 A;ric:ihiv "fiir WaTm^ewiIrtsciŁait umd D a i m i p & e s s i e ,
Międzynarodowy konkurs budowlany.
E.. T. 2 1/26). Nie mam wątpliwości, iż pomiędzy teichtiiikami
Zarząd
'Główny iMairyinarlki w Tailima (Bs-lioimja) ogłosił
ni;e;niiecfkim'ii, tramcuiakiimli;, holcniderslkilmi i -am^irylkańskiiimi
lk
imiędizynanoidowy n-a ]prio!je!kt inozibndowy poinbu w
są również wybiitni fachowcy, jak w Łodzi, i że Wslkoanyśkiie
TaiHina. Wyznacizioine są 1'rzy majgrody w kwotach 400, 250
nie zastoisowailiby 'Orti Uirządzeń ipyłowycih, gdylby -te były
i 100 tys. marek eslt. Termin 'slldadania iproijefkitów 10 raiarca
n iccelowe.
1928 r. 'Materjały do ptioljeiktiu (pllainiy, qpiisy, dane statystyczW końcu muszę zaznaczyć, i'ż ofcawy p , Biedrzyckieigo,
ne) ioitir.zymać imożna w Żarz. Ol. Maryń, (adres: Tallina,
że przy izaetosiowamhi oipiallamia pyłeimi węglLowyini będą sśaMereaisjaniduse Peavalitsius) pio wpłacemiu 2000 mik. esl. OgólJiiieczyszozoinie na,jlbiM'żsize 'Oikolide, nie wydaiją isię -siłiUiSiZTieinjiii
ne waTiumki. ikonkufsu są do ipraeijmaeirjiiia w .Stów. Techniilków
Oipiieraiin lo twierdzenie na poidstawie tego, co widziiiafcm
w Wiansziawie, w ZarząioJzie Wydiziia-łu Dróg Ląd. i Wodrn.
przy osobis.tem zwfedzaniiu iaiisitafecyj piteTWłsiZiorzędnyćh, ijak
€)Lelktoowniia w Hajdizie, która 'jest (położona w poibliżw centtiimn
KonkursTna budowę cmentarza miejskiego w Poznaniu,
mfesta, w Obierbaursem, i w samem mieścńe Duiislbiuirgu, a
iSąd ikonlkuinsoiwy, p o noizipatrzeniiu w dni. 21,11. 27 na•wreszcie w iRumanielslbuirigu pod Beflineim. To też wyisunięty
d;esiłanyah 11 Ipirac, pirzyzmalł nastięipująee nagmody: nagropTz.ez p. Biiadir>zyckiieigo> mo'tyw, iiż irzellcoimo Ikiesowniictwio
1
dę I, wysokości 6000 izlh, iptiacy n,ad! ,goid'łein ,,iPax", — autojedineij Z najwiięklsizycih ioistaiiacyj łóidlzlkich, obawiając się
rzy ipp, dlniż, aroh. Jerzy BeiH i Zygmunt Tarasitn "% Warzanieczyszczenia pytom węgłowymi, zaniechało wprowadzesEawy; maginadę -.11,' iwyisiokoślcii 4000 aŁ, piacy ze znalkiieon
nia taikiiego urząjdizeniia, niie ijetsit wcaile iprz^etkoaylwaijący, że
fknzyża, — aiutioirzy ,pp, taż. arch. Jeinzy H-uetltar, arcfa, Adol'£
Beriezowsfci, pTizy wsipółjpriaicy pp, teichników 'Karola Fiirsita
*) Pfizy islpoaotóoiśoil, proistuijemy tu 'omyłki dmiiku, jai 'W^adysławia Tiacza z Pioizmania; fnagredię III, wysioko'ści
Ifeite isią wfcroldly 'do teij notaflii: zam. zibiornitk w kotłowni,
3000 eł„ pmacy 7ie 'znalkliiem bnunatoago trójkajta, — autor
ijcsit unniesizczony na wysokoścli: 8—^20 m, ipow, być — na
p. arohi. Sylwester Paijadensikii z Poznania, Pozia t«m
wysicikośei oik. 20 m, oraz. izaonfost cmiaista Ginisbung — po>w.
zmaczył 'Sąid ikoaiSkutrsowy do zaltiuipu po 2000 zit. 2
•
być ni', Litnburg,

