OW IN Y
— TECHNICZNE

Dodatek do
ROK II.

Przeglądu Technicznego

WRRSZAWfl, 29 lutego 1928 r.

maf£^w^^^
Rys. 1.

Elewacja budowanego obecnie nowego gmachu Muzeum Techniki w

MUZEUM TECHNIKI W LONDYNIE.
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Znaczenie muzeum technicznego, foko ważnego
czynnika rozwoju kultury technicznej kraju i jako
cennej pomocy naukowej dla szkolnictwa, nie ulega
wątpliwości.
Polska nie posiada dotąd niestety tej, tak pożytecznej instytucji, tracąc w związku z tem nie tylko
możność korzystania z doniosłego środka intelektualnego postępu, ale pozbawiając się nieraz mażiwści
zdobycia okazów muzealnych, rozproszonych w starych instalacjach po kraju. Wiemy naprz, że przed
ok. 20 laty zostały sprzedane na złom pierwsze sprowodzone przed 100 laty do Królestwa kongresowego
maszyny parowe Watfa. Stanowiłyby one niezwykle
cenny okaz dla muzteum, lecz wobec braku takiej instytucji musiały iść pod młot. Przykładów takich znalazłoby się napewno więcej. Chcąc obudzić zainteresowanie sprawą muzeum techniki w kołach technicznych i przemysłowych, w celu skłonienia ich- do zającia sią tworzeniem odpowiednich zbiorów, zamierzamy przedewszystkiem podać u> kilku artykułach
garść wiadomości o podobnych muzeach, istniejących
W Europie zachodniej, a więc: w Londynie (Science
Museum)^ w Paryżu. (Conseroatoire des Arts et Metiers), w Monachjum (Deutsche Museum), w Wiedniu
(Technische Museum) i in. .
Redakcja.

.
Wspaniałe londyńskie Muzeum Techniki, i w r a e wlaiściwie Muzeum Niaiuikowem (Scieaiae MutseumJ, zap-oczątikowame zostało w r. 1857. Genezę jego można wlniieić d o Mi^łłz-ytnaTodowe] Wystawy, iktóra odbyła aię <w Londynie w
ur. 1851, Wystawa ita wykazała, że pdnz©niy.sł amgielslki jest
jeszcze słabo rozwinięty, a lOffóliry po-żfom wyfeŁZ»tałoeiiia
(technicznego pozostawia wiele d o życzenia. Wówczas po•wolany aosteł do życia iD^partamienit -Namiki i Sastiulki przy
Kadzie 'Szkolnej (Cauaciiil of Edtu/catóanj i ten wlaiśńie Deuzinał, że jednym & maifiuity teczraiejisizyicłi

Londynie.

W ig-machach powy staw owych powstał więc zaczątek
(Muzeum, ma który ziło-żyła się caęść eiksipcwiałów z wystawy.
Dopiaro iw t. 1876 DepaTtamenit zdobył dla Muzeum pierwwsizy izibłór iprzyrządlów maulkiowyoh, iktóire, miiimo ilościowego iroarostu, ipozoistawały w likryoiu ii zaniedbaniu. Początkowo na ipierwszym plamie były daięła .satiilka (do 1908 r.},\
potem ijakiemiuś loigiicznennu mkladiLwi jpfrzesakadzał zupełny
brak inie.jsca. Jeszcze w 1924 T, oikoło' 25% eksponatów pozostawailoi, ze względu na brak miejsca, ina sfcładziie.
Budowę gmachó^w, w których dziś mieści isię Muzeum,
za,p>roij<skhawano w 1912 t„ i w tymże <roku przysląpicmo do
biudowy. Przerwał iją wybuch wiosny światowej. Roboty wzniowio.no p-atesa, 'leoz. ikataistłoifalny słan ikwestiji mieszkaniowej

J
Rys 2. Przekrój poprzeczny gmachu głównego Muzeum
Techniki w Londynie. Widoczne są 4 kondygnacje sal,
z których dwie kondygnacje tworzą galerje po obu stronach.
ogromnego hall'u środkowego.
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.zmusił do oddania na .użytek fedinego z ministerstw niewykończonego jjeszcze gmachu. W 1922 .r, ipioeiprowadizono roboty przy budowie częśoi pirojelktowianycih gmachów. Wykończony parter budynku ©ddamio do użytku w 1924 r. W rok
później zajęta zostały płiz-ez Muaeuim wyższe pięka i p.rzyAitąjpiono do, budowy jeszcze jedmago z gmachów.

1928

Geograf ja, igeoifizylka,
Pirzynządy .optyczne,
Potogratja, ikinemaitograija,
Matematyka,
Metalograf ja,
'Przyrządy tewniioz.Be,
Wł-a.sności. itnateiriji, z.jaw'ska fizyczne,
(Przyrządy akustyczne,
Geod^zlja, ikartoigrafija, niierniotwo,
•Ghemija,
Z Muzeum związana ijievt bibiljo.leika, niez.nwe.rnAe bogatŁ w .pisma naukowe ii wydawnictwa tow. inaiukowych całego
świata, Zdobią ją portrety wielkich wynalazców i mężów
nauki, W Muzeum .rówini-eż ma swo'ją siiedizibę angielski
taraąid pa tentowy,

Rys. 3. Fragment halPu środkowego londyńskiego Muzeum

Techniki. Po lewej stronie widać wahacz maszyny parowej
! NewcomerTa, zbudowanej w r. 1791, która jeszcze przed
gLjtl kilku laty pracowała na jednej z kopalń węgla.
Wszystkie budyniki są bardzo ładnie pomyślane i tozplanowane, 'dobrze oświieitlone, obficie zaopatrzone w wodę, gaa, elektryczność oraz powietrze isprężone. Jedną z integralnych części projektu ijest wielka sala zgromadzeń,
gdztóby mogły się odbywać z-eibrania towarzystw naukowych,
konigresy i' .odczyty.'
Prócz ileigo, na ikażdean [piętrae znajdują się salki odiczytowe, mogące pomieścić około- 100 iosób, a przeznlaiczoine
ela .zwiedzających szikół. Na zwiedzanie Mimze-um przez szfenły (kładziony jest duży nacisk:.
W 1924 .r. Muzeum oddała szereg igaleryj o powieirzcli3i'i około 30 000 slóp Ikw. ma .użyteik iM-uize.irm wojemnago. Wobec tego •eksponaty zostały zaów bardzo stłoczone, a że nic
przerywano Ich koiffliptóawaiua, więo lokoło 25'.^ iprzedmrotów znalazło się w składach.
Muzeum nie obejmuj-e zupełnie działów: przyrody ży,WBJ, igeologiji i medycyny, gdyż wchodzą lome w skład odrębnych imuzeów.
. . N a Miuzcum Techniki skladaiią s.ię natomiast działy
r.nstypujące:

Zadantem Muz.e.uim jesi ..trójwymiairowa" .unaoczniierofe irQzwcj.u ikaiiego ,z wymrenroinych działów 'od .n.ajdawnieij.szyah, iczasów aż do chwili obecnąj. Dawiniejisze, nieiisiniiejące
już nflitiZiędzia, czy też imiaiszyiny niusiiaily więc być odtwa•rzainie. Sipókzesne — gromadzi Miraeium d.ai'ęiki tfpTzelmości |
wytwórców. Piraewaiżniie siktodają ije .omi Muzeom 'jako da- .
pozyty, .gdyż zbyi wiellki.e byłoby żądfaimie bezimiereisownego
ioh .dostairoza.nia, a iską.pe i&uibsydja ma zalkup lich ml>e pczwia- i
laiją. Pilnie śled.zcny rczwóij we wsizystlkich dziedzainach, '
zmusza do zaslępowania sz-eregu .eikspoinałów wytwo.rami aow- '
sizttoi. Jest to .możliwe idtiaiąlki uta*temu zwyicza-jiowł .składania deipozytów, a M-uzeum nie igirozi wobec togo icihiairakter
skcs.tiniałości.
Najczęściej sani przedmicl zbyt mało mówi za siebie,
d.iatego też działanie jego iilustnuiją 'przekroije, wykresy i opi1
sy, a jego mechanizmy >są uiruchaan.iiane .
Oipiracowane isą irównież liczne ildatałogi (nie do wszystkich jeszcze 'dziaiłów), zawierające iszere.g dat 'histioirycznych
i opisów.
ł
Ponieważ jednak iuziraan,o, że wszystkie te pom-oce są
niewystarczające, zioirgan.izowa.no .odczyty, które się odlby-

i
Silniiiki i kotły,
Środki ikom.uiniikacjii lądowej, szosy i ikoieje

Części, maszyn (priz«kł:adn.i« >i i, p.),
Pcmpy i a;paira'ty ,poźa.rinicze,
i
Konstrukcje budówlan-e,
Instalacje wodociągowe, ka-nalizacyjme d as.en.izacyj.tte,
Maszyny' tkadkie, Tiiaseyny do szycia,
'
:i
Mas,zyny rolniczei
•Górnictwo d hufcniclwio,
/Przemysł papier-niczy, d^uikarsitw^n, imaszyay, do pisania,
Elektrotechnika, '
Tekg.ratja, tólefdn.ja i iradlj^techniika,
••<.

Rys. 4. Fragment hall'u śródkowegow Muzeum Techniki,
Dział parowozów.
Na pierwszem miejscu stoi słynny
„Puffing Billy" .zbudowany . (jak .wiadomo) przez Hedley'a
w r. 1813, a'„wie.c j_eszcze^przed lokomotywą Stephensona ?

iBudowinictwo portowe,, idoki, latarnia morskie,
Lotnictwio ii silnilki lotniczy.

wają w dni .powszedml-e idwa Tazy 'dziennie. Wielika frelk,wencja wykazaila, iże niiiezinfernie są órie.pażyteczinie. Na pr-zyi
IBZJOŚĆ ipląMawane jest wobec teigo- irozwiiniięcie .systemu .od1-,
ćzytowego, .
.
. .
' *.' .
". \ H , ..-,

Narzędzia wsur;»«tątowe,

;

(Ciąg-dahzy

ha. [słr... 40).,
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STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW POLSK. w WARSZAWIE.
KONTO P. K. O. 128.

POSIEDZENIE TECHNICZNE.
W piątek, dnia 2 marca r, b, o godz. 8-ej wiecz.
•w wielkiej sali Stowarzyszenia Techników Polskich
w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5, odbędzie się
posiedzenie techniczne, na którem płk. M. Pietraszek
wygłosi odczyt p. t.: „Zasady nawigacji lotniczej".

[KOMUNIKATY KÓŁ 1 WYDZIAŁÓW.
".,' Koło Inżynierów Cywilnych zawiadamia kolegów, że w sobotę, dn, 3 marca r. b. o godz, 7 wiecz.
• odbędzie się w sali Nr. III zwykle zebranie miesięczne z następującym programem: 1) sprawozdanie
kolegi Zygmunta Malinowskiego z wycieczki do Krakowa dla zbadania nowych budowli, 2) ciąg dalszy
referatu kolegi Henryka Wąsowicza o konstrukcjach
żelazo-betonowych na Zamku Królewskim w Warszawie.
Koło Kijowian zbierze się w poniedziałek, dn. 5
marca r. b. o godz. 7-ej i pół wiecz, w sali Nr. V.
Koło Inżynierów Mierniczych zawiadamia, że
najbliższe posiedzenie odbędzie się w poniedziałek,
dn, 5 marca r. b, o godz. 7-ej wiecz. w sali Nr. IV.

DZIAŁ

Koto Techników Lotniczych zawiadamia, że
w czwartek, dn. 1 marca r. b. o godz. 8 wiecz. w sali
Nr. IV odbędzie się odczyt ppłk. Pietraszka p, t. „Organizacja remontu silników w I Pułku Lotniczym".
Koło Inżynierów Wyższej Szkoły Technicznej
w Moskwie zawiadamia, że we wtorek, dn. 6 marca
r. b, odbędzie się posiedzenie Członków Koła o godz.
7-ej i pół wiecz. w sali Nr. III.^
Koło Mechaników. Zebranie w dniu 6-ym marca r, b. (we wtorek) o godz. 8-ej wiecz. Porządek
obrad: 1) Odczytanie protokułu z dn. 7 lutego r. b.
2) Komunikaty Zarządu. 3) Odczyt koi. inż. Jana
Kunstettera p. t.: „O bezsprążarkowych silnikach
Diesl'a" (z przezroczami). 5) Wolne wnioski.
UWAGA. Wejście na odczyt dla nie członków
Stowarzyszenia Polskich Techników — 50 gr.
Koło Wawelberczyków zawiadamia Członków,
że dnia 7 marca o godz. 7 l / 2 wiecz. w sali Nr. V, odbędzie się miesięczne Zebranie Koła, z odczytem
Koi Kartasińskiego „O znaczeniu wentylacji w zakładach
przemysłowych".

INFORMACYJNY.

•/..'•..

Z bliższych informacji o poniżej podanych posadach korzystać mogą człbmkowe stowarzyszeń, zgnipowaaycłi
•w Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych, z-wracając się o szczegóły do Kancelarii Stowarzyszenia Technik&w (Cz&ctóego 3/5), a nie do Administracja „Przeglądu Technicznego"
Uprasza się Szanownych Korespondentów o nadsyłanie znaczików pocztowych ma odipowiedź.
POSADY WAKUJĄCEi
-40—Inżyniera - Konstruktora poszukuje się na pomocnika
szefa biura technicznego na wyjazd do metalurgicznej
fabryki.
42—Technika budowlanego, przynajmniej ze średniem wykształceniem w zakresie budownictwa architektonicznego oraz z kilkuletnią praktyką — poszukuje Wydział
• Techniczny Magistratu m. Kielc.
^i4—Technicznego asystenta poszukuje dyrekcja fabryki
". -porcelany. Kandydat musi być młody, energiczny, po'.". siadać wyższe lub średnie wykształcenie w dziedzinie
"ceramiki z praktyką w fabrykach porcelany technicznej lub stotowei.
46—inżyniera-AkwizytOTa z działu maszynowego z długoletnią praktyką i znajomością rynku polskiego poszu-

Zakład wyświetlania rysunków

ELEKTROKOPJA"
WARSZAWA,

•'••'••"'*

* iili H O Ż A JV2 4 9
Telefon 254-81.

P r z e d p ł a t ę 'kwartalną10 ~zł.
przyjmuje Administracja i Pocztiiwn Kasa ,Qszć'zędno£d
' n a konto J* SIS. '
Przedpłata zagranicą

.-'.-;

C e n a z e s z y t u ppjeriyńczisgo.
(Ceny zeszytów

.- 6'izi. rocznie,
.. ...• . . «ł. J.5C1

specjalnych są ustalane,, kaidpmzpwo)

C a z m i a n ę a d r e s u (znaczkami poczt)

• '. 1 złl

kuje znana zagraniczna fabryka maszyn, b) taż firma
poszukuje inżyniera-akwizytora z działu hutniczego.
48—Inżyniera-Mechanika lub technologa poszukuje M, W.
R. i O, P. do Państwowej Szk. Techn. Konieczna praktyka w dziedzinie mechanicznej obróbki drzewa (tartak
. i obrabiarki drzewa).
POSZUKUJĄ PRACYJ

11—Chemik Dr., lat 38, były wieloletni asystent Uhiwersytełu i kierownik zakładów przemysłowych w kraju
i zagranicą. Energiczny, rzutki; z inicjatywą poszukuje
odpowiedniego stanowiska,
13—-Inżynier, rutynowany budowniczy z kilkunastoletnią
praktyką na kierowniczych stanowiskach poszukuje posady lub opracowania i prowadzenia większej "bil-'
dowy.

•

U WAG A!
1) Długość kopij nieograniczona,
z odpowiednim rabatem
2) Wykonania — n a t y c h - '
w końcu roku.
miastowe.,
Najlepsze papiery światłoczułe. 3) Po rysunki posyłamy
i wraz z kopjami
Kalki światłoczułe.
łamy.
• ...,
32

Ceny konkurencyjne

Ceny o g ł o s z e ń
Przy zamówieniu wielokrotnych ogłoszeń,
bez zmiany tekstu, udziela się, nast. zńlzek:
za 6-krotne ogh . , 107, '"''
• .
zł. 300

J e d n o r a z o wych:
Za jedną stronicę

. .

, pół strony "• , .* ., •" • ..

i 165—

.ćwierć strony . . . . v •

i, 9 0 -

„ jedną ósme

. 45—

„ jedną sześtnastą ,_ ., , . .

„. 25.—

•

,

1 3

,26

• • ,

52 '

»

,
,

•„•••;".' ' .

,

•V

2 0 • , •:';

. . 25 .
,

-

3 0 „^

;•

• • •,•• •

D o p ł a t y : za I str. okładki 100%, za IV sfr.
okł. 50%, za zamr wionę miejsce n»_lnnyc.i stronach 20 "[„.
Ula poszukujących pr»cy 5O'/i iisitpst»».

..IlZjIiB'?Itedaiicii T Admtnlattaćfłt ^ a i ś z i w a V td- Gżaeklejó N r . 3 (Gmach Stowarzyszenia Techników), Telefonu NrY57-0ł.' '-•'"
t¥daRj» brwaria we w f o r W c z w a ^
'Administracja otwartaf odzfennta ód godz. 10 do 2 po-p6l. 1 od 6da"8 wl«ciort»'
Wejście do Redakcji i do dziatu prenumerat Administracji, przez sień główną budynku; wejście do działu O£!oszen — z bramy J* 3.
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Muzeum podlega betzypośiredinio Ministerstwu Oświaty
' z, 'tegoż mioiisterstwa otrzymuje dotacje. Ndc zasilają, go
żadnych organizacy-j (przemysłowych.
Komitet -doradczy, złożony z wybitnych ludzi, opnaooKlik iroczoiiie projekty i sprawozdania, które przedstawia
oświaty,
Aduniinistiracia składa się z dyrektora i 24 •wyższych
a niższych -urzędnitów. -Dyrektora mianuje mimisiteir oświaty.
Poza wymienioną liczbą urzędników, isą jeszcze całe zastępy
tobotoiików i rizemieślniików, zajętych -c-dnawTatnietm, repaHaicją i i. <p.
iBnsdi-et Muzeum wymosi o t . 2,4 jrailjoniów zł., na co
sflołaidają się poizycj-e następujące:
Płace urzędników i robotników . . .
45 000 funtów sterl.
Materjaty i narzędzia do naprawy,
3250
„
„
konserwacji i t. p
Druk katalogów, koszt przesyłek i t. p.
2000
„
„
Telegramy i telefony
250
,,
„
Fundusz na zakupy
2000
„
„
Razem .

52 940 funtów sterl.

iP-rzy-t-em zazna-czyć ma'leży, że tylko ten ostatni funzakupów nji-e podlega w razie niewyczerpania go zwrotowi, co pozwala na gromadzenie iosz.czędności i zaikup droższych tfbjelktów.
Autor artykułu J ), iktóry istre&zczamy powyżeij, podinio•sząc amaczeaii* .tego rodzajm zbiorów, pisze na zakończenie: „przystoi inżynierom i łudziom nauki, o ile porz«Ikonały ich słowa tego airfylkułiu, st-wiwrdzić piotrzebę taikiego Muzeium, posiamowić st-woiriyć ije i, skupiwszy swą
•walę we wspólnym wysiłku, zdobyć potrzebne

KONFEREMCJfl W SPRAWIE POLSKIEGO
UKŁflDU PflSOWfttf.
ł

W dn. 25 D, m. o dbyła się zoirga-nizowBina przez SIMP
KoBitercmcja w ispirawte palsikiego wkładu pasować, W Kooifer-eocji wziął .czynny mdiział PKN, a w liczhie jej uczestników znaleźli się 'delegaci wszystkich poważniejszych wytwóT-ni krajcwego iprzemyslu ma<lalow&go oraz wojskowości.
Poza tem w obradach wzięli wdział: wybitny ziuawca przedmiotu, zaproszony ze Szwecji p. dyr. O. Hallstrom oraz
przedstawioiele Cze-skosło-wadkiego Kotniitetu Noirinalizacyjnego i wytwóirmi Skodovy Zavody w Pilźnie,
Po wyglosz-emiu sz-eregu referatOT^ i "wycaeirpuljącej dyskusji, aiohwalono projektowany system polski p-asowań, o-party na układzie szwedzikioi, do którego wprowadzono pewne
poprawki, D.o- omówienia -tej Konler-enciji. powa-óoimy jeszcze
riiebawem

V-ty KONGRES CHŁODNICZY
Międzynarodowego Instytutu Kryogenicznego.
W diiiiiach od' 9 — 21 kwietnia r, ib. odbędzie się w
Rzymie Międzynarodowy Kongres Chłodniczy. Ostatni tego
rodzaju kongres miał miejsce w Londynie w roku 1924.
W roku 1920 została ogłoszona międzynarodowa konwencja, na mocy której powstał Międzynarodowy Instytut Kryogeniczny; zadania jego polegają na doskonaleniu urządzeń
technicznych, zastosowaniu chłodnictwa do przemysłu, medycyny, konserwacji środków spożywczych i t. p.
Jako pierwsza sekcja wymienionego Instytutu, zostaia zorganizowana sekcja naukowa badań w niskich temperaturach, której pierwszym prezesem był Kammerlingh
phnes, były kierownik Kryogenicznego Laboratorium Lejdejskiego; obecnie urząd prezesa piastuje Mac Lenan, dyrektor. Łnstytuitu Kryogenicznego w Toronto (Kanada),
1
) H, W. DitSkaasaa, iMcchaukÓJcal
liity, 1926 tr.

1928

Z polskich fizyków członkami wymienionego Instytutu są p.: Curie-Skłodowska, prof. dr. Mieczysław Wolfke,
kierownik Zakładu Fizycznego I Politechniki Warszawskiej,
oraz docent dr. Wacław Werner.
Tegoroczny kongres w Rzymie podzieli się na następujące sekcje: 1) sprawozdań z badań naukowych, 2) materjałów chłodniczych, 3) ogólnego zastosowania niskich
temperatur, 4) chłodniczych urządzeń transportowych,.
5) międzynarodowego prawa w tym zakresie, 6) nauczania
i popularyzacji, 7) ekonomji i statystyki.
Polski świat naukowy reprezentować będzie na kongresie prof, dr. M. Wolfke, który wygłosi referat o. swyok
własnych pracach.
W związku z kongresem odbędzie się wystawa kryogeniczna w Turynie,
Adres dla zgłoszeń: 1) Dyrekcja Instytutu Kryogenicznego, iParyż, Avenue Ca-rmoi 9, fab 2) Pirof, C. C W
via Marsala 8, Milano.

STOWARZYSZENIA TECHNICZNE.
Wydział Dróg lądowych i wodnych
przy Stów. Techników w Warszawie.
Dn. 8 marca r, b. odbędzie się odczyt inż, T. Z*~
brzyckiego p. t.:
„Powodzie na ziemiach polskich, w szczególności ostatnia
powódź w Małopolsce wschodniej."
(Treść: Ogólny charakter powodzi w Polsce, ich podział. Największe powodzie XIX w. Powodzie 1924 i 1925 r.
Powódź 1927 r. Środki zaradcze).
Odczyt będzie ilustrowany przezroczami.
Na poprzedniem zebraniu Wydziału, które odbyło się
w dn. 13 lutego r. b., inż. R. Nagórski wygłosił odczyt
p. t.
„Rozwój portu Gdańskiego w ostatnich trzech latach",
dając pełny obraz rozwoju portu w ostatnim czasie, nie
znany ani z prasy codziennej, ani fachowej-technicznej,
oraz plan zamierzonej rozbudowy w najbliższej przyszłości.
Wobec zainteresowania, jakie treść odczytu powinna wzbudzić w szerszych kołach techników, postanowiono prosić
prelegenta o powtórzenie odczytu na jednem ż ogólnych
zebrań piątkowych Stowarzyszenia, Spodziewamy się nadto, że będziemy mogli ogłosić go wkrótce w „Przeglądzie
Technicznym".

WIADOMOŚCI BIEŻąCE.
Elektryfikacja kraju.
Zarząd feculei dbj.aizdawych -zwrócił ©ię do miimdist. robót
publiczny ch w. prośbą o poiZiwoleniie ina budowę elefctrowni
nad Świdrem. Elektrownia ta >o!bski,giwać ma 'ruch aia.
elekbryfiikowamyicih kolejkach Jabłomma — Warszawa — Karczew, a prócz tego dostarczać ipirądu kolejce wAlaJiowskiie-j
iprzerziuconym przez Wisłę lkabl«m.
Stacja "ta mogłaBy zasliilać prądem do oświetlenia całewybrzeże Wisłv od Jabłonny ido
Budowa kolei Gdynia—Bydgoszcz.
Z dmiein 10 inairca c. to. finma ,,Tri" rozpocznie prace HA
1'inji kolejowej Gdynia—Bydgoszcz, ma odcimfou od ttacji
Wielki Kack. Fiinma ,,Tri" tzatrudmi: '6.000 xobotm:ików.

ADMINISTRACJA

„PRZEGLąDU TECHNICZNEGO'
prosi pp. odbiorców tego pisma,
którzy nie chcą przechowywać
roczników 1927 i 1926, o zwrócenie Administracji, ewent o
sprzedanie nast. zeszytów:
;
z r. 1927: Na 3, 4, 5, 9, 11, 13,
„ „ 1926: Na 48.

