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

oki. mérnek

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

Lámpa, amely megállítja az időt
Mindenki észrevette a moziképeken 

azt a furcsa hatást, hogy néha úgy
látszik, mintha megállna a forgó ke
rék, vagy mintha ellenkező irányban 
forogna mint a valóságban. Ez a sok
szor mulatságos tünemény lényegében 
azonos az úgynevezett stroboszkópikus
hatással, melynek igen érdekes alkal
mazása az a berendezés, melynek se
gítségével gyors mozgásban levő tár
gyakat, géprészeket mozgás közben is 
úgy lehet megfigyelni, mintha azok 
állanának.

Elég valamely tárgyat a másodpere 
egy századrészének tartania alatt meg
világítani, -— természetesen megfelelő 
intenzitással — s a szemünk recehár
tyáján egy tizedmásodpercig megma
rad a tiszta képe. Egy villám tényé
ben egy pillanatra meglátjuk az egesz 
tájat, pedig a megvilágítás tartama 
tizedrésze sincs annak az időnek, 
ameddig a megvilágított tájat sze
münk tisztán látja. Nyilvánvaló mar 
most, hogyha egy forgó gépet, vagy 
géprészt világítunk meg ilyen rendki- 
\ ül rövid ideig tartó ténnyel, akkor 
nyugalomban levőnek latjuk e pilla
nat alatt a gyors mozgásban levő tár
gyát is, habár a látott kép egy tized 
másodperc múlva mar el is tűnik sze
münkből, mert csak addig őrzi meg az 
ingert a recehártyánk.

11a azonban gondoskodunk róla, 
hogy a minimális ideig tartó intenzív 
megvilágítás pillanata szabályosan is
métlődjék, valahányszor a gép alkat
részei ugyanabba a helyzetbe kerül

nek vissza, mint a megvilágítás 
pillanatában, akkor már nemcsak egy-
tized másodpercig látjuk a képet, ha
nem állandóan, hiszen folyton újabb 
és újabb megvilágítást kap a forgó 
gép, mégpedig mindig ugyanabban az 
időpontban, amilyenben az elsőt kap
ta. Képzeljünk el például egy kereket, 
mely másodpercenként tiz forgást vé
gez. Ha pontosan minden tizedik má
sodpercben megvilágítjuk egy tízezred
másodperc időtartamra valamely in
tenzív fényforással, akkor úgy látjuk,

Turbinakerék mozgás közben fotográ
fiaivá Séguin-féle stroboszkóp segítsé-

. gével.



2 MŰSZAKI ÚJDONSÁGOK LAPJA

mintha a kerék nyugalomban «állana.
Ennek a stroboszkópikus elvnek a 

gyakorlati alkalmazása a modern 
technikának nemcsak igen érdekes si
kere, hanem szinte máris nélkülözhe- 
t et len né vált segítő eszköze a kész 
gyá rt mányok megvizsgálásánál. A 
robbanó motorok, repiilőgépkonstruk- 
eiók üzembiztossága sokszoi* egészen 
apró hibáktól fiigg, amikid ngyszólván 
lehetetlen még a leggondosabb anyag- 
vizsgálat mellett is felfedezni, mert 
csak a legnagyobb igénybevételnél, 
vagyis a leggyorsabb mozgás közben 
nyilvánulnak meg, de akkor aztán sok
szor katasztrofális hatással. A stro- 
boszkóp viszont lehetővé teszi, bogy a 
leggyorsabb mozgás közben is a gép 
minden részét külön is, egészben is. 
meg lehessen ügyelni s felfedezni, ha a 
legkisebb szabálytalan vibráció mutat
kozik a normális mozgással szemben. 
Ha ugyanis a megfelelő periódussal 
világítjuk meg a forgó gépet, akkor 
annak szilárdul állónak kell látszania 
s ha hiba, vagy egyenetlenség van va-

< iy* •

la hol. akkor ott rezgést, vibrációt, sza
bályt «a lanságot vesz észre a megfi 
y elő.
Maga a mozgófénykép kész eszköz 

lenne arra, hogy ilyen módon meg
vizsgáljuk vele a mozgó tárgyakat, 
azonban a felvéted periódusainak 
olyan tágkörii változtatása, mint 
amin* szükség van, «alig vihető ke
resztül s amellett csak az elkészitett 
pozitív másolat levet itésénél lehetne 
megállapítani «azt, amit akarunk. 
Technikai szempontból .a legkézenfek
vőbb megoldásnak az látszik, hogy a 
pillanatnyi megvilágításokat forgé) 
tükörrel végeztessük el. Egy körben 
forgó tükör mindig egyetlen helyzeté
ben vetíti a célra a fényt s a forgás 
szabályozásával valóban pontos perió
dusokat lehet betartani. Ez a móri 
azonban inkább csak fizikai laborató
riumokban basznál ha tó s igen nehéz 
megfelelően intenzív fényt «alkalmazni 
a megvilágitásni.

A stroboszkóp készüléket éppen 
őzért csak akkor sikerült a gyakorlati

Mozdony ke rék mey ri /nyitása st roboszkó ppal.
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Emi aszinkronmotor sebesséfjének meyállajutása stroboszkóppal.

igényeknek megfelelően megszerkesz
teni, amikor a neonlámpákat kezdte 
kipróbálni erre a célra (Juillet francia 
mérnök, aki régóta specialistája volt 
ínár a stroboszkópnak. I g.van regen 
nyilvánvaló volt, hogy a váltakozó 
arammal működő ivlampa is alkalmas 
lenne erre a célra, mindenki eszie- 
vette az utcai lámpáknál, bogy a keio- 
kek küllőit külön lehet látni a válta
kozó arammal táplált ivlámpák lényé
ben — azonban nehézségeket okozott 
volna az áramperiódus valtoztatasa s 
amellett mindig bizonyos időbe telik, 
amig az ivek izzásba jönnek es kial 
szaiiak. A neonlámpákban azonban
maga a gáz az, amely a fényt kibo
csátja s a szó szoros értelmében pilla
natnyilag következik be a len>les «s 
a kialvás, aszerint, amint az aram 
bekapcsolódik, vagy megszűnik. A 
neonlámpát erős lényé is alkalmassá 
teszi erre a célra s csak gondoskodni 
kellett arról, Imgy megfelelő periódu
sokban megszakadjon a lámpát táp
láló áramkör s ezt a periódust tetszés

szerint lehessen változtatni. A modern 
elektrotechnika számára ez természete
sen nem nehéz probléma s (Juilletnek 
valóban sikerült is olyan stroboszkóp- 
lálupákat készítenie, amelyek minden 
célra a legegyszerűbben felhasználha
tók.

(Juillet nyomán szerkesztette meg
bán rent és Séguin a hordozható stro- 
boszkópot, melyet stroboramanak ne
veznek. Kzt a készüléket bármely veze
tékbe be lehet kapcsolni, b>()0 wattot 
fogyaszt s ezer gyertyafénnyel vilá-
<r j | | ; | | ) 1 UJi’ <1 11 V Í / S ^ a  I cl IM 10 t d l  f i  ,V d t«

Franciaországban egyre jobban ter
jed máris a stroboszkópikus vizsgálat 
s ennek köszönhető kimutathatóan az, 
hogy jó néhány autó és repülő katasz
trófát sikerül elhárítani. így például 
• { miramasi autóversenyre készített 
egyik autót a gyár stroboszkóppal 
vizsgáltatta meg s ki is derült, hog\ a 
rugóknak olyan tranzverzális vibrá
ciói vannak, hogy a kocsit nem lehet 
biztonsággal a nagy teladat ele állí
tani.
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. A  bakelit
A modern kémiai szintézis legérde

kesebb termékei közé tartozik a bake
lit, melyet Baekeland belga vegyész 
talált fel s melyet ma már különösen 
Amerikában ezer f é le alkalmazásban 
láthatunk. A bakelit mesterséges 
gyantaszerii anyai*', mely a phenolnak 
formol jelenlétében való kondenzálá- 
sanak terméke. Kz a reakció rendes 
körülmények között nagyon lassú és 
nem teljes, de megfelelő katalizátor 
segítségévéi magas hőfokon annyira 
meg lehet gyorsítani a folyamatot, 
hogy rendes gyári üzemben tudják 
termelni a bakelitet.

A phenol és formol keverékét forrá
sig hevítik lel a kazánban, ahol elgő
zölög s eközben apránként megindul a 
gyantakepződés. Kltávolitva a víztar
talmat és a katalizátor anyagát, szi
lárd. vagy folyékony alakban marad 
vissza a gyanta, melyet ebben 
az állapotban bakelit A-nak neveznek. 
Kihűlve s megszáradva sárgás anya
got kapnak, mely könnyen olvad, elég 
könnyen törhető. Ha bizonyos hőfo
kon tul hevítik, uj stádiumba jut, me
lyet B-állapotnak neveznek. Kbhen az 
alakjában már nem olvad meg a ba
kelit, de meghagyni és rugalmassá vá
lik. További hevítés után újabb átala
kulás megy végbe benne s előáll a ba
kelit (\ a bakelit végleges alakja.

Kbben a végleges alakjában a bake-

I illamosmotor tekercsének lakhozása
folyékony bakelittel.

lit sűrűsége 1.28. Nem olvad s egészen 
20(1 fokig egyáltalán érzéketlen a hő
hatások iránt. Sem alkoholban, sem 
más szerves oldóanyagban nem oldó
dik, nem oxidálódik s nem hat rá sem 
az ozon, sem más hígított sav. Ké
mény, nem hogroszkópikus, rosszul 
Nézeti a hőt és az elektromosságot.

Dielektromos képessége a csillám és 
az olvasztott kvarc után következik. 
Y égül pedig nem engedi át magán a 
gázokat.

Mar ebből a futólagos felsorolásból 
is láthatjuk, hogy a bakelit olyan tu 
lajdonságokat egyesit magában, ami-

l\etté ráyott bakelittel i in yreynált
lekeres.

két eddig nem találtunk meg egy 
anyagban.

A bakelitgyárak az A-alakhan szál
lítják az értékes anyagot, mely csak 
az elkészítés folyamán megy át a vég
leges ( ’ alakjába. A tiszta A bakelitet 
vagy gyanta, vagy folyékony alakban 
szállítják, feloldva egy ohhiszerhen. 
amit kenőének használnak aztán. Bi
zonyos célokra porrá őrölve szállítják, 
amely állapotban már közel van a B 
alakjához.

A tiszta bakelitet végleges alakjá
ban luxuscikkek gyártásé ra használ
ják az iparban, mivel csaknem át lát
szik rendszerint megfestve. Készítenek 
gyöngyöt, szipkát, ernyőnyelet, bil- 
Iiardgolyokat belőle, inig folyékony 
állapotban szobrokat, reliefeket von
nak be vele, aminek következtében 
ma rva nyszerii nek látszanak ezek a 
tárgyak.

A bakelit lakkozás célja az, hogy a 
bevont felületeknek nagy ellenálló 
képességet, fényt és tökéletes simasá
got kölcsönözzenek. Az oldott bakelitet 
A állapotúban viszik fel a be von a mié) 
anyagra s aztán hevítés utján érik el 
a \ eg leges ( alakot, azonban olyan 
tárgyak szamára, amiket nem lehet 
Jel hevíteni, már t 1 bakelitből való 
koncét is készítenek.

Nagy jelentősége van a bake l i t te l  
va o impregnálásnak különösen az 
elekt rotech ni kában, tekercsek ' S 4 '1 i  »---
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Efljl bakelit(jjjár belseje, ahol na gon ként 2000 kg. bakelitet gyártanak.

sí*iiól, mert nemcsak kitűnő szigetelő, 
hanem jó kötőanyag is. így például 
egy bakelittel impregnált tekercset a 
menetek irányában ketté lehet fii ré
szelni anélkül, hogy a huzalok szétes
nének. Bakelittel impregnált papírból 
és inaséból is sok mindent készítenek, 
például ilyen anyaggal helyettesítik a 
1 >< i rce i Iá nszigetel őket.

Ugyancsak fontos képessége a bake
litnek az, hogy a segítségével össze 
lehet forrasztani simára csiszolt üveg

fel öleteket, anélkül, hogy a törésmu
latójuk megváltoznék. Ugyancsak ki
tünően lehet összeragasztani bakelité
től impregnált fákat, melyek többé 
szét sem választhatók a ragasztás he
lyén.

A bakelitport elsősorban az elektro
technikai készülékek gyártására hasz
nálják s a telefonkészülékek, hangszó
rók, rádióalkatrészek nagy része ma 
már nem kanosukból, hanem bakelit
ből készül.

Sikerült tartóssá tenni
a gummit

A gumimból készült aruk legna
gyobb hibája az. hogy aránylag rövid 
idő alatt megromlanak a levegőn, 
mert a guninii lassanként oxidálódik. 
Régóta keresik a módszert, amivel ezt 
az oxidációt meg lehet akadal\ozni, 
azonban eddig sikertelen volt a kémi
kusok minden igyekezete. Most azt a 
hirt kapjuk Angolországból, hogy eg\ 
neozonnak nevezett uj anyag segítsé
gével mégis elertek a celt. V//A az 
anyagot a nyerskaucsukhoz kell ke
verni, vagy vulkanizálás közben hoz
záadni s hatására a gummiaruk ug\- 
szólván örökke megtartják inga lm.is 
ságukat. Ivz az eljárás természetesen 
legkevéshbé az autopneumat ikok szem 
pontjából bir jelentőséggel, mert ezek 
jóval előbb elkopnak, mielőtt a levegő

oxidációja folytán tönkremennek, de 
annál nagyobb jelentősége volna pél
dául a locsolo csöveknél s általában 
minden gumink illetve kaucsuktargy-
ná 1.

Meddig tartanak a vasúti
sinek ?

A francia vasúti mérnökök megál
lap í to t ták ,  hogy minden vonat, mely 
végigmegy a síneken egy ezredrész 
milliméternyit koptat le belőlük. Mi
vel a sinek csak akkor válnak végkép 
használhat at la nokka, ha a kopás ki
tesz egy centimétert, könnyen kiszá
mít ható, hogy legalább egy millió vo
nat mehet végig a síneken, nem sza
lu it va az egyéb okok miatt történő
rongálódást.
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A folyamhajózás problémái

s
Ma, midőn a közlekedési eszközeink 

szemünk előtt, úgyszólván egyik napról a 
másikra szinte forradalmi változásokon 
mentek át s sebessé*»* tekintetében a leg
messzebb menő utópiát is felülmúlták, 
van egy közlekedési eszköz, nudv ugy- 
látszik fejlődés tekintetében holtpontra 
jutott: a dunai illetőleg folyami személy
hajózás. Ezen természetadta viziország- 
utat járó hajók ma is abban a tempóban 
közlekednek mint (50—70 évvel ezelőtt. 
Bár technikai kivitel, üzembiztonság, ké-p
nyelmi szempontok tekintetében a kor 
technikai nívóján állnak, a gvorsaság te
kintetében a múlt századot képviselik. 
Természetes következménye ennek. hogy 
mint hosszabb utakra való közlekedési 
eszköz hovatovább mindjobban elveszti 
létjogosultságát s csak mint kirándulást, 
üdülést vagy rövidebb távú forgalmat le
bonyolító eszköz bir vonzóerővel. Bár a 
nagy hajózási vállalatok szebbnéí-
szebb, minden kényelemmel és fény-* %
üzéssel berendezett hajókkal lepik meg a 
vizen utazni vágyókat, az utaslétszám 
mégsem üti meg azt a mértéket, mely a 
befektetett tőke pénzügyi várakozását 
kielégítené. Akinek az idő pénz, az oiya i 
közlekedési módot választ, amely a kí
vánt célhoz a leggyorsabban viszi. Válo
gathat a sebességek közt 60— 150. sót 
200 kilométerig. S inig a Duna habjai 
hatalmas, 800—1000 lóerős gépii szeméiv- 
hajókat hordanak hátukon, melyek közül
több 2000 utasbefogadóképességü > ha a
menetrendben megnézzük, hogy mennyi 
idő alatt teszik meg útjukat, látjuk, 
hogyha vízfolyás ellen közlekednek 10 
12 kilométernél óránként tovább m*m 
terjed átlagsebességük, mellyel a távot 
legyőzik, vízfolyás irányában pedig 2n
kilométer óránkinti átlagsebességetér
nek el. Ha korunk követelményeinek 
szemüvegén keresztül nézzük ezt. ön- 
kénytelenül e korunknak illegnem felelő 
gyorsaságban látjuk a vizi személvsza 
tás hanyatló tendenciáját. A tengeren 
40—50 kilométeres sebességgel futnak a 
hajókolosszusok, de ott mások is a víz
viszonyok. A belvízi hajózásnál a folyam 
medre, vízállása irányítja a mai typusii 
hajók haladásának terét. Ha ehhez hoz
závesszük a kisvizek okozta nehézsé g»-

két. midőn a Duna sok helyén 100—150 
‘ centiméter vízmélységekkel kell szá
molni, továbbá az őszi ködöket, mely 
körülmények súlyos feladatok elé állítja 
a forgalom lebonyolításának zavartalan
ságéit biztosítani akaró vállalatokat, föl
merül az a kérdés, hogy a kedvező év
szakokat nem lehetne-e egy ujrendszerü. 
a kor szellemének megfelelő gyors vizi 
közlekedési eszközzel kihasználni, avagy 
a már meglévő hajók közlekedését gátló* * p

fentemütett akadályokat a technika vív
mányaival a minimumra csökkenteni.

E célt akarja szolgálni lapunk, midőn 
torét ád a hajózási kérdéseknek és foly
tatólagos cikksorozatban ismerteti a 
folyami hajózás mai készültségét, a sze- 
mely-. áru-, tömegszállitmányok lebonyo
lításának technikai oldalát, a jelenlegi
személy von tat ogőzösök s motorosba jók 
typusait.

E kérdéssel magyar nyelven semmim - 
mii szaklap nem foglalkozik, bár hazánk
ban kot hatalmas s modern hajógvár 
ál it elő hajókat, sok magyar munkásnak 
nyújtva kenyeret.

Hang a felhőkből
Lkv ji meri kai cijfurettajfyár a rek- 

láinnak v g y  szinte elképzelhetetlen le
hetőségét valósította mejf a követke
zőképen. E*y repülőgépet hatalmas 
haiiííszorókkal és mejílelelő hantrerő- 
silo berendezéssel szereltetett fel s az- 
!;m a newyorkiakhoz fentről a felliők- 
h<d kiáltotta le, liojjy az ő gyártmú- 
nyai legjobbak az egész világon. A 
repülőgép hárommotoros Fokker, me
lyet a Western Klectric szerelt fel 
hangszóróval, mely néhány milliószor 
megerősíti a mikrofonba beszéld han- 
KO}: hangszóró tölcsér van a gép
álján, inig a beszélő egy tökéletesen 
szigetelt fülkében foglal helyet, ahová 
a motor zúgása nem hallatszik he. A 
reklatnheszéd közben gramofonleme- 
/•eket is lejátszanak a repülők s a 
mwjorkiak ejtesz hangversenyt is 
hallhatnak a magasból.
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A higanygőzzel működő turbina
Kezdettől fogva olyan gépet értettek 

gőzgép alatt, amely vízgőzzel működik 
s 1915-ig valóban meg sem próbálta 
senki mással helyettesíteni a vizet a 
gőzkazánokban. Most egy amerikai 
mérnök teljes sikerrel próbálkozott 
meg azzal, hogy higanyt használjunk 
viz helyett s a hartfordi villamos cen- 
tráléban már dolgozik is az első, 1800 
kilówattos higanyturbina, melyet 
nemsokára egy második, 10.000 kiló
wattos fog követni.

A higanygőz alkalmazásának elő
nyeit az ismert Carnot-tétel alapján 
érthetjük meg, mely szerint a gőzgép 
hatásfoka annál nagyobb, mennél na-

ielei vannak. Nem lehet közönséges 
kazánban párologtatni el a folyékony 
fémet, mert a higany nem nedvesíti 
meg a kazán falát, mint a viz s a pá
rolgásnál olyasféle tünemény mutat
koznék, mint mikor tüzes lapra vizet 
cseppentünk, amikor a gyorsan fej
lődő gőz nem engedi a tüzes lappal 
érintkezni a cseppet. L. R. Emmet, 
amerikai mérnök higanykazánja a 
képünkön látható furcsa, sok nyul- 
ványos szerkezet, melynél a kazánból 
kinyúló vékony csövek, mint az ember 
ujjúi nyúlnak le a tíiztérbe s ezekbe a 
vékony csövekben párolog gőzzé a 
fém. Kgv-egy kazánból négyszáz ilyen

gvohb a hőmérséklet különbség a ka
zán és a sűrítő között. Hogy nagyobb 
legyen ez a hőtokkiilönbseg, lehető leg  
emelni kell a gőz hőmérsékletet, mert 
hiszen a süritőét nem lehet n a g y o b b  
mértékben csökkenteni. Mivel «a hí 
g a n y  forráspontja 8 G0 tok, természetes, 
hogy magasabb hőtokra lehet hex iten i  
ugyanolyan n yo m á s  mellett a hi
ganygőzt, mint a v ízgőz t .  í g y  például 
már 82 atmoszféra* nyomásnál a teli 
tett higanygőz hőmérséklete 4i8 lók. 
ami mar messze felülmúlja a vizgo/ 
kritikus, azaz maximalis h őm érsék le 
tét. , . . ,

A turbinákon átment, kiterjedt es 
lehűlt higanygőz hőmérséklete viszont 
még mindig 287 tok, tehat a simto, 
mely újra folyékony halmazallapot ».'• 
sűríti a higanyt, valóságos tűzhely 
még mindig', amelyben a hűtő \ íz el
párolog s a vízgőz meg mindig magas 
nyomással hajthat egy mellekgepet.

A  higanygőz alkalmazásainak teiine-
szetosen meglehetősen bonyolult lelte*

cső nyúlik ki. A 10.000 kilówattos tur
binánál hét kazán lesz, összesen ket- 
eze rőt száz ilyen nyúlvánnyal.

Másik érdekessége a higanyturbina 
nak az, hogy a kazánban a higany 
világitógázzal van együtt, amivel si
kerül megakadályozni a higany lassú 
oxidációját, lévén a hidrogén es a 
szénmonoxid jó redukaloja a Ingán\ - 
oxidnak. Az érdekes turbinánál ter
mészetesen tontos szempont az, hog> 
az elhasznált higanygőzt nem szabad 
kiengedni a szabadba, hanem minden 
grammját kondenzálva újra vissza 
kell juttatni a kazánba, leven a lu- 
o’anv meglehetősen draga tolj adok.

V berendezés működéséhez kilowat
tonként hat kiló higanyra van szuk- 
sé" tehát a 10.000 kilówattos turbiná
nál’ G0 tonnára, ami hét percenként 
párolog el újra es újra. Az üzemhez 
OöOO kg. tüzelőanyagra van szükség, 
kilowattóránként körülbelül 4000 kaló
riára vagyis annyira mint amennyire 
a legmodernebb vízgőz üzemeknél,
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Gázmaszkok békés célokra
Habár a jövő háborújára való ké

szülődés legfontosabb problémája a 
tfázok ellen való védekezés és ezen «a 
téren ezernyi kémikus doltfozik világ
szerte, a mértfes tfázok veszedelme 
nemcsak a háborúban következik be, 
hanem a békeéletben is nagyon sok 
esetben gondoskodni kell arról, liotfv

az ember mérges gázokkal telitett le
vegőben is veszedelem nélkül megma
radhasson és dolgozhasosn.

A gázháboru esetére kétféle véde
kező módra gondolnak. Az első kollek
tív, vagyis egyszerre lehetőleg nagy 
1 öineg ember számára szolgál, a másik 
egyéni, vagyis minden egyes ember 
szamára külön igyekszik biztosítani 
védekezés lehetőségét. A kollektív vé
delem egyik példája az, amit az orosz 
szovjet kormány tervez és akar máris 
megvalósítani. Ez a terv abban á

hogy egy hatalmas felhőkarcolószerii 
épületet építenek, melyben sok ember 
elfér s melyet légmentesen lehet el
zárni. A szellőztetést 40—50 méter ma
gas kéményen keresztül gondolják, 
mert a tapasztalat szerint a mérges 
gázok ilyen magasságban már nem 
rontják el a levegőt s ezért innen ál
landóan tiszta levegőt lehet az épület
be szivattyúzni.

Az egyéni védekezés egyetlen nmd ja 
a gázmaszk, melynek azonban annyi
féle követelményt kell kielégíteni, 
hogy még messze vagyunk a megbíz
ható és tökéletes védelemtől valóságos 
háború esetén. A jó gázmaszknak 
könnyűnek, tartósnak, olcsónak és 
mindenekfelett biztosnak kell lennie. 
Az utolsó követelmény természetesen 
a mérges gáz minemüségétől függ el
sősorban, bár vannak gázak már most 
is, melyek ellen egyátlalán nincs vé
dekezés. Reméljük, hogy ezeket még-

Egyelőre azon dolgoznak a vegyé
szek és a konstruktőrök, hogy a békés 
eleiben is előforduló esetek számára 
készítsenek megbízható gázvédö fel
szerelést. Ilyen esetek meglehetősen 
gyakoriak, nemcsak a bányákban, 
ahol különösen a mentésnél van sziik- 
Mg arra, hogy például a bányaléggel 
mérgezett helyekre is be lehessen ha
bzói, hanem egyes iparágakban is, 
ahol a munkahely levegője nagyon 
sokszor tele van az egészségre ártal
mas mérges gázokkal.

hgy ilyen békés célokra szolgáló
gázvédő berendezést mutatunk la* ké
pünkön. mely a I)raeger-féle mentö- 
kesziileket ábrázolja. A jól elzárt fém
tartályban megtelelő mennyiségű sü
ntett oxigén van, amit pontosan ada- 
tfolni lehet s az egesz szerkezet úgy
szólván egyetlen kézmozdulattal hasz
nálatba vehető. A gázszakértők véle
ményű szerint ez a kis eszköz oly to
rn* lu tusén oldja meg a problémát, hogy 
«I to\ahhicjlösztcsben lehet remélni a 
háborús gazmaszk végleges alakját is.
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Lélekző készülék repülők számára
A nagy' magasságokban való repü

lésnek egyik legnagyobb akadálya az, 
hogy a piioia oxigénszükségletét nem 
tudja biztosítani a ritkává vált at
moszféra. Mivel viszont a repiilőköz- 
lekedés sokkal könnyebb a nagyobb 
magasságokban, nemcsak azért, mert 
n levegő ellenállása kisebb, hanem 
azért is, mert fent sokkal nyugodtabb 
és szél mentesebb a légkör, gondoskod
ni kellett arról, hogy úgy a pilóta, 
mint az utas lélekzését biztosítsák ott 
is, ahol a környező levegőben már 
nincsen elég oxigén a vérkeringés szá
mára.

Eddig a pilóta úgy segített magán, 
hogy szükség esetén saját maga szi
vattyúzott elegendő nyomású levegőt 
és oxigént a hu várni haszerii öltözé
kébe, azonban énnél a módszernél sok
szor megtörtént, hogy túlsók oxigént 
kapott a tüdő s ez tudvalevőleg ínég 
veszedelmesebb, mint az oxigénhiány. 
Szükség volt tehát rá, hogy olyan ké
szüléket szerkesszenek, amely auto
matikusan működik es sajat maga 
szolgáltatja mindenkor a pontosan 
adagolt oxigéntöbbletet. Ennek a le- 
1 ekzőkészüléknek a megszerkesztesehez 
természetestül arra volt szükség min
denekelőtt, hogy megállapítsák az em
beri lélek zés fiziológiai törvényéit a 
ritka légkörnyezetben. Ennek a tör
vénynek röviden az a lényege, hogy a
föld' színén uralkodó légnyomás mel
lett a levegő oxigénje tulajdonkepen 
160 milliméteres nyomás alatt alj. Je- 
hát minden magasságban arra kel o 
rekedni, hogy az ott levő oxigén nyo
mása ennyi legyen. Tizenegy (*s (
kilométernyi magasságban a légköri 
nyomás 160 mm., tehat ebben a 
sagban tiszta oxigént kell bele adni 
ilyen nyomás alatt, hogy a lelekzes-
hen ne következzék bt* zavar.

Számolni kell még a tudó átlagos 
oxigénszükségletevel is, ami lïtM(*
ként körülbelül 30 litert tesz ki, >ai 
eg vés embereknél lényegesen H, *
y ?i í r v kovsebbet. Az íinlo i i i s i t ikus i i " 
zőkésziilókot -2500 mótm- mu^assuK uiii 
kezdik működésbe hozni. A készül, k- 
tiez tartozó oxitféntartiilybol jovo oxi
gént először .1 atmoszféra nyomásra 
redukálja a szelep, azt an esN íííV1’ 
l.ránszelep a külső légnyomás csökke
nése szerint szabályozza a nyomását 
A készülékkel szájon keresztül \es/. k 
a lélekzetet s ej?>; befele nem »> > >lo 
szelep gondoskodik arról, bt>g\ a

használt levegő ne juthasson az oxi
gén tartályba.

A  könnyű fémből készült berendezés 
mindössze 3 és fél kiló, az oxigéntar
tály nélkül, melyben 150 atmoszféra 
nyomás alatt sűrített oxigén van. Kü
lön elektromos fűtőkészülékkel gon
doskodnak arról, hogy a nagy magas
ságban uralkodó hidegben az oxigént 
előbb felmelegitsék s erre a célra elég 
egv 14 voltos áram.

I repülőgépeknél alkalmazott lélekzó 
készülék, ' mell/ lehetőre teszi a nagy 

tndfjossőfjbftn való repiilcst.

Az eddigi kísérletek eredményei na- 
■„n biztatók s ha a készülék valóban 
kéletessé válik, úgy elhárul az avia- 
ka elől az a nagy akadály is, amely 
Idig’ meglehetősen béklyóba kötötte a 
így magasságban való repülés teeb- 
kaját. A gép már tudott régóta dol- 
3zni akármilyen ritka levegőben s 
őst az ember is képes lesz niegelm 
van légkörben, mely azelőtt halait 
de,itett volna számára a legkisebb 
igyázatlanság esetén.
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Hogyan mérik a másodperc
százmilliomodrészét ?

Bármilyen rövid idő alatt menjen is 
végbe valamely tünemény, idő mégis 
csak kell hozzá. A fény másodpercenként 
800.000 kilométert ti 'sz meg, egy centi-p « %
méternyi utat tehát igazán végtelenül 
rövid idő alatt — a milliomod másodperc 
egy harmincezred része alatt — teszi 
meg, de ez is idő. A másodpere millio
mod részét mikromásodpercnek nevezik, 
de szinte reménytelen próbálkozás lenne 
ennek az egységnek a kicsinységét vala
hogyan érzékeltetni. Mégis felmerült a 
szükségessége annak, hogy mérjék az 
ilyen rövid időtartamokat, sőt a mikro
másodpercnek még a századrészét is.

Mondanunk sem kell tán, hogy a vil
lám a leggyorsabban végbemenő termé
szeti tünemény, legalább is a közvetlenül7 f

érzékelhető jelenségek közt. S a villáin 
amellett nagyon veszedelmes és kárté 
konv tünemény, hiszen megközelítő 
becslés szerint évenként 5—0000 ember 
esik áldozatul villámcsapásnak s jó né 
hány milliárd pengőre megy az anyagi 
kár.

A villámcsapások által okozott kár 
túlnyomó része azonban nem közvetlen 
hatás révén keletkezik. A villámhárítók 
meglehetős biztonságot nyújtanak a 
villámcsapás ellen, de viszont teljesség
gel tehetetlenek azzal a közvetett vesze
delemmel szemben, inelvet a villám az7 #r

elektromos vezetékekkel szemben jelent. 
Minden villám tulajdonképpen elektro
mos kisülés, még pedig hatalmas méretű, 
hiszen nem ritka az. hogy kétmillió volt 
feszültség a villám szülőije. Ma. a rádiói 
korszakában, mindenki tudja, hogy min
den szikra elektromos hullámokat ger 
jeszt s ezek a hullámok megfelelő erős
ségű indukált áramot hoznak létre a ve
zetékben. Ha közelben leüt a villám, ez 
az indukált áram. egyszerre megszólal
tatja Budapest valamennyi telefonkészü
lékét, de különösen a nagyfeszültségű 
vezetékeknél sokszor nagyon komoly 
zavarokat okozhat egy-egy közeli villám- 
csapás. Az indukált áram működésbe 
hozhatja a vasúti jelzőberendezést, meg 
állíthatja egy egész város világitó ü;e- 
mét. nyilvánvaló tehát, hogy az elektro
technikusoknak komoly védelmet kellett

kigondolniuk a villáin hatásai ellen.
Ez a védekezés ma már csaknem tel

jesen sikerült. Lényegét könnyű meg
magyarázni, ha a kivitele sokkal bonyo-C/ w 7
lultabb is. semhogy a nem szakember 
megértse. Villámcsapásoknál a vezeté
kekben igen nagy feszültségű, de na
gyon rövid ideig tartó áram keletkezik s 
a cél az. hogy ezt a kártékony áramot a 
legrövidebb utón levezessék a földbe, 
ártalmatlanná téve a berendezés szá
méira. A biztosito berendezés csak akkor 
működik, ha a feszültség tulnagy lesz, 
de akkor pillanatok alatt elvégzi mun
káját.

Az amerikai elektrotechnikusok ed
itálták meg ezeket a villáin ellen való 
biztosítókat s a Ueneral Elektrik Com
pany külön laboratóriumot állított fel a
magas feszültségű villamos kisülések
tanulmányozására, hogv a biztositó k*'*.

»  r  • *

"zülékeket pontos számítások alapján le
hessen megszerkeszteni. Mesterséges vil
lámokkal kísérleteztek a mérnökök s 
megállapították, hogy a villám romboló 
ereje elsősorban az időtartamától függ.

Kenytelen-kellet’en ki kel’ett tehát ta
lálni azt. hogy hogyan lehet megmérni a 
villám időtartamát?

I ernieszetes. hogy nincs az a mechani
kai berendezés, mellyel olyan rövid idő
tartamokat lehessen megmérni, mint a 
villámé. A mérői műszernek nem lehet
seinmitele telietetlensege, belsői perió 
dúsa: egészen bizonytalan a működése a 
mikromásodpercek alatt. Éppen ezért a 
(leneral Electric Company laboratóriu
mában egy olyan műszert szerkesztettek, 
melyben semmiféle mozgó alkatrés/, 
nim v. hanem a ritkított levegőben szá
guldó elektronok mérik a mikronuEod- 
perenek még a törtrészeit is.

Az elektronok, tudvalevőleg. 100 g00 
i*z<*r kilometer másodpercenkénti sebes
séggel mozognak s egy mágnessel el le
het teríteni okét az egyenes vonalú út
jukból. A mérőberendezésnek a lényege
már meg is van adva ezzel. Elektronok 
aram.anak egyenes vonalban a ritkított
1» \e<jo\e| telt műszerben s egy fénvkép- 
lemezie. \agy tőmre jutnak. Az érzékeny 

en nyomot hagy az elektron üt kőé
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zést1. Ha már most- útközben egy elek
tromágnest teszünk s a villám által indu
kált áramot (Minek tekercsébe vezetjük, 
akkor az elektronok iránya megváltozik, 
eltér s azt az eltérést a fényképlemezről 
leolvashatjuk.

Természetesen, kell valami mértékegv- 
ségnek lenni a filmen, amivel a villám 
által okozott eltérés hosszúságát összeha
sonlíthatjuk. Ezt a mértékegységet ugv 
szerzik meg. hogy az elektronsugarakra 
állandóan hat egy ismert periódusa vál
takozó áram. Ennek hatása alatt az elek
tronáram szabályos hullámvonalat rajzói 
a fi'mre s ha közbejön a villám által oko
zott kiugrás, azt pontosan ki lehet mérni 
az összehasonlító hulláin segítségével.

Ez a műszer képes arra, hogy a mikro- 
másodperc századrészét, vagyis egy száz- 
milliomod másodpercet is a legnagyobb 
pontossággal le lehessen mérni s ami tán 
még érdekesebb, emberi szem is közvet
lenül figyelemmel kisérheti a mikromá- 
sodpercek alatt lefolyó tüneményeket. 
Ha a film helyett foszforeszkáló ernyőt 
tesznek az elektronok elé, akkor látni 
ezen az ernyőkiugrást, mintha csak 
mikroszkopszerüen nagyítaná meg a mű
szer az időt is. Az ernyőn ugyanis hosz- 
szabb ideig megmarad a felvillanás, a 
szem is megőrzi pár tizedmásodpercig az 
ingert és igy egyszerre látni a foszforesz
káló ernyőt, az egész tüneményt, megna- 
gvitva. széthúzva.« •

Az égő ruha oltása
A közel jövőben nyílik meg Paris

ban az első nemzetközi tűzoltó kiállí
tás, melyen az egész világ tűzoltói 
összegyűlnek, hogy bemutassák, mi
lyen eredményeket értek el a tiizvesze- 
delem ellen való védekezésben.

1 f  .-H . • , * \ v TW\**•
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A  magyar tűzoltóság a Sziklay-féle 
poroltó berendezéssel fog minden bizo
nyára nagy feltűnést kelteni, azon
ban a jelek szerint nagyon sok 
olyan érdekes és uj tűzoltó találmány
nyal fogunk találkozni a kiállításon,

amiről eddig keveset 
hallottunk.

Ilyen meg
szolgálni az 
Államok tűzoltósága az
zal a készülékkel, mely 
az ember testén égő ru
hát oltja el pillanatok 
alatt. Képünkön láthat
juk azt a veszedelmes 
kísérletet, mikor az em
ber testén meggyujtott 
ruhát a tűzoltók eloltják 
speciális i ecskendój ük
kel.

Ha meggondoljuk, hogy 
hány súlyos kimenetelű 
katasztrófa 
meggyulladt
\ etkeztében,
• • 1 • • • • udvozo
lálmányt s

történik a 
ruha kö- 

örö minél 
az uj ta- 

liabár egy
előre nem tudunk részle
teket felőle, reméljük, 
hogy olyan alakban is 
meg fogják valósítani, 
amely lehetővé teszi a 
házi alkalmazását is.
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Az acélház
Az a cél város házé pH ás

módszerét ('gyre nagyobb 
mértékben használják már 
a külföld (in különösen a 
kislakások építésénél. A 
házak alkatrészeinek több
ségét a vasgyárak szállít
ják, a falakat és a tetőt 
csavarokkal erősítik össze 
a kitöltő szigetelő anyagok 
még a téglánál és kőnél is 
jobban védik a lakásokat a 
külső hőmérséklet változá
saival szemben.
Az építkezés nagyon gyor
sai) megy. Kgy hétemeletes, 
négy lakásos ház 24 nap 
alatt elkészül s az egész 
épület snlya Itt százalékkal 
kisebb, mint ugyanakkora 
téglaépületé.

Az nj epitkező módszer 
remélhetőleg minálunk is
meghonosít 1 s hozzájárul az 
epitkezes is a lakbérek ol- 
esobbod ásáboz.

ftfJS/CHiclctcs ( i c c l/ u h .

tm L*# ‘ i l  I
'

-w W ̂fjí xV M M
ívaS ’ m  ̂  -Il m

Szoba ('U ÍJ (tvvUutzban.



MŰSZAKI ÚJDONSÁGOK LAPJA

Legcsa

I ' - ■£
wjt'

Jr ? jH , & Ar-s.' ’ r-’.{•- «fi” j ̂ ‘ . lujtt

_ 1 t&K -*•iHm
•■■‘•í-'-'Tfc«  pjji

<t

AItofjj/dn u záport csináljuk ttiozif elvételeknek



MŰSZAKI ÚJDONSÁGOK LAIMA

A Flettner-féle rotor
szellőztető

Kevesen tudják, hogy az autóbu
szok és az uj villamoskocsik tetején 
b*vő és állandóan forgó kis szellőzte- 
tők annak a rotorelvnek az alapján 
működnek, mellyel Fletti>er az oly fel
tűnést keltő rotorliajót építette. Eze
ket a szellőztetőket a bennük levő ro
tor hajtja s a rotort a menetközben 
előálló légáramlat tartja forgásban. 
Működése tiszta szívó hatáson alap
szik, aminek következtében nincs lég
vonat a kocsiban s mégis állandóan 
friss levegő jut az elhasznált helyébe.

A Flettner-féle rotorszellőztető min
den tekintetben pompás alkotása a 
modern technikának. Elegáns külseje 
nem rontja el a kocsik szépségét, a 
működése zavartalan és tökéletes, élet
tartama korlátlan s igy nem csoda, 
bogy például a berlini közúti villamo
sok minden egyéb szellőztető beren
dezést félretéve, valamennyi kocsiju
kat Flettner-féle rotorral szerelték fel.

A  rotorszellőztető egyformán alkal
mas villamoskocsik, autók, autóbu
szok, élelmiszerszállitó teherautók 
szellőztetésére s tapasztalat azt mutat
ja, hogy nemcsak menetközben mű
ködnek, liánéin megállás után is, tehát 
a várakozás tartania alatt is szellőz
tetik a kocsikat, amit semmiféle más 
szellőztető berendezéssel nem lehet el
érni.

Az ideális hordozható
áramforrás

Faluhelyen, tanyákon, gazdaságok
ban, ahol nincs villamos cent rá le a 
közelben, nagy gondot okozott az, ha 
világítás, vagy egyéb célokra mégis 
elektromos energiát akartak volna fel
használni. A kisebb, helyi áramtermelő 
berendezések felállítása nagy költséget 
jelentett s állandó szakavatott vezetést 
igényelt, ami szinte kizárta azt, hogy 
ilyen helyeken is élvezhessék a villa
most energia előnyeit.

A Kami és Heller r. f. most forga
lomba hozta a Homelite nevű hordoz
ható villamos áramforrást, ami végre 
lehetővé teszi, hogy akárhol érdemes 
legyen bevezetni az elektromosság 
használatát. A Homclite dinamóval 
egybeépített benzinmotor. A motor 
rendkívül egyszerű szerkezetű, a leg-

megbizhatóbb és leggazdaságosabb 
benzinmotorkonstrukciók közé tarto
zik. Mindössze hat mozgó alkatrészből 
áll. A dinamó 110 Volt felszültségü 
áramot szolgáltat, teljesítő képessége 
600 watt, tehát egyszerre 24 darab 25 
wattos izzólámpát tud üzemben tar
tani.

A Homclite egyszeri megtöltéssel 3.8 
liter benzinnel — négy órán át műkö
dik. összes súlya mindössze 50 kiló
gramm, nem kell hozzá semmilyen ala
pozás, bárhová letehető és elindítható. 
A motor léghűtéses, tehát a liütő víz
zel semmi gond s úgyszólván minden 
szakértelem nélkül bárki kezelheti.

Az AEG. festékszórója
A világhírű berlini A. E. (Î. gyár uj 

tipusu gördíthető, könnyen kezelhető 
elekt romos Jest ék szőré* berendezést”
hozott legutóbb forgalomba.

Az ilyen berendezés ma már nélkü
lözhetetlen a kocsi fényező-, karosször-, 
asztalos-, vasbutorkészitő-, szobafestő
mázoló-. iparművész-, bőrdiszmüáru 
t̂h. iparban, mert vele időt, anyagot, 

tanulságot es sok kellemetlenséget ta
karítunk meg.

Ma mar elkeriilhetetImiül szükséges, 
bogy a régi ecsettel való festést és fé
nyezést teljesen kiküszöbölve áttérje
nek a mai kor igényéinek megfelelő 
"K.V anyagban, mint munkában sokkal 
gazdaságosabb, szépség es egyenlotes- 
s<\g tekintetében pedig összehasonlít
hatatlanul tökéletesebb fényező és szí
nezi) festékszóró eljárásra.

Az A. E. (i. festékszóró berendezésé
nek az eddig torgalomhan lévő más 
g\ ni t manyu készülékekké! szemben 
nagy előnye, hogy: rilápitéisi háté* 
.a fka /, a f*cs<*l ha / é*, beáll it hat é* npomás- 
szabál pózé* biztonsápi szelepe ran ma
nó,nctcrrel. A nyomás a gépre szerelt 
uhiuometeren leolvasható és igy a sza
bályozható biztonsági szeleppel korlá
tozható s nép*/ ken kén kbnnpen por-
d it /*etö.
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Aviatika és rádió
Irta: Zoltán Hé la

Korunk szódiiletes technikai haladá
sának legkonkrétchh megnyilvánulása 
kétségtelenül a rádió- és repiilőteclmi- 
káhan jut érvényre*. A múlt álmai — 
azok a törekvések, melyek egyrészt a 
repülőidé]) biztonságát, másrészt a 
{öleidet való állandó kapcsolatát céloz
ták — megvalósultak. A rádió révén 
az utón levő repülő és utasai állandó 
kontaktust tarthat a földi állomások-

1*0 rse ral-rendszerá
1917-ből.

I ruhajó rádiója

kai. tájékozódl.atik a reá <iűzve
kiviil fontos meteorologini v i s /.o i i nok
ról, sőt n főidről érkező rádió.idők se
gítségével irányát is ha miikor a n -, 
pontosabban meghatározhatja x ‘1 ̂
ellenőrizheti. .

Aki a rádiótechnikahaii csak kicsi
is járatos, nem kicsinyelheti le 
a nehézségeket, melyek a vepulog P
rádióberendezesenek n" 'u' b1.1 ' ‘ .. 
fölmerülnek. A maximális u/ond /
tonság mellett -  súlyban 1*
— rázásmentes nasty h,ll:!
sok között IDŐZÍTŐ — IlilíTV, stiiöilit.'su
- szelekt iv ős iíTon kis terjedelmű ke - 

szülék jöhet csak számításim.

A kezdetben 
berendezéseket 
val rendszerű

alkalmazott nehézkes 
(1. ábránk egy Parze- 

1 éghajó rádióját mutat-

II rp ülő g é pék rád i ó be re n d ezé se :
miire szerelt generátor.

A futó -

, 1917-ből) az egyre tökéletesedő tech- 
ika csakhamar eltüntette s helyüket 
már csaknem tökéletesnek mond

ató egvesitett adó vevőberendezesek 
állottak föl. A  modern repülőgép, 
ádióberendezés súlya teljes iolszere- 
,'ssel együtt alig haladja meg sí W) 

ami egy ember átlag súlyának 
, le f  meg. Dimenziói oly kicsinyek, 
logv a pilóta ülés előtt, vagy annak 
Ida Ián találhatnak elhelyezést. ( ler- 
„észetesen itt a kisebb légi jármüvek 
„•rendezését értjük.) A készülék aram- 
1 látásának egy könnyű kettős genera-

i i___*̂ wa1 írnf n tnrrlii-

,1 linkers-féle repülőgépekre
i rá ugat eg ha távoz ó.

szerelt

bitszámot automatikusan szabályozó 
propeller tart forgásban.

A készülék antennája egy dobra esa-
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várható antenna, mely bármily hely
zetben rögzíthető. Földnek, illetve el
lensúlynak a repülőgép egymással 
összekötött fémrészeit használják.

Mint mondottuk a repülőgép rádió
berendezése nem csupán hírszolgálatra 
alkalmas, hanem a gép irányának és 
mindenkori helyének pontos meghatá
rozására is. Ezek az iránymeghatározó 
berendezések a keretantennák azon 
közismert tulajdonságán a la púinak, 
hogy a keretantenna a vele párhuza
mosan haladó rádió hullámokkal 
szemben a legérzékenyebb. Az irány
meghatározás oly módon történik, 
hogy a pilóta a keretet egy ismert 
helyű rádióállomás jeleire hangolja 
(azokkal párhuzamosan állítja) s a 
keret alján alkalmazott skálán az el
térés szögét leolvasva, a gép haladási 
iránván megfelelően módosít.

A (iraf Zeppelin rádió kabinja. Hidra 
az asztal rétién az irám/itó antenna

for fi at ét kereke.

A repülőá I lomások rádióberendezé- 
seit újabban direkt az iránymeghatá
rozás célját szolgáló gépadókkal szere
lik fel (Funk-feuerstelle), melyek meg
határozott időközökben igen őrös 
irányhatározó jelzéseket lüknek az 
étherbe; s igy az irányitóhullámhosz- 
szat ismerő pilóta az irányba Hámra 
bármikor könnyűszerrel rátalálhat.

A rádió és irányhatározás jelentő
sége különösen az óceán repülések al
kalmával jut érvényre, amikor a re
pülő távol minden tájékozódási lehető
ségtől egyedül a bizonytalan irány
tűre van utalva. A (iraf Zeppelin si
keres óceán repülést»'! fényes bizonyí
tékául szolgálnak ama tény megálla
pításánál. hogy a rádió — az aviatika 
szolgálatába állva annak lényegesen 
nagyobb üzembiztonságot adott.

Ma még sok légi jármű nélkülözi a 
rádióberendezéseket, de reméljük 
nincs messze az idő. mikor minden re
pülő-tér és minden repülőgép föl lesz 
szerelve a technika e nélkülözhetetlen

— ^  m 0  1. 11. 4 • i 1 è I %... 1

Nemzetközi rádiókiállitás
Freiburgban

Folyó év szeptember havának máso
dik hetében nemzetközi kiállítást ren
deznek a svájci Freiburgban rádió és 
beszélőgépek számára. A kiállítás ve
zérügynöksége Magyarország számára 
E. Engel Mainfelden. Wien, III., 
Traungasse *2IN.

Villanyszereinek, rádiúberendezdsek es
iai/itácnl HANTOS ÉS FLEISCHMANN Budapest. 
JQYIIQjUA VI.. Kisdiófa-utca 6 felefon : J 421*10

A rádióamatőrök leghűségesebb segítőtársa a magyar

RÁDIÓ AMATŐR h'" r k"nlr a d i o - s / a k ! a p
Kórjen m u t a t v á n y s z á m o t  a szerkesztőségtől

Budapest. Révay ucca 14.HANYARALNI MEGY
ne felejtse cl

ORIONA NŐD PÓTLÓJÁT
a nyaralóhely hálózati 
feszültségéreÁTKAPCSOLNI !

MINDEN ORION ANÖD- 
PÓTLÓ MINDEN HÁLÓ
ZATI FESZÜLTSÉGRE 
H A S Z N Á L H A T Ó
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T Ó M B I L

Ha
sága.

A Monet & Coyon
motorkerékpárok

íi gépek kvalitásn, megbizható- 
konst rukciós jósága, sebessége, 

inasszivitása és stabilitása fokmérő
jéül az általánosan elfogadott mércét, 
•4 versenyeredményeket vesszük tekin
tetbe, úgy ktiinik, hogy a Monet-Goyon 
motorkerékpárok a legelső helyen ál
lanak a fentebb említett tulajdonságok 
dolgában. Tényleg nem véletlen, bá
néin a kvalitás bizonyítéka, bogy a 
francia nltraligbtweigbt motorkerék
pár-bajnokságot immár négy éve 
megszakítatlan sorrendben a Monet- 
Goyon motorkerékpárok nyerik.

Így liât a legnagyobb örömmel fo
gadjuk a Monet-Goyon gépek megje
lenését a magyar piacon s bizonyosra 
vesszük, hogy a magyar motoros kö
zönség körében csakhamar ugyanolyan

népszerűségre* fognak szert tenni, mint 
a külföldön.

A Francis Barnett 
9. számú super sportmodellje

A Francis Barnettnek ez a modellje 
eivitathatalanul a legkitűnőbb angol 
sportgép a maga kategóriájában. 
Számtalan első dijat nyert s minden 
versenyben, ahol indult, felülmúlha
tatlan eredményeket produkált. Mo
torja 172 cm-es kétütemű Villiers mo
tor, kétkaros Villiers légszűrővel, ben
zinfogyasztása 100 km-re 2.4 liter, 
maximális sebessége *18—90 km. órán
ként. Váza teljes háromszög rendszer, 
vont acélcsövekből, kettős hajtású ru
gós viliázással s az egész gép mind
össze 85 kg. súlyú.

J  l)jjnb<íl-fel** köszöriUöyép
alkalma zása automobil-karosszériák

sara.

csiszoló
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A Stromberg gázositó
Az automobilok számára konstruált 

gázositók közül a legelső helyek egyi
két biztositotta macának a Stromberg- 
féle, mely busz esztendős tapasztalat

és kisérletezés eredménye. Lindbergh, 
Chamberlin, Byrd óceánrepülései bizo
nyítják legjobban a Stromberg-tele 
gázositó megbízhatóságát és tökéletes
ségét, de az autóknál és motorcsóna
koknál is a legkitűnőbb eredménnyel 
vált be, amit legjobban bizonyít «agyár 
termelésének állandó növekedése.

A Stromberg-féle gázositó különös

Motorkerékpárok
V e z é rk é p v i s e le t :

H A L M O S  T E S T V É R E K
Budapest V., Szabadság-tér 18 Telefon* Aut 159-9.1

L A K T A  I  E 1 ) K
BUDAPEST. V.. SZABADSÁG-TÉR 7.
Morgan cyklekárok, Velocette, 
0. K. Suprême motorkerékpá

rok vezérképviselet
TELEFON : 991—01.

előnyei közül felemlítjük a motor 
azonnali megindulását minden időjá
rásnál, a maximális sebesség elérheté
sét sikon úgy, mint emelkedésnél, az 
utolérhetetlen rugalmasságot, a szabá
lyozás abszolút biztosságát, a benzin- 
fogyasztás minimumát.

Két képünkön a személyautók szá
mára készülő típust mutatjuk be. az 
OK jelzésit vertikális és az OS jelzésű 
horizontális gázos it ót.

SCHMALZ JÓZSEF
BUDAPEST, VII.. DOHÁNY-UTCA 22.

T E L E F O N :  J Ó Z S E F  425-68.

B. S. A. M O T O R K E R É K P Á R

1100"—  Pengőtől kezdve mar k a p h a tó .

VELLIE-KOCSIK
VEZÉRKÉPV ISELETE
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Whippet
Ez a név már minálunk is foga

lommá vált s az autóismerők mindig 
elismerően fordulnak utána, ha elsu
han mellettük egy elegáns Whippet- 
koesi. A  Whippet azonkívül, hogy 
technikai konstrukcióban egyike a leg
kiválóbb alkotásoknak, azzal a rend
kívül ritka és fontos tulajdonsággal is 
rendelkezik, hogy olcsó.

A Whippet 96-A modell négyhenge
res motorja 13 adó-, 40 tényleges lóerő
vel rendelkezik, óránként 96 kilométe
res sebességgel jár s 13 másodpere 
alatt gyorsul fel 8-ról 55 km-es sebes
ségre: Standard gyári felszereléssel, 
a pompás Fingertip Controllal együtt, 
a nyitott Whippet ára mindössze 6600 
pengő.

Az uj 1929-es Morris autók
A Morris gyár, mely Anglia legna

gyobb automobil gyárainak egyike, 
nem érte be eddigi típusainak az Ox
ford és Cowley kocsik folytonos töké- 
letesbitésével, melyek eddigi már ki
váló t ulajdonságuknak köszönhetik 
hogy a világ minden részében a leg
nagyobb megbecsülésnek örvendenek, 
hanem szem előtt tartva azt az elvet, 
hogy az automobil ma már megszűnt 
luxus cikk lenni, melynek beszerzése 
és fentartása a középosztály anyagi 
képességeit messze túlhaladja, elhatá
rozta, egy árban és fogyasztásban egy
aránt szerény, amellett gyors és min
denekelőtt abszolút megbízható kis 
kocsi építését.

Hosszú és lelkiismeretes kísérletek, 
kíméletlen erőpróbák hegyen és ho
mokban, mocsárban és versenypályán, 
eredményezték végre a Morris Minőit.
E g y  kis kocsi, mely azonban teljesít
ményénél fogva joggal megérdemli a 
komoly automobil elnevezést.

K A P H A T Ó :

B U D A PE ST , VI., A N D R Á S S Y -Ú T  40

ofQgalily

INDIANid e á lis

iuramoioiMpár
RUTHOLZ FRIGYES
Budapest. VI., Andrássy-út 62 Telelőn: 128-29

»»
n i I f K R I  P“ L É G C S A T O R N Á S  U U U A 3 D L L  T E H E R A U T Ó G U M M I

FÖLDIÁK LAIOS. Budapest. Jókai-utca 26

A K K U M U L Á T O R O K
SZIK LA I ÉS TÁRSA

|| Magyarország Irgrrgibb vállalata BUDAPEST PtTERFV SÁNDOR UTC A 9. SZÁM Telrlon : Józsrl 351-43

R Á \ H T  I C
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JohnFowIer&Co,
VI., Andrássy-ut

28. sz.
AUTÓK

VEZÉR NÉPVISELETE

Morris, Wolseley, 
Hülmann, Alfa- 

Romeo
a legkiválóbb angol rs 

olasz sport-, túra- <*s 
kisautók

TEHERAUTÓK 
lél tonnától 12 tonnáig.„HORCH“AUTOMOBIL

HORCH-automobilok vezérképviselete

I

domahidai DOMAHIDY FERENC
Budapest. IV., Haris köz 1 Telefon Aut. 880-95

MONET GOYON
M O TO R K ER ÉK PÁR O K

N e m  d i c s é r j ü k ,
n é z z e  m e g ,

í t é l j e n  Ö n  !

V ezérképv ise let : ZSOLNAY LAJOS BUDAPEST,
VI., Jókai-utca 17.

F R A N C I S  B A R N E T T
9. sz. S r ip e r  sp o r tm o d e ll  

M O T O R  K E R É K P Á R J A I

Vezérképviselet
VÉCShY JENŐ, oki. gépészmérnök 
Budapest, Kissláció-utea 1 1. szám

W EYMANN" karosszéria
kizárólagos magyarországi gyártója: ZUPKA ANTAL

BUDAPEST. 
Vili. KÉR., 
ILLÉS-U. 17
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Szabadalmazásra bejelentett találmányok
íz alant felsorolt bejelentései: a f. évi jalius lió 1-1 hivatalos Szabadalmi

Közlönyben megjelentek.
Könyvük ős füzetek kiképzése a lapozás hi- 

niénlkussá tételére és menköniiyitésére. Ascii 
7u*r István tec.hnikus, Budapest. 1112!» mán*. 12.

Berendezés háztartási tüzelések fáradt höjé- 
n<*k fűtési eélokra való hasznosítására, Bohn 
Mihály téglagyáros, Szolnok. 1928 május Hí.

Mentőkészülék. Balog Adolf kereskedő, • Bu- 
(Inpest. 1928 szept. 12.

Porszén-, gáz- és olajégő, változó terhelés 
mellett Is állandó kifnvó sebességek elérésére. 
\Y itkovvitzer Berghau- mid Kisenhiit len He
wer k.se lm fi cég és Salat Károly mérnök, \\ it 
kowitz. 1928 szept. 2».

Porta la ni tó gé|>. Bogyo 1 erene művezető,
N'eesés. 1021» jnn. 24 4 . . . . .  .

Cső kötő füstesövekhez. Boro* Adóit bádogos
mester, Miskolc. 1929 nuire. •». ,

Kád ló vevőkészülék az antennaara ni mindkét 
fázisának kihasználására. Buda fîéza íuiiegyc 
lelni hallgató, Budapest^. 1929 a|>r. 1'-».

Vezeték elektromos kábelek szamara. alien 
dcr’s (ab le  & ( ’oust met ion ( <». Ltd. és Huj » -
le*- Philip Vassal* mérnök, London. 1928 jnl. -»• 

Töleu vezetékben való elhelyezésre szánt 
elektromos kábel. Callender’-. Cable &
Nl ni.-lion Co. Ltd. és Hunter Philip \ assm
mérnök London. PCs jol. -t. ..

t iltások hajlékony elektromos vezetők» i.

Ilinilcr l’liilip \nssi.f ni'M-'iok }lA 1 MY '
rnitl I till 11 llirriiok, liOlllloll. 1 . Ji “ -

lliirilo/ható és ládává alakítható as/tnl. m
7.i„s/.kv Uynla ny. máv. « m IuIoh, V----- - >
* i 11 ltí j á r t r - j . s á s s á » ,  . . . « U»
'" S .  K Æ A  ;■"*«'
>etőgepek szamara. I1" " 1,1' :(1j j,;.
nemesito intéző Iliik. * ' ' ' r'! "Wu£nnú^  bitón. 

Kijárás, \alamint u» p • ..... .... pntiek,„:is.eféék előállításán*, n " " " 'tömbök \au> inas* m o k * Foundry, Al
nap Krnö Hyörg> mérnök, II». t
toll, Hampshire.  PCS máj. ••

Kályha. Szent kutolnai ( ’seb I s tván  é pi t ész, 
ny. városi építőmester. Budapest. P »28 okt. H.

Kijárás kész csomagolások és alakos csoma- 
golószerek tömítésére. Dautw itz  W ern er  ve 
g  vész, Zurich. 1298 szept. 2.

Készülék egymáshoz képest szög alatt be
állított népek hajtására. Ifj. D rozdy  A la d a r  
gépg  város, Pa l kán v. 1928 dec. 2.

K i já rá s  horkösavas  mész gyár tá sára .  D r ivou  
Alphonse \ iktor földbirtokos, B o n fa r ik  (A Iné-  
i*i«i ) iji2s s /.tk111. líH #

Fogaskerék felerősitő-auya és biztosítása vil
lamos kocsik motoraihoz. Kperjessy Imre ne 
pészmérnök, Debrecen. 1928 tebr. 2<l.

Szí itáresák és hasonlók biztosítása. Allni‘_
meine Klekt rizit át s (lesel lseim It, Berlin. 192»

' iíi'inlüködö vagy télin önműködő távbeszélő 
berendezés. International S tandard  K leetne
Co. Delaware. 1928 máj. •*». , ...

Motoros eke. ( lebriidcr Kberbardt vég » t»1»
a. D. 1928 jnl. 2»». . .

I \ \ pohár-automata. Automata  torna Imi c>
kölesönzö vállalat^ Forlnit és frá rsa  cég, Hilda-

' M oznót ü k rös f é u y re k 1 á m kész ül é k. F re und
(iyörn.v dános jogha l lga tó ,  Budapest. L L 8

ÍTéginciiteseii záró keret képek, iratok, m\n- 
dc a féle dombom tárnyak szamara, frees \ 
mus énitész Wiesbaden. 1928 szept. 19.

\n> vasalás. F a rk a s  dános  acé larugyuros,  Di-
esőüzeiitniárton. 1928 okt. 2.

kirajzolására. ||(,
Hidraulikus-pneumatikus liajtós*erke/.et. <
dernnlu.imle dus Kreius Autonuitmues S. A.

1 iittich 1928 okt. 11.
Fliárás és berendezés feszültségmentes drót- 

ki,,'.|ö Hnállitúsúra. Kelten & (H..1 çau » .
kV,V.Hk elrktrisrl.er Kabul-. Sulii- und Mu- 
fïrWorke A li.. Wien. 1!'» eh,-. 1».

• • • .-i-i .. meg v 11 á n it ása r a. ( * rósz -
,u !;,r  k! Od“n n> Jíndn pest.
1928 máj. 4.

W27 1028
1923 1926
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A utókorok. (í yöngy László gépészmérnök
hallgató, Budapest. 11*28 míg. 8.

Kivilágítható betU. Griinliut Frigyes ma- 
gánzó, Nürnberg. 11*28 szept. 28..

Eljárás nátriumszulfátnak kónsavhól való 
kiválasztására, különösön a inűsolyomlpar fo- 
nőf íird óiból. Véréi nigt e (îlanzslolT-Fab ri kon
A.-G. Elberfeld. 1928 okt. lu.

Berendezés fatörzsek ős inásofőlók szárítá
sára, telítésére és inás hasonló kezelésére.
(roodall Charles gyárigazgató, Tutbury Staf
fordshire (Anglia). 11*21» febr. 15.

Berendezés a sUtőkenionoo gőzónok fűtési óéi
ra való felhasználására, (iriinwald Vilmos síi 
tömester, Örkény. 11*21* febr. 28.

Badogdohoz különösen konzervek számára. 
.,Ötranto“ Konservon Faluik Sigmund liolzor 
cég, Wien. 1 i»2h ápr. 20.

Berendezés pénzvizsgáló szerkezetekhez, kü
lönösen árusító automaták számára. Huniéi 
Vilmos technikus és F. (îriinwald eég, Wien. 
11*28 máj. 5.

Egykamrás nyomólégfék, a fővezetékben be
következő nyoniásváltozások hatása alatt álló 
vezérlőszeleppel. Dr. Ing. Hildebrand Wilhelm 
igazgató, Berlin-Lichterfelde. 11*28 máj. 2*».

Eljárás és készülék exoterinikus katalitos 
gázreakelók hűtéséhez, különösen a nagynyo
mású animoniákszintézlsnél. Dr. Harter Hans 
vegyész, Würzburg. 11*28 okt. 12.

kristálydetektor. Horváth Ernő mechanikus. 
Környebánva. 11*21* márc. 22.

Eljárás fémeknek, különösen acél- és vas
fajtáknak nemesítésére, (ics. f. Indust riegas 
verwertung ni. I». H. Berlin-Britz. 11*28 aug. 11.

l'sőhuzal. .Iordan Fául gyáros, Berlin Sleg 
lit/. 1923 dec. 20.

Össze kötődarab k é z 11 ő f e g y v e r n e k helytáll ó
állványon való megerősítésére. 1 ■_> részben Ko
sár a Spol Spoleenost s. r. o. eég Drága, '» 
részben Ottomansky József alezredes Prága- 
Zizkov és Vi részben Regulova Bohnslava ma- 
gánzóoő, Prága. 1928 jan. 14.

Eljárás és berendezés karburátoros elégési 
motorok, főleg splrltuszmotorok minőségi sza
bályozására. Kuud Ede oki. gépészmérnök, 
müegy. adjunktus, Budapest. 1928 inárc. 22.

Gyaluszekrény és gyalu egymásba illeszkedő 
léckeretezések előállítására. Klikár Adolf fa 
szerszám- és faárugyáros, Fjpest. 11*28 jul. 12.

Centrifugális ellensúly, különösen szabadon 
lengő sikszltákhoz. Kállai Elek molnár. Kar 
cag. 11*28 aug. 7.

Iljságtartónyélhüvely. Kapu Béla ny. tiszt 
viselő, RákosszeutmiháIv. 11*28 aug. 1».

Mentőkészülék közúti jármüvek számára.
Kuriinezy József eipészmester, Rákospalota. 
1928 aug. 7.

Abszorpciós hűtőberendezés. X. V. The Ko-
dowa Refrigator Co. Húga. 11*28 dee. 21.

Eljárás átlátszatlan, lemosható játékkártyák 
előállítására. Klausner Siegfried gyáros Wien. 
mint a Colion-Werke Dr. A. Kichcngriin bel
lin ebarlottenburgi eég jogutódja. 11*21* jan. 17.

Iskolatáska. Krausz Testvérek eég, Fées. 11*29

jan. 25.
Eljárás szikesek Javítására hiimlnanyagok- 

kai. Kékét s Rezső szigorló vegyészmérnök. 
Gyöngyös. 1928 okt. 24.

Berendezés a cséplőgépek második (kis) tisz
títóműjében létesített széláram ellenőrzésére. 
Klujber Ferenc tiszlvielő, Duna barazt i. 11*21* febr. 21.

Cséplőgép. Klujber Ferenc tisztviselő, Duna 
haraszti. 11*21» febr. 21.

Hóeke. Kiss Lajos sotTőr, Dég. 11*21» inárc. 2.
Hanglemezes beszélőgép. Locke Károly és 

Sachs Hugó mérnökök, Leipzig-Wabreu. 11*28 
július 5.

Berendezés szénpor eltüzelésére magasnyo
mású gőzkazánokhoz. Dr. Löfflcr István mű 
egyetemi tanár, Charlottenburg. 11*28 nov. 22.

Berendezés szénpor eltüzelésére. Dr. Löffler 
István műegyetemi tanár, (jiarlotteiiburg. 11*28 
nov. 22.

N a g y te Ij es 11 iné n y ü csőé g y e 111 rá n y 11 ó. Dr.
Loewe Siegmiind mérnök, Berlin-Steglitz. 11*21* 
márc. 2t*.

Szerszám nélkül kezelhető láiicszeinalakii 
kapcsolóelem. Mack Alajos műszaki rajzóin, 
Budapest. 1928 ápr. 12.

Eljárás cukorgyártásnál a diffúziós lé d**rl- 
tésére felhasznált mész hasznosítására. Mázzá 
Sándor gyáros, Bologna. 11*28 jul. 1»*.

Gázturbina. Mattyus Sándor oki. gépészmér 
nők, Budapest. 11*28 aug. 4.

Mappagerinc. Dr. Moiret Gusztáv gvárigaz
gató. Budapest. 1929 febr. 23.

Eljárás kátrányok, nyersolajok, olajtermé
kek és kátrány termékek víztelenítésére és al
katrészeiknek egymástól való elkülönítésére.
Markó Béla vegyész, Pestszenllörinc. 11*21» ap 
rilis 25.

Repülőgép. Ifj. Németh Lajos, mérnök. Kis 
pest. 1928 apr. 4.

Kombinált butor. Németh István kereskedő. 
MeszJeu. 11*28 okt. 12.

TUzelőauyagadagolás belső tüzelésű motorok
hoz. Neumann Mihály szigorló gépészmérnök, 
Budapest. 1928 dec. 21.

Töltőtoll. 'The Parker Fen Co. Janesville (K.
E. A.i 1928 május 11.

Változtatható nyomtávú tengely motoros Jár
müvek részére. Familier Károly drogista cég 
jegyző, Budapest. 1928 május Í8.

Gázfőző hőtartállyal. Peukulu Rudolf ma 
gauzó, Budapest. 11*28 okt. 15.

Javítások járműkerekeken. Fugli Jolin Ver 
..... mérnök, Meriden. 11*28 okt. 29.

Pénzdarabokat adogató készülék. Procbazka 
Breiislav Jan igazgató, Prága. 11*28 nov. 2*».

Rugalmas kerék. Société dite „La Roue Elás 
1 i « 111 «* * * reg Boulogne-Billancourt., mint Laroze
.lean Joseph » barles, a francia tüzérség mű 
>zaki osztálya zászlóuljpnraucsiiokuuuk Paris i 
lakosmik, továbbá Boiirgignoii Louis, a fran 
eia .Mid. szekerészezred alezredesének Saint 
» Inid-i lakosnak es dr. Maljean Mércéi orvos 
nak Beaulieu i lakosnak jogutódja. 11*28 tie 
ce ut lier 5.

ROTOR
sz e llő z ö k é sz ü lé k

mindenféle jármű és helyiség szellóztetesere

VEZÉRKÉPVISELET :
M A R T  I N  ős S I G R A  Y R. T.elektromos merómús/erek gyára
B U D A P E S T , VI., B O T O N D -U T U A  lü

Telefon ; Lipót 914-64 es Llpol 1*92 US
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Kézi vető eszköz. Kapp Adóm gazdálkodó 
Indjija. 1928 «léc. 7. lo’

Kijárás fával vagy papirossal bélelt fémtár- 
uy » k, Illetőleg fémmel burkolt fatárgyak elő-
állítására. Radó István tisztviselő, Budnnesí 
1929 ja ti. 1<>.

Kályhákhoz való hőmegtakarltó készülék. 
Kudoszta Ferenc Iliulnpcst Szék. F öv. Vízmü
vek szerelője, Budapest. 1929 fehr. 14.

Jelzőkészülék. Kosta Antal és Horváth La
jos gépin kút osmesterek, lláromfa. 1112!» íipr II

Biztonsági zár fülbevalók, melltük és ha
sonló ékszerek részére. Itnsdentscher Hennáim 
órás és ékszerész, Diószeg. 1 í»2í» ápr. 12.

Kijárás és berendezés kapóknak vagy más 
rövldszálu textHanyagnak fonásra vaí«7 előké
szítésére. La S. A. T ex t ile & Filature, Bruxel
les. 1!>27 jun. 13.

Tíímozgató mechanizmus heszegő varrógépek
hez. The Singer Manufacturing Cn. Klizabcth 
New Yersey (fi. A. K. A.) 1928 ápr. 3.

Kombinált szögmérő térképekhez. Sára y Al 
bért ny. áll. ni. kir. százados, Budapest 1928 
ápr. 23.

Állatetető önműködő utánpótlással, főleg mag- 
léléket vagy hasonló kisebb darabos részekből 
álló élelmiszereket fogyasztó állatok részére. 
Sugá r  Zsigmond bádogosniester. Székesfehér 
vár. 1928 máj. 9.

Kijárás kén eltávolítására szénhydrogének- 
hői savak segélyével. Standard Oil Co. of Ca
lifornia, San Francisco mint Will iam Newton 
Davis és Wil l iam Henry Hampton sanfran- 
ciseoi kémikusok jogutódja. 1!»2S jun. 1«i.

Biztonsági zár kifelé nyíló ajtós jármüvek
hez, különösen vasúti kocsikhoz. Szarka Fe 
rent* műszaki tisztviselő, Rákospalota. 1 l»*js 
július 23.

Bronz. Süss Nándor Prüeisiós Mechanikai és 
o p t i k a i  Intézet It.-T., Budapest. 1928 aug. .‘>n.

Szoba e\ezökészülék. SelTer Antal tornászé 
r«*k és sporteszközök gyára, Budapest. 1928 
szept. 1.

Gépkocsikhoz való biztonsági készülék a 
rendszám megvilágítása nélküli továbbhaladás
•neggátlására. Sándor Ferenc motorszerelő, Bu 
dapest. 1928 szept. 2Ő.

Szó ItoUapoes cseréptetőkhöz. Stadinger .ló 
/.set felőled,miester, Budapest. 1928 nov. 21 

Védőszerkezet automobil, repülőgép és ke- 
rekparkerekekhez. Sándor József mechanikus 
]S, . 1 Kalman maganbivatalnok Torda. 1928

Kijárás és berendezés csatornahidakhoz való,
'  Hstt<;,,cn(la betétes hetonboltozatoknak állvá-
u>ozas nélküli előállítására. Dr. Sabathiel Ki
• ián! mérnök, műegyetemi magántanár és
Mait ynsovszky László mérnök, Budapest. 1928 
.tan. 14.

Kombinált sorvezető, fészekberakó és kapáló-
ucp. Szabo (iyörgy géplakatosmester, Makó.
1929 febr. 20.

Választó kapesoló önműködő távbeszélő be
rendezésekhez. Standard Villamossági K.T.,
I j Pest. 1929 á p r .  18.

Gépfegyvertöltény heveder. Schuller Jenő
mérnök és Schuller Józsid* rt. Flső Magyar acél 
irotoll-t ol Iszár és indigo másoló papírgyár, 
Budapest. 1929 márt*. 4.

Karabély két részből álló kézelő gombokhoz. 
Sehreiber István műszaki kereskedő, Budapest. 
1929 má re. 23.

Gép elektromos izzólámpák tartóinak a tartó
állványokba való beillesztésére. Patent Treu 
hand (îcs. fiir elektrische CHühlainpen in. h. H. 
Berlin. 1927 máj. 3*

Összecsukható és összetolható ernyő. Tóth 
József napszámos, Budapest. 1927 nov. 24.

Gépi jármüvek rugós alátámasztása. Tatra- 
Werkc Automobil- und Waggonhau A.-G. eég 
Prag-Sinichov. 1928 szept. 13.

Kijárás és készülék nyersdohánykötegek fel
bontására. Fnited Cigarette Machine Co. A.-G.. 
Dresden. 1928 aug. 28.

Gőzfejlesztő. Viiia Traján gépszerkesztő, Ger- 
elies és Yvonneau Kínáiméi gyáros, Paris. 1928 
jaii. 21.

Kijárás és készülék illő anyagoknak nem illő 
vagy nehezebben illő anyagoktól való elvá
lasztására. Dr. Weeker Ernst vegyész, Heil 
bronn. 1927 márt*. 12.

Berendezés fatörzseknek támeölöppel való
összeköttetésére. Weiber Ottomár mérnök E/m. 
Katiién. 1928 jun. 2.

LEGÚJABB TYPUS!
Világítási hálózatba kapcsolható*

Csekély áramfogyasztás
*

Teliesen olajmentes, hideg levegő*
Beállítható nyomásszabályozó bizton

sági szelep manometerrel♦
Állandó egyenletes levegőnyomás, 

minimális paraképződés

FORGALOMBA HOZZA :

AEG Unió Magyar Villamossági rl.
Budapest, V „  Rudolf-tér 5.

Telelőn : A. *112-77

Elektromos — gördíthető

festékszóró
berendezés
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Közgazdasági hirek
A \\V\S7. Manfréd aeél- és fémművel mos) 

telte közzó az elmúlt üzlet i övről beszámoló 
mérlegét. A vállalat 8.4IMUNM pengő re-zvciiy, 
tőke. 11 .(iOO.fHMI pengő tőketartalék es 2!M4l»..».»l 
pengő ért ékesük kenesi tartalék mellett N,411.«»->>
ne a kő nyereséget mutat ki. ,

A Mauvar Fial automobil rt. 11• lîs. <m c. *»1 oo
lezárt mérlegében 42.VJ5IÎ pengő nyereségei liin- 
tet fel A vállalat részvénytőkéje 4titMHMi pengő, 
tőketartalékja pedig ««.a.Ali pengőre mg.

A Frank illatszergyár rt. öl .MIMI pengő res/.- 
vénytőke és ">i:i pengő tőketartalék mellett 
la:ui:w pengő bruttó nyereséget ért el az 1!*2H. 
üzleti évről beszámoló mérlege szerint. /

A Hungária Műtrágya kísérleti telepe. A 
Hungária Műtrágyagyár ism*ét üzembe helyez 
te pápa i szupe rfoszfál gyárát, amely melleit 
kísérlet;. leiepei i* beremlezell a szuperfosztat 
h aszná i Ta k de u ion st rá 1 á sa eé I ja 1 >ó 1.

Beszerzési források
E rovatban 1 beiktatás I’ 2.

Földiák Lajos Up., 
nagy kereskedő, 
teliera utógmnmi.

Fogaskerék : Weisz 
templom-utea 1*4.

VI.. .tokai -u. 2Ç. Műszaki 
Dura side" légesat ornas

\. llpesf. V i l i . ,  Nagy-

I Sch re ibe r  Antal
Á gyvasa lás

asztalosmester. A BAT ! N 

cimü, 94454. számú magyar

szabadalm a e ladó
Bővebb fel- va «-v «.vártási Jog nyerhető
vilá«ositést ad ÁRON és MOLNÁR szabadalmi iroda |

Budapest. Vili.. Rákóczi-ut 15. s/um

0BLINGER EB M ff'i
^  ̂— .0 _ 0  . « Mk

É/ TARJAI

WDA

K

Szerkesztői posta:
ro v a t lu in  m in d e n  í t ú l k o r o s  ás tv

válaszolunk.

Deák (iynla. Kérdésein* válaszunk a kövei 
ke/.ő: 1. Iparengedélyt okvellen kell vállani, ha 
a szabadalmazott eikkel egyedül akarja gyár 
tani. A szabadalom nbipján megkaphatja.

2. Világszabadalom egy bejelentés alapján 
nem nyerhető, minden államban kitint.-külön 
kell bejelenteni a szabadalmat. Fg\ik állam 
fiigget len a másiktól.

:t. Ahol önnek szabadalma van, oda más ál 
hunból az On engedélye nélkül szállítani nem 
szabad senkinek.

Írógépe*. A mai irogepek tókeleteseK, azon* 
Imii azt hisszük, hogy 1 2 évtized múlva ezek
a gépek nevetséges múzeumi tárgyak lesznek. 
Természet esen a gépek tükeletesitése lókról 
tokra fog haladni.

Előfizető. Amerikába utazni ma már item 
olyan nagy dolog, mert a hajó .'* <*» nap alatt 
Newynrkban van. Bar hónapi olt tartózkodásra
lehet kapni engedélyt.

(Géplakatos. A szükséges s/a k köny \ eket k i 
adóhivatalnak utján beszerezheti. írja m eg a 
könyvek ei meit. hogy az arakról in formai has 
síik. Külföldi könyveket i> beszerezhetünk.

A. «V. Amerikai levelezőnk utján érdeklő 
diink. Az eredményt ezúton közöljük.

MŰSZAKI FüDONSAíiOK LAIMA
Felelős kiad*’»: I>r. Mérői Oszkár.

Szerkesztőség és kiadobivalal: 
Ihulapest, \I1L, Kákőezl-ut 15. Tel.: «I. '*00 15.

Előfizetési ár: egész évre 12 I*. fél évre f* B. 

Általános Nyomda IL T., Budapest,
VI., Nagymező utca .‘1. A nyomdáért felel:

Dr. Fj István.

TSiir*N:J

V A S -  e s  R È Z B U T O R O K ,
szabadalmazó!! szolagsodrony  
ágybetétek, összeosukcs Agya
kat, Keni bútort, legolcsóbban

PROHASZKA gyár szállít
VI ,Oróf Z i c h y  J e n ö -u  46. -  F ió k  Ullöi-út O.

Q a n z  D a n u b iu s

a c é l k e r e t e s ,  vég ig  
g o l y ó s  c s a p á g y a s

Vezérképviselet s

Hazai Gépkereskedelmi Rt., Budapest, V., Vilmos császár ul 7G
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Szabadalmi vásár
(K rovatban egy hirdetés dija ;> |*.)

KKIM LtKil.l* szabadalom llnanszirozásárn tár
vi.iry.ir.víin.si ken-s.-k migynbl, i,ikév .|‘

r-v<il..n..k Jnláhák. lírdvkl.hlőlf tinóit
I- '"  i" .. IroomiH jeligére e lap kiadójába.

olí.iKÖS SKIMtONVKI. gyártásához és forga 
lo,,,h;' hozatalaim/, finanszirozdt Vil,rv ,rv-, 
rust keresek. Adain Tibor, Munkaeevo. *'

> Z  A  II A I ) A L M  A / O  I I K Ö N  \  V ( l T A R T v l  Y
nagynyomása trázok szállítására s HUirH 
N.ira e. találmány értékesítéséhez írvárt ő. 
M*s 1 • Hmikwitz. Dresden-A. ZwingliMr. 4<i.

KnK I I S Z T I T ö
inas, olado 
s/.ág.)

Li:l*. sza bdaa I utaztatásra alkal 
• I. St iipan. Tarvisie (Olaszor

AK |IiLm^ Í ÍK.SKLLS( MAFI A. i i e r i n g , n t h n -• ir.íU. keres .i«i szabadalmat megvételre,
vagy vas es fémtömegcikkek egvedárusi- tasal.

KkSdKKNIK NÉMET LÉG YFOGÖG VA K keres 
Magyarorszagra e- a Balkánra képviseletet 
r liegenfángerfabrik Ernst Lotte Leipzig. 
Postfaeh 1.

F I G Y E L E M  !
hredeli angol crepe gumrni tal- 
palások. Bármilyen bőrcipőre

félévi jótállással I
Női cipőre: 5 P Férfi cipőre: 6 P

r  m ^

Ieriiszcipőt, esököpenyt, labdát, stb.
s z a k s z e m e n  j a v í t .

„D EFEN SO R “
erőre berendezett gummi-üzeme

Budapest, Rá d a v-utca

{̂ >oocoyxxooaxxxx,<xxxxxxxxxx)Ooouc aoooocxxoooooooc

IFJ. DÓKA MÁTYÁS
REGATTA HAIÓÉP1TÖ 

BUDAPEST. III.. LAJOS-UTCA 115. SZ.TELEFON A LT  626-17.
Vállalja mindennemű evezős, motoros, vitorlás, 
retfattM-hajok. verseny hydroplánok es siklók épí

tései es a fentiek s/aks/eru javításéi is

Képviseletek" v .L ! '  M* j  mo*5' ó''.í ‘“s á s v á n y v íz  liííté-I ' i ‘ «'.kíilmus te jliű t<jkésziiIékeket gvárti Mn k A "  r S- ■ r ri,!tlrich P abrik
bnrg1 k M‘rí,l'“. Bergdorf, Hez. (Imii-

SZŰKÖKCTAKAT ás nyersola jmotorokat ké-
*'J|° kuholdi gyár képviseletet keres M-i.a i ors/agra. H enriéi Kunst bru n n eïï' G . m. 
I». II. Zw ickau i. Sa. g y ii.it é

Üdve b

Alnpitt.itott :
mos. W EISZ

.1Ó M E(i .1E I , K N ÉSt* I R A K  c lő flíc tő k
^ w‘‘ sZt‘P jövedelmet érhetnek el. 
bet a kiadottat! d. u. 2—3 között.

° R kém „M« ^ ERsF £ ,H- 7 .... 'v specialitás
T fizetőképes képviselőt keres Magyaror- 

''/.agia. Megkeresések Hans Prinz, Elektra-
küldendő " “rks,8,,e cimre Erfurtba

>1A G Y A Rí ) RSZAGRA ÉS A B ALK Á N B A  kép- 
'iM‘b*iei átadná elektromos kézszáritó ké
szülékekéi gyártó vállalat. „Solventol“ jel- 

;u«'ii llatokat a kiadóhivatal továbbit.

KÉPVISELŐT KERES Magyarországra és a
Imi ka ura csavarrugók gyártására szolgáló 
ge pékét es készülékeket előállitó gvár. 

íme: Ernst Kippes Köln-Kalk, Höfestr. .’54.

ÉLEI KÉPES eikkek képvisebdét, terjesztését 
ex porta la sa ! vállalom. Ajánlatokat '..Tízezer 
pengő jel igere a kiadóba.

II♦II♦II+
♦II♦II♦*•♦II♦II♦II

S  T E I N  E RJJVI R  E
IR O G E P M Cl S Z  E R E S Z

Irógépkellékek es irodai cikkek rak ára. 
írógépek javítása és jókarbantartása ,  

írógépek vétele és eladása.

B U D A P E ST ,  Vil , P E T E R D Y -U T C A  30
T e l e f o n h í v ó ;  J Ó Z S E F  3 4 6 — 36.
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AMERIKÁBAN ANGLIÁBAN

Ú J D O N S Á G
Nyersgummi talpalás 

az eredeti

CREPE-RUBBER JOLE
100" é-os természetes tiszta gummiv'al

I) E F F N S O R GUMVH-SZAKÜZLETBUDAPEST, IX . RÁDAY-UTCA II.
A.

F< >G ASK  ER E KG Y Á  R
Praciziós fogaskerekek, autó-alkatrészek, gép
gyártás. henger- es főtengely köszörülés

BUDAPEST. Vili.. NAGYTEMPLOM ICCA 34
T E L E F O N :  J. é s  l ő ő - H ő






