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R i n g

Helsingfors .................... 100 75
V a sa ................................  26 56
Gamlakarleby ................ 26 52
Jakobstad .................... 33 9-1
Äbo ................................. 14120
E k en ä s ............................  114 01
Borgä ............................  109 36

Är du svensk
så är Du det också när det gäller 
försäkringar!

som innehåller uppgifter om 

alla större europeiska radio

stationers program.

Som annonsorgan har Radio

bladet ett mycket högt värde. 

Detta är värt att lägga  på 

minnet när annonsanslagen för

delas.

Prenumerera på
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ORSAKERNA TILL EN BEGRAVNING

Så sluter då åter en DX-klub sina ögon för alltid. Mina 
tankar går i detta fall främst till Scandinavian DX-Hunters, som 
kommer att nedlägga sin verksamhet inom en snar framtid. Jag har. 
framför mig deras dystra tidning ur vilken dessa nyheter framgår, 
ack,så tydligt. För den ovetande ber jag att inom parentes få påpeka 
att SDXH var en sammanslutning av Sumpans DX-Club, Sundbyberg i Sveri 
ge och Åbo Shortwave Hunters. Det låter kanske märkvärdigt att man 
sammslutit sig med en utländsk klubb, men så var fallet.De medlemmar 
i den nu utdöende klubben, som fortfarande önskar höra till en DX- 
förening, erbjudes även nu medlemskap i en svensk DX-klubb, nämli
gen Otterhällans DX-klubb. För att inte de redan för året betalade 
medlemsavgifterna skall 1"gå till spillo" erhåller SDXH's gamla med
lemmar Otterhällans klubbtidning. Ja, man förundrar sig smått. Kon
takterna m ellan Åbo och vårt västra grannland tycks sannerligen vara 
utmärkta,

”»•,,,,,att klubben kunnat hålla en god standard under sin 
korta blomstringstid,” står det vidare i SDXH's tidning. Ja, det 
måste man väl medge att varit fallet, då den nu redan upphör. Hade 
standardé^varit högre skulle blomstringstiden antagligen varit längr 
Det är sannerligen märkligt hur man alltid vill kringgå sina egna 
fel och brister, även i detta fall. Jag citerar " måste på grund 
av bristande tid avsäga sig sina uppdrag.” Varför dölja ett slock
nande intresse bakom dessa alltför vanliga ord. Jag ber ytterligare 
engång att få påpeka,att det man har intresse för det har man också 
tid med. I varje fall kan man nästan i de allra flesta fall ordna 
dot så att man får tid att göra det man själv vill. Dessutom bör 
det kanske påpekas att en dylik klubbtidning inte tar mera tid än et 
par kvällar i månaden och det borde.väl herrar redaktörer ha tid med 
även om de skall ta studenten i vår. Nej, i nittio fall av hundra 
är det ett slocknande intresse hos de ledande inom en klubb, som bi
drar till att man nedlägger den. Kanske det därför lönar sig att 
låta nya medlemmar,som visar intresse överta vissa befattningar och 
ansvar då man själv märker åt vilket håll det börjar luta.

Marcus.



TVÅ NYA SPRÅK I IBRA RADIO
IBRA RADIO fortsätter att vidga sin missionsverksamhet 

och utökar i 'början av november antalet sändningsspråk från 19 till 
21• Som tjugonde språk-kommer nämligen den 3 november serbo-kroa- 
tiska , huvudspråket i .Jugoslavien,.qch två dagar senare är det pre 
miär för språk nummer 21, slovakiska. De två nya språkområden, som 
härigenom öppnas för IBRA's sändningar, omfattar en befolkning av 
sammanlagt 28 miljoner människor.

RADIODIFUSION ARGENTINA AL EXTERIOR
Radio Nacional - Radiodifusion Argentina Al Exterior - 

Sarmiento 151 - Buenos Aires - Argentina kallar sig ett nytt radio
företag i Argentina* Enligt ett programblad, som. vi fått oss till
sända är förkortningen R.A.E, allmänt, antagen. Detta nya argentinsk 
radioföretag uppger sig-ha utsändningar på sex olika språk bland 
annat engelska, franska, tyska och Italienska. Programmen på engel
ska utsänds alla dagar-klockan 23.00 - 23.58 GMT, 03.00 - 03.58 GMT 
samt 05.00 - 05»58 GMT. Den första utsändningSn är riktad mot Euroi 
och sänds på 15.435 kc/s. Det andra programmet är riktat.mot USA 
och det tredj© likaledes mot USA men även mot Australien, I de två 
senare fallen begagnar man sig av en sändare på 9.690 kc/s. Prograr 
men består av olika slag av musik såväl seriös som dans- och folk
musik, interviuer, nyheter, aktuella reportage från Argentina uppta: 
även en viktig del av programpianon.

Red.

NYA MEDLEMMAR
191. Ingvar Lindholm, Esbo.
192. Ingmar Svedberg, Köklax.
193. Mikael Wahlfors, Grankulla.
194. Matti Salovaara, Grankulla.
195. Harry Lindgren, Helsingfors.
196. Jan Bastiansen, Bergen, Norge.
Välkomna !

FDXC's RADIOPROGRAM.
FDXC's DX-program utsänds numera den första fredagen var' 

månad kl. 16.oo - 16.20 GMT.-Denna utsändning.är riktad mot Europa 
Samma program utsänds på nytt på lördagen kl. 11.30 - 11.50 GMT, 
och är riktat mot Amerika. Frekvenserna är de samma som förut näm
ligen 19.75 m, 16.85 m.och 49.02. Den sistnämnda frekvensen är ny.



LANDSKAMPEN SVERIGE VERSUS FINLAND

Den 16 november reste ordförande Bob Hielm och undertecknad 
över till Sverige, närmare bestämt till Stockholm, för att disku*. 
tera en eventuell DX-landskamp mellan Sverige och Finland. Fl läste 
i senaste nummer av Attention om denna tanke på en landskamp, som 
uppstått i Sverige.

Mötet i vilket vi deltog gick i TFAE’s regi med anledningen 
av prisutdelningen för det inofficiella DXVM~et, Rikstävlingen o,s*

I den inledande diskussionen kom en hel del synpunkter fram, 
Bob ställde frågan om vem som kommit på landskampside£n och fick 
till svar, att saken togs.upp första gången av Hugo Gustafsson på 
DX~Parlamentet i Göteborgs Efter detta förklarade Bob att vi i Fin* 
land skalle vara mycket intresserade av en landskamp.och hoppades 
att en sådan tävling verkligen skulle fås till stånd. Vi hade de 
andra finländska klubbarnas tillåtelse att föra • deras talan på det 
ta möte. Jan - Erik Räf, sekreterare i DX-Alliansen, föreslog att 
man möjligen kunde arrangera det så, att vi i Finland skulle ordna 
en del av tävlingen och Sverige en annan, han kunde tänka sig två 
lördag - söndag - tävlingar, så att Finland skulle stå för en week
end och Sverige för den andra. Sedan föreslog Bob att man skulle 
räkna vardera landets 25 bästas resulta t i de båda tävlingarna til.1 
sammans, för att på detta sätt få ett poängtal, av vilket det 
skalle framgå, vilket land som var det bättre0 Vidare framhöll Bob 
att före det en landskamp arrangeras borde vi få garantier för att 
alla svenska klubbar är med om tävlingen och dessa garantier borde 
de arrangerande (DX-Alliansen) ge. Det vore ju inte en landskamp 
i egentlig mening om inte alla skulle vara med. Ytterligare en sak,, 
som vi hade att framföra var att denna landskamp inte borde ordnas 
i samband med ett FM eller ett SM, Sedan uppstod frågan om hur en 
dylik landskamp skulle ordnas. Ture Olsson från Göteborgs DX-klubb 
föreslog att specialprogrammen helt skulle slopas,det skulle med
föra att stora portoavgifter skulle försvinna såsom en post ur täv
lingsledningens buget, Bob föreslog åter att man kunde ha "både ock 
alltså specialprogram från svårhörda stationer och inte dylika pro 
gram från stationer som hörs bättre* Mötet var enigt om att man 
borde variera den nuvarande tävlingsformen på något sätt. Förslag, 
on koder i tävlingsprogrammen förkastades med motivering om att 
radiostationerna inte vore intresserade av att sända ut en massa 
obegripligheter. André Thomasson från Södertälje föreslog att Fin- 
land kunde få arrangera den första delen av tävlingen, just med tanke 
på möjligheterna att variera de tävlingsformer som tillsvidare an-



vänts. Bob framhöll vidare att tävlingsprogrammen borde vara på 
engelska för att inte de finskspråkiga DX-arna skulle vara
handicapade.

Som kontaktman för tävlingen i Sverige blev Jan-Erik Räf och 
ytterligare åsiktsutbyten kommer att föras med honom per brev. Han 
försöker till att börja med få de svenska klubbarnas.medgivande 
till denna viktiga sak, vilket kanske inte ä± så lätt.

Efter diskussionen öm landskampen bletr det VM-ets tur att tas 
upp till diskussion. Jag bryr mig dock inte om att ta upp den saken 
här.

Torre E.

FM I DX-ING 1958

a) Adressen: FINLANDS DX-CLUB rf., Karis Local, Box 17, 
Skuru Station.

b) Anmälningarna bör helst göras via postgiro,konto num~ 
mer 2  7  8_9

c) Anmälningarna kan göras nu redan och den sista dagen 
för detta är den 13 december 1958-då anmälningen måste 
vara tävlingsledningen till handa.

a) Följande stationer kommer troligtvis att medverka:
4VEH Haiti,.ABC Melbourne, Radio Japan, RRI Djakarta, 
Radio Peking, Radio Praha, Radio Budapest, VOA (Music 
USA), Radio Pakistan, Radio Brazzaville; och SBC bern.

e) FDXC skänker ett vandringspris åt den av dess medlemma- 
som når det bästa resultatet i tävlingen* Pokalen bör 
få tre inteckningar av samma person innan han helt har 
erövrat den* Vidare ger FDXC ett pris, vilket är gratis 
medlemskap i klubben för ett år.

ÅTER SPECIALPROGR AM
The Lion Brand Radio Club, Kilforsen i Sverige arrangerar 

två special program under december månad,
1) Den 6 december 17*30 - 18.oo GMT, Radio Canada, 16.8̂ ' 

och 19*58 m,
2) Den 9 december 18.30 - 19*00 GMT, Radio Praha, 31*28: 

41.47 m, 49*79 n.
Rapporterna adresseras till: LBRC, Björn Fjaestad, Poste Res- 

tante, Kilforsen, Sverige. Fina priser utlovas.



Hej på er alla igen och gott slut på denna månad. Nyheterna 
donna gång är att R Tanganyika åter svarar med kort, att Radio 
Clube Paranaense svarar med brev och vimpel och att R Ankara 
har ett nytt kort. La Voz de Tolima har också sänt någon en vim
pel senaste månad. Och så till de anlända QSL:en....,
Upp till plats No 5 har Stiga Fernström klättrat med följande 
fångst: R Djibouti 478o kort på 8 dagar, R Tananarive 5ol6, 
brev och frimärken, samt R Cotonou 49oo, dito. 157 + 94 = 251
7 .Heijke Tallroth : VOA KNBH och R Sutatenza . 156 + 93 = 249

9. Bortel Johansson har den snälla posten i Hardom kommit ihåg
med QSL från R Cultural 9668 kort, La Voz de Cali brev & vimpel 
samt R Progreso 9362 med brev. Det räknas ! 153 + 94 = 247
10. Torre Ekblom fick brev och överföringsbild ( kanske menad
att sätta på rxsen?) från R Pacifico, Cali. 154 + 9o = 244
11. Bo Svennas' skörd är som vanligt fin: Angmagssalik Radio
757o, R Yaounde 4975, R Cultural 9668, R Inter-Africa 9444 och 
ABS Nairobi 4934. 138 + lo3 = 241
16. Harri Torppa har låtit höta av sig igen efter en (Militär-) 
paus på ett år. Somsvar på dina frågor: UN stations räknas skilt 
och VOA Rhodos är samma som VOA Courier. NYA QSL: GBR 17685,R Malaya 72oo, UN KNBH 9515, UN MAN 1196o, UN PHI 1179o, Eesti 
Radio 6080 samt följande Ibra; Ita, Fra, Fin, Den och Ger.

114 + 65 = 179
17. Timo Lehtiö redovisar TBC 5o5o, fb s 6ol8 och R Popular iVenezuela på 953o. lo4 + 72 — 176
22. Bengt Söderholm: MSF, RRI, FEN, SABC Paradys och TIFC.

§3 + 65 = 158
24. Göran Eklund i Dagsmark har igen många nya: ELWA 4771,
WTAN 9435, R Mauritanie 6o45, R Saigon 7265 och RRI Djakarta
9865. 94 + 61 ZZ 155
25. Sven-Erik Wiik: NBS 499o och SABC 258oo. 91 + 63 ~ 154
28. Sten LundbErg: R Mauritanie och IBRA Ger. 91 + 56 - 146
32. Kalevi Mervasto: R Globo 82 + 52 = 134
34. Jukka Kivi: TBC, SABC Paradys, R Diamang. 75 + 53 - 128
36.
Int

Jan Pettersson: R Alger, RAE, UN 
erafrica. World Fair Radio räknas

GEN, AFRTS 
inte .

LA,
8o

BRF 
+ 47

och R 
= 127

4o.
RTF

Göran Cedercreutz: SABC 1523o, R 
62oo.

Tirana 785o kort 
71 +

, SWF och 
46 = 117

51. Anders Nygård: R Nederland 974o. 64 + 44 = lo8
54. Pertti Äyräs: NHK 15235. 62 + 44 — lo6



58. Björn Sacklen har varit flitig: VOA HON, VOA/BBC, VOA COU,
R N Zealand, R DDR, R Angola och R Baghdad. 59 + 44 = lo3
59. Lars Österberg i Perus skriver att SWF fortfarande svarar 
med brev fast de medsänder ett vykort. Kortsvar har dessutom 
Eesti Radio 6080, WDR 6o75 och VOA MUN 7265 sänt . 65 + 37 = lo2
63. Hans-Erik Söderström har fått IBRA Grekland. 57 + 37 = 94
66. Mårten Wikström: R Alger, EM Nacional, Radio Inter-Africa 
och NDR. 53 + 37 = 9o
74. Ulf Mattsson har fått kort från WRUL 48 + 37 = 85
79. May-Britt Holmberg: Kort från Deutschlandsender 6115 och 
WDR 6o75. 45 + 3o = 75
83. Pehr-Olof Schjölin: AIR 1171o, RAE 11345, RNE 9585, R Romina 
11937, r Andorra 5972, R Mos c ov/ 961o, HCJB 15115 och slutligen 
Kol Israel 9oo9. . 35 + 32 = 67
87. Lars Wenman; R Budapest 9833 och WRUL 1522o. 38 + 28 = 66
88. Calle Ehlers; Radio Teheran., 39 +. 26 = 65
89 Lars-Ingmar J ohansson i Mariehamn har utökat sin samling med 
IBRA Ger 9275, R Nederl. 15425 & VOA COL 1512o. 4o + 25.= 65
9o. Leif-Håkan Sundman: VOA MUN, 34 + 26 - 6o
93. Mats Wiklund: EBS, CBC och R Nederland. 35 + 24 = 59.
95. Ingmar Svedberg hälsas hjärtligt välkommen i vår skara.
Bland hans bättre QSL märks bl.a, NHK, R Australia och HCJB.
Men hur är det egentligen, fanns det kanske fler mellanvågs- 
verifikationer i högen än detvå jag plockade bort,. nämligen 
Radio Bremen och Sender Freies’ Berlin. Om ej, : 33 + 23 = 56
Ja, det var det lilla som denna månad kommit in. 117 namn. finns det 
sammanlagt på listan. Är det faktiskt så illa ställt, att endast 
29 av dessa har fått några QSL, eller beror det kanske på lättja? 
Skallvi komma överens om att till jubiloumsnunret sänder alla in 
sin lista.över nyanlända QSL ?
Bertel Johansson undrade i sitt brev om brevet han fick från 
Radio Progreso på Cuba kan räknas som verifikation, då han inte 
förstod de första meningarna i brevet. De löd;
"La estación que Usted recibó en 9362,5 kc. es nuestra planta de 
onda corta cobo que transmite con una potencia de 1 kW........,
För att ni andra som kanske också har svårigheter med spanskan 
lättare skall kunna avgöra om ert svar faktiskt är en verifika- 
tion kan ni jämföra mod den här översättningen:

Staionen som Ni hörde (egentligen ”mottog"), på 9362.,5. kc/s 
är vår kortvågssändare COBO som sänder med en styrka av 1 kW. 

Alltså en fullt .acceptabel verifikation!
På återskrivande och 73; B o b .

O B S  O B S  O B S
SKICKA MASSOR AV BIDRAG TILL DECEM- 
BER NUMRET = Klubbens Jubileumsnr  
FÖRE DEN lo.l2 BÖR BIDRAGEN VARA RED. 
TILLHANDA.  KOM IHÅG/ FÖRE DEN lo. 12.



G M T 

Albania 

Andorra 

Austria 

Azores 

Bulgaria 

Germany 

Iceland 

Monaco 

Norway  

Spain

Sweden

USSR

Angola

Belgian Congo

Cameroon

Cape Verde 
Islands 

Ghana

T_I_P_S

Europa G M T
Radio Tirana på 7850 kc/s =38.20 aeter har arabiska kl.21.30-22.00 
ORK 4 + svag fSB (GE)
Radio Andorra på 5972 Fc - 50.22 meter kl.21.00 ned fint musik
program ned crk 4 + cvrarm (GE)
ÖRF hörd en kväll kl 22.50 med "Barnbina" på fq 9665 kc=31.04 meter 
med qsa 3 ork 3 + bcqrm (GE)
Ponta Delgada CSA93 på 4865 kc har trevlig musik kl. 20.30.Hörbarheten
nedelmåttlig + den sedvanliga cwsn (SE'"’)
Radio Sofia pä 9700 kc= 30.93 meter hörs perfekt ned engelskut
sändning 01.00-01.30 .ORK 5 OSA 5 HIL (GE)
Südwestfunk hörd intill 15.30 då radi o Ilos: ow startade.7265 kc.
qrk 2 qsb+qrn+bcorm (GCjLC)
WDR 6075 kc, hord med underhållningsnusik 1,.00-19.30 med qrk 4
+ svag qsb (LO)
America Forces et ork sänder nyheter bl.a . 20.00 pä 5470 kc 
qrk 3 + cw (SEr?)
TFJ på 12175 kc hörd med snack med qrk 3 + qrn,qsb. Sändningstid 
20.00-21.00 enligt tipsgivarna (Lejd:;)
Radio Monte Carlo hörd 22.00 ned"jättefin"vastkustjazz på 7140 kc. 
qrk 4 qsa 4 +slight qsb (GE?m.fl.)
NRK med sandare i Fredrikstad pä II85O kc =25.32 meter hörd med 
qsa 4 klockan 11.00 (lIF')
La Voz de Leon , FFE5 på 6933 kc med värdigt spanskt program kl.20.30 
qrk 2 (SE\l)
La Voz de Valladolid EFE1 på 7005 kc har sign off 00.10 med anrop
och "begär rapporter pä svenska? tyska, engelska,franska och spanska. 
qrk 4 c sa 4 (SEF)
Fadio Mediterraneo i Valencia. 6995 kc med snack 21.30 ned qrk 4

(SEW )
Radio Alicante på 37.7? meter hördes en kvull klockan 20.30 med 
"in the mood" och därefter spanska melodier qrk3 + cw (PÄ)
Radio Sweden hörd med engelskutsändning k].20.30-21.00 ork 4-5

(Lö)
Eesti Radio hörd med lätt musik 11.05 pä 6080 kc.qrk 4 (IIS)

Afrika
Radio Clube de Angola brukar hörae alla dagar med qrlc4.Fq är 48. 9 kc 
=6l.6l meter .klockan ar då 18.30 (ULl)

   Radio Congo Belge hörd med afrikanska rytmerkl.19.30 på 9380 kc. 
qrk 4 (US)
Fadio Douala på 6115 kc=49.06 meter kl.19.30 med snack pä arabiska 
qrk 3 + b c arm de ladio DDE . (GE)
Radio Barlavento på 3960 kc-7%76 mete., hörd med treviigdansmusik 
bl .a. Cole Porters i:Fight and Day" .Uret var 33.00 qrk 3-4 + cw

(GE)
Ghana Froadcasting Service hördes en kväll med fint Rock'n Foll 
program pä 4915 kc qrk 3 +cw (GE)



Kenya:

Liberia; 

Libya 

Marocco

Mozambique

Rhodesia 

Senegal 

Somali

South 
Africa

Tanganyika 

Uganda;

Australia

Burma 

Ceylon 

Eawaii  

India 

Indonesia

African Broadcasting Service Nairobi hörd med BBC-news 1600 på 
4934 kc Zff”2 med qrk 2 + qsb

(Dahlberg QTH Hadramaut )
C&W VQ7LO 4885 kc åhörd kl. 18.30 qrk 4 +cw (SE’;)
ELWA hörd med arabiska kl. 18.30 pä 11800 kc.Hördes med qrk 3-4

(HS)
Radio Tripoli på 6140 =48.86 meter hörd 20.15 "native music'1 
qsa 3 qrk 2-3 + beam .Anropet lyder " Euna Tripoli "

(GE)
Radio Inter Africa på alla IBRAs vågländer efter det IBRA har slutat. 
Programmet består av musik och reklamer på arabiska, svenska, tyska, 
engelska och franska och stationen ber om rapporter. QRK 5 QSA 5

(sm)
Radio Clube de Mocambique hö: des den ll/lo med SBKss specialprogiam 
kl.20.45 P& 4925 kc=60.91 meter.qrk 3 +qsb + cw (GE)
Hörd även på 4829 kc ( CE7BU ) med musik 17-30 qsa 4 qrk 4 + cw

(SF')
Lusaka ZQP ,4826 kc har höxts bra kl. 18.00 trots cwqrm.

(s d.:)
Radio Mauritanie på 6045 kc =49*63 meter hörd med arabiska kl. 22.30 
med qrk 3-4 qsa 4 + qsb GE)
En Somalistation som av anropet att döma troligen är Badio Somali 
hördes med engelskt program och qrk 4 till kl. 16.30 på c. 4735A kc.

(Dahlberg, Hadramaut)
SABC har en flitig tipsgivare enligt följande?

4810 kc kl. 19.00 med nyheter på engelska qrk 4 
4895 kc kl. 19.00 meu nyheter pä Africans qrk 4 
25800 kc kl. 11.00 qrk 4
Springbok Badio 3356 kc med musik 19.30 med qrk 3 + cw

(SEVf)
TBS hörd en kväll med Önskeskivor till sign off 19.45 P& 5050 kc 
qrk 3 +cw (S’.TE)
Uganda Broadcasting Service på 5026 kc hörd kl. 19.00 qrk 3 + cw

(SE’0
Asien och Pacific

Australian Broadcasting Commission har avlyssnats på 11710 kc och 
på 15160 kc klockan lj.OO och hörbarheten var tillfredsställande.

(HS)
Burma Broadcasting Service 7118 kc kl. 14.30 med engelskt program som 
mest bestod av musik.Nyheter 15.00. qsa 4 qrk 4 qsb (SE!7)
Com.Serv. of Badio Ceylon hörd med lätt musik bl.a. "Calypso Italiano" 
klockan 14*55 på 9520 kc med ork 4 + cw (ES)
VOA Honolulu hörd med Music,USA  kl. 14.15 på 11775 kc med qrk 3

(ES)
AIR i Gauhati hörd på 4940 kc klockan 15.30 med engelskt program 
qrk 3 (SL1.'/)
RRI hörd med engelska kl. 19.00 på 11770 kc .Börs med qrk 4 
+ be de BBC. (HS)
Surakarta YDG 4880 kc sänder nonstop dansmusik 13.00 qrk 3 + cw

(s::.:)
Palembang YDK 4855 kc kl. 14.00 västerländsk musik med inhemsk 
sang.qsa 3 qrk 3 +cw (SB ')

Tipsgivarna ansvarar för sina tips.Skriv tydligare koncept så uppstår inte misstag.



Iraq  Radio Baghdad bjod en dag pa orientalisk musik klockan 16.00 på
7I8O kc med ark. 4 (ö, V,')

Japan Nippon Hoso Kyokai hors varjv raoogon fint på 21620 kc,engelskt program
r. cUiBAS. pro ¿vi cini kan också avlyssnas på 17”55 kc där hörbarheten är sämre. [UM,SEW)
Far East Network på 11750 kc hörd mod "The Latest News " kl. 12.00 
Starkasto stationen pä bandet .

(Dahlberg , Hadramaut)
Kashmir Eadio  Kashmir ¿ —  O ko i:-..v kl. 15..00 her il andsmusik och nyheter pä

engelska kl. 15 = 30 c:.-:a 2-3 ork 3 + c-,7 (SEY')
Korea KBS HLKA på 9640 kc = 31.12 meter har engelska kl. 14.00 och

South franska 1/1.30 qsa .;--3 qrk 3 Ebccrm (GE)
Libanon LBS hörd vid mod arabiskt prgram pa 8C36 kc qrk 3 qsb + qrn

Stationen har prr,;, -0:1 på o- rclska k: , 15.OC-l6.00 (LÖ,GC)
Malaya Radio Malaya på 7200 kc Lord kl. L,,30 med YOAss jazzkoncert kl. 15.00

med musik av Victor Sylvester. Close down kl. 15.30 (GE)
New Caledonia Radio Noumea. 6055 kc hörd en morgon med musik 07.30 och

nyheter Gc.OO med ork 2-3 +cw + bcqrm (SEY.‘)
Pakistan; Radio  Pakistan kan höras om kvällarna, på 11674 kc och 15I0O kc med

både schlagers och jaza. Hörbarheten är i regel qrk 4 (HS)
Philiphines Far East Broadcasting Company med tost på 11920 kc kl. 14.15

qrk 4 +bcqrm (HS)
VOA Northern Luzon hörd mod "Poport from Lmorica" kl. 12.00 
på II79O kc ,;o,d qrk 3 (GC)

Ryukyu VOA Okinawa mod engelskt program kl. 12.00 på 71oO kc mod qsa 3
Islands  (SE"")

Thailand Radio Thailand hörd mod news in Thai 11.30,nows in Chinóse 11.45»
Call pä engelska kl. 11.45 och 11.57. OLE 3 + EC0TH
Radio Thailand hörs också nod home service klockan 13.00 på samma 
frekvens med ror 4 Anrop på ..ngelska kl.15.00

(Ett flortal medlummar)
Vietnam Radio Hanoi kl. kk/5-h «45 engelska mailbag kl.15.39 ondast sönd.

North 9940 kc = 30.18 meter qsa 3-4 qrk 3 + qsb (Ck)

Brasilien Radio Dragao do Mar pä 4775 kc frän 22.00 meu dansmusik qrk 3 + cw
(GE)

Radio Guaruja på 5585 ke med nyheter 00.30 Och därefter dansmusik, 
qrk 3 + cw (SEE)
Radio Panamericana mod snack kl. 00.00 på 15135 kc qrk 3 + bc

CHS)
Canada Dominion Observatory CHU på 7335 kc d~n 21.10 med tidssignaler 

varjo minut qsa 2-3 + bcqrm de en rysse. (GE)
Colombia HJFV Radio Neiva mod jo z och c i gare t tr oklam kl. C’3.20 på 48/5 kc 

med qrk 2 +cw (GE)
HJPM Transmisora Caldas pä 5020 kc har program på engelska kl.
04.45-05.00. qrk 3-/ +cw (GE)
Voz de Bogota EErE po /gcO kc hörd mod tal 03.00 med ark 3 qsa 3 
+cw+qrn (£E")

Costa Rica Faro del Caribe TIFC p* 9̂ 45 kc med operamusik 01.15.qrk 3 + cw efter
oi.30 + be de Dueteche ‘.olle. (SE')
4 adi o Casino nå 5 -60 kc mod musik efter 05.30 qrk 2-3 + bccirm + qsb

(GE)



Doninican HI4T hörd. på 5970 kc ned. bl.a. "Nel blu dipinto di blu" med qrk 4 
Republic  +qsb (GE)

Ecuador; HCJB hörd på 30.78 meter på svenske, en söndag kl. 09.40-10.00,
Be spelade bl,a. "Herren jag längtar","En indian" . OFK 3-5

n.fl.)
Guatemala  Radio Nuevo Mundo hörd 04.50-05.25 på 5990 kc med fin musik

qrk 2-4 (P-'i)
Radio Cultural med "Hour of Decision kl. 03.30 på 9 kc med 
qrk 3 +bccrm (GE)

Guiana  Radio Cayenne på 6125 kc kl. 00.00 med "Freddy" qrk 4 +cw
(GE)

Haiti Radio Commerce 4VB t 5980 kc ned snack pä franska kl. 02.15 qrk 4
(SE'")

USA WWV på 20000 kc kl. 16.40 ned rrk 4 + q. b (GE)
AFRTS i Los Angeles över KCEE hörd med dikterade nyheter ol.05 på
17S50 kc med qrk 3 (GC)
VOA över KNBH hörd ned "Report from America" 14.00 på 11740 kc
med qrk 2 (GC)
VOA över WGEO hörd med program till Jugoslavien på 17780 kc mod 
qrk 3 (GC)
VOA över WLWO hörd med ”Report from America" kl.22.15 på 17795 kc
med crk 3 (GC)

11750 kc med qrk 3 kl. 20.30.
(GC)

WRUL hörd ned Elvis & Co  

på

YVON 4790 kc 01.20 qrk 2 +CWYVMF 48OO kc 01.45 qrk 3 +CW
YVKF 4880 kc 02.. 10 qrk 4YVKR 4920 kc O4.3O qrk 4 fs0+

YVLK 4970 kc 06.00 qrk 4 +cv;
YVMQ , 4990 kc 03.10 qrk 3 +CW
YVMZ 9530 kc 23.45 qrk 2 +bc
Programmet hos samtliga stationer bestod av musik uppblandat med
reklamer för cigaretter m.m. (GE)

Tips-red har ordet,
Tack för tipsen.På senaste tid har röster höjts för att tipsen skulle ordnas i 
tidsordning,såsom de för ett par år sedan. Vid ett större DX-möte som nyligen 
hölls i Stockholm var den allmänna åsikten att alla klubborgan borde ha tipsen 
i tidsordning. För att detta arrangemang skall bli möjligt i Attention fr.o.m. 
decembernumret ber jag alla tipsgivare att färdigt ordna tipsen i tidsordning 
enligt följande modells
20.10 GMT Finlands Rundradio hörs utmärkt med nyheter på svenska.

Sign off med Nationalhymnen kl. 20.20A Frekvensen är 557 kc 
=539 meter CRK rSA 5 M L

22.00 Finlands  Rundradio  hörs  till  sign  off  med  trevlig  musik.
845 kc= 355 méter QEK 5 OSA 5 M L

Lämna åtminstone en tom rad mellan tipsen för det är lite svårt att få med alla 
tips om tipslistan har formen av en roman ,och den också otydligt skriven med 
en trubbig penna och hela härligheten prydd med otaliga rättelser och tillägg. 
Hoppas bara att rapporterna inte ser ut som tipslistorna.       Heijke

Venezuela



G.M.T (Saxat härifrån och. därifrån)

Afghanistan Radio Kabul hörd pä den nya fq 6005 kc/s. Sign on 12.30 till 
sign off 17.30 eller 18.00. Engelska l6.4O-i7.OO ned nyheter 16.45.Nyheter 
på persiska kl. 17.00 och på pushtu 13.30 , 15.00 , 16.00 . (WRHB)
Iraq Radio Baghdads foreign service har nyligen flyttat frän 6188 kc till 
6030 kc.Pöre klockan 13.00 sänder de home service programmet.13.00-17.00 
Kurdish ( också 3297 kc ) , 17.00-17.30 Urdu ( emellanåt också 3297 kc ) 
17.30-18.00 Persian , l8.00-l8.30 Turkish , l8.3O-i9.OO Frech , I9.OO-I9.3O 
German , 19.30-20.00 English och 20.00-21.00 Aräbic hone service para- 
lellt med 908 kc och 7180 kc. (’YRHB)
Paraguay Kortvågsstationerna i Paraguay opererar enligt följande:
ZPA5 Radio Encarnación ,Encarnación 5985 kc ( 3 k?/) 14.00-18.00,22.00-04.00
ZPA10 Radio Paraguay ,Asunción 6025 kc (l) 12.00-17.00
ZPAö Radio Guaira , Villarrica 9735 kc (l) 13»00-04.00
ZPA3 Radio Teleco ,Asunción 1185O kc (1.5) i9.OO-C4 .OO ,Sun I4.OO-O4.OO
Radio Nacional , Asunción planerar en 50 kW sändare pä 11945 kc
ZPA7 Radio Guarani , Asunción 15210 kc (l) 22.00-02.00 (V/RHB)
Burma Burma Broadcasting Service (BBS) Rangoon använder f.n. följande fq 
på kortvågs 4795 kc (XZK2) , 6035 kc (XZK3) , 9540 kc (XZK5)+7a?fakme<i>eS4  ̂
output på 50 kV/.Sändningstiderna är följande: 955 kc 00.00-17.00 ,4795 kc 
00.00-04.00,10.00-17.00 , 6035 kc 00.00-10.00,7125 kc 00.00-04.00,10.00-17.00 
9540 kc 05.00-10.00 (WPJB3)
Philippines The Peoples Station ,Manila anonserar följande frekvenser
6170 kc och II84O kc/s . De andra frekvenser tysks vara inaktiva (9570/9^15 )

(v/ebh)
Vietnam (North) Radio Hanoi sänder nyheter på engelska kl. 15.15-15.30 - 
och nyheter på engelska i dikteringshastighet 15.45-1^.10 på 1155 kc.

07RE3)
NYTT LAND Tunisien : Radio Tunis kommer att börja sända, med 50 kW pä

16,25 och 49 metersbanden i början av 1959»Sändningarna, som 
riktas not Nordafrika och Främre Orienten 9blir på engelska, 
italienska ,franska och arabiska.Detta enligt stationens 
direktör. ( SCDX/Etersvep )

Angola Radio Clube do Congo Portugués, på 6135 kc till sign off 20,30 
Stationsorten är troligen lu?.nda och inte Camora som tidigare angivits.

( DW/Etersvep)
Mozambique Radio Zambesia på 3405 kc kallas en sändare , som används för 
inhemska program.Don tillhör Radio Clube de Ilo9ambique och har hörts söndagar 
till 19.00 .... ( DW/Etersvep)
WRHB = World Radio Handbook Bulletin 
Etersvep organ för Swedish Allround Radio Club

N Y T T  I E T E R N



Vintern närmar sig med storm steg och MV-kondsen har börjat åter
vända. Visserligen är mellanvågen täckt av ett sprak nattetid, men det 
hindrar inte att det hörs en och annan sydamerikanare. På kvällarna 
hörs det en och annan vanlig spanjor här och t.o.m. någ<?n ovanlig sådan 
kan dyka upp ibland.

Till denna gång har det kommit rikligt med tips för vilka jag får 
tacka bidragsgivarna. Men främst får jag ändå tacka Sven-Olof Dahlberg 
för den artikel, som han knåpat ihop där nere i trakterna av Röda havet. 
Jag överlåter ordet åt dig, Sven-Ol of.

"IDENTIFIERINGSBEKYMMER"
"Om det finns nån som vill öva upp sig i att identifiera stationer 

där man tappat bort anropet på grund av QRM eller störingar så sänder 
jag här in ett litet bidrag till Attention. Jag tar med ett ganska detal
jerat program och utelämnar alla namn så när som på ett eller ett par 
bokstäver. Annars är det nog en sån station som ni därhemma i Finland 
helst inte skulle tappa bort anropet på. Här nedan följer litet program
detaljer, som avlyssnats pä c:a 247 meter mellanvåg. (G.M.T.)

18.15 Local news reports.
18.15 Pootball.
18.17 Visit of Canadian Navy ships in the harbour.
18.22 Max shade temperature 91o F
18.23 Hunting Clan Airline (Reklam).
18.24 Items for sale:

Cars for sale: A 46 - 5o Z„
Opel Olympia 55 2.

18.28 Dance of the bars in _____ n officers Sports Club.
18.29 Horse Race in K________ r 3.3o PM Saturday November 1st.
18.30 Next Seashow Service, British First Lady of Rock n'Roll TV 

Star. The October 25th 26th performances Khormaksar.
18.32 Cinemas; Astor: The Market in Women.
18.32 You are tuned to the ,K______________________ r. The time is 32

minutes past nine.
18.32 Golden top.
18.38 Orange blossom.

Med hjälp av program detaljerna och uppgifterna, skall det gå a tt 
räkna ut vilken station det är fråga om. Den, som sänder in den bästa 
lösningen till MV-red. (Före den lo.12.1958) skall när jag får hands 
namn och adress ha att vänta en souvenir på posten (En liten sak, nå n-
stans ifrån) som en liten lön för besväret.

Med vänlig hälsning 0H6NL/MM
Medl. 13".

Red: Stig-Olof Fernström Skuru station Box 17
MV-HÖRNAN



Tack skall du ännu en gång ha för sitt bidrag Sven-Olof. Jag hop
pas nu, att många skall skicka lösningarna till mig. V

Och nu över till tipsen.
Bidragsgivare denna gång: SEH=Sven Erik Hjelt, LL=Leif Lehtonen och 
SOF=undertecknad.Alla frekvenser i kc/s Alla tider i  G.M.T.

"Jag var först 1958-59"611 AFN Nürnberg kl. 21.oo med QRK 3 /SEH/
62o Belgien 19.15 3-4 /SEH/
665 AFN Kaiserslautern 19.15 3-4 /SEH/
683 RIAS 19.00 3 /SEH/
746 Hilversum I 18.3o 3 /SEH/
8o9 EAJ1 Radio Barcelona med underhållningsprogram 23.45 QRK 3 /LL/ 
899 RAI 2o.oo 4 /SEH/
926 Belgien 19.15 4 /ZEH/

llo6 AFN Stuttgart 19.oo 4 /SEH/112o YVMF Ondas del Lago hörd med snack o2.15 med QRK 2-3QRN /SOF/ 
1124 EAJ15 Radio España ? hörd 23*2o med QRK 3 /^L/
1133 EAJ28 Radio Bilbao med snack 23*4o QRK 3 /LL/
1142 AFN 22.55 QRK 4 /LL/
116o RTF 19.00 5 /SEH/
1169 Radio Renascenca med schlagermusik bl.a. Frankie Laine 23.o3den 6.11 QRK 3 /LL/
1196 VOA München 18.oo 5 /SEE/1223 EFE14 La Voz de Madrid hörd med m usica de baile 23.3o 4-5 /LL/
1232 Radio Tanger med snack på arabiska 23.35 QSA 5 QRK 4-5 /LL/
1259 VOA Courier 19.3o med 2-3 /SEH/1268 Radio Novi Sad 19.5o 4 /SEH/
1331 RAI 20.00 4 /SEH/
1358 Radio Bremen 19.00 3 /SEH/
1394 Graz I 17.45 4 /SEH/1394 AFN med nyheter och close down 00.15 QRK 5 /LL/
14o3 EAJ48 och EAJ11 hörda med close down 00.15 QRK 3-4 /LL/
1439 Radio Luxembourg 18.00 4-5 /SEH/
1475 Wien I 17.45 3 /SEH/1538 SWF 18.30 3 /SEH/
16o2 Bayerischer Rundfunk 19.3o 3 /SEH/

"Hört från Europa"
529 Beromünster 2o.o'o 4 /SEH/
548 AFN 21.00 3 /SEH/
556 R.Kossuth 2o.3o 4 /SEH/
791 VOA Salonika 2o.oo 3 /SEH/872 AFN  Frankfurt 19.3o 2 /SEH/
9o4 Freiheitssender 9o4 2o.3o 4 /SEH/1016 SWF 18.3o 4 /SEH/

1466 Radio Monte Carlo 17.3o 3 /SEH///MV-QSL//
May-Britt Holmberg meddelar följande nya: BBC 881, Deutschlandssender 
881, RAI 1115 och Eesti Raadio lo34.Sven-Olof Dahlberg har erhållit QSL-kort från Sveriges Radio på 1178 
med anteckning på kortet att stationen avlyssnats i Kuwait.
Leif Lehtonen kommer dragande med R.Prag lo97 med 2 kort och foton,Be- 
romünster 529 med nytt blått kort, SFB 566 och DDR 557 båda med kort. 
Göran Eklund anmäler: NDR 971» Belgien 1511» Radio Bremen 1358, Hilver- 
sum loo7 och Radio Prag lo97 samtliga med kort. NDR och Prag skickad 
dessutom broskyrer och tidningar.Daniel Söderman har fått Radio Eireann 125o (5kW) med brev samt kort 
från La Voz de Madrid 1223» EAJ24 Radio Cordoba 1367, Cairo 1142 och 
VOA Okinawa 1180.Hans-Erik Söderström rapporterar att han fått Eesti Raadio lo34, Deut 
landssender 782 och NDR 971.Lars Österbergs skörd omfattar denna gång R.Novi Sad 1268, Budapest 1 
Berliner R. 611, Bucarest 755+vimpel och Warszawa 737 +brev och FDC. 
Alla dessa med kort. Till nästa gång Best 73' Le Stiga



Hello Igen alla PTTare! Den Lör gången har det regnat In en hel 
fina saker,bla. Tips oeh adresser.Men vi börjar väl ändå ked QSL:en.

1: På den här platsen hittar vi fortfarande Anders Nygård 
med två nya QSL,nämligen:PTT Oslo och PTT NairobilJJJ

27 + 25 = 52
3: Göran Eklund med hela 5 (fem) nya QSL: PTT Telaviv,PTT Brusselsj 

R.Corporation of Puerto Risro , PTT Stockholm samt B.P.O.
18 + 18 = 36

Det hör var alla QSL men nu kommer adressernaj
PTT Amman:Ministry of Posts,Telegraphs & Telephones, Amman,JORDAN.
R.Corp.of Puerto Rico:Radio Corporation of Puerto Rico, P.O.BOX 
3746, San Juan 18, PUERTO RICO.
PTT Damascus:Minisere des Communications,Direction gener le des PTT, 
Damascus, U.A.R. (Syria)
PTT Brussels:Regie des Telephones et des Telegraphes,42 Rue des 
Palais,Bruxelles, BELGIUM,
PTT Nairobi: Cable and Wireless Limited, P.O.BOX 777,Nairobi,KENYA.

Adresserna var utifrån Göran Eklund och Anders Nygård. Tack för dem 
och så får vi väl hoppas på lika &myki" nästa gång! 
Vet någon adressen till Sa int Lys Radio,FRANCE??? så voro RED. 
mycket tacksam, TACKI
Så till Tipsen!
PTT Damascus: 14 mc/s kl.15.00 Med test.
Oslo PTT: 19910 kc/s kl.19.42, QRK 3-4,Ann.in English.
American T&T. Oakland; 22800 kc/s,kl.21.20, QRK 2-4.Ann.in English.
PTT Damascus:14800 kc/s,kl.16.35, QRK 4-5. Ann.in English.
PTT Alger:6800 kc/s,kl.21.15, QRK3-4.
PTT Curacao: 19800 kc/s, kl.20.50, QRK 2-3. Ann.in English.
PTT Beiruth:12300 kc/s,kl.}.4.10, QRK 3-4. Announcement in Fronch.
PTT Johannesburg:24000 A kc/s kl.16.35, QRK 2-3.
PTT Hongkong: på27550A kc/s den 18/11-58 kl.08.47. Ann.in English.

Tipsgivare:Anders Nygård,Sven-Olof Dahlberg och Christian Schröder.

"PÅ KUSTFRONTEN INTET NYTT" VARFÖR????????????????????????

F L Y G R A D I O
Denna spalt kommer att bestå endast av tips utå vår trogne"medarbetare" 
SVEN KOCKBERG! Tack Svena fö de många tipsen,Tack.
Copenhagen, Air Radio ,kl.17.45 GMT,QSA 5,
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J E N S E N S  T I P S C O C K T A I L

French Sudan Radio Bamako 4835 kc=62.05 meter med snack på franskä till 20.00‘0ch därefter anropet som lyder : "Ici Banrako , 
Radio Sodan francaice" QSA 3 CWQRM
Senegal; Dakar Ptt station på 23750 kc =12,63 meter QSA 2-4,CV/
Argentina LRA 15345 kc 22,45-00.00 French and English to Europe. 
OSA 3 BCQr m,
Colombia HJLB La Voz de Tolima 6040 kc hörd en natt med populära 
sydamerikanska rytmer kl,03*45 med QSA 4
HJKJ Emis.Nuevo Granada,Bogotá 6160 kc med dansmusik 04*15 med Qsa 3-4
Radio Sutatenza 6075 kc med tangos och andra danslåtar före 23*15 
då boletin d'información sändes.23*00-00*00 katolsk mässa. 
Haiti Radio Haiti 4VHW.7 ,6200 kc 48,30 meter hörd till 00.00 
 med dansmusik och reklamer för Palmolive tvål QSA 3 bcqrm
Venzuela Radio Cultura YV‘ . 5030 kc 02.00-02.30 med dänsmusik 
och reklamer för Philip- Morris'och Wilson Cigarillos qsa 3-4
CWQRM
YVKM Radio Continente .5030. kc fine 'daily .untill 07*30,nice 
latinamerican dancemusic
YYMM Radio Coro 4950 kc =60*60 meter, comercial Pepsi-Cola records, 
QSA 2 BCQRM CWQRM
YVLK Radio Rumbos med noticias 04*0,0 och därefter "Música. 
Romantica" ' QSA 4-5 cwxx '

W R H B - N Y T T

Brazil On october 27th "R.Rural de Ministerio da Agricultura" Rio 
de Janeiro ,started experimental transmissions on 15105 kc at 
10.00-20.30
USA Radiostation KGEI has returned to the air under slogan"The 
Voice of Friendship".Is on the air daily with a 50kW transmitter 
on 17800 kc ol.15-04.15 beamed to Latin America in English and 
Spanish.English 01.15-01.30 and 03,15-04.15* Address;P.O.Box 2 Belmont , California USA
Turkey A new Turkish station ,"the National Palace Exhibition Radio" 
operating on 6750 kc is on the air 15-00-21.00 daily for the 
duration of the National Industrial Exhibition in Istambul.
Mongolia Radio Ulan-Bator gives its schedule as follows? 23*00- 
02.00 10375 kc( 5kW) 08.00-15*00 On 300/6345 kc (10/5. kW)
Sweden Radio Sweden is now also radiating a Portuguese version 
of Sweden Calling DX-ers every Wed/Thurs as follows :2200 on 
11705 kc for Europe ,at 23*45 on 9620 kc & 01,45 on 11705 kc for South America



MAROCKOS RÖST SPRÄNGDES I LUFTEN 
Rabat Marocko* tisdag (AP)
Ett nybyggt radiotorn vars uppgift sfculle blivit att vidarebefordra 

"ijprocltos Röst’1 till hela Nordafrika sprängdes på måndagen den 24 november i 
luften i närheten av den algeriska gränsen»

Det nära 336 meter höga tornet hade just blivit färdigt efter sex 
månaders arbete då det vid tvåtiden på morgonen sprängdes raed starka dynamit
laddningar i Oujda i östra Marocko.

Det hade kostat 245*000 kronor att bygga det nya radiotornet, som var 
beläget endast nugoa kilometer från stadens centrum och som skulle ingått som en 
del av regeringens radionät* Avsikten var att tornet skulle trätt i funktion om 
en månad.

Längre fram var det också meningen att tornet skulle vidarebefordra 
sändningar på såväl franska, spanska som arabiska.

Tornets inträde i tjänstgöring förkunnades av kung iilohararaed V för se»
dagar sedan. Det skulle ha fått namnet Maghrebs Röst, efter unionen mellan Algeric*
Tunisien och Marocko och sändningaxca skulle ha nått fram till samtliga dessa län'

OBS. ODS OBS OBS
Hädanefter kommer alla klubbmöten att hållas regelbundet varannan 

vecka i Helsingfors stads klubbrum i Stadions östra läktare i klubbrum nummer 1* 
Mötena kommer att hållas klockan 18.30 finsk tid utom fredagen den 5.12 då tidei? 

ändras till klockan 18.45 på grund av att klubbens radioprogram kommer att ut
sändas klockan 18.00 och även numera är hörbart i Finland. fcbtena kommer även 
framledes att hållas om fredagarna.

FINLANDS DX-CUJB r.f.
Adress: P.R., Helsingfors» Finland.
Ordf.: Bob Hielm 
Sekr.t Torre Ekblom 
Redaktör: Marcus Öländer

ATTENTION
Organ för Finlands DX-Club r.f.
Huvudredaktör: Marcus Ölander* Skepparegatan 33 D, Helsingfors.
Red.Sekr.:Torre Ekblom QSL-red*: Bob Hielm
Tips-red.: Heijke Tallroth MW-red.: Stig-Olof Fernström
HAM-reds.: Robert von Weissenberg & Timo Lehtiö UKV-red.: Kaj Tallroth
PTT-red.: Christian Schröder

Ansvarig utgivare Bob Hielm* Furuvägen 20* Westend.

Viceordf.: Heijke Tallroth 
Kassör: Torbjörn Bäckström 
Styrelseledamot: Kaj Tallroth



D x - A R E !
Ni behöver kanske kom
plettera Er utrustning. 
Genom att spara regel
bundet i en sparklubb har 
Ni alltid pengar till hands.

TAG KONTAKT MED

OM NI VILL VARA MED I EN AV VÅRA SPARKLUBBAR

FINLANDS DX-CLUB r.f.
Adress: P.R. Helsingfors

K l u b b s e r v i c e :

Logg blad 10 s t ................................................................... 20:—
Engelska rapportform ulär, 25 s t .....................................  100:—
Spanska rapportform ulär, 25 st .....................................  100:—
A-Diplom (för verifikationer från  75 länder) .........  150:—
B-Diplom (för verifikationer från  50 länder) .........  120:—
C-Diplom (för verifikationer från  25 länder) .......... 90:—
Klubbmärke ...........................................................................  250:—
Medlemsavgift (vari ingår prenumerationsavgift för

Attention) .............................................................................  600:— -i år
300:— 5 o år

Luxor Ambassadör 25 %  raba tt (kontant be ta l.)........ 37.050:—

World Radio Handbook och annan tillgänglig D X -litteratur sändes mot postförskott. Öv
riga inbetalningar bör göras via klubbens postgirokonto n r 15993. På inbetalnings
kortet bör anges, för vad inbetalningen har gjorts.
Medlemsavgiften för utländska medlemmar ä r  8 IRC % å r och 15 IRC 1 år.
Även övriga u tg ifter kan erläggas med IRC,varvid 1 IRC beräknas ha e tt värde av 30 mk.



Työväen Kirjapaino, Helsingfors 1958.

H E L S I N G F O R S  

Annegatan 16

Tel. 55 6 58


