
Felhívás tagtársaínkhoz!
A  „Rádió és Villamosság" jelen számához

postatakarékpénztári befizető lapot
mellékeltünk tagtársaink példányaihoz.

Kérjük a t. kartársainkat, szíveskedjenek ennek 
felhasználásával tagdijhátralékukat, valamint az esedé
kes tagsági dijukat f. évi április 10-ig hozzánk juttatni.

Egyesületünk fönnmaradása és továbbfejlesztése 
csak akkor lehetséges, ha kartársaink odaadó munkás
ságon kivül azokat az anyagi eszközöket is rendelke
zésre bocsátják, amelyek az adminisztráció és a szer
vezés lebonyolításához múlhatatlanul szükségesek. Ennek 
egy-egy tagtársunkra eső része, évi 12. — pengő, oly 
csekély, hogy annak pontos befizetését mindenkitől 
joggal elvárhatjuk.

Akinek tagsági dija április 10-ig nem futna be 
hozzánk, attól postai megbízás utján fogjuk azt bekérni, 
de ez esetben a postai megbízás költségét kénytele
nnek leszünk a címzettre hárítani.
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Ú JA T  N Y Ú JT  EGY K É S Z Ü LÉ K , 
T A V A S S Z A L  ÉS N Y Á R O N  IS
K E R E S E T T  C I K K  M A R A D .

A d inam ikus hangszóróval egybeépített, 
5+1 lámpás, 7050-es O rion rádióhoz nem 
kell antenna sem földvezeték. Kezelése 
egy tárcsás. N incs helyhez kötve, m ert 
üzembe helyezéséhez más nem szükséges, 
m in t a villásdugóval hálózati csatlakozást 

létesíteni.

G Y Á R T J A :

M A G Y A R  W O L F R A M L Á M P A -G Y Á R  
K R E M E N E Z K Y  J Á N O S  R. T. B U D A P E S T .

HA KÉNYELMET,
E G Y S Z E R Ű S É G E T .



BUDAPEST M Á R C IU S  h ó

RÁDIÓ ÉS VILLAMOSSÁG
Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest, VI.. Andrássy-ut 48. Szerkeszti: BÍRÓ KAROLY. Szerkesztőségi órák szombat kivételével 
18—20 óra. — Telefon 158—32

A „Rddiócsöegyezmeny1 által kiküldött kereskedői Birúsag ieientése
Mint a Rádió és Villamosság az 

egyezményes gyárak felkérésére már 
jelezte, múlt év december 7-én lépett 
életbe a Rádiócsőegyezinény \z 
Egyezmény alulirt kereskedői bírósá
got delegálta az árbetartások ellenőr
zésére és szükség eselén megtorló in
tézkedések elhatározására és azok vég
rehajtására. A Bíróság a gyáraktól 
nyert felhatalmazás alapján szuveré
nül intézkedik és Ítélete ellen felleb
bezésnek nincs helye.

\ Bíróság hét tagból áll. Elnök: 
Márton Bál, tagok: Belgráder Jenő, 
Gumira László, Ellenbogen Lajos dr. 
(Dénes Testvérek rt ), Tenner Károly 
(Engel Károly cég), Zsiga Sándor 
(Erzsébetkömii Rádióbáz) és Rotter 
Lóránd jegyző.

A Bíróság arra az álláspontra he
lyezkedett, hogy a hozzáérkezeti pa
naszokat addig nem intézi el, amig a 
gyárakkal és a kereskedőegyesületek
kel megállapodva az irányelveket le 
nem szögezi Komoly megfontolások 
alapján a Bíróság február 25-én tar
tott ülésén a következő határozatokat 
hozta, melyek alapján működését ezen 
jelentés nyilvánosságra hozatala után 
hivatásának megfelelően megkezdi.

1. Az összes rádiókereskedők kivé
tel nélkül tartoznak a rádiócsőeladá- 
saikat az előirt bruttó áron eszközölni, 
és ezen bruttó áraktól bármely 
burkolt —  formában sem lehet el
térni.

2. Vz első pontban megemlített és 
kizárólag bruttó árakon történő eladá
sok alól kivételt csak az képezhet. 
ha igazolt tényleges viszonteladónak 
ad el a kereskedő. \ iszontelado az. 
aki rádiókészülékek és cikkek forga
lomba hozatalával, illetőleg előállítá

sával iparszerüleg foglalkozik és arra 
a Magyar Királyi Kereskedelemügyi 
Minisztérium vonatkozó engedélyével 
rendelkezik.

3. Semmiféle engedmény nem ad
ható; —  a ioo/o skontón kivül, a 2. 
pont szerint igazolt viszonteladónak 
sem, —  akit a gyárak a Bíróság hatá
rozata értelmében a csőárak be nem 
tartása folytán engedményének csök
kentésével hason ló kép csak io°/o kész
pénzfizetési engedménnyel szolgál
nak ki.

4. VlkatrészösszeáIIitások nem hir
det hetük anélkül, hogy a csövek, me
lyeket a kereskedő az összeállításhoz 
ad, típusok szerint megjelölve ne le
gyenek. \ I ka trészösszeá Ilit ások védett 
csövekkel együtt közös árral nem hir- 
dethetők és el sem adhatók.

\ Bíróság ezen egyhangúlag meg
állapított statútumokat elfogadta, azok
hoz magát a jövőben szigorúan tar
tani fogja és megtorol minden ezen 
statútumokkal ellenkező cselekedetet

ítéletek a következők:
1. Intés.
2. Engedménymegvonás 100/0 ere- 

j« g  kondiciómegvonással.
3. \ határozat nyilvánosságra hoza

tala a »Bádió és Villamosság -bán az 
elitéit költségére.

A Bíróság ezúton hozza a rádióke
reskedők tudomására, hogy az eddigi 
panaszokra hallgatólagosan amnesztiát 
adott, mivel az érdekeltek nem ismer
het Iák a Biróság elvi álláspontját. Ez 
amnesztia e jelentés nyilvánosságra 
kerülésének napján megszűnik.

Vz esetleges panaszok kellő bizo- 
nvitckokkal felszerelve a Biróság jegy
zőjéhez, ltoller Lóránd úrhoz (Buda
pest, V i l i ,  Rákóczi-ut 73.) külden

dők. V Biróság a panasz beérkezte 
után azonnal összeül és kellő vizsgálat 
után meghozza határozatát.

A Biróság reméli, hogy működésé
vel a rádiókereskedelemnek hasznos 
szolgálatot fog teljesíteni

A » Rádiócsőegyezmény « 
által kiküldött 

Kereskedői Biróság.

I ERICSSON cikkek legolcsóbban 
MAROSI PÁL V. Zoltán-u. 12. 

TELEFON: 147—72.

Kérje u] márciusi uiszonteladöi 
á r j e g y z é k e m e t

tti ín rlo n  L o r p c lz o n íí

DL V2 kemény gummiházba épített 
kocsonyás akkumulátor P 3.— 

EríCSSOn SLF.500 cm légforgó la P 2.50 
EriCSSOn 500 íi la potenciometer

gombbal.........................  ... P 120
EríCSSOn kopplerek 2—3—4 csöves 

gépekhez 200—2000 m. P — .90 
EríCSSOn nf. trafó 1 :3 —1:6

P 2.80—3.—

Ericsson készülékek, alkatrészek, 
diaiok stb. huzaláruk stb. 
Erősáramú specialitások.

ROTTER LÓRÁND
bel- es külföldi képviseleti 

cikkek raktára

Budapest. RáHúczi-ut 73.
Telelőn J. 35-8- 22 .

Egyesületi irodaok
VI., Andrássy-ut 48. I. em. 8.
TELEFON : 1 5 8 -3 2
Hivatalos órák szombat kivételével

18—20 órák között.
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A schner Lipói 60 éves.
Egy rendkívüli szellemi nagyság, szakmánk vezér

let-fia érle meg a közelmúltban hatvanadik életévéi. Igazi 
selfmademan Asclmer Lipót 1872. január 27-én szüle
tett Assakürtön, Xyitra mellett, egy szegény, sokgyermekes, 
jótékonyságáról messze hites családból Egész fiatal korá
ban került Pestre kenyeret keresni. Több helyen próbál
kozott, mig 20 éve- korában, mint gyakornok belépett az 
akkor még igen kis méretű Egger II és Tsa céghez, méh 
cég az akkor kezdődő elektromos ipar ullörője volt Ma
gyarországon \ kis Huszár-utcai cégnél úgyszólván az 
összes felmerülő munkakörben kiváló munkát tel jesilett 
Egész kis fizelése volt még akkor is, mikor már komo
lyabb munkakört jelöltek ki számára. Jellemző, úgy 
Aschner Lipótra, mint munkaadójára, hogy egy i/.ben 
avval az indokolással, hogy szégyenli magát ismerősei 
előtt, amiért oly kis fizetése van, fizetésemelést kéri 
Főnöke Egger elulasitva kérését megigérle, hogy senkinek 
sem fogja megmondani, mily kis fizelése van és Aschner 
Lipót ebbe belenyugodott. Egyre szélesülő munkakörében 
az akadályokat lépcsőnek tekintette.

Első nagy eredménye az oroszországi e\|>orl meg
indítása volt. V kis Egger IV és Tsa cégnél senkisem gon
dolt arra, hogy Magyarországról külföldi államokba is 
lehet szállítani. Vschner Lipói előre látta az izzólámpaipar 
halalmas jövőjét, láda azl is, hogy a magyarországi 
szükséglet kielégilése mellett munkaadójának gyára nem 
fejlödhelik oly gyors ütemben, mini azt ö szerette volna. 
Hosszas küzdelem után sikerült feljebbvalóinak megbízá
sából Oroszországba utaznia, hogy ott uj piacot keressen 
gyártmányaik számára. Az első oroszországi útja minden 
várakozáson felül sikerült, oly nagy mennyiségű megren
deléssel tért vissza, hogy a gyárnak komoly gondol okozott 
a megrendelés effektuálása Ez az ut volt felfeléivelő 
karrierjének első elappja.

Főnökei felismerték benne a kiváló képességű üz
letembert és alig 30 éves korában már cégvezető lelt 
A gyár az Vschner Lipót által megszervezett export kö
vetkeztében erősen fellendült és a gyár fejlődésével együtt 
növekedett Vschner Lipót hatásköre is; rövid idő alatt 
aligazgató, igazgató, majd ügyvezetői kinevezést kapott 
az időközijén részvénytársasággá alakult vállalatnál V szűk 
Huszár-utcai gyárból Újpestre, a mai Egyesült Izzó épüle
tébe költözött. A háború előtt Vschner Lipót volt az 
egyetlen ember, aki felismerte a kisfogyaszlásu fém
szálas izzók nagy közgazdasági és üzleti jelentőségét, a 
feltalálókat támogatásban részesítette, a gyártás szabadal
mát gyára részére lekütölle és a később megalakult wolf- 
ramszálas izzólámpa kartclben nagy gyártási kvótát biz
tosított gyárának. V fémszálas izzók —  ez Vschner Lipót 
érdeme —  Magyarországról indultak el hóditó útjukra és

gyors ütemben szorították ki a háromszor akkora fo
gyasztási! szénszálas izzókat.

Ettől kezdve az Egyesült Izzólámpa és Villamossági 
i'l Európában is elismert halalmas gyár lett, melynek 
döntő szava volt minden szakmabeli, egész Európa elek l ro
mos iparál érdeklő kérdésekben. \ vállalat fejlődése a bá
bom uláui években, melynek 1921. óta Vschner Lipót már 
vezérigazgatója, még gyorsabb tempóban folyt, érdek
körébe vonla nemcsak a magyarországi, rokon vállalato
kat, hanem Európában több halalmas gyárat létesített 
és összeköttetésének szálai az Egyesüli Államokba is elérnek 
és 1931-ben az izzólámpa világkarlel érdemeinek el
ismeréséül elnökévé választotta.

*
A vállalat tisztviselői lélekemelő háziünnepség keretében 

üdvözölték a jubilánst. A Tungsrammüvek Kulturházában egybe- 
gyiilt cca 2000 tisztviselő niegbizásából Pfeiffer Ignác igazgató, 
ny. műegyetemi tanár tolmácsolta az alkalmazottak szerencse- 
kivánatait. Megállapítja, hogy Aschner Lipót a vállalat szolgála
tában eltöltött 40 év alatt mindenkor oly eredményes működést 
fejtett ki, mely az Egyesült Izzót világviszonylatban is az első 
iparvállalatok közé emelte és mind az öt világrészben a magyar 
ipar jóhirnevét öregbiti.

Aschner vezérigazgató válaszában rámutatott arra, hogy a 
vállalat fellendülését elsősorban az alapitó Egger-család, továbbá 
Freund és később Pintér igazgatók vezetése alatt kötött meg
állapodások és szerzett nexusok tették lehetővé és ezek további 
kiépítése és fenntartása, részben kiterjesztése csupán az, amit a 
negyven év alatti munkájának eredményeként felmutathat. Ezen 
eredmény elérése is csak úgy volt részére elérhető, hogy min
denkor számíthatott tisztviselötársainak vállvetett támogatására. 

*
A magyar rádiókereskedelem és rádióipar, amelynek fel

lendítésében oroszlánrész illeti meg Aschner Lipótot és amelynek 
tagjai annyiszor tapasztalhatták nemcsak a szakember, hanem 
nagy emberi kvalitásait is, örömmel és szeretettel küldi feléje 
szerencsekivánatait és kívánja, hogy még sokáig folytathassa 
nagyszerű munkásságát a szakma, az ország, az egész emberi
ség érdekében.

ANÓDTELEP
vásárlásánál a

G O L D  P A L A B A
vagy a savmentes

EKCELSIOR PALABA
közül válasszon, mindkettő uj, szabadalmazott

paraffin beágyazással
készül, regenerálódik és a l e g h o s s z a b b  
élettartammal bir.

BUDAPEST, V , VÁCI-UT 66. TELEFON: 9 3 - 0 - 7 6
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M eghívó.
\ lláidió-V illamossági Kereskedők és Kisiparosait- Országos Egyesülete 

/. évi április hó 3-ilcán d. e. 9 órakor tartja

k ö z g y ű l é s é i
a Kovács-kávéház első emeleti helyiségében, VI. Andrássy-ut 48.

V mennyiben ezen a gyűlésen nem jelennének meg az Egyesület tagjai 
kellő számban (az alapszabályok értelmében a tagok á/3), a közgyűlést 
á p r i l i s  h ó  1 3 -é n  tartjuk meg, mely tekintet nélkül a megjelent 
tagok számára, hozza meg érvényes határozatát.

TÁRGYSOROZAT:
i Elnöki megnyitó.
2. A főtitkár jelentése.
3. V főpénztáros jelentése.
4. V számvizsgálóbizottság jelentése.
5. V tisztikar felmentése.
6- I j tisztikar megválasztása.
7. Vz uj elnök székfoglalója.
8. Alapszabá*ymó(!ositás.
9. Határozat a hivatalos lap tárgyában.
10. Esetleges indítványok.

Az alapszabályok értelmében a közgyűlésen teendő indítványok 14 nap
pal a közgyűlést megelőzően az Elnökséghez írásban benyújtandók.
A közgyűlésen szavazati joggal csak az bir, akinek nincs 14 évi tagsági díj hátraléka,

Az Elnökség.

Közgyűlés után társas-ebéd a Kovács-kávéházban, 
egy teríték ára P 1.50.

Részvételt kérjük ápr. 1-ig az irodának bejelenteni.

K é rjü k  a  b e m u ta tá s o k n á l a  
m e g á lla p íto t t  d ija k a t

Lapunk augusztusi számában ismer
tettük Egyesületünk határozatát, mely
nek értelmében, az ismert visszaélések 
meggátlás céljából, minden bemutatás 
alkalmával az első 48 órára 3 — pengő 
és minden további 24 órára 2 —
2. pengő bemutatási dijat kérünk. 
Kartársaink egy része határozatunkat 
pontosan betartotta és még ma is be
tartja, viszont még mindig sokan van
nak, akik nem látták be ennek az in
tézkedésnek messzemenő fontosságát.

Nyomatékos in felkérjük kartársain
kat, hogy határozatunkat saját ér
dekükben hajtsák végre. Ila minden 
rádiókereskedő kéri a bemutatási di
jat, nem fog többé előfordulni, hogy 
egyesek vendégeik szórakoztatása cél
jából egy -egy szombat estére és va
sárnapra bemutatás céljából kérnek 
készüléket és hétfőn azt a választ ad
ják, hogy nem felel meg. Gondolják 
meg kartársaink, hogy egy bemutatás 
pénzbe kerül A fővárosban az oda és 
visszaszállítás (4 villamosjegy) maga 
közel 1. — [lengő, az alkalmazott és 
maga a cégtulajdonos is időt tölt el 
vele és ezenkívül kalkulálni kell azt a 
veszélyt is, hogy a bemutatásra ke
rült készülék nem kerül mindig vissza 
sértetlenül, vagy egyáltalában üzle
tünkbe. Vidéken viszont előfordul, 
hogy a szomszéd községbe kell szállí
tani a bemutató készüléket.

\ bemutatási dijak könnyebb be- 
szedheté e céljából ismét kinyomattuk 
a piros bemutató cédulákat, úgy mint 
első Ízben, gumizott papíron Ezeket 
a piros cédulákat a bemutatásra kül
dött átvételi elismervényre kell ra
gasztani, igy a fél aláírásával is tu
domásul veszi, hogy a bemutatás nem 
díjtalan. Jól tudjuk, hogy a venni 
szándékozó fél nem szívesen fizeti 
meg a 3.—  pengőt, de a komoly vevő 
nem zárkózik el előle, mivel tudja, 
hogy vásárlás esetén a bemutatási di
jat a vételárba betudjuk

Egyesületi irodánk kívánságra 5° 
darab bemutatócédulát postán díj
mentesen küld meg tagtársainkn ik 
További száz példányért az önköltség 
megtérítését, 4° fillért kérjük l gyol
csait ingyen rendelkezésére all karni
sainknak az üzlethelyiségükben való 
kifüggesztés céljára egy iv nagyságú 
tábla, mely Egyesületünk ez irányú 
határozatát ismerteti

NEDELKOVITS ÉS TSA
B udapest, X. B. Jászberényi-u t 16

Csillárok, falikarok, fejhallgató, fej
hallgató-zsinórok, banándugók és 
hüvelyek, óndobozok, zsebizzók és 
kerékpársugárzók gyári lerakata.

E g y e sü le tü n k  ü g y ren d je
Egyesületünk 1932 évi február 

23-án tartott választmányi ülése az 
alábbi ügyrendet fogadta el a tárgya
lások alapjául kérjük a vidéki kör
zeteket, hogy a március havában tar
tandó ülésük tárgysorozatának első- 
pontjaként ezt az ügyrendet fogadják 
el és ennek alapján folytassák le tár
gyalásaikat.

ÜGYREND
1. Felszólalások, illetve hozzászólá

sok időtartama 5 perc. Fontos ügyben 
a tárgyalást vezető elnök engedélyt 
adhat a felszólalás 5 perccel való 
meghosszabbításához. Ezentúl csak az 
összes jelenlevők egyhangú határoza
tával lehet a felszólalás időtartamát 
5 perccel meghosszabbítani. Kín ételt 
képez ez alól az ülési tárgy, vagy 
bejegyzett indítvány előadója, ügy az 
előadók, mint a felszólalók mondani
valójukat tömör formába önteni és a 
személyeskedéstől tartózkodni köte
lesek.

2. Egy tárgyhoz csak egyszer lehet 
hozzászólni

3. Indítványok az ülést megelőzően 
legalább 6 nappal az elnöknek írás

ban bejelentendők. Ha az elnök vé
leménye szerint a szóban forgó indít
vány a tárgysorozatba nem illeszthető 
be. a teljes ülés dönt az indítványnak 
a tárgysorozatba való felvétele felől. 
Kivételesen sürgős esetekben indítvány 
az ülés megnyitása előtt 10 [Nerccel az 
elnöknek élőszóban is előterjeszthető.

4. Tárgysorozatba fel r '»» vett 
tárgyra kitérni, vagy egv tárgyróli 
vita alatt bár az ülés tárgysorozatán 
szereplő, de nem tárgyalás alatt álló 
tárgyról szólani tilos.

5. \/. ülés általában kézfelmutatással 
nyilvánosan szavaz, azonban három 
jelenlévő tag kérésére az elnök köte
les titkos szavazást elrendelni

6- Egyszer már tárgyalt ügyek csak 
mint újabb indítványok tárgyalhatok.

7. \z ülés mindenkori első tárgya 
a megelőző ülés jegyzőkönyvének fel
olvasása, hitelesítése, és a hozott ha
tározatok elintézési módjáról való je
lentés.

Orion-csengdreduKtor Type: k t i . a 
legjobb és legolcsóbb megbízható re- 
ductor. Csak 110 v. 150 voltra. Ara 

darabonként pengő 2.80. 
MAROSI PÁL ZOLTÁN-UTCA 12.
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Szigetelő ídomdaraüoK júsági megítélése Irta: B a lló  R udolf d r .
az Isola Miivek Rt. igazgatója

\z előző cikkekben leirt módszerek szabatos vizsgá
latokra szolgálnak. Igen költséges műszerek alkalmazásá
u l  csak körülményes munká\al nverhetjük azon szám
szerű adatokat, melyekkel műszakilag minden tekintet
ben helytálló véleményt alkothatunk a szigetelő anyag tu
lajdonságairól, az idomdarabok gyártásának gondosságá
ról. továbbá a szerkezet megfelelő voltáról. E szabatos 
vizsgálatok mellett a mindennapi szükséglet nem nélkü- 
lözhel oly fogásokat sem, miknek segítségével tájékoz- 
taió adatokat kaphat az idomdarabok minőségi megítélé
séről. Ilelves vélemén\ megalkotásához mindenekelőtt tud
nunk kell valamit ezen különleges ipar anyagairól és 
gvárlási 11íódszereiröl.

Ezen ipar gyártási eljárásai azon alapulnak, hogy 
egyes anyagok bizonyos körülmények közöli képléke
nyekké idomitbalókká, plasztikussá) válnak, majd meg
felelő hatásokra megkeményednek. Ma képlékeny állapot
ban megfelelően szerkesztett szerszámokban kellő nyo
másnak tesszük ki. úgy az a szerszámok üregeit teljesen 
kitölti, a beléje helyezett fémszerelvényeket körülfogja és 
a keményedés elő lel tételeinek beálltakor megdermed.

\z anyagok képlékennyé válása és megkeménvedése 
lehet i. egyszerű íizikai elváltozás, 2. vegyi folyamatok 
eredménye.

\z első csoportba tartoznak:
a) hirtelen fellépő igen nagy nyomás folytán fellépő 

képlékennyé válások, melyet ige a érdekesen használnak fel a 
fogkrémek töltésére használt óntubusok gyártására

b, a hőmérséklet emelésével és süllyedésével együtt 
járó olvadás és fagyás jelenségének a feíhasználásai7 mi
nek leggyakoribb esete a pecsétviaszk alkalmazása, továbbá 
a lömön lés, fém fröccsen tés, gyertyaipar és a természetes, 
a műgyanták, cunvakónak. biluminek. acetylcellulose 
spriktrolit) stb. anyagok sajtolásával és fröccsöntésével 

elöállitolt szigetelő idomdarabok alakitás:i.
1 második csoportba tartozik.* 

a gipsz, a különböző cementek formákba öntése, 
számos fogászati művelet, valamint a fenolok és 
krezolok. carbamid stb. elökondenzált állapotú anyagok
nak végső kondenzálása, a folyósított állapotból a formát 
kitöltő, újra nem olenszthaióvá való kondenzálása.

V szigetelő idomdarabok gyártásánál felhasználják 
mind a kél elvet. Vz olvadás és dermedés jelenségeit 
hasznosító eljárás mindinkább báltérbe szorult a vegyi 
átalakítást felhasználó eljárással szemben, mert azon kü
lönleges igényeknek, amike! a szigetelő idomdaralxíkkal 
szemben támasztanak, nem tudnak elegei tenni. Bár a 
Jrolit, Proliiul és hozzá hasonló anyagok bevezetése újra
élesztette ezen gyártási ágai, mert ezen anyagok számos 
kiváló tulajdonsága bizonyos körülirt felhasználási lehető
séget ad e készít inéin, akiiek, de nem küszöbölhették ki

1932. évi januári számunk 1576 példányban jelent meg

a metbodika alapjául szolgáló sajátságot, hogy melegí
tésre megolvadnak és igy 60— 1000 C-nál nagyobb hő
szilárdságot igénylő eseteiben ezen módszerrel készült 
idomdarabok felhasználása tilos.

\z összes követelményekéi a vegyi átalakulást hasz
nosító eljárással készült szigetelő idomdarabok elégítik ki 
\ hasznosított vegyi átalakulás lényege az. hogy bizonyos 

organikus anyagok mint a phenolok. a kresolok, újabban 
búgvánvágok formaldehiddel katalizátorok jelenlétében 
való kezelésre molekulájukban oly értelmű változási szen
vednek. hogy vizleválás közben azok nagyobbodnak sok
szorosodnak és ezen vegyi változással együtljár a fizikai 
sajátságok elváltozása is, nevezetesen a keménység növe
kedése, az olvadáspont emelkedése, a végső állapotban 
pedig a teljes olvaszt ha latlanság \z alapanyag tulajdonsá
gait cé's e.üen lehet mó ’ositani m egfeVő töltőanyagok
kal való összekeveréssel, aminek eredménye a mechanikai, 
a bő, a vegyi és elektromos szilárdság növelése, az utó
lagos megmunkálbaló-ág (esztergályozás, marás, fürésze
lés, menetvágás) biztosítása. \z ily természetű vegyi át
alakulásoknak a szigetelő idomdarabok gyártásánál való 
fel!íasználásáI b ikelizálásnnl■ 1 nőin i.iák éí ei)ből kifolyói,iff 
lerjedi el a bakelit né\ Kzen molekula nagyobbodás ala
csony hőmérsékleten igen lassan történik meg. magas 
hőmérsékleten gyorsan, miért is az idomdarabok -ajló
lába 1800 körüli hőmérsékleten történik.

Az elmondottakból nyilvánvaló, hogy a kétféle el
járás szerint készült szigetelő idomdarabok gyárláseRe 
merőben eltérő. \z anyag olvadását és dermedését hasz
nosító eljárásnál az, anyagot melegítik fel oly hőmérsék-

Vevőjét 
megtartja.

ha jó
anódie leppel

zseblámpaelemmel 
szolgálja ki.

Viciovia
gyártmányok ma jobbak, 
mini valaha voliak. -  -

Kérjen árajánlatot.

GRÁBER ÉS TÁRSA
Budapest, vii., Damjaních-utca 49.

Telelőn 3 9 1 -9 7 .
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leire (kb. 200 -2200), hogy az megfelelően folyós vagy 
legalább is képlékeny legyen és a meleg anyagot lövélik 
\agv adagoljak a hideg idomiló szerszámba, inig a kon- 
denzalast lel hasznaié eljárásoknál éppen fordítva, a szer
szám hőmérséklete magas (i<8o°) és a hideg anyagot teszik 
a meleg présszerszámba, amelyben az felmelegedve rövid 
időre megolvad, kitölti a présformát és az előrehaladó 
veg\i átalakulással olvaszthatatlauná válik. I'lzen megálla
pításból adódik egv igen egyszerű vizsgálási mód, amellyel 
könnyen megállapító, hogy a szigetelő idomdarab milyen 
módszerrel készült. Ma egy fütött kályha felülete vagy 
annak hiányában egv melegített vaslaphoz hozzányomunk 
egy szigetelő idomdarabot, akkor az első típusa meglá- 
f/vu/, a* második típusa változatlan marad. Szabatosaid) 
meghatározása a hőszilárdságnak már a laboratóriumi vizs
gálat feladata.

A tájékoztató vizsgálat keretébe tartozik még annak 
megállapítása, hogy a szigetelő idomdarab fénye az anyag 
természetes saját fénye, vagy egy vékony liakkréteg rá\ i- 
telével nyerte, avagy esetleg egy agyondolgozolt fényesítő 
munka eredménye. \ természetes fény, amely a legneme
sebb fénye az ily termékeknek, egyszerűen megállapít
ható oly módon, hogyha piszkos, olajos, alkoholos stb. 
kézzel vagy tárggyal megérintjük és újra letöröljük az 
változatlanul marad, inig az agyonmunkálással elért fény 
Idompul és nem nyeri vissza letörlés után az eredeti fé
nyé;. \ lakkrétegek oldószerükkel, szesz, acélon stb le- 
odhalók és igy, ha egy rongydarabot ily oldószerrel meg- 
nedvesitünk és azzal megdörzsöljük, a fény elfakul. \ 
lakkréteg mechanikailag is eltávolítható, amennyiben le
kaparható, sőt némely esetben film alakjában le is 
bántható.

A mechanikai szilárdság megítélésénél óvatosan kell 
eljárni, mert a legegyszerűbb módszer, hogy leejtjük, 
esetleg teljes erőnkkel földhöz vágjuk, könnyen félrevezet
het. Félrevezethet azért, mert az ejtés vagy a dobás eleven 
erejének hatása igen különböző lehet, aszerint, amint 
felületre, vagy élre esik a tárgy. Lnnék megvilágítására 
szolgáljon következő egyszerű példa: ha egy deeiméternyi 
'felületű tányérra helyezünk egy io  kg-os súlyt, úgy az 
tekintettel, hogy egy négyzetdeciméterben i o o  cm- van, 
ezen műszaki egységre eső terhelés o. i kg. Ha ezzel szem
ben egy varrótűre helyezzük e súlyt, amelynek hegve 
tompa, olyannyira, hogy o i min. átmérőjű, úgy kereken 
számítva egy cm--re eső terhelés ioooo kg . tehát éppen 
i ooooo-szerese az előbbi terhelésnek. íme ugyanazon erő 
alkalmazása esetén a kiváltott hatás 1:100.000 arányú, 
tehát a törési próbák végrehajtásánál mindég legyünk 
tekintettel a tárgy alakjára és a célra, amelyre készült. 
\ tájékoztató vizsgálat közé sorolhatjuk még az anyag 
tűzbiztonságának megítélését is. amelynek legegyszerűbb 
módja, hogy az idomdarab mintegy 1 cm vastag tömör 
darabját lángba tartjuk 1 | ércig, a kivé'e! u'á 1 annak nem 
szabad 15 másodpercnél tovább égnie.

F három tájékoztató vizsgálattal megállapíthatjuk, 
hogy a termékek milyen módszerrel készült ‘k, megfelel
nek-e a mechanikai és hőszilárdságnak, továbbá, hogy a 
fényük megfelelő-e arra, hogy felszerelésük esetén a 
fényüket állandóan megtartsák és ne veszítsék el röviddel 
felszerelésük után és igy rontsák a készülék szépségű 
F megállapításokon túlmenő vizsgálatokat esik külön-e 
célra berendezett laboratóriumokban és csak kellő szak
képzettséggel szabad eszközölni.

Rádiórendelet 
az orvhallgatók ellen

A m. hír. kereskedelemügyi miniszter 
1932. évi 74.626. sz. rendelete a rá
dióberendezéseknek Budapest székes
főváros, valamint l jpest. Rákospalota, 
Kispest, Pesterzsébet és Peslszentlő- 
rinc területén való összeírása tár

gyában.

Az 1925. évi IX. t.-c. 24. §-ában 
kapott felhatalmazás alapján a rádió
berendezések ellenőrzése céljából p .. 
dapest székesfőváros, valamin t Újpest, 
Rákospalota, kispest. Pesterzsébet és 
Pestszentlőrinc területén a rádió be
rendezések összeírását rendelem cl

Az összeírásba minden rádió vevő
berendezési fel kell venni, kivéve a 
m. kir. honvédség hivatalos (katonai) 
rádióherendezéseit

Az összeíráshoz szükséges bekkel az 
illetékes ni. kir. postahivatalok kéz
besítői díjmentesen látják el az egyes

lakóházakat, illetve minden olyan épü
letet. amely egészben vagy részben 
lakás illetve üzlet, iroda, műhely, rak
tár stb céljaira szolgál.

Az összeiróiv 1— 4 rovataiba a meg
felelő adatokat a ház (épület stb.) tu
lajdonosa (a ház felügyelője, gond
noka. intézet igazgatója vagy az épü
ld kezelésével megbízott egyén) tar
tozik a lakásszámok emelkedő sor
rendjében bejegyezni. V lakásokra vo
natkozó adatok után a házban (épület
ben) levő egyéb helyiségek, (üzlet, 
műhely, iroda, raktár, stb.) bérlői so
rolandók fel Az 5 —  17. rovatok ki
töltése a főbérlőknek (lakástulajdono
soknak. üzlethelyiség stb. bérlőknek), 
illetve ezek megbízollainak a köteles
sége.

Az adatok összeírása folyó évi már
cius hó 21-ig elvégzendő \ kitöltött 
összeíró iveket a postai kézbesítőnek 
legkésőbb március hó 25-ig kell visz- 
szaadni

Az összeíró ivek kitöltése az azok 
hátlapján található utasítás szerint tör
ténik. Mindenki köteles az Ívbe a való
ságnak megfelelő adatokat bejegyezni.

\ki az összeiróivbe tudva hamis 
vagy valótlan adatot ir be vagy az 
adatszolgáltatást megtagadja, kihágást 
követ el és 200 P-ig terjedhető pénz
büntetéssel büntetendő. \ kihágás 
miatt az eljárás a 111. kir. államrendőr
ségnek hatáskörébe tartozik.

Mindazok, akiknek rádióberendezés 
üzemben tartására ezideig engedélyük 
nincsen, de az engedélyt folyó é\i 
március hó 25-ig megszerzik vagy 
az engedély kiállítását és megküldését 
az összeiróiven kérték és ha ellenük 
rádió kihágásért eljárás még nincs 
folyamatban, a kihágási eljárás alól 
ezúttal mén fésülnék.

F. rendelet a kihirdetésének napját 
követő 8. napon lép életbe.

Budapest, 1932. évi február 29-éu.
A miniszter helyett:

Szalay s. k.
a m. kir. posta vezérigazgatója.

Marpax sülyesztett csoaljzat meg
bízható rugózó érintkezést ad, 4 vagy 
5 polusu, nagybani ára db-ként P — .25
Szállítja: marost Pál, u. Zoltan-u. 12.

Szigetelő idomdarabok bakelit é s  trolitból, 
rádió és villamossági stb. ipar részére.

I S O L A M Ű V E K
BUDAPEST, VI., ÜTEG-UTCA 28.
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A részletüzlet veszteségforrásai lrta \ F odor  M ik ló s, az Engel Károly 
részletosztályának vezetője.

Megjegyzések Rökk Gyula ur 
fenti ciniii cikksorozatához.

Nagy öröme volt a rádió-villamossági cikkekkel fog
lalkozóknak. midőn Rádió és 1 dl nnossay megindult és 
különös \olt az öröm. amikor az egyes cikkekből a lap 
iramát inegállapitlialluk. V kereskedelem kapott végre 
egv iránvitó szervei, mely a közös érdekkel, a közös célok
kal és a közös veszélyekkel kívánt foglalkozni.

V szerkesztő helyes érzékére vallott, hogy már az első 
számok egyikében, mindjárt a ma erősen viruló rész- 
leliizletlel és annak veszélyeivel kívánt foglalkozni. E cik
keket a legnagyobb figyelemmel olvastam el és az első 
örömömet egv kis csalódás váltotta fel. V cikksorozat 
ugyanis, az én meggyőződésem szerint, nem oly iránvu, 
a mel v tényleg rámutat azokra a veszteségekre, amelyeket 
a részletüzlet jelenlegi formája a kereskedőkre nézve rejt 
magában. \ cikksorozat inkább a részlet üzlet lel foglalkozó 
gyáraink szempontjait tartotta szem előtt 

*
\ rádiópiac vizsgálatánál meg kell mindenekelőtt álla

pitanunk. hogy a kereskedő az egyes gyáraktól bizo
mányba kap rádiókészülékeket és hangszórókat, azokat a 
gyárak megrendelőlevelein, vagy a gyárakra cédáit meg- 
rendelőleveleken adja el. vagy saját decrederéjére. vagy 
a gyár. illetőleg a megbízó delcrederéjére. Mi ulkél fajta 
eladás esetében az adminisztráció legnagyobb részét a 
gyárak, illetve a megbízók a kereskedőktől átvállalják és 
a kereskedők munkássága a bizományi áru kezelésén 
kívül a rendelés gyűjtésére és néhány esetben az inkasszóra 
szorítkozik.

\ cikksorozat igyekezett fe1 ölelni a részle'.üzlet összes 
szükséges ténykedéseit, de nem foglalkozott kellő rész
letességgel a oknak a veszte éveknek ismer e ősével, melyek 
a kereskedőt a részletüzlet mai. fentebb röviden ismerte
tett formáiban érhetik.

Fentiekből következtetve a veszteség lehetőségeket a 
kereskedő szempontjából két csoportba oszthatjuk és pedig 
veszteséglehetőségek oly üzletnél, amelynél a kereskedő 
delcrederét vállal és inkasszál és oly üzletnél, amelynél a 
delcrederét a megbízó vállalja.

Az a részletüzlet, melynél a kereskedő a delcredere 
egv bizonyos hányadát vállalja magára jelenleg a magyar 
rádiókereskedelemben nem ismeri, ezért ezen üzletág vesz
teségforrásaival e cikk keretében nem foglalkozom.

Közös veszteségforrások
Az említett két csoportba tartozó rész'.etüzlelnek van

nak bizonyos közös veszteségforrásai, melyek a következő 
tényedések alkalmával merülnek fel:

l bizományi áru kezelésénél.
.1 vásárolni szándékozó feleknél történő bemutatások 

alkalmával,
Az ügynöki jutalék kifizetése alkalmával.

A  b iz o m á n y i á ru  k e z e lé s e
A magyar kereskedő egvik legelhanyagoltabb raktár- 

része a bizományi áru, annak pontos nyilvántartásával 
úgyszólván a legkevesebben törődnek, pedig a nvilván-

Allványok • Lakdiszek 
Pergament-,

jy ^ / e ly e m e r n y ő k
j. 344-57 Q Á h i x f t e r  B e lő n é  uimÜ'j

tartások hiányosságából származhatnak a legnagyobb vesz
teségek .

\ lehelő legnagyobb gonddal kell mindenhol' a be
érkezés pillanatában a beérkezeti áru darabszámát, meg
nevezéséi. és gyártási számát leljegyeznünk. Ugyanilyen 
gonddal kell eljárnunk minden árukiadásnál és pedig meg
különböztetve, hogy oly áruról van e szó, mely áruval 
még el kell számolnunk, avagy olyanról van e szó. mely 
elszámoltnak tekinthető. I gyanis azon kimenő árukról, 
melyek a félhez bemutatásra mennek, esetleg albizomá- 
nvosokhoz bizományba tovább szállíttatnak, vagy a gyár
nak javítás végett visszavárólag elküldetnek, olyan nyil
vántartást kell vezetnünk, mely nyilvántartásból egy bizo
nyos idő után automatikusan megállapíthatjuk, hogy azt 
vissza kell kapnunk és ily módon az árut vissza tudjuk 
kérni, vagy az árul annak idején átvevőt elszámolásra 
tudjuk felszólítani \ kimenő áru második csoportja a 
részlet vevőnek véglegesen átadott készülék, vagy a meg
bízónak jóváírásra küldőit készülék, mely készüléket ismét 
oly módon kell feljegyeznünk, hogy feljegyzéseinkből 
bármely pillanatban fenti körülményi megállapíthassuk 
\ kereskedőnek mindig arra kell törekednie, hogy bár
mikor módjában legyen pontos állományát megállapítani 
Ezen állomány a következő tényezőkből tevődik össze:

1. \ gyártól átvett készülékek mennyisége.
2. Ebből levonva a gyárnak jóváírásra visszaküldött és
3. az elfogadott megrendelésekre kiszállított készülé

kek számát
A raktárkészlet megállapításánál, mely az állománytól

MEGJÖTT
amire o ly  s o k a n  v á r t a k ,  

a BIG BEN s e r i á b ó l .

BIG - BEN - BABV
a csodásán komoly 2+1 csöves 

hálózati készülék kompletten, 

e g y b e é p í t e t t  rnamikus 
hangszóróval P 158, havi P 9.70

G yártja:

S z i k s z  R á d i ó g y á r
B u d a p e s t , VIII. R á k ó c z i-u t  9

Telefon : 385— 33.
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mindenkor megkülönbözletcndő, fenli művelet végössze
géből még a következő adatokat is le kell vonni:

1. Az esetleges albizományoshoz szállított készülékek.
2. A megbízónak javításra visszaküldőt! készülékek.
3. A feleknél bemutatáson levő készülékek.
Fenti érkező és kimenő tételeken kívül a bizományi 

raktár oly üzletek esetében, mely üzletnél a dele red éré l a  
megbízó vállalja szaporodhatik még a megbízó által már 
elfogadott részlet megrendelőktől visszarendelt készülékek
kel. I gyanis a delcrederét vállaló megbízók néhány eset
ben a nem fizető és kellő behajtási alapot nem nyújtó 
résztvevőktől az árut a kereskedő utján visszarendelhetik 
és a visszarendelt készüléket a kereskedőnél hagyhatják 
ismét eladás végett.

Abból a célból, hogy a bizományi áru kezeléséből 
kifolyólag semmiféle veszteség a kereskedőt ne érhesse, 
fenti műveleteket a lehető leggondosabban el kell végeznie

és hetenként, de legalább havonként l el jegyzéseit a tény
leges állománnyal össze kell hasonlítania.

Különösen nagy gondot kell fordítania a bizományi 
áru kezelésére azon kereskedőknek, akik albizományba is 
adnak készülékeket és albizományosaikat rá kell szorita- 
niok, bogy a fentiekben kifejtett pontos feljegyzéseket 
vezessék és ezen feljegyzéseket egy raktárrevizió kapcsán 
legalább havonként egyszer saját feljegyzéseikkel össze 
kell hasonlitaniok.

Fenti tételek ismertetésénél nem tértem ki az ügynö
köknél esetleg levő készülékekre, de ezek ugyan oly módon 
kezelhetők, mint a részletre vásárolni szándékozóknál lévő 
készülékek.

E cikk kereteit messze túl haladná a nyilvántartási 
rendszereket ismertetni, talán a lap szerkesztőségének en
gedélyével ezzel a kérdéssel, egy későbbi időpontban külön 
cikk keretében módomban lesz foglalkozni. (Folytatjuk.)

V e s z é ly e s  a  r é sz le tü z le t
\ részletüzletekkel mindig baj volt. 

V kereskedő minden rószleteladásnál 
ki van téve annak a veszélynek, hogy 
az áruért az ellenértékkel a vevő 
örökre adós marad. Eddig a bírósá
gok ebben az irányban kellő védelmet 
nyújtottak. Vz elmúlt napokban a 
budapesti büntető járásbíróság egy ve
szedelmes Ítéletet hozott, melynek le
het, súlyos következményei lesznek 
szakmánkra nézve.

Rádionova a környékre eladott egy 
7016-os készülékei, de a vevő az első 
részletet sem fizette meg. Hamar meg
győződött arról, hogy a készülék már 
nincs a vevő lakásán, állítólag egy a 
fővárosban lakó barátjának adta át, 
hogy az a készüléket az eladó céghez 
visszaszállítsa. V készülék a beígért 
terminus után két hét múlva sem 
kerüli vissza az eladóhoz, — erre meg
lette a büntető feljelentést. V rendőr
ség a nyomozás során nem állapította 
meg a készülék hollétét hivatalosan, 
csupán a feljelentett bemondása alap
ján tette meg nyomozási jelentését. 
\ tárgyaláson a bíróság a rendőrség 

jelentését vette alapul és kötelezte a 
vevőt a készülék kiszolgáltatására, 
egyébként a büntető eljárás során fel
mentette.

E felmentésnek oka részben a fel
jelentő cég is, mivel nem nyomozta 
ki saját embereivel, hogy a készülék 
tényleg annál az egyénnél van-e, akit 
a vevő bejelentett. Ha ez megtörtént 
volna és a tárgyaláson azt tagadta 
volna, hogy a készülék a bevallott 
helyen van —  talán a bíróság is más 
álláspontra helyezkedett volna.

T a g s á g i  ig a z o lv á n y o k
Értesítjük tag társainkat, hogy a kö

zeli napokban tagsági igazolványokat 
küldünk nb. címükre tagsági számuk
kal ellátva Kérjük minden egyes al
kalommal, amikor irodánkhoz fordul
nak hivatkozzanak tagsági számukra. 
Vz iroda május hó 1 -töl kezdve csakis 

azoknak a kartársaknak áll rendelke
zésére. akik tagsági dij kötelezettsé
geiknek elegei teltek.

Felkérjük kartársainkat, hogy választ
mányi határozatunk értelmében ro s s z u l 
fize tő  v e v ő it ,  ro s s z h is z e m ű  b e 
m u ta tó k  címeit Egyesületünk ügyészé
vel Pataki László dr-ral (Bpest, V., Nádor
utca 13.) jegyzék kiegészítése céljából kö
zöljék. A jegyzék tagjainknak úgy az ügyvédi 
mint az egyesületi irodában betekintésre 
rendelkezésre áll. Telefonikus felvilágosí
tást is adunk 9—12 és 3—6-ig. Telefon:
26-2-59

„ORION" készülékeket
megbízható, komoly cégeknek m a g a s  

rabattal

bizományba adunk
Audion, Nagymező-u. 31 . Tel.: 1I 3-S 5 .

A r á d ió a n tik v á r iu m o k r ó l
A rádióantikváriumok az utóbbi idő

ben gombamódra szaporodnak. Ezek 
nagyobb része teljesen korrekten vi
selkedik, de vannak köztük egyesek, 
melyek hirdetéseikben oly olcsó ára
kat tesznek közzé, amily árakat a 
többi kereskedő tartani nem tud. Ez 
ellen egyelőre nem tehetünk semmit, 
de az ellen igen is el lehet járni, ha 
használt árut hirdetnek és hirdetéseik
ben nem jelölik meg, hogy e/.ek az 
árak használt árukra vonatkoznak. A 
közönséget igy félrevezetik, mely ab
ban a hiszemben van, hogy uj árut 
kap a megjelölt áron.

H á z a s s á g
Méth Ernő, a Hirschl és Tsa cég 

tisztviselője e hó 25-én vezeti oltárhoz 
Irencséni Biedermann Micet, Bieder- 
inann Henrik áll vas.-i főmérnök és 
neje leányát.

m a r p a x megbízható nagyohmikus

ellenállás K 0 P (1 6 I
Szállítja: marosi Pál, V. Zoltan-u. 12.

A lkalm i té te le k e t
rádióalkatrészeket, szerelési anyagokat, izzókat 
csak nagyobb mennyiségben, csak gyári uj árut 
készpénzért veszek.
ISOLA-nOUA, UH. DOB-UTCA 1.
Telefon : 4 3 -9  -  87.

Eredeti

TELEFU N K EN
telep összeállítások 
eredeti TELEFUNKEN csövekkel 

a legelőnyösebb árakon

Kammer és Társa cégnél
VII. E r z sé b e t-k ö r u t  5 4 .

T elefon 354 — 16.
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Á l-rontások
ImuotoIí's kartács link chili. 1k>c\ 

Telefunken csak o!\ in cégeknek s/.al- 
lil árul. amelyek 2000 pengős fede
zd L váltóiul garantálják az árak be
tartását. Kunok a módszernek meg is 
van a hatása, arrontasok I e'©Ilin
keli cikkekben csak nagy ritkán for
dulnak elő Mini I'ritsrh György úr
tól. a ’lV.efunken kereskedelmi vezető
jétől értesülünk, egy ismeri jónevii 
Rákoczi-uli kereskedő, amely cég 
nem is Telelőinken bizományos, egy 
1540 V-t. Vrcojibon 3-mal az elmúlt 
na| okban 460 pengőért adoll el \ 
készülék gvári számából 24 óra alatt 
megállapították a készülék útját a 
gyárból a vevőig. Megállapítottak, 
hogy a szóbanlorgó cég az árut egy 
másik kereskedőtől vásárolta normális 
áron és nem tudni mi okból, veszte
séggel adta tovább \z árrontás úgy

V iszonteladói árak  :
Booklight lámpa komplett P 3.10 
Nightlight lámpa komplett ... P 4. - 
Izzó nélkül. Az izzók darabja P —.92 
„MS“ amerikai tipusu kapcsoló P 1.06 
„Helvetia" kiképzett fejhallgató zsinór 

1.50 2 3 4 méter hosszú
—253 —.65 -  .78 —.90 P drb-ként

marosi PÁL. u., zoltán-utca 12.

Butlermann & Schmiüt 
KAPCSOLÓ ÓRÁI  
és R E L A i s-ineh

vezérképviselöje

íjolstein ZsigmonÖ
Budapest, u. Baluany-u. 1. Teieton 00-2-30

Kérjen árajánlatot.

lutlócloll ki. hogy egy másik keres
kedő az ári on lás következtében el
esel! az üzlettől. Telefunken env kény- 
szeri lel le az árrontó réget, liogy té
rilse meg az üzletiül elcell keivske:lő
nek az ő elmaradt 25°/o-os keresetéi, 
különben lisztess ég leien verseny címén 
megindítja elleni* az eljárást.

Nagy ohmikus Kordel ellenállások.
\ nagy-ohinikus-Kordel egy hajlé

kony anyagra nj eljárással spirálisan 
tekercselt ellenálláshuzalból all. Vz uj 
eljárással lehetségessé vált a leglmo- 
mabb vékonyságú elleiiálláshuzalokal 
is sűrűn egymásmellé tekercselni, oly
annyira. hogy egészen rövid darabo
kon nagy ellenállás érlékek érhetők cl.

\ Kordel kitüntető tu újdonságai: 
a legnagyobb precizió és egyenletesség 
a spiralizálásban és a légszigetelésnél. 
Kgy millió ohm méterenkénti ellenál
lásig szokás gyártani

Leágazás a Kordel minden egyes 
pontján egyszerűen és gyorsan eszkö
zölhető. minden nehézkes csupaszítás 
nélkül csipesz segítségével.

\ Kordel a rádió-iparban minde
nül 1 helyet Laláit, olt. ahol állandó és 
megbízható, de emellett olcsó ellen
állási használnak, igy pl rádió-készü
lék építésénél, erősítő berendezéseknél, 
po'.ealioniétereknél, elő'.é'.ellenállások- 
nái és a mérőműszereknél, ahol tud
valevőleg csak a legprecízebb ellen
állások haszn ál hatók.

\ rádiótechnikában az eddigi liuzal- 
né'.kiiii ellenállások helyeit használják.

\ nieghizhaló Kordel a különböző 
terhelések alall is mindig konstans el
lenállású marad és a legnagyobb ter
heléseket is elbírja. A közönséges, por- 
cellán. sleatil vagy üveg testre teker
cseli eMenálláshuzalokkal szemben, ki
tűnik a kis helyszükségletével.

\ terhelések +  $5° C. alapulvétele 
mellett állapíttat iák meg. Különleges 
kivitel 6oo° C hőmérsékletig ter
helhetők

N y á r i  ü z l e t
Siemens és Iliteké el- ■’ k ele- 

fűnkén magyarországi vezérképvi- 
selele, ug\ mini Németországban, gon
doskodni kíván a vele üzleti összeköt- 
telesben lévő kereskedők nyári foglal
koztatásáról is. V holtszezonban el 
fogja látni kartácsainkat olyan áruval, 
amelyek át fogják segíteni a nehéz 
nvári hónapokon. Beszélgetést ioly- 
tattunk ez ügy Íven Fritsch György úr
iak a Telefunken agilis kereskedelmi 
vezetőjével, aki örömmel konstatálta, 
hogy eddigi kommitensei minden vá
rakozási meghaladó eredményt érlek 
el. minek következtében az alig né- 
hán\ hónapja megindult gyárukat 
már is kénytelenek bővíteni. Kiis
merte, hogy ez a tény a kitűnő bizo
mányosi gárdának érdeme, amely 
minden dicséretet megérdemel. Bizo
mányosaival a mai jó viszonyt még 
jobban ki akarja építeni és bizton re
méli. hogy e jó viszony áldásos kövei
ké/, mén veivel mindkét fél a legna
gyobb mértékben meg lesz elégedve.

M e g d r á g u lt  a  S ejh a llg a tó -  
z s in o r

Mint ismeretes az elmúlt hetekben a 
fej 11 a 11 ga lózs inórgyá ra k 11 legeg vezéd
létesítői lek egymással. L megegyezés 
első állomása a fejhallgatózsinór árá
nak mintegy 40"<>-os fe'emelése volt. 
Lz az árdrágilás gazdasági szempont
ból teljesen indokolatlan, úgy látszik 
tisztán a behozatali nehézségek hatása 
alatt határozták el

„ichor 242“ érintesmentes lampafog- 
lalat ernyotartoual teljesen szigetelő 
anyagból sajtolva. A legszigorúbb szab- 
ványelőirásoknak megfelel. Az ernyő súlyá

tól a foglalat mentesítve van. 
Gyártja:

isola mutieH R. T. Budapest VI., Üteg-u. 28.

Újdonságok
„Marpatr hangszóró System. Abszolút
komoly 4 pólusu beállítható hangszóró 
szerkezet. Kis és nagy gépekhez egyaránt 
használható. Mikrométeres légrés-szabá- 
lyozással. Központi telerosiles. A mág
nes eredeti wolfrám-acél. Természetiül és 

torzításmentes.

„Marpax-KOnstant" hangszóró System. 
Fentivel azonos teljesitmény azonban ki
egyensúlyozott (nem beállítható) szerkezet. 
Marost Pál. Budapest V., Zoltán-utca 12.



1932 március hó HA 1)10 ÉS V I L L A MO S S Á G 1

„mgntlight" a legolcsóbb modern és taka
rékos hangulat-lámpa. Diszkrét és kelle
mes világítást ad. Tetszetős modern 
színre ducozva. Áramfogyasztása minimá

lis. (5—15 Watt.)
MarOSi Pál, Budapest V., Zoltán-ucca 12.

Uj „BooKlight" modern és takarékos olvasó
lámpa minden könyvre felcsiptethető. Csi
pesz, ernyő és körtekapcsolóval tetszetős 
szinre ducozva vagy nikkelezve. Minden 
hálózati feszültséghez használható. Áram- 
fogyasztása minimális (5—15 Watt). Csak 
a könyvet világítja meg és igy a környe

zetet nem zavarja.
marosi Pí I. Budapest V., Zoltán-u. 12.

„M S" tumbier amerikai tipusu központi 
felerősítésű, erős áramkapcsoló, huzalki
vezetéssel ellátva. Felerősítéséhez csak egy 
13"% furat szükséges. A legegyszerűbb 
megoldás a legtökéletesebb kivitelben. Meg
bízhatóságánál fogva nélkülözhetetlen a 

készüléképitésnél. 4 Amp. 250 V.
Marosi Pál, Zoltán-u. 12.

B i g-B e ll-B a b y. A Big-Ben széria 3-ik 
tagja, az első dynamikus hangszóróval 
egybeépített 2 csöves hálózati készülék 

egyen- és váltóáramra.
Gyártja: SZIKSZ, Vili., Rákóczi ut 9.

AKUStlK Palaba elemek nagyothalló ké
szülékekhez. Az eddig külföldről behozott 
nagyothalló készülékekhez szükséges ele
meket ezentúl Palaba készíti minden 
nagyságban és pedig dugaszos és rugós 
kivitelben. Ezen elemek speciális vegytiszta 

anyagból készülnek.
Pala OS Tsa. Budapest V., Váci-ut 66.

Kiképzett fejhallgató zsinór, igen hajlé
kony svájci minőségáru, valódi leoni fo
nállal és la fényes cérnával készül. Az 

egyetlen kartelen kívüli minőségáru. 
Szállítja : Marosi Pál, Zoltán-u. 12.

„ichor 221“ kettős dugasz érintkező
húzásra és forgásra tehermentesítve. H álló. Könnyen 

szerelhető.
ISOla Muuek R. T. Budapest VI., Üteg-u. 28.

Stylus négypólusu hangszóró szerkezet. 
Elsőrangú wolfram-acél mágnessel, mikro
méter beállítással, membrán szoritóval, 

ezüstre ducozva.
Stílus radioalkatreszgyar

VII., Király u. 67. félemelet. Tel. 45-0-31.

GlOrla norm. zseblámpaelem legolcsóbb a 
magyarországi piacon. Forgalomba hozza: 
Fiscber Hugó. Budapest V., Csáky-u. 37. 

Telefon: 9-17-51.
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FREKVENCIA ELLf ! J ö s r m OS FREKVENCIA
E R O b lf°  ERŐSÍTŐ

KETTŐS
VEZÉRLÉSŰ
SOKSZOROS
VÉGERŐSÍTŐU J VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATI

E R Ő C S Ö V E K
RÉGI K É S Z Ü L É K É N E K

U J ERŐT ADNAK

1  ...... >

Egy
kézmozdulattal

m e g rö g z i th e t i  az

Autóskálán
az összes a d ó á l lo m á s o k a t
2 0 0 - 2 0 0 0  m h u l l á m h o s s z o n

S z e l e k t i v i t á s ,  h a n g s z i n e z e t  
és k i v i t e l  u t o l é r h e t e t l e n

Egyenáramra P 430 —
Váltóáram ra P 398 .—

TELEFUNKEN 340v
Felelős szerkesztő és kiadó: Bíró Károly. Neuwald Illés Utódai könyvnyomda, Budapest, Üllői-ut 48.
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