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z tym, co oświadcza sama firma, traktowane jako uzupeł
nienie i ma, zdaniem moim, charakter reklamowy. Po uka
zaniu się oświadczenia firmy K. Szpotański i S-ka, firma 
Kontakt we Lwowie podała mi d,o wiadomości fakty, z któ
rych wynika, że firma ta zapoczątkowała organizację fabry
kacji liczników energii elektrycznej znacznie wcześniej, niż 
od firmy K. Szpotański i S-ka i PW ATT, co niniejszym 
uważam za swój obowiązek podać do wiadomości.

Niniejsze oświadczenie przesyłam z opóźnieniem, gdyż 
próbowałem skonstatować dokładną datę pertraktacyj za

inicjowanych przez p. inż. Rząśnickiego, co mi się jednak 
dotychczas nie udało.

Dr. Inż. W. Krukowski 
profesor Politechniki Lwowskiej.

Zamieszczając powyższy list p. prof. W. Kru
kowskiego, uważamy sprawę za wyjaśnioną i dyskusję za
mykamy. Red.

B I B L I O G R A F I A

Les acumulateurs electriques par G. W. Vinal. Tra- 
duit de la deuxieme edition americaine et annote par 
G. Geniu. Str. 566 i rys. 160 form. 25 X  16 cm. Paris Du- 
nod. 1936.

Książek o akumulatorach we wszystkich językach jest 
mało, wiięc to dość obszerne wydawnictwo zasługuje na 
wzmiankę bezwzględnie i może przydać się każdemu, kto 
ma z akumulatorami do czynienia. Uwzględnione są aku
mulatory kwasowe i alkaliczne. Treść podzielona jest na
10 części. W  I-ej znajdujemy wiadomości wstępne, trochę 
historii, w Ii-ej materiały używane do wyrobu akumulato
rów i zarys fabrykacji, w III-ej omówione są własności 
elektrolitów, w  IV-ej. reakcje, chemiczne według współ
czesnych wyobrażeń jonowych, w V-ej pojemność, w VI-ej 
warunki stosowania akumulatorów* w VII-ej opór we
wnętrzny, VIII- sprawność na amperogodziny i na watogo- 
dziny, IX próby baterii, X zastosowania akumulatorów.

Wszystkie tematy są rozważone dość szczegółowo 
i oparte na materiale współczesnym tak fabrykacyjnym jak 
laboratoryjnym. Baterie z kwasem siarkowym i z ługiem po
tasowym są traktowane równomiernie.

Obok wielu rozważań elektrochemicznych znajdujemy 
również sporo wiadomości praktycznych dotyczących za
stosowań i obsługi.

M. P.

NADESŁANE W Y D A W N IC T W A .
Zasady geometrii wykreślnej. K. Kolarzowski, A sy 

stent Politechniki Warszawskiej. Wydanie Towarzystwa 
Kursów Technicznych w Warszawie. Warszawa, 1937. 
Str. VII +  211 i liczne rysunki w tekście. Format 
15 cm X  20,5 cm.

Zasady radiotechniki. Kazimierz Krulisz, inżynier elek
tryk ppułkownik W ojsk Łączności. Część II. Lampy elek
tronowe. Nakładem Sekcji Radiotechnicznej Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich, wydane przy pomocy subsydium M i
nisterstwa Poczt i Telegrafów. Warszawa. 1937. Z portretem 
autora. Str. XI +  377 i liczne rysunki w tekście. Format
17.5 X  24 cm.

Nomografia. Inż. Bolesław Konorski. Nakładem T o
warzystwa Kursów Technicznych. Warszawa —  1937. 
Str. VIII +  321 i liczne rysunki w tekście. Format 
15 cm X  20,5 cm.

Źródła energii w Polsce i ich wyzyskanie. Warszawa, 
1936. Wydanie Polskiego Komitetu Energetycznego. Str. 
VIII +  252. Format 16,5 cm X  24 cm.

Siły iachowe z wyższym wykształceniem w elektro
technice. Referat im. M ieczysława Gajewskiego. Materiały 
Komisji Studiów Towarzystwa Przyjaciół M łodzieży A ka
demickiej. Zeszyt 5. 1936, Warszawa. Str. 33 Format
15.5 cm X  22 cm.

R 6  Ż N

Muzeum Przemysłu i Techniki. W  związku z rozsze
rzaniem dotychczasowego zakresu Działu Elektrotechniki 
Muzeum Techniki i Przemysłu —  przystępuje obecnie do 
opracowania działu historycznego stosowania elektryczności 
na ziemiach Rzeczypospolitej.

W  związku z powyższym Muzeum zwraca się z gorącą 
prośbą do ogółu elektryków o łask. informacje, gdzie i kiedy 
zainstalowano na terenie R. P.: a) pierwszą żarówkę lub 
lampę łukową, b) pierwszą prądnicę, c) pierwszy silnik, d) 
pierwszy aparat zasilany prądem elektrycznym.

E

Ponadto, czy i gdzie wymienione aparaty elektr. jeszcze 
się znajdują, czy możliwem jest ofiarowanie ich Muzeum T. 
i P., lub oddanie w depozyt, wzgl. otrzymanie fotografii 
i szczegółowego opisu.

Wyniki ankiety po jej zakończeniu będą podane do 
wiadomości.

Łaskawe informacje Muzeum prosi kierować pod adre
sem Muzeum Techniki i Przemysłu, Warszawa, ul. Tamka 1.
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