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V

Titkos Írást iró és megfejtő gép
Ilétesztendei tudományos munkál

kodás és kísérletezés után sikerült 
Kryha  berlini mérnöknek tökélete
síteni érdekes találmányát, amely 
lehetővé teszi, hogy hivatalos, vagy 
vagy rádió utján továbbíthassuk 
magániratoknak levélben, távirat 
úgy, hogy azok tartalma feltétlenül 
titokban maradhasson minden ide
gen számára. Különösen nagy jelen
tősége van a siffrirozott írásnak a 
rádió korszakában, amikor az új
sághírek, közgazdasági tudósítások 
nagy részét rádión továbbítják, de

A K  r y It a-féle si ff rirozó-yci).

mindenkor ki van téve a feladó épp 
úgy, mint a eimzett, hogy illetéktele
nek is felveszik a hirt s felhasznál
ják, ami ellen nem igen leheU M 
eddig védekezni.

A titkos Írásnak természetesen 
ezerféle módszerét használják már 
régóta, de valamennyi olyan, hogy 
kis gyakorlattal bárki megtalálja a 
kulcsát és megfejtheti az üzenetet 
A  háborúban külön művészetté fej 
lődött a titkos Írások megfejtésének 
tudománya s tudjuk, hogy minden 
állam minden elfogott si ff rét nehéz 
ség nélkül megfejtett s ezen az utón

jutott hozzá a féltve őrzött hadi tit
kokhoz.

Kryha mérnök találmánya, a siff- 
rirozó gép, egészen uj lehetőségeket 
nyit meg a siffre-irás számára, mert 
a szó szoros értelmében megfejthe
tetlen az írása s amellett olyan vál
tozatosságban lehet rajta alkalmaz
ni a tetszés szerint választott kul
csokat, hogy nincs mód az iráskules 
fel fedezésére. Az aránylag egészen 
egyszerű készülék egy könnyű fém
ből való szekrényben van, melynek 
lelsö lapján van beszerelve a siffre-

kerék. Az egyik korong 
egyszerű óraművel forgo
lódik s szimetrikusan fek
szik a másikhoz képest. 
.Mind a kettőn 2í> betű, 
vagy szám van s inig a 
külső korong a rendes sző 
vég betűit jelenti, a bel
sőn a kulcs szerint az 
(‘gyes betűknek megfelelő 
sittre-jel olvasható le a 
megfelelő betű mellett. A 
si ff re-jeleket hordozó ko
rong egy s z í  

fogazott kerék működésé
vel forog tengelye körül s 
egyrészt azzal, hogy a két 
korongon tetszés szerint 
összevissza lehet cserél
ni a hetüket, másrészt, 

hogy különböző fogazata kerekeket 
használunk, állandóan változtatva a 
kezdőpontot a két kerék szem beállí
tásánál, mechanikusan be lehet állí
tani szinti* végtelen sok kulcsot.

természetesen ennek a kulcsnak 
birtokában kell lennie* a felvevőnek 
is, amit előzetes megbeszéléssel ke 
megállapítani. A lehetőségek száma 
sok billióra rúg s mivel semmi sza
halyossagnuk nem kell lennie a meg
állapodásban, alig van lehetőség 
arra, hogy beavatatlan is megfejt
hesse a titkos Írást.

Kryha siffrirozó gépének már igv

* i •filc
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is megvan az az előnye minden más 
rendszerrel szemben, hogy a siffre- 
kódex alkalmazása gépiesen törté
nik s igy gyorsan megy a siffriro- 
zás és biztosan, tévedéstől mentesen. 
A  találmányt azonban igazán töké
letessé teszi, hogy Krylia oly Író
gépet szerkesztett melléje, mely a 
gép által végzett siffrirozást azonnal 
le is írja. Az egyik rendes írógépen 
rendes hetükkel le kell Írni a szö
veget, amivel egyidejűleg a másik 
Írógép a siffrirozó gépen keresztül 
leírja ugyanazt a. szöveget a megál
lapított kules szerinti titkos írásban. 
A címzettnek ugyanezzel a beren
dezéssel nem kell egyebet csinálnia, 
mint a géppel összekapcsolt Írógé
pen lei írni a megkapott szöveget, 
beállítva a siffre-gépet a megbeszélt 
kulcsra s a másik írógép rendes 
írásra lefordítva írja le az üzenetet. 
Éhez a berendezéshez nem kellenek 
külön írógépek. Bármelyik közönsé
ges írógépet egyszerűen és olcsón 
fel lehet szerelni erre a célra s lia 
nincs szükség rájuk, az áramot ki
kapcsolva, tovább is rendes irodai 
célokra használhatják őket.

Mondanunk sem kell, hogy a pom
pásan kidolgozott találmány közvet
lenül alkalmazható minden gyors- 
távírónál is és mivel percenként 300 
betilt sifíriroz, illetve fejt meg, nyil
ván a legsürgősebb esetekben is ele
gendő gyorsasággal és megbízható
sággal dolgozik.

A Kryha-féle siffrirozó gép iránt 
máris igen nagy érdeklődés mutat
kozik Németországban, ahol külö
nösen a legutóbbi időben igen nagy 
arányokat öltött a gazdasági kém
kedés. Ugyancsak nagy hasznát ve
szik a gépnek a távirati irodák, me
lyek ma már kizárólag rádió utján 
adják le híreiket, de eddig semmi
vel sem tudtak védekezni az ellen, 
hogy illetéktelenek is ne használják 
fel sokszor igen drágán megszerzett 
híranyagukat. A hírszolgálatnál ter
mészetesen szó sem lehetett eddig 
siffrirozásról, hiszen nem lehetett rá 
idő, mig a géppel való siffrirozás és 
megfejtés oly gyorsan és simán 
megy, hogy az ujságcsinálás roham
tempójában is hasznaiható, hiszen a 
továbbítás ugyanannyi idő alatt tör
ténik, mint rendes Írással.

Az írógéppel kombinált siffre-gép, melgnel a: egyik hógep<n u nd< s 
írással leírt sző reget a másik írógép titkos írással írja le.
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Gőzraktárak a villamos
centrálékban
(Ciniképiinkhöz.)

A villamos áramfejlesztő központok 
legnehezebben megoldható problémája 
mindig az, hogy a sötétség beálltá
val mindenkor hirtelen felszökkenő 
energiaszükségletet is zavartalanul ki
elégíthessék a generátorok. Minden 
üzem kénytelen ebből a célból tarta
lékgépeket tartani készenlétben, me
lyek akkor lépnek működésbe, amikor 
a szükséglet egyszerre megnövekedik. 
E tartalékgépek készenlétben tartása 
azonban igen nagy áldozatba kerül s 
ezért bizonyára nagy érdeklődésre 
tarthat számot az a megoldás, amely- 
lyel most kísérleteznek egy nagy né
met centráléban.

A kísérlet lényege az, hogy hatal
mas tartályokban raktározzák el a nap 
folyamán azt a magas feszültségű s 
nagy nyomása gőzt, ami az esti nagy 
megterhelés beálltával szükséges a 
turbináknál. Az elraktározásnak fizi
kai szempontból nincsen különösebb 
akadálya s amint azt a gyakorlat bi
zonyítja, a nap folyamán minden ne
hézség nélkül tartalékolni lehet a 
szükséges gőzt, ami aztán készen szol
gáltatja az energiát a nehéz átmeneti 
idő számára.

Anglia elektrifikálása
Habár a háború utáni energiaki izisí 

elsősorban Angolország vette észre 
kezdett áttérni az elektriíikálásra, 
egészen 1928-ig szinte csak ötletsze
rűen csinálták meg a centrálékat. 
Amig az angol parlament meg nem 
szavazta az energiatörvényt, addig 
570 kisebb elektromos cent rá lé ter
melte az áramot s természetes, hogy 
nagy része egyáltalán nem eléggé gaz
daságosan. Mindenekelőtt tehát arról 
gondoskodott a törvény, hogy a kisebb 
üzemeket megszüntessék s csak nagy 
centrálékat tartsanak üzemben, ami 
által elérték, hogy negyedrész annyi

üzem láthatja el egész Angolországot 
elektromos energiával.

Az energiatörvény alapján kiválasz
tották a legkedvezőbb körülmények 
közt dolgozó üzemeket s azokat távve
zetékekkel kapcsolták össze a fogyasz
tó területekkel. A már eddig megépí
tett távvezetékek nyolc és félmillió 
font sterlingbe kerültek s ha a tervbe 
vett vonalak mind elkészülnek, össze
sen 3000 mérföldnyi magasfeszültségű 
vezeték fogja behálózni az egész or
szág területét. A vezeték oszlopai át
lagosan hat méter magasak s nagyjá
ban hat oszlop jut egy mérföldre. 
Jellemző az angolok körültekintő gon
doskodására, hogy mindenütt vigyáz
nak a vidék szépségének megőrzésére 
s a helyi hatóságokkal egyetértőén 
állapítják meg a vezetőoszlopok élbo
lyé zé s é n e k módját.

Az elektriíikálás teljes keresztülvi
tele természetesen még pár esztendeig 
el fog tartani, de az eddigi eredmények 
alapján biztosra vehető, hogy az át- 
lendezkedés minden tekintetben min 
tűszerű lesz.

Szinházfüggöny vízből
Franciaországban egy szabad színpad

dal birú nyári színház igazgatósága ere-V  I  (  i" '
deti módját találta ki annak, bogv nézői- 
közönségét a kánikula kellemetlenségei- 
töl megvédje. A színpad fe'ott. a füg
göny síkjában egy vízvezetéki elosztó- 
csövet a lka'mázott, melyből siiriin elho- 
Kezeit, egyenlő távolságban levő kis 
lyukakon keresztül finom sugarakban viz* 
ömlik alá. a megfelelően fektetett leve
zető csatornába. Ivz a szélesen lehulló 
vízfelület a színpadot teljesen eltakarja, 
azonkívül inog is világítható és igy 
reklámcélokra is felhasználható, úgy
hogy a szokásos függönyök minden basz
na! egyesíti magában. De meg vau még 
továbbá az a nagy előnye is. hogy kelle-% • * ™ • 7
meson hüti a nézőteret. Kezelési* a lehető 
legegyszerűbb, mert hiszen csak egy 
csapot kill kinyitni ahhoz, hogy a ..fiig- 
göny lehulljon".
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A  világ legnagyobb hengerelő-műje
Mini ismeretes, a bádoglemezeket és 

p ro íi 1 v «I s, lkat ben ge re 1 ésse I ál 1 it j á k
elő, íiminek lényege az, hogy állandóan 
forgó hengerek közt sajtolják a nyers- 
lémet lemezzé vagy megfelelő kereszt
metszetű rudakká. Az ilyen hengereié
in íí természetesen hatalmas energiával 
dolgozik s a megszerkesztése egyike a 
gépgyártás legszebb feladatainak. Ké
pünkön a legújabb óriási lienge relőt 
mutatjuk be, mely a duisburgi Demag-

bel P‘*«•l vaskohógyárban készült egy 
számára.

A hatalmas gépóriást 15—18.000 ló
erős villamos motor hajtja s egyszerre 
4000 kg.-os vastömböt képes kihenge
relni vasúti sínekké, vagy nyers- 
rudakká. Huszonnégy óra alatt 2400 
tonna vasat képes feldolgozni, aminek 
az elszállításához 240 tiztonnás vagon
ra van szükség. Mivel általában hat
van vagont visz legfeljebb egy moz
dony, naponként négy teljes teher
vonat nyi anyagot térinél a gépórias.

A hengerelőmühöz hozzátartozik egy 
külön vágóberendezés és egy rakódó,

* » < 4mi a képen még nem is látszik. Kezek
kel együtt az egész gépezetnek 1,800.000 
kg. ii súlya s az egésznek az elszállí
tásához 88 vasúti kocsira lesz szükség, 
egyenként 15—35 tonnával.

A Demag-gyárnak ez az uj hengere
lő je természetesen technikai szempont
ból is íi legmodernebb és a legtökéle
tesebb. Épp úgy alkalmas bádogleme
zek sajtolására, mint profilvasak hen- 
ge relésé re s reverzibilis gép, vagyis 
mindkét irányban át lehet hajtani a 
hengerek között a nyersanyagot. Ilyen 
berendezésre azért van szükség a na
gyobb gépeknél, mert leküzdhetetlen 
nehézséget okozna, ha az egyik irány
iad áthajtott vastömböt az első formá
lás után vissza kellene vinni s újból 
ugyanabban az irányban beadni a hen
gerek közé. Ennél a gépnél mihelyt a 
vastömb végigment a hengerek között, 
ii motor ellenkező irányban kezdi el a 
forgást s visszafelé halad a szőkébbre 
állított hengerek közt, természetesen 
még nagyobb nyomás alatt az anyag.

■M i. J

I ■a**

;T U l)

A Demay-yyár hatalmas kenyereid pépje, mely naponként 2400
h en a ereit árut készít cl.

tonna
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Izzólámpa két fényerősséggel
Az izzólámpagyártás kezdetén még az 

izzótest, igen nagy fajlagos áramfogyasz
tás mellett is aránylag oly rövid ideig 
égett, hogy feltétlen indokoltnak lát
szott az akkori, igen magas beszerzési 
költséget a lámpa élettartamának növe
lésével csökkenteni. Ám ez nem volt oly

%j

egyszerűen megoldható. Mig egyrészt a 
kutatók oly anyagot igyekeztek találni, 
amely aránylag kevés fajlagos áramfo
gyasztás mellett kielégítő hosszú élettar
tamot. ér eh másrészt úgy igyekeztek a 
problémát megkerülni, hogy a lámpákba 
nem egy, hanem több, egymástól függet

len izzószálát, helyeztek* amelyeket eg> 
más után lehetett, szükség szerint, eg 
arra szolgáló kapcsoló berendezéssi 
üzembe helyezni. Ezek a kapcsolók azoi 
ban tetemesen megdrágították a lámpa 
emellett a burák oly mértékben fekete 
tek, hogy a lámpa, dacára hogy az ujab 
szál benne ugyanolyan erősen izzót 
mint az első, nem szolgáltatott ami\
fényt, 'hogy érdemes lett volna a lámpá 
tovább használni.

Ebben az irányban újabban nem i 
találkozunk megoldásokkal. Ehelyett fe 
merült a szükségessége annak, hogy e 
1 á m pában  ké t  k ü 1 ö n b ö z ő f é íTv

i l z o i e s i e i i inde r o s s e g u 
zunk.

Újabban ..Tungsram takaréklámpa“ né
ven egy igen jól átgondolt, tetszetősen 
és minden biztonsági követelményt ki
elégítő módon konstruált, és tökéletesített 
ily lámpa került piacra.

A lámpa szerkezetét a következőkben
Írhatjuk le röviden: Közös állványon két 
egymástól független izzószál van elhe
lyezve. Ezek egyik vége egy közös kive
zető elektródhoz van erősítve, mig a má
sik végek részére külön elektródokat 
forrasztanak az állványba. Ezek az elek
tródok a lámpa foglalatában elrejtett 
kapcsolóhoz vezetnek és általuk a két 
izzótest egy kézmozdulattal, tetszés sze
rint váltakozva ki. illetve bekapcsolható.

Az izzószál fényereje úgy van meg
választva, hogy az erősebb fényű bekap
csolása esetén jól olvashatunk, vagy 
dolgozhatunk, mig a másik csak oly 
gyenge fényt szolgáltat, hogy általa a 
tárgyak alakja bár még igen jól kivehető 
ugyan, de az alvót már nem zavarhatja: 
emellett, fogyasztása is minimális, tehát a 
csillámló fényű lámpának (GÜmmlámpák)
\ iIáj_íitásj feladatait hivatott megoldani.

Nézzük, hogy vájjon van-e most leirt 
km lámpafajtának létjogosultsága és 
hogy melyik megoldás helyesebb. ^Tulaj
donkeppen a két lámpa célja teljesen kű-I •• i •* 1 ••lonbozo.

Az, hojry oly lámpát készítsünk, amely 
két yajry tölti» epvforina lámpát pótol,

*.epes. mert a mai fejlett lámpatech- 
inka oly tökéletes és hosszú élettartamú 
ampakat nyújt öleséin, hojry semmi ér-

.......  si,l<-s <•' 'Inifra kapcsoló szerkezetet
\* '"^fizetni és emellett a fekete.lett 
ampaval rosszul világítani. Kz az oka, 
u>4\ az izzólámpa jryárt ás kezdetén készi-

tett ilyfajta lámpák nem tudtak piacot
es íjry ma mar nem is gv ;

a zo ka t.
a takaréklámpa két kü

lönböző lámpát egyesit majráhan és içv 
nemcsak két lámpát, hanem két szerel
vényt. két kapcsolót, két vezetéket pótol 
es ezek helyét takarítja mejr. Ré^i hiányt 
tolt he es nem ejry probléma mejrkeriiíé- 
•. t. hanem annak tökéletes ine*rohlását
a d ja .

Goklmann István.
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Kefélő és verőgép szücsmunka számára
Képünkön bemutatott ííép, melyet 

Ackeniiann es Schmitt stuttgarti gyár 
készít, minden bizonyára felkelti a 
szűcs mes terek érdeklődését, mert lehe
tővé teszi az egyes szőrmék könnyebb 
és természetüknek megfelelőbb kidol
gozását. Az ügyes gép egy golyós csap
ágyakban tiltó, pormentesen elzait 
elektromos motorból, szabólyozo inni-

tóból, hajlékony tengelyből, szerszám
tartóból s a tulajdonképpeni verő, 
illetve kefélőszerkezetből áll s mivel 
az alkalmazása rendkívül egyszerű, 
bizonyára hamarosan el tog terjedni 
a szakmában, mert gyorsabban, kiadó- 
sabban és pontosabban végzi el a mun
kát, mint az emberi kéz.

Uj rendszer 
az erőátvitelnél
A szíjakkal történő 

erőátvitel számára kitü
nően bevált az uj Kodcr- 
wald-bajtás, melynél -- 
mint képünkön látható 
— a szij nem sima, ha
nem ékekkel tagozott. 
Mivel ennél a rendszer
nél csak egylia rínád rész 
olyan széles szíjra van 
szükség, mint eddig, 
nemcsak súlyban, ha
nem anyagban és térben 
is jelentékeny megtaka
rítást lehet elérni vele.

A járása teljesen zaj
talan, ami sokszor igen 

* nagy jelentőséggel bir s

egyformán alkalmas úgy 
lassú-, mint gyorsjáratú 
gépeknél.
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Villamos ágymelegitő
A rossz hővezető anyagból készült 

villamos ágymelegitő, melyet képiin- 
kön metszetben is bemutatunk, igen 
szerencsés megoldása az elég nagy 
gyakorlati jelentőségű apró kérdésnek. 
A készülék a kontaktus kikapcsolása 
után is bosszú ideig meleg marad és 
nemcsak ágyúiéi égi tőnek lia sznál ha tó, 
hanem mosdóvizet is könnyen és gyor
san lehet felmelégiteni vele. (Az alsó 
ábrán a porcellánburok, b hőszigetelő 
anyag, c kontaktus, d ellenállás.)

A kiló-ember-óra

A Soviet 1/ of Merítő nient Enni. nem 
érdekes eljárást dolgozott ki, hogy 
egyértelműen meg lehessen állapítani 
a gyárakban dolgozó munkások egyéni 
teljesítményeit. Krre a célra bevezet
tek egy uj mérő egységet, a kiló-ember 
órát, mely azt a munkát jelenti, amit 
egy ember 1001) munkaóra alaM végez 
el. Száz különböző iparágban, több 
mint 13.000 gyárban és üzemben végez
tek méréseket s megállapították, hogy 
az emberi munka értéke a különböző 
iparágakban meglepően más és más. A 
takácsmunkánál a kilő-emher-őrn ér
téke 548 dollár, a bélyeg és matricaké- 
szitőknel 10.870. De az (‘gyes iparága
kon belül is igen nagy eltérések van
nak s megesik, hogy az egyik munkás 
dolga ncgyvenszerannyit ér, mint a 
másiké., ha összehasonlítjuk.

Az ilyen természetű vizsgálatoknak 
természetesen az a céljuk, hogy a mun
kai minél gazdaságosabbá tegyék s ál
lítólag a nagyüzemek rendszeresen 
összevetik ezzel a módszerrel az egyes 
munkások munkájúnak értékét s ókép
pen hasznos újításokat vezettek be.

K orm ányozható kis léghajó kikötése amerikai felhőkarcoló teteje,,.
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Szériában gyártják a beszélő film gépeit
A beszélő filmnek olyan 

nagy már a sikere Ame
rikában, hogy a leadó
készülékek gyártása rö
vid idő alatt szinte hihe
tetlen mértékben kifejlő-

észre ninnkaközben, hogy 
nem telefonberendezés 
lesz az apró alkatrészek
ből.

A g y á r t á s u gya n i s
most már teljesen szé-

sokkal precízebb munkát 
igényid még a telefón- 
készitésnél is. így iléi
déi 11 1 a fonográf emelő- 
karjának tartója két
század milliméternyi 
pontossággal kell, hogy 
készüljön s a film és 
hang szinkronizálását 
végző berendezés fogas
kerekeinek még ponto
sabbaknak kell lenniük. 
A sebességkiegyenlitő be
rendezés bonyolult rend
szere pedig biztosit ja 
azt, hogy a film és a•

r  i ifonográf egyenletes st» _

A beszelő film (jepjeinek szerelése.

dött. Kg y esztendő alatt
ezer mozgó

ké psz in ház rendezkedet t 
be beszélő lilmre s amint 
elképzelhetjük, a keszii- 
lékek meglehetősen bo
nyolultak és kényesek.

Alig egy esztendős a 
beszélő film múltja s igy 
a készülékek^ gyártása 
sem régibb. Két ki* piink, 
mely a gyártás es szere
lés két mozzanatát ábrá
zolja, a Hawthorne gyár 
munkáját mutatja be, 
ahol már tökéletesen ki
dolgozott rendsz(»r sze
rint folyik a beszélő lilm 
gépidnek szériákban való 
(dőállitása. A Haw- 
t liorne-gyá r t illa jdon-
képpen telefonkészülékek 
és berendezések gyártá
sává! foglalkozott az
előtt, azonban most esak- 
nem tel ji‘sen a 11 ért a be- 
szélő film gépidnek ké
szítésére. Az nj gyártási 
ág azonban nem külön
bözik technikában sokat 
a telefongyártóstul s az 
alkat részeket nezve meg 
a szakértő is alig veszi

riában történik. Tömeg
ben állítják elő az összes 
alkatrészeket, — hétezer
ötszáz darabból all 
egy teljes készülék — s 
aztán a Ford-gyár rend
szeréből ismert módón, 
végtelen szalagon állít
ják össze a teljes gépet 
a szerelők. Annal érde
kesebb és nagyszerűbb
ez a gyártás, mert a be
szélő lilm berendezése

bességében egy tizedper- 
eentnyi változás sem kö
vet kezhetik be. A Movie- 
ton-rendszernél, ahol a 
hang a lilmszalagra van 
f o t ogr a f á 1 va, szá va ni
ni ill i méternyi pontosnak 
kid 1 lennie a résnek, 
melyen át a hangfény
képet átvilágítják.

Tekintettel arra, hogy 
a gyár az első esztendő
ben tiz millió pengő ér
tékű gépid gyártott es 
adott el, a nagyszabású 
berendezkedés minden 
bizonyára kifizetődik, hi
szen a beszélő lilm egyre 
jobban terjed most már 
nemcsak Amerikában, 
hanem Ku répában is es 
lassanként minden mozi 
kénytelen lesz berendez
kedni rá.

Alkat rcsz-gyártás.
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Lassan járó villamos motor 
gramofonok számára

A villamos motor minden 
mellett sem talált alkalmazást 
mofontechnikában mindezideig,

előnye 
a gra- 

ami

nek az a magyarázata, hogy a villa
mos motor tulgyorsan jár. A kismoto
rok terén az elektrotechnika ugyan 
mindent elért már régen, minden fe
szültségű áramnál használható univer
zális kismotorokat készítenek már, de 
ezeket nem tudta felhasználni a gra
mofon, mert tulnagy a fordulatszámuk. 
A gramofonnál ugyanis mindössze 80 
percenkénti fordulatra van szükség s 
ha villamos motort akarnánk hasz
nálni a korong hajtására, annyi át
tételre volna szükség, hogy túlsók 
energia veszne kárba ezen az utón és 
túlságos terjedelmessé válna a hajtó
szerkezet.

Hosszú évek kísérletezése után most 
végre sikerült a berlini Orehestrola 
gramofongyárnak megszerkeszteni egy 
olyan lassúja ratu villamos kismotort, 
melynek fordulatszáma 75 és 90 között 
van s igy alkalmas arra, hogy a be
szélőgépek elavult rugós motorját pó
tolja. A motor egészen kicsi, úgy hogy 
még hordozható készülékekbe is be
építhető, teljesen zajtalan a járása, 12 
volttól 220 voltig minden feszültségre 
használható.

Nemzetközi Találmányi 
Kiállítás Londonban

Az Institute of Patentees (Inc.) 39 
Victoria Street, Westminster London 
S. W. L, f. évi október 2—12 közt Lon
donban rendezi 5. Nemzetközi Talál
mányi Kiállítását.

Mennyi eső esik a földön?
A föld átlagos napi csapadékmennyi- 

körülbelül 3 milliárd köbméterresege
rug. K mennyiség a föld egész felületére 
elosztva. (M> mm. magas vizréteget jelen
tene, mig ha. csak a szárazföldeket ven
nénk tekintetbe, akkor azokat 2.4 mm. 
va stair vizréteggel borítaná. Ha azonbann * »
az egész mennyiség egy nap alatt pl. 
Magyarországon esnék le. akkor 3 méter 
magasságban borítaná el az országot.n n '
Alihoz, hogy ennyi viz a Dunán lefolyjon, 
körülbelül 2 hónapi időre volna szükség.

Tudvalevő a lehulló csapadék részben 
beszivárog a földbe, részbeni lefolyik a 
talaj szilién, részben pedig elpárolog; a 
viz utjának e háromfelé válása nagyjá
ból egyharmad-egyharmad arányban tör
ténik. Ha tehát a napi csőmennyiségnek 
csak egyharmadát tekintjük terméke
nyítő öntözésnek, akkor is — feltéve, 
hogy az egész quantum terméketlen pusz
taságokra. sivatagokra hullanék le, bő
ségesen elegem lő volna ahhoz, hogy 
azokat ismét termékennyé tegye.

Korunk egyik legfontosabb feladata."  %/ »
hogy a terméketlen területeket is az 
emberi táplálkozás szolgálatába állítsa, 
és e kérdés legsúlyosabb része a csapa
dékok megfelelő térbeli és időbeli — 
e’oszlása. Lnnék a problémának, a kor
mányozható időjárás problémájának mi
kénti megoldására azonban most még 
csak Útmutatásunk sincs.

Let rááll vány festők részére.
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Amerikai újdonságok

y  :><■
' «Ni" vB

if • 7$,# :iP n

F e n t: M entőzsák tüzeseteknél mentéshez. —
csónak. —  Középső sor: U j  vimotoros sikló.

—  Len t: Rögtönzött fekvőágg k irán d u lók  szamara.
fa g y la ltá ru s .

h í tóvá változtatható motor-
V illa m o s  iizemii kés-

— M otorb ie ik lis
tisztitó .



12 MŰSZAKI ÚJDONSÁGOK LAIMA

A Ganz-Danubius legújabb cséplőgépe
Magyarország egyik legrégibb s leg

tekintélyesebb gépgyára, a (íanz- 
Danubius, a tökéletesség legnagyobb 
fokára emelt n.j cséplőgépével minden 
bizonyára nagy feltűnést fog kelteni 
nemcsak idehaza, hanem a külföldön 
is, ahol régóta komoly piaca van a 
gyártmányainak. Az n.j acélkeretes, 
végig golyós csapágyas cséplőgép a 
gyár több évtizedes tapasztalatainak 
felhasználásával készült s ezeknek a 
tapasztalatoknak a tanulságaként sike
rült egy olyan u.jrendszerű cséplőgépet 
nyújtania a gazdatársadalomnak, ami
lyennel eddig nem rendelkezett.

Az uj cséplőgépnél a cséplés folya

mink mellett még számba jön első
sorban a kis erőszükséglet, ami nagy 
ü z e í n k ö 11 s é g m e g ta k a r i t á s t jelent.

A gépek vasvázzal készülnek és vé
gig golyós csapágyasak, az összes 
f o r gó tengelyeik g< ) 1 y ós es a pá gy a k b a n 
járnak, beleértve a szalmarázó és a 
törekrázó könyökcsapjait is. A dob
tengelyeknél alkalmazott golyóscsap
ágyak önbeállók, ami különösen fon
tos.

A főkeret erősre méretezett vas
szerkezet, a kötéseknél csomólemezzid 
szegecselve. A belső berendezéshez tö
kéletesen kiszáradt, elsőrendű faanya
gét használ a gyár s az összeépítésnél

A tianzmz Danubius acélkcrclcs, 
(jolt/óscsai)á(/jjas csct)!ö(ji>ih\

rnata teljesen automatikus. Az etető- 
nyíláson beadagolt kévékből tisztán 
keiül ki a szalma, külön a törek és 
külön a gabona, az utóbbi meg* minő-
ség szerint is osztályozva. Sikerült 
tökéletesen kiküszöbölni n szemszórást 
es ig> n zsákba teljesen tiszta, |üa<*- 
képes gabona kerül niinclenkor.

Az njrendszerű cséplőgép főbb jel
lemzői a golyós doboknál önbeálló 
csapágyak, biztos és erős acélkeret, 
nagy rostafel ii let, szabadalmazott 
Graepel-féle törekrosta, különleges, 
tökéletes szalmarázó, kifogástalan 
"tánrázó, pontos osztályozó henger, 
könnyen állítható erős acéldobkosár. 
acelpá rnás, verőléces dob, elsőrendű 
kúpos toklászoló, kitűnő zsáktartók.

K i g

a leglontosabb szempont a tartósság. 
Az eresztékeknél és esapolásoknál kü
lön vasalással van biztosítva a faszer
kezet a rázkódtatások ellen. A járó 
kerekek kovácsolt vasból vannak ön
töttvas agyakkal s kívánságra erős 
dörzslekkel szerelik fel a gépet.

A Ganz-Danubius ez acél keretes, vé- 
golyósesapágyas eséplőszek lényei 

Hant érdeklődőknek a gyár vezérkép
viselete, a Hazai Gépkereskedelmi Kt.
• mlapest, \ ., \ ilmos esászijr-nt 7(>. sz. 

mindenkor készségesen és díjtalanul
"jt Icl' ilagositást s ugyanitt <*gveb

gépéiről, a eséplőszek fényekhez való 
lokomohilokról és stabil motorokról is

«" '" '" l  rendelkezésre boesáta- 
k az érdeklődőknek.

• «
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A modern rádiócsövekről

Irta: Spiegel István,
;i P h i l ip s - g y ú r  m é rn ö k e

A csövek bevonulása a rádiótechni
kába valóságos forradalmat idézett elő. r.j, szinte korlátlan lehetőségeket tárt 
lel, amelyek mellett a régi berendezé
siek gyerek játékszámba mennek. A re
mények nemcsak beteljesedtek, hanem

teszi. A következő lépés a csövek erő
sítésének fokozása volt. Főképpen a
cső meredekségét igyekeztek 
vélni és e téren is bámulatos eredmé
nyeket értek el.

A csövek legifjabb fejlődési fokának

//áront felbontott PltHips-csö.

m m  felülmúlták a legmerészebb
lunlázia el képző lestül is.

A rádióteehnikusok természetesen 
nem álltak meg az első esőkonstruk
cióknál» hanem igyekeztek azokat mi
nél tökéletesebbé tenni. A legelső tö
rekvés a gazdasagossag jegyeben in 
dnIt el. így születtek meg az n. n. 
miniwatt - csövek, amelyek i zz i t a sa i a 

; séges energia a régi Woltram- 
szálas csövekének csak egy törtrészét

két különböző irányát lehet megkülön
böztetni. Az egyiknek az árnyékolt- 
rácsn, a másiknak a váltóáramú cső a 
képviselője.

A rádiótechnikának legnehezebb pro- 
1,lóinál voltak mindig a rádiót'rekven- 
eiaerősités és íi szelekti\ itas. A ktdlti 
egymással szorosan összefügg, ameny- 
n> iben a jó szelektivitás — legalábbis 
a ió vevőkésziilékeknel remlszeiint 
karöltve jár a nagyfokú rádiófrekven-
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ciaerősitéssel. Azonban a rádiófrek- 
venciaerősités bizonyos fokon tnl 
igen nagy nehézségekkel jár. Igen ne
héz u. i. megakadályozni azt, hogy a 
nagymértékben felerősiett rezgések 
egy csekély töredéke vissza ne kerül
jön az első fokozatba.

Ennek következménye azután az, 
hogy a készülék begerjed, azaz maga 
is mint valami miniatűr adóállomás 
zörgéseket gerjeszt, amivel nemcsak 
sajátmaga számára teszi lehetetlenné 
a vételt, hanem szomszédait is nagyon 
kellemetlenül zavarja.

Ezeken a bajokon segített azután 
radikálisan az árnyékoltrácsn cső. E 
cső egyrészt egy fokozatban rendkívül 
nagy erősítést képes előállítani, ami 
a konstrukciót lényegesen leegyszerű
síti és ezzel együtt természetesen a 
hibaforrások számát is redukálja.

Másrészt pedig az anódkörének ép
pen az árnyékoló rács felhasználásá
val oly csekély a rácskörre való 
visszahatása, hogy könnyen meg lehet 
akadályozni a begerjedést. Emellett 
még valami különleges fogásokhoz 
sem kell folyamodni. Gondoljunk csak 
vissza a neutrodyne-kapesolásra, amely 
ezt a visszahatást (az anódrácskapaci- 
tás hatását) mesterségesen küszöbölte 
ki; de csak egy minimális változtatás 
a vezetékek helyzetén már megsemmi
sítette a neutralizálást. Nem is szólva 
a még bonyolultabb kapcsolásokról.

E csőtipusokhoz tartozik még a mó
déin háromrácsos végerősitőcső, amelv*- * ~ %y

úgy teljesítményét, mint a frekvenciá
tól független erősítését, tehát hang- 
tisztaságát tekintve, messze kiválik a 
régi típusok közül.

A váltóáramú csövek, helyesebben a 
váltóárammal izzított csövek a vevő- 
készüléket teljesen függetlenítik min
dennemű teleptől, az ezekkel járó za
varoktól és kényelmetlenségektől. Ter
mészetesen ennek a csőfajtának jó 
megépítése is hosszas kísérleteket és 
kutatásokat kívánt, inig végre a mai 
tökéletes alakjában megjelent.

Összehasonlításképpen közöljük há

rom felbontott Philips-csőnek a képét. 
A középső, az A 410-es cső, típusa a 
régi jó miniwatt-csöveknek. A B 44B. 
cső a három rács<)s vége rősi t őcsö vet 
mutatja be, végül az E 442. sz. az ár- 
nyékoltrácsu váltóáramú csőtipust kép
viseli. E két utóbbi cső komplikált és 
precíz felépítése fogalmat nyújt arról, 
hogy mily szellemi munkát áldoztak a 
legkiválóbb szakemberek, inig a rádió 
technika e remekműveit létrehozták.

Rádiószolgálat az óceánon
A nyugati rádió társaságok legutóbb 

tartott gyűlésükön elhatározták, hogy 
az óceánjáró gőzösök számára külön 
(nemzetközi leadót) állítanak fel, me
lyet az eddigi tapasztalataik alapján 
közösen építenek fel.

a  n y a r a ló h e ly  h á ló z a t i  
fe s z ü lts é g é r eÁTKAPCSOLNI !

MINDEN ORION ANÓD- 
PÓTLÓ MINDEN HÁLÓ
ZATI FESZÜLTSÉGRE  
H A S Z N Á L H A T Ó .
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Dieselmotor autók számára
Már meglehetősen régi az a törekvés, 

hogy az olcsó tüzelőanyaggal dolgozó 
s kevésbbé kényes Diesel-motorokat az 
autótechnikában is alkalmazhassák, 
aminek azonban igen sok komoly aka
dálya volt. Most végre sikerült a 
Llncke—Hoffmann—Busch - műveknek 
olyan 4—6 hengeres, 50—140 lóerős kis 
Diesel-motorokat szerkeszteni, amik 
alkalmasak autók hajtására is. A min
den tekintetben szerencsés konstruk
ciója motornál lóerőóránként mind

össze 190 gramm gázolaj a fogyasztás 
, hasonló arányban csökken az olaj- 
fogyasztás is. Egyébként az autó 
Diesel-motornál is minden nehézség 
léikül alkalmazhatók a szokásos ki
egészítő berendezések, a hütő, elektro- 
iios indító, dinamó és akkumulátor, 
dajszivattyu, stb.

Ez a kis Diesel mindenütt alkalmaz
ható, ahol szűk a hely s ahol olcsó 
lajtóeröre van szükség. Motorcsóna
koknál hozzá kell kapcsolni megfelelő 
it tételt, hogy az 1000—1500 fordulat- 
számot 5 -400-ra redukálják s nincs ki
járva a lehetősége annak sem, hogy 
repülőgépek szamara is megfelelően 
tökéletesíteni lehet ilyen alakjában a 
Dieselt, mely tudvalevőleg csaknem 
teljesen kiszorította az óceánjárókon a 
gőzgépet.
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AZ UJ 500 CCM

OPEL
M O T O R K E R É K P Á R

500 ccm Opel Motoclub

Vezérképviselet :

ScliWt itzer Jozi cl és La
Budapest, V., 

Szabadság-tér 18.AEG
AUTÓLÉGPUMPA

GYÁRTJA AZ

ALLGEME1NE
ELEKTRICITÀTS-
GESELLSCHAFTBERLIN

HORCH“
AUTOMOBIL

HORCH-automobilok vezérképviselete

domahidai DOMAHIDY FERENC
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Az automobil akkumulátorok
Irta: Sziklai Pál, szig. elektromérnök.

Nemrégiben egyik autószaklap az 
akku ina Iá torokat ..az autók néma már- 
tirja” nóv(‘u aposztrofálta. Sokan nevet
ségesnek találták ezt az elnevezést, de 
a szakértő rögtön látta. lio«ry a cikk 
iiója teljes inértókben fején találta a 
szöget. Vizsgáljuk közelebbről, hogy mi 
i; az az akkumulátor. A legtöbb autó- 
tu’ajdonos csak annyit tud róla. lio«'v 
a kocsj sárhányónak fekete bádogdobo- 
zában van és hogy azért kellett neki a 
legutolsó büntetését fizetni, mert a 
rossz akkumulátor miatt nem égtek a

í  í

láuijiái. azért kellett inasát félholtra 
kurb’izni a hide*»’ téli regge'en, mert az. 
akkumulátor nem vitte az öninditót. Hát 
ez mind igaz. csak a megállapítás nem 
(‘«részen logikus, t. i. minden elpusztul
hat, ez alól az akkunm'átor sem kividéi, 
de viszont minden gyorsabban rom'ik« i

el. ha nem gondozzák és ez fokozatosan4

áll az akkumulátorokra is.
Kgv autóakkunmlátornak az é'ettar-

ta ma. emberséges bánásmód mellett*

cirka XA 1 év, mikor is annak áramfel- 
\e\ö képess égé (kapacitása) annyira le
nnünk, hogy a telepet javítani kel. Ter

mészetesen csakis szakszerű javítás ga
rancia arra nézve. hogy a telep a javítás 
után újra kifogástalanul fog működni. 
I zeniünkben műn egyszer tapasztaltuk, 
hogy mennyi bosszúságra ad okot egy 
oom megfelelő nagyságú akkumulátor 
vétele, vagy egy szakszerűtlen javítás a 
kocsi tulajdonosának és kezelőjének, 
hzen bosszúságoknak mindig az a kut- 
forrása, hogy az autótulajdonosok külö
nös előszeretettel eszközölnek u. n. al
kalmi vételeket, mikor azután az itt ke
servesen lealkudott nehány pengőt busá
san fizetik rá azzal, hogy a telep idő 
előtt felmondja a szolgálatot.

Nagyon ügyeljünk tehát teYpünkre. 
Ne sajnáljuk a fáradságot, hogy a kén
sav niveauját gyakran (Vgalább félhó
naponként) ellenőrizzük, a savnak állan
dóan el kell a lemezeket födni, amiről 
könnyen meggyőződhetünk, ha az ele
mek dugóit eltávolítjuk és az elemekbe 
be’enézünk. Ajánlatos néha a kénsav
síi rüségérő I meggyőződni szívósa vmérő* « < ’ «/
által, amit -—d pengőért beszerezhe
tünk. Tanácsos idönkint (negyed-féléven
ként) arról is meggyőződni, vájjon a ko-

Jobb gyújtást
a inotuj erejének teljes kihasználását ás zavartalan üzemet ér el 
Ön, ha megfelelő gyújtógyertyát használ.  ̂ gyújtógyertyának 
nem szabad sem elolajozódni, sem elkor-
mozódni, sem pedig engyulást okozni. Az 
j j  tipusmcyjelölő lencszer. melyet BOSCH
alkotott, gyermekjátékká

• •

teszi az On számára 
is a megfelelő 60SCH - 
gyertya k i v á l a s z t á s á t .
Küldesse mec a tanul- 
ságos röpiratot . 5 perc 
alatt gyertyaszakértő és 
kérje mindenütt kifejezet
ten a világhírű, mindig 
bevált BOSCH-p i ie rtpát
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esi dynamója töltL-e rendesen a telepet, 
mert a t > áramot n e m f e j 1 e s z t 
(mint azt sokan hiszik), csak a beleadott 
energiát adja nagyrészben vissza. Ha 
ezeket szemmel tartjuk, akkor nyugodtan 
alkatunk, mert a telep ál'andóan helyén 
van, ha a vezetést részünkre kényel
messé kell tenni. Indítani fog és a duda, 
lámpák, szivargyujtó. ablaktisztító stb. 
kifogástalanul fog működni. Természet e- 
tesen arra is ügyelnünk kell, hogy a 
telep kívülről mindig tiszta legyen, azon 
sár. olaj, vagy inás szennyeződés ne ma
radjon. Ha telepünkön a legcsekélyebb 
rendellenességet vesszük észre, hozassuk 
azt azonnal szakértővel rendbe, mert 
igen kis hibák okozhatják a te'ep nagyon 
gyors tönkremenését.a •/

j yST A N D A R D IS A
Vezérképviselet: FRIEDMANN JÓZSEF, Budapest. VI., Jókai-utca 40

A Weymann-karosszéria

;i
Irta: Zupka Ferenc,

Zupka Antal-cég beltagja

Kgy évvel ezelőtt Berlinben és Ha
risban jártam, ahol behatóan tanul
mányoztam a Weymann-karosszéria 
építését és használhatóságát. Az ot I 
nyert tapasztalatok arra a meggyőző
désre juttattak, hogy a Weymann- 
karosszéria a kor legjobb gyártmányá
nak tekinthető a ka rosszé ringyárt ás 
terén s ez a tapasztalat indított arra, 
hogy a karosszériák építését Magyar- 
országon is megkezdjem.

A W e y m a n n - k a r ( > sszé r i a zö rgésm e n - 
les, zajtalan járása, elasztikus és mi 
vei a fa vázai speciális pántokkal van
nak összeáll it vn, mindenkor alkalmaz
kodik az ut egyenetlenségeihez is. A 
karosszériák könnyűek, ami jelentős 
megtakarítást jelent a benzinfogyasz
tásban és piienuiat ikban. illetőleg meg
hosszabbítja az élettartamukat. Fgyan- 
ez áll az automobil mechanikai beren
dezésein» is. A Weymann-karosszéria 
alkalmazható — természetesen — min
den luxustipusra, igy Coupé-, Sedán-, 
Sport- és Cahriolett re. Árajánlattal díj
mentesen szolgál a Zupka Antal-cég 
Budapest, Illés-utca 17.

I

„WEYMANNr  ikarosszéria Budapest .

kizárólagos magyarországi gyártója: ZU PKA  ANTAL .X ÏÆ
IGY terjed  a

MÊRAY

W25 1926 1927 \ ( ) 2 >
MÉRAY MOTORKERÉKPÁR GYÁR R T:
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A  hatsebességes International teherautó
A t e h e r a u lo i i io b i lo k  konstruktőrjei

eddi# nem tudták rneíroldani azt a fel- 
adatot, hogy a gyorsjáratot és a von- 
t a t ókéih -sséget egy szerre

nlra alkalmas. Ezt az eredményt első
se inán a hat sebességes seliességváltó
val sikerült elérni, mely hat előre- s 
két hátramenetet tesz lehetővé.

Az International teherautó sebességváltója.

egy kocsiban s nagyrészt ez volt az 
oka annak, hogy különösen vidéken 
nem terjedhetett cd az autóval való 
fuvarozás olyan mértékben, mint a vá
rosokban. Az International Mo. Cor- 
mick S. S. S. tipusu teherautóval végre 
sikerült megoldani ezt a megfejt hetet- 
lennek látszó problémát s egyesíteni 
magában a gyorsjáratot és a nagy 
vontat óképességet, vagyis két autó tu
lajdonságát s ezzel lehetővé tette, hogy 
teherautót lehessen használni olyan 
utakon is, ahol eddig nem lehetett 
volna szó róla, sőt úgyszólván teljesen 
függetlenítette az utak kérdésétől, 
amennyiben az International S. S. S. 
modell szántóföldeken és mezőkön is 
könnyen elvisz másfél tonnás terhet.

Az International S. S. S. tipusu te
herautó 40—50 km. méned sebességű,
1 —2 tonnás teherautomobil, de el
vontat pótkocsival 4- á tonnát is s 
emellett minden emelkedésre s minden

„STANDARD” 500 ohv kétkipuffogós
Vezérképviselet: FRIEDMANN JÓZSEF Budapest, VI., Jókai-utca 40.

A kocsi műszaki adatai a követ- 
: Teherbírás 1500—2000 kg., ten

gelytáv 0150 mm., motor 4 hengeres 
blokkmotor levehető hengerfejjel, 88.9 
min. furattal, 114.3 mm. lökettel. Benith 
gázosi tó, akkumulátorgyujtás a 1 osztó
val és tekerccsel, thermoszifonhütés, 
száraz egylamellás kupplung, négy 
kerékfék teljesen zárt dobban, pneuk 
elől és hátul 32X6’-os gummikkal.

M O T O R K E R É K P Á R O K  
A  L E G J O B B A K !

Vezérképviselet :

WOLLEMANN és TSA
Budapest, VI.. Andrássy-ut 67.
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Uj autótípus
Utcáinkon és útjainkon külföldről 

inár jól ismert, de itt inéi? ritkán lá
tott uj autótípus jelent meg, amely a 
technikai tökéletesség és kényelem 
eddig elért csúcsteljesítményeit is túl 
tudta haladni.

Autónk a Berlin—Zwickaui Horch- 
míivek gyártmánya, amely arról neve
zetes, hogy már ií)25-ben elsőnek hozta 
ki a Paul Daimler által tervezett N 
hengeres használati kocsit. A többi 
automobilgyárak, amelyek szintén S 
hengeres motort alkalmaztak, csak 
követői voltak a kezdeményező Horcli- 
nn'íveknek és ezzel igazolták legjobban 
a nyolchengeres típus óriási fölényét 
úgy az egyenletes járás, mint therini- 
kus hatásfok szempontjából.

A Horch-autóknál alkalmazott nyolc 
henger zárt blokkot alkot és ezáltal a 
motor igen kompendiózus megoldást 
nyert. A motor kis építési hosszának 
nagy előnye a kis csapágytávolság és 
az ebből következő rezgésmentes járás.

A motor felül vezérléssel működik, a 
s z í v ó  és kipuffogó szelepek vezérlésén* 
kiilön-kiilön bütykös tengely szolgál. 
A szelepek kettős rugóval bírnak, hogy 
rugótörés esetén se álljon be üzem
zavar. Úgy az olaj, mint a benzin és 
levegő csak szűrőkön keresztül juthat
nak a motorba.

A kocsi üzembiztosságát három fék 
fokozza. Mindenekelőtt a „De\vandre“- 
rendszerü Horch-servofék, ennek el
romlása esetén az automatikusan át- 
kapcsolódó normál lábfék, végül pedig 
a kézifék.

k a p h a t ó  AUTCCAR-NÁL
B U D A P E S T ,  VI. ,  A N D K Á S S V - t T  -IO.

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

rok vezérképviselet
TELEFON : 991—04.

A karosszéria igen előkelő megjele
nésű, nyugodt vonalvezetésévé], Ízléses 
kiállításával, valamint a legkényesebb 
igénvt is kielégítő kényelmével tűnik 
fel. *

A llorch-autók bármely vonatkozás
ban felvehetik a versenyt a hazánkban 
már ismertebb kocsikkal és biztosak 
vagyunk abban, hogy rövid időn belül 
I torch lesz a legismertebb és legbecsül- 
ti»!)!) név autókedvelőink körében.

M o to rke ré kp á ro k
Vezérképvi sel et :

HALMOS TESTVÉREK
Budapest V., Szabadság-tér 18. Telefon Aut. 15Ü-93.

UMITAS

AZ AUTOTECHNIK \ 
CSODÁJA ! 

Tekintse meg a 
budapesti gyár.ást.



A  Republic teherautó
A Rt*pul)lle leherauloinobilok speciá- 

IiSíi 11 hosszú tengelytávval, igen nagy
méretű rakfelülettel hinták és mindén 
húson ló mus gyártmányt felülmúlnak 
szilárd építésű kilói és nagy teherbiró- 
képességüknél fogva. Gyors és znjtuhm 
járás, jó rugózás, kevés üzemanvagfo- 
gy ászt ás n Iliit hengeres Repnblic’teher- 
nutomohil főjel lem vonása.

A Republic teherautók típusai a kö- 
vetkezük a különbözők típusok és pedig

a) ti hengeres, 82.5 furat, 114.3 löké?, 
3674 űrtartalom, (50 IP.

b) ti hengeres, furat 02, löket 127 űrt
5080, 71 IP. ’

c) ti Iteng. 08.8 furat, 127 löket, 5820 
űrtartalom, 75 IP.

A „Pepii bl ic“ -kocsi k t el terhi ró képes
sége típusok szerint 1500 5500 k 
terjed.

Az AEG autó-légpumpa
A berlini Allgemeine Field rizitiits 

(lesel lseim 11 igen ügyes elektromos lég
im 1,1 hót szerkesztett az autók gumnii- 
tömlőinek felpumpálására.

A villamos autólégpumpát egy kö
rülbelül fél lóerős villamosmotor hajt 
j.'i, egyfokozatos, olaj és pormentesei 
zárt kompresszor sűríti a levegőt fo
gaskerék áttétellel. A pumpa erős áll
ványra van szerelve, melyen áttekint

i!‘.,tően >;tM'0«*zío el a gyár a légtisztitót 
kieieszto csapot, manométert és a biz- 
onmagi szelepet. A motort az állva- 

"Mm levő kapcsolóval lehet megindí
tani s egy három meter hosszú zsinór- 
1 ‘i' bármilyen hálózatba bekapcsolni. 

Az olajtalanitott és lehűtött levegőt
e.i4 > "egy meter hosszú erős gumini-
csovel lehet a kerekekhez vezetni s a
manometer segítségével pontosan a
kívánt nyomásra tölthetjük fel a töm
lőket.

Magyarországon egyre 
jobban terjed a gummitalp

viselete
K ii I I öblön, különösen Amerikában, 

Angliában és Franciaországban már
évek óta igen elterjedt a 100 százalékos 
tiszta nyers gmmnitalpalás. Az eredeti 

repe-iiubbei* Sole“ természetes tiszta 
gumini, melynek anyagát a ceyloni és 
keletazsiai angol mintaültetvényeken 
külön e célra kiválasztott gnm mi fák
ból nyerik. A nyers gummitalpalás 
tartós, valósággal elpusztíthatatlan, 
könnyű és rugalmas. Előnye, hogy ab
szolút vízhatlan és használatban nem 
töredezik. Bármilyen lyukas vagy el
kopni t bőrcipőt lehet gumiéival tal
palni és az ára is igen jelentéktelen, 
ami legfőbb oka annak, hogy a 
gummitalp ma már általánosan elter
jedt viselet.

REPUBLIC64 teherautomobil

A tömör és erős szerkezetű, ferdefogazásu kettős, fogaskerék áttéte
lezési) hátsó lengek különböző esbességnél teljesen zajtalanul dolgo- W  ÊÊÊM^D'
zik és minden oldaldobás nélkül tökéletesen viszi át a motor mun
káját « hátsó kerekekre. A hátsó tengek szabadon lengő typus 
A teljesen /art fogaskerekek állandó olaiíürdoben dolgoznak. A 
komplett differenciálmüvet gyorsan leszerelhető tartóra szerelték.

VEZÉRKÉPVISELET:

U R B Á N  A L F R É D  F S  Dr .  B A R N A  F R I G Y E S
BUDAPEST. IV.. APPONYI-TÉR I -  TELEFON: AUTOMATA 840-10.
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Szabadalmazásra bejelentett találmányok
Az alant felsorolt bejelentések a f. évi június hó 15-i hivatalos Szabadulnii

Közlönyben megjelentek.

Eljárás nagyeniisslóju csövek előállítására.
Dr. Loewe Bernhard kémikus Berlin. 1928 
1‘ebr. 28.

Elrendezés a csatoló elemeknek egy közös 
különtartón való megerősítésére többszörös 
csöveknél. Dr. Loewe Siegmuml mérnök Berlin- 
Steglitz. 1928 márc. 9.

Önműködő expansiós vezérmü gáznem ii közeg
gel hajtott cölöpverőkhöz. A.-ti. íiir Tiefhohr- 
technik & Maschieneiibau vormals Trauzl 
S í  t <n Wien mint Dr. Íny:. Merkl Frigyes és 
Wohlmeyer József wieni lakosok jogutódja. 
1925 jan. 31.

Berendezés helyiségek levegőjének felfrissí
tésére. Mixich Frigyes szabó Pestújhely. 1928 
.inn. 23.

Cl y ajtót ü lövedékgy u j tó-töltetekhez. M alter 
Oszkár mérnök Köln. 1927 okt. 10.

Távolságmérő műszer. Molnár Miklós keres
kedő B u d a p es t .  1929 ja n .  10.

Felcsatolható hegymászó saru. Xovák Henrik 
női-szabó Budapest. 1928 nov. 2.

Kémény védősüveg. Pét by Ferenc gépész Kis
székely. 1928 márc. 27.

Berendezés testek hűtésére. X. V. Philips’ 
(tloeilanipeu fahriken Eindhoven. 1927 szept. 28.

Sínekből álló vonalzó és mérőeszköz. Peti ka la 
Tvornice D. 1). Zagreb (S. H. S.) 1928 okt. 22.

Készülék, kirakati áruk, reklámtárgyak, stb. 
forgatására. Hegényi János órás és ékszerész, 
Veszprém. 192!» jan. 2.‘{.

Eljárás lapoknak, profildaraboknak és forma
dara ltoknak fenol formaldehid-mű gyanta töm hők
ből való vágására. Dr. F. Baseliig eég Lúd 
wigs hafen a. Rh. 1928 máj. 1.

Eljárás és berendezés gőztárolók, főleg álló 
gőztárolók nielegtartalmának jobb kihasználá
sára. Kuthsuccumulator Aktiebolaget Stock
holm. 1928 ang. 29.

Szerszám akonadugú kiemelésére. Bosenthal 
Imre magántisztviselő Budapest. 1928 okt. 27.

Dagasztó, illetőleg keverőgép plasztikus uiasz- 
szák, folyadékok vagy poralaku anyagok ke
zelésére. Kiedl Hudolf mérnök Wien. 1927 dec. Pt

Favázas cséplőgépekre szerelhető szállitőszer- 
kezet lóhereguhófejtő berendezések számára. 
Beiter Károly főgépész Esztár. 1928 nov. 3.

összecsukható ruhaakasztó. Bosuiaun Jakab 
magánzé) Sátoraljaújhely. 1928 nov. .*{.

Vasútbiztosító berendezés a hibás váltóálli- 
tásből eredő összeütközés! lehetőségek csökken
tésére. Rosenfeld Adolf kereskedő Kisvárdn. 
1929 jan. 18.

Eljárás és berendezés cellulóza hártyák, sza
lagok és filmek előállítására. The N nem Art 
Silk Co. Ltd. eég St. Helens in. Suttoui Oak 
mint Shall Otto breslau carlowitzi mérnök 
jogutódja. 1928 febr. 1.

Fékező és rögzítő berendezés műszerek he- 
állitó csavarjához. Süss Nándor Praeizios Me
chanikai és Optikai Intézet B.-T. Budapest. 
1928 febr. 28.

Lapátos kerék kerekes gőzhajók számára. 
Siiderkriih Ferenc mérnök Hamburg. l!*js 
márc. 28.

Tüinozgató inechaniziniis beszegő varréigépek-
liez. The Singer Manufncturing Co. Elizabeth
(New-Yersey) É. A. E. A. 1927 ápr. 4.

Biztonsági berendezés mozgófényképvetltő ké
szülékekhez. Sentry Safety Control Corp. Phi
ladelphia (K. A. E. À.) 1928 ápr. 14.

Fonálfüzö készülék. Sor her Károly magán
tisztviselő Moson. 1928 május 2.

Irányzók gépfegyverek számára. Süss Nándor 
Prüciziós Mechanikai és Optikai Intézet B.-T. 
Budapest. 1928 máj. 19.

Triör. Steiner Miksa magkereskedő Nyílra. 
1928 jul. (>.

Távbeszélő kábel négy vezetékes üzemhez.
Siemens-Sehuckrrt Werke A.-ti. Berlin-Siemens 
stadt. 1928 jun. 30.

FeszültségIdztositék. Siemens & Ilalske A.-ti. 
Hauptnjederlassung in Berlin, Zweignieder 
lassúiig in Wien, Berlin-Siemensstadt és Wien. 
1928 febr. 4.

Taligakerék. Székrényessi László faipari vál 
lalat Budapest. 1928 szept. 4.

Kézi vagy erőgépi üzemű, elektromosan fűtött 
készülék, nyársonsültek készítésére. Seeginuller 
(Jyula szakács Strasbourg. 1927 szept. Hí.

Eljárás a döntött fatörzsek nedvének eltávolí
tására. Semer & Co Berlin. 1928 szept. 18.

Bordás téglafödém, vitéz Sándor József oki. 
építészmérnök és 3()% erejéig Lakúéi* Mátyás 
oki. kőművesmester Budapest. 1928 szept. 2.'».

Eljárás és készülék főleg géperejű jármü
veknél a kerékokozta sárszöktetés meggátlá- 
sára. Stépán Tihamér földbirtokos Maleice.
1928 dec. 5.

Redőnyrács. Stiegler Willy mérnök Nürnberg.
1929 febr. 27.

Tanítási célokra szolgáló szániolóberendezés.
Székely Menyhért fővárosi tanító Budapest. 
1929 maré. 20.

A lehorgonyzó gerinccel egy darabból készült 
müfog hátlemez. Seben (iáspár fogész Élt maiin 
a/M. (Bajorország). 1927 ápr. 2.'».

Varrógép. Sebőn lon ger I zidor szabómester
Budapest. 1928 máj. lő.

Eljárás és berendezés fütőtőlhevitővel Idró 
két- vagy többfokozatú gőzerőtelepeknél a köz
benső gőznek újból való tulhevitésére. Schmidt 
sebe lieissdampf U. m. b. 11. Kassel-Wilhelms
Indie. 1927 nov. 3.

Eljárás hornil- és izobornMéterek előállítá
sára. Dr. Ludwig Schmidt vegyészmérnök 
München. 1928 febr. 7.

Csavaranya és csavarfej rögzítés. Trelba A.- 
(í. Netstal (Svájc). 1927 jan. 4.

(«ép elektromos izzólámpák és hasonló tár
gyak csomagolására. Patent Trenhnnd (les. fiii* 
elektrisehe (lliihlainpeii ni. b. II. Berlin. 1927 
Jul. 1.

(lép malom hulladékoknak a korpához való 
hozzákeverésére. Turnéz illés főmoluár Szeged. 
1928 okt. lő.

Eljárás szerszám és gép palackoknak és edé
nyeknek fémlemezkiipakukkal való folyadék- 
ti’initő elzárására. Fővárosi Tejüzem B. T. 1928 
okt. 27.

Berendezés gépkocsiki a és motorkerékpárokra 
annak megakadályozá» ára. nogy azoknak ve
zetője gázolás esetén eloltott száinjelző-lámpa 
mellett elmenekUlhes »en. Taníts János gépész. 
Tóth Zsigáimul vilii nyműszerész, Anteil Tibor 
kereskedő Budapest 1928 okt. 27.

K (illő-agy kötés tejigák, targoncák és e g y é b  
jármüvek kerekeihez, Varga Lajos lakatos és 
fan ragya ros Csepel. 1928 nov. in.

Cipőtalpszegező ár. Varga Lajos cipész és 
Lob Lajos kt reskedő Oradea. 1928 dec. 24.

Harisnya futoszemv édóv el. Firma A. Mohert 
\\ ieland Auerbach ( Frchegység). 1927 febr. 22.

Kívülről fűthető függélyes redukáló kamra 
és eljárás előállítására. The New-Jersey Zinc 
C ‘k New-York. 1927 inig. Bf.

Eljárás folyékony égési anyagok elé*getésére. 
Zanindi René mérnök Paris. 1929 jan. 19.

tűzhely. Fiileki Zouinneedé*ny-Fé*niárngyár és 
Vasöntöde B.-T. Fiilek. 1927 ápr. lő.

KI világit hatéi bázszám vagy utcanév tábla. 
Adler János mérnök Wien. 1928 okt. 27.



iM (S Z A K I ÚJDONSÁGOK LAPJA

Kijárás ka lies okszerű testek vizes diszperziói- 
óól kapott képződmények előállítására. The 
A node Kilőhet* <<>. Idd. (ínernsey. 1928 oki i

önműködő akkiininlátor töltőkészülék jármü
vek számára. Angolpark K.-T. Budapest. I!»2!i 
műre. 27.

Oktató és szórakoztató készülék. Káliul dános 
hirlapiró, Kónni Viktor hirlapiró és dr. Popper 
Samu ügyvéd Budapest. 1027 oki. 22.

Kijárás elnkoxid előállítására rémeinkből 
eink tartat in ii fémekhől vagy fémötvözetekbőL 
..Smell i ii vr“ kohászati és fémművek r. I. Pesl- 
erzséhet, mint Boringei* Cornelius Kaymond ok 
leveles liányamérnök hndapesli lakos jogulódia 
1028 máj. 20.

Univerzális röntgen Tel vételi és átvilágító ké
szülék. Kurta és Székely eég Budapest. 102S 
jIIii. lő.

Beszélő reklámháhn. Bressey Leonard nyelv
tanár Budapest. 102S jnl. 12.

Folytonos működésű tilológép tetszőleges liosz- 
szii növényi rostok tllolására és puhitására. 
Barin Kóherl mérnök, Keieli Pál és Keielt Au
lai kendergyárosok Arad. 1928 ang. 1.

Centrifuga fonógép müselyeni előállítására. I. 
I*. Beinherg A.-ti. Barmon-Kittcrshauvcn. 1027 
szept. 21.

Készülék folyadékok pároltatására és mele
gen való kezelésére. Bianehi Albert Kde ve 
gyészinérnök Milano. 1 í>2H oki. 15.

Berendezés közös füstgázéi vezető csatornához 
kapcsolt több égctőkamrával bíró égetőkomen- 
eékliez, különösen körkemeneéhez a fáradt hő
nek előnyösen szárítási célokra való hasznosí
tására. Beim Mihály téglagváros Békéscsaba. 
102Î* jhii. 14.

Szórőmalom. Deutsche Babeoek & Wilcox 
Dampfk<*ss(d Werke A.-CL Oberhansen és Koll- 
boliin Lajos igazgató Hagen. 102H febr. 2d.

Készülék csőalakn szalagok vagy hüvelyek 
előállítására papírból vagy hasonló anyagból. 
Clark & Co. Ltd. Paisley (Anglia). 1928 nuire. HI.

Folyékony tüzelőanyag számára való égő és 
ehhez való tápberendezés, Établissements ( 'au
vet-Lambert eég Marseille mint Umberto Ma
giéi tnrini lakos jogutódja. 102H jan. 14.

Készülék a csapófának a kaszanyélre való 
meghízható rögzítésére. Déinuth dános vasesz 
tergal v o n  Ózd. 1928 nov. 21.

Berendezés szénpor eltüzelésére. Al Igéméi ne 
Klektrizitáts ties. Berlin. 1928 jan. Id. ^

Fel- és leszerelhető szöges sarok. Fodor do- 
zsef földbérlő Kakosfalva. 1928 dec. 15.

Kijárás fa konzerválására. I. (î. Farbeiiindus 
trie A.-ti. Frankfurt a/M. 1928 jan. 7.

Kijárás mesterséges kancsuk vagy kaiicsuk- 
hoz hasonló masszák minőségének javítására. 
I. (î. Farbenindustrie A.-CL Frankfurt a/M. 
1929 jan. 2fi.

Kijárás a foszforsavnak foszfátokból és kcn- 
savből való előállításánál gipsz alakjában ki
csapódó kénsavnak visszanyerésére és egyidejű 
hasznosítására. I. (L Farbenindustrie A. CL 
Frankfurt a/M. 1929 nuire. Bt».

Kipszist és egyéb görbéket rajzoló körző. 
C * ii ut ber dános és Scope .Linos mérnökok Leip 
zig-Keiidnitz. lí»2H febr. 8.

Alappont-távolságmérö. különösen légbeli cel- 
pontok megfigyelésére. C. P. Cioerz Optisehe 
Anstalt A.-C.L Akcióvá spoleenost K. P. Cioerz 
optieky listav Bratislava. 1928 műre. 1.

Ml vány fej műszerek forgási tengelyének be
állítására. ,,tinómul" Finommechanikai gepek
és Készülékek (ivóra r.-t. Budapest. 1928 api*.
Hí.

Kijárás és készülék könnyű szénhydrogenek 
s/étbontására. Louis (iiiniz főmérnök Bujnvien 
(Jugoszlávia). 1928 máj. 24.

Osztószerkezet, különösen fogaskerék maró
gépeken. The tient* tirinding Co. Ltd. Binning 
ham. 1929 jan. 12.

Ciyujtótest nehéz olaj motorok számára es be
rendezés izzófejes motoroknak különösen ezen 
gyujtótest segélyével való Indítására. Horváth 
Béla lualoiutulajdonos Felvitte. lt»-H máj. 24.

Babona mosó és szárítógép. Első Magvar (iaz 
nasag1 C.epgyar K.-T. Budapest. 1929 jan. 30.

C lohutor. Mutter és Schrantz K.-T. sodrony-, 
*ziinarii- es nemezposztógyárak magyarországi 
telepe Budapest. 1928 ápr. 19.

VedőhorUék értékes Iratok szállítására. 
nell.N Ciyorgy pt p. tisztviselő Budapest. 1928
m á j .  t ,

Komhjnált, kettős, nappali és mesterséges 
i en> reklainkesziil(*k. Buda pest Székesfőváros
M'»'do1ő Vállalata Budapest. 1928 oki. 12.

Főleg mozdonyokhoz való permetező lángzó- 
vf* ! hí ró szénportüzelő berendezés. Ma y n Civörgy 
°kL mérnök Kassel. 1929 jan. 17.

Készülék megrakott kocsik kiürítésére. Mai 
dekker Sándor K.-T. Budapest. 1929 jan. 17.

Pad Kicsiszoló készülék. Ivanoviei Miklós kcí- 
reskedő Bukarest. 1927 szept. 14.

I iizállo es hőszigetelő lemez, dersehavek dá 
nos mérnök Wien. 1928 aug. 9.

Készülék permanens mágnesek előállítására. 
Kovács dozsef és Szarvasi Béla villanyszerelők 
Budapest. 192B okt. HL

Égési térrel ellátott dugattyú égési erőgépek
hez. ( Vskomoravska— Kőiben A.-CL Prága. 1927 
aug. 12.

Alacsony nyomással dolgozó esőztető beren
dezés. Kemény (ívnia mérnök Budapest. 1928 
febr. 29.

Kijárás aszhesztcement vagy más anyagú 
tetőfedő lapok megerősítésére. Kraus dános 
tetőfedömester Bruinovice. 1927 ápr. 23.

Be re ndezés tésztad a ra hók n a k zse m I y ék k é
(veknikké) való alakítására. Ktilháuek Alajos 
egyetemi hallgató Briinn. 1928 jiin. Ifi.

önműködően mozgó hirdetőkészülék ajtókra. 
Király Elemér fiiszerkereskedő Budapest. 1928 
< ' k 1. 27.

Örlőtest dohos, golyós és összetett malmok 
számára. Kordt & Koseh A.-CL Wippenfiirth. 
1928 okt. 31.

Vezérlő szerkezet gördülő bélyegzők számára.
Kliissendorf 11. Heinrich gyáros Berlin. 1928 
dec. 1.

Kártyatartó. Kunstüdter Vilmos gyáros Bu
dapest. 1929 jan. 23.

Könnyen kinyitható doboz. Klopfer Árpád 
tisztviselő Budapest. 1929 febr. 8.

Beszélőgép. Kenedi Albert István oki. ten- 
gerészkapitány Pécs. 1929 márc. 4.

Védőszerkezet baleset elhárítására hnsdaráló 
gépek és hasonlók adagológarata számára. Kal
lós d. (iyula részvénytársasági igazgató. 1929 
nuire. 4.

Berendezés fütőkályhák és takaréktüzhelyek 
füstgázhöjének kihasználására. Klorusz Imn* 
il y. egyetemi altiszt Balatonalmádi. 1927 nuire. 7.

Butor és épületzár. László Zoltán fémárugyár 
Civör. 1929 febr. fi.

Fizessen elő
a

MŰSZAKI ÚJDONSÁGOK
LAPJARA
ELŐFIZETÉSI ÀR:

EGÉSZ ÉVRE . . .  12 P 
FÉL ÉVRE............... 6 P

Csehország. Románia és Szerbia területére 16,111. 8 pengő
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Nem kell külföldről behozni
a regatta-hajókat

A drágít külföldi regattn-bn .jókul, 
melyeknek behozatalával is növeli ük 

a magyarországi n i n n k a n é 1 k i i 1 i s é g et.
• ic i

i * •
értesülésünk szerint most már Magyar- 
országon is előállítják. Dóid Mátyás, 
ez az Angliát megjárt mester begya
korolt személyzettel állítja elő a négy- 
és nyolcevezősöket, amelyeket féltő
gonddal kell megmunkálni, hiszen 
noues cédrus fából készülnek. Dóka
Mátyás a Lajos-ntcában levő hatalmas 
építőm ültél yéhen szorgalmasan ké
szít i evezősegyleteink számára a re
gattákat, sőt nagy megrendeléseket 
kapott a megszállott területekről is. 
A legutóbb megtartott evezősverse 
nyen a Szent István Evezős Club 
negyese is Dóka Mátyás kiváló műn 
kaját dicséri.

innen minden bét fon, csütörtökön és szóm 
balon IS órakor Wienbe indulnak. Ivzen 
járatokban a gőzösök a Wien Mohács kö
zött fekvő állomásokra és viszont közvad 
len menetjegyek adatnak ki és podgyász. 
valamint gyorsáru is közvetlenül adható 
lel.

A Hegedűs és Rroppcr-cég által alapi- 
t e t t  Astoria Ilarisnyag.vár njabban tizen 
két amerikai és angol gépet szerzett In*, 
amelyek révén termelését erősen fejleszti, 
'tudvalevő, hogy az Astoria 11arisnyagyár 
kizárólag női- és férfiharisnyát gyárt és 
munkával annyira el van látva, hogy 
foglalkoztatása hosszú időre biztosítva 
van. A múlt évben 580.000 pengőt fo rga l
mazott. az idei forgalom a 800.000 pengőt 
is meg fogja haladni. A gyárnak kiváló 
vezetői szorgalma és munkabírása a Jog 
szebb jövőt biztosítja ( M i n e k  az ügyre fe j 
lődő ipartelepnek.

A Magyar Kender-. Len- és Jntaipar Rt.
junins 20-án tartja évi rendes közgyűlését. 
A vállalat 815.555 pengő tiszta nyereséget 
mutat ki. Az igazgatóság a közgyűlésen 
javasolni lógja, hogy részvényenként 5 5 
pengő osztalék fizettessék ki.

Közgazdasági hírek
A Magyar Tufaművek Rt. üzletéve a két 

rossz év után 10 százalék nyereséggel zá
rult. Az építési anyag egyötödét az állami 
építkezésekhez, négyötödét magáncégek 
használják.

A Magyar Őstermelő a napokban tar
totta inérlegmegál lapító igazgatósági ülé
sét, amelyen elhatározták, bogy az idei 

M o n d e s  közgyűlést június 28-án tartják 
meg. A mérleg a mezőgazdaság közismer
ten rossz konjunktúrája következtében 
veszteséggel zárult.

A Magy ar Királyi I4 olyant- és Tenger* 
hajózási Rt. igazgatósága közhírré teszi, 
hogy a szerb, horvát, szlovén kir. folyam 
hajózással történt megállapodás szerint f. 
e\i június hó I•)-('?! köteléki személyhajó- 
járatokat indít Wien Budapest Mohács 
hozd ári és Bclgrád között. Ezen járatokban 
az egyidejűleg kiadott menetrend szerint 
a Wien bői minden kedden, csütörtökön és 
szombaton H ólakor Budapestre, illetve in
nen 22 órakor Mohácsra induló személy 
hajók tovább folytatják útjukat liezdánba, 
ahol a szerb, horvát, szlovén kir. folyam- 
hajózásnak minden szerdán, pénteken és 
vasárnap 7 óra 15 perekor Belgráditól Boz 
dánba érkező és innen 10 óra 50 perckor 
Belgrádiul visszainduló személyim jói k hoz 
csatlakoznak és akként fordulnak vissza, 
hogy Mohácsról az eddigi menetrend sze* 
ruili időben, 15 órakor Budapestre, illetve

K

Szerkesztői posta:
rovatban minden megkeresésre

válaszolunk.
OH aso. Mimién km mily újdonságot sziveden

ismertei.ink; küldje be n fényképéi és leírását.
Aluszakl. Szeged. Lapunk legközelebbi s/.á

bibit oly külföldi eég hirdetéséi (tlvas
"a l j i  kik magyarországi képviselőkéi keres
m k. Lapunkra hivatkozva irhát nekik közvet 
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Steiner .1 heveiéi átadtuk és közvetlen kap 
reá választ levélben.

Szántó, Budapest. 1. Találmánva csak olt
van vedelem alatt, ahol az szabadalomra be

. A/ miioegyezniény alapján nyert 
1 i as, csak a bejelentesre iiyujt előjogot.
V.i , nem nyújt. 2. Ahol nines be
I , .' ?:; ' *Mlrkj gyárthatja és forgalomba
• I t , J Lőr  m ' '*yrn M " ] Inga vau a szalui < a niat kallóidon bejelenteni, ha azonban ott
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Szabadalmi vásár
(E rovatban egy hirdetés dija 5 p.)

KEI t Ltitd'd sz.ib.idíibun f i n a 11 sz i rozá sa r<t lai’- 
sat va jury if yarns! keresek naífyobb tökével. 
A I a ! «II ma a \ I szakemberek megvjzsgá Iták 
és életrevalónak találták. Érdeklődök ríméit 
kérem „Mecénás** jeligére e lap kiadójába.

ÖRÖKÖS SEPRŐN VÉL gyártásához és for-a- 
lnmba hozatalához linanszirozót vagv gyá
rost keresek. Adam Tibor, Munkacevo.

SZAIIADALMAZOTT kö.VNVt' T\RT\I \
nagy nyoniásii gázok szállítására s eltiréa 
sala i . t « 11 a 1 m a ? i y e r I e k e s i t e se 11 e z gyárt ke 
res P. Bciikwitz, Dresdrn-A. Zwinglistr. 40.

PORIIS/TITó
más. eladó, 
szag.)

L I • : P. s z a b d a a 1 ni a z t a t á s r a a I k a I
d. Stnpan, Tarvisie (Olaszor

AKiVi.!,íiítiKiSK,','S< 11 VKT A- IIKIMMí,HER(. keres jo szabadalmat megvételre
'ám' V‘,S <S 1(*,n,óniegcikkck egyedárusi-

K L R L S íN K  műszak1 irodaicikk újdonságot 
gyártásra es terjesztésre. Ajánlatokat rész- 
iete> ismertetessél kér: Filler és Fiebig 
Ferim. Sw. Ritterstrasse 4s.

ASZTALOSIPARI ujdonság gyártási joga szá
Zlil(ai\m ;il\i*hrtó# liówlih IV1 vi líi^osi t ;ist ;i<|
a kiadóhivatal. Budapest, Y|||.. Rákóczi
UI I.i. SZ.

EGÉSZSÉGCG A 1 osztályom számára keresek 
újdonságokat. Saeehisehes Versandhaus, 
* beniiiitz. Lange st r. ;{.*{.

PRAK I I K ( S ii jdoiisagokat 
gyárléd. Leop. RischolT. 
\v á ld j

keresek, csak a
Taharz, (Thiir.

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

félévi jótállással!
Női cipőre: 5 P Férfi cipőre; 6 P
I eniszcipőt, esőköpenyt, labdát, stb.

szakszerűen javit.

„ D E F E N S O R * *
\ illanyerőre berendezett gummi-üzeme

Budapest, IX, Ráday-ulca 11.

REGATTA HAJÓÉPÍTŐ 
BUDAPEST. III.. LAJOS-UTCA 145. SZ.

TELEFON AUT 626-17.
\ «Halja mindennemű evezős, motoros, vitorlás, 
regatta-hajók, verseny hydroplánok cs siklók epi- 

téset es « fentiek szakszerű javítását is.
XXXXXXJOOOf XXXX JC ocxoocooooooooooc

Villanyszerelések, rádiűberendezesek és
HANTOS ÉS FLEISCHMANN Budapest. 
\ I , Kisdiófa-utca 6 I elefon J 421-10iâvttâsok

Képviseletek
ELSöRENDt NÉMET LÉG Y FOGÓGYÁR keres 

Magyarországra és a Balkánra képviseletet.
< gen I fingért a brik Lrnst ( otte Leipzig 

1 ostfach 4. 1

KÉPVISELŐT keresek, ki vaskereskedésekben
.ml be van vezetve és az általam gyártott
tömegcikk terjesztését vállalja. Cim a ki
adóba a.

lÓMEGJELENÉSÜ urak előfizetők 
szép jövedelmet érhetnek el 
kiadóban d. u. 2—3 között.

gyűjtésével 
Bővebbet a

PAPI RSZAKM ARA vágó tömegcikk magyar- 
ország» gyári képviselete átadó. Cim meg
tudható a kiadóban. Minta megtekinthető 
ugyanott d. u. 5—6 között.

h
♦ii
♦ii
♦a
♦ii
♦ii
♦ii
♦ii
♦
h

S T E I N E R  I M R E
IRÓGÉPMÚ SZERÉSZ

Irógépkellékek és irodai cikkek raktára,  
írógépek javítása és jóka rban ta r tá sa .  

Í rógépek vétele és e ladása.

BUDAPEST, VIT, PETERDY-UTCA 30.
T e l e f o n h i v ó :  J Ó Z S E F  3 4 6 - 3 6 .

II♦
II
♦II
♦
♦II
♦II
♦II
♦II
♦II
♦II

dBUNGEB ÆffiEWTS
Ê/ TARJAI

V A S -  é s  R É Z B U T O R O K ,
szabadalmazott szalagsodrony 
ágybetétek, összeosukös á gy a 
kat, keni bútort, legolcsóbban

PROHASZKA gyár szállít
VI., Gróf Zichy Jenö-u. 4ö. - Fiók Ullöi-út Q.

AMERIKÁBAN ANGLIÁBAN

Ú J D O N S Á G
Nyersgummi talpalás 

az eredeti

CREPE-RUBBER JOLE
100° o-os természetes tiszta gummival

I) E F E N S OR G U M M I-S Z A K Ü Z L E T
BUDAPEST. IX.. RÁDAY-UTCA 11.

KÁLMÁN ÉS BERGMANN
BUDAPEST. VI., 
KIRÁLY-UTCA 3.

Speciális textilgyári gépek
képviselete

Kérje „16“ legújabb képes tájekoztalonkat



KELLEMES KIRÁNDULÁSA LESZ. HA HORDOZHATÓ RÁDIÓKÉSZÜLÉKÉ
SZOLGÁLTATJA A ZENÉT.

ERŐS ÉS ZAVARTALAN VÉTELT CSAKIS PHILIPS CSÖVEKKEL ÉRHET EL.




