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A  M EG BÍZHA TÓ  IZ Z Ó L Á M P A

Egyedüli Speciális 
Magyar Automobilgyár

^M agyar
Á lt a lá n o s
G é p g y á r

R t.
M á t y á s fö ld

Eladási központ :
Budapest, IV., Váci-utca 1. sz.

Tele fon : Autom ata 819-73

LEGÚJABB TÍPUSAI :
2 literes 6 hengeres MAGOSIX 
1*5 literes 6 hengeres MAGOTAX 
15 tonnás 6 hengeres gyorsteher
autó.

1 tonnás gyorsteherautó, 
Betegszállító- és mentőkocsik

H A V E R L A N D  A N T A L
emelő- és felvonógépgyára, Budapest 
Vili., Nap-utca 22. Telefon : József 329— 66

O P U S  G Y U L A
JÁTSZÓTEREK BERENDEZÉSE. ISKOLAPADOK. 
ISKOLAI BÚTOROK. A1 LETiKAI SPORTCIKKEK

ÉS TORNASZEREK GYARA
BUDAPEST, 111.. Bérsi-ut 85. Te l:  Ó. 625-05
Árjegyzéket és köliségveíést felszólításra küldök.

«i
Köolajkereskedelm i R.T.
Budapest, V. kér., Nádor-utca 8. sz.

REX“ -BENZIN
Császárolaj  
A s z f a l t

Autó-, motor- és kenőolajok

M M R C S ZT/ÍLY S O R S J/ÍTE K
uj játékterve m e g  j a v í t t a t o t t ,  
a nyerési esélyek emelkedtek I
LEGNAGTOBB NYEREMÉNYszseerMcses esetben

500.000
P E N G Ő

» *<

MINDEN MÁSODIK
SORSJEGY N Y E R

J  U T A L O M

300000
\

7.722300
PENGŐ KÉSZPÉNZBEN.
A50RSJC6YCK ÁRA OSZTÁLYÚNKÉN'

E6É5Z: 24 P FÉU 12 p
N£6TED 6 R NYOLCAD: 3 _ R

Húzás á p r i l is  12*é n  kezdődik l
Sorsjegyek az összes árusítóknál !

$





OZALID
száraz utón való fénymásolás,

R A JZS ZER EK  l e g j o b b a n

K U N S T À D T E R  V I L M O S
papirnemu gvnra — Ozalid száraz utón tony

másolás magyarországi vezér képvise ete.

Központ: Vili.. József.körut /. lelcfon I d(HJ-5.L 
Fiók : I., Budafoki-úl VF sz. lelcfon : J. dS '-Jtl. 
Gyár Vili., Conti utca 2R. sz. lelcfon J. d N-dd.

Tanácsi határozat szerint h a t ó s á g  e l ő t t i  
h a s z n á l a t a  e n g e d é l y e z v e  !

FRIEDLER-féle szabadalmazott

„G AM M A" hajnövesztő
egyszersmind a hajhullás, a korpásodas, haj- 

molyosodás legtökéletesebb gyógyszere.

„G AM M A11 hajszappan
teljesen feleslegessé teszi minden más hajmoso 
használatát, mert altala a lei es a hajbőr 
teljesen megszabadul a felmkodott idegen

anyagOKiól.
Orvosilag kipróbálva és ajánlva, 

kapható mindenütt.

FR1EDLER LABORATÓRIUM
VII. Mtirányi-u. 46. Telelőn: József 464-71

M o d e r n ,  e l e g á n s !  Megbízható, szakszerű !

a VIKTÓRIA ÚRVEZETŐ ISKOLA
ahol elméleti és gyakorlati kiképzésben részesül, az 
oktatók oki. gépészmérnökök, az oktatás egyéni, az. 
autók a legmodernebb tipusu 6-hengeres európai es 
amerikai kocsik. Ti >00 mtr-es autó világfilm bemutatása
Állandó felvételezés ! 4 tandíj részletekben is fizethető !

V I K T Ó R I A  A U T Ó S Z A K I S K O L A
Budapest. VI.. Vörösmarty u. 53. Telelőn : Aut. 213—90.

A legtökéletesebb biológiai
szennyvíztisztító és  
fe ldo lgozó  telepeket

tervezi es 
kivitelezi Koch és Szilágyi

építőipari vállalat
B u d a p e s t .  VI., S z é k e l y  B e r t a l a n - u t c a

T e l e f o n :  Aut.  2 9 0 - 7 8 ,  296-51.
2 b

MEXPHALT

MAGYAR BROWN BOVERI MÜVEK
V i l la m o s s á g i  R t.

Ezelőtt : Egyesült Villamossági és Gép
gyár R.-T.

Központi iroda : VI., Podmaniczky uccu
27. szám.

Gyárte'ep : Újpest, Meyyeri-ut (). szám.

Gyárt : egyenáramú és váltóáramú gene
rátorokat, áramátalakítókat. motorokat 
minden áramnemre vasúti motorokat, 
transzformátorokat, vonatvilágitási dina
mókat, olajkapcsolókit, kaccsolószekré- 

nveket, kapcsolótáblákat stb.

MAGYAR ACÉLSODRONY, DRUTMUVEK ES KOTELGYAR

DEICHSEL A. MISKOLC
KÖZPONTI IRODA: BUDAPEST, VILMOS CSASZAR-UT 61

• • f f

SODROM KO I EL, ACE1 DRÓT, RES/.EI 0 
KEREEÉSEOWT, MINDENNEMŰ DRÓTÁRU

5? S H E L L 66 S P R A M E X
az t*rt‘(lt‘i i mexikói 1 >ii nm<

ff
SH E LL  KOOLAJ RÉSZ VEN YTARSASA(

Budapest, V., Alkotmány-utca IS. szám.
Távirat : ANGOl.PETKOL telefon". Aut. 21-4-87. 211-88, 211-89
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S zerk esztő ség  : 
B u d ap est , Rákóczi-út 15.

Felelős szerkesztő :
V O G E L  G Y U L A

oki. mérnök

M eg je len ik  m inden  hónap  
5-én és 20-án

Mit jelent a villamositás Csonka-
?magyarorszagon

Az energia kérdése életbevágó fon
tosságúvá vált az egész világon s 
habár már nagyon régen kiszámí
tották, hogy a világ rendelkezésére 
álló szénkészletek belátható időn 
belül kifogynak, tulajdonképpen 
alig pár esztendeje kezdett el a tech
nika komolyan foglalkozni — egy
előre nem is szén pótlásával, hanem 
a vele való takarékoskodással. A 
háború utáni idők megtanítottak

minden téren a takarékoskodásra s 
szinte csodálkozunk már azon a 
könnyelműségen, amivel régente pa
zaroltuk a kincseinket, elsősorban a 
legdrágábbat, a természet által ké
szen adott energiát. Ebben azonban 
nem a technika maga volt a hibás, 
hanem a tőke, mely nem törődött a 
problémával s egyelőre nem muta
tott semmi hajlandóságot arra, hogy 
a régi gőzgépeket kiselejtezze s lelie-
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tőleg az egész vonalon átrendezked
jék villamos üzemre. Pedig már ré
gen nyilvánvaló volt, hogy akármi
lyen nagy tőke is szükséges az átren- 
(iezkedéshez, aránylag nagyon rövid 
idő alatt amortizálódik a megtakari- 
tásokból. Végre is csaknem minde
nütt a kormányoknak kellett megad- 
niok az impulzust, természetesen 
eléggé jelentékeny kedvezmények 
alakjában, mire aztán szinte varázs
ütésre támadnak Amerikában, Fran
ciaországban, Angliában, Olaszor
szágban a hatalmasabbnál hatalma
sabb elektromos centrálék.

Az elektromosság legnagyobb elő
nye az, hogy aránylag legkevesebb 
veszteséggel és legkönnyebben lehet 
szállítani, azonkívül minden villa
mossággal hajtott motor sokkal na
gyobb hatásfokkal dolgozik, mint a 
hőgépek. Hiszen elég csak a vonatok 
mozdonyára gondolni, melyek a fel
használt szén 90 százaléka megy ve
szendőbe csak a kazán kisugárzása 
révén, amellyel a mozdony útközben 
füti a szabad levegőt.

Csonkamagyarország energia
szükséglete

Csonkamagyarországon a vasutak 
évenként körülbelül 1,400.000 tonna 
hazai és 120.000 tonna külföldi szenet 
használnak fel 6,300 billió kalória 
értékben. Az ipar 1,600.000 tonna 
belföldi s 225.000 tonna kül
földi szenet 7.000 billió kalória 
értékben. A villamosmüvek 650.000 
tonna hazai, 2.700 külföldi szenet 
2.750 billió kalória értékben. Néz
zük már most, hogy mit jelent a 
villamosság közbekapcsolása? Az 
igazán modern berendezés mellett 
egy kilowatt óra villamos energia 
előállításához 6000 kalória szükséges. 
A mi eddig legjobb centrálénk, a 
kelenföldi telep 6.700 kalóriát hasz 
nál fel. Ha az előbbi számhoz hozzá
veszünk még 20 százalékot az átala 
kulási és átviteli veszteségekre, ak 
kor azon az alapon kell kiindulnunk, 
hogy egy kilowatt-óra 7.500 kaló
riába kerül.

Az államvasutak jelenleg a 4.500 
kalóriás hazai szénből kilómét (‘rím
ként 159.4 grain szenet használnak 
fel, ami 713.3 kalóriának telel meg.

Villamos vontatásnál viszont egy 
kilométerre 30 wattóra kell, beleszá
mítva a tolatást is. A  30 wattóra 22.) 
kalóriának felel meg, tehát tisztán 
68.8 százalék lenne a megtakaritas. 
Ha ebből leszámítjuk a személyvo
natok fűtésére szükséges energiát, a 
szénszállításokat, akkor kereken 00 
százalék szénmegtakarításra számít
hatunk a villamosítás vérén szén 
mennyiségben évi 930.000 tonnát.

Hatvan-hetven százalék meg
takarítás

A vasutak hatvan százalékos szén 
megtakarítása mellett a gyáraké 
hetven százalék lenne, ha teljesen át
térnének a villamos üzemre, a villa
mos müveknél viszont negyven szá
zalékkal kevesebb szén kellene, ha 
gazdaságosan rendezkednének be s 
nagyobb központok termelnék az ára
mot nagyobb körzetek számára. A 
villamos müveknél tán legszembe
ötlőbb a pazarlás. Mig a kelenföldi 
telep, mint mondtuk, 6.700 kalóriával 
termel egy kilowattórát, addig a fő
város többi villamosmüveit is bele 
véve 9.900 kalória az átlag, vidékem 
pedig 13.000 kalória. Vannak azon 
ban vidéki városok, ahol Mi.000 ka
lóriát pazarolnak el kilowattórán
ként!

Kzekből az adatokból eléggé nyil 
vánvaló, hogy milyen rablógazdálko 
dást folytatunk a szenünkkel. Ha igv 
folytatjuk, akkor hatvankét esztendő 
múlva eltüzeltük az utolsó lapát szt'- 
uet, amit a magyar földből ki lehel 
bányászni, s nem marad egyéb ener 
giakészletiink, mint az a 175.000 ló 
erőnyi vizierő, amit a trianoni béke 
meghagyott Xagymagyarország 2.800 
ezer lóerönyi vizerejéből.

A villamosítás
A villamosításnak az a feladata, 

hogy a kibányászott szenet lehetőleg 
a helyszínén alakítsa at villamossá 
gá s ebben az alakban juttassa el az 
energiát a lel használás helyére. Tud 
va levő, hogy a villamosáramnak na 
gyobb távolságokra való elvezetési' 
külön probléma, mert ez az elvezetés 
akkor a leggazdaságosabb, ha az 
áramnak minél nagyobb a feszült 
sége. Ivzzel szemben a gyakorlatban
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100—200, legfeljebb 500 volt feszült
ségű áramot használnak, aminek 
egészen mások a sajátságai. Ezen a 
téren hallatlanul nagyot haladt a 
technika másfélévtized óta. Azelőtt 
rendkivüi nagy feszültségnek tar
tották a 30.000 voltot, ma pedig egyes 
helyeken már 220.000 voltra számítva 
építik meg a vezetékeket, mint az 
Egyesült-Államok nyugati részében. 
Európában eddig legfeljebb 150.000 
volt feszültséggel dolgoznak, de ez is 
éppen elég messze van már a tizenöt 
év előtti, ,,nagyfeszültségtől.“ Ilyen 
nagyfeszültségű áram vezetését ter
mészetesen nem lehet közönséges, fa 
póznára szerelt drótokra bízni, mert 
mennél magasabb az áram feszült
sége, annál könnyebben szökik meg 
a vezetőről elektromos hullámok 
alakjában, vagy annál könnyebben 
sikkad el az elégtelen szigetelés 
miatt. A magas feszültségek veze 
téke mindenütt szinte gigászi méreti) 
berendezésekből áll. Húsz-harminc 
méter magas vasoszlopok szokták 
tartani a vezetékeket, hatalmas 
transzformátorok alakítják át magas 
feszültségévé az áramot, melyet aztán 
természetszerűen megint vissza kell 
transzformálni a felhasználás előtt. 
És mégis, akármilyen hatalmas mé
retű berendezkedés szükséges az 
ilyen nagy villamos eentrálé felépí
téséhez és az áram szétosztásához, a 
megtakarítás mindenütt olyan je
lentékeny, hogy 2Í)—20 év alatt köny- 
n fjedén amortizálódik minden költ 
ség.

Csonkamagya rország szénkészlete 
tudvalevőleg nem valami dus. Fe
kete szenünk körülbelül 110 millió 
tonna van még kiaknázatlanul, 
barna szén nagyjában ezermillio 
tonna, inig a tőzeglápok készlete va
lószínűleg meghaladja a 150 millió 
tonnát. A  villamosítás legelső alap
elve, hogy csak a helybeli energiát 
szabad felhasználni s egyszersmin 
denkorra kiküszöböli a szénszállítás 
rengeteg költségét. Másik szempont 
az, hogy az építendő villamos cent- 
rálék elsősorban a silányabb minő
ségit szenet használ jók fel, amit 
a miigv sem érdemes elszállítani.

Külföldön, ahol csak lehet, igyek
szenek vizi erővel dolgozni s egészen

függetlenitenődni a széntől. Sajnos, 
minálunk erről nem igen lehet szó, 
mert a hegyvidékeinket elvették s 
vizi erőben alig maradt meg a Du
nántúl néhány nagyobb esésű fo
lyója. Ezeket kellene tán elsősorban 
kihasználni, aminthogy a számítások 
szerint a Dunántúl energiaszükségle
tének nagy részét mégis fedezné a 
vizierő. A  szénre ugyanis azért még 
nagy szükségünk van a vasutak, 
gyárak és világítás céljain kivül is, 
tehát ezért is takarékoskodni kell 
vele.

Technikai szempontból aztán igazi 
forradalmat jelent a várható átala
kulás. A bányavidékeken hatalmas 
villanytelepek születnek meg, a vas
utak fővonalain nem füstöl többé a 
mozdony, hanem felsővezetékekről 
szedi az áramot a tiszta, villamos 
mozdony. Félreeső kis falvak vezet
hetik be a villamos világitást s a 
nagy városok gyárai is lebonthatják 
otromba kéményeiket, melyekből 
annyi ártalmas korom szállta meg a 
városi ember tüdejét. A perspektíva 
igazán hatalmas s úgy látszik, hogy 
a modern kultúra csak ezzel fog 
majd igazán kialakulni. Eddig bi
zony nagyon sok tekintetben fény
űzés volt a villamosság használata, a 
jövőben a villamosság lesz a legkö
zönségesebb segítőtársa az embernek 
a mindennapi életben.

Magyarországon az épülő bánhidai 
eentrálé az első lépés a villamosítás 
felé s remélhetőleg ezután gyorsabb 
tempóban fog haladni minálunk is 
elsősorban a vasutak elektrifikálása. 
aztán a gyáraké.

Kongresszusok Dániában
A budapesti dán királyi konzulátus 

értesítése szerint, ez év folyamán a 
következő műszaki és ipari jellegű 
kongresszusok lesznek Kopenhágában: 
Junius 19—22: Nemzetközi Légi Kon
ferencia. — Julius 10: A skandináv 
műszaki főiskolai hallgatók kongresz- 
szusa. — Augusztus 27—31: A skandi
náv országok mérnökeinek kongresz- 
szusa. — Augusztus 30: A kopenhágai 
nmegyeien fennállásának 100 éves ju
bileumi ünnepe.
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Az eltüntethető ebédlő
A lakásberendezés művészetének 

égik legújabb törekvése az. hogy meg
szüntesse egyes szobák specializálását 
bizonyos célra. Ebből a törekvésből 
születtek meg a falba épített, vagy a 
falban eltüntethető bútorok, amiknek 
segítségével egy - e g y  szobának több
féle rendeltetést is lehet adni.

Legtipikusabb az ebédlő esete.
Az ebédlő sablonos berendezést* 

rendszerint egész szobát foglal el, kü
lönösen az újabb építkezéseknél, me
lyeknél meglehetőesen kiesirt* mérete
zik a szobákat. Pedig az étkezés itleje 
legbőségesebb számítással sem tesz ki 
naponként két és fél órát, a többi idő
ben nappali, vagy dolgozó szobának 
használjuk az ebédlőt, különösen a ki
sebb polgári lakásokban.

Ha azonban a szobát a nap túlnyo
mó részében más célra használjuk.

akkor teljességgel felesleges, hogy
/ •mégis kizáróan erre a célra bútoroz

zuk bt*. A lakásberentlező művészek
nek könnyen sikerült eltüntetni ezt az 
ellenmondást s egy ilyen ebédlővé át
alakítható és nappali szobává vissza
alakítható szoba berendezését mutatja
képünk.

Az ebédlőasztal a falból ki buzim tó 
fémasztal, melyet tetszés szerint állit- 
hutunk fel 4. (>, 8 vagy 1*J személyre s 
ha visszacsukjuk, a falhoz simuló kon
zolnak látszik. Az ebédlő másik főbu- 
tordarabját, a kredencet a falba építi 
a tervező s tükrös ajtó takarja el asz
talbontás után az elrakott edényt, pu
ha rakat, üvegeket.

Ez a szoba egyébként tetszés szerint 
használható nappali-szobának, dolgo
zónak s csak az étkezés néhány fél
órájára alakul át ebédlővé.

Kbédlöré (italakit haló un/>/)(ifi szóim
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Felső vezetékes villamos autóbusz
A közúti közlekedés problémáját 

csak részben oldja meg a benzinmoto
ros automobilok. Az energigazdái ko
dás legfőbb elve, hogy az energiater
melést lehetőleg centralizáljuk s lehe
tőleg elektromos energia formájában 
használjuk fel, aminek azonban nagy 
akadálya a közúti közlekedésben, hogy 
a központi telepről ellátott villamos 
kocsikat csak síneken tudták járatni 
felső vezetéken táplálva a motort, inig

egy vezetékre van szükség s ezért a 
felső vezeték két drótból van s két 
áramszedő csiga nyúlik fel a kocsi te
tejéről. A kettős felsővezeték az út
test közepe felett van tiz méternyi 
magasságban. Az áramszedő csigák 
szerkezete olyan, hogy. a kocsi jobbra- 
balra kitérhet anélkül, hogy a kon
taktust elvesztené a vezetékkel, tehat 
époly szabadon közlekedhet, mint a 
közönséges autóbusz.

az áramot maguk a sinek vezetik 
\isszíi íi toloprc. Az akkuinumtoi<>s 
villamos autók, illetve autóbuszok \\- 
szont nem jöhetnek szamba hosszain) 
utakra, egyrészt unod az akkumulá
tortelep igen nagy holtterhet jelent, 
másrészt a töltése is körülményes.

Franciaországban most megpróbál
koztak egy ilyen érdekes megoldassa!, 
egy olyan villamos autóbusszal, mely 
felső vezetékről kapja az ara mot es 
sinek nélkül a közönséges úttesten ha
ladhat. Modane és Lanslebourg kozott 
jár az első ilyen felsőyezetekes elek- 
trobusz, melyet képén is bemutatunk.

A sinek helyett, természetesen meg

Ugyanazon az útvonalon hasonló be
rendezésű három és fél tonnás teher
kocsik is járnak egy három tonnás 
pótkocsival. Sik földön harminc kilo
méter óránkénti sebességgel haladhat
nak.

Ennek az érdekes megoldásnak min
denesetre komoly jelentősége van, ha
bár bizonyára sok nehézséget rejt ma
gában. A kettős felső vezetékben gya
kori üzemzavar lehetőségétől kell tar
tani, mert könnyen keletkezhet rövid
zárlat, azonban elektromos centra lék 
környékbeli közlekedésénél minden
esetre fölényben lesz a közönséges 
autóbusszal és teherautóval szemben.
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A viz mint energiaforrás
Az atomfizikával foglalkozó fiziku

soknak egyelőre még messze fekvő 
célja tudvalevőleg az, hogy valamikor 
mesterségesen meg tudjuk indítani az 
atomok bomlását s ezáltal megnyissuk 
a természetnek ezt a kimeríthetetlen 
energiaforrását. Mialatt a tudósok la
boratóriumában az at óm bontás prob
lémájával harcolnak, a gyakorlatibb 
célokra törő technika megoldott egy 
közelebb fekvő, de épp oly jelentőségű 
kérdést, amit amazzal szemben a mo
lekulabontás problémájának lehetne 
nevezni.

A  molekulabontás egészen közön
séges kémiai művelet, amit minden 
vegyiilétnél minden különösebb nehéz
ség nélkül elvégez a vegyész. Mivel 
azonban a vegyi energiára is érvényes 
az energia megmaradásának elve, a 
vegyi bontásnál általában nem tudunk 
felszabadítani olyan energiát, mely 
gyakorlati szempontból értékes lehet. 
Ha a vizet felbontjuk elemeire, hidro
génre és oxigénre, ez a gázkeverék 
igen nagy energiát képvisel, hiszen

Magas nyomással fejlesztett vizgázzal 
működő autogén heggesztő.

ennek az ugynevezet robbanógáznak 
az elégése nagy hőfejlődéssel jár. Saj
nos azonban, ha például elektrolizis 
utján próbáljuk felbontani a vizet s 
igy akarunk hozzájutni chez a robba
nó gázhoz, a felbontáshoz szüksé
ges energia nagyobb lesz, mint 
amit a gáz elégetésével nyerhetünk, 
tehát gyakorlati szempontból nem 
érünk vele semmit. Hogy az iparban 
mégis termelnek ilyen robbanó gázt. 
viz elektrozisével, annak más célja 
van, mint energianyerés, például azért 
van szükség a H - O gázkeverékre, mert 
annak elégése igen magas hőfokon 
történik s erre a magas hőfokra érde
mes energiát is feláldozni.

A vizbontás meglepetése
Paul Hausmeister, göppingeni mér

nök egy kézenfekvő fizikai meggondo
lásból kiindulva, meglepő eredményre 
jutott a viz elektrolízisében. Az eddigi 
tapasztalat kétségtelenül helyes volt, 
a viz felbontása, aztán az igy nyert 
gázkeverék komprimálása valóban 
több energiát emészt fel, mint ameiiy- 
nyit a robbanó gáz képvisel. A szoká
sos elekt rol izisnel azonban a gáz egy 
légköri nyomás alatt képződik, tehát 
a folyékony halmazállapot kohéziós 
ereje felhasználódik a gáz expanzáció- 
jának folyamata alatt. Itt tehát a ter
melt gazzal felesleges munkát végez
tünk el, hiszen azután ismét kompri
máljuk a gázkeveréket.

Hausmeister ezek alapján felvetette 
azt a kérdést, hogy nem lehetne-e a 
viz elektrozisinél keletkező gázt meg
tartani a viz térfogatán! Éhez a fizi
ka ismert törvénye szerint 1865 at- 
mosztoras nyomás szükséges, mert a 
robbanó gáznak ez a kritikus nyomá
sa, melynél a térfogata akkora, mint
ha folyékony halmazállapotban lenne.
I echnikai szempontból arról van szó 
ennek a megvalósításánál, hogy a fel
bontandó vizet oly légmentesen elzárt 
edényben vegyük elektrolizis alá, mely 
kibírja az lN6f> atmoszférán nyomást s 
akkor megmarad az energia, amelyet

KJ17: ,il7i yey atmoszferás nyomásig 
Naló kiterjedésénél emészt fel.

fizikai meggondolások alapján
lelő azonban az első pillanatban, hogy 
nem vesz-e el a réven, amit megnyer
tünk a vámon, vagyis nem kerül-e 
a;anyosan nagyobb elektromos ener- 
gmba a víznek ilyen nagy nyomáson 
\alo szétbontana? Az energia megma- 
iadasanak elve látszéflag azt engedte
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következtetni, hogy igy lesz és ezt 
annyira magától értetődőnek találta 
mindenki, hogy meg sem próbáltak 
meggyőződni kísérletileg arról, hogy 
milyen összefüggés van a nyomás és 
az elektrolízishez szükséges energia 
között.

Hausmeister mérnök fogott hozzá 
mégis a kísérletekhez, amik azzal a 
szenzációs eredménnyel jártak, hogy 
1865 atmoszféra nyomás alatt kevesebb 
elektromos energia kell a vizbontás- 
hozy mint egy légköri nyomásnál, te
hát máris gazdaságos energiaforrás a 
viz elektrolízise.

A német szabadalmi hivatal sem
hitt a feltalálónak

Erre az eredményre már 1921-ben 
rájött Hausmeister, de a legelőkelőbb 
fizikusok és kémikusok sem hitték el 
a paradoxonnak látszó eredményt. 
1921 junius 17-én jelentette he a talál
mányt a német szabadalmi hivatalnál, 
azonban a hivatal megtagadta a sza
badalmat azzal az indokolással, hogy 
fizikai lehetetlenség gázokat magas 
nyomás alatt a komprimálásnak meg
felelő energia felhasználása nélkül 
elektrolizissel előállítani.

Végre sikerült a feltalálónak össze
köttetésbe kerülni dr. Coelm göttingái 
professzorai, aki elméleti fizikai ku
tatásai során bukkant rá arra, hogy 
ez a régi, még Helmholtz által felál
lított tétel nem helyes és a nyomás 
növekedésével a viz molekuláinak fel
bontásához szükséges energiának csök
kennie kell. Erre az elméleti igazo
lásra a szabadalmi hivatal is revideál
ta álláspontját és Hausmeister meg
kapta a szabadalmat robbanó 
rára, melynél a tüzelőanyag 
módon előállított robbanó gaz, 
a vizet zárt edényben, az igy 
magas nyomás mellett vetik elektrolí
zis alá, tehát már komprimálva jut
tatják a motor robbanó terébe.

A viz mint tüzelőanyag
Ezzel a találmánnyal, helyesebben 

mondva ezzel a fizikai felfedezéssel el
jutunk ahoz a paradoxonhoz, hogy a 
vizet, a tűz e klasszikus ellenségét — 
tüzelőanyagnak használhatjuk fel. A 
nagy kémiai energiát képviselő hid
rogén-oxigén keveréket közönséges 
vízből aránylag kis energia felhasz
nálásával megkapjuk, mindjárt meg
felelő magas nyomáson s ezzel egy 
olyan uj energiaforrás birtokába ju
tunk. amelynek beláthatatlan jelentő
sége» lesz az iparban, technikában, köz
gazdaságban.

moto-
olyan
hogy

adódó

Természetesen még sok technikai 
problémát kell megoldani, mig a viz- 
gázzal működő robbanó motor a gya
korlati élet igényeit is ki tudja elégí
teni.

Azonban addig is, mig a motortech
nika megoldja a problémákat, elég ki
terjedt alkalmazást adhatnak a felfe
dezésnek máris. Képünk például egy 
autogénheggesztő berendezést mutat 
be, melynél a magas hőfokon égő hid
rogén-oxigén keveréket Hausmeister 
találmánya szerint állítják elő viz 
elektrolízisével s az elektrolízisnek ez 
a módja bizonyára azt is lehetővé te
szi, hogy a hidrogén és oxigéngyártás 
az eddiginél jóval olcsóbb legyen.

Uj szemüveglupa
A Busch-féle optikai gyár legújab

ban egy szemüvegszerüen szerelt na
gyitót hozott forgalomba, melyet bi
zonyára szívesen fogadnak azok, akik
nek munkájuk végzéséhez állandóan 
szükségük van nagyítóra. A kézben 
fogott, vagy a félszemre monoklisze- 
rüen csiptetett lupa távolról sem felel 
meg annyira a célnak, mint ez a szem

üvegként feltehető kettős lupa, mely 
lehetővé teszi a stereoszkópikusan na
gyítva látást s azonkívül mellette is 
el lehet nézni, ha távolabbi tárgyra 
akarjuk irányítani tekintetünket. A 
szemüveg-lupa 2-, 2lA- és 3-szoros na
gyítás számára készül s akik amúgy 
is szemüveget hordanak, hozzászerel
tethetik rendes szemüvegükhöz is ezt 
a nagyitó lupa-párt.
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«

A budapesti nemzetközi vásár
1929 május 4—12

Május 4-ikén nyílik meg az idei 
budapesti nemzetközi vásár, mely az 
előkészületekből ítélve, messze felül 
fogja múlni úgy kiterjedésben, mint 
jelentőségben az eddigi vásárokat. 
Az Iparcsarnoknak a vásár céljaira 
való átépítése, az újabb területek 
hozzácsatolása nagyobb teret nyújt 
a kiállítóknak, akik az uj lehetősége
ket természetszerűen igyekeznek is 
kihasználni, hogy áttekinthető és 
nagyobbszabásn képét adják a ma
gyar ipari termelésnek.

A nemzetközi vásár első célja az 
ország iparának átfogó és egységes 
bemutatása, a magyar ipari termé
kek népszerűsítése s aztán az export 
elősegítése s hogy ezen a téren évről 
évre milyen eredményes a hatása, azt 
szinte nem is kell külön hangsú
lyozni.

A vásár ismét alkalmat ad tehát a 
magyar iparnak, hogy tanúságot te
gyen állandó fejlődéséről s egészen 
bizonyos, hogy technikai részében 
ismét egész sor uj eredménnyel fo
gunk találkozni. A vásár műszaki 
része idén is a legjelentékenyebb 
lesz, habár az élelmiszeripar és a 
textilipar is a szokott arányban do 
minálni fog. Ha azonban a műszaki 
kiállítók anyagát nézzük, kiderül, 
hogy a vásárnak csaknem a felét a 
vas és gépipar, az elektrotechnika s

az egyélű) műszaki ágak felvonulása 
teszi ki, ami az idei vásáron annál 
impozánsakban fog megnyilvánulni, 
mivel a tavalyihoz képest kétszer 
annyi h el y áll a szorosan vett mii 
szaki vásár rendelkezésére.

A nemzetközi vásár tudvalevőleg 
lehetőséget ad a genfi egyezmény ér 
felniében arra, hogy a technikai uj 
donsagokat bemutathassák a gyárak 
és a feltalálók, még szabadalmazta 
tas előtt is, mert a vásáron kiállított 
újdonságok félévi ideiglenes véde 
lemben részesülnek a külföldi orszá 
gok részéről is. Kunok az ideiglenes 
védelemnek megvan az a haszna, 
hogy már a szabadalmaztatás előtt 
piacot, esetleg finanszírozót találhat 
nak a találmányok, habar természe 
lesen ennek a prioritásnak csak úgy 
van igazan értéke, ha a szabadalmi
bejelentés megtörténik.

A magyar ipar ugyan nyugat felé 
is jelentős kiviteli lehetőségeket vi 
vott ki magúnak, különösen a gép 
iparunk, földrajzi fekvésünk adta 
körülmények folytán mégis elsősor 
kan arra kell törekednünk, hogy a 
közeli keletet, a Balkánt s az utód 
államokat biztosítsuk magunknak. 
Kbből a szempontból nagy jelentősége 
\an a budapesti vasároknak, melye
ken eddig is igen szép eredménnyel 
íudta kihasználni a magyar ipar az
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exportlehetőségeket. Különösen a
gép- és malomipar s az eletrotechni- 
kánk tudta rendszeressé s állandóvá 
tenni a kelet felé irányuló exportun
kat s elsősorban a vásároknak kö
szönhető, hogy ezeknek az iparágak
nak komoly sikerük kezd lenni a 
külföldi közszá Ilit ások eln y érésénél.

A magyar munka, magyar terme
lés bemutatásának fejlődésével pár
huzamosan emelkedik a budapesti 
vásár nemzetközi jelentősége is, amit 
az bizonyít, hogy a külföld is az ed
diginél jóval nagyobb arányokban 
fog szerepelni a májusi vásárunkon.

A vásár iránt már is rendkívüli ér
deklődés mutatkozik, amire való tekin
tettől a vásár igazgatósága a követke

zőket közli a közönség tájékoztatásara : 
A vasúti vagy hajókedvezmények 

igénybevételére kizárólag a „Vásár
igazolvány" jogosít. A „Vásárigazol- 
vány“ belföldi állomásról induló tulaj
donosa a Budapestre váltott egészáru 
jeggyel és a vásár területén lebélyeg
zett vásárigazolvánnyal ingyen utaz- 
hatik vissza a kiindulóállomásra. Aki
nek „Vásárigazolványa“ van, külön be
lépőjegy lefizetése nélkül bármikor be
léphet a vásár területére. A „Vásáriga
zolván y“ tulajdonosa kérheti, hogy 
Budapesten igényeinek megfelelő szál
lásról már előre is gondoskodjanak. A 
„Vásárigazolvány" által biztosított 
utazási kedvezményt a Budapestre 
való utazásnál április hó 29-én 0 órá
tól, a visszautazásnál pedig május hó 
18-án 24 óráig lehet igénybe venni. A 
„Vásárigazolvány" ára belföldön da
rabonként 3 pengő 20 fillér.

4

Szénporfütéses lokomotív
A németországi birodalmi vasutak 

most próbálják ki egyelőre tehervona
tok előtt az A KG és a szénportüzelés 
tanulmányozására alakult társaság kö
zösen épített első lokomotivjat. A szén
portüzelés tudvalevőleg azzal az előny
nyel jár, hogy a szenet tökéletesebben 
lehet elégetni, hacsak megfelelő arany
ban juttatjuk a levegőt az égéshez s 
azonfelül a silányabb minőségű szemű 
is gazdaságosabban lehet felhasználni,

mintha darabosan tüzeljük,el. A szén- 
portíizeléses mozdony szerkocsijában 
porrá zúzott szenet visz magával s a 
szénport levegővel keverve, szivattyú
val fújtatják be a tüztçrbe.

Az eddigi kísérletek hir szerint min
den várakozást kielégítettek s ha a 
rendes üzemben is beválik az uj rend
szerű mozdony, a német vasutak na
gyobb arányban fognak áttérni a szén
portüzelésre.
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Vizdesztillálás lombik nélkül
A tiszta viznek, azaz a szerves anya

goktól és ásványi sóktól megtisztított 
viznek nagy jelentősége van a vegyi 
iparban, melynek legtöbbször desztil
lált vizzel kell dolgoznia. A vizet még 
ma is a régi, primitívnek nevezhető 
módszerrel szokták desztillálni, ami 
gőzzé való elpárologtatóst, aztán lehű
tést jelent. Ez a desztillálás természe
tesen meglehetős energiapazarlással 
jár, mert a viz teljes elpárologtatósá
hoz szükséges hőenergia végeredmény
ben csak szét sugárzik.

A  viz tisztításának olcsóbbá tevését 
a francia vegyészeti gyáraknak sike
rült most más utón elérni, még pedig 
az elektrolízis segélyével. Ha elektro
mos áramot vezetünk át a vizen, ak
kor az áram tudvalevőleg szétbontja 
a vizben feloldott sókat, tehát ha tu
dunk gondoskodni róla, hogy bomlás 
termékei között ne lépjenek fel újból 
vegyi reakciók s a kivált szilárd al
katrészeket eltá volitbassuk, nyilván 
tiszta, azaz desztillált vizet keli kap
nunk.

Ennek a feladatnak a megoldásában 
az ozmózis ismert jelensége jön a se- 
gitségíinkre. Ha egy edényt kettévá
lasztunk olyan likacsos anyagból ké
szült fallal, melyen a folyadékok csak 
lassan szivárognak át s ha például az 
edény egyik felébe cukoroldatot ön
tünk. a másikba tiszta vizet, a két fo
lyadék lassanként összekeveredik a 
reteszfalon keresztül. S a tiszta viz 
gyorsabban hatol át a falon, mint az 
oldat.

Az elektrolízisnél tehát olyan ha
sonló berendezésről kell gondoskodni, 
melynél megfelelően alkalmazott oz
motikus retesz segítségével mega ka -

Úszta ocz nyers ocz

oótitó ocz o 6 1  i/o vcz

dályozhatjuk a már tiszta viznek a 
még nyers vizzel való összekeveredé
sét. Gyakorlatilag a rajzunkon bemu
tatott clektro-ozmőtikus cella segítsé
géved érhetjük ezt el. Amint látható, 
az elektródokat ozmotikus reteszek 
zárják el az edény középső részétől, 
amelybe a fenékig érő csövön keresz
tül vezetik be a megtisztítandó vizet. 
Az elektródok terében kiválnak a fel
bontott iónok, amiket állandó öblítés
sel távolítunk el. A  tiszta viz vissza
szivárog a középső részbe, még pedig 
gyorsabban, mint onnan a nyers viz 
s mivel a tiszta viz könnyel)!), a fel
színen foglal helyet, ahonnan el lehet 
vezetni.

A gyakorlati megvalósításnál egész 
sor ilyen cellát egyesítenek teleppé s 
a kész készülék könnyen kezelhető, 
alig igényel ellenőrzést. 101) liter viz 
megingatásához 1.5—3 kilowatt órányi 
energia kell, inig a rendes desztillálás 
24 köbméter gázt, vagy 25 kg. szenet 
fogyasztana. Árban ez 75 05% meg
takarítást jelent, nem szólva arról, 
hogy az elektródok öblítéséhez nagyon 
kevés viz kell, inig a desztillálásnaI a 
hűtés maga is rengeteg hideg viz cir
ka Iá Itatását teszi szükségessé.

Az elektroozmótikus cella.

Ovális hengerek a benzinmotorok számára
Míg eddig elrontottunk tekintették 

azt a hengert, melynek keresztmet
szete nem volt matematikai pontos
ságú kör, most a német motortechni- 
KciUcUi ovális kereszt metszelii hon 
rekkel kezdenek kísérletezni s úgy 
latszik, igen erdekes eredménnyel. 
1 öbbhengeres motoroknál ugyanis 
nagy helymegtakaritást lehet elérni 
o\alis hengerekkel, így például egy 
kilenchengeres repülőmotornál t izmi- 
barom ovális hengert lehet alkalmaz
ni ugyanolyan ürtartalommmal. Könv- 
nyebb a nagyobb szelepek alkalmazá
sa is, amellett igen nagy előny, bogy 
a dugattyú gyűrűi nem fordulhatunk 
♦d a használat alatt, ami a körhenge
reknél sokszor igen jelentékeny nvo- 
masveszteségnek az okozója. Mivel a 
i nodern sze rszá 111 gé | >e k seg i t ségé vei
ovális hengereket és dugattyúkat is 
épp oly precizitással lehet gyártani, 
mint hengeres keresztmetszetüeket. a 
német repülőmotorgyárak most meg
próbálják véglegesén bevezetni az ni 
alakot.
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A tengeri komphajó
A szárazföldöli és tengeren történő 

aruszallitást tetemesen megdrágítja az 
átrakás a vagonokból a hajóra és vi
szont. A legmodernebb gépekkel is 
sok munkába és időbe kerül a ki- és 
berakodás s ezért pár esztendő óta fel
merült a komphajók terve.

A komphajó arra szolgál, hogy ma
gába rejtse az egész teherszállítmányt 
vagonostul, átvigye a vonatokat a 
tengeri utón s megérkezés után a vo
natok minden átrakodás nélkül foly
tathassák útjukat a szárazföldön, ren
deltetési helyükre. Az első ilyen hatal
mas komphajót az elbingi hajógyár 
készítette el és már szolgálatban is 
van Warnemunde és a dániai Gjedser
\9 á \ r

A „Schwerin 
komphajó neve

egy

— ez az első tengeri 
— külsőleg nem kiilön- 

rendes tengeri gőzöstől s 
aki látja, nem is sejti, hogy egy egész 
vonatot visz a gyomrában, húsz teher
kocsit, vagy hét gyorsvonati vagont. 
A hajó teste ugyanis üres, fenekén sí
nek fekszenek s a hajó orrán a fel
nyitható kapun a szárazföldi sinpár- 
ról közvetlenül In* lehet tolatni a vo-

A kompiul jó.

untot. A hehajózott vagonokat lehor
gonyozzák, hogy a hajó himbálózása 
ne bonthassa fel őket. aztán a víz
mentesen záruló kapu beesukása után 
a hajó elindul a tengeri útjára. Ha 
személyszállító vonatot visz, akkor az 
utasok kiszállhatnak a vasúti kocsik
ból s felmehetnek a fedélzetre, hogy a 

A komphajó a rövid első járatán 
minden tekintetben bevált s nagy a 
valószínűsége annak, hogy hosszabb 
tengeri utak s nagyobb befogadó ké
pesség számára is megvalósítható az 
elve. Kétségtelen, hogy a komphajónál

A kompiul jó belseje
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A zajtalan villamos
A nagyvárosok amúgy is zajos ut-

forgalmában a körúti villamosok 
csinálják a legnagyobb lármát s ebbe 
kénytelen-kelletlen bele kellett eddig 
törődnünk. Pedig ha megfigyeljük, 
egyébkent annyira hozzászokott a lár
mához a nagyvárosi ember, hogy szin 
te észre sem veszi, ha akár a villa
moson ülve, akar az utcán figyelünk 
egy kicsit a zakatolásra, elcsodálkoz
hatunk rajta, bogy a modern technika 
milyen pokoli bangkaoszt hoz ki a 
motorzugásból, fogaskerék kattogás
ból. síneken való zökkenésből, tengely
csikorgásból.

A sanfranciskói villamostársaság 
vég re maga is belátta, hogy a kocsik 
zaját valahogyan csökkenteni kellene 
s hoszas kísérletek után megépítette 
az első zajtalanul járó villamost.

A lárma nagy részét a hajtómű fo
gaskerekei okozzák. Kzt a zajt azzal 
sikerült a minimálisra tompítani, hogy 
a fogaskerekek fogai közé ólmot önte
nek s igy már nem érintkezik vas a 
vassal, ami a tulajdonképpeni zajt 
csinálja. A puha ólom nem rugalmas 
és a fogaskerekek egymásba fogódzó 
sa úgyszólván hangtalanul történik. 
Jelentős forrása volt a kocsik lármá
jának a rázkódtatásokból eredő zaj. 
amit azzal fojtottak el, hogy az alváz 
és a karosszéria közé vastag kaucsuk- 
réteget építettek be. Magát a kocsit 
hangfogó anyagokkal bélelték ki s a 
síneken való kattogás zörejét azzal 
enyhítették, hogy a síneket keskeny 
asztaltsavba fektették, amelynek ru
galmassága felfogja a sinkötések

egyenlőt lenségei 
kező rázkódtatást 

Az uj zajtalan 
lépőén csöndesen 
gyobh zajt. mint

követ kezt ében kelet -

villamoskocsi meg
jár, alig okoz na* 
az autóbusz

Sapkára szerelt villamos
bányalámpa

Praktikus újítást mutatunk be ké
pünkön, mely valóban hivatva van 
arra. hogy elterjedjen a maga terén. 
A mostani közben hordott bányalám- 
pakkal szemben feltétlenül célszerűbb 
és jobb ez a sapkára szerelhető lám
pa. mely lényegéin ti a sapkára szerelt 
re f lekt orhá zzá k i képező11 Iá in \>a rész
ből. a kábelből és egy akkumulátor-

lamparesz a kitünően 
nevű anyagból készül 
nickel-cadmium elek 
alkális akkumulátor 

fápiálja, mely szíjra fűzve hordható. 
A lámpa által megvilágított tér igen 
nagy. a fény egyenletes és nem bántó.

telepből áll. A 
szigetelő bakelit
s iiz 
t ródokból

zz
ál léi alkáli

Villamos b(inif(il(ímj>a a sapkára
szervivé



Érdekes újdonságok

Légcsavaros 
sikló motor- 

csón (ih\

Villamos hajszáritógép mini 
ó egy amerikai cipőtiszti tó

f a  . s|;‘á r-Ht ~ " *

► \ l W l r 1
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Az ablak reformja
Abban a korban élünk, amikor ap

ránként nagyon sok mindenről észre
vesszük, hogy elavult konstrukció, 
aminek alkalmazását szinte szégyel- 
hetjiik a modern technika napjaiban. 
Ilyen elavult es érthetetlenül sokáig 
észre sem vett „konstrukció*4 a közön
séges ablak, melynek tudvalevőleg sok 
évszázad óta egyforma szerkezete egy
általán nem felel meg a gyakorlatias
ság követelményeinek. Ha kifelé nyí
lik, szabad prédája az időjárásnak, 
földszinten akadályozza a gyalogjáró
kat, ha befelé nyilik, mint ma már ál
talában, akkor beakad a függönybe, el
vesz egy fél méternyi helyet a szobá
ból s csak egy kis feledékenység kell 
hozzá, hogy a légvonat becsapja s ösz- 
szetörje az üvegtáblákat. Ezenkívül 
sohasem záródik légmentesen és a 
szellőztetés bonyolult vele.

Mindezeket a bajokat egyszerűen és 
ügyesen küszöböli ki a To)nanesik-\‘é\e

Az ablak belső nézete.

ellensnlynélkiili tolóablak, melyet itt 
mutatunk be olvasóinknak.

Ez az ablak függőleges irányban 
nyilik s az alsó felének külső és belső 
szárúvá oly módon van egymáshoz

A rátett a ráfit/ fii fi nőni/ leli a zása
és a szoba szett őzt et ése

kapcsolva, hogy a belső szárny lefelé 
tolásává! egyidejűleg a külső szárny 
felfelé halad s az ablak alsó fele 
nyitva marad. Mindkét szárny l 
alakú ictnhüvelyben jár s oly pouto- 
san csatlakozik úgy egymáshoz, mint 
a hüvelyhez, hogy a legnagyobb szél
ben sem keletkezhet légvonat.

A belső alsó ablakszárnyat tetszés 
szerinti mértékben ereszthetjük le s 
ugyanakkor ugyanannyival emelkedik
teltele a külső alsó szárny. A szellőz
tetést tehat könnyen szabályozhatjuk 

w y e K M M  nyilas nagyságával s a 
Kívülről beáramló friss levegő felfelé 
halad a szobában, vagyis a rossz le
begő iélűiről cserélődik ki, úgyhogy 
eg\ omit egyáltalán nem all elő s nem 
Ke,l tartanunk a meghűléstől. Nagy
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előnye a Tomacsik-féle 
a roletta leeresztéséhez

ablaknak, hogy 
nem kell ki

nyitni a belső ablakszárnyakat s az, 
hogy az ablaküvegeket a szobából lehet 
tisztítani, mert a táblák befelé nvilnak

Az ablnkszár ujjak tisztítású 
a szobából történik.

ngy a felső, mint az also számláknál. 
Uz az ablak nem foglal el egy eentimé- 
ternyit sem a szoba legértékesebb he
lyéből s amellett lehetővé teszi, hogy 
éjjel is n vit va lehessen tartani szellőz
tetés céljából, anélkül, hogy az utcáról 
vagy folyosóról be lehetne hatolni a

Uz a modern igényeknek minden te
kintetben megfelelő ablak amellett ni 
ban nem is különbözik a régi rossz ab
lakoktól s a befalazása is ugyanúgy 
történik, mint a régieke, agy hogy az 
elterjedésének semmi akadalya sincs. 
A gyakorlatban kitünően beváltak s 
egyes nagyobb építkezéseknél, például 
a tihanyi biológiai intézetben, a Szé
chényi- fürdőnél, néhány gyárnál a leg
teljesebb sikerrel alkalmazták őket.

Készülék ablakszögvasak 
helyének kimarására

Az ablakszögvasak helyét eddig kéz
zel vésték ki, ami különösen nagyobb 
üzemekben meglehetősen meglassí
totta és megdrágította a munkát s 
amellett a ki vésés nem is történhetett 
precízen. Kzeknek a hátrányoknak a

sz _ szolgál Ökrös László 
találmánya, mely a marást gépi utón 
gyorsan és pontosan végzi el. A maró
gép naponta ezer darab ablakszögva- 
sat vés fel, tehát olyan teljesítménnyel 
dolgozik, ami messze felülmúlja a 
régi eljárást.

A gép szabadalma iránt érdeklődők 
forduljanak a feltalálóhoz, ökrös 
László lakatoshoz, Debrecen.

Hadié a repülőgépeken. Németor
szágban kísérleteket folytattak, hogy 
ultrarövidhullámokkal telefon- és táv- 
iró-összeköttetést létesítsenek repülő
gépek és a földi állomás között. Eddig 
a repülőgépek 900—1000 m. közötti hul
lámokkal dolgoztak, de az ultrarövid
hullámokkal elért kitűnő eredmények 
arra vezettek, hogy a nagyon rövid 
hullámok jó tulajdonságait itt is fel
basznál ják. A berlin-dellershofi repü
lőtéren két ilyen kísérleti rádióállo
mást terveznek. Ezen állomások liivó- 
jelei: DYADQ és DYAFW. Egyelőre 
négy repülőgépet látnak el rövidhul
lámú rádióberendezéssel. A repülőgép
állomások hivójelei: DYAEX, DYAFY 
DYAFZ és DYAGA. A kísérletek 5 és 
5.35 m„ 10 és 10,7 m, 20.8 és 21.4 m. 
továbbá 41 és 41.8 m hullámhosszon 
fognak folyni.
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Rugós kilincs Uj kártya-állvány
A bevéső ajtózáruk kilincsei hosszú 

használat után a ki lines furatot kikop
tatják. miáltal a kilincs lötyög és le- 
lelé lóg:. (iái ( iyula szegedi gépkocsi - 
vezető egy uj szabadalmával ezen hi
bákon igen egyszerű módon segített. 
A  kilincs csapjam egy spirál rugót 
erősit. melynek lefelé nyúló szára a

címlap belső oldalára fekszik fel és 
kilincset mindig rendes állásban tart 
ja. Kz az egyszerű es olcsó megoldá 
a lakatosiparban elég nagy jelentő 
ségii, mely re érdemes a gyárosok ii
gyeimét felhivni.

Abban, bogy a rummy 
rosban, mint a vidéken

úgy a fővá- 
közkedvell és

felette divatos ká rt y a játékká emelke-
dett, jelentős szerepe van 
kártya-állványnak, amelyet
ny. hadbíró-tábornok 
Piainik Nándor és

öt lete
iá i M

annak a 
/lets Béla 

alapján,
agyar Já

tékká rt y agy á r r. 
tikus kivitelben

t. tetszetős 
forgalomba

és prak- 
hozott és

Kártyaállvány
Hets Held nyug. had bíró tábornok

találmánya.

amely állvány a kaszinók és magán- 
t á rsaságok r u n i m y -a szt a la i ró 1 seb ol
sehol sem hiányzik már.

hz az állvány a játékosok kényelmét 
szolgálja, mert még a 14 lappal ját
szott Bridge-rummy játéknál is fe
leslegessé teszi a sok kártyának fá
radságos kézben tartósat, az állvánv 
ban csoportosítva elhelyezett kártyák 
könnyen áttekinthető képben tárják 
elénk az összegyűjtött egységeket, so- 
i ozat okát es figurákat, ami a játék 
menetének ütemét gyorsítja és azt él- 
\ezetesebhé, szórakoztatóbbá teszi, vé
gül jelentős előnye az. hogy a kártyá
kat megvédi az elpiszkolódástól és
rongyolódástól.

Vásár-szám lesz 
a következő szám

Hoijy a magyar találmányoknak és 
technikai újdonságoknak a május 4-én 
megnyitó Budapesti Nemzetközi Áru 
mintavásár alkalmával megfelelő pro
pagandát esi Hálhassunk, május 5-én 
megjelenő legközelebbi számunk első
sorban a vásár újdonságaival fog for/- 
lalkozni s írásban, fényképben, rajzban 
haljuk az újdonságokat és u / találmá
nyakat ismertetni.

ismertető cikk közlése a szöveg- 
ben egynegyed oldat terjedelemben 20 
B-be kerül, amihez hozzájárul az eset
leges klisé költsége, mely kb. 6 B t
*(sz k{• ff klisét megjelenés után ren
delkezésére bocsátjuk a megrendelő- 
nef. A „Szabadatmi vásár“ rovatunk-
ban egy W mm. magas hirdetés ára 
5 B.

7 is<.telettel kérjük az ismertetés sző
re get, a rajzot, fényképet, illetve ha 
(an, a klisét, minél előbb beküldeni la
punk kiad éth i va falába.



MŰSZAKI ÚJDONSÁGOK LAIMA

A Wcbcr és Zátony-féle 
méterre

minden
kihúzható

irányban for y at ható 
telefontartó.

harmad fél

Előfizetési felhívás
Az a nagy érdeklődés, mellyel a 

magyar olvasó közönség lapunk első 
számát fogadta, bizonyságot szolgál
tatott arra, hogy valóban nagy hé
zagot pótol a Miiszaki Újdonságai.* 
Lapja s hogy a kezdet szerény kere
kei közt is kielégíti azoknak az igé
nyeit, akik számára ezt a lapot meg
indítottuk.

Felesleges megismételni progra
munkat, melynek megvalósítását 
mindenkor szemünk előtt fogjuk tar
tani s csak arra kérjük olvasóinkat, 
hogy támogassanak bennünket s fi
zessenek elő, terjesszék ismerőseik 
körében a Miiszaki Újdonságok Lap
já t , hogy táborunk növekedésével 
arányosan fejleszthessük mi is la
punkat.

Kérjük tehát azokat, akiknek mu
tatványszámunkat elküldöttiik, hogy 
az abban mellékelt esekklapon legye 
nek szívesek minél előbb beküldeni

az előfizetés diját s tudassák velünk 
olyan ismerőseiknek a eimet, akik ér
deklődnek lapunk iránt.

A Műszaki Újdonságok Lapja elő- 
íizetési ára egész évre 12 P, félévre 
ti P. Csehszlovákiában, Jugoszláviá
ban és Romániában az előfizetési ár 
egész évre l(i P. Félévre 8 P.

A kiadóhivatal.

Egy leleményes amerikai farmer 
motorbiciklijét kaszáló géppé

alakította át igy.
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Rádió-visszhang 

a világűrből
A norvég akadémia egyik legutóbbi 

ülésén S tör mer professzor, az ismert 
nevű íizikus, aki különösen a koz
mikus fizikai kutatásaival szerzett 
hírnevet magának, rendkívül érdekes 
kísérletekről számolt he. Jürgen Hals 
bygdői mérnök vette észre a múlt év 
elején, hogy az eindhoveni Philips- 
művek ismert rövidhullám adójának 
jeleit néha három másod perc eltelte 
után újra felfogja a készüléke, mint 
távoli visszhangot. A rádióhullámok 
ilyen természetű visszhangját régóta 
ismerjük s tudvalevőleg onnan ered, 
hogy a magas légrétegekben levő 
ionizált réteg, az úgynevezett heavy- 
side-réteg visszaveri az elektromágne
ses sugarakat s igy azok, megkerülve 
az egész Földet, mégegyszer felfogha
tók. A Föld kerülete 40.000 kilométer, 
tehát ez a visszhang V«—V7 másodperc 
alatt érkezik meg, úgy, hogy a Jörgen 
Hals által három másodperc eltelte 
után észlelt visszhang semmi esetre 
sem lehet ez a közönséges rádióvissz
hang, melyről egyébként tudjuk, hogy 
ez teszi lehetővé a nagy távolságra 
való rádióvételt.

Habár az újabb megfigyelések sze
rint olykor ötször is megkerülik a 
Földet a rádióhullámok, de ez még 
mindig messze van a három másod
perctől s ezért Störmer professzor a 
mérnök bejelentésére kísérleteket ren
dezett ennek a* nagyon távoli vissz
hangnak a tanulmányozására. A Phi- 
lips-művek fizikai laboratóriumának 
közreműködésével végzett kísérletek 
rendkívül érdekes eredménnyel jár
tak. A  külön e kísérletek számára 
adott rövidhullámú jelek távoli vissz
hangját valóban meg lehetett figyelni 
s megállapították, hogy 3—15 másod
perc múltán érkeznek meg a vissza
vert hullámok a közvetlenül felvettek 
után, sőt voltak esetek, mikor perceic 
eltelte után is érkezett még visszhang.

Legkülönösebb a megfigyelésekben 
az volt, hogy mindig akkor figyeltek 
meg hosszabb időközöket a visszhang 
nál. amikor erős északi fény volt je
len, amiből már magából következik 
az, hogy ezt a jelenséget nem lehet a 
heavyside - r é tegge 1 magyarázni, ha
nem kozmikus okokat kell keresni. 
Mindenekelőtt úgy látszik, hogv a

heavyside-réteg már átlátszó bizonyos 
hullámhossznál rövidebb elektromág
neses hullámok számára, mint ahogy 
a hő- és fénysugarakat is át bocsátja 
s valahol messzebb a világűrben kell 
valamilyen visszaverőfelületnek len
nie, melyről ez a rádióvisszhang meg
törik. Arról ugyanis nem lehet szó, 
ami a legközelebb eső feltevés lenne, 
hogy valamelyik bolygóról kapjuk ezt 
a visszhangot, mert a legközelebbi 
bolygó, a Mars is minimálisan 57 
millió kilométernyire van a Földtől s 
ekkora távolságból legalább három 
perc kellene ahoz, hogy a hullámok 
oda és vissza megtehessék az utat. 
Störmer szerint nem képzelhet iink más 
magyarázatot, minthogy néhány mii 
lié) kilométer magasságban ismét van 
egy, a légköri ionizált réteghez ha- 
sonlé) visszaverő rétég a világűrben 
és ez veri vissza a 3—15 másodperc* 
múlva újra jelentkező rádióhullámo
kat. Kz a visszaverő réteg pedig úgy 
keletkezhet, hogy a Napból kisugár
zott elektronok a földmágnesség ha
tása alatt gyűrű alakban helyezked
nek el a Föld körül s visszaverik a 
heavyside-rétegen áthatoló rövid hul
lámokat. A további fizikai vizsgála
tok vannak hivatva eldönteni, hogy 
helyes-e ez a hipotézis és ha helyes, 
akkor ismét meghiúsult az a remény, 
hogy a rádióhullámok segítségével 
érintkezésbe léphetünk más égitestek 
esetleges lakóival, mert ime. ha sike
rül is keresztültörnünk a heavyside- 
reteget. azontúl újabb és úgy látszik, 
még inkább leküzdhetetlen akadálvba 
ütközünk.

Nemzetközi i d ő j á r ás j e I e n t é s e k. Ja
nuár elsejétől kezdve Amerikában min
dennap meteorológiai jelentéseket ad
nak le, melyeket a világ többi részére 
szánták. 1 lymódon összehasonlításokat 
lehet végezni az amerikai barométer- 
aHassal, hőmérsékletté] és ezáltal pon
tosabban lehet inas országokban az idő- 
j á rásra k ö ve t kéz t e t n i.

A leadásokat Arlingtonból (NAA ) 
amerikai idő szerint 4 óra 20 perckor, 
közösen az United States Coast and 
Uoedotic Survey és United States 
Weather Pureau és a tengerészet me
teorológiai szolgálata adja. A tengő
ién le\ó bajokra nezve is fontosak a 
leadások. Az Fi fel-toronyból is adnak 
le fi óra 40 perekor jeleket. Ezekben az 
i n ternacionális Strassbou rg-code-ot
használják.



MŰSZAKI ÚJDONSÁGOK LAPJA

Modern elektrotechnika
Mi az elektromosság?

A fizikai tudományok az utolsó két 
'évtizedben hatalmas lendülettel ha
ladtak előre azzal, hogy vizsgálódás 
tárgyává tudták teni az atomok vég
telen kicsiny világát is. S ez az az
előtt megközelíthetetlen világ, mihelyt
megismertük, csaknem teljesen átala
kította nézeteinket s lehetővé tette azt. 
hogy sok olyan

két
állt

ami előtt még 
tanácstalanul 
mány.

Régebben mejr

titkot megértsünk, 
évtizeddel ezelőtt is 

a természettudo-

kellett elégednünk 
azzal, hogy nem tudjuk, mi az elektro
mosság s csak a tulajdonságainak 
megismerésével kerülünk abba a hely
zetbe, hogy felhasználhassuk ezt a ti
tokzatos erőt gyakorlati céljainkra. Az 
elektrotechnika valóban igen magas 
színvonalra fejlődött anélkül, hogy 
tisztában lettünk volna az elektromos
ság lényegével s a gyakorlat nem is 
törődött az elméleti 
volt nélküle is. Ma 
sen más a helyzet. 
tudja, hogy mi az 
hát a gyakorlati 
nincs oka, hogy kerülje a lényeget, sőt 
ellenkezőleg, minden tekintetben hasz
nát látja annak, ha az elektromosság 
mibenlétéért tisztában ran s egyetlen 
egységes nézőpontból látja az elektro
technika minden kérdését.

Bizonyára mindenki szívesen veszi, 
ha a modern fizika eredményeivel 
könnyed formában megismerkedhet s 
ennek alapján minden részletében 
megérti az elektromosság tünemé
nyeit. Éppen ezért megkíséreljük eb
ben a cikksorozatunkban bevezetni ol
vasóinkat az elektromosság modern

problémával, meg 
azonban lényege- 

A fizika pontosan 
elektront osság, te- 
elekt rotechnikának

felfogásába, igyekezve arra, hogy 
semmi különösebb elméleti előképzett
séget ne tételezzünk fel.

A szinelektroinosság
Mindenekelőtt felejtsük el, amit ed

dig hallottunk az elektromosságról, a 
képzelt fluidumról, mely a drótokban 
kering s ne hasonlítsuk semmiféle 
misztikus, anyagtalan, láthatatlan va
lamihez.

elektron arurntocs

2. rajz:
Az elektronáram

Az elektromosság lényegében az 
elektron. így nevezték el az elektro
mosság legkisebb mennyiségét, az 
elektromosság atomját. Az atom szót 
ismerjük a kémiából. Az elemek leg
kisebb, többé már nem osztható ré
szecskéit nevezzük atomoknak. Ha 
azonban az elektromosság atomjairól 
beszélünk, ez még nem jelenti azt, 
hogy az elektromosság is anyag, ha
nem csak azt, hogy van egy legkisebb 
elektromos mennyiség, aminél kisebb 
nines. Ezt az elektromos atomot meg
figyelhetjük, megvizsgálhatjuk, meg
mérhetjük az elektromos töltését, sőt 
bizonyos esetekben meg is számlálhat
juk őket egyenként, úgy, hogy a leg
reálisabban létező valaminek kell te
kintenünk.

Az elektronok kétféleképpen nyilvá
nulhatnak meg: egyes kivételes ese
tekben szabadon röpködnek, mint 
anyagtól független szinelektromosság. 
legtöbbször azonban az anyaghoz kö
tötten találkozunk velük.

Amint tudjuk, ezelőtt kétféle elek
tromosságot különböztettek meg, po
zitív és negatív elektromosságot. An
nak idején tiszta véletlenből nevezték 
el az üveg elektromosságát pozitívnek.
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ii gyantáét negatÍvnek s amint ina 
már tudjuk, a véletlen bizony ostoba- 
sápot csinált, mert fordítva kellett 
volna elnevezni a „kétféle4* elektro
mosságot.

Az elektron, a szinelekt romosság 
atomja up páni s negatív töltésű s igy 
mi most kénytelenek vagyunk a lin
zit ive létező dolgot negativiliik nevez
ni, mert külön pozititv elektromossáp 
nincs.

A szabad elektron

Pusztán ii szemléltetés céljaira ve
gyünk elő egy hasonlatot a régi fini- 
dum-elmélethől. Hasonlítsuk össze az 
elektromos áramot egy vizárammal. 
(1. kép.) Középen egy csavar forog s 
iiz hajtja a vizet a nyilak irányában. 
Ha ii csavar helyébe dinamógépet, 
vagy más egyenirányu áramforrást 
képzelünk, a cső helyébe zárt vezetőt, 
a folyamat hasonló lesz.

Elektron-áramláz a vákuumban.

A dinamó azonban nem termeli az 
elektromosságot, ahogy a csavar sem 
csinálja a vizet, hanem csak arra szol
gál, hogy hajtsa a vezetőben az elek- 
trónokat, mint a csavar a csőben a 
vizet. Az elektromos áram ugyanis 
nem más, mint az elektronok áram
lása. A vezetőben elektronok mozog
nak ii gép negatív pólusától a pozitív 
felé.

Hii a vezetéket megszakítjuk, akkor 
ii negatív pólus felé eső rész végén 
össze kell gyülniük az elektronoknak. 
Mennél több gyű 1 össze, {innál na
gyobb lesz ii nyüzsgésük s mivel to
vább is igaz, hogy az „egyfajta44 elek
tromosság taszítjii egymást, iiz össze- 
sereglő elektronok végül is kiugrattak 
a vezetőből a szabadba.

Ezt a kiugrást, kisugárzást azonban 
elő kell segítenünk, ha meg akarjuk 
ügyelni. A közönséges levegőbe nem 
igen juthatnak ki az elektronok, hi
szen egy köbcentiméterben 30 millió

molekula állja útjukat. Ezt az aka
dályt azonban elháríthatjuk, lm lég
ritkított térbe tereljük az elektrono
kat. A 3. képen vázolt üveggömbben 
erős fokú vákuum van s ebbe nyúlik 
bele ii vezeték két vége. A pozitivet 
(módnak, a negati vet kátéidnak nevez
zük. A ka tód lemezalakban végződik, 
hogy nagyold) felületen gyűljenek 
össze az elektronok. Bizonyos fokú 
légrit kit ásnál az elekt ronok má r 
könnyen elszabadulnak a katodról s 
egyenes vonalban sugárzanak ki igen 
nagy sebességgel.

Az elektronok a katódcsőben bom
bázásukkal világitóvá teszik a ritka 
gáz molekuláit s ez hozza let re a eső
ben észlelt katódsugarakat. A katód- 
esőben szabadon repülnek az elektro
nok s ba eképpen függetlenítettük 
őket az anyagtól, nézzük, hogy mit 
tudhatunk meg a nagyságukról, elek
tronon töltésükről.

Anélkül, hogy a mérések módszeré
vel fárasztanók az olvasókat, egysze
rűen az eredményt Írjuk le.

A hidrogén u/ó/njának átmérője a 
milliméter t izmi I Hornod része, tehát 
lm egy millimétert tiz kilométerre 
képzelünk kinyújtva, egy atomot egy 
milliméterre nagyítottunk meg. A hid
rogén atom tömege körülbelül másfél 
kvadrilliomod gramm. Az egész föld 
tömege körülbelül két kvadrillió kilo
gramm, teliát nagyjában úgy viszony- 
lik a hidrogénatom tömege egy 
grammhoz, mint egy kilogramm az 
egész földhöz.

Az elektron tömege Lét ezred része a 
hidrogénatom tömegének. Az elektron 
átmérője százezerszerte kisebb az atom
átmérőjénél. Ha tehát a hidrogénató 
mot akkorára képzeljük felnagyítva, 
mint ii földgolyó, az elektronnak egy 
120 m. átmérőjű gömb felel meg.

A katódsugarakban szabiidon, min
den anyaghoz kötöttség nélkül áram 
la mik az elektronok s ugyanígy tud
juk kiugratni az elektronokat a rádió 
erősítő csöveiben annak a ténynek az 
alapján, hogy minden izzét fém felü
letéről is elekt ronok pattannak ki.

Következő cikkünkben elmondjuk, 
hogy milyen kapcsokat van az elek
tron és az anyag atomjai között, az
tán lepesról-lepesre haladva, a modern 
elekt rotechnika megismertet ése során
eszre lógjuk venni, bogy nines is a
világon egyéb, csak elektromosság, te
hát ba megismerjük az elektromossá
g i ,  megismertük az egész természetet.

(Folytatjuk.)
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Porszívó vasúti vágányok tisztításához
Wither M. Spring amo- 

tikai mérnök találmánya 
ez az óriás porszívódéit.
melynek az a rendelte
tése, ltod y a séd it sédé vei 
könnyen és gyorsan el 
lehessen távolítani a vas 
úti töltésen a sínek közt 
felgyülemlő salakot es 
szemetei. A vasutvona- 
lak tisztítása oly rendí
ted pénzbe kerül az ame
rikai vasutaknak. hody 
ezzel it vákuumos szívó
val évi hatmillió dollárt
lódnak medtakarititni.

A készülék, 
iinkön látható.

mint ké 
egyszerű

nyitott 
itt van

teherkocsi alváz- 
szerei ve, it szívó

szájak a sínpár edész 
szélessédét át födjük s a 
vast ad csöveken felszív- 
r.ak minden könnyehh

fajsúlyú szemetet. A szí
vást benzinmotorral haj
tott vákuum-szi vattyu 
végzi.

A  balatoni fakutya
Akik az idei kemény

télen el Iá tódat tak a be
fagyott Balatonra, min
den hizonyára érdeklő
déssel látták azt az egy
szerű szerkezetit ta- 
kutyát, und y kezihajtas- 
sál siklott it jé de n jelen
tékeny sebességgel ,s 
amellett könnyen korma

nyozhatónak is bizo
nyult.

Ez a fakutya Wtiling$- 
dorfer Istvánnak, it Ba
latoni Halászati rész
vény társasád siófoki el
lenőrének találmánya. A 
f é n y ké pü n k rő 1 n agy j á
ban látható is a hajtómű 
szerkezete. Magát ;t haj-

ást, azaz it. szánnak a 
éden vitló előbbre löké- 
ét it szán hátsó részen 
evő hedyes karó végzi, 
mely hozzáér a jéd Íz
ületéhez s helekapaszko- 
lik. A szán oldalán lat- 
lató it kézi emelővel, 
agy pedállal kinyujt- 
iató és összehúzható ol- 
ós szerkezet, mely által 
i jédbe medkapaszkodó 
:aró támpontként szol
gálva, it szán előre lökő- 
iik. Mivel az első pár 
zántalp elfordítható, ii 
a kutyát tetszés szerint 
ehet kormányozni is. 
ügy másik kiviteli alak
ja it fakutyának az, mi- 
cor pedálba jtásal mii- 
vödtetjük az ollós szer
vezetet.

A télen minden te
kintetben pompásan be
vált it balatoni fakutya, 
mint közlekedési eszköz 
épugy, mint sporteszköz 
s reméljük, hogy a jövő
ben nagyobb arányokban 
terjed el s specialitása 
lesz it téli Balatonok.
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Szabadalmazásra bejelentett találmányok
Az alant felsorolt bejelentések a f . éri április hó 15-iki hivatalos Szabadalmi

Közlönyben tn e y jelen tek.

Berendezés szenn.vesatornavizek és egyél» 
bűzös folyadékok tisztítására szellőztetés
utján. Ames Richard egészségügyi mér
nök, London, Mille Mathew William egész
ségügyi mérnök. Heywood és Bolton Jo
shua egészségügyi mérnök. Bury. 1928 má
jus 115.

Fogalmazványtartó írógépekhez soron- 
kinti továbbító szerkezettel. Aranyossyné 
Szabó Anna községi tisztviselőnő. Fadd. 
1928 junius 18.

Lángterelő kék lánggal égő beles olaj- 
lámpák lángzóihoz, valamint eljárás ilyen 
lángterelő előállítására. Aladdin Industries 
Ltd., London. 1928 július 20.

Berendezés nagy belső folyadék nyomás
nak előállítására és fenntartására. „An- 
saldo“ S. A., Genua. 1928 aug. 29.

Eljárás alumíniumnak elektrolitikus utón 
való finomítására. Aluminium Industrie 
A.-G., Xeuhausen. 1928 okt. 17.

Vízzel hűtött egymást keresztező csövek
ből álló rostély szénportüzelésekhez. Deut- 
sche Babcock & Wilcox Dampfkessel-Worke 
A.-G., Oberhausen. 1928 január 14.

Eljárás és berendezés szalagoknak fé
mekből hidegen hengerelésére. Dr. Busse 
Ottó gyárigazgató, Burgöner (Südharz). 
1928 január 21.

Berendezés ráccsal ellátott anóddal bíró 
higanygőz egyenirányítók védelmére. A.-G. 
Brown-Boweri & Cie, Baden (Schweiz.)
1928 március 10.

Akkumulátor. Bauer Jenő és Szinodies 
László géptervezők, Budapest. 1928 máj. 22.

Kombinált szlvónyomószelep légszi vaty- 
tyuk számára. Bewer Arthur gépészmér- 
nök. Budapest. 1928 szept. 20.

Kiegyensúlyozó szerkezet szabadon lengő 
szitákhoz. Boldizsár Ferenc oki. gépész- 
mérnök. Rákospalota. 1929 jan. 14.

Eljárás és szerkezet üreges üvegtestek 
mechanikai előállítására. Craig W. Char
les mérnök. Cleveland (É. A. E. A.) 1928 
február 8.

Eljárás és berendezés csekély értékű tü
zelőanyagok melegtartalmának hasznosí
tására. Continentale ,.L. & X.“ Kohlen- 
destillation A.-G., Berlin. 1928 április 3.

Élj ár ás k ü I ö nőse n v á gószerszá m ok hoz
való kemény fém előállítására. Pótbej. A 11 - 
gemeine Elektricitiits Ges. Berlin, mint a 
General Electric Co. schenectady-i cég jog
utódja, mely cég Emery G. Gilson colonie-i 
(Xew-York) lakos eredeti bejelentő jog
utódja volt. 1928 márt*. .‘11.

Lábnyomásra működtethető hang jegy lap 
forgatókészülék. Csaba Béla iró. Budapest.
1929 február 9.

Kaszálógépet kévekötő aratógéppé átala
kító kévekötő szerkezet. Chevrier Michel 
gazda, Boutei I les-Sai nt-Sebast ien. 1928 
aug. 9.

Elektromágneses mélyfúró. Dr. Dobos 
Boldizsár oki. bányamérnök, Budapest. 
1928 december 7.

Menetjegyek vagy más efélék számára 
való önműködő elárusító készülék. Eller 
Fritz mérnök. Berlin-Wansee. 1928 jan. 28.

Önműködő elárusító készülék több egy
másután bedobandó pénzdarab számára. 
Eller Fritz mérnök, Berlin-Wannsee. 1928 
július 17.

llanggorhe hordozó. Fischer Eugen tanár 
és Zeclia Ottó kereskedő, Wien. 1928 aug. 25. 
Fényhirdető oszlop üvegszekrénnyel, lég- 
só lymérővel és szivargyujtóval. Dr. Fehér 
Armand magánzó, Budapest. 1928 szept. 5.

Eljárás reklámtáblák előállítására. Fuss 
Raymond és Fuss Carl kereskedők, Strass- 
burg-Xeudorf. 1928 szept. 5.

Fűrészportüzelésü kályha. Ferkő János 
ny. ináv. főmozdony vezető, Miskolc. 1928
november Pl.

Burgonyatakaró gép. Griinberger József 
oki. gazda és Lók y József uradalmi főgé
pész, Xagyvarsány. 1928 július 13.

Burgonya fészek rakó gép. Griinberger 
József oki. gazda és Loky József uradalmi 
főgépész. Xagyvarsány. 1928 július 13.

( tknző kétoldali bevetővel bíró szövő
székeknél és markoló vezetésére. Gabier Já 
nos gyáros, Ettlingen. 1928 július 16.

Eljárás és készülék hab előállítására fő
leg tűzoltási célokra. Graaff Vilmos keres
kedő, Berlin. 1928 szept. 4.

Szivareloltó készülék. Galovits István 
szabósegéd, Budapest. 1928 szept. 14.

Készülék a szikvizes palackok töltésénél 
lefecskendezett szénsav felhasználására és 
a szénsavtartálynak teljes kiürítésére. 
Egyesült Gép- és Fémárugyárak r.-t., Bu
dapest. 1928 dec. 14.

Fényt visszatükröző világítótest. G r ie s  
'I heodor kereskedő, Hamburg. 1929 jan. 2S

Fekvőszék. Pótbej. II utter és Seb ran tz 
r.-t. sodrony-, szitaáru- és nemezposztó
gyárak magyarországi telepi», Budapest. 
1927 aug. 6.

Villamos világitásu ínozgóreklám, villa
moskocsik, autóbuszok, világító hirdetőosz- 
lopok, kirakatok es cégjeIző táblák részére.
Maszka Imre oki. gépészmérnök Budapest 
és Ormándy Ferenc magántisztviselő Pest
erzsébet. 1928 május 29.

Csapágy tok önműködő kenéssel, himbáló 
kocsikhoz. Société Internationale Isother
mes, Genf. 1928 nov. 13.
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Szétszedhető rürdötutaj.  Hirsch Károly 
gyárigazgató, Wien. 1928 szept. 7.

Éjjeli edény. Van Haelen Vilmos magán 
zó, Brüsszel. 1928 szept 25.

Csapágy tok önműködő kenéssel. Société 
internationale Isothermes, Gr en i‘. 1928 no
vember 22.

Csapágytok tömítéssel és mellső lapát 
utján való önműködő kenéssel. Société In 
ternationale Isothermos, Gent*. 1928 nov. 22.

Söriöző eljárás a malátaenzimek egy
idejű kitermelésével. Jalowetz Eduárd ta
nár és Dr. Hamburg Miksa vegyész, Wien. 
1928 dec. 12.

Berendezés elektromos váltóáramnak 
fényingadozásokká való átalakítására. Dr.
Köneinann Henrik elektrofizikus, Münster 
i. W. 1928 május 12.

Hüzelzáró szekrény könnyű folyadékok
nak a szennyvíztől való elválasztására
Kutzer Adolf mérnök, Leipzig-Stünz. 1928 
július 3.

Földiül vetési eszköz. Dr. Kaserer Her
mann és Dr. Grögor Ludwig tanárok, Wien. 
1928 aug. 18.

Eljárás főként ujságképeknek nyomtatá
sára. König János oki. gépészmérnök. Bu
dapest és Weiszkopf Jenő nyomdai gép
mester, Kispest. 1928 aug. 29.

Mechanikai kenöszerkezet golyós és gör
gős csapágyakhoz. Kertész Ferenc gépész- 
mérnök, Budapest. 1928 nov. 2.

Berendezés szekundar levegő bevezeté
sére síkrostélyt üzeléseknél. Kun Bertalan 
mérnök, Budapest és Bencze István fűtő
technikus, Pesterzsébet. 1928 nov. 24.

Többféle fényerősségű elektromos izzó
lámpa. Kutasy Viktor mérnök, Sopron. 1928 
dec. 12.

Eljárás kátrányok, kátrányolajok, ás- 
ványolajok és más az alkalmazott oldó
szerekben különböző oldhatósággal bíró al
katrészekből álló keverékeknek technikai
lag értékes frakciókra való szétbontására. 
Dr. Kárpáti Jenő vegyészmérnök, kir. kí
sérlet ügyi állomásvezetö fővegyész. Buda
pest. 1928 dec. .‘11.

Szinkronikusan forgó egyenirányító.
Koch & Sterzel A.-G. Dresden, mint Fi- 
scher Ferenc Józsid* Dresden-i lakos jog
utódja. 1928 jan. 21.

Készülék a fegyverfogások begyakorlá
sára és azok helyes kivitelének ellenöriz- 
hetésére. Lakos Elek aranykoszorus ko- 
vácsmester, Szalkszentmarton. 1928 jul. 30.

Fagykúp. Lorch u. Hamm Kommandit 
Ges., Zweibrücken. 1928 aug. 10.

Szerkezet elektromos vezetődrótoknak ki
váltképpen többszörös csövek belsejében 
szigetelő anyag segélyével való megtá
masztására. Dr. Loewe Siegmund mérnök. 
Berlin-Steglitz. 1928 aug. 17.

Absorpciós hűtőgép. Mai mi Guido es 
Bossini Raoul mérnökök. London. 1928 feb
ruár 24.

Elrendezés elektromos vezetékeknek oly 
anyagon való átvezetésére, amelyek nem 
teljesen szigetelők. Loewe Audion G. m. b. 
H. és Wienecke Brúnó mérnök, Berlin- 
Steglitz. 1928 aug. 30.

Folyadékporlasztó. Lingner Werke A.-G. 
Dresden. 1928 aug. 30.

Tánc felület. Lossow und Kiülne építészek 
cég, Leipzig és Sáchsische Broncewaren- 
fabrik A.-G., Würzen (Sa.) 1928 szept. 11.

Lapátgyürü radiális gőz- és gázturbinák
hoz, valamint eljárás annak előállítására. 
Aktiebolaget Ljungströms Angturbin 
Stockholm. 1928 okt. 13.

Kezonáló átkapcsoló. Muck Ottó oki. mér
nök, München. 1920 május 10.

Irányítható henger utak hengerelésére 
szolgáló erőmüvesen meghajtott gépekhez. 
Moelders Mátyás Gellért gyáros, Wien. 
1928 február 15.

Kuhanemückhöz való táska. Magurányi 
Sándor követségi főigazgató és Neményi 
Marcel mérnök, Wien. 1928 junius 27.

Géperejű utihengerek kocsikeretének és 
mellső hengerének kapcsolása. Moelders 
Mátyás Gellért gyáros, Wien. 1928 szept. 12.

Önműködő biztonsági gázcsap. Müller 
Mózes gyárvezető, Wien. 1928 szept. 13.

Zár dobozfedők, fiókok, postazsákok és 
hasonlók számára. Menz Hermann műszaki 
i rodat ulajdonos, Berlin - Baumsc hu lenweg 
és Krause György banktisztviselő. Berlin. 
1928 nov. 10.

Eljárás és szerszám bőrszíjak végeinek 
összekötésére. Magyar Lajos Gépszij- és 
Műszaki Bőrárugyár IL T., Budapest. 1928 
nov. 27.

Többszörös kamra légi járművekből való 
felvételek számára. Photograininetria G. 
m. b. H., München. 1927 dec. 15.

Transzformátor. Pótbej. X. V. Philips 
Gloeilampenfabrieken, Eindhoven. 1928 ja 
nuár 24.

Berendezés rádió vevőkészülékek táplá
lására és ehhez való kapcsoló. XT. V. Phi
lips Gloeilampenfabrieken, Eindhoven. 1928 
július 27.

Centrifugáló csövecske és hozzávaló ka
nál. Dr. Picker Rezső szakorvos és bakte
riológus, Budapest. 1928 okt. 4.

Javítások egymással forgó részek közötti 
összekötőherendezéseken. Pugh John Ver
non mérnök. Coventry. 1928 nov. 14.

Kötőanyag fémekhez és más ásványi 
anyagokhoz, különösen festékek és raga
szok céljaira. Kodwells Compounds Ltd., 
London, mint Rodwell Albert George 
Kathhleen-villei vegyész-, Roper William  
hajóépitő londoni és Hart Alexander John 
Campbell londoni kereskedők jogutódja. 
1928 okt. 19.
* Eljárás színes fényképezésre és hozzá

való fényszóró. Max B. du Pont Vita Co
lor Corp. Los-Angeles É. A. E. Á. 1929 
február 23.
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Eljárás fegyverzett betonból vagy vas
ból való tárgyaknak (áruknak, építőele
meknek, csöveknek stb.) előállítására. Kínul 
Boliuslav magánniérnök, Prága és Kuiní 
Frantisek mechanikus Plateniée (Morva
ország.) 1 928 okt. 16.

Sütövas-autoinata. Köhsler Frigyes ke
reskedő. Brunn a (îebirge (Ausztria.) 1928 
nov. 23.

Kémónytoldó. Kösiicr Ernő kereskedő. 
Wien. 1928 nov. 20.

Varrógéphez kapcsolt tükrös himzőkészii-
lék. Szabadíts Ödön gépésztechnikus, Pest
erzsébet. 1927 május 27.

Fogvájóadagoló. Stványai Gusztáv asz
talosmester. Somogysámson. 1928 július 27.

Eljárás és berendezés bornak hordóból 
bordóba való áttöltésére. Rapt. Staudt eég 
mechanikai műhely Mehring (Mosel.) 1928 
aug. 18.

Polctartó. Szabó József vaskereskedő. Ú j 
pest. 1928 szept 3.

Zseb-esernyő. l)r. Szabó Au donié, sziil. 
Berger Lilly magánzó, Eger. 1928 nov. 30.

Az ajtó nyitását, illetve nyitott állását 
jelző csengő. Sebőn József órás, Budapest. 
1928 aug. 9.

Eljárás útburkolatok készítésére, aszfalt, 
illetve bitunieneniulzió segélyével. Schmitz 
Vilmos Henrik vegyész, Dortmund. 192S 
okt. 3.

Eljárás útburkolatok előállítására bitu- 
íuenemulzió segélyével. Schmitz Vilmos 
Henrik vegyész. Dortmund. 1928 okt. 3.

Eljárás alkoholmentes gyümölcslevek elő
állítására. Georg Sehieht A.G., Aussig. 
1928 okt. 11.

Cipősarok. Tóth István sütőmester, Bu
dapest. 1928 szept. (I.

Készülék spirális felületű matricák meg
munkálására. Titeflex Met al hose Co. Gyári 
cég Newark É. A. E. Á. 1929 jan. 21.

Eljárás és berendezés cellulózénak és 
észteréinek a nitrálási eljárással kapcsola
tos főzésére. Thyll K. F. és Társa mérnöki 
iroda, Budapest. 1928 okt. 1(>.

Készülék kályhacsöveknek, valamint ha
sonló tárgyaknak vágására. Tönnies Hen
rik kereskedő, Lage (Németország.) 192> 
nov. 23.

Berendezés folyadékoknak. elsősorban 
tejnek ibolyántúli sugarakkal való besu
gárzására. Patent Treuhand Gos. f. elektr. 
Gliihlampen in. h. II.. Berlin. 1928 dec. 22.

Kaszálógép. Tausehek Gusztáv gyáros. 
Wien. 1928 szept. 15.

Egyesitett közbeiktatás lierefejtő- és he- 
recséplőgép. \ iszkok Pál gépész. Kondoros. 
1928 június 1(>.

Társas játék. Yályi Lajos magántiszt 
viselő, Budapest. 1928 június 30.

Eke-kapa sza bál y ózó készülék. Végh Rá 
lint kováesniester. Magyarhomorog. 1928 
okt. l(j.

Bevéső ajtózár. Vasárugyár r.-t. Sopron, 
Sopron. 1928 szept. 21.

Kályliacsö, ill. füsteső. Vnsárugyár r.-t. 
Sopron, Sopron. 1928 szept. 21.

Retesz. Vasárugyár r.-t. Sopron, Sopron. 
1928 aug. 18.

Eljárás ablakzárak fogaskerekű hajtő- 
szervének előállítására. Vasárugyár r.-t. 
Sopron, Sopron. 1928 dee. 1.

Golyófogó. Vadásztöltény-, Gyutacs- és 
Fémárugyár r.-t., Budapest. 1928 dec. 1.

Elektromos láncfonalörző. E. Th. W ag 
ner cég. Chemnitz. 1928 július 28.

Világitó rcklámkésziilék. Waldinaim Dé- 
nes kereskedő, Villány. 1928 aug. 27.

Jármű ellenőrző papirtönibtartő. Wottitz 
Manfréd és Társa fotocinkograliai műinté
zet, Budapest. 1928 szept. 17.

Kaszapenge. Zeit 1er János magánzó, Ju- 
denburg (Steiermark). 1928 sze])t. 21.

I
Szerkesztői posta:

rovatban minden megkeresésre
válaszolunk.

Nagykanizsai érdeklődő. Levelére 
már válaszoltunk. Minden nagyobb 
városban keresünk képviselőt, ki ebi 
lizetőket és hirdetőket gyűjt.

Mérnök, Miskolc. A cikkeket, lehető
leg fényképpel, szívesen vesszük és a 
leközölt cikkek után tiszteletdi.jat fize
tünk. Csakis iij dolgok érdekelnek.

Z. J. Debrecen. Vasárugyár rt. Sop 
ron.

Mechanikus. Szeged. Ne foglalkoz 
zon vele. mert úgy sem fog sikerülni. 
Abból induljon ki, hogy géppel erőt 
nyerni nem lehet, csak a befektetett 
erőt lehel átalakítani, természetesen 
veszteséggel. Ezzel sokan foglalkoztak, 
de mind olyanok, kik sem fizikát, sem 
erőmiitant nem tanultak.

Előfizető. Budapest. Ezt csak a Sí a 
lisztikai Hivatal tudja pontosan meg
mondani.

K. I*. Keszthely. Nemcsak az elöíize 
Iliknek, hanem a példányonkénti ve
vőknek is szívesen adunk felvilágosi 
fást.

Mi S Z A K I  I J D O N S A G O K  L A I M A
1* clelÓK kiadó: l )r.  Móréi Oszkár.

Szerkesztőség és k iadóhivata l :  
Budapest, M I I . ,  Rákóci i -ut  15. Tel . :  J. 3M 45.
Előfizetési ár:  egész évre  12 P, fél év re  (I I*.

Általános Nyomda IL T., Budapest,
\ I., Nagymező-utea A  nyomdáért fe le l :

Dr. l ’ j István.



K í  M ' b b D I  »*rt »»kesi t »*s c»djábó| keres, nagy
részt külföldön tartózkodó mérnök szaba
dalmakat, . tömegcikkeket. Krl esil ésekel

I loffmann“ jeligére továhhil a kiadó- 
b i val a I.

kTK l i l lOHDo kézitáska lalálmányomhoz társat 
keresek kis tökével. Munkásoknak, utazók
nak, hivatalnokoknak n»*lkülözh»*1e1 len esz
köz. Megkeresést L. (I. jeligére* a kiadóba.

I‘ IN A NSZI !{()/() K ti \ megrendelést, mely ê> \ 
hónap alatt lebonyolítható. Csakis komoly 
találmányról lehet szó. melyre érdeklődő 
van. lîeszleles ajánlatot „Bankár** jeligére 
a kiadóba kérek.

„MOTOR** találmányom kipróbálásához, esetleg 
gyártásához gyáros társat keresek. „Száza
dos** j»d igére ajánlatot kérek íi „Műszaki 
fjdonságok La pia “ k iadidii va ta Iá ha.

„/SEBŐRA ÉS VAGYONŐRZŐ ZSK11K AIMM S“
I a la I ina nyoma 1, amely régóta érzett hiányt 
pótló tömegei kk, eladnám vagy gyártási 
jogot iidtiék. Levelek „Tömegcikk Sá“
jeligére a kiadóba.

Szabadalmi vásár
( K lovaiban egy hirdetés dija 5 P.)

L A K A T O S U K  G Y Á R  keres 
mányt gyártásra, esetleg 
1 aIra. ( im a kiadtdian.

tömegcikk talál 
t orira lomba lioza

1*’t RDu/.LSI tömegcikk terjesztésére 
képviselők kerestetnek. Ajánlatokat 
roiiyi Mánk, Budapest. Ibiross tér.

v i d »; k i 
Sop-

SZÍV V ból lKRKN DKZKS pékmiihelyek. üzemek 
részér»*. Gyártási joir «dado, vairy társ ke- 
r»*ste1ik. Makkay P». Szeged.

VhUTII A l a Iv A i d  IIACSÖN ÉG találmányom 
(‘ladom vagy gyártási jogot adok. Boros A. 
bádogos Miskolc.

„BOKSZÉ Rn*‘ készülék gyártásához társat ke- 
r»*s«*k. Grenda Andor, vendéglős, Eg»*r.

SZARAI) A LM A ZOTT FORGÓ K IRA K A T A  LL-
\ ANY gyártási j«»ga »*lado. Leveleket ...I" 
üzlet** jeligére a kiadóba.

GYÓGYSZERÉSZETI K É S Z É L É K  első mintá
jának el kes/.i t »*s«*re jo berendezéssel biro 
m»*ehanikiist keres«»k. Ciniem m»‘gadja a 
k iathdi i vat a I.

P N K l .M A I I K  V KDÖK N KK saját N.vsleinám sze
rinti gyártásához nagyobb gnmmigyárral 
összeköttetést keivsek. t'im a kiadóin
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AUTOPALOTA
SCHIMALZ JÓZSEF

BUDAPEST. VII.. DOHÁNY-UTCA 22.
T I 1.KKON: J Ó Z S E I- 425

B. S. A. MOTORKERÉKPÁk

1100 Pengőtől kezdve már kapható.

Képviseletek
l .JDONSAGOK t»*r,j«*sz1 ésér»* és azok képviseli* 

lének átvételén* par ezer pengőv»d rendel- 
kező in1«dlig»*ns k»*r»*sk»*»lő kerestetik. Bö- 
v»*bbet a kiad»jban.

HÁZTARTÁSI készülék magyarországi képvi
sel »*t»'*t garant ia melleit átadom. Megkere
sést_„Bauer A. G.‘‘ jeligére a kiadóba.

P A P I R S Z A K M A B A  vágó tömegcikk magyar- 
országi gyári képviselete átadó. Cim meg- 
tndliató a kiadóban. Minta megtekint belő 
ugyanott d. n. 5—6 között.

KkP\ ISELET. Németországi tömegcikk gyár 
keres magyarországi j«'d bevezetett, kellő 
tőkével és ügynöki karral biro képviselői, 
gya rt má nyai nak t»*rjesztésére. Ajánlatokat 
„Arebimodes** jelig»* alatt továbbit a kiadó
hivatal.

É .5 RENDSZERÉ FTGOÓNYTARTÖ, mely a 
zalok «alkalmazását föhösl égéssé t«*sy.i, 
gyarország területére terjesztés végett 
ado. < ini a kiadoban.

li ii -
Ma
at-

V IZ N K Z E T É K I  csapra felszerelhető meleg 
vizet sz»dgáltató elektromos készülék, meg- 
bizbato működésű oleso szükségleti cikk 
terjesztésére külföldi gyá r  képviselőt keres. 
< im meglndhato a kiadóban. Minta iiicfítc- 
kinthető ugyanott d. n. 5—(i között.

RKKI Á M A l  TOM ATA M ÉRLEG,  díjtalanul 
mér, nagy.iövőjü roklámcikk. Képviselet át 
adásról tárgyal svájci gyár. Cim a kiadó 
hali.

iR o G I  F S Z A L A G  ntánfestökészülék, mely a 
szalagot nem engedi kiszáradni. írógép 
szakmában .aidas képviselőt ker»*s külföldi 
gyár. » im és minta a kiadóban.

G A M  M  A "
f in o m m e c h a n ik a i  gépek  és  

k é szü lé k e k  g y á ra  r.~t.

BUDAPEST,
F E H É R V  AR/ - UT  81.

T c le fo n sza m  : J. 432—20

VÁROSI ÜZLET:
/V., MUZEUM-KÖRUT 41.

WEBERESZÁTONY
fémárugyár és iivegcsiszolda

BUDAPEST, V..PANN0NIA-U. 4 c.
Gyárt : Mindennemű fém-, üvegszerkezetei, 

üvegszekrényeket, állványokat stb.
TEl EFON : MT2—2ö.

LIFT H A V E R L A N D  A N T A L
emelő- és felvonógépgyára. Budapest 

., Nap-utca 22. Telefon : József 329— 66
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A  M E G B ÍZ H A T Ó  IZ Z Ó L Á M P A

Egyedüli Speciális 
Magyar Automobilgyár

_ M a g y a r 
Á lta lá n o s
G é p g y á r

I I t .
M á t y á s f ö l d

száraz femtisztitó ruha a 
legideálisabb.

kapható :
minden droguistánál.

i NAP ALATT.VIDÉKI PEND

c

F E L L N E R  L E Ó
niüs/iiki papirgvaru Budapest, \ . Váci-ut I s/.am 

Telefon Aut 2iH— IS es Aut, 229— IS.
O z a l id  lé n y m á s o h is  ! h re d v i i  fo ly é k o n y  an go l

> l e u b e t - t u s  i s m é i  k u n h a l a .

I

Eladási központ :
Budapest, IV., Váci-utca 1. sz.

T e le fo n :  A u to m a ta  Hlí>-7.'1

LEGÚJABB IIPUSAI:
2 literes ö hengeres MAG0S1X 
1*5 literes f> hengeres MAGOIAX 
1 5 tonnás f) hengeres gyorsteher
autó.

1 tonnás gyorsteherautó. 
Betegszállító- és mentőkocsik

XöolajlkereskeáeEmi R.T. !
Budapest, V. ker., Nádor-utca 8. sz.

„ R E X “ -BENZIN
C s á s z á r o l a j
A s z f a l t

Autó-,  m o t o r -  és  k e n ő o l a j o k




