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Oświadczenie
inżynierów polskich.
Jak czytelnikom
naszym wiadomo, podczas
ostatniej sesji Rady Ligi Narodów w Lugano, wygłosił delegat Niemiec, p. Stresemann, mową utrzymaną w tonie nadzwyczaj ostrym, w której wypowiedział m. in. złośliwe a nieprawdziwe twierdzenie,
jakoby Górny Śląsk zawdzięcza swój rozwój obecny
pracy inżyniera niemieckiego. Fałszywe to twierdzenie dotyka oczywiście ogół inżynierów polskich,
których umiejętna i wytężona ptaca przyczynia się
w dużym stopniu do rozwoju gospodarczego całej
Rzeczypospolitej, a szczególnie uraża kolegów naszych, pracujących na Śląsku i wznoszących tą ziemię na coraz wyższy poziom rozwoju.
To też inżynierowie zatrudnieni na Górnym
Śląsku wydali oświadczenie, wykazujące całą nieprawdziwość powyższego twierdzenia, a podkreślające korzyści gospodarcze, płynące dla Śląska z połączenia go z Macierzą. Oświadczenie to podajemy
poniżej.

REDAKCJA.

Oświadczenie ministra Stresemanna w Lugano w odpowiedzi na znaną mowę ministra Zaleskiego w sprawie Górnego Śląska w żywy sposób dotknęło polskich inżynierów, pracujących na Górnym
Śląsku. W imieniu 700 inżynierów i techników Polaków, zorganizowanych w dwu niżej podpisanych
stowarzyszeniach, musimy podkreślić, że twierdzenie ministra Stresemanna, jakoby obecny silny rozwój gospodarczy polskiego Górnego Śląska należy
zawdzięczać jedynie pracy inżyniera niemieckiego,
nie odpowiada rzeczywistości.
Udział elementu polskiego w kierownictwie
górnośląskich przedsiębiorstw przemysłowych jest
już tak znaczny, jak świadczy wyżej wymieniona
cyfra inżynierów, że odbić się musiał na działalności przemysłu w całym szeregu konkretnych wypadków; moglibyśmy to udowodnić zupełnie ściśle, jednak, nie mogąc ująć całości w ramy cyfrowe, nie
chcemy korzystać z tego argumentu, ograniczając się tylko do trzech przykładów, gdzie rola inżyniera i technika polskiego występuje w całej pełni
już od chwili przyłączenia Śląska do Polski. Zobrazujemy mianowicie rezultaty osiągnięte w państwowej fabryce związków azotowych, polskich kopalniach skarbowych oraz na kolejach państwowych,
t. j . w trzech warsztatach pracy, gdzie element niemiecki odpadł prawie całkowicie z chwilą przejęcia tych przedsiębiorstw przez Polskę.
Państwowa fabryka związków azotowych, którą kierownictwo niemieckie opuściło w chwili objęcia Śląska przez Polskę w nadziei, że Polska nie
potrafi poprowadzić tej skomplikowanej i jednej
z największych tego rodzaju fabryk na kontynencie,
znajduje się w pełnym rozkwicie.

Nr. 1-2.

Produkcja jej wynosiła: w r. 1921 — 74 318 /
azotniaku, w r. 1928 — 152 000 / azotniaku, a więc
wzrosła pod polskiem kierownictwem przeszło
w dwójnasób, przyczem polscy inżynierowie potrafili ulepszyć znacznie całą fabrykację, o czem świadczy np. fakt, że zużycie energji elektrycznej na jednostkę produkcji spadło w tym samym czasie o 24
proc, wydajność pieców karbidowych wzrosła
o 28 proc, a wydajność robotnika podniosła się aż
2,3 razy.
Miarą postępów technicznych w górnictwie służy wydajność węgla, osiągnięta na przepracowaną
dniówkę. W polskich kopalniach skarbowych wydajność ta wynosiła w r . 1913 — 1 208 kg przy
10-godzinnej dniówce, w r. 1927 — 1 662 kg przy
8-godzinnej dniówce,' wobec czego wydajność na
godzinę wzrosła o 68 proc. Dodać musiiny, że wy-'
dajność polskich kopalń skarbowych przewyższa
bardzo znacznie przeciętną wydajność wszystkich
kopalń polskiego Górnego Śląska. Cyfry powyższe
nie mogą być uznane za dzieło przypadku, jeżeli
wziąć pod uwagę, że polskie kopalnie skarbowe są
największem przedsiębiorstwem górniczem na Śląsku (produkcja ich stanowi 11 proc. ogólnej produkcji węgla polskiego Górnego Śląska), a ich wyraźna
przewaga techniczna utrzymuje się już stale od
4 lat.
Największy warsztat, przy którym pracują inżynierowie Polacy na Śląsku, Polskie Koleje Państwowe, stanowią jedną z najgęściej i najwięcej obciążonych przewozami sieci w Europie. Mimo ustąpienia inżynierów Niemców, koleje przewożą jednak w chwili obecnej nie mniej towarów, niż za czasów niemieckich i funkcjonują bez zarzutu, co jest
rzeczą powszechnie wiadomą. Należy podkreślić,
że polskie kierownictwo ma j ednak zadanie nieskończenie trudniejsze od dawniejszego niemieckiego,
zważywszy na odcięcie linij śląskich od ich głównych dworców przetokowych, które pozostały po
tamtej stronie granicy.
Powyższe trzy przykłady wystarczą, aby
stwierdzić niezbicie, że polscy inżynierowie na Śląsku stoją w zupełności na wysokości zadania i, nie
ograniczając się do roli biernych obserwatorów,
którą im min. Stresemann insynuuje, potrafili stworzyć nowe i realne wartości.
Dla ogólnej charakterystyki sytuacji, jaka się
wytworzyła na Śląsku po przyłączeniu do Polski,
wskazać musimy, że, pomimo znacznie większej intensywności pracy, jak o tem świadczą dane, przytoczone przez min. Zaleskiego i cyfry wyżej podane, ilość wypadków śmiertelnych w kopalniach węgla na 100 000 tonn wydobytego węgla spadła z 0,91
w roku 1913 na 0,46 w roku 1927, a więc jest obęc-
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nie dwa razy mniejsza, co należy przypisać opiece
polskich władz górniczych i żywemu współdziałaniu z niemi licznej rzeszy polskich techników.
Praca inżynierów polskich na Śląsku, wbrew
opinji p. Stresemanna, dała realny i jak najlepszy
elekt nietylko dlatego, że inżynier ten stoi dostatecznie wysoko pod względem fachowym i że element techniczny oolski jest już dość liczny, lecz
w bardzo dużym stopniu i dlatego, że inżynierowie
polscy nie są dla robotnika śląskiego elementem
obcym, ż& znają oni dobrze potrzeby i możliwości
gospodarcze całego państwa polskiego i na nich
chcą oprzeć rozkwit Śląska, jako na naturalnej podstawie. Że tej podstawy rozwojowej brakowało
Śląskowi, kiedy był Jeszcze częścią Rzeszy, wiedzą
dobrze niemieckie sfery gospodarcze, które w memorjałach, składanych podczas wojny, żądały aneksji b, Królestwa, aby tę podstawę gospodarczą dla
Śląska pozyskać.
Polskie Słoio. inżynierów i techników
województwa Śląskiego.
Stów. polskich inżynierów górniczych
i hutniczych, Koło śląskie.

25-lecie lotnictwa.

Dzień 17-go grudnia 1903 r. jest pamiętnym
przełomem w dziejach techniki, po raz pierwszy
bowiem w dniu tym człowiek zdołał wznieść się
w powietrze na aparacie cięższym od powietrza
i pędzonym przez silnik mechaniczny. Epokowe to
zdarzenie nastąpiło na lotnisku Kitty Hawk w Karolinie Północnej fSt. Ziedn.), gdzie bracia Wilbur
i Orville Wright ;dokonali wzlotu na samolocie 'zaopatrzonym z siln k benzynowy. Dzisiaj świat cały,
w szczególności zaś Ameryka, obchodzi uroczysty
jubileusz tego czynu.

Orville Wright

Wilbur Wright t
, Bracia Wright zajmowali się już w młodości
zagadnieniem lotu, przyczem przeprowadzali również i studja teoretyczne. We własnej fabryce rowerów zbudowali lekki, jak na owe czasy, silnik spalinowy, o mocy 24 KM, który ważył 76 kg. Po wbudowaniu tego silnika na samolot, dokonano wzlotu.
Sam płatowiec (p. rys.) zwraca przedewszystkiem
uwagę tym szczegółem budowy, że nie posiada kadłuba toczącego się na wózku, — lecz sanie, start
zaś odbywał się zapomocą katapulty. Silnik napędzał dwa śmigła, jak to uwidocznione jest na rysunku.
Spoglądając na płatowiec braci Wright, wierzyć się wprost nie chce, że dziś, zaledwie po 25 latach, samolot stał się rozpowszechnionym środkiem

1929

komunikacyjnym, który z dnia na dzień niemal zdobywa coraz większe bezpieczeństwo lotu, coraz większą pewność i niezawodność ruchu, a w związku z
tem coraz większą ilość entuzjastów i wielbicieli.

Pierwszy samolot silnikowy braci Wrighfów
w londyńskiem Science Museum.

Wspaniały rozwój lotnictwa daje piękny przykład tego, jak talenty twórcze, praca naukowa •—
teoretyków i badaczy — oraz ciągłe wysiłki przemysłowe prowadzą do szybkich postępów techniki.

Koleje polsKie w r. 1928.

W zesz. 1-szym z r, b. czasopisma „Przemysł
i Handel" podaje p. Prof. J. Gieysztor szereg interesujących uwag i danych, dotyczących rozwoju
P. K. P. w r. 1928. Po przebyciu okresu zcalania
aparatu kolejowego, odbieranego od zaborców, oraz
okresu ujednostajniania warunków pracy przez
wprowadzenie ogólnych norm i przepisów organizacyjnych, eksploatacyjnych, przewozowych i taryfowych, przystosowanych do nowych, własnych potrzeb tworzącego się państwa, wreszcie po przystąpieniu do odbudowy i rozbudowy aparatu kolejowego stosownie do coraz bardziej wzmagającego się
ruchu, weszły koleje polskie w okres trzeci —
wyjścia na szeroki świat stosiunków międzynarodowych przez przystąpienie do odpowiednich konwencyj i układów międzynarodowych oraz utworzenie
bezpośrednich komunikacyj osobowych i towarowych z większością państw kontynentu europejskiego.
Ubiegły rok był pod tym względem rokiem
przełomowym, ujawnił bowiem ponadto, że koleje
polskie wstępują w dalszy okres — konsolidacji
wewnętrznej, który jest właściwy przedsiębiorstwom, zyskującym normalnie warunki pracy.
Koleje polskie, po przeprowadzeniu w tempie
przyśpieszonem — nie znaj duj ącem przykładu na
innych kolejach Europy ••— wyżej wymienionych
prac organizacyjnych, stanęły już w ostatnich latach na poziomie sprawności, nie ustępującej większości kolei europejskich, jak o tem świadczy następujące zestawienie natężenia ruchu towarowego
na kolejach polskich, francuskich i niemieckich
(w tkmjkm sieci):
Rok 1925
Koleje polskie
750 000
„
francuskie 411046
„
niemieckie 1059 830

1926
960 000
447 000
1111000

1927
1120 000

1227 000

Nr. 1 — 2
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STOWARZYSZENIE TECHNIKÓW POLSK. w WARSZAWIE.
KONTO P. K. O. 128

0 spieszniejsze nadsyłanie odpowiedzi w sprawie
otrzymywania jednego z pism technicznych, zamiast jak obecnie „Przeglądu Technicznego", przesyłanego wszystkim członkom opłacającym w terminie składki członkowskie.

Komunikat Rady.

Rada Stowarzyszenia Techników Polskich
w Warszawie zawiadamia, że
Nadzwyczajne walne zebranie.
w myśl art. 21 punkt e i art. 24 Statutu Stów. odbędzie się w piątek dnia 11 stycznia 1929 r. piinHomuniKaty Kancelarji.
ktualnie o godz. 7 min. 30 wiecz.
Kancelarja Stowarzyszenia zwraca uwagę, że
Porządek obrad:
z dniem 1 stycznia 1929 r. została wstrzymana wy1. Wybór przewodniczącego, assesorów i sekre- syłka ..Przeglądu Technicznego" tym P.P. Członkom, którzy nie mają opłaconej składki za IH-ci
tarza.
2. Odczytanie i zatwierdzenie protokółu Walne- 1 IV-ty kwartał 1928 r. i wszystkich składek pogo Zebrania z dnia 21 grudnia 1928 r. przednich.
3. Sprawa przerachowania i częściowej spłaty
przez Stowarzyszenie pożyczki hipotecznej,
Kancelarja uprasza P.P. Czonków o łaskawe
ciążącej na gmachu Stowarzyszenia przy ul. wpłacanie składki na rok 1929. Wysokość składki
Polnej nr. 60 (łup. 5534).
pozostaje niezmienioną t. j . dla członków miejsco4. Wnioski członków do rozważenia na następ- wych zł. 52, dla zamiejscowych zł. 36 rocznie. Prócz
nem Walnem Zebraniu.
składki pobierana jest dopłata w wysokości zł. 4
na pokrycie wydatków, związanych z wzięciem
W piątek dnia 18 stycznia 1929 r. odbędzie się udziału przez Stowarzyszenie w Powszechnej WyDRUGIE KOLEJNE WALNE ZEBRANIE o godz. stawie Krajowej w Poznaniu w r. 1929, Dopłata ta
7-ej wiecz. z tymże porządkiem obrad (w myśl art. winna być wniesiona przez każdego P.P. Członka
21 p. e i art. 24).
w I-ym kwartale roku 1W!9,

Posiedzenie techniczne.
W piątek dnia 11 b. m. o godz. 8-ej wiecz.
w Wielkiej sali gmachu Stów. Techników Polskich
w Warszawie, ul. Czackiego 3-5 odbędzie się posiedzenie techniczne, na którem inż. Bolesław Powierza wygłosi odczyt p. t.: „Nasze meljoracje rolne w roku jubileuszowym 10-lecia Niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej".
W następny piątek t. j . dnia 18 stycznia r. b.
wygłosi odczyt prof. Edmund Trepka na temat
„Rozwój przemysłu chemicznego w ostatniem dziesięcioleciu".
W związku z rozesłaną przez Radę Stowarzyszenia ankietą, Rada Stów. prosi P.P. Członków

D Z I A Ł

I N F O

KotnuniKaty Kół i wydziałów.
Zarząd Koła Inżynierów Komunikacji b. wych.
Instytutu Petersburskiego zwołuje nadzwyczajne
Walne Zebranie na dzień 17 stycznia 1929 roku, na
godz. 19-tą w sali Nr. IV gmachu Stów. Techników,
w celu dokonania wyboru Członków Sądu Koleżeńskiego.
Koło Sportowe zawiadamia Sz. Kolegów, że
dnia 12 stycznia 1929 r. odbędzie się Doroczny Bal
„Młodych Techników"
Karty wejścia dla Pp. Członków Stowarzyszenia i zaproszonych Gości można otrzymywać
w Kancelarji Stowarzyszenia lub u Pp. Gospodyń
i Gospodarzy Balu.

R M A C Y J N Y.

Z bliższych informacyj 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 nadsyłanie znaczków pocztowych na odpowiedź.
POSADY WAKUJĄCE.-

326—Państwowy Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Gdyni ogłasza konkurs na obsadzenie następujących posad w dziale budowlanym: 1) Architekt dyplamowany, urbanista, z odpowiednią praktyką. 2) Architekt lub Inż.-dypl. obeznany dokładnie z ustawą
budowlaną i budownictwem nowoczesnem do prowadzenia policji budowlanej, 3) cztery posady dla soraw
policji budowlanej i regulacji miasta. Oferty składać
mogą tylko pierwszorzędni zawodowcy, rozumiejący
ważność tej pracy dla państwa. Wymagany nie przekroczony 40 rok życia.
328—Lubelski Urząd Wojewódzki rozpisuje konkurs na posady Inżynierów i Techników drogowych oraz Inż,Arch. i techników budowlanych.
330—Technik-Mechanik, odznaczający się zdolnościami ndministracyjnemi, posiadający zmysł kupiecki z kapitałem 100 — 150 tysięcy złotych poszukiwany, jako
wspólnik (Lublin).

332—Zakłady Przemysłowe poszukują Inżyniera - Chemika
w zakresie superfosfatów i kwasów siarkowych. Poszukiwana siła młoda, któfaby jednak mogła pełnić obowiązki pomocnika dyrektora iabryki na prowincji.
POSZUKUJĄ PRACY:
9ł—lnżvnier-Mechanik, metalograf, z dłuższą praktyką samodzielną w badaniu materjałćw, głównie stali i żeliwa, poszukuje posady w większej fabryce maszyn lub
hucie.
1—Inżynier-Mechanik w średnim wieku z wieloletnią praktyką administracyjną i handlową, specjalność urządzenia warsztatowe dla masowej fabrykacji, masowa
fabrykacja, obróbka drzewa i metalu, pragnie zmienić
posadę. Zna języki obce.
3—Elektryk poszukuje zajęcia dodatkowego w godzinach
wieczornych (tel. 199-58 od 4 do 5-ej popołudniu).
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. Okres konsolidacji wewnętrznej ma. na celu
umocnienie i systematyczne doskonalenie stanu posiadania, przy niesłabnącej dążności do zaspokojenia istotnych potrzeb rozwijającego się życia gospodarczego kraju,
Opierając się na obfitym materjale statystycznym, zebranym w ciągu szeregu lat pracy czynnej
kolei, a pozwalającym na dokładne określenie kosztów eksploatacyjnych, głównych kierunków przewozu, spółzawodnictwa innych środków przewozowych, sfer ciążenia handlowego poszczególnych
artykułów obrotu i t. p., przystąpiono do generalnej,
rewizji taryf obowiązujących. Projekt nowej taryfy towarowej został już ukończony i przesłany do
opinji zainteresowanym ministerstwom oraz sferom
gospodarczym; wprowadzenia jej w życie można
więc oczekiwać w najbliższych miesiącach.
Dążenie do konsolidacji wewnętrznej ujawniło
się również w rozciągnięciu polskich taryf i przepisów przewozowych na koleje obszaru gdańskiego,
przez co osiągnięto i:jednosiajriienie warunków taryfowych na całym polskim obszarze gospodarczocelnym.
W r. ub. zbudowano w wytwórniach krajowych
146 nowych parowozów, 70 wagonów osobowych
i 4 800 towarowych. Ponieważ, ze względu na rozwój przewozów, ilości te okazały się niewystarczające, równocześnie wynajęto od zagranicznych biur
wynajmu 4 300 iednostek.
Akcja inwestycyjna P. K. P. prowadzona była
przedewszystkiem w kierunku dalszego usprawnienia mechanizmu kolejowego i zaspokojenia potrzeb
wewnętrznych kraju. W r, ub. ukończono budowę
linij: Łuck — Stojanów. Czersk — Kościerzyna oraz
Kapu'cisko Małe — Maksymilj anowo. W toku są
roboty na linjach: Herby — Inowrocław. Woropajęwo — Druja oraz na szeregu krótkich odcinków
na Górnym Śląsku. Poza budową nowych linij,
zwórcono szczególną uwagę na należyty rozwój
węzłów w Warszawie, Kutnie, Łodzi i Krakowie
oraz stacyj granicznych: w Zebrzydowicach, Stołbcach i Zbąszyniu.'
• '
Dla podniesienia przygotowania fachowego
pracowników kolejowych, zorgsuiizowario. wzorem
prowadzonych już od kilku lat kursów dia kandydatów służby eksploatacyjnej, kursy dla kandydatów służby handlowo-taryfowej ze średniem i wyższem wykształceniem, gdzie brak sił fachowych dawał się mocno odczuwać. Ponadto, w celu zapewnienia sobie na przyszłość dopływu do kolejnictwa
nowych sił ze sfer inteligencji fachowej, utworzono
przy Politechnikach w Waszawie i Lwowie, przy
Uniwersytetach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu
i Wilnie oraz przy Wyższych Szkołach Handlowych
W Warszawie i Poznaniu kilkadziesiąt stypendjów
dla studentów, pragnących poświęcić się następnie
pracy na kolejach.
W celu zapewnienia doboru odpowiednich pra
cowników do różnych służb, otwarto w r. ub, B : uro
Badań Psychotechnicznych; które dotychczas poddało zbadaniu drużyny parowozowe.
W porównaniu z r. 1927. nastąpił dalszy wzrost
przewozów tak w ruchu towarowym, jak i osobowym, co ilustrują liczby nastepuiące:

I półr. 1927 I półr. 1928
Przewozy osób
65 398 000
72 814 000
„
towarów w tonnach . . 29 506 126
31 590 885

, _. W; drugiem półroczu wzrost przewozów zazna--

czył się jeszcze mocniej, osiągając np, w zakresie
przewozów towarowych średnią dziennie normę
21 000 wagonów ładownych, wobec 18 600 waS.
w roku poprzednim.
W wyniku wzrostu przewozów zwiększył się
również budżet kolei. Dokładnych danych w tym
względzie jeszcze niema wobec braku zamknięć
rachunkowych; przewidywany jednak dochód w r.
1928 wyraża się liczbą 1 481 317 000 zł., a rozchód
1 285 506 000 zł.
Przytoczona krótka charakterystyka działalności P. K. P. w r. 1928 pozwala stwierdzić, że. kolejnictwo polskie stanęło już na podstawach trwałych, i mniemać, że podoła nadal trudnemu ciążącemu na kolejach zadaniu.

Pierwszy pohKi Zjazd
Hydrotechniczny.
W dn. 3 — 5 b. m. odbył się w Warszawie,
w gmachu Politechniki, pierwszy Polski Zjazd Hydrotechniczny, przy udziale paruset uczestników.
Zgłoszone referaty (w liczbie 39) poruszyły szereg
ważnych zagadnień gospodarstwa wodnego, dzieląc
się na działy następujące: a) ogólny; b) hydrologii;
c) meljoracyj podstawowych i regulacji rzek; d)
dróg wodnych i żeglugi; wreszcie e) sił wodnych.
Poza kwestjatni administracyjno-państwowemi
oraz tematami natury ogólnej, omawiały prace
zjazdowe sprawy nast.: Potrzeba założenia instytucji kongresów gospodarki wodnej (Prof. M. Rybczyński); Znaczenie latoratorjów wodnych (Prof.
M. Rybczyński); Nowy wzór empiryczny na przepływ średni roczny rzek i potoków (Inż. W. Kollis);
O ruchu podkrytycznym i zniszczeniu energji na
odskoku Bidone'a (Prof. Dr. K. Pomianowski);
Oznaczenie przepływu wielkiej wody w potokach
{Prof. Dr, A. Rożański); Stan normalny przy regulacji rzek dla żeglugi (Prof. M. Rybczyńsk');
Podstawy hydrolog, do opracowania regulacji Wisły od Zawichostu do morza (Inż. S. Siebauer]; Pomiary objętości przepływu na rzekach skanalizowanych (Inż. S. Tychoniewicz).
Sprawę regulacji rzek omawiały referaty pp.:
Inż. H. Dudeka, M. Langera, K. Szachtmajera, St.
Wisłockiego; o merjoracjach mówiły prace pp.: dyr.
Inż. M. Prokopowicza (stan obecny]; Inż. St. Turczynowicza (spraw, z konferencji w spr. Polesia);
Inż. I. Olszewskiego (o bagnach w woj. Wileńskiem); Inż. T. Zubrzycki i Inż. A. Kornelia poruszyli zagadnienie powodzi, przyczem pierwszy scharakteryzował rzeki polskie pod względem powodziowym i opisał ważniejsze wypadki, drugi zaś wniósł
propozycję utworzenia w Polsce osobnej instytucji-asekuracyjnej od szkód powodziowych.
W dziale dróg wodnych i żeglugi omówiono
kwestje: taboru (Inż. J, Decjusz, Inż. S. Tychon ; ew'cz i Inż. K. Szachtmajer) i portów flnż. J.
Skałka) oraz zagadnienia programu rozbudowy
dróg wodnych (Inż. T. Tillinger, Inż. K. Peszkowski), wreszcie niektóre roboty szczególne, jak pogłębianie mechaniczne koryta Wisły (Inż. M. Wojtkiewicz) oraz budowa fundamentów na skrzyn'ach
żelbetowych pod nabrzeża i mola w porcie gdyńskim (Inż. T. Wenda).

Zagadnienie sił wodnych w Polsce i ich wyzyskania poruszyli pp.: Inż. H. Herbich, Inż. K. Siwicki i Inż. W. Rosental. Częściowe rozwiązania tego problematu podali pp.: Inż. H. Jensz (dla woj.
Wileńskiego) i Inż. T. Tillinger (na kanale Bug —
Warszawa).
Jak już z samego wyliczenia referatów widzimy, Zjazd przyczynił się do wymiany myśli na szereg ważnych tematów krajowej gospodarki wodnej. Biorąc pod uwagę korzyści tego rodzaju zebrań fachowców, poddających publicznej dyskusji
zagadnienia techniczno-gospodarcze, uczestnicy kongresu uchwalili — na wniosek p, Prof. M. Rybczyńskiego — utworzenie Stowarzyszenia członków polskich kongresów gospodarki wodnej, na wzór analogicznej instytucji kongresów drogowych. Zjazd
powziął nadto szereg uchwał, ujmujących dezyderaty ogólne, jak: potrzebę budowy zbiorników na
rzekach podgórskich (Dunajec), konieczność utworzenia laboratorjów wodnych na politechnikach w
Warszawie i Lwowie, jak również Instytutu Badawczego do celów praktycznych, Inst. Hydrograficznego i Hydrologicznego, rozbudowy elektrowni
wodnych (opierając się m. in, na odpowiedniem
opodatkowaniu elektrowni cieplnych), systematycznego badania jezior i opadów, wzmożenia robót meljoracyjnych z uwzględnieniem zapobiegania powodziom; zwracając uwagę na opłakany stan dróg
wodnych w Polsce, Zjazd domaga się przeznaczenia znaczniejszych kredytów na prace regulacyjne
oraz wydania ustawy o regulacji Wisły, budowy
kanałów Zagł, węgl. — Kraków i Konin — Gopło,
wreszcie regulacji Warty i studjów innych kanatów, dalej rozbudowy floty śródlądowej i budowy portów.
W dziale sił wodnych Zjazd wypowiedział się
za jak najszerszą i najszybszą rozbudową tych
źródeł energji, proponując zachęcić przemysł do
tego przez przyznanie zakładom wodno-elektrycznym praw przedsiębiorstw użyteczności publicznej.
Zarazem zwrócił Zjazd uwagę na powiązanie wyzyskania sił wodnych z meljoracją, stawiając jako
przykład kanał Bug — Wisła, który może się stać
źiódłem energji o wydajności 100 miljonów kWh
rocznie.
Po zamknięciu 3-dniowych obrad, odbyły się
wycieczki techniczne, m. in. do Gdyni.
III Z J A Z D
INŻYNIERÓW MECHANIKÓW POLSKICH.
Członkowie warszawscy Komitetu, wyłonionego przez
poprzedni (Il-gi) Zjazd JMP celem zorganizowania w przyszłości następnego zjazdu, po odbyciu szeregu zebrań wspólnie
z Zarządem SIMP, postanowili zwołać IH-ci Zjazd IMP w dn.
23 — 26 marca r, b. w Warszawie.

Obrady Zjazdu mają się odbyć w 3-ch sekcjach:
warsztatowej, metaloznawczej i energetyczno-konstrukcyjnej. Referaty zaś natury ogólniejszej wygłoszone będą na
zebraniach plenarnych. Kierownictwo sekcyj spoczywa w rękach pp.: dyr. inż. Z. Rytla, prof. d-ra I, Feszczenki-Czopiwskiego oraz prof. K, Taylora.

KONTROLA FABRYCZNA.
Dnia 6 lutego o godz. 8-e] wieczorem odbędzie si<>
w gmachu Stowarzyszenia Techników wieczór dyskusyjny
SIMP, który ma na celu wyjaśnić sytuację w zakresie zagmatwanych nieraz stosunków pomiędzy wytwórcami'a odbiorcami.
Dyskusja dotyczyć będzie wyłącznie sprawy precyzji
wykonania maszyn lub przedmiotów masowej fabrykacji.
Ustali ona wytyczne, na których podstawie ułożony będzie
projekt dokładności wykonania sprawdzianów roboczych
i kontrolnych w Polskim Układzie Tolorancyj i Pasowań.
Głównym momentem dyskusji będlzie sprawa wprowadzenia jednego lub dwóch niezależnych punktów kontroli
z wyjaśnieniem strony technicznej i gospodarczej tego zagadnienia.
Nazwiska prelegentów oraz ich tezy będą ogłoszone
w najbliższej przyszłości przez sekretatiat SIMP.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.
Rządowa pożyczka sanacyjna.

W Min. spraw wewnętrznych odbyła się konferencja
w sprawie uregulowania spłaty pożyczki Ulenowskiej przez
miasta: Lublin, Częstochowę, Radom i Piotrków,
Ustalono, że wymienione miasta otrzymają, na pokrycie zaległości i niedoborów w latach 1928 do 1935, z tytutu spłaty rat amortyzacyjnych i procentowych, pożyczkę
sanacyjną w 7 proc. obligacjach B. G, K, na 29% lat.
Rady miejskie powezmą odpowiednie uchwały, w których będzie przewidziane, że miasto będzie podlegało specjalnej kontroli B. G, K. w zakresie dotrzymania zobowiązań gminy co do pożyczki Ulenowskiej. Pożyczka ta dla powyższych 4 miast wynosi 9^/z miljonów dolarów. Powodem
trudności płatniczych było obniżenie się kursu złotego -w
r. 1925, które załamało budżety -tych miast.
Z izby przemysłowo-handlowej w Warszawie.

Obradowała komisja komunikacyjna izby przem.-handl.
w Warszawie pod przewodnictwem radcy izby p. Meyera,
nad sprawami zatoru towarowego na stacji Warszawa gdańska oraz nad koncesjonowaniem przemysłu autobusowego,
Ujawnił się jednomyślny pogląd przeciw koncesjonowaniu,
które sparaliżowałoby pomyślnie rozwijający się ruch autobusowy. "Wypowiedziano się za zaostrzeniem postanowień,
zapewniających prawidłowe funkcjonowanie autobusów, Dla
opracowania odpowiednich wniosków wybrano podkomisję,
złożoną z pp, Chełmońskiego, Marchelskiego i Szczerbińskiego. Wreszcie komisja wypowiedziała jednomyślną opinję, iż wstrzymanie robót na nowobudujących się linjach
kolejowych musiałoby wpłynąć bardzo ujemnie na całość
życia gospodarczego.
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