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Submodulator moie bye push~
Sprzqgamy go
_z
modulatorem transformatorem o
moiliwie malej przekladni, celem unilmiqcia znieksztalceli.
Wzmacniacz klasy B mekomeeznie musi bye Wzmacniaczem
niskiej czestoecl. Bardzo dobre Wyniki daje réwniek _jake Wzmacniacz
wysokiej czfgstoéci. Stosuje sie go
wtedy juZ po wzmacniaczu modulowanym wys. cz., celem poxvilgkszenia
mocy wypromieniowanej. Wszysfckie
uwagi odnoszace sie; do wzmacniaczy
niskiej czestoéci klasy B stosuje sim;
hez zmian do wzmacniacza wys. ez.
klasy B. Output wzmacniacza lilasy
B _jest proporcjoualny do kwadratu
napiecia wzbudzenia siatki, a wiec
przy 1000/0 modulaqji niaksymalna
amplituda outputujest 4 razy wieksza(pat1'z poczatek artyklllu) od amplitudy niemorlulowanego outputu. Z
tego powodu musimy przez regulaqjq sprzegzema z poprzednim stopnien1wys.cz.-izwieranie siatek lamp
wzmacuiacza klasy B oporem Dezindukcyjnym, zmiejszyé output do 1/4
normalnej wartoéci, jaka, moina u‘zyskaé przy pracy na g°1°af_]i (wypadek modulaqji siatkowej). Aby Wiec
fpull, lub pojedyliczy.

uzyskaé naprawde efekt przy stosoWaniu wzmac. wys. cz. lelasy B,naleiy stosowaé W nim moiliwie duzle
lampy. Wzmacniaczy Wys. cz. kl. B
uiywaja prawie wszystkie staqje
broadcastingowe. W praktyce amatorskiej, zwlaszcza u nas. Z powodu
Wysokiej ceny lamp duiej mocy.
wzmaoniacze klasy B Wys. cz. sa
rzadko spotykane.
Ostatni typ wzmacniacza, to
wzmacmacz modulowany, t. zw.
wzmacmacz klasy C. Uiywany jest
tylko dla Wysokiej czestoeci i tylko
w tym stopniu, ktéry modulujemy
(naturalnie systemem modulacji anodowej). Wzmacniacz klasy C moze
bye pqjedyliczy, lub push~pul1. Push
-pullowy Wzmacniacz klasy C stosujemy zwykle wtedy, jeéli jest on
rewnoczeénle ostalnim stopniem nadajnika, aby uzyskaé wieksza, moe
wyp1‘omleni0wana_ Jeéli chcemy daé
po wzmacniaczu klasy C _jeszcze
wzmacniacz kolicowy klasy B, to
wtedy lwystarczy pojedyliczy Wzmacniacz klasy C. W klasie C prad
anodowy i napiecie anodowe zmienia
sie przy 1000/0 modulaqjiwgranicach
od okolo zero do podwéjnych érednich Wartoéci. Jeéli chcemy uzyskaé
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100°/0 modulacji, musi modulator dad
moo Wyjéoiowq rowna, polowie inputu
wzmacniacza klasy C, ktory ohoemy
modulowaé. Kaidy modulator ma
pewien t. ZW. opor optimalny t. j.
opor jakim naleiy obcia,ZyC modulator, aby dal jaknajlepsze Wyniki. W
celu uzyskania jaknajkorzystniejszych Wa.runk6W pracy modulatora,
musi Wzmacniaoz modulowany klasy
C, bez Wzglodu na Wielkoéé i typ
lamp uiytych na ten Wzmaoniacz,
stawiaé opor modulatorowi, rowny
jego oporowi optimalnemu, a Wioc
iloraz z napiooia anodowego klasy C
podzielonego przez jego pragd anodoWy musi byé rowny oporowi optimalnemu modulatora(tosamo odnosi
sic; do osoylatora, ktory choemy modulowaé). Ujemne napiooie siatki dobieramy Wioksze, od Wystarczaj atcego,
aby prfyd anodowy byl zerem, bez
wzbudzenia slatki Wysokq CZQStO§Cl2}.
Matematycznie ujemne napiqoie siatki
ma sie; rownaé podwojnemu ilorazowi
z napiocia anodowego podzielonego
przez prqd anodowy. Nastophie stosujemy tak Wielkie Wzbudzenie (Wys.
oz.)siatki, aby Wystarczalo do osiqgniocia, prqdu nasycenia. Na rys.5c“‘)
przedstawiona jest praoa. Wzmacniacza klasy C.
,
Krzywfa. outputu maksztalt calkiem znieksztalcony. Dodatni Wierzcholek wzbudzenia odpowiada zaglobieniu krzywej outputu. Wprawdzie

krzywa ta sklada sir; z polokresu,
jednak dzioki bezwladnoéoi elektrycznej ukladu (LC), fala outputu _jest
prawie sinusoidq.
Te trzy Warunki, t. j. ujemne
napiocie siatki, moc input i opor
optimalny stanowizp o istocie klasyC
i tylko Wtedy, jeéli Sz; dotrzymane,
Wzmacniacz praouje WlaéoiWie,z pelna, Wydajnoéclzg i bez znieksztaloeu.
Na Wzmaoniaoz klasy G nadajq
sie; Wszystkie lampy o érednlm idu-

II.

Nr. 9

W

Zym Wspolczynniku amplifikacjii opo-

rze Wewnqtrznym.
Jako Zrodla napiocia siatkowego
mozemy dla Wzmacniacza. klasy C
uiyé loaterji suohej, prostoWnika,lub
na_]lep1ej:kombinao,ji

z

bateljiioporu

upustowego W siatoe. Dla Wiokszoéci
Wypadkow wystarozy opér 10000

omow.
Zestawiarjsrc, mamy nastopujazce-

klasy Wzmacniaczy:
Wzmaoniaoz niskiej czQstoéoi`kl.A
!!
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B
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H
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Z rys. 5*) Widzimy, Ze zasadnicza,
roinioo miodzy poszczegolnemi kla‘sami stanowi punkt praoy lampyr
Wzmacniaoz, W ktorym lampa pracuje na érodku oharakterystyki, jest
Wzmaoniaczem klasy A; jeéli lampa
pracuje na poczagtku oharakterystyki,
to mamy do czynienia z Wzmacniaczem klasy B i Wreszoiehjeéli lampa
praouje przed poczqtkiem oharakterystyki,to Wtedy uklad _jest Wzmaoniaczem klasy C.
'Poniewai punkt pracy lampy
przy stalem napiociu anodowem za-leiy jedynie od przedpiqcia siatki,
przeto klasa zaleiy Wlaéuie od tego
przedpiqcia (naturalnie przy uwzglodnieniu innych Wyioi podanych Warunkow)INa 1‘ys.5d*) zaznaczone sz;
3 punkty praoy przy trzech roinych
napiociach siatki z oznaozeniem klasy, ktorq Wlaénie dany punkt cha-rakteryzuje.
Szozegolowe dane, obliozenia,
charakterystyki i t. p. zostanq po-dane W dalszym oia,gu artykulu.

(o. d. n.).

Tacieusz Kopaczelo
SR%’LA .o

*) Ob.

ur. 8.
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KWARC i TURMALIN JAK01, STABILIZATORY
CZESTOTLIWOSCI.
Zagadnienie stabilizacji czqstotliwosci
Z krysztalu surowego wycina siq czQéstaio sie; bardzo waznem wobec Zqdania po- ci oznaczonap piaszczyznami
mieszczenia _jaknajwiqkszej iloéci stacyj na stopadle do osi Z.P1aszczyzny AAi BB prote muszqbyé
danym zakresie fal.Niestaioéé czqstotliwoéci réwnolegle. Po tym ciqciu krysztai
fali nadawczej powoduje przeszkodydla sta- sic; prébie éwiatla spoiaryzowanego. poddaje
Jeieli
cyj sqsiednich a 1‘<3\vnocze$nie utrudnia. od- Swiatlo po przejéciu przez krysztal
_jest
_jedbiér fali nadawanej. Zmiany czqstotliwoéci norodne W duiych plaszczyznach,
krysztal
jakie zachodzg W danej aparaturze maja, nadaje sic; do dalszej obrébki. Dwie
sq za.wiele przyczyn natury mechanicznej, _jak i
sadnicze metody ciegcia, krysztalu do celéw
elektrycznej. Siaba mechanicznie budowa. piezo-elektrycznych. Rysunek 1 wskazuje
nam
cewek oraz przewodéw wysokiej czgstotlirodzaje ciqé ‘a i b oraz rozmaite nazwy nawoéci powoduje wibracje tychie, oraz zmia- dawzme kaidemu z tych cifgé.
ny pojemnoéci \vzz;jemne_j przy niewielkich
wstrzqsach, _jakim ulegaé moie aparatura
nadawcza. Najwiqcej _jednak na zmianq cm;stotliwoéci fali nadawczej wplywaja, przyczyny natury elektr cznej, jak niestafbéé pragRoozfuf c/gc?
du zasilqjqcego apiratilrq. zmiana ‘p0_jema._X_'
noéci anneny, jakzg ona posiada wzglfgdem
5~
'L_ ,Z5/Q0 sm/=w/'
ziemi oraz rozgrzewanie sig elektrod atemH
samem zmiana. pojemnoéci wzgjemnych W
.cz/R/f'
9
lampie nadawczqj. Zagadnienie stabilizacji
U
B
.Dil/6`0/~f4L0l/E'
czqstotliwoéci jest dotychczas W ten sposdb
6 _,_
Y'
rozwiaézane, Ze albo stosuje sia, specjane
.30_s70PN/7
obwody gene1'acy_]ne, lub uzywa sie; stabiliZ
,/<R0f/<0fALOx/ET
zator(»w mechanicznych, jak kamertony, lub
krysztaly piezo-elektryczne. Narazie stosuje
sig przewainie piezo-kwarc i otrzymuje sie;
Y
staloéé czqstotliwoéci z dokladnoéciaz kilku
xf\_
/X2
czqéci okresu na miljon, przy uzyciu termo- Y \
\
/'
statéw i przy umieszczeniu kwarcu w spe- 2 \_\ \ U
-/_,}§
cjalnych t1‘zymaczach.Ta wielkzéx dokladnoéé
stabilizacji czfgstotliwoéci nie wchodziw raNG.
chube; przy staqjach komunikacyjnych, lub _X
yi
__ X
amatorskich. Z powodu wielu wad kwarc
jednak nie nadaje sig do stabilizacji bardzo
,./ ;;__?>;,
_.___
\_
krétkich fal. Dla stabilizacji bardzo wielkich H,
W
czqstotliwoéci wchodzi dzisiqj coraz bardziej
w uzycie drugi krysztai piezo-elektryczny
\_
X
1/
V’
X1
a mianowioie turmalin.
Przejdimy do opisu tych dw<5ch
krysztaléw piezo~elekt1'ycznych.
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Krysztal calkowity ma ksztait szeécio'
kqtnego graniastosiupa, zakonczonego z obu
stron piralnidami. Okazy te _jednak sq rzadko spotykane inzqjczegéciej sa, graniastoslupy,
ulamane z _jednego konca. Krysztaiy mogq
byé prawo, lub lewo skregtne, zaleinie od
kierunku W jakim skrqcajq plaszczyznq
Swiatia spolaryzowauego. Przed ohrbbkay, poszczegélne okazy podlegajq surowej seleiicji,
gdyk krysztal powinien byé bez Zadnego
zabarwienia i 1in_je bokéw powinne byé regularne. Gléwnem Zrédlem krysztalu kwarcu jest Brazylja i kwarc brazylijski uwazany jest za nzqjlepszy, pozatem wiele krysztah'»w kwarcu dostarcza Madagaskar.
kwarcu posiada trzy radzzgje osi: oéKrysztai
optyczna, Z, trzy osie elektryczne Xi trzy osie
mechaniczne Y (rys. 1.).

4

\

"

Ryg. 1.
Gzqstotliwogéé drgan krysztaiu zaleiy
od wymiaréw W kierunku osi X i Y, oé Z
ma Wplyw nieznaczny. Krysztai ,,diugofa.1owy“ ciqty wediug metody a posiada dwie
mozliwe czqstoéci drgan, jednq zaleznq od
wymiaréw w kierunku Y, drugq w kierunku
X. Diugoéé faliwynosi wtedy wediug danych
zawartych w czasop. Marconi Review 1932
A = 110 Y
dla fali diuzszej
A = 110 X
dia, fali krétszej
gdzie Y i X sq Wymiarami krysztaiu W odpowiednich kierunkach w milimetrach.

,Kurzwelieu-technik“ podaje dla tego
ciqcia
Wzér
odmienny: /1 = 104. Y
przyczem przytacza, iz eksperymentalnie
ustalono, Ze piytka gruboéci 1 mm. daje
czqstotliwoéé 104 mtr. Dia celdw amatorsskich kwarc oszlifowany posiada ksztalt
kwadratu 0 blokach 20-25 mm, lub krqzka
o
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redniey 20-25 mm.
Trzy sz; zasadnicze zastosowauia kWarcu.
1)

jake srodka wytwarzania drgah

2) jako stabilizatora juz istniejapych
drgaxi

jako wskaznika drgah 0 ezestotlijego czestotliwosei.
Poszczegelnychl uk1ad0W opisywaé nie
bede, przejde tylko do opisania defekt6W
kwarcu. Jednzg z najczesciej spotykanyeh
wad jest t. z. przeskakiwanie. Krysztal obrobiony po dalszym oszlifowaniu, ktere uskuteczuié chcemy dla uzyskania pewnej czestotliwosci, traei czesto zdolnosé oscylaeji.
Dalsze jednak szlifowauie moze przywrecie
mu zdolnoéci geueraeyjne, lecz bedzie onjuz
3)

Wosei

1’<)Wnej

za eienki i ezestotlivvoéé bedzie zbyt Wielka
dla okreslonego celu.
Inna, Wadi; krysztalu jest zdoluoéé
drgania W dwéeh czestotliwosciach. Pozatem
nastepuje czesto przeskakiwanie z jednej
czestotliwosci na drugs Wskutek zmiany
temperatury, to same zauwazyé mozemy
Wskutek l1d€I'Z6‘fl mechanieznyeh. Wykazane,
ze kwarc zasilany z oseylatora 0 szorokim
zakresie ezestot1iWosci,reag0\val na 52 rézue
ezestotliwosci. Dla zmniejszenia dzialania
tych defektew Wywierea ‘sie otwory Wsrodku plytki i otrzymuje sie moznoéé dokladnej
regulacji czestotliwosei. Wp1yW temperatury
na czestotliwose plytki kwarcowej jest dose
10 na. miljon
znaezny i Wynosié moze
0kres6W przy rezniey temperatuk' 1° C. Dla
utrzymania stalej temperatury stosuje sie
termostaty. Zauwazono, iz pewien Wp1yW na
ezQstotli\vese kwarcu posiada stan barometryczny.
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W przyrodzie znajduje sie turmalin W
postaci reznokolorowych kI’§`SZt3.}6\V, przyezem kolor zalezy od budowy dauego okazu.

Z

J(

X

_

os optycznaj ZZ, oraz osie krystalografiezne
XX i YY. Turmalin zalamuje pedwéjnie
swiatlo i uzywamy juz W polaryzatorach

Optyeznyeh. Przy grubosci plytki oszlifowanej turmalinu 1 mm. otrzymujemy fale 80
Intrqpodczas gdy przy kwarcu ta sama grubosé daje Iale 110 mtr.Wsp61czynnik eiepluy
drgah turmalinu jest wiekszy, anizeli dla
kwarcu. Z tyeh Wzgledéw nalezy umieszczaé
turmalin W termostaeie, leez zmiana czestotliwosci drgah W zaleznosci od temperatury
zaehodzi réwnomiernie, bez przeskakiwania,
nie tak jak W kWarcu.D1atego W nadajnikach
prostych mozemy sie ebejse bez uzycia ter-

mostatu.
Turmalin bardzo latwo pobudzié mozua do drgali i utrzymaé W Zqdanej czestotliwosci, a nawet pewne niedokladnosci W
Wycieeiu plytki W stosuuku do osi krysztalu
nie wplywajq na rodzaj drgai1,w przeciwielistwie do kwareu. W turmalinie os optyczua
ZZ jest zarazem osia, elektrycznq. Plytki
turmalinu Wyciete prostopadle do osi ZZ Wykazuja, Wlasnosei piezo-elektryczue.
Turmaliu nadaje sie do wytwarzania
drgah 0 bardzo Wielkiej czqstotliwosci az do
fali 1'2 mtr.
Uklad oscylatora dla turmalinu jest
taki-sam, jak dla kwarcu. Wydajuosé oscylatora turmalinowego zalezy od zqdanej czestotliwosei i im fala jest kretsza, tem wychjnosé muiejsza. Wplyw ua to Wielki posiada W duzej mierze pojemnosé plytek turmalinu i dlatego przy falaeh krétszych nalezy uzj Waé mniejszych srednie plytek.
W odmienny w stosunku do kwarcu jest
sposéb montazu pl) tki turmaliuumiedzy elektredami. Nie stosuje sie tutaj srebrzenia plytek elektrod, aby usunqé ujemny 'Wp1yW
przestrzeni powietrznej ua. stalosé czestotliWosei drgah.
Stosowane sq tylko elektrody 0 idealnie gladkiej powierzchui, aby nie spowodowaé lokaluyeh rozt0pie1i,lub pekniefl p1ytki_
.Iako materjalu na. elektrody najlepiej uzywaé
stali, lub stopu berylu z miedziq. Przy poziomem polozeuiu plytki W 'trzymaczu elektrody dotykqjq plytki tylko Wlasnym ciezarem, bez Wywierania speejalnego naeisku.
Zwrbcié uwage nalezy na jednaj cha'
rakterystyeznai Wlasnosé turmalinu. Plytka
turmaliuu Wprowadzona W drgaxiia, po pewnym czasie przylepia sie dojednej z elektrod
i

to dose silnie. Dzieje sie to Wskutek ladun-

powstajqeych na powierzchuiturmalinu,
ktere trwale sie jego trzymqjq uawet po
ustaniu drgali. Zjawisko to niema jednak
najmniejszego Wplywu ua poprawne dzialanie oseylatora turmalinowego.
k(>\v

Y

SP1 ED.

Z
Rysf 2.
Krysztal turmalinu pokazauy jest na rys. 2..
przyezem zaznaezono trzy zasadnicze os1e:

Administracja. ,,K_P_“ poleea. nastepujqce
numera, zawierajqce artykulyo ukladach
sterowanych kwarcem: VII/30, X/30,1/31,
II/31, III/31, VI/31, VII-VIII/31, IX/31,
XI/31,1/32. N-ra powyzsze na Wyczerpaniu!

,
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K()NI)ENSA»'1`0RY ELEKTROLITYGZNE
UZESNYM ODBIORNIKU.
Aparaty radjowe matjzgoe za Zrodlo sieé
prqdu zmiennego, potrzebujq catego
szeregu
filtraoyjnego W celu Wygladzenia wyprostowanego prqdu anodowego. .lm Iepiej
dzony jest prqd staly z prostownika,Wyglatem
lepiej pracuje szereg filtraoyjnyi tem samem
nie sf; chao W glosuiku brzeczenia
prqdu
zmiennego z sieoi. Od dobrze dobranyoh
Wielkosci i skladnikow systemu filtracyjnego
zaleZy glownie ezystai bezglosna. praca
aparatu. Do budowy takiego systemu filtracyjnego sa, potrzebne oprocz dlawikow
i kon~
densatory wyrownawcze i to nietylko waparaoie anodowym, lecz i W aparaoie sieciowym.
\Vi3d0U`10, Ze kondensatory te o pojenlnosoi
rzedu 4 pF Wlqczamy nietylko przed,1ecziza.
dlawikami (Rys. 1.)_ Kollwnsatory te pracujq
pod calem napiecienlwyprostowanem,
idagcem
z prostownika, ktore _jest
dose wysokiei wynosi 200-350 V. Dlatego tez kondensatory
te muszz; hyé speqjalnie odporne na przebicie.
Gdy W przemysle. a p1°zede\vszystKiem przy
amatorskioh montakach, ak do teraz stoso-

Walo sie

-

'

Dielektrykiern zas _jest oieniutka. Warstewka
tlenku metalu elektrody ‘dodatniej (plytek),
ktora tworzy sie na powierzchni
podezas formowania kondensatora pre énlytek
em stalym
Naturalnie Warstewka, ta _jest bardzo cieuka,
a Wieo W mysl rownaniaz
,

I1

C
S

s

_ 4
plytek
(J

.

rr

s

d,

(H

pojemnosé kondensatora
--- powierzchnia
plytki
stala

~ ilosé

1)

dielektryczna
odstep plytek
pojemnoéé kondensatorow
é

d

elektrolityoznych
bedzie bardzo duza. Z tego samego tei rownania Wynika, Ze pojemnosé i Wytrzymalosé
na przebioie tego samego kondensatora
bedq
do siebie W stosunku odwrotnym.
Tutaj zajme; sie raczej ich strong praktycznq oraz zastosowaniem. P1'gedewszystkien1
wiec korzyso z zastosowania kondensatorow
elektrolitycznyoh, W przeciwienstwie do
kondensatorow zwyklych, jest

etse

prawio Wytafcznie konclensatory papiorowe, a Wiec zwijqne z
izolowanej llaparafinowqnymfolji metaloWo_j

NOW()-

_`W

:

hawet p1-zy najstatranniej sporzqdzonych kondensatoraoh papierowych Wysokowoltowych
istnieje niebezpieczenstwo przebioia ich. To
niobezpiecienstwo Wzrasta przedewszystkiem
z tego powodu, Ze przywlqczaniu
odbiornike
Wzglednie aparatu anodowego wystepujq Wlasnie na glownych kondensatoraoh systemu
filtraoyjnego znaczne napiecia. maksymalne,
ktore sie Wyrownujq i opadftjaz, gdy tylko

papierem,
przechodzimy tak W przemysle
ra<1jowym, _jak i W praeach amatorskioh
na
densatory eloktrolityezne, Wstawiztjqckon_te
ostatnio W miejsce uprzednioh.
Silai rzeczy nasuwa sie nam zasadnicze
pytanie, _iakie mamy korzysoi
z zastepowania
konrlensatorow papierowych elektrolityoznylampy sie rozgrzejai,
mi. oraz kiedy i W ktoryoh
zaoznie sie normiejsoach stosu- malna praoa aparatu.a Wiec
Te krotkotrwale mo_jenly kondensatory elektrolityczne.
mentalne napiecia Iadowania doprowadzajq
Tutqj naleialoby sie zaglqbimi troche W kondensatorach
zwyklych 0 ile nie zaraz,
W teorijfp kondensatorow
elektrolitycznych. 0 to po krotkiem uzyciu, do przebicia. Procesy
tem _ini dosé duZo napisauo W
pismaoh za~ ohemiczne, rozklad, male bledy w materjale,
granicznyclljednak dla przyzwoitosci
a wiec okolioznosci réinego rodzqju mogq,
Wspomnf; o niej pare slow.
nawet przy najlepiej sporzzgdzonych kondenMiauowicie kondensator elektrolityczny
satoraoh, spowodowaé Iatwosé przebicia. A
skkada sie W zasadzie z plytek metalowyoh
przebioie takiego kondensatora pooiqga zaworaz elektrolitu. (Dokladny opis takiego kouv
sze prawie
idqce nastepstwa, Lampa
densatora oraz jego sporzqdzenie podaje na prostowniezadalej
np.
nie
posiada Zadnego zabezkonou ninieiszego artykulu). Elektrodami
pioozenia pomjedzy jej` anodami i transforsa,
plytki metalowe (plus) i elektrolit. (minus).
matorem,_moZe sie wiec nietylko lampe proulzisiqj

Nr.

Krétkofalowiec Polski

72

stowniczq, ale i transformator, przy duiem
obciaZeniu z powodu przebicia koudensatoréw, spalié.
Znane zj awisko, gdy uzwojenia transformatora grzeja siq i smierdza, rozgrzanyrn
lakiem, jest wlasnie jednymz tych uastqpstw.
Wymiana transformatora i lampy prostowniczej _jest wiqc koncowym rezultatem przebicia. gléwnych kondensatoréw. Przedewszystkiern wiqc musimy stosowaé jako gléwne
kondensatory, kondensatory jak najbardzie'
wysokowoltowe, przynajmniej 0 prébie 1000
V. Wiadomo, ze waznai rolq przy budowie
aparatéw gra. ten przestrzeil zabudowania.
Ot6Z przy stosowaniu koudensatoréw elektrolitycznych zarabiamy na powierzchni zabudowania trzykrotnie, przy tej samej ilosci
F na powierzchniq, zaé na wysokosci tracimy jedna, trzecia, jednakowoi wiqksza wysokosé koudensatoréw elektrolitycznych nie gra
tu specjalnie roli, poniewai dlawiki, transformatory i lampy sa, i tak od nich wyisze,
mamy wiqc na wysokosé Wiqcej miejsca do
rozporzadzenia, niz na plaszczyinie, Dobrze
wiqo jest, gdy motemy przy dzisiejszej ciasnej budowie aparatéw zastosowaé male a 0
duzej pojemnosci kondensatory, oraz 0 odpowieduiej prébie na przebicie, zwlaszcza,
Ze przy stosowaniu zwyklych kondensatoréw
blokowych szwankuja te rzcczy zawsze, co
wplywa ujemnie na bezpieczenstwo uiytkowania aparatu. Jak z tego widzimy, nigdy
nie uzyskamy zupeluego bezpieczenstwa. ua
przebicie, nawet przy stosowauiu bardzo
duzych kondensatoréw zwyklych. Kondensator papierowy bqdzie zawsze slaba i niebezpieczna, ,piqta Ac11i11esa“ \\' aparacie
sieciowym.
All

kiego uapiqcia nastapi przebicie, to warstewka ta zostanie w miejscu tem zniszczoua.
Nie jest to jednak iednem ,,usmierceniem“
koudensatora. bo wystqpuje tu zaraz nowe
utlenienie wskutek dzialania przeplywajacego
w tem miejscu natychmiast pradu stalego
i warstewka ta automatycznie sie; odnawia.
Kondensator elektrolityczny _jest wiqc praktycznie bezpieczny na przebicie _i posiada
nieograniczony Zywot.
Takze ladowanie kondeusatora elektrolitycznego przedstawia siq iuaozej, nil
w kondensatorach zwyklych. Albowiem po
zmontowaniu kondensatora, gdy wkaczymy
go sv obwéd pradu stalego, przepuszcza on
z poczatku prad duzy i stopniowo coraz
mniejszy, aZ do chwili, kiedy warstewka
tienkéw utworzy sie; odpowiednio gruba dla
danego napiqcia. Prad ten zwiemy pradem
uplywowym, a proces powyiszy formowaniem
kondensatora. Kondensator elektrolityczny
uprzednio naladowauy i po pewnym czasie
krétko spiqty nie daje iskry, jak kondensator papierowy_ a to wskutek istniejaoych
nie grajacyclx
W nim zawsze minimalnych,
roli W uzyciu, pradéw uplywowych.
Przy stosowaniu kondensatoréw elektrolitycznych musimy uwaiaé na niewiele
tylko rzeczy. Na pierwszym planie znajdowaé siq bqdzie, z powodu wyiej podanych
wlasnosci, napiqcie prébne tj. préba, oraz
napigcie uzytkowe t.zn. pod jakiem napiqciem
koudensator pracuje. Przy kondensatoraoh
elektrolitycznych oba te napiqcialeia, blisko
siebie, W przeciwienstwie _jak u kondensatoréw papierowych. U kondeusatora papierowego préba np. 2000 V. jest cecha, tylko
teoretyczna, t.zn. dla budujacych radjoama-

|\\|\\....\|\\\\\»...\\\\\\\\\.\»\|
rzecz sig przedstawia. przy
kondensatorach elektrolitycznyoh. Rozstrzasajag rzecz teoretycznie mokemyjuz powiedziec, ie trwake spiqcie spowodowane przebiciem jest niemoialiwe przy kondensatorze
elpktrolitycznym. Dzialanie kondensatorowe
przy kondensatorze elektrolitycznym powstaje przez utworzenie sie; wskutek chemicznych proceséw bardzo cieniutkiej warstwy
tlenkéw na anodzie metalowqi, jak to juz
u'przednio wspomnialem. Ta warstewka. tienkéw nie przepyszcza. pradu stalego w kondensatorze, poniewaz jest doskonalym dielektrykiem. Gdy jednak wskutek zbyt wysoInacze]

9

V

toréw prawie bez wartosci, poniewaz tylku
W laboratorjach fabrycznyuh byl on poddawmy takiemu napiqciu przy prébie, a w
praktyce w uzyciu nigdynie pracuje siq pod
takiem napiqciem. Normalnie pracuja \v praktyce radjoamatorskiej takie kondensatory pod
napiqciem 400-500V. Inaczej rzecz sie; przedstawia przy koudensatorach elektrolitycznych.T'uta_j préba na przebicie kondensatora
0 napiqciu uzytkowem np. 400 V. lezy bardzd
-150 V. Jak widaé z
blisko i wynosi 430
tego przykkadu rezerwa bezpieczenstwa, z
jaka pracuje kondensator elektrolityczny,
_jest nieduia i wynosi ca. 10%, a wigs wy-

-
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korzystanie woltéw i w tym wypadku
krofaradow w kondensatorze wysokie, mixv
przeoiwienstwie do kondensatorow papierowych, gdzie uzyteczna czesé volt wynosica.
20-30`/U. Normalna skladoua napiecia
staIego nie powinna przekraczaé uiytecznego
napiecia 400 V. Moie wiec suma. skladowej
napiecia stalego i szczytowej wartosci naloZonego prqdu tetniqcego leieé uieco wyiei
i zbliiaé sie prawie do préby, jako szczytowego napiecia, bez jakiegokolwiek niebezpieczenstwa. dla transformatora (Rys. 2). To
jest wlasnie celem podawania maksymalnego
uapiecia szczytowego dla koudensatomw.
Tutsgj wiec poda\va,nie préby ma znaczenie
praktyczne i radjoamator niema do czynienia z liczbami dla niego bezwartosoiowemi,
_jak przy kondensatorach papiero\vyoh,z
ktoremi nie wie oo poozqé.
Przy stosowauiu kondensatorow
trolityoznych musimy jeszcze uwaiaé.elekZe
grzyjq tu pewna, role temperatury.
Bezwarunkowo normalna temperatura, poko_iowa _jest najodpowiedniejszq dla kondensanoréw elektrolitycznych. Odnosi sie to i do
kondensatoréw normalnych. ale naturalnie
w ograniczonej mierze. Temperatury nieco
nilsze od 0" C, .2 wiec punktu zamarzania
wody, zasadniczo kondensatorom elrktroli-

_

‘

tyeznym nie szkodza, z powodu niskiego
punktu krzepniqcia elektrolitow, kt<'>re
mieszaninamirozhvoréw soli i kwasow. sa!
oraz
W przewainej iloécl Wypadkow
gliceryny.
Np. kondensatovy elektrolityczue
,,SAF“ podobnie jak ,,Phi\ips“,\vytrzymujq bardzo
niskie temperatury bez zamarzania,
a
wiec
szkody dla nich, poniewai wypelnione i
sa!
calkowicie elektrolitem bezwodnym. mayjqcym
bardzo niski punkt krzepniecia. W kaidym
razie nie wolno nam doprowadzaé
do zamroienia kondensatora elektrolitycznego,
'

Maxnapiecie
robocze

Q1

-

Typ

Qlemmm

4090
4091
4092
4093

15 ,uF
S

,me

(JF
15 ,uF
8

I

|

450 v.
450 v.
320 V.
320 v.

poniewai zachodzq wtedy procesy rozkladu
elektrolitu oraz frakcj onowanakrystalizacja.
oo nam niszczy kondensator, pomijajqc
moznosé rozsadzenia. Tak samo nie wolno
nam doprowadzié do zagrzania sie kondensatora elektrolitycznego ponad granicznq
temperature 50° C,poniewa2 nabierajq skloné
nosci do eksplodowania i mogq sie rozerwaé.
Poniewai jednak W prostownikach anodowych
i aparatach sieeiowych nie wystepuja,
sze temperatury. mozemy je spokojnie wyistosowaé kolo lampy prostowniczej,
Poza obwodem filtracyjnym anody
sieciowej, lub aparatu sieciowego, istnieje
Jeszcze drugi glowny obwod Zarzeniowy.
Futqj dodaé musze. Ze przy czerpaniu prqdu
Zarzeniowego z sieci przez prostownik wyréwnaé moiemy pulsacje prqdu wyprostowanego,
tylko przy pomocy kondensatorow o bardzo
duzych pojemnoseiach, rzedu 1500-4500_uF,
oraz niskiej probie 4 do max. 6 V.I tutaj majq
piekne pole do stosowania ich kondensatory
elektrolityczne i sa, poprostu jedyne iniezastqpione z powodu olbrzymich wprost po_jemnoéei przy niewielkiej wielkosci.
(Wielkosé normalnego kondensatorapapierowego)
(Rys. 3). Rowniez glosniki dynamiczne
sa,
polem do stosowania kondensatoréw elektrolityoznych w celu wyr0wnania pra,du wzbu-

~-~_
__

dzayizllcego. Do tyoh

gloénikéwdyuamicznych,
ktére sq zasilane prqdem z wysokowoltowej
lampy prostmvniczej oraz innych prostownikéw, mozemy smialo stosowaé same kondensatory elektrolityczne w miejsce calego
czlonu wyréwnawczegmponiewazw czlonych
tych nie stosqjemy dlawikéw. Istniejq wiqc
tutaj te same warunki odnosnie do wytrzymaiosci ua napiecie, co uprzodnio wspomniane przy omawianiu stosowania kondensatorow elektrolitycznyoh W aparataclx sieciowych.

0 .,,
D*u»°~<1

mm'

135
104
104
115

173

.

Srednica
mm.
35

,

35
35

Pra,d

uplywowy
ca.
0.02

mA/|uF

Opor

szeregowy
ca.
25
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Po tak przekonywujqcych wywodach
na korzyéé kondensatoréw elektrolinycznycll
nie od rzeczy bedzie, gdy podam _jak sobie

samemu sporzqdzié taki koudensator.
A wiec
Kaidy ra.d_joamato1‘ ma zwykle pcwnzg
jluéé kondeusatoréw z aIumin_]o\\'emi pl5't~
kami, ewentualnie samych plytek aluminjowych, ktbre mbglby uzyé do domowvgo
\\'§r0bu koude11sat0r<5\\' eIektrolity<‘zny<:l1_
Przeduwszysnkiem naleiy kondvusator 1'0zebraé zdejmujqc wszystkic plytki, eweutualnie méglby byé uiytym caly xoudensator.
0 ile _jest zbudowany ualy z alumiujum, ale
zwykle odstmgpuiki, prqciki polqczeuimve, zaciski i tp. zrobione sz; z innego metalu. Rozebrawszy kondensator calkowicie otrzymamy 2 rodzeje plytek
plytki rotora, oraz
plytki statora. Plytek rotora ukywamy do
wyrobu jednego kondc-nsatora, za§ plytfrk
statura do drugiego. Przystep11_]a‘c teraz do
samego montaku kondensatora musimy na
hrzegach wszystkich plytek \\'<fll0dZQCyCl\
\\' sklad tak0weg0.2vy\vie1'cié O4lPO\\'i3.d3,i2[C()
sobie otwory. Po wywierceniu tych ukladamy plytki w stos, rozdzielajqc ,je drcwnianc-mi krqikami (odstqpnikami), fwvsrlltualxlie
aioskonale \v tym uelu shliqcemi paciorkami
szk1annemi,tak, aby odstqpy rnieylzy plytkami
wynosiiy ua. 1.5 mm. (Rys. 4). 'Feraz nalviy
przewlec mlrut a.lumin_]owy przez dziury wy\Vi01'(7OI\0i \>dstQpuiki_ tak, aby <:alo$¢‘ usztywnim?
spiqé plytki pod \\`Z§§lQ(l(`5lIl elekt1'ycznym*) rmvnulegle. <i(>rne kOI2l(7OV\'ki usz2

-

i

ty\\'I1i3._j2§(7}'(Z]]

i

I`<'l\VI1()(iZCSIli(!

S[)ill3._i&{C}'(`h

drutéw alumin,]o\vych~ {a,czymy zo sohzp wypuszuzamy na zmnvnaytrz calego l{0`IldCI1S3Il\l'3
jakn l{Of1(‘l'\\\'\iQ dodatnizg. Paly xesp~'»I Lyvh
plytek umieszczamy nastepnie w aluminiuwem nauzyniu przy pomovy dI‘0\\`l1i3ll)'Cll,
szklannycll luh [il)I'L)\\'}'C]l 0dstQpnik<'»\\' zapobivgamy zetkuiqciu sie; p<»\\'yZszcg<» zespolu z naczyniem. kt<'»re posiada l{0IiC1'\\\'kQ
ujemnq. (‘a}oSé zalewamy tm'az§elr~kt1-olitem
(rozt\\'o1‘em), majulcym nastqpujagcy skladz
na: 100 gr. gliceryny
62 gr. kwasu borowogo
50 (tcm 26“/,, wody amoniakalnej
i

i

(am0uiaku)_
Po zalaniu kondeusatora elektrolitenl zamykamy rtaloéri uakrywkq. albo ebouitowzg. lub
tel alllminiowzl, jednakie w tym ostatnim
*) Uwaiad ualeky na l\:1rdz<> dnbry styk;
drut alnminjmvy pnsizuhuf musi Tl2`ll€Z\’f2l2`l`lI}|4)§lE
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wypadku musimy kohcbwke dodatuiq dobrze
odilozowaé od nakrywki, ktéra bedzie czeéciq uaczynia a wiec ujemua, katodq. Tak
sporzzylzony agregat nie jest; jeszcze kondensatorem w Scislem tego slowa znaczeniu,
albowiem nie posiada jeszcze dielektryczncj
\\'arst\vy tlG!1k(')\\'. Abyta wystqpila na. plyt+
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kach alumin,]0\\'ych musimy poddali powylszy
agrvgat proccsowi formowania przez wlalczonie go w obw\'>d praddu stalcgo. Z pocza,tI<u
pred / uplywowy bngdzie lvardzo wlelki, tak,
Ze koniccznem just \vIqczy<* szeregqwo epm'
rzqdu kilku tysinge-y 0llmK'>\\', ogranu:za_|ay:y
ten prazd. W trakeie formowania konmlcnsaf
tora ubnikamy stopniowo wiclkoéé oporu an
do <-=1|k¢»\\'itogo usuniqeia go, gdyprzgd UPU"
wowy bqdzie minimalny. Prqd (Ampery)furmowania zaleiny jest od suma1'y<tzne_; pw
wierzchni plytek. Formowanie winnu oslbyjwaé sig pod napieciem 0 ua. 6»10°/.3 \\'y%szem od napiqcia uiytkowegmpod jaklm ma.
kondensator pracowaé, przyczem im I11I\1€€_|'sze napiecie pracy, tem wieksza po_]emn0S<'.
Powykszy wprzepis K odnosi sig tak do
1<ondensa.t0r<'»\\' \vys0ko\v0ltowych Obwodu
ano<10\\'0g0,_]aki do I1iSk()\‘\'0\tO\\'yCh obwedu
Zarzoniowego.
Szczqéé Boke w pracy.
W. RQ/d567(7S/fi

polaczen Igkalnych uzymnajcie
pasa 5-cm metrowego!
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IQACZNIK OSI KONDENSATOROWYCH.

.

W praktyce krotkofalowej
bardzo czesto potrzeba usuuiecia zachodzi
wplywu
pojemnosciowego reki ua obwody stroioue,
a w szozegolnoéci na kondeusatory zmieune.
sprawa ta jest szczegoluie wazua przy
aparatach na fale ultra-krotkie, ktorych popu12.I‘1]OSUfI`OSl'l1O z dnia na
dzieii. Na_jczescie_j
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stosowanym (poza ekranowaniem i uziemieuieni rotora), a zarazem najlepszym
bem, _jest odsuuieoie koudensatora. od sposoplyty

MIEDZYNARODOWE

Q

czolowej. Oezywiscie, w tym wypadku,
musi
sie os kondensatora przedluzyé, az
poza
plyte czolowav co uskuteczniamy- przy
pomooy

preta z mateijalu izolacyjnego. Polqezenia
osi kondeusatora z pretem, wykouywamy
za
pomocq specjalnych Ialoznikow (sprzegaczy)
zua_jdu_ja,oych sie W handlu, ktore
poza stosunkowo wysokq cenaz, majq jeduak
_jeszcze
i tq wade, Ze powodujq
czasem pekanie preta, zrobionego z krurchego izolatora
(ebonit,
trolit) oraz,ze brak ich w sprzedazy
w mniejszych, lub prowincjonahiych sklepaoh radjowych. Znane mi opisy amatorskiego
wykonauia takiego lqcznika sq bardzo niefortunne.
W _jednym z takich opisow (tyg.
,,Radjo“
Nr. 12/31 r. str. 15). autor radzi
nawet
kupno do tego celu dwoeh oporuikow
zarzeuia
(hi !). Lqcznik, ktorego dokladne
i nie wymagajqce komentarzy rysunki podajli,
robimy z odpadkow bakelitu (a nie
trolitu,
lub
ebouitu, _jako zbyt kruchyoh). Jest on bardzo
tani, wykonany staraiinie spelnia swojq
fuukcje znakomicie imoze sluzyé
_jako
lqczuik koudensatorow starszego takze
typu
przy
strojeniu jednoskalowenm

/

Jézef Sliwivéski.
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1>x’oWE z OKAZJI
,,MELBoURNE GENTH

OBGHODU Unoczrsrosci
NARY“, URZADZONE
,WIRELESS INSTITUTE OF AUSTRAL[A“ zaprasza wszystkieh amatorow
caIego Swiata do wziecia udziaiu w zawodach.

~ Zadauie zawodow jest proste. Podczas
eztereoh week-endow (sobota i niedziela)
\v
pazdzieruiku 1934 r. proszeni sq amatorzy
wszystkich koutyuentow 0 nawiqzy\vauie
lqcznosci ze stac_jamiVK. Nadarza sie wielka
okazja dia uzyskania. VK dia tych hamsow,
ktorzy _jeszcze Iadoznosci z tym krajem nie
posiadali. Nawiqzywaé mozna lqcznosé
na
kazdym pasie. Latwosé w uzyskaniu
stacji
VK jest wielka, gdyz Australja
trzeciem miejscu na swiecie pod kroozy na
ilosci stacyj czynuych. Zawody niewzgledem
ozqce, gdyz oaly trud rozdzielouy sq mc;_jest na
cztery etapy. Przygotowauo specjalue
grody W postaci dyplomow ,,Centenary naCertifioates“, ktore sq pewnq atrakc_jq.Dyp1omy
te ukazujq sie tylko co sto lab.-Kazdy
kto
uzyska. nayjwieksza, iiosé punktow
w swoim
kraju, otrzymuje odpowiedui dyplom¢To
samo
otrzymujq poszozegolne districty
U. S. Ai VE, _jak i rowniez wyspy
Imperjum Brytyjskiego. Puuktowauie jest takie,Ze
za kazde 1000 mil odleglosci miedzy
stacjami,

riiziiz

W.

1.

A.

otrzymuje sie _jeden puukt.zagraniczui tak uzyskane punktyAmatorzy
majatjeszcze
mnoione przez distrikty VK, ktorych
jest
osm.
Dia uzyskauia nagrod konieoznem
jest, aby podaé raport i wymienié odpowiedniq grupe 6-ciu cyfr.~ Metoda _jest
podobna
do amer_ykaf1s'<ie_j i dia tyoh ktorzy
czytaja, QST, regulamiu zawodow podanieodpowiednie objasnienie.
Kazda staoia obiera sobie
oyfry
dowolne od 111 do 999. Te trzy trzy
cyfry
wybraue tworzq zespol, ktéryjest poiowq figury utworzonej z szesciu cyfr. Ten zespol,
zlozony z trzech oyfr jest znamiouem siacii.
Pod zas pierwszego QSO podaje
sie
znamie staqji n. p. 453, lecz aby
uzyskaé
figure z szesciu oyfr, do obranej grupy 453
dodaje sie jeszcze trzy zera,czyli 453,000.Jeieli uslyszymy takq grupe: 687,989 to pozuamy,ze stacja,ktora ma zuamie 687 miala
QSO ze stacjq 989. Wiec normalnie
tworzy
sie grupe z szesciu cyfr tak, Ze do obranej
na poczaitku uadawania grupy z 3 cyfr,
dodaje sie _jeszcze,3 dalsze cyfry, ktore bierze
sie z poozqtkowych trzech cyfr
ostatniego
QSO. N. p. VK4AB obiera. sobie grupe
674.

-
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Przy pierwszem QSO poda! 674000. Od SP1
XX otrzymal 228,352.~Wiec przy nastepnem QSO VK4AB n. p. z WIGCL poda.
temu ostatniemu swoje zasadnicze znamie,
wiec 674 i trzy pierwsze cyfry z ostatniego
swojego QSO. A poniewaz to bylo z SPIXX
iten mu podal 228,352, wiec dla WIGCL
poda. zespél 674,228. Stacje zawsze czynia to
W tym samym porzqdku. Obie stacje notujq
zawsze w dzienniku (log-book’u) nadana,
grupe i odebrana.
Aby i nasluchowey, ktérych wielka
liczba znajduje sie na swiecie, mieli tez eos
z tych za\vod6w,W. l.A. urzqdzil dla nich tez
zawody. Warunki sa, te sa.me.co dia nadawcéw, ale moralnym ich obowiazkiem jest
staranie sie, aby zawody byly odpowiednio
propagowane W krajaeh, ktére zostaly zaproszone dla wziecia udzialu. Dla nich nagrody sa tesame, co 1 dla nadaweéw i tensam regulamin ich obowiazuje.

Regulamin zawodéw.
skladajq sie z:
a) nadawania
b) nasluehu.

1) Zawody

1

.

13) Punktowanie: Jeden punkt przyznaje
sie na. kazde 1000 mil odleglosci miedzy stolicami panstw, z ktéremi jest
polqezenie, liczac od poludnika (Great

Circle Line).
14) Stacjom australijskim uzyskane W ten
sposéb punkty mnozy sie przez ilosé

krajéw, staqiom innym przez ilosci
dystryktéw VK uzyskanych podczas
QSO. Dystryktéw jest ogélnie 'osm, a
mianowicie : VK2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
15) Dla punktacji wymagane sa dane, jak:
data, ezas w G. M. T., pas, nazwa
stacji, z ktéra miano QSO, raport sygnaléw, sepia cyfr nadana iodebrana,
odlegleéé miedzy stacgami i punkty
uzyskane za kazde QS
16) Ftacje VK nadeslaé maja wyka zy do
Wireless Institute of Australia (Vic 0rian Division), Kelwin Hall; Col ns
Place, Melbourne, Victoria,-na' alej
do 1. XII. 34. Stacje zagraniez e Wyadresylaja wykazy pod tymsamy
_

2) Regularnin, ogloszony przez
nie podlega dyskusji w zadnym

W. I. A.
Wy-

padku.
zawodéw jest uzyskanie
laeznosci calego swiata z Australja.
4) Zawody zaczynaja, sie 0 godz. 0001
G. M. T. W sobote dnia6.pazdziernika
1934 r. i trwaja do niedzieli 7-go pazdziernika 1934 godz. 23'59 G. M. T.
Zawody te powtarzaja, sie przez dalsze
trzy week-end`y (sobota i niedziela)
W ciaégu pazdziernika 1934 r. W tych
samych czasach, co 6/7 pazdz. Daty
zawodéw sa, wiec: 6/7, 13/14, 20/21,
27/28 pazdz. 1934 r.
5) Do zawodéw dopuszczeni sa wszysey
licencjonowani amatorzy na calym
swiecie. Nie wolno braé udzialu sta.cjom okretowym oraz ekspedycyjnym.
6) Tylko jeden operatorjest dopuszczony
do operowania na _jednej ~stacji pod
wlasnym znakiem. Jezeli dwu, lub
wiqcej amatoréw zamierza nadawaé
na danej staeji, musza to zaznaczyé
W dzienniku (wykazie) i musza podaé
przy polaezeniach wlasne znaki. Wyklucza to z zawodéw nielicencjonowanych amatoréw.
7) Kazdy wykaz musi byé podpisany wlasnorecznie, eelem stwierdzenia prawdziwosei danyeh.
Kazdy
amator musi obraé sobie pewna
8)
grupe, skladajacq sie z trzeeh cyfr.
Jezeli dwu operatoréw, lub wiqeej,nadaje na jednej stacji, kazdy musi
'
obraé sobie osobna grupe.
9) Dla uzyskania polqczenmozna uzywaé
wszystkich paséw amatorskich.
3) Zadaniem

jest tylko jedno polaczenie kazdego week-end’u na. kazdym
pasie z ta sama, stacja.
11) Polaezenie z te same) stacja, moze byé
powtérzone W nastepnym week-end’zie.
12) Kazde polaczenie musi zawieraé grupe
z szeseiu cyfr, oraz posiadaé raport
Qfgloszacy sie do systemu T, QSA
10) Dopuszczalne

sem do 31. I. 1935 r.
17) Nagrody dla zwyeieskich zawodnikéw
skladaé sie bqda z dyploméw. W kazdym kraju otrzyma zawodnik dyplom

za najwleksza, ilosé punktéw.
18) Osobne nagrody otrzymaja trzej najlepsi zawodnicy VK. Dyplomy otrzymajq réwniez i zawodnicy z poszczegélnych dystrykt6WVK.Oficjalny organ
W. I. A. ,Radio Amator“ przyznal 3
nagrody za najlepszy opls stacji W
dzienniku (log- booku).0 te nagrody
ubiegaé sie moga i zawodnicy zagraniczni.
19) Zagraniczne staqje wolajqpodcvs zawodéw GQ VK ,,GENT“, a stacje australijskte CQ DX ,,Cent“.

Zawody nasluchowe.
1) Warunki udzialu dla nasluchowcéw sa
tesame w za.sadzie,co i dla nadawcéw,
lecz nasluchowey musza nalezeé do

organizacji uznanej na s\vieele.StaQje
nadawcze do nasluchéw nie sa, dopuszczone.
jeden opera.tor_jest dopuszczony
Tylko
2)
do nasluehu na danej stacji.
3) Dane, dotyczace punktowania naslu@h¢w,~pr0wadzenia dziennika (log
book'u) sa, tesame, co dla nadawcéw.
4) W dzienniku nalezy zaznaezyé stacje,

-

ktéra sie slyszy, odpowiednio

_odebra~
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nq grupe cyfr, raport tonu, czytelnoéci
i siiy.
5) Dla punktowania nie _jest dopuszczalnem, aby podaé tylko, Ze' stacja woIala GQ lub TEST. Nasluch jest umany, jeieli _jest zgodhy z punktem 3).

Nasluchowcy zagrauiczni nasluchuja,
tylko stacje VK.
7) Nasluchowcy taksamo sq nagradzani,
jak nadawcy. Nasluchowcy »austra.1k;soy muszq naleieé do organizacji
I. A., lub do organizacji zaprzyjainionych.
8) Dzieunik nasluchowca ma byé taksamo
wypeluiony, _jak nadawcy.
.

6) Nasluchowiec VK nie moze notowaé
staqji VK, tylko stacje zagraniczue.

MIEDZYNARODOWE
,,POLSKA

_

177

ZAWODY KROTKQFALQWE
MALA ENTENTM.

Z polecenia Zarzqdu Gléwnego P. Z.
K.Bydg0ski Klub KI'Otk0f3.l0\\’COW organizuje
pierwsze Zawody Krétkofalowe p. n.,,P01ska
~M.Ententa“.W zawodach mogq braé udzial
wszyscy zrzeszeni nadawcy polscy, 'ak réwniei nadawcy zamieszkali na terenacfl pahstw
Malej Ententy.

Regulamin Zawodéw.

iloéci stalych POIQCZOISI. Jako ,polqczenia
sta1e“ uwaiana bedzie k a 2 d 0 d n i 0 W a

lqcznoéé dwu zawoduikéw na dowolnej fali
z zachowauiem warunkéw § 6, 7, 8.
§

.

§ 1.

Zawody rozpoczyuajq sie; dnia 19. listopada 1934 0-godz. 00.00 MEL itrwaiq
do
dnia 25. listopada 1934 godz. 07.00 MEZ.

§2_
Ze wzglqdu

na audycje ,Polskiego

Radja“ nadawanie dozwolone _jest tylko w
godzinach wyszczegélnionych poniiej:
dnia 19.11 od 0000-0600, 0800- 1200, 1400-1530
,, 20. 11.
dto
dto
dto
,, 21. 11.
dto
dto
dto
,, 22. 11.
dto
dto
dto
,,
23. 11.
dto
dto
dto
,,
24. 11.
dto
dto
dto
,,

253.11 od 0000 do 0700.

4.

Przy wolauiu CQ przez nadawce polskiego powinien byé powtarzany skrét M E,
np. eq cq vq ME de SPIXX
.

.

§ 5.

Zawodnik zagraniczny wolajqe eq wiwieu powtarzaé znak SP np. eq cq cq SP
de OKIXX'

.....

§ 6.

W czasie QSO korespondent polski
podaje korespondentowi zagraniczuemu gru-

pq kontrolnq skladajqcq sie z 2 cyfr i 3
liter w dowoluej kolejnoécig przy kaidem
QSO obowiqzuje inna grupa kontrolna.
§

7.

Nieodebranie lub pomylka w odbiorze
grupy kontroluej przez zawodnika zagranicznego powoduje uniewaZnienie QSO dla
obu zawodnikéw.
§ 8.

Zawody polegajq na nawiqzaniu naj'
wiqkszej iloéci QSO miqdzy stacjami polskie'
mi a stacjami Malej Eutenny, przyczem dopuszczalne _jest tylko _jedno QSO w ciqgu
doby miedzy danym korespondentem polskim
a zagranicznym, i utrzymaniu uajwlekszej
L

'p'

_

Zn-k wywolawczy stacji
z ktérq nawiqzano QSO

Karty QSL wraz z wykazami wedlug
powyiszego wzoru nadsylajq zawodnicy polscy listem poleconym w terminie do dnia 1.
12. 34. do Bydgoskiego Klubu Krétkofalowcéw, Bydgoszcz, Dworcowa 67 In. 6. ,Zawody“. Zawodnicy zagraniczni nadsylajq jedynie karty QSL z wyrainie podanq grupq
kontrolnq, kaidorazowo odebranq. Karty te
wplynqé muszq do Polskiego Biura QSL,

Grupe kontrolua! obaj zawoduicy umieszczajq w widoczuy sposéb na karcie QSL
za. daue QSO. Ponadto zawodnicy polscy
sporzqdzajq wykaz QSO uskutecznionych
wedlug nastsgpujqcego wzoru:
Imiqi nazwisko, znak wywolawczy,
dokladny adres

......

Pailstwo, dzieh
i godz. gmt

Fam

Grupa

podana

Lwéw, Bielowskiego 6, w ostateczuym ter`
minie do dnia 1 stycznia. 1935 r. Karty 1 wykazy nadeslane po powyiszych terminach
nie bqda( zaliczone. Nadeslanie kart- QSL
przcz za.\vodnika. polskiego bez wykazu QSO,
dyskwalifikuje danego zawodnika..
Za

nie

z

kaide

9.

przeprowadzone zgoduiniejszem regulaminem zawddnicy
QS(§
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polsey jak rowniei zagraniczni otrzymajq:
1 punkt grafja
2 punkty fonja
Za QSO foniczno-graficzne, stacja foniezna. otrzymuje 2 punkty a grafiozna 1

punkt.

10.
,,sla1a, 1a¢cznosé"
§

Za kazdq
obaj zawodnicy oprooz punktowzdobytych za kalde
QSO otrzymaja, dodatkowo 30 punktow nie-

podlegajqeyeh

11.

§

§

11.

Hose Zdobytych punktow mnoiy sie
kaidemu zawodnikowi kreyjowomu przez ilosé

panstw

z

ktoremi pracowa1.
§

12.

Nagrody dia zawodnikow krajowyeh
przyznawane bedaé w kolejnosoi zdobytych

Nr.

9

punktéw. W wypadku réwnej ilosoi rozstrzy'
ga komisja sedziowska.
§ 13.
Zawodnioy zagraniczni otrzymujal dyplomy po trzy na. kaide panstwo dla nadawcow posiadajqcych najwieksza, ilosé punktow.
§

14.

Wsk1a.d komisji sedziowskiej \Vohodza,:

Lazarow, Ini. M. Stangenhaus.Wsze1kie kwestje sporue rozstrzyga
Komisja Sedziowska zawodow.
PP. I. Budzifiski, A.

§

15.

Wprowadzenie W blqd Komisji przez
podanie falszywych danych powoduje dyskwalifikacie zawodnika, zas odnosnie za.wodnikow krajowych ponadto postepowanie
dysoypiinarne.

ZE SWIATA.
Berlinie rozpoczeto proby

-

W

z

tele-

Doéwiadczeni
Wizjq na ultrakrotkieh falach.
radjoalnatorzy otrzymali aparaty, by w ten sposob zebraci jaknajwiecej spostrzeiell
Reportarz radjowy na falach krétkieh
Podczas wiosennych regat wioélarskich na Dunaiu urzsyizono dla widzow reportai, poslugujzgc
sie dwoma krotkofalowemi aparatarni nadawezoodbiorczemi, z ktbryeh ieden umieszczono na
brzegu, drugi zaé w lodzi motorowej,
Klub operatorow Al. A. R, R. L.
zostal zorganizovvany w maju 1933 celem organizowania i popierania wysokiej klasy operatorow na pasach amatorskich,Pierwsza lista czlonkow i zawiadomienie o klubie ukazaly sie w
nunzerze lipcowym 1933 ,,QST".Lista czlonkéw
wzrosla od tego czasu znacznie i dzisiaj obejmuje 404 operatorow wysokiei klasy. Aby uzysk ad czlonkostwo niej est wysiarczaj qcennaby tylko
szybko nadawaé, ale naleiy wykazaé umiej e t n o é nadawania, wysoki poziom techniczny, znajmnoéé p 0 e d u r y nadawarliajatwoéé
és

1*

1-

w odbiorze, bezstronnorlé

oraz uprzejmoéé_

Do

Klubu zapisywaé sie mom; wszysey czynni amatorzy Z krajow eaiego s3vvi:Lta.i to operatorzy
sfaeyj tak fonicznych, jak grnficznycll. Sanur
kwalifikacje operatorskq nalciy uzyskaé przedtem WA, R. R. L_, lub inncm towarzystwie,
Polecenie przez dwu cz10nk6w,kt6rzyjuZ dawno
naleizg, jest potrzebne, zanim ezlonek jest dopuszczony do listy. Kompletnq liste czlonkow
juZ naleirrcych Obeilllllje obecny wykaz i dwoch
z tej listy, odpowiednio dogodnych, moiepolecié
do mianowania. D0 Klubu A1 operatorow powinien nakzieé kaidy amator, ktory zainteresowany jest wysokq klaszg operatorskq.Cz1dnkowie
Klubu A1 operatorow majq zawsze zwracad
uwage na. nowych czlonkow i zzuwsze dozorowaé
ich nad2iwanie,aZ do czasu kiedy ci dostanq sie
do Klubu. W,,QST“ od czasu do czasu ukazuje
sie dalszy ciqg iisty nowo-mianowanych ezlon-

k6w_

europejskieh

Z

stacyj

polecaé

mogq

obecnie
EAIAS, EA4A0, EA4BE, GZBM, G5YH
:

1

PAOQQ.

\VatykaIiSka. staeja otrzymala nowego
kierownika. w osobie ks. prof. Filippo Soccorsi.
10 cm. fale. Iniynierom ,,Radjo Corporation of America.” we Filadelfji udaly sie proby nadawania i odbioru na faiach 10-o centimetrowych_
Radjoamatorzy austrjacoy urzsidzili w
czasie ,Jesiennyeh Ta1'g6w“ we Wiedniu wystawe, na ktorej wystawili wiele aparatow krfmtkofalowych nadawezych i odbiorrzych, aparaty
na. ultrakrétkie fale i aparaty te1ewizyjne.U1'zs5dzano pokazy telewizji.
Paryska stacja kolonjalna krétkofalowa bedzie nadawala, obeenie mocsp 60 kw na
falach 13, 16, 19, 25, 311 45 ni.
Allstralijska. staeja. VK3lR w Lindhurst, nadajqca ina krotkich falach programy
z Melbourne, zmienia falg, gdyi dotychczasowa
31'31 m. byla ile slyszana W Europie.
Chiny wchodzq w cater duzq stacjf; w
Shanghaju na. fali 1625 i 31 m. Znaki wywolawcze tej stacji: XGBA, XGBB, XGBC i XG
BD.
Francuski R. E. F. organizuje, podobnie jak w r_,ub_ wminute milczenia“ w eterze,
w dniu 11. listopada (od godz. 1100 ~ 1101
GMT),
jake w rocznice zawieszenia broni.
Stacje telegrafiezne w czasie tym czynne, proszone sq o zaprzestanie manipulacji i onadanie
iednominutowej kreski eizgglei.
Stacja SPIAR ze Lwowa prosi wszystkieh hams, majzgcych jakiekolwiek informaeje
o pracujqeej na 40 ru. b. stacji YX3FR oraz o
jej QRA,- o skomunikowanie sie bezpoérednie
z SP1AR, lub tei za poérednictwem L. K, K.,
czy P. B. QSL.

-
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PRZEGLAD PRASY.
Warszawa. ,,Nowy Radjoamat0r“, miesiecznik popularno-techniczny z sierpnia 1934,
przynosi wkqciku poéwieconym krétkofalarstwu
opis instalacji nadawczo odbiorczej krbtkofalowej
dla prowincji.
Aus!rja_ W organie krétkofalowcéw austrjackich ,,OEM“ za lipiec 1934 zllajdujemy
opis stacji nadawczo-odbiorczej kr-3tkof`a1owe_j,
urzadzonej na jachcie ausfrjackim .,Ikayos“.
Podczas podrézy tego jachtu po morzu Srédziemnem utrzymywali krétkofalowcy austrjaccy
stale; komunikacje z zalogq jachtu.
Nastepnie przynosi to czasopismo dluzszy
artykul
,,Rundfunkst6rungen durch Sende1'“.
Ozec/mslbwacja, Organ czeskich krétkofalowcéw. Nr. 6 przynosi artykuly:
1) Budowa nadajnika
krétkofalowego
amerykariskiego,
2) O modulacji Heisinga, oraz rézne
wiadomoéci poboczne i przeglajd prasy fachowej.
2

DanJa_ Czasopismo dunskich krétkofalowcéw pod nazwa ,,OZ“ podaje w numerach 8i 9
opisy kilku amatorskich stacji, jednej na fale
ultrakrétkie, sprawozdania z czynnoéci czlonkéw
oraz opis wycieczki dmiskich hamséw do fjord6w_

Franqfa. Miesiecznik krétkofalowcéw franeuskich ,,REF" z sierpnia 1934 przynosi dluzszy
artykul w antenach: ,,L’antenne doublet -- Feeders torsades
Un nouveau type d`antenne“
nadto wiele wiadomoéci z dzialaluoéci czlonkéw
i sekcyj, bibliografja i t. d.

-

-

N-iemcy. Organ niemieckich krétkofaloweéw ,,CQ“ nun1er8,p1'zynosi artykuly techniczne;
1) Bandwechselschaltung fur Sender, 2) Ein
Sender
Empfsinger 'fiir 80-4O- 20 m
3)
Uber den Bau von umschaltbaren KurzwellenBandempféinger;
nadto wiele wiadomoéci potocznyeh_

-

-

,

-

RAPORTY HAMSOW.

LIPIEC
KLUB KRAKOWSKI.
MYSLENICE. SP1DE nawiazal 10 Qso ax,
tem Ameryka, Japouja, Kongo Belgijskie.

\v

KLUB LWOWSKI.
GLINIANY. P11369 pracowal bardzo aktywnie,
ale tylko do 20. VII., kiedy to piorun zniszczyl
mu antene; z ciekawszych DX-6w na 7 mcb
odebral J, OA, VV, VE, VU, VK, i t. d.; pod
koniec miesiqca dostrajal odbiornik do pasa 14
mc. USLAWY BIALE. !"L35S mah) czynny w
tym miesiqcu. PRZEMYSL. SPIAH celem przyspieszenia terminu ruszcnia ponownego w eter,
wykanczal pradnicg 0 recznym napedzie (150 v,
50 mA); nasluchowo bardzn aktywny, zrobil
specjalnie duzo nasluehéw stacyj z U. S. A.na
14 mcb. SPIEF czynny nadawczo na 7 i 14
mc., zrobil 24 QSO. R0 WNE.PL357 w zwiazku z przejéciem elektrowni z pradu stalego na
zmienny, przymusowo mniej aktywny; niemniej
zrobil 31 nasluchéw. RYPNE. SPIHI mniej
czynny, z 'powodu wyjazdéw z Rypnego. STANISLQWO W. SPSHL z powodu urlopu jeszcze
QRT. STRYJ. PL368 z powodu wyjazdu na
wakacje w lipcu nieczynny. 'I`REMl§UWLA.
SPIFE czynny nadawczo i nasluchowo na 40
In, b, do polowy miesiaca regularnie, pézniej
z po\vodu
zajgé sluzbowych tylko dorywczo.
SPIFF bardzo aktywny, zrobil 401 nasluuhéw
(w tem 52 DX-owych) oraz 38 QSO, w tem 3
z U. S. A; uzyskal w ciajgu miesiaca czwarty
kontynent oraz 29-e panstwo; nadawal wciaz
na dotyehczasowym T. P. F. G. WLODZI-

1934.
MIERZ. PL346

w

lipeuieszcze QRT.L\\`0W-

MIASTO. SPPL bawila z ekspedyqjq na Chomiaku. SPIAR aktywny nadawczo tylko do polowy miesiaca, ale zato bardzo intenzywnie;
ukonczyl prowizorycznie budowe nowegozasilacza z rteciéwka, co w polaczeniu z odbiornikiem 7-0 lampowym dawalo w rezultacie do3O(!)
QSO dziennie; z ciekawszych polaczexiz spora
paczka W, ZL, EAS, CM (91-e paxistwo !),
samolot angielski nad Bukaresztem (GAAZX) i
w. i. SPUSQ éwiecil uroczyécie wakauje_ SPIC
B wyjechal do Kielc. SPIC() trochg nadawal,
wiecej nasluchiwal, zaé reszte czasu poéwiecil
na. przebudowe transformatoréw i odbiornika_
SPICP jeszcze QRT z powodu niedomagari odbiornika. SPICR wyjechal ze Lwowa na pare
miesiecy. SP1CT z powodu feryj QRT. SPIDP
wyjechal na urlop, stad QR'1`.SPlD'l‘ jak zwykle bardzo aktywny; pozatem bralf czynny udzial
w akcji powodziowej. SPIED byl czynny nadawczo na 7 mcb i uzyskal szereg QSO; brak
udzial w akcji powodziowej, naljintenzywniejszej
w dniach od 17-20 VIII; 20 lipca spedzil 16
godzin (E) przy aparacie. SP1 EX jak SPPL.
SPIFC QRT z powodu wyjazdu na prowincje.
SPIFI jak w c.zerwcu_ SPIFK QRT z powodu
ch0roby.Sl’lFL budowal nowy xmtr cc ua pentody; pozatem nasluchiwal na swym 1-V-2.

SPIHX QRT-QRM wakacje!

SPIIT

z

po~

wodu wyjazdu na wakacje QRT? SPIIY pracowal w kazda niedziele i éwieto od godz. 6-7
GMT. PL293 dalej kontynuowal budowe transformatora QRO; ponadto pcmagal nasluehowo
w akcji powodziowej. PL325 by! bardzo aktywny i zrobil wiele nasluchéw, w tem fb DX-y
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jak Japonja, Wy Kanaryjskie, U. S. A. i t. d.
PL343 QRT z powodu wyjazdu na wakacje.
PL361 QRT z powodu wyjazdu ze Lwowa.
P14366

1'6wnieZ QRT z powodu

wyiazdu

ze

Lwowa.

KLUB LODZKI.
7 i 14 mc.Og6lem
73 QSO, w tem z dx`6\v 22 QSO z U. S. A., 1
z Kanndq, 4 z Japonjq oraz po jednem z Egip-

LGDZ. SPIBC pracowal na

tem i Algierem_ Pozatem buduje nowy nadajnik
typu CO--FD-PA, ktérym wyruszy w eter
prawdopodolmnie w koxicu m. sierpnin. SPIDA
pracowal dorywczo na 7 mc., uzyskujqc kilkanaécie QSO.SP|l)B nadawal na 7 me i 14 mc.
Zrobil ki1kana§cie polqczeu, w tem 2 z U.S.A,,
po jednem z Kanadq, Marokkiem i Egiptem,SP
[DU nie nadawal z powodu przeprowadzki_ Na
nowem locum sprzeniewierzyl sig staremu Zeppelinowi, wystawiwszy sobie na pokaznych masz~
tauh (okob 15 n1_;)- Marconiego. Obecuie przeprowadza préhy i wkrétce rozpocznie n0r1ua\n:}
pracfg w eterze. SPIDU wlipcu nie byl czynny
z powodu przeniesienia. stacji do swego stalego
mieszkania. SPIFH pracowal na 7 mu., uzyskujqc kilkanaécie pohyczeu. Obecnie przerabia
swoje prustuwniki i ekranuje je. SPIBE, SP1
DL, SPIPA i SPIFR byli nieqzynni z powodu
urlopbw, wzglgdnie z powodu braku czasu

Nr. 9

K. K, K. malo czynny z powodu zniw w polu.
VV wolnych chwilach nadawal, jak zwykle na
qrpp, a pozatem eksperymentowal na 28 mc.

WILNO. SPIBY czynny pod koniec miesiqca,
przedtem na urlopie. SVIUH pracowal wyl@¢z_
nie na. fone. SP1 DX: op SPL75 bardzo czynny
\v tym miesiqcu. Mial przeszlo 60 qso w tem
pierwszy dx \sam zuak otem m6wi! hi!) zW5.
SPIER. by] codzieu w eterze rano od 0600 do
0700 i mial 58 qso. SPILDI czynny tylko wieczorem, przewaznie na 14 mc.Wyfiltrowa1 wreszcie swéj ,,bd ran", co dobrze zrobilo na uszy
wileniskich hamséw oraz na. dx`y, ktbrych mia!
w tym miesiqcu 24 (w1, w2, w3, w8,j, su, vq4,
89, SP1]![B
xu, u9, zc) na ogélnaz iloéé qso
szkolil rekrut6w_ SPIWK, stacja klubowa, otrzymala wreszcie znaki wyruszyla w eter, narazie
z lwraku ,money“, na rac'u. SPL66 piluie na~
shu-hiwal i w wyniku obarczal Biuro QSLki1o~
gramowemi transportami kart, Zlozyl podanie 0
licencjq,a1e czeka. dopiero dwa micsiqce, SPL7l
po wywczasach urlopowych z przyzwyczajenia
sluchak na O-V--0 (negaHyna}, na. dx'y zaé
polowal na fb 1-V-2. SPL76 odwiedzal czqsto
SPIDX, robil fb dx'y cierpliwie czekajqc na
licencjg fszésty miesi:;c!!!). Nabyl juz cc i w
tajenmicy stroil COFDPA. SPL85 zlozyl podanie n licencjg i pilnie nasluchuje. SPL86 QRT
w
z powodu 0b6z PVV. Podanie 0 licencjg

-

M. P.

i

T.

KLUB WILENSKI.
JADOKLANIE. SPIWL

po

trudach

zawodbw

SIERPIEU

KLUB KRAKOWSKI.
MYSIQENICE. SPIDE nieczynny
QRL; otrzymal dyplom \V. A. C.

z

powodu

vy

KLUB LWOWSKI.
BAZANY SPIFN QRT z powodu zepsucia sig
instqlacji do ladowania akumulator6w. PRZEMYSL. SPIAH ruszyl po dluzszej przerwie nadawczo W eter, zasilljqc xmtr éwiezo uknflczo11% rqcznq prqdniczkq; przy mocy 2 watt itonie
t 5-6 uzyskal szereg QS() europejskich; pozatem robil nasluchy stacy] DX-owych, SPIEF
byl w sierpniu czynny tylko w niedziele, przyczem przeprowadzil 11 QS() w pasie 40 m
R0\VNE. PL357 z powodu wylqczenia prqdu
clektrycznego nie mégl zrobié ani jedne-go nasluchu. STRYJ. P14263 éwiczyl na brzgczyku i
0rg2».nizowa1 przy miejscowem K, P, WV, sekcjg
krétkofalowzg, ktérej czlonkowie odbierajq juz
30 liter na minutq TREMBOWLA. SPIFE
czynny nadawczo i nasluchnwo, zwlaszcza. z poczutkiem miesi@ca. SPIFF bardzo aktywny do
2-1.VIII.,kiedy to spalila. sig mu lampaprostownivza, wskutek czego QRT; mial 473 nasluchéw i
57 QSO, na 20' i 40 m.b. WLODZIMIERZ. PL
346 jeszcze QRT,_ przygotowywal sig do pracy
na wrzesieu. LWOW-MIAST1). SPIAR Czynny
tylko w pierwszej polowie miesiqca. i to dorywczo, z powodu vy QRL oraz wyjazdéw; mia!
tez niewiele QSO. SPIBQ nadal korzystaz wa-

1934.

kacyj. SVICB jeszcze nie powrécil do Lwowa.
SP|C€% z powodu wyjazdu QRT. SPICR r6wniez QRT z powodu nieobecnoéci we Lwowie.
SPl()'l‘ nicuzynna, z powodu feryj. SPIFC z powodu vy QRL nada! QR'1‘.Sl’lFl jak w ezerwcu
ilipcu. SPIHX podobnie. SPIIY byl czynny nadawczo regularnie w niedziele i éwigta odgodz.
6-8 GMT, przewaznie fonicznie. PL325 bardzo
aktywny naskuchowo, odebral szereg stacyj DXowych. PL360 powrbcil w drugiej polowie miesiqca do Lwowa.'i przystzgpil do nasluchbwg
na 150 stacyj odebranych kilkadziesiqt bylo
DX-owych, jak W, VU, VO, VE, ZC, ZS, CT3
i t. d, P14369 przenibsl sic; z Gliniang- uskutecznil szereg nasluchbw, z ciekawszych DX-6w
ZL i VS.

KLUB LODZKI.
LODZ. SPIBC nadawal na 14 i7 mc,uzyskujqc
42 qso, w tem 2 U. S. A, 1 -- Tunis, reszta
europejskie. SPIDB piacowal na 14, 7 i 3,5
mc; ogélem okolo 60-ciu qso. Sl'1FR nidavral
na 7 mc., przewaznie fonicznie. SPIDC nabyl
kryszta1 na 3 599 kc. Wkrbtce wyruszy w eter
ibqdzie pracowal na 14, 7 i 3,5 mc. Prosi
wszystkich Hams`6w 0 qso i nasluchyg

KLUB WILENSKI.
J.\l)0KLA‘§IE. SPlWLjeszcze pracowal

w po-

lu, w wolnych chwilach rozwiqzywal lalhiglbw-
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kg: kiedy otrzyma nag-rody za ubiegla zawody
(K. K. K i L_ K K.), czy za rok, czy tez
za.
dwa. Hi! VYILNHI. SPIBY wykoriczyl swéj nowy TPFG i dal sig uslyszaé w eterze movq
12
wattéw. *PICH przerwal préby na fone
i przystqpil po urlopie do budowy walizkowego nadainika_ SPIDX po trudach lipcnwych malo czynny,
gdyz gléwny operator SPL75, zdradzil goiwstukal“ iuz na whrsnym x-mitrze_ SPIER czynny
tylko w poczqtkach miesiqca, gdyz
potem na
urlopie i éwiczoniach w wojsku. SPIGZ,
SP
L85~-wyruszyl w eter na abt 18 watts; ex0 odbiorniku nie zapomnial i pilnie nasluchiwal. Sl’
HIE, ex SPL75-mia! pecha, bo po wystrojeniu
nadainika (COFDPAN i otrzymaniu znaku, zmuszony byl onusicié shlzbowo \Vilno_ Mia! kilkannécie qso; we wrzeéniu obievywal wrécié.
SPI

181

LM na urlopie; wyjezdzal do SPIWL i tam
nadawal na 1,3 wtts input Odwiedzajqc swéj
_,home“ w \Vilnie, zawsze zasiadal do nadaunika
i w wyniku mial kilkadziesiagt
qso. SPIHB qrt
z powodu zajgé sluzbowych. SPlWK-p1‘zepr0wadzono préby na COFDPA oraz innych typach
nadajnikéw, lecz ostatnio z braku wlasnego zasilacza, qrt. SPL55 zbudowal odbiornik 0-V-2
i éwiczy w odbiorze na brzgczyku
SPL66 jak
poprzednio bardzo czynny nasluchowo, Czeka
na
Iicencjg SPL7| wr6cil do swego 1-V-2 ipolowal z dobrym skutkiem na dx'y a pozatem
czeka réwniez na licencjqa SPL95 nasluchiwal
pilnie na O~~V-O. Aby nie zapomnieé o`pracy
na kluczu, odwiedzal licencjonowanych ham's6w
itam wyiezdznl \\' eter tempem 120 znakéw
na minutg

KOMUNIKATY KLUBOWE.
Komunikat Lwowskiego Klubu Krdtkofalowcéw.
Nowi czlonkon le.

bowych tablicach 0g1OSZ€1:1 wlokalu przyul.
Zyblikiewicza 33.
0 przestrzeganie poszcz¢>g6lnych punktéw
nowych deklaracyj czlonkowskleh.
Zarzqd L.K.K.przypomina, ze wszystkie punkty nowych deklaracyj czlonkowskich muszq byé S cié e przestrzegane.
Wszyscy czlonkowie otrzymali kopje podpisanych deklaracyj wlaénie w tym celu.
Nieprzestrzeganie podpisanych dgklaf
racyj moze spowodowaé wykreélenie z listy
czlonkéw.
QRT 4-go listopada! W zwiqzku z za
wodami druzyuowemi,organizowanemi przez
P. K.R..N.,wszelka. praca w eterze niezwiqzana z zawodami, jest w dniu 4.XII. od godz.
0800-1500 wzbroniona.

Prz_yst:5]»iIy do L K K. ll2lSt€I)l`|i$!CC
stacje:
3l1.) SP1HG z siedzibq w Kroénie.

.

312.) SPIEM z siedzibq w Orzechowcu.
313.) PL373 z siedzibap we Lwowie.

Sprawozdauie Polskiego Biura QSL za
lipiec i slerplexi.
Wlipcu przekazano ogélem 3.145 kart

1

QSL, W tem 1.778 z krajl i 1.367
z zagranicy. W sierpniu zaé przekazano 2.951
w tem 2.153 z kraju i 798 z zagranicy.kart,
QST do czlonkéw

lwowsklch.
Czlonkowie zamieszkali
proszeni sa, o zwrécenie uwagiwe naLwowie
waznych ogloszeri wywieszonych na 2kilka.
klu-

Komunikat Lddzkiego Klubu Radjo Nadawcéw.
Egzaminy.
Dnia 16. wrzeénia 1934 odbyl sig w
lokalu klubowym egzamin dla czlonkéw
L.
K. R. N., ubiegajqcych siq 0 licencjq.
Komisjq egzaminacyjna, stanowiq: p.

ini. Jan Wincza-przewodniczqcy,

oxjaz pp.

Gilner Hugon, por.Kro11 Gustaw
Tadeusz
czlonkowie.

-

.

i

Palczyziski

\

160.

'
Nowi czlonkowle.
20.) Gérkiewicz Jerzy, Ozorkéw- SPL

Komunikat Poznariskiego Klubu Krbtkofalowcéw.
0

Walne Zebranie P. K. K.
W sobotq dnia (Lego pazdziernika br.
godz. 18'30 w lokalu wlasnym P. K. K.

przy pl.Wolnoéci 11 I p. odbqdzie sie; pierwsze na mocy wlasnego statutu Walne Zgromadzenie P. K. K. z nastqpujaicym porzqdkiem obrad:
1.
2.
3.
4.

Zagajenie
Wybér Prezydjum Waln. Zebr.
Sprawdzenie iloéci waznych gloséw
Sprawozdanie dotychczasoyvego Zarzqdu P. K. K.

5.
6.
7.
8.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Wybér nowego Zarzqdu, Komisji
Rewiz. i Sqdu Polubownego
Plan dzialalnoéci i preliminarz budzetowy na 1°. 1934/35
Wnioski Zarzqdu P. K. K.:
a) udzielenie pelnomocnictw Zarzaf
dowi P. K. K.
b) podwyzszeuie skladki czlonkowskiej
c) uchwalenie oplaty nadzwyczajnej
d) mianowanie czlonkéw komisji:

1) egzaminacyjnej, 2) technicznej,
3) proxvincjonalnej, 4) propagan-

dowe`
e) nlianlawanie

gospodarza lokalu
bibljotekarza
wybér delegatéw na zebrania P.
klub.

f)

i

Z. K.

9.

Zgloszone iwolne wnioski czlonkéw

P. K. K.
10. Sprawy biezqce i komuuikaty
11. Wolne glosy idyskusja
12. Zakofxczenie.
Walne Zebrauie P. K. K. jest prawo-

mocné w podanym terminie przy komplecie
czlonkéw reprezentujqcych przynajmniej 3/5

ogélu
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cz1onk<3\\' P

K. K.

W razie braku powyzszego komplet-1
Walne Zebranie moze siq odbyé pblgtuiziny
p(»zniej, bez osobnego zwolania, a wszelkie

i traca, z dniem tym wszelkie dotychczasowe przewileje czlonkéw P. K. K. Czlonko'wie ci nabyé moga; ponownie prawa czlonkéw
P. K. K. na mocy nowego wpisu, ktéry uskuteczni _juz nowy Zarzqd P. K. K. po Walnem

K.

Zebraniu.
Posiadamy

n y lokal klubowy
Dziqki odpowiednim staraniom sekretarza. P. K. K. pozyskal na b. dogodnych
warunkach piqkne ubikac_je,z10zonez dwuckx
pokoi przy pl_Wolnoéci 11 na I-szem piqtrze
(wejécie A). Lokal ten wynajqty zostal od
Magistratu m. Poznania. i posiada. wszelkie
korzyéci odpowiednie do potrzeb klubowych.
Posiadamy nareszcie lokal klubowy,
kt<'»ry przez 5 lat istnienia organizacji kr(>tk<>l'alowe_j na miejscu. byl gléwnym celem
w I

a. s

!_

i warunkiem pracy orgauizacyjnej.
Fakt ten mus_i byé przez kazdego
uchwaky jego sa. prawomocne bez wzglqdu
czkonka P. K. K. doceniony.
na iloéxé obecnych czlonkéw.
Posiadamy lokal, ale pusty iwymagaW Walnem Zebraniu P. K. K. majq
prawo uczestniczyé wszyscy czlonk-'wie P. _iqcy rcno\vacji, m. in. kosztownej instalacji
elektrycznej.
K. K. majqcy prawo glosowania, osobiéwio,
moze
sie;
okaTylko wydajna ofiarnoéé i wspélpraca
lub przez pelnomocnika., kt6ry
CZl0Ilk('>\V
moze sie; prfyczynié. do oddania
czlonka
wimiezaé pisemnem upowaznicniem
do
nalezytego
uzytku danych ubikacyj.
niu ktbrego glosuje.
Spieszcie z ofiarq i pomocat, ktérq
Wszelkie wnioski cz1onk6\\' winne byd
zdeklarowaé trzeba na re-gee sekretarza.
nadeslane do Zarzqdu P. K. K. najmniej
Polrzvbue sq: stoly, krzesla, szafa,
tydziefl przed termiuem Waln. Zebrania.
pulpit, obrazy. mapy i wykresy, powieszadka,
Statut P. K. K.
lampy z zaréwkami, i t. p.
Uchwalony przez Nadzw. Walne ZePoza przedmiotami, koniecznemi do
branie P. K. K. statut \v dniu 28. X. 1933 r. umeblowania lokalu klubowego, uprasza siq
zostal przez odnoéne wladze zatwierdzony o skladanie przedmiotbw potrzebnych do
\v koncu ub. miesia,ca,st0\varzyszenie nasze
C€lt'\\V technicznych P. K. K. a wiqc do buwpisane zaé do Rojestru Sto\va.rzyszef1 i dowy stacji nadawczo-odbiorcze_] i ewent.
Zwiqzkfnv Poznanskiego Urzqdu \V0_je\\'<3dzlaborat.
kiego pod nr. 318.
Przedmioty do powyzszego celu mozua
Przez wpis ten P. K. K. uzyskal 050darowaé
na rzecz P. K. K., lub tez oddaé
bowoéé; prawnq i moze obok wlaéciwej nazw
depozyt
na czas przejéciowy.
wy uzywaé dodatku ,,Stowarzyszenie zare_jestrowane“.
Zalegle skladki czlonkowskie.
W zwiqzku z rejestracjq P. K. K.,wynowych
deklaracji
Obowiqzek wypeluienia.
najgciem
wlasnego lokalu i oficjalnem wyy
warunkéw
techhiczn
ch.
1
stqpieniem
P. K.K. skarb klubowy narazoné
wlasnego
W zwiqzku z posiadanie
zostal
na
wiqksze rozchody, co utrudnie
statutu wyplywa koniecznoéé obowiqzek
rozwéj
P. K. K. akurat w tym czasie
moze
wypelnieniai podpisania. deklaracji czlon- kiedy najwiqcej
jest mozliwy i wskazany.
kowskiej stwlerdza_jqce_] podp0rza,dk0wanie
Zalegloéci
czloukéw wzglqdem kasy
siq danego czlonka paragrafom statutu P.
klubowej
sq
powazne.
K. K. R(»\vnoczeSnie nalezy wypelnié i naZalegle skladki nalezy wplaeié na rqc
deslaé formularz ,Warunki 'I‘echn.“, potrzebsekretarza, najpézniej do dnia 30 wrzeéuia
ny dla celbw statystycznych, P.Z.K.i\\'1adz.
Deklaracjq, ,,wax-unki Lechn.“ oraz wnioski r. b. a wiqc do ostatniego terminu nadsylania deklaracyj. Po tym terminie sekretarz
na. Walne Zebr. Winne byé nadeslane naj1‘.
b.
sldadek nie przyjmuje, uczyni to skarbnik
pézniej do dnia 30 wrzeénia
nie
nadeslaz
wywybrany na Waln. Zebr.
Czlonkowle, lct(>|'zy
zostanq
z
dniem
1.
Zalegloéé dluzsza jakfimies. powoduje
mienionej dek1arac_]i,nie
P.
K.
wykreélenie
z listy czlonkéw.
r.
wciqgniqci
na
listq
czlonkbw
X. 1934

KROTKOFALOWCY WSZYSTKICH KLUBUW!
NADSYLAJCIE' REGULARNIE C0 MIESIAC RAPORTY
Z DZIALALNOSCI, D0 RUBRYKI ,,RAPORTY HAMSO)/V“.
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QRA: Zbigniew Rybka,
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11:

Za czas

1111

V-1,

Relnartz 0 -

1

K1':1§nik_
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3500 KC BAND

CZe0|l0Sl0W8f‘ja: <1k2p11, ok2p1, okluu, ok2g1',
oklam, ~0k2:111, oklbm, ok3jr, okikw, 11k3id,
<1k3s]1, oklllm, okljm, oklro,
nklki, 0k21l]1l, okl

llallja:

ozfnnk,

<1z2k,

11,

1141>;:n,

<1-lvuq, ¢1411i0, d4ab11, d4c1‘],
f141»t`
¢14bfl1, (141lQi, 114b:1v, (141lYlg`,
d4z111w, d4a11t,

I1-l1)f1l‘,

(141{l117,

d4‘11gg‘, 11-lbsll,

Inj,

d4bmu, <14bkx,

114

f141>r|j, <1~_lh1n, d4L1\]1f`, 1141»k1»,
r141»:|.111, 1141111i,
l141)1g', (1¢1~i`l1l1{, <1-Hulk, d411f11,
(141')l`i,
<141>]0,

<14bp
f, <14l»k<», f1411t§;~, <14b:11, r1411tQ
1141»:11, 11-1»1>1|1', 1140
jf, 1141>1»k, l141>\\'X, tlllblil, 41-I-;;'u1|, |141)('1l,
11411:11',

<141‘g';_;*.

S]>1}l\1l,

splat,

cmjin;
Sl1l6yl',
Slll7yC,

Norwegjuz

sp11~1,

hl19p.

l111!l:1j,
Slll(1_Vl`,
111133.

11411kf,

Polska;

1:L2p, 1:12y.

spllm, SI’l’l1 fone. SZWBJ-

Slll7XV,

Wqgry:

Szweqia: sm6zh,
sn171'v,
h:1f3t]»,

s1117y;_{',

s1ri6zh,
s1117\v:1,

l1at`3cs.

Strmy
Zjednoczone Amervki l‘oi||ocn1~_i: wlmnp,
wlcnw, wlcla, wlehf, wlglo, 11/111111, \\'l1i,
wlm
k, wlrs, w11i, wllnyj, w2l1cx, w2bns,
W21)l`S,

hwb,

W2f1H§1`,

w2fki,

wil
w2p1', w2u1, wfltx,
w3b1‘e, w3bwt, w3cou. w

W2,Q"bv,

\V3i1.\\'ll, \\'31)11(E,
Eivny, VV3L'(]ll, \\'3l'1Tl1, \v21<11'r, w3s1>,
W8fkq, \\`§f1l,
\\'S1.X]l1, \v8i:l1, wS1k;;*, \\'3Sl'1, w9awb,
wflkkg,
11'51:1ff`,

kylll,

WH

\V911)l`,

T000 KU BAND

Abisynjnz e12~4t`=1. Aferarnistan:
balljai zalc. Algier: f`1118i11, 1.ll18_1U,
$01.20, fl1l89V,f`lTl8fF,

gnr,

1`~lll8§I(`l1`,

1L141Jl1,

t`111Sg|\1,

Argelltynai

1l11:111, 11l1(%]),

melljai

vk3y1, vk5wp,

4gk,

V1(5!Y1ll,

t`m8ur, fm

fmS1|q_ 1‘Ill81>\\',

1ll51)1, l117b11, 1u7az, lu9z1x,
117l11|, 117:1k, 117kan, 117kz1.t.

Alf1118

11121115

l115<1j.

Ar-

Allstralja:

vk211d, vk3jq, Vk3]l1], vk

vk4rv, vk2z\v, vkifm, v1<311i, V1{22l1
11; V1{3l'\\', vk5dv,
vk!11w, vk3z:1, vk5il1, vkiioz,
vk3<»1~, vk3m1', vk2zw, vkflxu,
vk2xq, vkiiht, vk
511111, vk2qk, vkiiu, vk3ml,
vk2mq, vk5zy, vk2
hw, V1{2Il1`, vk211a, vk5jo, vk20f, vk211g,
vkGmu,
vk311t, vk211g, vk51111, vkilxq, vk5wr,
vk6f0, vk
2v;;‘, vk5yk, vk6f`m, vk311q, vk5wb,
vktldz, vk2
nn, vk3bx, vk2px, vkilfy, vk3d111, vk2o1',
vkilqx,
vk31;_>', vk3qx, vk3kx, vk2111_,
vk5pk, vk-lah, vk
311111, \'k3lq, vk¢¢<'p,
vk5\vp_ Austrja;

i

V1l5W1`,

'

i

7

ll0]_(5Yl1,

1

0ll4]ll>, on4u<', 0114ni],

<»11k4,

on

0114:1V\',

on4cm, on4vk,

nn
on4:1so, 0114
ae, 0n40xf`, <'>114111g1», 0Il4gW, nnflmg,
on4-mti, 1111
4011, <»n4cv, r>1141'<>c, ~'11141'ay,
on41y, UI140ll(', 011-1
1111, uniivh, 0n4m1|,
0114{_{`Il, 01l¢1»I°ll(1, 0n4m11, 11114
mh. Brazyljnz py2ak,py2bn, py4=1c-.Bulgarjuz

M301 LZ-T. Causal Zone: k5=1:1, ny111h_
Born1'0=
pksfo, pk5ac_Celebes, Molukki
Nowa
Gwinea: pktigrw, pk6c1-, pk6aq. Cejlonl VSTIIIP,
vs
i

Tgj, vs7;;m. Chilly: :|<-2rt_
:1c3b<~, amsiilnn, z1<~8x
y, :1c8\vt`, zlcééplr, :11-8_j1|,
2l('21l‘1, M21-c,
:1<‘2g\v, x
11111,

Costa Rica:

ti211~, ti2ro_ Cuba: 1-m2\1~,
nklm, nkllm, oklln, uklky,
Oklsx, oklki, oklsu, ¢>k2111n, ¢1k21'm,
~'1k20]\, ok
251, oklfz, wklfd, 1»k2i1',
okhul, oklqe, ok3i11,
nklnu, x<>k11»1', nkllg, oklwx, uklwz,
(>1<1\\'1',
uklaw, <>k11-11, rvklvk, 1»k1|1k, oklph,
oklfk,
wk
2v:1_ ~>k1\\'x, oklwz,
uklwf, 0k]_a.\v, ruklub, 1>k1
vk, wklpk, oklph, oklfk, f1k2va,
ok2z<1, ukipl,
I|1{11)1ll, nklmn, okilff,
nkflrp, 0k21k. Ekwatlurt
l11‘11}g', lzclpz, 1|u1jw.
Egipt: SIIICC, s111c11, sul
2111, sulmm,
snlfs, sultm, su211p, S1lf;1`X, s1'16k1',
snlsg, sulsg, sulsk. Estonja: esxfw, US3l\lIl.
l"ilI]»i|1v: knljr, k;1111:1, kalne,
k:11]>s,
kalck, kalts, knlxu. kr16c1>, k:19uc,kalmc,
|<:11111',k:15f1',
k1L1(51Il, kalhg, k:113:11~,
1m4i1~11_ kaG1>11, kallg. 11:11
1:11, 1<Il18Ill‘, kaljr.
l)a.1|ja.: 0Z71l¥L, <>z51‘, UZTPU,

CZ8($ll0§l0W2|.(‘j8.Z

oz7e1,
y:12=1.

111,

461110, 0ll4W21,1, <»n411p, onli-if,
011401,

Francja:

f1~l1»s111,

1

1 111:1jz1 1934.
i11vert;e11 L $10

43.8, onelgu, 0Il4V1»{V, n114:1t2,

oz4h, nz3j, OZ!-1l`, 0z8k,
nzéd, oz51|, oz7y. Finland-

f1z911,

5

Bvlgja:

01171, oz71:,

_ja,: 41111015 1»h5o11, o1|4dv<~, (11I7I1€,
O1l3I1g`,01l81’10.
t'S<1s. Holandja: pa()11', p:10pr,
P510
111, ])£LO(1(‘, pzwtt, p:10;r1', ]15|.0lll`.
Niemcyt d4bcb,

111

1933 do
single wire

uolidk, lmles, uotilt, uoltp, u1»811f,
uo3w1>, 1107
jh, u06gc, 11o=1ih, ueijkz, u06<1k,
oe3a11, OEK.
AZ01°y: utilax, ct2;1f`, <:t21>1~, l‘t221I1,
ct2bi, ct21_>k,

Allgljai ,Qf5sz, Q`51llYl, g61‘b_ Arfnelljai
u7cz. Allstrjlli uolclu. Belgiai
nn4za, 011114.
ab.

L111»e1skie_

\'V0_j,

p:1211xi1=-1~11ik:1

r1z7k,g~,

1»z4t`f',

<1z7w, 0z9|<,

111,

nz3j, fmli, uz2k, nz7s,

¢>zU11,

0z8:1, f\z411, <1z2xx,

027
1»z71_],

1\z7p,~1, nz71`k, <»z71"p, 1»z7f1v,
0%T11ll, r1zTm1, <»z7s
v1|, 1\z9:1, uzfhlm, r»z811,
0Z5l¥('_ rvzbj, <>z7z,0z7<'v,
11z91|, 0z8¢1, <m9k, nz-Lal, oz-loc,

zlz,
111j,
11,

0z1:1, uzfip,

ohlnv,

U`1l8Il21,

ozifu, f»z7pl|,

nzflh.

011111113

r»11211<1,

|*'l|ll8.l1djH,:

<>11ln1I.

nhlje, ohloc, nhlnj,

<>]1511;_{',

r1112q:1,

ol|811i,

11

H11

X'>1l71l
<»1131111,

<11|7nd, 01120113 n11Gnm, 011201,
011651, r»h5<\<1, 111130.
:1, <»1|2ps_ 1>113m1, <»h2pw,
oh711ws, 011201, o11311g,
<>11S11f`, <>113od, 1»11Su1x,
01l5I1l', 4>1l5I11{, oh7110, U1l2
1~:1. 011611f, f»117dwf,
ohfinl, o11Snex, ll1l2I\1l, oh8nc,

<»112bq.F01‘n1oza:

cja:

f8wk,

1‘8VVl1,

yklaa. Chile:
f'Sn_y,

f8y|1, T“S\vy, 13:10,

(10311111.
f`3:1<1, f8_v(:,
f`8i1`,
f`80<1,
f`S11k, f`8gf,

Frau
13pq,

f8g11,
13111; 1`8\vq, t3;1m, f8x1,

f8ej,
t8vt,
1`8sq, t`S<1c, f
Sjj, f`Sji, fSpk, f8v1v, r8ff'e, 13?:1t,t`8px, f`8,fgi,
18011,
1"S<1c, t3cx, 18111,
Wake, 13011, f'31:1n, f8\\'1,` f8fe,
1811s,

n

7

_
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f8sq, f8na, f3e1, f8fw,
1‘8yy, f80z, f8vw, f8cy, f3cg, f81g, f8oq, f8yo, f
Sky, f8ex, f8q1»:, f3cf, f8uq, f8ak, f8tq-, f8jj,
f8ji, f`8ve, f8uk, f8nc, fS yw, f3cw, f8gh, f3du1`,
f`8i1, f3ay, f‘8sj, f3ef, f3:u', f81x, f8gq,fSqt, t`8zn,
fSw1n, f8xn, f'81op, f8qw, f8sta, f`8v0, 1“8f1r,f8ia1,
t“8b1', tBzc, f811(], t`8f`q, f`8kc, f8kb, 1`8nf, t`8qf', f8
hee, f8xf, f3ai, f8yz, f8et, f8hi, f8yn, f8qa, f8\v
m, 18ne, f3cy, f8vm,f3ak, fiiabu, f8bt, f8ys, f81
d, t8]g, f8ny, f8_yp, f8gx, f8gr, f8id, f8kw,f811g,
fSst, f8ys, f8zg',f8_jj, f`81g, f8yc, f8jk, f8zm, f`8w
p, f3:1d, t3bb, f80l11(l, 18115, f`8dt, f8q1`, t8vm, 13
np, t3bx f8br, f'8h1‘. 18150, f8kq. t'8tm, f81a, t'8jb,
t`8np, f8sw, fdsp, t`8f<», f8pv, f8crb. Gdalisk:
ym4zo. Grenjaz svlaaa, s\6ng. Grenlalldjal
1‘8kbj, t`8sd, 1`8gg, f3eq,

nxlcx, nx5cm. Guam: om2aa, omlcr, Kenja.:
vq4crv, vq4kt, vq4cr11, vq4kta.. K0lllIl'lbj8! 1113
abb, HJZ. Lltwai lylj, lylmb, lylb, lylvi.

Luksemhurg:
y121wh, y121\q.

u13ac.

Lotwa:

Kllmerlltli

y12ab, yl2l»b,
fqShq1. MBNA: vp

vp3h, vp3v, vp3x. Matlélrai ct3ab, ct3ad,
ut3ap. Malaj: vs»3ae. Mozambik: cr7ad. MekSyk: x4u1», x6cc. M&I‘0kk0: cn8mb, cn8m<1, cn
Smk, cn8ybq. Nowe Hebrydyt yhlrv. N0w8.
Fundlandja: vo8s. Nlkaragua: ynlee. Nigerja: zd2a, zd2c. Nowa. Zelandja: zlldi, zllun,
311,

zllar, zllnk, zllhq,

ei2d, ei6b, eilz, gi2kn, gi5ur, gi5xx, gi6yw_ gi5
hv, ei2d, gi6ym, gi7wg. 'lt¢\1jB.: ilmd, ilraw,
ilxx, ilika, ilid, ilip, ilyar, ilul, iliy, ilyy, il
ird, ilsl, ilii_ Jalll3jk8: vp5pz, vp5mk.Ja,p0nja! jldo, jlfp, i11\0,j1g2L, jlfs, ilft, ildlll, ileo,
jlec, jldw, jlgi, jlcl, j3ct, j3dp, _cr, j3du, 13d
f,

j5ca,

jfmcc,

j5ce, JEE, JAN,j2dc. .lawaz pkl

bo, pklcf, pklvh, pklwh, pklhg, pk2xc, pk3bq,
pk3bz. Jllgosltlwja.: un7u\1, un7af, un7pp, un
711, yu7ee, yu7vv, yu7uu, yt7xz, yt7l1.Kanada2
velde, velbv, velep, ve2hq, ve2gg, ve2g‘a,
ve2gg, ve3ms, ve3si, ve3oi, ve3js, ve3vx, velde,
velcc, velcd, ve5eh, ve5hv, ve3vh. Paliama:
HPC, Palcgtyna.: zc6cn, zc6kr. Peru: on4c,
oa4ai, oa4b. Timor: crl0aa. Samoa: zm6aa,
Nlemcyz d41»ar, d4hsk, d4bs1n, <14bbn, \14bbd,
(1411l1]l`, d41)}’)l‘, d4bnc, r141>am, <14-bpu, (141>I0, d4
ulf, d4bei, d4baq, d41»1>j, d4¢1<f, d4bf=1, <14h1-i, <14
ahu, f14bgt, d4bf`n, d4bai, <14btk, d41>cu, f141>gg,
f141>1n, f14bct, <141mm, d4b11\, d4bfi, d4b111,d4bbi,
r141me1,

r14bqk, f141»if,

<141>pc,

d41»<1f,

d4sfs,

<14b@i, <14hbt,

earpp, em~307, e:u~275, ear28l,ear28l,earl04_
e:1r184, ea1'245, ezu'l08, ear272, em-98, ear94, ear
138, ear282, earl82, ear3lG, ear218 ear219, var

zs2a, zs3d, zs5x, ztlf,

2,

0m'288, ea1‘l85, e:u'238, 0:11
273, e:u260, ear229, e:1r238, ear227, eala1u,ea1»
az, cnlbc, enlad, ea2:u1, ca3bv, e:\3an, ea.3a1v_
eafwz, eafxbe, ea4ar, ea4l>m, ea3cg, e:15af, (1150
11, ea3<11. |{01B.Ildja.I
pa0is, pa0sp, pa0xu, paj
mv, pa0\vc1, pa0xnk, pn.0kt, pa0c1', pa0zz, pa0z,
aUxf, pa011, pn0r1|_ pa0ft, pa0fx, pa0rt, pa0v1»,
pa0ce, pa0aq, pa0dd, pa0xx, pa01j, pa0<-lj, pa0t`
pa0fm, paO11, p:L()sp,
gr, paOsm, ]»a0ch, pa0kx,
pa0f`1x, ]»a0mt, pa0sa, paOxg, paOda, pa0rg, pa()
rb, paQjq, pa0qi, pa0im, pa,0ps, paO<>k, pa()1|g,
pa0ss, ]\a01'a, pa0k1m, paUsd, pa0fs, pa0<{q, pa()
00, pa0ff, pa0my, pa0jk, pa0ou, pa0x;r, pa\l»xu,
}»z10j(1, pa0q1, pa0a1\, Hong Kong: vsiiag, vs6u
e, vs6an, vs6aq. lslandjnt tflku, tf3tp, tf3s:\.
lndje: vu2ar, vu2b1, v\12bn1, Vll21)Il, vu2by, vu
Qfp, vu2f`y, v2<1x, vu2§k, vu2fg‘, vu2am. lrlall1'5, cm‘37, em~253,

dja:

ei8b, ei8g,

eiSc1,

ei4f,ei5f, ei6f,eilt,

ei 911,

11411

d4bdr,

d4\>eu,<14¢<1f,

d4csf, r14btu, d41u1t, c14b1u,d41>1f,

<141\sm, f14b1'u,

kfihbi, k6em, k6b]j. Haiti: hhlh, 1\117c1f, hh2q.
Hitizpanja; e:u~3l6, ea1°36, ear229, enrllb, exu-

d41vpi,d41\ki,

r14
or_<141>r14, f141»_j1. f141aeu,d4hdi, 4141\mj, <141mi,
bmr, <141>tm, d4dfy, d4g‘:yj, d4cj1\, f14bbp, d41»1>u,
c14bdc, f1411>v, <14ba\l, d41»at,d4bpt, d4bi1, <14bp1,

z121|a, z14c1\_ z14nk,
z1l;:;x, z13fg5, z13f1_
zllui, z1341j, z131;i,
z13<~c, z13:1zz_ |3hf, z12ci, z12(‘a, zllgq, z12m1', xl
Qbz, z\31»s, z13gn, z13a.<>, z13n.f', z13:m, z121t, z12t'
z, zl2kq, z12fp, zllca, z13c1x, z14fo, Zlgmll, zllh
y, z13:\x, z14-ap, z13g1|, z1211w, z121»u, z12mn\, xl
Qku, z121»1\, z12lm, Z13ZL1‘, z12g<r, z14:u», z12f:1,,z1
2n|<>, z13m1c, z14fq, zllft, z13ax, z12fi, zllcrl, z12
mm, z13bz, z12gq, z1211J, z12bw, z13aj_ z12dj, xl
Qje, z12bi, z12<1s, z13hf,z13aj, z121>x, z12ia, z12<~v,
z13f1°, z12nq, z12n.b, z13<1j, z14np, z14:1i, z14au, zl
2cv, z12r1j, zllzw, z14ch, z121m, zllft, z14f1c, zll
gz, 212354, z13c1|, z13bp, z13dw, z121\u,z13if, z120:\,
z12fr, z13su_ z1211f`_ Norwegja: lalu, lnlx, lalu,
1n4a`, 1n3n, 1:13i, 111211 1a4k, 1a3n, la3k, 1:12%_y, 1:|
3p, 1n21v, 1:\41, 1a3m, 1:L3g, 1a3k, 1a2g, 1a3g, 1:11
x, 1:\3l», 1:12n, 1a4i, 1:m3u, 1:13f, 12141, 1a3f, la-10,
1n\3n, 1al0,'1:12g_ 1a3y. HB.WBjI k6gua, k6gqf,
z11cr1,
z1311k,

<141»sj,

<14bku, d41>1u, <11b<1h, <141>ao, f14bat, <141nvr,

DOA-1, (14b1»f, <141>11u, <14,bd1, r14$11»u, d41r
nt, d4c1f, d4bmi, d41»ac, r14b:\i, ¢14ckt, <14Imc,
d4arm, <141\if, 114¢bmj, |14bmi, d4cn1`, c14btk, (1411
114111-iq,

fx, 414bcp, d41,>gk, <14bsr, f14b1j, d4buf, d41»ck,
f1411ar, <14bvm, r14b1'h, d41>1»d, d41>1f, d41>gr, d4b
1111,

f14bb1\_ 114bi1', r141vk1,

d41|mc,

¢141\k1,

(141}fll\,

d41»sc, f14beq, d41\dn, r14hvm, <14l><1u, <141>ha, d41»
jf, d4be1, c14bhk, d4b(1h, d41>o1x, <14bum, d~lbnc,
<14bfn, r141>fj, <141»bf`, ¢14b1|g°, <14hk111, r141»1\v, r141>t`

c, f141»et, d41\nu, d4l»ea, d41»1\j, d41mf~, d4bji, <14
hm1, ¢14btf, d4cm1», <14bcf, <14bqf, <14bab, <141>nt,
<14bnf. d41xg‘k, d411f'1», 1141\ua, délbqn, f141wvk, d4
lvdp, <141vij, d41»it, 114bgg, d4c'pf, ¢14bfn, <141»111, e4
boo, 114kne, d41»et, d4ahu, dfldfs, f14bnu, <14uac,
d4\»h1., d4bpj, d4bh1, d4\»s0, d41»kh, a4\»qg, <141»
d41mc,
1111, r14bam, dflbqm, décaf, <14bQ§, (141)\Vt,
r141vit, d4b1d, d4bhf, d4bbu, |14-lnxm, d4bn1<, d41»
cp. Poludniowa. Afryka: zu6e, ztlr, zt2a, zs
6c, zu5wu, zt6n, zl16y, zs5p, zulu, zt6r1, mile,
z'E6b,

zu6t, zt6t, zt2|\,

za

411, zt21. Polska: spler, splar, spleh, sploc, s
pldp, sp1dt,sple11, splhi, split, splkx, splpz,
splzmf, s]>lf1;;~, spleu, spldj, splax, splah, splr'
sp
m, splcn, splfb, spldu, spldu, splbc,
lpn, splde, spldn. splby, splau, splbq, splcp,
splf]», splcs, splwl, aplbb, splcu, splat, spllm,
splcy, sp3hx. P01150 Rico: -k4ug. Portllgalja:
utlah, utlaz, ctlbx, ctlec, ntlit, utlala, ctlkra,
ctllz, ctlcq, ctlin, ctlgg, ctlgu, ctlhc, ctljw,
ctldi, ctlf1, ctlfc, ctlav, ctlce, ctlkx, ctlet, ct
leq, ctllvg, ctlmc, ctlhb, ctldt, ctlyl, ctlcx, ct
lal, ctlih, ctldt. Rllmllnja: cv5aa, cv5b1m, cv5

mg, cv5da, cv5as, cv5at, cv5dr, cv5bi, cv5fd, y
p5bb, yp7pk, YPAL. Rodelja: vq2c1», zelif.
S$ar: ’rs4sax. Svberjaz ulau, ulai, ulfg, ulfh,
ulae, ulka, ulkae, lildf. Surinam; pz7dc. Su-

matra:

pk-ibo, pk4ab, QRK r8.

Stany Zjed-

noczona Ameryki Pélneenejz w7evj,

wtial,

w6ft, w6qd, wfigrz, w6esi, w6ghd, w6fi1, w6i'hy,
wiiatr, w7b1», wlbhq, w9eop, w9csi, w3bs1, w9a
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ra, \v2apj, wlhnq, w4wj, w4we, w9n1df,
w2bj,
wllz, w2dto, w3anz, w2byt, w8hus,
w8bch,'w3
dau, w8ine, w9nxo, w9usa, w8brq, wldze,
w2ex
(I, w4aag, w1t]»y, wlgcx,
w2cgf, w-iazb, W9dxp,
w3akz, w3ct|», w2uI, wldy, wlna, wlhiu,
wldu
k, w4ajx, w2I»xu, w2dio, w6asv,
w6vc, w5bzo,
wlgk, w6grm:L, w3atr, w4ag‘b, w2bhz, w6fzl,
hso, \V2I.)(IlI, w3eau, w9orm, wlbwi, w5cuf`, W6
w1|»
qq, w8i1‘y, w5czg', wlcd, w2rj,
w2fn, w2nI, w2s
z, w6acw, w8dpd, w6gtd, wlls,
w2eyl>, w6aux,
w6ija, w6g1'I, \\'2IIl, w3hvx, w2fa, w2cqX,w7brs,
w3axy, wticuh, w6ew, w5ty, wluz,
\v2I>hz,
kn, wlsi, w3}1f, w2g'k, 'w2fyn, w4vp, wla
w2<:
tn, \V4])l'g`, w4f`t, w3aoj, wlcto, w2I>xa,
w3}1I1, W
ici, w8l»ti, wlleil, wéntf, \\'6r:xk,
wlfv,
wlfvt, w]ol|, \\'3(jIlf,{`, w2o:\, wlavf,w1g'dy,
w2d_jm, w3z
j, w3<'i<|, \v2ais, w4ckn1, wlkh, \’V2flllC,
wift, W6CllI1, w2t'iw, wlgul, w8iI»i, w3bid,wlcfu,
wlof
u, w8guf`, w2ekm, w2cdy, \v3cI»r,
w3cgn, w2cu
nn, \V8€lI_\`, \V8IlllV,

wlelnh. WBII, w2ens,
wgctf, wlkm, \\'9Ig`Il, w1ei»f,\v6cvz,w1deg,w9dxx,
wlra,
w3dnu, wiicoz, \v9nko, \\'5kc, \V4tZ,
wlfld,
wlfe
d, wlaao, wlbnx, wlgcx, \\'2kl,
wish,
wlfh,
w
iged, w2zu, wlzi, w3bl\I», wlfm,
w2etn1,w2bxu,
wldhs, \v2l»q<I, w2<Iky, \\'8zy, \V1llQ`,
wlaim, w2

;:'iz,\v4aI»v, \\'4:1hy, \V21If\\`,
X,~

\\'6;I4I_i,

\\'4:l|»s_

\V-I-01117,

w8f`pw, w4I»o

\V5l'I§1', \\'2l'l1X, w4:\;;'|»,

\\'1ll|k,

185

w3atr, wllh, wlbwj, welclo, w2byk, w2bml,
w1
giz, w2bwl, w2cad, w9dxx, w9gst, wlbke,
wha,
wlte, w4ux, wlwv, w8hyv, wlfwi, wldsm, wlf
nd, w2akx, wlcpt, w8aaj, wlfww,
w3bxi, w3cp
h, w2fma, w3ant, wlcj, w4cgl, wlgol,
w2elt, w
Sceu, w9htf; w2ecr, w2cin, w3beh, \V9kI)IL\,
eo, w9btu, w3cbv, w3ado, wSiwc,w2ecu. wld
SzweIja: sm6aa, sm6yw, sn16kk, s1n6w], sm5wu,
sm
5rg, sm3xj, s1n3yp, sm7yg, sm7se, sm7uc,
sxn7y
t, sm6ym, sm7ki, sm6ym,sm5wx,
sm5yd, Slll5ZH,
Sll17yIl, sm5Xj, sm7xk, sm5ur,
sm5zd, s1n6ua, S
M0’1, sm5\\§j, sm5xw, sm5wu, XSll16I'f',
sn|7s z,
sm6xo, sm7se, s1u7xk, sm6za, sm7xv.
Sm7wa,s
n15wm_ sm5ys. SZW8j0aI‘ja:
hb9a, hb9l», hb9q,
hb9p, hb9y, hb9ac, hb9af, hb9au, hb9ag,
hb9ao
hb9n, hb9t, hb9ai, l1b9m_ Sycylja: i5aw.Syl‘ja!
ar8cbb.

Tahiti:

f`3omx. Tybet: ac4af, ac4uo,
vp4a.a, vp4ta. Tunill: fn14ab, fm4vr
b, fm4aui, f`m4ae. Urugwaj:
cx8rc. San Sal-

Trynidad:

wador: yslcc, ys2an. Venezuela: yv2a.m_
Wyspy Wirginji: k4act'. Wyspy Kanaryjskie:

ea8a£ Z. S. S. R.: u5dz, u2mk, u9cm,
u2fa, u
u2rt, uiieb, ux3ea, '14-eu,
u2hs, u2pw, u2qx_ u2t]», u6btQ u2po, u4dq, u3gm,
u2sh, nhaj, u-Uh, u4-klm, u8kav, u5hn_
u2uf, u
3k¢:l», u3a11, 115g-x, |12|>v, u5kda, ||3g'i
u5gi.
Qmd, ||2de, l12qt_

,(<-,

ml
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PRooRAM KROTKOFALOWEJ RADJUSTAGJI
NADAWCZEJKORPUSU KADETOW Nr.
1. M.J. P.
na paidziernik I934.
15'-16'18. X. czwartek

12. X. piatek.- godz.
1. Otwarcie radjostacji.

2. Muzyka-z

plyt. 3. Program na dzieri nastqpny.
13. X. sobota. ~godz. 15'-16'-

1. Knit. Powroznik z 5 komp.-Wrazeurlopu. 2. Muzyka z p1yt.3.Kdt. Szkudlhiski z 4 komp.
ITniwersyt<=ty Sredniowieczuo. 4. Program na (IZIGI1 nasbqpny.
14. X. niedziola.
godz. 10'-11'~
1. Retra11smis_ja z Polskiego
Lwow. 2. Wesola chwila w wykonaniu Nadja
kdt.
filadycha i Dobrzyhskiego. 3. Plyty (w Iukaoh).
4. Program na dzieh nastgpny.
15. X. poniedzialek.
godz. l5'-16'1. Audycja kofa przyrodniozego.
2. Kdt\\'oIoszyn z 6 komp.
Slowacki w okresie
mistycyzmu. 3. Plyty (muzyka legjonowa).
4. Kdt. Miolqcki z 5 komp.
Szlakiem
Brygady ((~z.I). Program na dzieil nastqp-II

nia

z

-

-

-

ny.

-

16. X.

-

wtorek.
godz. 1`5'-16'Audycja kola germanistycznego. 2.
Plyty.
Audyoja kola chemicznego. 4. Kdt.
Cieplik z 4 komp.
Utwory na harmonijoe.
5. Program na dzieri nastqpuy.
17. X. éroda.
godz. 15‘-16'1. Melodje z plyt. 2. Kdt. Czyczul
z 5komp.ztow. gitary- Ruina (épiew). 3. Ataki
gazowe i gazy bojowe- przez kdt. Dreszera
z 6 komp. 4. Program
na dzieh nastfgpny.
1.
3.

_

-

-

godz.

15'-16~-

Audycja kola krajozuawczego.
Muzyka z plyt. 3. Muzyka chopinowska 2.
w
wyk. p. kpt. Przybylskiego. 4. Program na
dzieh
1.

nastfgpny.
19. X. piatek

- godz. 15--1(i'»
Audycja kola. literackiego. 2. Kdt
\\'o1osz_yn
komp. - Parlamentaryzm od
czasow na_jda\vniQjszych.
1.

z

(S

Muzyka. z plyt.
Starkiewicz z 5 komp.- Wrazeniaz
pobytu ua Huculszczyznie. 5. Program na
dzioi1 nastqpny.
20. X. sobota
godz, 15'~16'- i
1. Szlakiem II Brygady (cz. II)
Mielqcki z 5 komp. 2. Kdt. Weguerowicz Kdt.
z 3
komp.- Feljeton turecki w jqz. francuskim.
3. Muzyka z plyt. 4. Program
na dzieri nastqpny.
~21. X. niedziela
godz. 10~-11'1. Renransmisja z Polskiego Radja
Lwow. 2. Wesola chwila W opr. kdt. Gladycha i Dobrzyhskiego z 4 komp. 3. Muzyka z
plyt. 4. Program na dzieh nastqpny.
4. Kdt.

-

-

-

22. X.

poniedzialek- godz.

15'-16'-

1. Chwilka przyrodnicza. 2. Muzyka.
chopinowska (z pIyt). 3. Kdt. Karnasz z 5
komp.-Rus? Czerwona. 4. Program na dzieix
nastqpny.

Nr. 9
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-

sobota -_ godz. 15'-16'Ghwilka
'1. Kdt. Borowy z 4 komp.
lotnicza. 2. Koncert z plyt g['3.11l0f0I1OWy(']I.
3. Rewjetka z plyt w opr. kdt. Woloszyua z
6 komp. 4. Program na dzierl nastqpny
28§ X. niedziela ~ godz. 15'-16'1. Retrausmisja z PolskiegoRad_]a Lwow
2. Kdt. Gladych z 4 komp.- Utwory na fortepianie. 3. Program na ,dzieh uastqpuy.
godz. 15'-16'29. X. poniedzialek
1. Audycja kola przyroduiczego. 2.
Musztra, ,jako
Kdt. Stempurski z 5 komp.
czynuik wychowawozy. 3. Muzyka z plyt. 4.
Program na dziefx nastqpny.
30. X. Wtorek -- godz. ]5'-16'1. Audycja kolagermanistycznego. 2.
Muzyka z plyt. 3. Audycja Z kola chemicznogo. 4. Kdt. Woloszyu z (3 komp.- Polska
a Baltyk (cz. ll). 5. Program na mlzieh nastqpny.
31. X. Sroda
godz. 15'-l(i'aud_yc_]a z okazji
Okolicznoécimva
1.
éwiagta oszczqdnoéci. 2. Plyty. 3. Program ua
dziefl nastqpny.

wtorek
goflz. 15'-16'-»
1. Audyqia w jqz. niemiéckim W opr.
k<lt. Kempy z 6 komp. 2. Muzyka operowa
(z plyt).
Audycja kola clmmioznego. 4.
Program na dzioil nastopny
23. X.

24. X.

ér0<la-

godz.

27. X.

15'»16'-

1. Auflyoja kola historysznego. 2.Kdt.
z 4 komp.
utwory na harmouijce,
3. Konccrt z plyt 4. Program ua dzioh na-

-

Cieplik

Stqpny.
25. X. <:z\\'a.rtek

-

godz.

-

-

15'-16'-

Audycja kola krajoznawczego. 2.
Muzyka szopenowska. W wyk. p. kpt. Przybylskiogo ,(fortepian). 3. Kdt. Dreszer z 6
komp.
Srodkl obrony i pierwsza pomoc
w wypadkaoh zatrucia gazami bojowemi. 4.
Muzyka lckka z plyt.
Program na dzieri
nasrqpny.
1.

-

piqtek~ godz. 15'-1(5'-

26. X.

-

-

Alulycja kola literackiego. 2. KdtWolosayn z fi komp.- Polska a Baltyk (cz.
I). 3. Konoert z plyft. 4. Audycja kola radjotocllnlczllego. 5. PT‘0`§{l'8.II`l na dziori nastopny
1.

I

DRO/BNE OGLOSZENIA.
f)//6’asz/1,15 nzogm c:£‘onkmuie 7I7»S‘.’Jy~9t/CIICIL Klubfiw ’;'l‘Z88Z07’LyC]L w P. Z. K. (Yana ca sfowo 5 gr.,
ogl'os'zeniacclL ponad 20 .vl'dw-- 10 y/r-_ ZLl77Li@i-9COLDi pl-oszeni sv/ o :Zo/conywanie wplat w :marzlcach pocztowych 'na azlrcs A1lmini.vh~aqji.

przy

'

Sprzedam tanio odbioruik

Zglosxenia SI’1EI)

lm.

dolxry

o\vnnt\1:1lni<~

aparatem anomlowym 3009,

z

Lw1'\w_

uluneru ,,l{\~<'>tlcot`:Llowc:L Polskiego“ z r, 1929 oraz
roku 1932. Zgloszeuia do Admiuistracji, Lwow, ul. Zyblikiewic-.za 33.

Kupiq

3/4 z

Sl'{|.\Vil'lSkl

1~V-2

kzxZ<l:g

Karty QSL
(>d(!1]1k\`L

iloéé

tzmio

l)lL3l`\VSZ8g`4)

11:1.l»yé

lllL]ll('l`ll

u skarbnika IQ, K, K_ Zamowvienia kierowaé naleiy
411.395, Setkn. tylko zl. 090,

1110ZI1n.

czck/nv P. K. O, konto Nr.

-

-

-

11:1

str.
50 zl,,
40 zl, 1/4 str.zastrzoieuie mieisca rlolicza sim; 25%.
\Vszelk:y koresponrleucjxj naleky kierowaé na adres Admlnistraqiiz Lwow, ul, Zyblikiowicza
20
33. Godziuy I1l`Z§(l0\VB (lla stron; czwartki i soboty orl 19

CENY OGLOSZESI:

str.-

Na oklsulce:

1/1

str.

120 zl.,

40 xl, W tekiuiet 1/l str. - 100 xl., 1/2
30 zl. Dln. ogloszexl stalyoh odpowiedni rabat. Za:
1/4

'

1/2

str.-

'

str.

zl,

70 zl.,

1/3

str.

1/3

-

-

-

\§iz€€:fi3fi~;§§§1€§f:2¥;f§€i§§é;@i§€3i=;2i2§§§ii€ii%§i&iz
\i.;
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f
_
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Redaktor naczelny: Boleslaw P0110
Redaktor techniczny: Elibieta ROSlell.ki6WiCZOWl18.
Reflaktor odpowiedzialuy: Mieezyslaw Chybi=IiSki.
Wydawcaz ,,Lw0Wski Klub Krotkofalowc6w“.
'G

Drukarnia Naukowego Towarzystwa, Lwow, Czarnieckiego 26.

-

Telefon Nr. 53-57.
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ACIIK BCI)
RADJO A P0
Nie_iednuk1'ot11ie jul radjo 111':1to\val0 iycic
wielu ludzi podczas Zy\vi111o\\'_v<~l1 k!l.f3,St1`0fl,
]’1'zy|»r»1n11g tylku ostatnie kzltastrofy, kf7<'\I‘0
\v_yd:1rxyly sig \v p<>rll1ir\;;'11nowy<:l1 oko1i<:z1cl1
n:1
Oceania L<>4ln\vaty111, kat:1st1'of:1 bnllbllll \\'lo>1l<ieg5<>, f»rll1y\v:1j:1<‘eg'0 lot 110112111 biegull\‘Ill pw] (l(>\Vl'NlZf\V(5lll ;:1\11e1~al:1 N<»l»ilr~;_m
]’<'»l11m:11y111

smtku

T2`lStI`0f2l

i kill-

1~<>syjskie;:u Cz(-l11skin:1.

\Vl’P\\'('Z1lS Tn,

dzigki

Il.]){l`|`!Lf'(l]ll

1':1dju\vy111_

lil`l'ifl{0f`IllU\\'}`]||, 111~:1t<»wa11o 11ir%sm:z9§li\\'ycI1
lliH{l'\\\', _\]>;11':1ty 11:1<Iz1w<‘ze l{l`1’}tl(H`l"Rl0\\'(*!
]{4'l\V

]»1~:1v<>\\':1l_v

tak llhlgbv

l`OZ~

1`<>zl>it-

:1n1:1to1'<»\vie k1-1'»tl<1»t'éIlf1\\'r;y ]>1'zej¢;li sy;I11:1l_v S. O, S.
i
S1)O\\'(>lll>\\':1li wys}:111in eksperlycyj 1':1t11111kf1\vy<=h.

\V
<-l1~1d11i;1

lipcu

lr.

:LZ

s]1utk:1l:1 M:1I|»p<>]sk<_e za]1o\vmlxi, _izlkir-Ai nin-

1'

sT1':1sz11:1 k:\t:1:<t1'|»t`:|

llylu ml Il\\'llSfl| lilf.

\VNl{|lf(‘|i ll]l’\\'ll}'(‘l| ill-sz<‘m'»\v_ t1'\\':1j:11~y<~}1
\\'_VI!lly \\'sz_\‘stkie ]>ufuki
rxoki gfrrskie- ml Suly 11:1 z:u'I|<»1lzirw_ :12 pn Wislnk
11:1

kilkn

|l11i,

i

\\'s4'||~»<lzif-_ f\\'lll'ZJiC <-z1_:st:»

szybko,

,\

k:1.t:1st1'<>f:1

1:1

wiolkiu

_i(‘Zl4l]'2l,

sf1‘:1>1xli\\':l]\1'zyszl:Ll»:11'<lm»

tak, Zu 1-m_‘stv» lmlziv p1»g|':1Z<~1|i
wa >1Ili(’ nie zdolali ujéé z Z_\`l'vll‘lIl,
0k1'<1}>ny w swei gmzie |1i\l:111s strut
w lu<lzi:1<-I|_
Z

1lH.g`l€,

w lll\\'l‘ll1L!ll`Zll

1~|><lzi1~1111r~_i

l’<1lsl<ic;;'<»
4h`(l;_['i

]l]`{l.S]7

i

Zywym

i

1|1a1't\\'y111 ZIIRIIIX

xo S]\Y'$l,\\'0Z(l}`lll

i

1'<>]><>1't:1Zy

Ifililiil.

I£r»zsz:1l:1ly Z_v\vi<»l pf11'r>z1'yw:1l tei szmiy,
kolmjii Z(‘]2\,ZIl_\’(7ll, |»¢»11isz<'zy}
11ni1'|s1 Blllliy

fe>l<\g‘1':lfim-z1|1‘,

tak,

i

Z0

v:1l:1

11ir>sz<~zQS11:1

k1‘:1i11:1

..

0D@.

zostala odcigta od reszty k raju, Z(>St2ll3 pnzbnwionq wszelkiej k01111u1ikac ji.
By! to czas ferji letnich, kiedyto w11z<l1~owiskacli i letniskach karpackich bawi:1 tysiqve
l<=tuik<'>w,
W tym roku nadtu
bylo ]llY11'YSt\\'(l
1»l»0z<'>w letnich ha1'<'erskicl1_
\Vszyscy zxmleili sig nagle odcig-ci od rollzin, od n:1jl1liiszycl1_ Ilei trosk Ii niepr»kqi1’1(v
(lla 1'ozdziolo11yu}1 1'o<lzic|'»w od dzieci, ion od
111QZ|'»\\_
nl,
VV tyuh tak g1°<»i11yc}1 chwilach p1‘zycl1mlzi
z p<>n1<>c:1 Polskie Radiol
Ono pierwsze zanl2l,l`lll0\V{l.}U caly kraj. I)zi<_-ki
ty111 H.lR\°]llOlll przyg'~»tr»\\'y\\':1no 1':1t1111ek riieszuzqéliwyzn, Dzigki
tym
:1l:l1‘11|<>111
Zl)ll(lZ4)\1l\ (5ZlLiIl()I~;lI lla
terenach nie
f\lgi1_‘tyul| jcszcze I)(\\V()dZi$E
z:1gr0Z0nym_
Polskie R:11l_io \vpro\v:1rlzil<> tok nsolmy
nlzial ,,v\/ieéui dln p1'zel1_ywaj:1cy¢'}1 na
tCl`OIlJ10}l
PL

i

-

:L

p|>\\'<1rlzi:1 ohjg1‘yuh“. Oglzlszzuln
b!l.l'dZ0

uzqsto W
lub zapytania dla oséb
wskutek pnwodzi. Ciek:1\v.¢5I>ylnl»y

1~i:1gu ¢l11i:1 \’Vl3.ll()Yll0§(‘l,
1~1»x<lziol¢»11_\'1'l|

smtystylcrl,

il11 <»sol1<u11,

t:1:1k1-i:1 l’1-lskicg-f»
l}l\l']f"SZ(‘fllfF_

lub ]`0dZi(f()lll ]>1'zy11i0sl:1

Rmlin llk0_i0Ili€¢, spokfgi dlltllil

`|

l’<,\lskic `]€f|.(ljll tek pierwsze z llozglrféniq
l1\\'u\\'sk:1 Ylil czele 1‘0zpocz<_*l0 akujg Zbll'|1`k0\VJ[

11:1

]l0\\'I>(lZ’illl,

Szkuda tylkn, Zz: 11:1 f<i]'CIl51(‘}| 11l\jgt`v<']1
puwudziq niema <°:1}eg~¢» zastQp11l§1'<'1tk0f:1l¢>w<~r3w,
ci Imyliby rwddnli dukq p1'zysl11g@, p1'zesyl:1j:1u
\viadol11r1>3<-i z n1iQ]s<:¢»\\'|»§u-i
(l0tkHlf‘ff'lll ]»<»\/v0<lzi:}

lPk:}L'yv:}1

ml. TP1'<°11ir:

.IAK LU'l‘0WAl WYGOI) IE i 'l‘A1 l0, T0 TYLKO
ELEK'l‘l{ YCZNIE.
Jak wiem z doéwiarlczenia truduu
zabraé sig sta\1‘en1u amato1'uwi do budo11oweg0 odbiornika. Przml oczami sta_]f~
wt,<edy kopcqca lampka spi1'yt11sowa.ln'11<l-

Ill0l'21Z

wy
m11
11a

kolba <10 ll|tO\V&I1l3. i piluik do _joj czyszczvnia. Szczmgéliwszym czystszy gaz. lecz
elalvlco

‘.\'

|{ll(71llll.

Na kolbq elektryczmi za§ malo ktu

mom- sohie p<1z\v0li<‘ z powodu jeqj \\”ysoki<1_]
|’(‘Il}'.

Nawot ci I13JSZ('ZQ§ll\\'Sl I1l3J@(?}'SI’()(1kl
lla zakup jej, nie sq wolui od zmartwieri.
Kolba mala. 70-wattowai, psuje sim; latwo,
dlugo sie; rozgrzewa, czernioje 118, ostrzu,
oraz, co nziiwainiejsze. posiada zbyt maly
xapas ciepla do np. przylutowania drutu do
powierzchni blachy. Bardzo dobre uslugiodmlaje kolba wiqksza, 200
300 watt, liczzgc

-

jednak,

Ze moutai aparatu trwa choéby
tylko dwa dni,a wifgc jakieé: 20 godzin, kolba
zukyje przez ten czas prqdu najmniej za 4
rio 5

zlotyffh.

Puzostaje jesiczc _jeden sposéb lutuwania, tak éwietny. Ze dziwid sig naleky, Ze
nie jest on dzi§ w powszechnem uZyciu.Jest
to lutowanio rzekomo l11kie111.Rzf>komo,gd_yZ
lll`Z£@(lZ€Ill2Lte zewnQt1'z11ic przyporninajqtylko
lampq hlkO\V2{, fakLy<:z11ie zaéi lutujqc napiqrfiem 5-6 volt, nie moiemy wywolaé luku.
Miejscrr styku rozzarza sie; dlatego, Ze posiada, pewien doS<? duky opér, a male przewodnictwo cieplne. Cieplo tam powstajqce
wyzysk11_jen1y do topienia `cyny. Nie radzq
jednak Czytelnikowi uiywaé _jako irédla
prqdu ak11mulato1‘a! Prqd nlynqcyprzez owo
miejsce dochodzi do kilkudziesiqciu ampe-
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row, zwlaszcza w wiqkszyoh przyrzqdach 0
coskolwiek wyzszem napiqciu. Standartowym
typem jednakze bqdzie dla amatora aparat
voltowy praoujadcy prqdem 10-20 mmperow, zasilany z sieci.

5

Aparat sklada siq z transformatora 0
dauych: rdzeh, przekroj blaoh ok. 12 om*
zewnqtrzny wymiar 80><110 mm, szerokosd
blach 25 mm.; oewka: dlugosé jej 58 mm,
szerokosé zewnqtrzna 25><52 mm,zewnQtrzna 80><110 mm (rys. 1). Blacha dla izolacji

l l~>

I
_

4.__.¥___

`

=

,,Krokodyl“ lqozymy z metalem, zas
wqglem dotykamy miejsca lutowania (po nalozeniu pasty). Pasta topi siq momentalnie
i splywa jak przy‘dotkniQciu kolbq.
Lutuje sig tem urzqdzeniem czysciej
i szybciej niz kolba, elektrycznq, zawsze jest
natychmiast do uzytku (odpada czas rozgrzewania kolby), instalaqja kosztuje tanlej,
'

1

_

FL1:2

"‘ T-

9

drutu owijamy siatkai mosiqznq oraz szmatq
i sznurkiem, aby przy dluzszem lutowaniu
nie parzylo w paloe (rys. 2).
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lakierowaua. _jednostronnie lakierem przezroczystym (nic przypadkiém ,,srebrnym“, lub
grafitowyml). Pierwotne uzwojfrnie posiada
zwéj kolo zwoja nawiniqte 700 zwoi drutu
1_)~7 mm. w emalji.
Kazda warstwa ma byé oddziolona od
drugiej papierem (moze byé bibulka). Wtorno zas zawiera 35 zwoi drutu 2'5 mm grubego. Zamiast tego lepiej _jest nawinqé 5
uzwojezi po 35 zwoi drutu 1 mm i polqczyé
_fo wszystkie (uwaga na klerunki) rownolege. Ulatwia to nawijaniebez polamania cewki

Uzwojenie wtorne lqczymy naijgrubszq
mozllwie plecionkq dlugosoi 1 metra z ,,krokodylem“,,lub lepiej ,,zabka,“, oraz z wqglem
retortowym do lamp lukowych grubosoi 1 cm,
dlugosci ok. 15 cm. Miejsce przylqczenia
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niz dobra kolba, zas utrzymanio kosztujo
10 razy taniej.
Cyfra. ta moglaby sig wydaé komu

przosadzonq. 'Frzeba iednak pamiqtad, Ze
podozas spoczynku stale zalqczony transformator nie powinien pobieraé praktycznie
zadnego pra,du; w chwilach zas pracy, okolo
80 watt, zatem 3 razy mniej, jak srollnia
kolha pobiera. stale!
Sam posiadalem dobrq kolbq elektryoznq, po zrobieniu jednak tej instalaqii
sprzedalem jq, jako bezuzytecznq. Pragnqoym budowaé sobie taki aparat zawsze radami chqtuie sluzyé bqdq. Aparat zas ijego
dzialauie zademonstrujq W lokalu klubowym
L. K. K. w czasie zapowiedzianym na tablicy
ogloszeh.

J. M. Chybiizski.

CHALLENGE 1934.
Wsrod licznych reportazy sportowych,
_jakie urza,dzalo w biezqcym roku Polskie
Radjo, na pierwszo miejsce wybily sic; reportaze z lotnisk z okazji miqdzynarodowego
Reportazy tyoh sluturnieju lotniczego
chala z duzem zaciekawieniem oala Polska.
Nie bylo z pewnosciz; w calym kraju ani
jednego radjosluohacza, ktoryby nie oczekiwal na chwilq, kiedy bqdai podawano wiadomosci z lotnisk, bzydz z trasy lotu.

-

\

/

Wszysoy radjosluchaoze z drzeniem
serca. wsluohiwali six; w slowa speakera, czy
reportera..
Wszak tu nie prosta. tylko clekawosé
byla,-tu chodzilo o honor naszego lotnictwa,
0 dume; narodowa,.
W roku 1932 zdobyllsmy, dzioki uaszym
dzieluym lotnikom sp. Zwirce i Wigurze,
pierwsze miejsce na miqdzynarodowym tur-

~
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nieju lotuiczym, powszechnie challengem
zwanym.
Wobec tego przypadl Polsce zaszczytny obowiqzek urzqdzenia u siebie w roku
1934 nowego challengu.
Przygotowaliémy challenge bardzo starannie i w ostatnich dniach sierpnia b. r.
przylecieli do nas zawodnicy z roznyoh krajowhw duZej liczbie, na najlepszych maszynac
Od dnia 28 sierpnia 1934 slyszeliemy
ciqgle podawane przez wszystkie rozgloénie
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Polskiego Radja wiadomoéci o challengu.
Po calym kraju rozlegaly sie; glosy i ich
echa: ,,WyIecieli, lecq, przylecieli, przymusowo lqdowali, kpt. Bajan, Plonczynski, i t.
d.“.

Najbardziej zqjmujqcym by! dzien
iinishu, ktory przyniosl nam zuowu walne
zwyoiQstwo.W ten dzien od wczesnego ranka
do poiuego wieczora sluchaliémy reportaiu
z lotnisk i byliémy dziqki Polskiemu Radju
réwiadomi trjumfow naszych lotnikow.

.

TAN1 3 LAMPOWY ODBIORNIK ZASILANY
Z

BATERJI.

Iiotyohczas w kqeiku B(TL’a opisywa~
no odbiorniki zasilane z siecl pruldu zmiennego, ktére przeznaczone hyly dla tych miejscowoéci, gdzie taki prqd mamy do dyspozycji. Na terenie Polski _jemlnak nie wiele

stosunkowo miejsoowoéwci posiada elektrownie
lub leiy w strefie dzialanio elektrowui okrq_${O\f\'yCll. \Vielu przyszlych 31bOI1€I1t1'>\V Polskiego Radja zdanyoh bfgdzie na uzywanie
takich Zrodel prqdu, jak akumulator i ano(ll'>\\'l{3. Szczegolniv na wsi, gdzie ostatuie
starania Polskiego Radja spowodowaly ohniZenie onlat miesiecznych za instalacje urzqdzen odbiorczych do kwoty 1 zl., ton typ
odbiornika. moie znaleéé zastosowanie. Po>szczeg<'>lne czqéci odbiornika dobrano tak,
aby koszt sporzstdzenia byl jaknajnikszy.
Bezsprzecznie detektor moze bye uwakany
jako najtaflszy typ urzzgdzenia odbiorczego,
0
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Cz

R1
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i° ri'_°'°+B

R2

oe

R3

0
6

i

A4

°L2
L1

<aiacl1,_jakie llaje posiadanie urzqdzenia radjowego. Radjo \v dobie obecnej uzupeluia
dziennik, ksiqike, oraz szkole. Programy
Polskiego Radja sq tak uloZoue,Ze obok rozrywek daja; wiele wiadomoéci poiytecznych
pollczajqcycll, a. przez to podnoszq one
ogolny poziom kulturalny. Dzisiaj nie tylko
sposob zahudowania osiedli Swiadczy o kulturze ich mieszkaf1c<)w, leez takke ilo§é zaiustalowanych anten.
Opisany odbiornik sklada sie z audionu oraz dwoch wzmacniaczy niskiej czestotliwoéci ze sprzqieuiem oporowym. Dwa stopnie niskiej czqstotliwoéci pozwalajq na silny
i czysty odbior stacyj celem reprodukmvania
ich w dosé duzych salach. Odbiornik montujemy w skrzynce drewnianej o wymiarach
podstawy 25 X 18 cm, i wysokoéci 18 cm_
Front skrzynki tworzy plyta trolitowa gru_
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leez posiada liczne niewygodyi nie deje
dobrego odbioru w miejscowoéciach odleglych od stacji nadawcze_j.
Odbiornik lampowy zapewnia, nam staloéé odbioru i pozwala na odbior staeyj
odleglych. Pewne koszta zwia,zane ze sporzazdzeniem odbiornika i zakupem Zrodel
za~
silajqcych znajda, rekompensate w korzyé-
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l>oSci 3 mm. Spod skrzynki daje nam plyte
montaiowa, Na bocznej Scianie skrzynki
umieszczamy plytke trolitowq z piecioma
gniazdkami, ktore sluiaz do zalqczania przewodow odpowieduich napie6.Lampy Zarzymy
akumulatorem 4 Volt, napien? anodowych i
siatkowych dostarczaé nam bedzie anodowka
sueha, lub akumulatorowa, 0 uapieciu maksymalnym 100--120 Volt.

__
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Wykonanie cewek dowolne. mozua tu
zastosowaé cewki wymienue, lub cewki z
przeiazcznikiem dia fa] Srednioh i dlugich

opisane \v nr.3/34.W -razie ukycia cewek wymiennych, dia fal Sreduich nawijamy ua
\vspr'>lny11i cylindrze izolacyjuym 0 Srednicy
40 mm, drutem 0'2 mm emalja -1-jedwab
L,=35 zxvuji, L2 =.70 zwoji, L3 = 40 zw0_]i.
Cewki dhlgofaiows na.wi_] amy na takimsamym
cylindrzv, drutem 0.1 mm cmaija J,-jedwab
Li: 80 Z\V()_ji, LZ: 230 zwoji Lg: 90 zwoji.
Cowki zaopatrzymy w odpowiednie ndlki. a
na ptyciv l]lOl1t3.Z()\V(‘_] umieszczamy podstawRQ

pi<;<zio|idZko\vzg,.
Kicwuriki nawiniegmi

Do

ccwek zgodne.

iiudowy odhiornika potrzcbne sal

iiaistiqpiijiim-<»

vzqéci

Nr.

_

C,= Kondensator powietrzny

,zmienny

Cr

zmienuy

=

kondensator mikowy

9

500 cm.
500

cm.

= kondensatur lilokowy 250 cm.
C4=kondensato1' blokowy 10,000 cm.
R, --= opér staly 2 megom
W, W3=-opdr staly 008 megom
\\', W5==op<'»r staly 1 megom
D = dlawik 1000 zwoji
C2
C3

W

=

\vy1z1¢cznik

W aparacie zastosowaé moina iampy
marek dowolnych n. p. lampy: A 1 i A2
A 425, RE 034 lub HR 406; lampa A 3 B 409
RE 134 lub L414_

E.

:

NOW INKI.
Amerykn. W stanie Hhio otwarto nd~
mi staqid nadawczq WSKH o siim- 500 kW.
Slzicja ta p1'a<:u_]e na fali 428 m i wodie zapmviedzi k0I1St\I'1lktOl°l')\V powinna hyd slyszmiai na o<llc;.1;io$<€ 8000 km. Pi~(»l>n<» nada-

wariia <»dl>y\\'&]:5 sig od gurlz. 23 do 3-cifgi
Slilrziiajiiiyi
Azja.. Rxqd cliiiiski zamdxvii w _-\ugl_]i
\\'i(fkSZiii ilo§f_E sta:-y_] l'2(|_il¥\\'§(Tll Iladaw-zyizii.
W kaidem \\'1Qkt~iZl`%YI1 micéuio chihskimn ma
bysi urzqdzuna rad_]osLa<g]z1.
Siam. \\' Baiigkolui nada_if~ ulmmiiii
1-ad]1>stac_ja programy od godz. 15) na faii
350 m.- W niedzielq nadaja, niuxykep s_]:1m-

kazania buddyjskic.
Europa.
Czechoslowacja. Dziwi zapewiie 1'ad_]<>sliiuliaczy, ke Praga nadaje obecnie z mah;
skai

Niemcy. Riad_jofon_]a nicmiecka praculju
ustawicznie nad ulcpszeniem swych stacyj
lladawiazych. I tak: zmieniajq anteny nadawcze w Krélewcu i Monachjum, I'0Zb1ldO\Vll_]b§
staqiq koloiiskq, poduosza, moc stacji do 100
lm' \\' Monachjum i Wrociawiu, montu_]a,nowa; }>rzckaZniko\\'z; sta(-je; w

Luxemburg. Radjostaqia iuxemburslia
moie byé dummy z zasiqgu swego. Siyszano
tag staqjq W ifliirfago (7000 km) a nawcr ,w
iiapsztadzic (13000 km.).

Portugalja. W I%a1'car<>nic ubok Lisl>0ny 1li`1l(7h()mi0I`i() nowzg r'a'd_]0stacjQ 20 kw,
nada_]z1¢cq na iaii 47119 m.

i

-

siiq. 003% przyczyuzg tego jest zuiszczenic
przoz piuriui antouy uadawczi-_j duiej 120
kw. sLa,c,ji praskiej. Audyqje nadaje dawua

stacja

2

k\\'.

w Tuiuzie
nadaje uiwecnic na iali
sway faie;
32815 m.-~ Dia i'1'aii<;i1§ldzj Kiwiery buduju
sig dula, silna,
w La I3ragu<>.RozgioSnia ta niodiugxo odozwio sie; vr etf»i'zf\_
Radio Paris Ililtlkliitj obecnie na faiii

Francja. Stacia, uadawcza

zmieniia

i

stcjq

1048 ni.

Jugoslawja. Stacia, iiadawcza w lioi
gradzio otrzymaia nowq apa.1‘atur¢;; staqjq
umicszczono 0 10 km od stoiivy ai moe podnivsiono do 10 kw.
Litwa. \\’1adm~ litowskie proqielitujaf
|\ll1|O\\'2l uowej staqji ra<l_j0we,] W Kownie i
pmeniesienic ohecnej kowiehskiej stacji na~
dawczeij do Klajpedy.

Szczeuinie.

cms

Grecja.

l{ra_i Lon

nie posiada dotychGrecja
Said-

i'a1l,]<>sLa1~,ii. Oivecnie otrzyma
1'a<l,i0sta<~_]Q w Atenauh i mnicjszz; w

nikucli.
Anglja Slymiy londyhski Big B011 pu
dluzszej przerwie_ spowodowanej naprawzi,
odzywa sif; znowu.
Belgja. Wystawa Swiatowa w Brukseli
odbqdzie sir; w roku 1935 i bqdzio miaia
osoimy
dzial radjowy, ktdry zobrazuje
i'ad_]otechniki
ku ich pdwstania.
r'0zw<'>_]

i

radjofouji od poczzgt-

Mikro-mikrofnn. W Aluerycfs sporzzidzono dia r‘ep0rte1'(>w 1'ad_ioWych mikrofon
wiclkoéci pudelka z zapalkami. Spra\vozda\vca 1'ad_]owy odtqd zamiast wlec za sohq
wieiki mikrofou bqdzie go nosii W butonier-

surduta.
W kopalni Wqgla radjo. Wjednej
we Franqji zainsnaiowano
z kopahi \‘\`Q{§l&
mikrofony gioaéniki przez ktdre bqdzgostrzograd g<'»rnik6\\' \\' razie katastrofy.
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NADSYLANE D0 DRUKU NASLUCHY PISZ BARDZO CZYTELNIE!

