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A műhelyek okszerű világítása
Irta: Pillitz Dezső /'innerttok.

A legutolsó években mindinkább 
erősbödött a gyáriparban az a törek
vés, hogy a termelés minél gazdasá
gosabb legyen. Hogy ezt a eélt elér
jek, a legkülönbözőbb segédeszközö
ket veszik igénybe. Egyesek a mun
ka fázisok organizációjára helyezik a 
fosulyt. mások a nyersanyag jobb 
kihasználását tűzik ki célul, vagy a 
ni unkatel jesit inényt befolyásoló leg
különbözőbb behatásokat teszik vizs
galat tárgyává és ily módon igyekez
nek megállapítani azokat a feltétele 
két, amelyek mellett a munkás leg
többet és legjobbat produkálhat.

Amikor vizsgáljuk a legkülönbö
zőbb tényezőknek a munkára való be 
folyását, akkor egyszerre rátalálunk 
egy olyan kérdésre, amellyel a leg
több üzemben egyáltalában nem tö
rődtek, a riláfjitús problémájára.

Mindnyájan tudjuk, hogy a leg
több műhelyben a munka az esti 
órákban nem szünetel, hanem akkor 
éri el tetőpontját. így  minden segéd
eszközt fölhasználunk, ami a munka
teljesítményt nem engedi csökkenni, 
mert az esti órákban természetszerű
leg kisebb a munkateljesítmény. Ha 
ezt a kérdést közelebbről vizsgáljuk, 
akkor azt latjuk, hogy a munkatelje 
sitmény szoros függésben van a jó 
világítássá!. Megállapítható ugyan is, 
hogyha egy üzemnek meglévő rossz 
világítását jó világítással cser

7. rajz

ki, akkor nemcsak a teljesítmény nö
vekedik, hanem jobb a kihasználás, 
kevesebb a selejtes áru, csökken a 
balesetek száma, a munkafegyelem 
megjavul — és ami nem utolsó — a 
munkások egészségügyi állapota is 
kielégítő.

Erre vonatkozólag főleg az ameri 
kaink végeztek kísérleteket (1. ábra).

A jó világításnak nem egyedüli 
feltétele az erős világítás. Szükséges 
még az is, hogy minden esetben ki
küszöböljük a kapráztntást. A káp- 
ráztatás azáltal áll elő, hogy hirte
len nagy fénymennyiség jut sze 
minikbe, amit nem tudunk befogad
ni. Tudjuk azi. hogyha a napba né 
zünk, vagy fényszóró világit sze
münkbe, akkor dacára annak, hogy 
a világítás igen erős. nem látunk 
semmit. Ezt a káprázást ki kell kü
szöbölnünk, amit azáltal érünk el, 
hogy az izzólámpákból kijövő fényt 
nagyobb lel illet re osztjuk el, úgy, 
hogy homályos vagy tejiiveg mögé 
rejtjük el azokat. Másik mód az. 
hogy az izzólámpákat olyan belül zo
máncozott bádogból készült ernyők 
mögé helyezzük, hogy azokat a mun
kaasztalok mellett ne láthassuk 
Ilyen szerelést mutat be a 2. és 3. 
kép. A 2. képen olyan műhelyt Iá 
tünk, amelyen az általában használt 
lapos ernyők lathatok csupasz izzó 
lumpokkal. A gyalups.d, vagv más 
munkahely előtt álló munkás köz
vetlenül a fehéren izzó fonalba te
kint. Természetes, hogy ebben az 
esetben nem lát semmit, mert az 
izzólámpa kápráztatja a munkást és 
zavarja. A 3, képen ugyanezt a mű
helyt megfelelő modern világitótes 
tekkel látjuk megvilágítva, amikor 
a munkahelyről nem látni a lámpák 
fonalát. Az ilyen világítás segíti 
munkájában a dolgozót.

Igen fontos kelléke még a műhe
lyek jó világításának, hogy a v ilá 
gítás gazdaságos legyen. Â modern 
izzólámpák ezt lehetővé teszik, mert 
igen kevés elektromos áramot fo
gyasztanak, de viszont erős világi 
tast adnak. A világításra fordított
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kiadásoknak a többtermelés k 
keztében való megtérülését semmi 
sem bizonyítja jobban, mint azok a 
számítások, amelyeket erre vonatko
zólag az amerikaiak végeztek.

A  számítás alapja az, hogy min
den munkásra egy darab 100 wattos 
lámpa szükséges évente, amely át
lagban 2 órát ég évi 300 napon át. 
A  lámpa 1000 órai égés után tönkre
ment. Egy munkás naponta N órát 
és évente 300 napot dolgozik. Ez eset
ben a jó világításnak egy munkásra 
eső évi összes fenntartási költsége
0.3%-ot tesz ki. Viszont az évi mun
kabér 1080 dollár. Ebből az követ 
kezik, h gylia egy munkás naponta 
esak 3 perccel dolgozik kevesebbbet 
a rossz világítás következtében — 
mert szeme kifárad, vagy pedig 
kénytelen munkahelyét folyton vál 
toztatni — akkor olyan üzemi vesz

teségek állnak elő, melyek egy év 
alatt elérik a jó világításra fordí
tott összes kiadásokat.

Hogy a műhelyek világítását meg
felelően rendezzük be, szükséges, 
hogy modern szerelvényekbe he
lyezzük az izzólámpákat. Manapság 
a legkülönbözőbb szerelvénytipuso- 
kat ismerjük, amelyeknek egyik fíj
típusát a 4. ábrán mutatjuk be. E 
szerelvényeknél a fényforrásokból 
kijövő fény közvetlenül kerül a 
munkahelyre, vagyis nem verődik 
vissza a falakról és a mennyezetről. 
Ezeknek alkalmazása indokolt min
den olyan műhelyben, ahol nem ta 
lalkozunk fényvisszaverő felületek
kel. Például, ha a tető üvegből ké
szült, vagy a falak nincsenek fehér 
re meszelve. A szerelvények másik 
főtipasát az 5-ik ábrán mutatjuk be. 
Ezen a képen látható baloldali első
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6. rajz.

ábra mutatja az olyan szerelvényt, 
amelynél az izzólámpákból kijövő 
fény először egy fényt át nem en
gedő ernyőre jut és innen szétszó 
ródva kerül a terein mennyezetére, 
ahonnan a munkahelyre kerül. Ezt 
egész közvetett világításnak hívjuk, 
az ilyen világítást csak egész fehér 
falu és mennyezetű műhelyeknél al
kalmazhatunk.

Az egész közvetett és egész köz
vetlen világítások között átmenetek 
vannak. Az izzólámpákból kijövő 
fény egy része közvetlenül kerül a 
munkahelyre, másik része azonban 
a falakról és mennyezetről. Ezek 
az úgynevezett félig közvetett v i 
lágítást szolgáltató szerelvények, 
amelyek nagyon megfelelők, ha 
világosfalu és mennyezetű műhely 
világításáról van szó és úgyneve
zett általános világításra igen al
kalmasak. Ezen általános világítá
son kivül szükségünk van még kü
lön helyi világításra is. Ezen helyi 
világítása szerelvényeknél, amelyek
nek sokféle típusát ismerjük, nagyon 
kell ügyelnünk arra, hogy semmi 
körülmények között sem kápráztas 
sanak. Igen fontos még az, hogyha 
egy műhelyben erős helyi világítást 
alkalmazunk, elég erős legyen az 
általános világítás is. Ez azért fon 
tos, mert szemünk ugyan alkalmaz
kodni tud a különböző megvilágí
tási erősségekhez, azonban eliez idő 
kell. Mint a (>. ábrán láthatjuk, ha 
nagy világosságba tekintünk, a pu
pilla összehuzódik, viszont sötét ut
cán járva, a pupilla kitágul. Ez a 
kitágulás és összehúzódás — mint 
előbb említettük — időbe kerül, más
részt pedig fáradtságot, fejfájást stb. 
idézhet elő. Minden munkás, aki eg\

erősen megvilágított munkahelyről 
sötét sarokba tekint, tapasztalhatta, 
hogy 1 2 percig nem lát semmit.
Ezt a hibát feltétlenül ki kell kiiszö 
hölnünk, úgy, hogy a műhelynek jó 
általános világítást és kisegítő pót- 
világitásul megfelelő helyi világítást 
adunk.

Dinamit helyett vizsugár
Egy délamerikai tengerparti város 

kikötőjének szabályozásakor merült fel 
annak a szükségessége, hogy egy ki
álló sziklafokot egészen eltávolítsanak. 
A szikla tetején egy régi kolostor
épület is állt s részben ezért, túlsá

gos körülményesnek találták, hogy az 
épületét lebontsák s aztán dinamit rob
bantásokkal, apránként hordják el az 
(‘gesz sziklát. így aztán egészen eredeti 
módját találtak ki a feladat megoldá
sának. Hatalmas vizsuga rukkol támad
ták tneg a kiálló szikla alját s a viz
sugár erejével mosták annyira alá, 
hogy az egész sziklatömb beomlott a 
ti ngerbe.
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Savonius-féle szélrotor
A szél energiájút az ember már ős

idők óta kihasználja s a szélmalmok 
már az ókorban is mindenütt el vol
tak terjedve. Kz a sokak előtt idejét
múltnak látszó gazdálkodás tulajdon
képpen igen hatalmas energiamennyi
ségnek igen csekély mértékben való 
felhasználásán alapszik. IIozzávet<)le- 
ges szám it ás szerint 1 m2 felületen 
nyugvó légoszlop már egészen enyhe 
légáramlat esetében is kb. V» lóerő 
munkateljesitményt produkál, ami 1 
knr-nél kb. 110.000 HM tesz ki; erősebb
szél esetén ez a munkateljesítmény 
1,000.000 IP-ig is növekedhetik.

Kz óriási energiamennyiség gazda
ságos kihasználásának több tényező 
állott útjában. Klőször is a szél erős
sége* rendkívül változó és igy a szél 
által hajtott bármely erőmű nem ren
delkeznék kellő üzembiztonsággal; to
vábbi baj. hogy sem a régi primitiv 
szélmalmok, sem pedig a mostanában 
már több helyen felépített modern 
szélkerekek nem tudnak kb. 5 méter 
másodpercenkénti szélsebességen alul 
megindulni, illetve munkát kifejteni. 
Továbbá a szélmotor annál több szél
energiát hasznosít, minél nagyobb te- 
1 iiletet tesz ki a szélnyomásnak, ennek 
azonban határt szab az a követelmény, 
hogy a szélkeréknek viharbiztosnak 
kell lennie, vagyis a kivételesen elő
forduló nagy viharoknak is ellen kell 
állnia; biztonsági okokból tehat a szél
motort nem lehet bármily nagyra épí
teni, bármily nagy felületekkel el
látni, vagyis bármily nagy teljesít
ménnyel felruházni, mert ez a szerke
zet v iha rá 1 lóságát veszélyeztet ne*.

A helyzet tehát az, hogy noha a 
rendelkezésre álló szélenergia szinte 
korlátlan, az mégis csak igen kévéssé 
hasznosítható.

Kg y svéd feltalálóé, J. Sa vonni x-e az 
érdem, hogy oly szolmotort szerkesz
tett, mely az említett nehézségek nagy-- 
részét áthidalhatja. A S a  vonius-lele 
szélmotor ő m/sec szélsebesség helyett 
már 3 ni see szelsebessegnel megindul 
és hasznos munkát végez; ez nemcsak 
kb. 40%-kal nagyobb teljesitmenyt je
lent az eddigi szélkerekekkel es bü- 
80%kai nagyobb teljesitmenyt a regi
fajta szélmalmokkal szemben es oeim 
csak aránylagosan kisebb belekteu'Si 
költséget ugyanakkora teljesít meny 
mellett, hanem jelenti azt is, hog> az 
üzem biztonsága is kb. b0 <0%-kal fo
kozódik, mert 3 méteres szelsebesseg 
— az 5 méteressel szemben —* 
ig‘(*u gyakori es vannak \ ideki k

gondoljunk csak a tengerpartokra, 
nyitott völgyekre stb. — ahol ez a kö- 
zepes szel szinte állandóan fuj. Az ed
digi rendszerek által ténylegesen ki
fejtett hasznos munkát tehát ezen be
rendezés sokkal túlszárnyalja.

A Savonius-féle szélrotor — mely
nek nem utolsó előnye a szerkezet egy
szerűsége — lényegileg két vízszintes 
köralaku lemez közt elhelyezett két 
függőleges félhengeralaku vaslemez
ből áll, mely utóbbiak egymáshoz ké
pest S alakban el vannak tolva, úgy.

ogy közöttük 
tengelyében — egy

vagyis a rendszer 
_ / függőleges hézag

an. Kzen a hézagon fuj át a szél, 
íely az egész szerkezetet függőleges 
imgelye körül forgásba hozza, úgy, 
ogy az — megfelelő áttétellel — kii- 
>nféle hasznos munka végzésére al- 
almazható, elsősorban szivattyúk haj- 
ására, gazdasági vízellátás, öntözés, 
iztelenités stb. céljaira.
Tekintve, hogy az energiaforrás — 
szél — teljesen ingyen áll rendelke- 

ésre. ez az uj, már minden kultur- 
liamban szabadalmazott motor igen 
agy perspektívát nyújt a mezőgaz- 
asagi üzemek racionalizálása terén.
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A  madárrepülés titka
Amikor már régen megoldta a tech

nika a repülés évezredes problémáját 
és szinte már ott tartunk, hogy a kö
zel jövőben megvalósul a rendszeres 
légi közlekedés Európa és Amerika 
között, ugyanakkor még mindig azt 
kell mondanunk, hogy azt viszont ma 
sem tudjuk, hogy a madarak hogyan 
repülnek. Az aeroplán-rendszerii repü
lőgépek egészen más elv alapján álla
nak s nincs semmi közük a madár
repüléshez. A  tudósok azonban nem 
nyugszanak bele abba, hogy sikerült 
más utón megoldani a repülés prob
lémáját, mint amilyen utón a termé
szet megoldotta a madaraknál s re
pülő rovaroknál, hanem igyekszik rá
jönni a természetes repülés titkára 
is, abban a reményben, hogy még min
dig lehet majd tanulni a természettől.

A madárrepülés mechanizmusának 
komolyabb megvizsgálására eddig 
csak a kinematográfia volt az egyet
len segédeszköz, melynek segítségével 
lassított felvételeken lehetett pontosan 
szemmel követni a repülés minden 
mozdulatát. Azonban ezek a mozgó
képek sem árultak el sokat s különö
sen nem adtak felvilágosítást arra a 
kérdésre, hogy a madár hogyan képes 
aránylag nem nagy energiával fel
emelkedni a levegőbe s ott olyan 
könnyedén mozogni. A repülés mecha
nikájának kifürkészéséhez szükség 
volt arra, hogy valamilyen módon 
mérni is tudjunk a repülés közben s

ezt a szinte elérhetetlennek látszó célt 
valósította meg most három francia 
tudós, Magnan, Huguenard és Planiol 
azzal a csodálatos kis műszerrel, me
lyet képeinken bemutatunk.

Ennek a műszernek az a célja, hogy 
a madár testére erősítve regisztrálja 
a repülés legfontosabb adatát, a moz
gás gyorsulását. A kis regisztráló mű
szer mindössze 7 centiméter hosszú, 
él cm. széles, cm. magas és összesen 
55 grammot nyom, tehát egy közön
séges galamb hátára szerelve, egyál
talán nem akadályozza a repülést s 
közben a kormozott papírszalagon, 
éles kilengések alakjában leírja a re
pülés közben változó gyorsulás érté
ket, ezeknek az értékeknek a szárny
csapásokkal való összefüggését, ugv, 
hogy a diagramból rendkívül érdekes 
adatokat lehet kiolvasni a madár erő
kifejtéséről, a természetes repülés 
technikájáról.

A közölt diagram egy galamb repü
lésének kezdetéről való, mikor a ma
darat a tőidtől inastól méter magas
ságban eresztették el. Kezdetben a ma- 
dar arany lag lassan indult el, nagyon 
sii rii sza rnycsa pa sok kai. másodpercen
ként 0—8 csapással s a gyorsulása 
ebben a stádiumban olyan nagy volt. 
hogy a madár súlyának négyszeresét 
is képes lett volna felemelni a leve
gőbe. 1 erineszetesen egészén más a 
üj^^pnm a repülős későbbi folyamán, 
különösen a lebegésnél, vagv a le-

fJJ/oi'sulastHcrö szerkezetr
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A készülék a madár hátán

ereszkedésnél. A három francia tudós 
már annyira tökéletesítette a kis pre
cíziós készüléket, hogy az elrepülés 
után csak bizonyos idő múlva kezd 
működni s igy ma már elegendő dia
gramjuk van arra, hogy a repülés 
minden fázisát megvizsgálhassák, még 
hozzá szigorú matematikai alapon. 
Kétségtelen, hogy a madárrepülés tit
kaiból sokat fog tanulni az aviatika 
s egyáltalán nem valószínűt len, hogy

ha majd tisztában vagyunk a termé
szetes repülés mechanikájával, egészen 
primitívnek találjuk majd a mai re
pülőgépet s talán olyan szárnyakat 
konstruálhatunk magunknak, hogy 
pusztán izomerőnkkel is fel tudunk 
majd emelkedni a levegőbe. Annyi 
máris kétségtelen, hogy a sportolók 
nagyon sokszor sokkal nagyobb erőt 
fejtenek ki a föld színén való mozgá
suk alatt, mint amennyi elég lenne a 
repüléshez, ha tudnák utánozni a ma
darak ügyességét.

Egg repülés diagramja

Az ideális szemétgyűjtő
A nagyvárosok szemétgyűjtésének 

ügye állandóan foglalkoztatja a ha
tóságokat épp úgy, mint az orvoso

kat és a feltalálókat. A most elké
szült bécsi egy-konyhás kísérleti ház
iján egv olyan berendezést próbálnak

ki, mely rendkívül ügyesen oldja meg 
a kérdésnek azt a részét, hogy leg
alább a lakásokból úgy lehessen össze
gyűjteni az egész ház szemetét, hogy 
ne kelljen szemétládákból kosarakba 
önteni s bepiszkítani a folyosókat. 
Minden lakásból csatorna vezet a pin
cében levő központi szeméttartóhoz s 
mint képünkön látható, a szemetet 
csak be kell önteni a könnyen sza
baddá tehető aknanyilásba. Az egész 
házból összegyűjtött szemét a pincéből 
aztán zárt tartályokban távolítható el.

A világítástechnikai állomás
Vezető cikkünkben Pillitz Dezső fő

mérnök nagy vonalakban kifejtette a 
műhelyek észszerű világításának alap
elveit. Mivel természetszerűen egy rö
vid cikk keretében az érdeklődők nem 
találhatnak feleletet minden kérdésre, 
felhívjuk olvasóink figyelmét arra, 
hogy a Világítástechnika Állomás, 
Budapest, V III., József-körut 6. sz. 
alatt, a Technológia épületében min
den hétfőn és csütörtökön ő—7 óra kö
zött bárkinek díjtalanul megad min
den felvilágosítást.
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Az orgánium
Feltűnést keltő magyar találmány az orgonakészités terén

A napilapok részletesen beszámoltak 
a legutóbbi napokban Kastyák Ferenc* 
rendkívül érdekes és figyelemreméltó 
találmányáról, arról az ujrendszerii 
orgonáról, melyet Orgánium névvel 
fognak forgalomba hozni. Közel tiz 
esztendős kísérletezés eredménye ez a 
most már tökéletes hangszer, melynek 
rendkívül nagy előnyei vannak a régi 
orgonák felett.

Mivel a külföldi sza
badalmaztatás egy része “
még csak most van fo
lyamatban. egyelőre még 
nincs módunkban részle
tesen ismertetni Kastyák 
orgona si ltjának minden 
technikai részletét s csak 
nagyjában vázolhatjuk 
a nagy horderejű talál
mány lényegét.

Az eddig használatban 
levő orgonasipok hosszú 
csövek alakjában készül
tek. melyekbe alulról fúj
tatták bele a levegőt.

lik — kis méretűek, olcsón gyártha
tók, kevés helyet foglalnak el. köny- 
nyen szál lit hatók s (‘mellett a nagy 
orgonák Bourdon-sipjainak minden 
hangszinezetét és erősségét ki leltet 
velük hozni.

Az orgánium sípjai nem feltétlenül 
egyenes cső alaknak, hanem tojásdad. 
vagy köralaknak, amiken a befujta- 
tott levegő nemcsak keresztülhalad.

hanem cirkulálásra van 
kényszerítve, ami által a 
hang a sip belsejében 
jelent éken y (Mi megerősö
dik s igy sokkal kiseb!»
sipméretek mellett is el 
lehet érni a megfelelő 
hangerősséget.

A Kastyák-féle sípok
kal felépített orgona alig 
nagyobb a közönséges

A Kastyúk-féh
urfjáni uni

ami a csövön végighaladva, annak 
felső végén távozott. Ezeknek a sípok
nak az a hátránya, hogy a befujtatott 
levegő keresztülszalad rajtuk, tehát a 
kellő hangerősség elérésére nagy mér
tékben kell készíteni őket. Ennek kö
vetkeztében az előállításuk igen költ
séges és nagy anyagpazarlással jár. 
Még nagyobb hátrányuk a régi orgo- 
nasipoknak, hogy nagy helyet foglal
nak el, hiszen a legmélyebb basszus- 
sipok öt-hat méter hosszúak s ennek 
következtében nehéz a szállításuk és 
általában az egész orgona felépítése.

Az orgánium sípjai — a Kastyák- 
féle találmány lényege a sípokban rej

harmóniunmál, tehát az 
egész hangszer könnyen 
szállítható, nem igényel 
na gy obbsza há su 1 »eé p i -
tést, aminek következté

ben természetesen az ára is messze 
marad a nagy orgonák, magáno
sok szamara szinte elérhetetlen árá
tól. Az orgánium számára nem kell 
nagy hely, tehát lakásban is felállít
ható, ami mindenesetre sok hivet fog 
szerezni a hangszerek királyának, az
orgonának.

Mr-Kast vak Ferenc találmányát a h_ 
nevesebb orgonámíivészek s a legkitű
nőbb 11 a n gsze r sza k é r t ő k vizsgált á k
meg s mindazok, akik látták és hal
lották, nagy jövőt jósolnak a talál
mánynak, mely a szó szoros értelmé
ben forradalmi újítást jelent az orgo
na készítés mii vészét ében.
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Épül Havannában az első Claude-Boucherot-
rendszerü tengeri erőműtelep

Körülbelül két esztendővel ezelőtt az 
egész tudományos világban nagy fel
tűnést keltett Claude és Boucherot, 
francia mérnökök találmánya, az ala- 
csonyfeszültségü gőzturbina, mely el
sősorban arra nyitott meg igen érde
kes lehetőséget, hogy fel lehessen hasz
nálni az óceánok víztömegeiben rejlő 
hőenergiát. A  találmánynak az a lé
nyege, hogy a gőzturbina akkor is ha
tásosan képes átalakítani a hőener
giát munkává, ha a gőz feszültsége 
mindössze néhány század légköri nyo
más, vagyis ha a vízgőz hőfoka pél
dául 30 Celziusz-fok körül van, a sii- 
ritőé pedig négy fok. A harminc fokos 
viz természetesen csak nagyfokú lég- 
ritkitásnál válik gőzzé, de mikor át
megy a négy fokos, természetesen szin
tén erős ritkitásu síiritőbe, az áram
lás sebessége eléri az ötszáz méter má
sodpercenkénti sebeséget s közbeikta
tott turbinát ötezer fordulattal hajtja.

A felfedezés gyakorlati, érékét abban 
látták a feltalálók, hogy ha nagy ará

fim  «

A Chmde-Bouchcrot tenqeri erőmütelep forrt

n> okban is sikerül megépíteni ilyen 
alacsony feszültségű gőzturbinákat, ak
kor ezzel nagyon egyszerűen lehet 
olyan energia fejlesztő telepeket létesí
teni a tengereken, vagy a tengerpar
tokon, melyeknél nincs szükség drága 
tüzelőanyagra, mert felhasználhatjuk 
a természetben adódó hőfokkülönbsé
geket, például azt, hogy a nagy ten
gerek vize nagy mélységekben 4 fok 
körül van, inig a trópusi vidékeken a 
viz szilién átlagban 30 fokos a viz. A 
felszíni 30 fokos viz el párologta t ható 
két század légköri nyomás alatt, tehát 
a kazánt nem fűteni kell, hanem ilyen 
légritkulást tartani fel benne. A süri- 
tőt a tengerfenékről felszívattyűzött 
viz hüti. Ezt a hideg vizet úgy kap
hatjuk meg a tenger szintjén, hogy 
egy körülbelül ezer méteres csövet 
eresztünk le a tenger mélyére s ezen 
keresztül szivattyúzzuk fel a fenék 
hideg vizét. A felszivattyuzás csak 
kezdetben kerül munkába, mihelyt már 
feljött alulról a hideg viz, a közlekedő- 
—. — edények törvénye szerint

folyton feljön a tovább i a li
bán a lenek vize a tenger 
szintjéig.

Claude és Boucherot fel
fedezése első pillanatban 
túlságosán is nagyszerűnek 
látszott, hiszen csaknem azt 
jelentette, hogy félig in
gyen tudunk majd energiá
hoz jutni, legalább is a tró
pusi vidékeken, értékesít
vén a Napnak a tengerek 
vizének felmelegítésére el
pazarolt óriási mennyiségű 
hősugárzását. Amikor ilyen 
fantasztikus aránvokkal ke
csegtető f e l f e d ezés rő l hall 
a tudományos világ, nehe
zen tud megszabadulni at
tól az aggodalomtól, hogy 
valami számítási hiba csú
szott be az elméletbe, ami 
csak a kipróbálásnál derül 
ki. Különösen valéjszinüt- 
lennek látszott a Claude— 
Boucherot-tervnél az, hogy 
lenn lehessen tartani azt a 
nagyfokú vákuumot a ka
zánban es a süritöben, ami
re szükség van s ha igen. 
akkor is nem emészti-e fel 
ennek a vákuumnak a fenn
tartása, valamint az egyéb 
mellékszolgáltatás azt az
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Az Ougréc Marghage-gyárban felállított kísérleti turbinatelep, mely igazolta
Claude és Boucherot találmányát

energiát, amit a berendezéssel általá
ban nyerünk.

A kérdést természetesen csak a gya
korlatban lehetett eldönteni s ezért a 
feltalálók elhatározták, hogy megépí
tik az első ilyen erőműtelepet. A kí
sérletet a belga Ougrée-Maryhaye- 
gyárban végezték el, mesterségesen 
hozva létre ugyanazokat a viszonyo
kat, amikkel a tengeri erőműtelepnél 
kell számolni. A hideg vizet a Meuse 
folyó szolgáltatta, a meleget a gyár 
hűtőiből kijövő 14 fokos viz, melyet 
forró gőzzel melegítettek fel annyira, 
hogy húsz fokkal melegebb legyen a 
folyó vizénél. Ez a 20 fokos különbség 
lesz jelen az óceánok vizénél is állan
dóan és korlátlan mennyiségben. A 
kísérleti telep, melynek fotográfiáját is 
módunkban van bemutatni, óránként 
nyolcszáz köbméter vizet „dolgozott** 
fel s egy 75 lóerős turbinát hajtott. A 
kipróbálásnál jelen voltak a francia 
tudományos akadémia tudósai is és 
mikor megindultak a szivattyúk, min
den az elméleti meggondolások igazo
lásaként folyt le. A turbina valóban 
megindult percenként 5000 fordulattal 
s kiadta a számított 50 kilowattnyi 
energiát. Már négy fok hőmérséklet

különbség mellett is elindul a turbina 
s a hatásfoka 80%.

A segédszolgáltatásokhoz s 
energia, vagyis a szivattyúk működ
tetése és a viz gáztalanitása alig har
madrészét teszi ki a nyert energiának.

Claude és Boucherot ez év tavaszán 
kezdték el a leirt kísérlet sikere alap
ján Havannában az első nagy erőmű
telep felépítését s mivel minden való- 
szili iiség szerint semmi akadály nem 
merülhet fel, csakhamar működni is 
fog az első komoly energiatelep, mely 
hasznosítja a Na]) hősugárzásának 
eddig kilátástalanul kárbaveszett je
lentékeny részét.

Kiállítások: Május 15.— szeptember 
végéig, Drezda: Reisen und Wandern. 
— Junius 4—9. München: 35-ik német 
mezőgazdasági vándorkiállítás. — Ju
nius 15—szeptember végéig, Breslau: 
Lakás és műhely. — Julius 25—október 
15. Essen Ruhrvidéki kertészeti kiálli- 
tás. — Október 26—november fi. Frank
furt a M.: Nemzetközi szakácsnuivé- 
szeti kiállítás. — November, Berlin: 
Nemzetközi automobilkiállitás.
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Praktikus jégszekrény Az utcamosás
Közeledik a nyár. amikor mindenki 

kiváltja a hüs italt s amikor minde
nütt probléma az italok rendszeres 
hűtése. Különösen nehéz a helyzetük 
az utcai árusoknak, akik a limonádé
jukat, málnaszörpöket csak hidegen 
tudják eladni s a dolog természete sze
rint legtöbb esetben nincs módjuk 
nagy jégszekrényt használni s gondos
kodni egész napra való jégről. Első
sorban tehát az utcai árusok örülhet
nek a képünkön bemutatott hütő szek
rénynek, melynek megértéséhez nem 
is kell sok magyarázat. A jég a közé
pen van s az üvegeket félkör alakú 
nyilasokba lehet betolni jobbkéz felől. 
A hideg ital baloldalt kerül elő s ami
kor egy palackot kivettünk, a követ
kezőket betolhatjuk jobb felől, egy
úttal felnyomva az egész sort a ki
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vevő nyílásig. Az árus mindig tudja, 
hogy van-e hűtött itala, hiszen csak 
akkor fér hozzá, ha a csatorna tele 
palackkal.

Ez az érdekes készülék nemcsak ut
cai árusok számára célszerű, hanem 
kávéházak számára, sőt magán he
lyen is, ahol például nagy vendégség- 
esetén állandóan szükség van palac
kok sorban való heh ütésére.

Visszaemlékezve a békebeli Buda
pest utcáin járó locsolókra, eszünkbe 
jut, hogy mennyivel többet ért a vas
tag vizsngárral való locsolás, mint a 
mai, bár minden tekintetben módéin 
öntöző kocsikkal való futólagos végig- 
s priced és.

Az utcák tisztántartása elsőrendű 
szükséglet a nagyvárosokban s ezt 
csak úgy lehet elérni, ha bőséges víz
zel mossák fel úgyszólván az egész 
utcát s nemcsak meglocsolják egy ki

csit. ami ugyan pár percre leköti a 
port, de egyáltalán nem távolítja el. 
Parisban nem takarékoskodnak any- 
nyira a vízzel, mint képünkön látjuk, 
hanem még a járdákat is alaposan 
felmossák.

Nagyon kívánatosnak tartanánk, ha 
minálunk is kötelezővé tennék ezt az 
utcamosast, legalább is a járdák rend 
szeres felmosását, mert csak végig kell 
menni az utcán s szabad szemmel 
megallapíthatjuk, hogy mennyi piszok 
van mindenütt, ami mind igazi meleg 
agya minden fertőzésnek.



Motoros írógépek
Az irógéptechnika fej

lődésében el kellett követ
keznie annak a lépésnek, 
hogy a billentyűk leüté
séhez szükséges erőt mo
tor szolgáltassa, aminek 
különösen akkor van 
nagy jelentősége, ha 
egyszerre több kópiát ir

a gép, tehát meglehető
sen nagy erővel kell le
ütni a billentyűket, hogy 
az Ötödik, tizedik kópia 
is olvasható legyen. 
Ilyen motoros Írógépet 
szerkesztett legújabban 
a Mercedös-gyúr. Mint
képünkön látható, egé

szen kis villamos-motor 
van a gép mellé szerelve 
s ez végez minden tény
leges munkát az Írásnál. 
A billentyűkhöz csak 
egészen könnyedén kell 
hozzáérni, mert a szere
pük nem egyéb, mint a 
kontaktus kiváltása s a 
többit elvégzi a motor. 
A motort be lehet állí
tani különböző erősségű 
ütésre s természetesen 
biztosítva van az is, 
hogy akár egy példányt
ir a gép, akár húsz kó
piát készit, mindenkor 
minden billentyűt egy
forma és egyenletes erő
vel üt le. Ugyancsak a 
motor végzi a váltást, a 
kocsi visszavivését, az 
aláhúzást is, úgy, hogy 
a gépírás semmiféle fá
radsággal nem jár többé
az iró számára.

Valószínű, hogy a mo
toros Írógép nagyon rö
vid idő alatt el fog ter
jedni és kiszorítja a 
most már kézi Írógépnek 
nevezhető régi tipuso-

Egy tökéletes takaréktüzhely
Részletes vázlatban mutatjuk la* ol

vasóinknak Schiller Pál pitvarosi 
épület- és géplakatos szabadalmazott 
takaréktűzhelyét, mely egyszerű szer
kezete mellett igazán hivatva van 
arra, hogy elterjedjen a háztartások
ban. A tűzhely főelőnye a tüzelőanyag 
gazdaságos kihasználása. Sütőterei a 
középen vannak, úgy, hogy a füstgá
zok minden oldalról melegítik őket, 
mindkét sütőtér hőfoka szabályozható

egymástól függetlenül, a főzőlap és a 
felső alatt elhelyezett víztartó állandó 
melegvizszolgáltatást végez, csapon 
keresztül nyervén a vizet mindkét víz
melegítő üstből. A tűzhely könnyen 
összeszerelhető, falai csavarokkal van
nak összekötve s minden alkatrésze a 
zománcozás után állítható össze.

A kályhagyárak figyelmébe ajánl
juk ezt a találmányt, melynek szaba
dalmát a feltaláló eladja, illetve gyár
tási engedélyt ad.

ó s $ l€ Í(o ? o e j o

Xeren-fm

1 m m ®  1
f -  M 

Sün
r  OQOOOCO J

Í 9 1
louait r
* 3*0011 jj|

r - - i á r ,

B



14 MŰSZAKI ÚJDONSÁGOK LAPJA

(2) Modern elektrotechnika
Vezetők és szigetelők

Az anyag és az elektromosság kö
zött sokkal szorosabb a kapcsolat, mint 
gondolnánk a puszta látszatból, hiszen 
a régi fizikában egészen külön fogal
mat jelentett az anyag és az energia.

Azt már mindenki tudja, hogy az 
anyag legkisebb részecskéit atomok
nak nevezzük. Minden elemnek egy
más között egyformák az atomjai, 
azaz azok a legkisebb részei, melyeket 
sem fizikai, sem kémiai utón nem lehet 
apróbbakra bontani. Az egyes kémiai 
elemek Összes atomjainak egyformák 
a tulajdonságai. A hidrogén atomjai 
az egész világon ugyanazok s épugy 
viselkednek, akár a Napban vannak, 
akár a földön, akár szabadon a termé
szetben, akár a laboratóriumainkban. 
Elektromos szempontból az anyag ál
talában semleges. A borostyán is csak

alakú pályában kering egymás körül. 
A pozitív és negativ elektromosság is 
ilyen erővel vonzza egymást, tehát az 
elektron ellipszis alakú, első közelítés
ben köralaku pályán mozog a köz
ponti. aránylag nagy tömegű proton 
körül.

Ma már pontosan tudjuk minden 
egyes kémiai elem atomjáról, bogy 
hány elektron kering benne. A hidro
gén atomjában például egy, az urá
niuméban kilencvenkettő. S ezek az 
elektronok nem össze-vissza keringe
nek a mag körül, hanem a tapasztalat 
szerint igyekeznek nyolcad magukkal 
egy-egy rétegbe. illet re körbe sora
kozni. Minden elem atomjáról tudjuk, 
hogy hány elektron kering benne s 
milyen rétegekben csoportosulnak a 
mag körül.

r ,r ti *
♦
*
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Az aluminium atomjának és ionjának
szerkezete

akkor lesz elektromos, ha dörzsöljük. 
Ezen az alapon régente azt hitték, 
hogy az anyagnak nincs is semmi köze 
az elektromossághoz, pedig ezt a sem
legességet egészen másképen kell ér
telmezni. Nem annyit jelent, hogy az
anyagban, helyesebben az atomokban 
egyáltalán nincs elektromosság, liá
néin azt, hogy rendes körülmények 
között egyensúlyban van bennük a 
pozitív és a negativ elektromosság.

Az elektromosság az atomokon belül 
van mégpedig természetesen elektro
nok alakjában. Minden egyes atom 
külön-külön egy-egy miniatűr nap
rendszer, melyben a bolygók az elek
tronok. a központi Nap pedig a pozi
tív töltést képviselő mag, mit proton
nak nevezünk. Ebben a pozitív mag
ban van koncentrálva az atom egész 
valóságos tömege s ekörül keringenek 
az eletronok, mint parányi bolygók. 
Az égitestek mozgásának tanulmányo
zása mutatja, hogy ha két test között 
vonzó erő hat, mely a köztük levő tá
volság négyzetével fordítva arányos, 
akkor a ke*t test általában ellipszis

A kén atomjának és ionjának
szerkezete

Az ismert kilencvenkét elem 
válasszunk egy vezető és egy szigetelő 
anyagot, természetesen az egyszerűb
bek közül, például az alumíniumot és 
a ként.

Az aluminium atomjában Ki elek
tron kering három rétegben. A legbel
sőben 2. a középsőben 8, a külsőben .‘1. 
Szinte érezzük, hogy ez a külső .‘1 lóg 
a levegőben, mert, mint említettük az 
anyag nyolcasával szereti összegyűj
teni az eletronokat. A .‘1-ból könnyeb
ben lehet semmi, mint 8, tehát az alu
minium atomjai közül a külső .‘I nyil
ván könnyen leszakítható róluk.

Ha ez a külső három elektron lesza
kad az atomról, akkor az aluminium 
atomjából aluminium-ion lesz. Az 
ionban'természetesen csak 10 elektron
van. mivel pedig a magnak eredetileg 
M egységnyi pozitív töltése volt, nyil
vánvaló," hogy a három eletronnyi 
hiány következteben az aluminium-ion
pózt fit' elektromosságot kell hogy mu
tasson. Ez pozitív elektromosság, 
amint latjuk, tulajdonképen hiányt je
lent s ezert bosszankodhatunk, hogy
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annak idején fordítva nevezték el a 
kétfélének képzelt elektromosságot.

Nézzük már most a kén atomját. A 
közönséges sárga kén atomjaiban 16 
elektron kering ugyancsak három ré
tegben. A  belsőben 2, a középsőben 8, 
a külsőben 6. Ezek is egyensúlyban 
vannak a mag 16 egységnyi pozitív 
töltésével. A külső réteg azonban lé
nyegesen különbözik az aluminium 
atomjától. Hat közelebb vau a nyolc

hoz, mint a semmihez, tehát itt az 
lesz a hajlandóság, hogy a külső ré
teg hat elektronja kiegészitődjék 
nyolcra, még két elektront \ szíva ma
gához a környezetből. Ha ez a két 
pót-elektron megvan, a kén atomjából 
kén-ion lesz, mely nyilvánvalóan ne
gatív töltést mutat kifelé, lévén két 
fölös elektron benne.

(Folytatjuk.)

R Á D I Ó
Modern vevőkészülékek

Irta: Spiegel István, 
a Philips-gyár mérnöke.

Az a hatalmas lendület, amely a 
rádiótechnika fejlődése terén az előző 
években bámulatra ragadta a rádió
val foglalkozókat, meglassudott és ma 
azt lehet mondani, hogy elvileg uj 
kapcsolások már nem igen fognak 
napvilágot látni. A kapcsolás-technika
nyugvópontra jutott.

Másrészt azonban konstruktív szem
pontból óriási haladást lehet észlelni.

A kezelést minél egyszerűbbé, minél 
biztosabbá tenni és emellett az alkal
mazott csövek számát lehetőleg redu- 
kitin i, szóvá 1 minél ökonomikusam m 
tenni az üzemet, ez az uj jelszó.

Kézenfekvő gondolat volt, hogy a 
csövek teljesítményét, emeljék. Es 
tényleg, egymásután jelentek meg. a 
piacon az olyan csövek, amelyek mind 
nagyobb és nagyobb teljesitmen\ t 
szolgáltattak. A cső meredeksége szin
te hihetetlen módon megnovekedett. 
Hasonlítsuk csak össze az alig néhány 
öves csövek meredekségét a mosta
niakkal és az arány 1:16.

Hálózati készülék

Azután következett a csövek többi 
tulajdonságainak megjavítása.

Az erősítési tényező, a belső ellen
állás, mind nagyon fontos a cső telje- 
sitményére. Ebből a szempontból szinte 
korszakalkotó fordulatot jelentett az 
árnyékoltrácsu csövek megkonstruá- 
1 *1 TT, pwnvpk íi7. erősítési technikát

Egy helyi vételre szolgáló hálózati
készülék lámpái

ddig megvalósíthatatlan tökéletes
égre emelték.
Az árnyékoltrácsu csövek teljesít lilé

ivé messze felülmúlja az eddigieket, 
gy tehát érthető, ha az eddig használt 
okcsöves készülékekkel szemben mind- 
nkább tért hódit a kevés csővel dol
gozó, modern készülék.
Ha egy árnyékoltrácsu csőben képe

ik vagyunk több csőnek az erősitését 
koncentrálni, ez nemcsak a készülék
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gazdaságosságát jelenti, hanem egy
szersmind az elérhető erősítés tokozá
sát is. Hiszen minden rádiós előtt is
meretesek azok a majdnem leküzdhe
tetlen nehézségek, amelyek pl. több- 
fokozat n rá dióf re k ve n ci aerősi t ésn é l
előállnak. Ezt eddig a mindenféle mii- 
fogással és nagy nehézségek árán 
tudták csak keresztülvinni.

A fejlődés nemcsak ilyen irányban 
haladt. A mellékesnek látszó, de a ké
nyelmet és főképen üzembiztonságot 
jelentő segédeszközökre is kiterjedt a 
fejlődés. Pl. az áramszolgáltatás kér
désére.

Hogy mit jelent az izzitóakkumulá- 
tort jókarban tartani, azt hiszem, 
mindannyian, akiknek rádiójuk van. 
tudjuk. Hogy éppen akkor merülnek 
ki. amikor legnagyobb szükség van 
rájuk, ez már szinte közmondásos. Az 
anódak kuni ulátor helyettesítésének 
kérdése már elég hosszú ideje tökéle
tesen megoldódott. A modern anódké- 
sziilékek nemcsak helyettesitik az ak
kumulátort, hanem lényegesen jobb 
eredményt is adnak, minthogy a nagy
teljesítményű csövekhez szükséges fe
szültségeket is szolgáltatják, amelyek 
anódakkumulátor használatánál csak 
nagy költséggel érhetők el. Ez ismét 
az ökonómia, a gazdaságosság jegyé
ben áll. Az üzembiztonság pedig — 
természetesen — semmi kívánnivalót 
nem hagy hátra.

A következő lépés az izzitóakkumu- 
látorok okozta gondokon segített. A 
kistöltő ma már automatikusan rend- 
bentartja az izzitóakkumulátort. 
Egyetlen gombnak elforditása üzembe
hozza a vevőkészüléket, az anódkészü- 
léknek feszültséget ad. az izzitóakku
mulátort rákapcsolja a vevőkészülék
re. — Ha vége a vételnek, csak vissza
forgatjuk a gombot: az a nőd feszültség 
megszűnik, az izzitóakkunmlátor a 
vevőkészülékről lekapcsolódik, és rá
kapcsolódik a töltőkészülékre és nyu
godtan addig tölt. mig újra nem hoz
zuk üzembe a vevőkészülékünket. Mert 
a töltőáram tulajdonképpen az elhasz
nált energiát pótolja, de nem tölti túl 
az akkumulátort.

A haladás itt nem állt meg. Az 
utolsó lépés volt, hogy az izzóakkumn- 
látort is kiküszöbölték. A modern cső
technika lehetővé tette a váltóáram
mal izzított csöveket. E lépést — ter
mészetesen — hosszú kísérletek és pró
bálkozások előzték meg, mert amilyen 
hasznos a csövek nagyfokú erősítése, 
oly veszélyes is: hiszen nemcsak a ze
nét erősiti. hanem erősiti a zavarokat 
is, amelyek a vevőkészülékbe behatol
nak. Így a váltóáramú izzitás csak a 
legtökéletesebb konstrukció mellett al

kalmazható anélkül, hogy a váltóáram 
bugása bele ne kerüljön a vevőkészü
lékbe és ott, sokszorosan felerősödve,
ne zavarja a vételt.

Ma már rendelkezünk ilyen tökéletes 
csövük fölött. És itt ismét segítségünk
re jöttek a modern, nagy erösitésii 
csövek fölött. És itt ismét segítségünk 
kozat van. annál inkább előáll a váltó
árama bugás veszélye.

A modern jelszó: „Mindent a háló
zatiadé Képünkön ilyen készüléket 
mutatunk be. E kép egy Philips-féle 
helyi-vevőkészüléket ábrázol. Alig na
gyobb egy anódkésziiléknél és minden 
szükségest magában foglal. Benne van 
az anódkésziilék, izzító transzformátor, 
egyenirányító és vevőcsövek, a han- 
goló-rendszer. Még csak antenna sem 
kell hozzá, csak a hálózati konnektor
ba kell helyezni a dugaszt és a ké- 
sziilék teljes hangerővel, a legtökéle
tesebb hang visszaadássá l működ i k.

Kell-e ennél nagyobb kényelem /! Ha 
visszagondolunk az „őskori44, 2—3 év 
előtti, nehezen kezelhető és a legkriti
kusabb pillanatban föltétlenül mindig 
csütörtököt mondó vevőkészülékekre, 
akkor bizony nehezen hisszük el. hogy 
ezt a nagy fejlődést, ily rövid idő alatt
éltük át—

••MeolepeiÉsi larloaallunk Önnek!
A Nemzetközi Arumintavásár idején

a vásár látogatói a

TUNGSRAM
BÁRIUM CSÖVEK

ÁRÁBÓL
7

\  X VASÁRI
ENGEDMÉNYT

KAPNAK

A Műcsarnokban levő

Tungsram - Kiállítás
termében átveheti azoknak a budapesti 
cégeknek a névsorát, melyeknél a kedvez

ményes áru csövek beszeiezhetők
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a u t ó m I L
A négyhengeres és hathengeres Citroen

A  C <>, Ji hathengeres Citroen ko
csi n legtökéletesebb modern autók 
egyike, melynek elasztikus motorja, 
erős konstrukciója és elsőrendű ké
nyelme a magyarázata annak, hogy 
a legkedveltebb kocsik közé tartozik. 
A teljesen acélból készült karosszéria 
külön érdekessége az uj típusnak. A  
nyomtáv növelésével kényelmessé 
vált a karosszéria, mely hatvan cen
timéterrel lett alacsonyabb, annak 
ellenére, hogy a belső magasságát 
csökkenteni kellett volna. Ezt az
által érték el, hogy úgy a szekrényt, 
mint az üléseket az alvázra magára 
erősítették lel, aminek következté
ben lényegesen könnyebb is lett a 
karosszéria súlya.

A hathengeres C (> furata 72 mm, 
lökete 100 mm, hengerűrtartalma 
2.442 liter, az adólóerők száma 10, az 
etTektiv lóerőké 45, maximális 4000 
fordulatszámmal. A hűtést centrifu

gális szivattyúval és kétszárnyu ven
tilátorral 2100 négyzetcentiméter fe
let ü hűtő végzi. A  sebességváltó tel
jesen zajtalan, az öninditó a lendítő 
kerékkel egybeépített koszom kereket 
hajtja meg. Csukott karosszériával 
si kon 105 kilométer óránkénti sebes
séggel halad, mely azonban felfo
kozható 115 kín ig is.

A  hengerek számától eltekintve, a 
hathengeres Citroennel egyenrangú 
konstrukció a négyhengeres C 4 is, 
mely a 4—5 üléses Berline és a 0—7

ses Familiale típusok alakjában 
kerül forgalomba. AIind a kettő épp 
oly tökéletes, mint a C 0.

A Citroen-gyár magyarországi ve
zérképviselete a Gépkocsi Import 
Részvénytársaság Budapesten. Köz
ponti irodái és raktárai VII., Ilka- 
utca 25—27. sz. alatt vannak, városi 
mintaterme pedig 1V., Kigyó-utca 
4—(i. sz. alatt.

Sárvédő autók számára
Franciaországban kötelezővé tették, 

hogy az autókat felszereljék olyan 
sárvédőkkel, melyek megvédik a járó
kelőket és az ut mentén levő házakat 
a sár szétfröcskölésétől. Ez az intézke
dés mindenesetre nagyon hasznos, mert 
a gyorsan haladó autó kereke messze 
fröcsköli szét a sarat s a gyalogjárók 
nem igen tudnak előle elmenekülni, 
különösen esős időben. Az autógyárak 
maris egész sor különféle ilyen sâ rvé
dőt szerkesztettek, amiknek egy példá
ját mi is bemutatjuk. A sárvédőnek 
csak a kerék alsó ötöd-hatod részét 
kell eltakarnia, de egészen a föld színe 
mentén s akkor ha bele is zökken az 
autó a sárba, vagy pocsolyába, a pi
szok nem fröccsen szét.

A bemutatott sárvédő a kocsi tenge
lyére van felszerelve s természetesen 
minden kocsira s minden kerékre kü
lönösebb nehézség nélkül ráerősit hető.

Valószínek tartjuk, hogy a francia 
hatóságok példáját mindenütt követni 
fogják s az autósok ez által is bizto
síthatják maguknak a gyalogjáró kö

zönség rokonszénvének 
sét.

megnövekedő-
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A  Velie-autók huszesztendős jubileuma
A világhírű angol Velie-gyár egész 

fejlődése típusa az angol ipari fejlő
désnek. Azelőtt kocsigyár volt s gyárt
mányai úgy szépség, mint tartósság 
és kényelem szempontjából versenyen 
kivid álltak az angol piacon. Húsz 
esztendővel ezelőtt tért rá a kocsigyár 
az automobilgyártásra s a régi nevé
hez hi ven kezdettől fogva arra töreke
dett, hogy az uj téren is tökéleteset 
és előkelőt adjon, mint azelőtt a búi
tokban. A Velie-gyár célja ugyanaz 
maradt: olyat készíteni, ami kielégíti 
a legnagyobb igényeket is.

A buszesztendős autógyártás ünne
pére jelent meg a gyár legújabb tí
pusa, a Velie 8—88, mely igazán re
mekbe készült alkotása a gyárnak. 
Egy pillantás a kocsi képére s min-

S c h m a lz  Józse f
B u d a p e s t ,  VII . ,  D o h á n y  u tc a  2 2 .  sz

T e l e f o n :  J ó z s e f  425—68.

Velie kocsik
v e z é r k é p v i s e l e t e

AUTOPALOTA
SCHMALZ JÓZSEF

BUDAPEST, VII., DOHÁNY-UTCA 22.
T E L E F O N :  J Ó Z S E F  425-68.

m o t o r k e r é k p á r

1100 Pengőtől kezdve már kapható.

denkit meglep az elegáns vonalveze
tése, a pompás, fényűző kivitel. A Ye- 
lie-kocsik emellett azonban mindenek
előtt egy olyan előnnyel rendelkeznek, 
amiben egyetlen másfajta luxuskocsi 
sem tud versenyezni velük és pedig 
azzal, hogy aránylag olcsók. Olcsósá
guknak köszönhetik azt, hogy Angliá
ban egyre nagyobb népszerűségnek ör
vendenek s az autótulajdonosok végül 
mind a Velienél állapodnak meg, mert 
nemcsak megtalálnak benne mindent, 
amit csak kiválthat az ember egy tö
kéletes autótól, hanem biztosak abban 
is, hogy a fenntartás aránytalanul ke
vesebbet emészt fel, mint más busóidé) 
kivitelűnek látszó luxuskocsié.

Minden Velie-kocsi azzal a céllal 
épül, hogy bosszú esztendőkön keresz
tül kifogástalanul szolgálja tulajdo
nosát minimális fenntartási költségek 
mellett. Természetesen nemcsak a kül
sőre fektet a gyár súlyt, hanem a váz
ra és a hajtóműre is és a gyár saját 
készítésű nyolc hengeres motorja erő
ben, járásban, zajtalanságban és üzem- 
biztosságban a technikai konstrukció 
legmagasabb fokát képviseli. Húsz 
esztendő tapasztalatai vannak össze- 
süritve a nyolc hengeres Yelieben s 
aki halk járású, nyugodt, biztos, ele
gáns autót akar. az nem választhat 
mást. mint a Velie 8— 88-at.

R O Y A L  C O R D
K A P H A T Ó  A U T O C A R -N Á L  

B I D A P E S I ,  V I . .  A N I ) M A S S V - t T  *í O.
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A hathengeres M-6 Magosix
Az 1928-as tipusu 12—40 lóerős M—6 

Magosix személyautomobil sikerült 
konstrukciójával pompásan oldotta 
meg a MAG azt a feladatot, hogy az 
amerikai autók ismert kvalitásait, a
könnyű kormányozhatóságot, a rend
kívüli gyorsító képességet, a könnyed
séget, az abszolút zajtalan járást, a 
kitűnő t(‘kezest az alaposan átgondolt 
európai típusok előnyeivel, a gazda
ságossággal, a hosszú élettartammal 
és a stabilitással egyesítse. így aztán 
a Magosix-autó kielégíti a városi hasz
nálat összes követelményeit, de kielé
gi ti a vidéki közönség igényeit is, 
mert jó rugózása és elpusztithatat- 
lansága rossz utainkon is biztosítja
az autó kifogástalan üzemét.

A hathengeres motor furata 07 mm, 
lökete 100 mm, űrtartalma két liter. 
Technikai szempontból a kocsi min
den része a lehető legtökéletesebb és

legmodernebb. Háromféle karosszériá
val készül, nyitott, csukott és Arable 
Monobloc karosszériával, melyeken 
szintén sikerült az amerikai tipusok 
könnyedségét az európai Ízléssel egye
síteni.

Az M—6 Magosix uj típusa a leg
modernebb autótechnika minden elő
nyével és műszaki tökéletességével 
rendelkezik s mérsékelt árával jelen
tős fölényben van a hasonló méretű 
gyártmányokkal szemben.

A Magosix eladási központja Buda
pest, IV., Váci-utca 1. szám alatt van.

A  Varta-akkumulátorok
az autókon

Az autók elektromos világításánál 
rége b be n használt a kku mu látó rókát. 
melyeket a töltés eszközlésére a töltő- 
állomásokra kellett minden esetben 
elvinni, ma már teljesen kiszorította 
az a rendszer, melynél a világítás és 
az öninditó számára szükséges elek
tromos energiát az autó saját áram- 
fejlesztője és a hozzákapcsolt akku
mulátor szolgáltatja. Ennél a beren
dezésnél menetközben a dinamó szol
gáltatja a világításhoz szükséges ára
mot s egyúttal feltölti az akkumulá
tort, amely akkor veszi át az áram

szolgáltatás szerepét, amikor a kocsi 
áll s ugyancsak az akkumulátor ára
ma működteti az öninditót is. Külö
nösen az indító berendezés igényel na
gyobb áramerősséget, mely néha több 
száz ampérre rúg s ezért minden autó
nál igen nagyfontosságu kérdés, hogy 
az áramszolgáltató berendezés minden 
tekintetben megbízható legyen. A kü
lön az autók világító és indító beren
dezésének céljaira szolgáló Varta-te- 
lepek éppen ezért csaknem versenyen 
felül állanak, mivel minden igényt 
pontosan kielégítenek s kellően gon
dos kezelés mellett, amihez azonban 
nem szükséges semmi különös szaktu
dás. minden körülmények között ab
szolút üzembiztosak.

Ev.1516
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Az idei németországi 
árumintavásárok

Szabászgép nagyüzemek
számára

Itt közöljük a német vásárok nap
t á r á t :  Augusztus hó 11—14. Königs
berg: 17-ik német keleti vásár. — 
Augusztus 25—31, Leipzig: Mintavásár. 
— Szeptember elején, Breslau: Őszi 
vásár. — Szeptember 29—október 2. 
Frankfurt a. M.: Őszi vásár.

A  Lizsinszky-féle ablakos
függöny

Képünkön látható ablakos függöny 
(vászonredőny), mely Lizsinszky An
tal kárpitos találmánya, azt a célt 
szolgálja, hogy a leeresztett függöny
nél is jöhessen a szobába világosság 
és levegő. Kzt a célt azzal éri el, hogy 
a függöny leeresztett állapotából még 
lejjebb húzható, de a további részén

már nem teljes szélességű vászon, ha 
nem keskeny szalagrészek csavarod 
nak le. Iskolákban, kórházakban, bi 
vasalókban, de magánlakásokban b 
előnyösen alkalmazhaté), ha a leeresz 
tett függönynél is szellőző nyitott ab 
lakot akarunk. A  minden ablaknál al 
kalmazbató függönyt Lizsinszky An 
tál kárpitos gyártja, Budapest, L kér. 
Attila-utca 11., aki a szabadalom ki 
aknazasa iránt érdeklődőkkel is szi 
vesen tárgyal.

Kádár dános aradi mecnaniKus- 
mester pompásan megszerkesztett, min
den tekintetben kitűnő szabászgépét 
mutatjuk be képünkön. A szabászgép 
különösen nagyüzemekben alkalmaz
ható igen előnyöstül, amennyiben el
térően az eddigi hasonló gépektől, az 
egymásra fektetett szöveteket egyszer
re» lehet szabni vele anélkül, hogy a 
legfelső és a legalsó szövet szabásá
ban a legkisebb méreteltérés is időfor
dulna. Nagy előnye még a Kádár-féle 
szabászgépnek az is. hogy nemcsak 
külső formavágást lehet vele csinálni, 
hanem belső mintát, kivágást is el le
het vele végezni anélkül, hogy a szö
vetrétegeket széjjel kelljen venni s 
ollóval kivágni a belső részeket. A gép 
eg y szt » r ü sze r keze t ii, fog. i sk e ré k á 11 é 11 d 
nélkül dolgozik s rendkívül könnyen 
kezelhető. A találmány iránt érdeklő
dő gyárak kiadóhivatalunk utján, 
vagy közvetlenül tárgyalhatnak a sza
badalom tulajdonosával. Kádár dános 
mű- és géplakatosmesterrel, akinek 
cime \rad. Sír. Simeon Bálint
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Örökös seprőnyél
A háztartási eszközök terén napról- 

napra szaporodó ujitások közül muta
tunk be egyet, Adóm Tibor találmá
nyát, egy uj és célszerű seprőnyelet, 
mely oly sok szempontból felülmúlja 
a régi seprőket, hogy megérdemelné, 
ha általánosan elfogadnák. A seprő 
tokja acéldrótból készült örökös da
rab, melybe külön lehet betenni a ci
rokból való seprőrészt. A cirok kopá
sa arányában folyton kijebb húzható 
s igy az utolsó öt centiméterig el
használható s közben nem görbül el. 
Semmiféle csavar, vagy bonyolultabb 
szerkezet nincs rajta s ezért egy gye
rek is kicserélheti a cirókot. A seprő 
nem nehezebb, mint a régi nyéllel s 
igy minden elképzelhető előnyt egye
sit magában. A drótszerkezet elnyuz- 
hatatlan s ezért olyan helyeken, ahol 
a seprő állandóan használatban van, 
nagy megtakarítást is jelent az Ádám- 
féle seprőnyél alkalmazása. Célszerű 
lenne, ha valamelyik hazai gyár ven
né kezébe ezt a tömegcikket, melyre 
nézve minden felvilágosítást megad a 
lap szerkesztősége.

mmHRr-
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Az Adám-féle seprőnyél

Szabadalmazásra bejelentett találmányok
Az alant felsorolt bejelentések a f. évi májas hó 1A hivatalos Szabadalmi

K özlönyben megjelent eh.

Eljárás áruk készítésére természetes kan* 
esuktejböl. The Anode Rubber Co. (Eng- 
land) Ltd. London, mint a The Anode 
Rubber Co. Ltd. londoni cég jogutódja.
1927 december 21.

Mellsókerék meghajtású és kormányzása 
gépjármű. Magyar Acélárugyár R.-T. és 
Cukor Kálmán oki. gépészmérnök Buda
pest. 1928 június 2.

Rozsdamentes és fényálló kidomborodó 
betű, valamint eljárás annak előállítására.
Adler Hans mérnök gyárigazgató Wien.
1928 szeptember 17.

Egymást körülvevő szétválasztható csö
vekből álló kényszerillesztések nélküli 
ágyueső. „Ansaldo“ S. A. Genova. 1928 ok
tóber 19.

Eljárás r heu in a elleni gázfejlesztőpor 
előállítására. Árpád Gyula in. kir. lóállat
orvos Celldömölk. 1928 október 27.

('tőszerszám. Aktiebolaget Nordiska Ar- 
maturfabrikerna Stockholm. 1928 decem
ber 4.

Ctőszerszám. Aktiebolaget Nordiska Ar- 
maturrabrikerna Stockholm. 1928 decem
ber 4.

Őrlőéi járás és készülék. Bárt bel mess 
Emil mérnök Düsseldorf-Oberkassel. 1928 
június 2.

Eljárás zsákok, különösen töltőnyilással 
ellátott papirzsákok lezárására. Bates Val- 
ve Bag Corporation Chicago, É. A. E. Á. 
1928 junius 11.

Szempilla göndörítő készülék. Brill Lipót 
magánzó Budapest. 1928 junius 15.

Kerékpár-hajtómű. Batik Béla és Ma- 
gyári Ferenc géptechnikusok Budapest. 
1928 augusztus 10.

Töltőszeleppel ellátott zsák, különösen 
papirzsák. Bates Valve Bag Corporation 
Chicago (É. A. E. A.). 1928 szeptember 11.

Zsák, különösen töltőszeleppel ellátott, 
több fa lu papirzsák. Bates Valve Bag Cor
poration Chicago (É. A. E. A.). 1928 szep
tember 11.

Szüretelő lapát. Biszkup Tamás ny. jegy
ző Szügy (Nógrád m.). 1928 szeptember 18.

Kétoldalasán ható mézpergető és lépfer- 
tőtlenltő készülék. Boronkay Pál méhész 
Baracs. 1928 szeptember 19.

Lábhajtásu hátsókerekes kerékpár mell
ső kerekének kézi hajtása. Basil György 
adóhivatalnok Freising. 1928 szeptember 19.
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Szerkezet cipöszerel vényeknek (pl. guin- 
misarkoknak) oldható megerősítésére.
Brichta Emil magánzó Briinn-PisárkyT.
1928 szeptember 21.

Eljárás míísel.vemfonáshoz használt réz 
oxydammoniak-ccllulózaol (latok előállításá
ra. .1. P. Bemberg A.-G. Barmen-Rittors- 
hausen. 1928 október 17.

Szivattyúi. Louis Henri Libert Helleni 
mérnök, Asniers és Eri ing Christian Foss 
mérnök Neuilly-sur-Seine. 1928 novem
ber 10.

Szénporlángzó. Biisohlor Pál főmérnök 
Hannover-Ricklingon. 1928 november 17.

Elrendezés a fonótartály megerősítésére, 
különösen műselyem fonógépekhez. J. P.
Bemberg A.-G. Barmen-Rittorshausen. 1928 
november 22.

Forgáscsap forgóalvázzal bíró lokomoti- 
vökhöz vagy más jármüvekhez. Boyer. 
Peacock & Co. Ltd. Manchester és Wliite- 
legg Róbert llarben mérnök Disley. 1928 
november 27.

Eljárás és berendezés nagy viztartalmn 
anyagoknak fáradt gázok segélyével való 
szárítására. Oesterreiehische Railing-Iliit t- 
ner Werke A.-G. W ien. 1929 január 2. 

Biztonsági zár. Boros .József kereskedő
Budapest. 1929 február 7.

Élj á r ás re tek kész i t mén y c 1 öá Ilit ásá r a.
Cheinisolie Fabrik vorni. Sandoz eég Ba
sel. 1928 junius 19.

Lepároló kemence. Continentale „L. & 
X.“ Kohlendestillation A.-G. B&rlin. 1928 
augusztus 29.

Eljárás szénmagban helyettesített bar
in t n rsa v veg.v ii I eteknek el öá Ilit ásá ra 1 - fe n i I - 
2. 3-dimet il-4-d iáik il ami no-5-pi rázol ónokkal.
Cliemisehe Fabrik vorni. Sandoz eég Ba
sel. 1928 november 30.

Eljárás oxyaminok vagy oxyaminszár- 
mazékok előállítására, Chinoin Gyógyszer 
és Vegyészet i Termékek Gyára r.-t. (dr. 
Kereszt y és dr. Wolf) Újpest. 1928 decem
ber 29.

Reklámberendezés. 1 Jobrusskin Sajweli 
elektrotechnikus Berlin. 1928 augusztus 10.

Berendezés vasúti jármüvek összeütközé
sének elhárítására. Déri Márton szerelő és 
Griinhut Géza oki. gépészmérnök Pest
erzsébet.. 1928 szeptember 5.

Berendezés a kompressziónak csőkké il
lésére égési erőgépeknek, különösen oly 
nagynyomású olajmotoroknak indításánál, 
melyeknél nagyobb kompresszióra való át
menet a vezértengelynek önműködő elto
lása révén következik be. Daimler-Benz 
A.-G. Stuttgart-Untcrtiirkhcim. 1928 szep
tember 18.

Önműködő centrifugális dürzsknpcsolo.
Pótbej. a 90885. sz.-hoz. A! Igéméi ne Elok- 
t rizit iits-Ges. Berlin. 1927. november 14.

Liftszekrény. Erdélyi Sándor miiasztalos 
Budapest. 1928 november 3.

Eljárás t iizelöszcrkezetyk szénpor vezeté
ke számára való vezetőlapátok előállítá
sára. Allgemeine Elekt rizit iits-Ges. Berlin. 
1928 november 21.

Yonatvilágitási berendezés. .,Elin“ A.-G. 
fiir elektr. Induslrie Wien. 1929 február 4.

Egyetemes mosdókészülék. Fischer San 
dór magánzó Orosháza. 1928 február 7.

Yé (lőszer baromfiak számára. Farkas .Jó
zsid' kereskedő Budapest. 1928 március 8.

Vízvezetéki csap. Pótbej. a 95222. sz.-hoz. 
Magyar Fém- és Lámpaárugyár R.-T. 
Budapest. 1928 július 24.

Készülék önborotvapengék fenésére. Fá
idén József lakatos Újpest. 1928 augusz
tus 25.

Szerkezet ütüszerszámoknak a nyélbe va
ló beerösitésére. Fcldmar Béla Adalbert 
mérnök Berlin-Schöneberg. 1928 augusz
tus 25.

Ivenőszerkezet vasúti kocsik kerékten- 
goly csapjaihoz. Alex Friedmann cég Wien. 
1928 szeptember 12.

Eljárás komplex wolfram- és molihdén- 
vegyöletek előállítására. Far bon indust rie
A.-G. Frankfurt a M. 1928 október 26.

Szer a szőlők, komlóültetvények, gyü
mölcsösök. kertek és vetemények kártevői
nek hatásos irtására. Földműim 1). Edward 
kereskedő Berlin. 1928 december 22.

Eljárás és berendezés fűvott gázok fá
radt hőjének hasznosítására vizgázol járás
nál. Frankfurter Gasgosellsehaft és Rei- 
chard Franz igazgató Frankfurt a M. 1928 
március 16.

I jitások meri t ok a na las vetöszerkezete- 
ken. Gobér László magántiszt viselő Buda
pest. 1928 junius 18.

Légyfogó. Gergely István magántisztvi
selő Budapest. 1928 szeptember 7.

Eljárás épületek falainak tisztítására, il
letve felújítására. Gestetner Mór szobrász 
és kőfaragó Győr. 1928 szeptember 14.

Biztonsági készülék főként elektromos 
lokomot i vök hoz. Iloff Wnldcmnr mérnök 
Oslo. 1928 január 4.

Elektromos csöhcgcsztögép. 11 a miatt a 
féle vasbordótartány- és csőgyár r.-t. Ilii 
(lapost. 1928 augusztus 28.

Többször használható biztosíték elektro
mos vezetékhez. Ilalmossy Simon tanuló 
Budapest. 1928 október 31.

Lámpák ikapcsolö szerkezet hirdet ((oszlo
pokhoz. Budapest Székesfőváros Hirdető 
Vállalata Budapest. 1928 november 6.

Elektromos gázgyujtó készülék. I L issier 
János magántisztviselő Budapest. 1929 ja 
r.uár 23.

Eljárás és berendezés komprimált gá
zoknak cseppfolyós gázokból való előállí
tására. Gesel lseim It fiir 1 ml üst riogasvo r 
wertung, m. b. 11. Berlin-Britz. 1927 no 
vember 9.



asszonyok altesti kezelésére. 
„ lsana“ Vertrieb Sanitürer Artikel (I. in. 
b. H. Nürnberíf. 11)2,S junius III).

Tiizelőszer-szívattyu. Dr. Ing. Junkers 
Hugó műegyetemi tanár Dessau. 1928 jú
nius 11.

Pengebelogő szerkezet. Jaeobeseu Alex 
hivatalnok Ploesti. 1928 augusztus 7.

Magvetögép. Juhász Antal földbirtokos 
( antavir. 1928 augusztus 10.

Kukorieapergetö gép. I f j. Juhász András 
földmives Ahádszalók. 1928 szeptember 10.

Nyoniómatrica természetes színekben va
ló fényképezés és vetítés céljaira szolgáló 
filmek nyomására és eljárás ezen matri
cával való nyomásra. Société du film en 
couleurs Keller-Dorian Páris. 1920 novcin 
her 9.

Elektromosan melegített takaró vagy 
lábzsák. Krajne Ferenc* nyug. postames- 
ter Maribor (S. H. S.). 1927 (leceml)er 1.

Gázfőző. Kurt h Hermann kereskedő és 
Kauffmann Kari oki. mérnök, mindkettő 
Hannover. 1928 junius 14.

Hrcpénzszámláló készülék. Kovács Béla 
;iy. föv. tisztviselő és Gmeyner Ernő mér
nök Budapest. 1928 .július 14.

Csuklós rendszerű hajlékony elektromos 
vezető. Kovács Géza műszaki tisztviselő 
l .jpest. 1928 augusztus 10.

Kiflisodrógép. Kiinger Rudolf szerelő 
Antonithal (Rumhurg mellett.) 1928 au
gusztus 14.

Töltő írószer. Kind Ottó kereskedő Köln. 
1928 szeptember Iá.

Hangjel a dó-készülék membránnál. Fried. 
Krupp ( ierman ia-werlt. A.-G. Kiel-Gaar-

den. 1928 szeptember 17.
Fejhallgató. Kárpáti Aladár fogtechni

kus és Szilágyi Lajos oki. gépészmérnök 
Budapest. 1928 november 19.

Acél forma és eljárás annak előállítására. 
International de Lavaud Manufacturing 
Corporation Ltd., Beverly, mint Fhrig 
Sohn Herbert heverly-i mérnök jogutódja. 
1928 május 10.

Nagyüzemi! tüzelő berendezés. Cari Lu 
her & Sohn Wien. 1928 október 20.

Gép és eljárás patkószegeknek folytonos 
ládámból hideg utón történő sajtolására. 
O. Mustad & Sülni Oslo. 1928 május 15.

Szőlővenyige védő készülék. Modern Ju- 
lius igazgató Wien. 1928 május 30.

Készülék belső elégésii erőgépek indítá
sának megkönnyítésére. Müller Ferenc Ká
roly elektrotechnikus Wien. 1928 augusz 
tus 27.

Fényképészeti íilmanyag egy képben 
< gyesitett, ráeső és átmenő fényben lát
ható másolatok előállítására. Mimosa A.-G. 
Dresden. 1928 november 17.

Kettösfalii üreges míípalakövekböl álló 
padló, illetve födém. Di Napoli Alfréd 
mérnök Róma. 1928 január 9.

Szelep, főleg sörszelep. Nyitray Ferenc 
lémesztergályosmester Budapest. 1928 no
vember ti.

Készülék az ablakszög vas helyének ki
marására. Ökrös László lakatossegéd Deb 
récén. 1928 szeptember 25.

Episkopikus vetítőkészülék. Prisner So
ma főmérnök Budapest. 1928 március 15.

Kiese r é 1 h e t ő szigetel és j égsze k r é nyék h e z 
és hűtőkamrákhoz, továbbá forma annak 
elkészítésére. Pollák Lipót építési vállal
kozó Budapest. 1928 május 19.

Eljárás és berendezés reszelek és reszelő
lapok előállítására. Peiseler Alfréd gyá
ros Remscheid-Heddenbach. 1928 május 22.

Fenék váz automobilokhoz. Piltzer György 
mérnök Budapest. 1928 junius 13.

Eljárás elektromos áramnak besugárzás 
segélyével való befolyásolására. X. V. Phi
lips Gloeilampenfabriken Eindhofen. 1928 
augusztus 25.

Gőzerötelep váltakozó kondenzációs- és
elleiinyomő üzemhez. Putsch Jenő mérnök, 
igazgató-helyettes és Prvni brnská stroji- 
renská spoleenost gyári cég Brünn. 1928 
szeptember 3.

Eljárás és berendezés a cellulózának 
növényekből és ipari hulladékokból való 
kitermelésére. S. A. Papeteries Navarre 
Pária. 1928 október 25.

í zeini eljárás tégla-, illetve cserépégető 
kemencék, főleg körkemencék számára. 
Polli Gusztáv és Placliner István tégla
gyárosok Szombathely. 1928 október 27.

Dohányzótárca. Pechán Sándor szerkesz
tő-mérnök Budapest. 1928 november 28.

K e ré k n yoin 1 az i t ó esz k öz t rak torok hoz.
Rátkay Frigyes oki. gazda, uradalmi kasz 
i.ár Tiborszállás. 1928 junius 29.

Szerkezet hajsütővasnak hevítő láng fö
lött való tartására. Rzepa Hermann fod
rász Wil helmsburg í Alsó-Auszt ria). 1928 
augusztus 2.

Berendezés akkumulátorok töltésére. Sie- 
mens-Schuckert Werke A.-G. Berlin-Sie- 
mensstadt. 1927 szeptember 7.

Láda. Sztolár Gyula r.-t. igazgató Békés 
csuha. 1927 szeptember 10.

Palackzár és sajtókölyii annak a palack- 
szájban való előállítására. Dr. Sényi Pál 
r.-t. igazgató Budapest. 1928 január 21.

S ze r k eze ( cé r n ázott m őse I y e in fonalak
előállítására. The Xuera Art Silk Co. ltd. 
Sutton-Oak, mint Sindl Ottó breslau— 
karlevvitzi mérnök jogutódja. 1928 február 
b. Német elsőbbs. 1927 február 5.

Berendezés hajtóművekben fellépő káros 
hatások megszüntetésére. Siemeris-Schu- 
ckert Werke A.-G. Berlin-Siemensstndt. 
1928 április 13.

Motoros jármű a hajtőkerekeknek fogas
kerék áttételű hajtásával. Stock Motor- 
pllug A.-G. Berlin-Nicderschöneweide. 1928 
április 21.
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Szárnykerekes vízmérő. Siemens &  Hals- 
ke A.-G. Berlin-Siemensstadt. 1928 ápri
lis 26.

llajtógép, különösen mosógépekhez. Kie- 
ínens-Sehuekert Werke A.-Ci. Berlin-Sie- 
mensstadt. 1928 május 22.

Húzószitu vetőmag stb. számára. Steiner 
Miksa magkereskedő Nyitni. 1928 május 24.

Készülék jármőkerekek gumin itöm loi- 
nek nyomás alatt álló gázzal való meg
töltésére. Seemann M. Ottó kereskedő Ber
lin. 1928 május Öt).

Kapcsolási elrendezés vonal táv beszélők
höz, amelyeknél az állomások egyenként 
tetszés szerint hívhatók. Siemens & Halske 
A.-G. Berlin Wien. 1928 június 5.

Trieur. Steiner Miksa magkereskedő
Nyitni. 1928 július (5.

\ izcsöves kazán. The Stil ling Boiler Co. 
ltd. London. 1928 augusztus 4.

Berendezés egyenáramú motorok hasz
nos fékezésére. Magyar Siemens-Sebuckert 
Müvek Villamossági r.-t. Budapest. 1928 
augusztus 25.

Elektromos távvezérlő szerkezet. Soinaj- 
ui Giaeomo mérnök Milano. 1928 augusz
tus 29.

Kijárás és szerszám hegesztésénél kidu
dorodó anyagrészek gerinc nélküli sajto
lására. Szász Oszkár Vasipari és Vaskeres- 
kedelmi r.-t. és Spiera Henrik gyárigaz 
gató Budapest. 1928 szeptember 10.

Feszitő bélés. Stickler & Mágnáson 
Aktieholaget Stockholm. 1928 október 11.

N a g y a y om ás ti d i a p h r a gin a-sz i v a 11 y u. S t é - 
pán Tihamér földbirtokos Malesiee. 1928 
november 21.

Egyesített szitáló és daratisztitó gép. 
Schermann Richard mérnök Budapest. 1928 
június 30.

Kétrészii elektromos forgó-kapcsoló.
Sebapringer György mérnök Wien. 1928 
július 27.

Kézi bagger. Soldi fér Gyula kereskedő 
Neuwiinster. 1928 szeptember 12.

Kerékpárváz merevités. Schweitzer Jó
zsef és Fia eég Budapest. 1928 szeptem
ber 18.

A motor elrendezése motoros jármüve
ken. Tatra-Werke Automobil und Waggon- 
ban A.-G. Prag-Smichov. 1928 június 30.

Rostély. Török Pál gyárigazgató Buda
pest. 1928 július 2.

Gép húzőpofák készítésére. Titeflex Me 
tál Hose Co. gyári cég Newark (É. A. K. A.) 
1929 január 21.

Kézi tűzoltó készülék. Vadász Vilmos 
igazgató és Arnstein József mérnök Buda
pest. 1928 június 21.

Higiénikus fogvájó. Vincze Szida kézi- 
munkakészitönó Budapest. 1928 július 27.

Fülkés mcntöoszlop. N. V. Hollandsebe 
Vaste Coedesen Mij Hága. 1928 szeptem
ber 15.

Ottoinán és ágybetét. Vörös József sód 
ronyszövőniester és Winter Adolf kárpitos- 
mester Szeged. 1928 szeptember 20.

Kijárás és berendezés lapátkerekek sza
bályozására. J. M. Voith cég St.-Dőlten. 
1928 szeptember 21.

Jármű változtatható keréktávval. Walter 
József mérnök Mödling. 1927 december l>.

Eljárás alsó széllel működő gyujtóholto- 
zat nélküli vándorrostélytiizelés üzeméhez.
Walther & Cie A.-G. Köln-Dellbrück és 
Birkner Miksa főmérnök Berg-Gladbach. 
1928 szeptember 20.

Berendezés paprikabör kikészítésére. Zor- 
kóezy Gyula oki. vegyészmérnök, kir. s. 
vegyész Budapest. 1928 február 1.

I
Szerkesztői posta:

rovatban minden megkeresésre
válaszolunk.

Többeknek. Múlt szú műnk hun közölt II a ii > 
in e i st e r féle uiugus nyomással fejlesztett viz 
gazzal működő autogén heggesztőre vonatkozó 
lag igen sok kérdezösködést kaptunk. Sajnos, 
egyelőn* csak azt válaszolhatjuk, hogy a talál 
Hiány még nem került forgalomba s igy kér 
Iliink kell az érdeklődőket, hogy kisérjék ügye 
lemmel lapunkat, mert annak idején azonnal 
tudósítani fogunk a gyakorlatba vételről s az 
újabb eredményekről.

N. I). Budapest. Mihály Dénes Berlinben 
folytatja kísérleteit.

érdeklődő. A kérdezett gyár einie: Vasáru- 
gyár r. t. Sopron, lia ismerjük az On cikkét, 
az érdeklődő szakgyárak eimeit közöljük. Elő 
fizetőknek díjtalanul adunk fel világítást és ta- 
naesot, sőt szükség esetén, utána is járunk 
ügyének.

Debreceni előfizető. Gyűjtsön előfizetőket, 
vagy a címeket kiddie be, hogy mutatvány
számot kiildhcssiink. Fáradságát szívesen liono 
) áljuk.

Itádios, Selineezbánya. Külön autó- és kidőli 
ládio-rovatot csinálunk. Véleményünk szerint, 
ezekben hirdetni ajánlatos, mert lapunkat nem
esük egy-egy szakma olvassa, hanem szakeinbe 
rek épugy, mint az amatőrök.

Kovács J. A külföldi cégeknek irtunk, hogy 
ha Magyarországon képviselőket akarnak sze 
rezni érdekeik terjesztésére* közöljék velünk, 
lapunk minden számában leadjuk, hogy olva 
sóink tudjanak róla.

Mérnök. 1. Nem valószínű, hogy a szabadul 
mi leii ást, különösen az igénypontokat, egyedül, 
jy! meg tudná szerkeszteni, mert ahhoz spe 
eiíilis tudás es gyakorlat szükséges. Irodához 
IurduIjón. 2. Nem k«*11 minden államban külön 
kiílön irodát felkeresni, a magyar iroda az 
összes államok bejelentéseit elintézi. 3. Teljes 
bizalommal adhatja át.

MŰSZAKI ÚJDONSÁGOK LAPJA
felelős kiadó: Dr. Mérei Oszkár. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, MII. ,  Kákóezl-ut 15. Tel.: J. .400 45.
Előfizetési ár: egész évre 12 P, fél évre 6 P.

Általános Nyomda R.-T., Budapest,
N I., Nagymező-utca 3. — A nyomdáért felel:

Dr. Uj István.



Szabadalmi vásár
(I' rovatban egy hirdetés dija j> ,

TŐKEERŐS gyári ^  ^ , . 0 ,1 , ^  keres elsőrangú 
rekla.n. lomegctkk, házlarlási cikk, vairv 
hasonló szabadalmat Anglia és F. S. A ré
s z e í  e I au l n i i i i nu. Xiirnberg-íhilzendtéieh.
( I • I » .  )

Jó TÖMEG! IKKIIEZ lapulok, 
veszem. Megkeresést kérek 
jeli «ré re a kiadóba.

esei icg meg-
..Kxportcikk”

BUDAPESTI KISEBB GYÁR keres jó tömeg
cikk ujdoiisagot gyártásra és esetiem forgu- 
loinbaho/ntalra. Cim a kiadóban.

ÉTELHORDÓ kézitáska találmányomhoz társat 
keresek kis tókével. Munkásoknak, utazók
nak, hivatalnokoknak nélkülözhetetlen esz
köz. Megkeresést L. (í. jeligére a kiadóba.

„ZSEBÓRA I S VAGYONŐRZŐ ZSEBKAPOCS*
ta la 1ina 11 yoniat, amely revota érzett hiányt 
pótló tömegcikk, eladnám vagy gyártási 
jóiról adnék. Levelek ..Tömegcikk 8(1“
jeli írére a kiadóba.

LAKATOSAIM GYÁR keres 
mányt ir.vártásra. esetleír 
taira. Cim a kiadóban.

tömegcikk talál 
tórára lomha lioza

I* ( RDoZÉSI tömegcikk terjesztésére 
képviselők kerestetnek. Ajánlatokat 
í'onyi Bank, Budapest, Baross-tér.

vidéki
Sop-

SZI I' A LoBEREX DEZéS pékmiihelyek. üzemek 
reszere. Gyártási jojr eladó, vagy társ ke
restetik. Makkay I». Szeired.

A LM I II A I < > K VIA 11 A ( Sö\ ÉG ta Iá I nui nyom
eladom vagy gyártási joirot adok. Boros A. 
bádogos Miskolc.

« *BOKSZÉ Ko * készülék iryártásához társat ke
resek. Grcuda Andor, vendéirlös. Hirer.

SZA BAOALM A ZOTT FORGÓ K IRAK AT ÁLL-
\ ÍNY gyártási jóira eladó. Leveleket ,..lo 
üzlet** jeli írére a kiadóba.

GYoGYSZERKKZETI KÉSZÜLÉK első minta 
.iának elkészítésére jo berendezéssel bíró 
ineelia 11 i k üst keresek. rímem meiradja a 
kiadóhivatal.

PNEL.MATIK VÉDŐKNEK saját systemám sze
rinti gyártásához nairyohb giimmigyárral 
összeköttetést keresek, t ini a kiadóban.

I J ach ze l  J o ach im
91184. szemű

\ eg\ eszme rnok

„ELJÜRAS BITUMEN ELÖULLITÜSHRIl
p o ciim b ó l v<ifí> <1 nversolaj lep áro ló sánál nyerendő 
h aso n ló  m a ra d 'va n \b ó l es sum  s/enhvdrogenekböl

cím ű m agyar

s z a b a d a lm a  e la d ó
vo g \ gyártási jog nyerhető 

B ő ve b b  íelvilogositást ad :

ÁRO N és MOLNÁR
s /a a a d a lm i iroda. B u d a p e st, V I I I . ,  K á k ó c z i-ú t 15. I

KURZ és LAJTA
FOTOCINKOGRAFIAI INTÉZET R.-T.
BUDAPEST.  Vili.. V I G-U T C A* 3.

Képviseletek
IvERESÍ NK műszak1 irodaicikk ujdonsáírot 

«111 asra es terjesztésre. Ajánlatokat rész- 
iHes ismertetéssel kér: Filler és Fiebig, 
Berlin, S\v. Bitterstrasse 48.

IJDOXSÁGOK terjesztésére és azok képvisele
tének átvételére pár ezer peHírűvel rendel
kező intelliirens kereskedő kerestetik. Bő- 
vebbet a kiadóban.

II AZI ARTÀSI készülék magyarországi képvi
seletet írara nt ia mellett átadom. Megkere
sést ..Bauer A. G.“ jeligére a kiadóba.

1 API KSZAKM A BA vágó tömegcikk magyar- 
ország' gyári képviselete átadó. Cim meg- 
tudiiato a kiadóban. Minta megtekinthető 
ugyanott d. 11. 5—6 között.

U n iv e r z á l is  p a s z ir o z ő g é p
és más ház
tartási cik
kek képvise
letét vidéki 
kereskedők
nek átadom.

Cim :
a kiadóban.

KÉPVISELET. Németországi tömegcikk gyár 
keres magyarországi jól bevezetett, kellő 
tókével és ügynöki karral biró képviselőt, 
gyá rí Hiányainak terjesztésére. A já illat okát 
..Archimedes** jelige alatt továbbit a kiadó
it i vatnl.

l\J RENDSZERŰ FÜGGÖNYT A RTÓ, mely a hu
zalok alkalmazását fölöslegessé teszi, Ma
gyarország területére terjesztés végett át
adó. ( ’im a kiadóban.

VÍZVEZETÉKI csapra felszerelhető meleg 
vizet szolgáltató elektromos készülék, meg
hízható működésű olcsó szükségleti cikk 
terjesztésére külföldi gyár képviselőt keres. 
< im megtudható a kiadóban. Minta megte
kinthető ugyanott d. u. 5—6 között.

REKI.AMAUTOMATA MÉRLEG, díjtalanul 
mér, nagy jövőjű reklámcikk. Képviselet át 
adásról tárgyal svájci gyár. Cim a kiadó
ban.

ÍRÓGÉPSZALAG utánfestőkészülék, mely a
szalagot nem engedi kiszáradni. írógép- 
szakmában ;ártas képviselőt keres külföldi 
gyár. Cim és minta a kiadóban.

tiBMNGER ESBB,
É / TARJAI ' '

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

., Nap-utca 22. Telefon : József 3 2 9 — 66



PHILIPS RECTIFIER TYPE lOHi'lOIT 2S5\24SV 40M00

A llandóan íeliöiion izzitóteiepe van  — 
Nem Kell az akkumulátort elszállítani — 
MegiaKariija a 1 ö l l é s  K ö l i s é g e i í  — 
ha Philips kistöltöt használ. 
Automatikusan müKod:K Csak egy kéz
mozdulat — a ve \ / ülék üzemen
kívül van  heiyezve — es a kistoilC a 
hálózatból tölti az izzóié.epet.
Pniiips kistöliö és Philips Anódpótló je
lentik a zavartalan rádióvételt. 
Uzemko.tsége jelentéktelen, az előnye  
m egtizetheietlen . A Philips kislölIC- 
vel bármely régi rendszerű készülék

C-í 1 iigya ; .c 
legmoaerne

ljesiimér ,yt 
hálózati

d. n.int a

Kéne a kereskedőjét, mutassa meg
g y  kell régi berendezésé:
il ni.

Önnek, 
moaerr ..z


