
Felhiuas tagjainkhoz
A m. kir. Posta igazgatóságával folytatott megál

lapodásunk alapján felkérjük tagjainkat, hogy a rádió- 
készülékek bemutatásának tényét az illetékes posta- 
hivatallal saját érdekükben az e célra rendelkezésre 
álló levelezőlapon büntetés elkerülhetése végett min
denkor közöljék.

Portómentes be és kijelentőlapok irodánkban át
véve 50 páronként 1.—  pengőért, önköltségi árért 
kaphatók. Postai szétküldésnél 50 páronként +  — .20 
pengő portót kérünk. Részletes felvilágosítás egyesületi 
közleményeinkben.

*

F. hó 18-án délelőtt 9 órakor rendkívüli közgyűlés 
az Országos Iparegyesület nagytermében. (VI., Gróf 
Zichy Jeno-u. 4 . I. emelet.).

Feltétlen megjelenést kérünk.

A  vezetőség nevében 

K a f f k a  K áro ly  s. k.
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Barátja
önmagának, ha gondosan tanulmányozza 
át, most megjelent legújabb kimerítő 
viszonteladói árjegyzékemet.

Külön képes árjegyzék saját készit- 
ményü különleges fadobozaimról.

Ellensége
saját magának, ha nem ott vásárol, ahol 
olcsóbbak az árak.

Rádió alkatrészek, hangszórók és 
hangszerkezetek, száraztelepek, zseb 
elemek, banán és csavaráruk, huzalok 
és zsinórok, szigetelő és forrasztóanyagok, 
erős és gyengeáramú cikk ek; bakelit 
díszm űáru cikkek óriási választékban,

ROTTER LORÁND
külföldi és belföldi képviseleti cikkek 

raktára

B u d a p e s t ,  V III., R á k ó c z i - u t  75 .
Telefon: 33-8-22.

Tagságidijak
a  R á d i ó  -  V i l l a m o s s á g i  
K e r e s k e d ő k  é s  K is ip a r o s o k  
O r s z á g o s  E g y e s ü l e t e  
s z á m l á j a  j a v á r a  a

PESTI M A G P R  
KERESKEDELMI BANK

L i p ó t v á r o s i  f i ó k j a  5 3 0 0  
s z á m ú  p o s t a t a k a r é p é n z t á r i  
c s e k k  s z á m l á j á r a  f i z e t e n d ő k !

Kérjük vidéki és kör
nyékbeli tagtársainkat 
tagsági dij kötelezett
ségüknek mielőbb te
gyenek eleget, nehogy 
a d m i n i s t i r á c i o n k b a n  
fennakadás! szenvedtünk.

Nagyteljesítményű, 2 + 1  csöves 
uj váltóáramú hálózati KószűlóK.

Hangszórója szabadon lengő rezgő
nyelvvel bír és hangszinezete olyan, 
mint a dynamikus hangszóróé.

D A LD

gyártja : SIEIYIENS & HALSKE RT mmR0RSMI mRR
BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ UCCA 4. SZÁM.
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RÁDIÓ ÉS VILLAMOSSÁG
A RÁDÍÚ-UILLAMOSSÁGI KERESKEDŐK ÉS KISIPAROSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE HIUATALOS LAPJA

MEGJELENIK MINDEN HÓ 10-én .

Az Egyesület tagjai díjmentesen Kaplak
E lö íizetési díj egy évre : Pengő 4.— 
K ülföldre ........................  Dollár 1.—

Hirdetési tarifa:
59 %> széles ”%n soronként ... ar. P —.25 
Újdonság beiktatás darabonként ar. P 5.—

SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG : 
Banyai istuan, Katiha Karoly. Kammer 
Sándor. Kun Ármin dr„ Por Ernő es 

Rotter Loránd dr.
Szerkeszti: BÍRÓ KÁROLY.

Csekkszámla a Budapesti Iparbank rt nál IV. Eskü-tér 8

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Budapest, Ul.. Andrassy-ut 48.

TELEFON 158—32.
Hivatalos órák hétköznap, szombat 

kivételével 18—20 óráig.

Nem adunk többé 48  hónapos hiteit!
Ezt határoztuk, mert csak ezt határozhattuk. Vlap- 

talan egyesek azon állítása, hogy másként nagy forgalmat 
elérni nem lehet. V jó kereskedő még ina is azt az árut 
és olyan feltételek mellett adja el, amint a saját érdeke 
megkívánja.

Hosszak a viszonyok, minimumra csökkent a vevők 
vásárlóereje. . Ez mind igaz. de igaz a régi közmondás 
is. hogy más kárán tanul az okos . Legideáíisabo a kész
pénz üzlet, ilyen vevő viszont tényleg alig akad. V mai 

vevők? java előbb érdeklődik, azután kritizál és azután 
nem vesz. Vevő ki ma vásárolni szándékozik, kiböngészi 
az összes kiárusitási készpénz áron hirdetett készülék ára
kat. kiválasztja a legolcsóbbat és ezen az áron akarja 
megvenni a legújabb typusu legdrágább készüléket; de 
részletre... De. havi legfeljebb 6—7 pengős részletre! 
Ez a vevők? zömének álláspontja, amikor bekerül az 
üzletbe és felkéri a kereskedőt, hogy adjon kérem egy 
olvan belvi vevőt, amelyikkel azért kifogástalanul vehes- 
sem a bécsi filmharmónikusokat. ha Pesten cigány zene 
van. mert azt utálom és végre is Bécs a legközelebbi va
ros. és annyit csak lehet kívánni egy ilyen 2 plus egylám- 
pásos olcsó rádiótól.«

Az a kereskedő, ki ilyen vevőjét kívánságához mérten 
kiszolgálja, elad neki 18 vagy még több hónapos részletre 
egv 2 pilis egylámpás vevőkészüléket, garantált lo  kül
földi állomás vételére«, az leköti az üzletel ? csinál nagy 
forgalmat. Eleinte nagyfiú a szakmában és herzpinkerli 
a gyáránál, de előbb vagy utóbb .. ha számol, rájön ő, 
hogy ráfizetett. Ha nem számol, akkor rájön a g y á r... 
Volt már ilyen eset és sajnos, lesz is még nagyon sok. 
Már t. i. akkor, ha a gyárak és a kereskedők gyökeresen 
meg nem változtatják az üzletpolitikájukat.

t kereskedő nem ad meggondolás nélkül nagy for- 
tpilomból a x'égén remeit haszon reményében jfíne!,'- 
jánuk hitelt. \ gvár pedig nem szolgál ki olyan kereske
dőt, aki könnyelmű hitelrések köretkezlében tönkrement, 
vagy menni kés .-fii.

Mii nem lehel és nem szab ni hitelezni, esni; akkor, 
ha feltétlen biztosnak látszik a pénz. Vzérl inon Jóm. hogy 
látszik, mert oly időket élünk, mikor a ma abszolút 
príma fél egyik napról a másikra abszolnt rossz, d.* leg
alább is kétes bomlásává válhatik. Biztos vagyon, biztos 
jövedelem, biztos állás ma nincs. De üzlet rizikó nélkül 
szintén nincsen. \ki nem akar elcsökevényosedni, annak

merni, annak kockáztatnia kell. Hazardírozni azonban nem 
szabad! Ha kp. üzletet nem tudunk kötni, ngy hitelezni 
kell! Kell, de csak a józanság határain belül.

10— 12 hónaponként az eddigi gyakorlat szerint 
mindig kijönnek a gyárak uj, az eddiginél jobb és leg
többször olcsóbb készüléktypusokkal és akkor a legpon
tosabban fizető vevő is megbokrosodik, a készükké egy
szerre felmondja a szolgálatot és Ö persze nem fiz e t ... 
\  gyár csak 12 hónapig vállal garanciát, ezentúl műi
den I )ánat és minden veszőt Iség a kereskedőt terheli. Fel
teszem a kérdést: Van-e olyan kereskedő, ki 12 hónap
nál hosszabb időre adott el rádiót és ne lett volna ebből 
igen magas százalékú reklamációja, pere. mérge és vesz
tesége? Merem állítani, hogy nincsen, sőt tovább megyek, 
bírósági gyakorlatomra, hol mint szakértő működöm, szin
tén hivatkozhatom és állítom, hogy a perek 90 százaléka 
ilyen okokra vezethető vissza. Meggyőződésem, hogy aki 
12 hónapnál hosszabb időre hitelez és ezért jótállást vál
lal, az erre okvetlenül ráfizet, vagy ha nincs neki miből, 
úgy ráfizet az, aki az Ö delkrédóját elfogadta.

Az utóbbi évek szomorú tanúsága, hogy egyes gyá
rak a konkurencia nyomása, vagy vezetőiknek az II. T. 
előtti papirosforgalmat kimutatni akarása követ ke/, lében 
a minimális kereskedői gondosság figyelembevétele nél
kül minden vagvoni és erkölcsi alapot nélkülöző, sőt több
szörösen \agyonbukott ós kényszeregyezkedett kereskedő
ket és iparosokat, olyanokat, kikre nehéz pénzeket ráfi
zetlek. ismét kiszolgálnak, síit hitellel istápolnak.

Olyan kereskedőket és iparosokat, kik az eddig szo
lid alapokon nyugvó és tisztes megélhetést biztositó elek
tromos, majd később rádiószakmát megfertőzték! M;i már 
rádió-, vagy villamossági anyaggal való kereskedésből dol
gos. ügyes és szerencséshezü nagy összeköttetésekkel ren
delkező kereskedő is esik legfeljebb, hogy meg tud élűi. 
Azok a gyárak, amelyek ilyen üzleteket kötöttek, viszont 
leépítettek., ráfizettek, kidobták a kanapét és tovább kiszol
gálják régi receptjük szerint azokat a > príma ?« vevői
ket. v íigv azoknak slrohmaiinjait, kiknek részvényeseik 

az eredményes üzleteket?« köszönhetik és kiknek, vala
mint tehetséges követőiknek a tisztes kereskedelem és 
ipar romlását köszönheti.

\em mehet ez igy tovább! Mutassak meg, hogy gon
dolkozó, józané kereskedők mgyunk és nem sub\ figuráJ;. 
\ lisztes kereskedő mellé áll unnak a gyárul,', amely segíti



4 R Á D I Ó  ÉS V I L L A MO S S Á G 1932 szeptember 10

az érvényesülésében. Igyekszik saját érdekében nagy for
galmai elérni és a vevőjéért, kil végül még is csak ő kell. 
hogy ismerjen, vállalja a jótállási is. I'lz így van rendjén 
Ennek igy kell lenni. így egymást lámogatva mindketten 
boldogulnak. De ellene fordul annak a gyárnak, amely 
vazallusának tartja és amely hely'tlen vagy meggondolat
lan üzletpolitikával a biztos romlásba akarja vinni.

Mutassuk meg végre, hogy gerincünk is van. Értes
sük meg. hogv mi nem támadni, de é ln i... élni akarunk: 
együtt dolgozva azzal, aki bennünket ebben elősegít a kö
zös cél. a közös érvényesülés elviekében, mint egymásra 
utalt jóbarátok. De nem hagyjuk magunkat a biztos

romlásba taszítani.
Egvesületünk e tárgyban legutóbb tartott ülésén min

denki aláírta ivünket és ezzel bizonyítói la csatlakozását, 
hol is kijelentjük, hogy 12 hónapon felüli hitelt nem 
vagyunk hajlandók nyújtani. Ma azonban valamely gyár 
ennél hosszúbb időre kivan egy cikket kihelyezni, azt szí
vesen vállaljuk, de a hitelezett összegért 12 hónapon felül 
jótálást nem vállalunk.

Csatlakozzék mindenki saját érdekében aláírásával és 
ténykedésével minden késlekedés nélkül ezen mozgal
munkhoz!

Kaffka Károly.

A resziettiziet veszteségforrásai részletosztályának vezetője.

(Befejezés.)
Mint említettem elvi álláspontokat kell mindenekelőtt 

lefektetnünk és ezen elvi álláspontokat a következőkben 
szögezhetjük le:

1. Részlethitelben csak olyan egyén részesíthető, aki
nek fi* jövedelme van és ezen jövedelme legalább any- 
nyival ha.adja meg a létminimumot, amennyi a havon
ként esedékes részlet A létminimum havi Hitt. pengő, 
vagy 35.—  pengő hetilizetés, illetőleg 5.—  pengőnapioér.

Ez eselben, amidőn ilyen részletvevőről van szó, min
denkor vizsgálni kell azt, hogy az illető alkalmazó cége 
megfelelő bonitásu-e, továbbá vizsgálnunk kell. hogy mily 
hosszú idő óta van a részletre vásárolni szándékozó alkal- 
maztatási hely én

További biztosíték gyanánt nős embereknél ragasz
kodnunk kell a feleség aláírásához is, hogy ily módon egy 
esetleges ingóságokra vezetendő foglalás, illetőleg végre
hajtás esetében a feleség az ingókért ne folytathasson 
igénypert.

Feltétlenül ragaszkodnunk kell továbbá az esetben, 
ha a lakás az anyós, após vagy más rokon nevén van, 
ezen rokon aláírásához is, mert ezen aláírás hiányában 
ugyancsak kitehetjük magunkat egy igény|>emek. Ameny- 
nyiben lehetséges, a munkaadótól is célszerű nyilatkozatot 
kérni, mely nyilatkozatban az kötelezi magát, hogy fel
szólításunkra az esedékes részleteket a havi illetményekből 
hivatalból levonja.

Természetesen ily részletüzlet csak az esetlien jöhet 
létre, ha fenti kellékeken kívül a venni szándékozó teljes 
korú, ha eladósodva nincsen, végül, ha gyermekeinek 
száma összhangban van jövedelmével.

2. Az állami tisztviselők esetében, mivel mint emlí
tettem, fizetésük semmi körülmények közölt sem tiltható 
le, a feleség, vagy más olyan rokon aláírásától semmi kö
rülmények között sem szabad eltekinteni, mert nem fize
tés esetében az egyetlen vagyontárgy, melyhez mint fede
zethez hozzányúlhatunk, az ingóság

3. Igen nehéz hitelezni oly alkalmazottaknak, akik 
nem fix fizetést kapnak, hanem jövedelmük jutalékokból 
tevődik össze.

Fenti 1. pontban közölt általános fellétcleken kívül 
igen gondos vizsgálat tárgyává kell tenni a szóbanforgó 
egyén komolyságát és tisztességét, mert nem fizetés cse
lén az igen nehezen értékesíthető ingókon kivid jövedel
mére úgyszólván teljesen lehetetlen rátenni kezünket.

4 A fenti három kategóriába sorozható részlelvcvő- 
kön kívül még szóbajöhelnek a gazdaemberek, akiknek 
ingatlanfedezetük van, mely ingatlanfedezet ugyan pilla
natnyilag nem hozzáférhető, azonban mégis fedetlen biz
tosítékot nyújt az ará nydag csekély kihitelezési összegre.

5. A szabadfoglalkozású részletvevőknél. mint ügy

véd, orvos stb. az egyetlen fedezetre, az ingó fedezetre 
kell megfelelő információt beszerezni és mivel ily szabad
foglalkozású pályán működők a gyakorlat szerint leg
több esetben kellő értékű ingók felelt rendelkeznek, egy 
megfelelő, a jellemre is kimerítő információ alapján 
leltet csak a hitelezést illetőleg dönteni

Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az állami 
tisztviselők kategóriájába nemcsak a szorosan vett állami 
tisztviselők tartoznak, hanem idetartoznak a vasutasok, 
postások, OI I tisztviselők, rendőrség, csendőrség, katona
ság, megyei és városi tisztviselők stb. is.

Az üzletkötések igen fontos kelléke a. fedezeti váltó, 
mely fedezeti váltó véleményem szerint lehetőleg minden 
esetben, amidőn 100 pengőnél nagyobb hitelről van szó, 
bekérendő és attól a lehető legritkább esetekben szabad 
csak eltekinteni. V fedezeti váltó birtokában ugyanis nem
fizetés esetében a peres eljárás gyors: továbbá, mivel iálló- 
perről \un szó, a per lefolytatása a cég székhelyének meg
felelő illetékességű kir. járásbíróságnál, illetőleg kir. tör
vényszéknél folytatható le Részletüzletek, melyeknek ér-

Nincs többé gondja anódtelepekre

Forgalomba került a 

negyszögietes cellákból készüli

super rádió paiaba
nagy teljesitmónyii anódtelep

Kérjen árajánlatot!

PÁLA ELEMGYÁR R.-T 
BUDAPEST, V. VÁCI-UT 66.
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teke 400 pengőnél kisebb és fedezeti váltóval nem bír
nak, a fennálló rendelkezések értelmében nem az eladó 
telephelyéhez illetékes bíróságoknál peresithetők, hanem 
a vásárló lakóhelyén illetékes bíróságoknál. Ez az előirás 
igen nagy költségtöbbletet jelenthet a peres eljárásoknál 
cs ezért minden lehetőt e,l kell követni, hogy a peres eljá
rás telephelyünkön legyen lefolytatható. Ez csak fedezeti 
váltó birtokában lehetséges. Az esetben, ha kiváló boni- 
lásu vevőről van szó, akinek lakóhelye a cég telephelyével 
egyező, kivételesen a fedezeti váltóktól eltekinthetünk, 
ezzel azonban kitesszük magunkat annak, hogy az esetleges 
perlés valamivel hosszadalmasabb

A Magyarországon működő, részíete'.adással foglal
kozó, de delcrederét nem vállaló gyárak némelyike az 
inkasszót is a bizományosokra bizza. A részletvevők fize
téseiről azonban ily esetben is nyilvántartást vezet és 
havonként inkasszójegyzékeket bocsájt a bizományosok 
rendelkezésére. \zok a gyárak, illetőleg megbízók, ame
lyek az inkasszót a kereskedőre bízzák és havonként 
inkasszójegyzékekel nem bocsájtanak kereskedőik részére, 
túl nagy megterhelést jelentő munkát rónak a kereske
dőkre. amely munkát meggyőződésem szerint a keres
kedőknek vállalniuk nem szabadna, mert ezen munkák 
elvégzésére kellő személyzettel nem rendelkeznek és a 
rés,] tüzeltelvlvől származó jövedelem nem is olyan nagy
ságú, hogy ily munkálatok elvégzésére megfelelően be
rendezkedhetnének \ kereskedő társadalomnak tehát 
inkasszómunkára csak akkor szabadna vállalkoznia, ha 
megfelelő belégekel, azaz in kasszó jegyzékeket kapnak 
havonként a gyáraktól.

Ezen inkasszójegyzékekel a gyáraknak úgy kellene 
elkészíteniük, hogy azok egyúttal a kereskedőknek fel
jegyzésül is szolgáljanak, vagyis ezáltal külön feljegyzé
sek elkészítése feleslegessé váljék, mert mint már említet
tem, erre a célra a kereskedőknek sem idejük nincs, sem 
költségük nem lehet

\z inkasszójegyzékek alapján való helyes eljárás az 
inkasszó adminisztrációs lebonyolításából kifolyólag vesz
teséget a kereskedő számára nem jelenthet. A kellő idő
ben beérkezett in kasszó jegyzékek alapján a kereskedő
nek azonnal és pedig mindenkor lehetőleg elseje és har
madiké között az összes részleteket be kell szednie. A be 
nem folyt részletösszegeket [>edig mindaddig kell szor
galmaznia, inig azt meg nem kapja, vagy nem állapí
totta meg azt, hogy azt békés utón nincs módjában meg

kapnia.

Időszerű lenne, ha a kereskedők ezt a kérdést 
a gyárakkal egyöntetűen letárgyalnák és oly inkasszó
jegyzékeket kapnának, melyek egyrészt egyöntztüdk, 
másrészt pedig feljegyzéseit: céljaira is megfelelnek.

Azon gyáraknak, amelyek inkasszójegyzékeket már 
amúgy is rendelkezésre bocsájtanak, egy ily megfelelő 
jegyzék összeállítása semmiféle többletmunkát nem adna, 
csupán a nyomtatványt kellene mindkét fél érdekében a 
célnak megfelelően megváltoztatni

Igen helyes és fontos az, hogy az inkasszálás nem 
a kereskedő neve alatt történik, hanem a megbízó gyár 
nevében, mert ilymódon a részletvevők tapasztalat szerint 
nagyobb fizetési készséget mutatnak.

Általános elvként kell felállítani, hogy két, egymás 
után követő sikertelen inkasszó után, vagy a készüléket 
kell visszavenni, vagy ha kellő alap rendelkezésre áll, a 
[teres eljárást kell megindítani.

Fentiekkel röviden és még mindig nem elég részlete
sen ismertettem a részletiizletben rejlő veszteségeket és 
azok elkerülhetési formáját, melyek a kereskedőket a 
részletüzlet mai alakjában érdekelhetik.

A cikkben ismertetett általános veszteségforrásoktól 
eltekintve, veszteségek léphetnek fel azáltal is, hogy a 
kereskedők a különböző gyárakkal a legkülönfélébb meg
állapodásokat kötik és a különböző e.őirásokat összeté
vesztve, helytelenül alkalmazzák azokat. Igen fontos lenne 
tehát, hogy végre a kereskedők megfelelő bizottsága a 
gyárakkal összeüljön, a különböző előírásokat egyeztesse 
és minden gyárral a lebonyolítandó részletüzletre vonat
kozóan adminisztrációs szempontból egyöntetű előírásokat 
állapíttasson meg a maga részére. Hangsúlyozni kívánom, 
hogy kizárólag adminisztrációs szempontokról lehet szó 
és semmiesetre sem arról, hogy a gyárak egyöntetűen vál
lalják-e a delcrederét vagy sem. vagy pedig arról, hogy 
a gyárak megkövetelnek-e fedezeti váltót, avagy sem, ki
zárólag az adminisztrációra vonatkozóig kell egységes elő
írásokat teremteni

Ezzel a kereskedőktől és a kereskedők összetartásától 
függő intézkedésekkel már nagyon sok veszteségforrást 
lehet teljesen kiküszöbölni, mert elképzelhető, mennyire 
simábban fogja személyzetünk lebonyolítani a különböző 
üzleteket, ha azok adminisztrációjára vonatkozóan egysé
ges előírásokkal rendelkezünk.

magyar norris Iflüueh, Budapest, vi. o-u. w. rét.: 170-35.
Gyártja a legmodernebbül felszereli üzemében az összes radlúaihatrészeket.

F é m-  és  b a k e l i t  t ö m e g c i k k e k  g y á r t á s á t  v á l l a l j a .
K érjen  r é s z le t e s  á r a já n la to t!

h u z a l o s  e l o s z t ó k ,  m a g y a r  g y á r t 
m á n y o k  é s  e z á l t a l  l é n y e g e s e n

olcsóbbak
A K K U M U L Á T O R O K  — L EG O L CS Ó B B A N  — FI S CHER HUGÓNÁL

í  al4*% [! ZSEBLÁM PÁK , ELEMEK, BUDAPEST, V ., CSÁKY-UCCA 37.
10V í  adfanod P ‘zto ANÓ D TELEPEK ! TELEFON 9-17-51. Ker|en ar|eyV2eke, ,

Always
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Egyesületi közlemények
F e lk é rjü k  la g lá rs o in k a l, f. hó 48-án  9 ó ra k o r , ax  
O rszágos I p a re g y es ü le i  h e ly i s ég é b en  (Gv. Zichy  
Jenő-u. 4.) t a r t a n d ó  k ö z g y ű lé s ü n k ö n  fe lté t lenül  
m e g je le n n i  s z íve sk ed jen ek .  flx  E lnökség.

Előkészületek az uj szezonra.
Vugusztus hava az uj szezon elő

készítő munkálataival telt el. \ mun
kálatok egyrészt a megbízó gyárak 
felé. másrészt azoknak a cégeknek a 
részéröl. amelyek üzletszerző ügynö
kökkel dolgoznak, az ügynöki kérdés 
szabályozására iránv ült.

\ Rádió és  ̂ illamosság« aug.-i 
számában közreadtuk a gyárakhoz in
tézett levelünket. Gyáraink nagyrészt 
kívánságainkl íoz 11 ozzá járul tak. egyet
len egy komoly pont maradt. —  
amelyben nem teljesen kívánságunk 
szerűit jártak el. —  a részletfizetési 
idő megrövidítése. Ebben a kérdés
ben tagülést hívtunk össze aug. 30-ára, 
mely ülés lefolyásáról annak fontos
ságára való tekintettel alább részlete
sen beszámolunk.

Augusztus 8-án tartottunk az ügy
nöki jutalékok szabályozása tárgyá
ban 8 10 fővárosi kereskedő jelen
létében előzetes megbeszéléseket. En
nek a kérdésnek egyöntetű megoldása 
két szempontból fontos. Vz egyik szem
pont az. hogy a kartársak közötti éles 
versenyt agy ütközőponton alkalmunk 
van kiküszöbölni. A másik szempont,

R á d ió a n t ik v á r iu m o k !

Nyomatékosan figyelmez
tetjük a rádióantikváriumo
kat, hogy mielőtt kurrens 
gyári készüléket vásárol
nak, a gyártási szám be
mondásával kérdezzék meg 
az illetékes gyár részlet
eladási osztályát — vájjon 
a szóbanfoigó készülék 
m e g v á s á r o l h a t ó - e

A gyárak telefonszámai:
Mag-ar Wolfram: 909-79 
Philips: 111-90
Standard: 948-60
Sziksz: 888-21
Telefongyár (Eka) 464-37 
Telefunken: 243-98

hogv az ügynöki jutalékoknak fel
felé való licitálásával az árak drágu
lását annál is inkább megakadályoz
hassuk. mert a mai gazdasági helyzet
ben minden eszközzel arra kell töre
kednünk. liogv az. árak inkább csök
kenjenek. Ebben az ügyben két ér
tekezletet tartottunk. \ megbeszélések 
alapján sikerült az összes fővárosi 
kereskedőket közös megállapodásra 
bírni. Ennek lényege az, liogv azok
nak az alkalmi ügy nüköknek, akik 
más funkciót nem teljesítenek, mint 
a venni szándékozók dinét adják le. 
maximálisan őo/o jutalék nyújtható, 
viszont azoknak az állandó üzletszer
zőknek. akik a vevőkkel a teljes üzle
tet lebonyolítják a készüléket be
mutatják. kész kötleveleket, váltókat 
hoznak be és ebbeli ténykedésükben 
állandó nagy forgalmat bonyolítanak 
le - maximálisan lQo'o jutalék nyújt
ható. \ jutalék mindenkor a gyárak 
által megadott kp. árak alapján szá
mi tandó. V mennyi ben a gyárak kü
lön készpénz árat nem adnak meg, 
hanem csupán 6 havi részletárat, úgy 
készpénz ár alatt a 6 havi részle Iá r- 
nál 10o/o-kal alacsonyabb ár értendő.

\ jutalék két részből áll: a meg- 
álla, iodás szerinti jutalék 80®'o-a ju
talék címén az üzlet végleges lekö
tése. a megbízó gyár jóváhagyása, az 
áru leszállítása és a fél által történt 
szabályszerű átvétele után kifizethető, 
a fennmaradó minimálisan 20p0, pré
mium címén legkorábban csak 3 havi 
részlet befolyása után adható ki.

Ezen megáll ipoiIá>t a fővárosi ke
reskedők kivétel nélkül aláírták és en
nek megszegését esetenként 50. P 
pénzbírsággal sújtják, mely egy. az 
aláírók közül választandó háromtagú 
zsűri Ítélete alapján fizetendő be az 
Egyesület |>énztárába.

Az Egyesület vezetősége szívesen 
látná, ha az egyes városokban telep
hellyel rendelkező kereskedők egymás 
között hasonló megállapodást létesíte
nének. Természetesen a helyi viszo
nyokhoz mérten a maximálisan nyújt
ható jutalékokra és prémiumokra vo
natkozólag alkalmazkodni kel! a helyi 
viszonyokhoz, de semmi ecetre sem 
tartjuk megengedhetőnek, hogy ösz- 
szesen, bárhol is vidéken a 10go-ot 
elérjék.

F ekete lis tát készítünk.
A háború elölt számos cég alapí

totta üzletkörét részlet üzletre. Ezek a 
részlet readó cégek úgyszólván kivétel 
nélkül vag\ tönkrementek, vagy mi
előtt tönkrementek volna beszüntették 
a részleteladásl. \ bábom alatt még a 
férfiszabók is. amelyek azelőtt csak
nem kizárólag részletfizetésre koszi let
tek ruhát, áttérlek a kp. üzletre.

\ háború után, különösen a valu
tánk stabilizálásával ismét mód nvil- 
lott .a lész!elüzlet bevezetésére. V rész
letüzletek normális lebonyolítása mind
addig lehetséges volt. mig a gazdasági 
válság következtében a leépítések és a 
munkanélküliség annyira meg nem 
nőtt. hogy ma a részletüzlet kötés
nek úgyszólván semmi biztos alapja 
sincs.

Minden szakma, különösen n részlet 
üzletek nyilvántartották a rosszhiszemű 
és a rosszul fizető adósaikat. Minden 
szakmának meg volt a maga többé- 
kevéslié jól megszerkesztett és igény
bevett fekete listája. Egyesületünk 
megalakulása alkaimával |irograiíLm
jába vette, hogy megalkotja a rádió 
és csillárkereskedőkön keresztül a 
szakmai fekete listát. \ szakmai fe
kete lista készítése azért is fontos, mi
vel a rosszhiszemű vásárlóknak az az 
érthető szokásuk van. hogy csalásai
kat és megt év esz léseiket rendszeiint 
ugyanazon szakmán keresztül végzik 
el. Ez annál inkáhh természetes, meri 
az első ily módon szerzett pénzzel 
együtt a szakmán belül tapasztalato
kat is szereztek a további akciókhoz. 
Ennek következtélien. ha cgv kezdő 
csalónak egyszer egv szakmán belül 
sikerei voltak, az végig fogja járni an- 
'mk a szakmának minden nevezetesebb 
cégét. Legalább lő  20 ilyen csaló 
szerepel a fővárosban, kiknek egy-egy 
készülék, vagy egy csillár erejéig si
került az összes nagyobb forgalmú 
kereskedőket becsapni.

\ tapasztalatok alapján, az ügynöki 
jutalékok szabályozásával együttesen a 
megái la |>odás aláírói egyúttal kötelez
ték magukat, hogy hetenkint Egye
sületi irodánknak a rosszul fizető adó
saikat. valamint visszautasitolt rész- 
1 etü zletei ke l bejelen tik.

A megállapodás aláíróinak és csakis 
azok részére Egyesületi irodánk min
den nap. szombat kivételével d. u. 3—  
7-ig telefonon ( 1Ö-8-32) rendelkezé
sére áll. illetőleg havi 1.50 I* elő
fizetési díj ellenében irodánk a heti 
bejelentéseket (a bejelentő nevének él- 
hallgatási mellett) másolatban elküldi.
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megsziiniettDK a w
Lapunk augusztusi számában ismer

tettük Egyesületünknek a készülék- 
gyárakhoz intézett levőiét, melyben a 
gyárak elé választmányunk határozata 
értelmében különböző kívánságukat 
terjesztettünk.

Egyik leglényegesebb kiváltságunk 
az volt. amelyben kértük a készülék
gyárakat. hogy a kereskedő társada
lomra nézve oly súlyos 18 havi rész
letadást szüntessék be. Választmá
nyunk, mikor ennek a kérelemnek a 
gy árak elé való terjesztéséi elhatározta, 
tudatában volt annak, hogy ez az in
tézkedés a forgalom némi csökkenését 
idézi elő, viszont komoly átgondolás 
alapján azt is tisztán látta, hogy ez a 
forgalomcsökkenés legnagyobbrészt az 
egészségtelen üzletek elmaradását fogja 
előidézni és így a forgalomcsökkenés 
ellenére az üzleti eredmény nem fog 
romlani, sőt jobbat fogunk elérni.

V gyárak eziránvu kívánságunknak 
elvileg eleget tettek. \z uj tipusu ké
szülékeknél a 18 havi üzletkötést nem 
engedélyezték, viszont a múlt évieknél 
a már bevezetett 18 havi részlelüzletet 
megfontolandó indokok alapján egyes 
gyárak megtartották. V n ull hó 30-án 
tartott lagiilósünkön, melyet a 18 havi 
részletüzletek ügyében történendő ál
lásfoglalás céljából hívtunk össze. 
Dózsa Ferenc, a Magyar Wolfram 
tisztviselője, a következőkben fejtette 
ki gyára indokait: 1 gyárak tudatá
ban vannak annak a ténynek, hogy a 
18 havi delcredere vállalása a mai 
körülmények között nem oporlunus, 
bizományosaiknak nyomatékosan azt 
a tanácsot adják, hogy lehetőleg rö
vid lejáratú üzleteket kössenek, mégis 
kénytelenek módot adni arra. hogy 
ily bosszú lejáratú üzletkötések létre
jöhessenek, mivel a 18 havi részlet
üzlet köztudalba ment ál és igy a 
rövidéi)!) üzletkötés az árdrágítás lát
szatát kelthetné, ami viszont a mai 
nyomasztó gazdasági helyzetivel! nem 
kívánatos. V gyáraknak, legalább is 
a saját gyárának nincs semmi kifo
gása az ellen, ha a kereskedők csakis 
rövidlejáratu üzleteket kötnek.

Augusztus 30-án tartott tagülésün
kön Kaffka Károly elnöklete mellett 
a nagyszámban megjelent tagokkal a 
problémát Stemberg Béla ismertette.

Stemberg igazgató szerint az ö elő
adói tisztje tisztán formai. V részlet- 
üzletek delcrederéjének viselése oly 
nagy teher minden kereskedőre nézve, 
hogy azt minden kartárs kitünően is
meri. így ő céljául azt tűzte ki, hogy 
rövid néhány szóval a probléma föl
vetésével a megindulandó vitának ki
induló pontot szolgáltasson.

havi reszietreadast
A inai körülmények között az egyet

len egészséges üzletnek a kp. üzletet 
tartja. Kénytelenek vagyunk mégis hi
telüzleteket kötni, mivel kp. üzletek 
kötése úgyszólván a ritkaságok közó 
tartozik. Kény lelenségből kötünk rész- 
letüzlelet, de semmi szin alatt nem 
tartja a kereskedői gondossággal ösz- 
szeegyeztethetőnek a kereskedelem tő
keszegénységét tekintetbe véve, egy év
nél hosszabb lejáratú részletüzlet kö
lesét. Ily hosszú kihitelezések csak a 
nagy gyárak hatalmas tőkéjével en
gedhetők meg. Ajánlja, hogy a tag
ülés egyhangúlag mondja ki. hogy 12 
hónapnál hosszabb részletüzletek nem 
köthetők.

\ megindult vitában a megjelentek 
csaknem valamennyien resztvettek, 
to lt olyan hang is (Aschner M. 
György), amelyik azt kivánla hatá
rozatban kimondani, hogy 12 havi 
részletüzletet csak abban az esetben 
kössenek, ha a készülékgyáros a del- 
credo 50a'o-át viseli. Szerinte a ti 
hónapos részletüzlet saját delcredoval 
máris túlságosan veszedelmes.

Mások féltek a túlságosan nagy for
galom visszaeséstől, különösen Földes 
Sámuel és Mami Tibor. Földes mér
nök pl. üzleteinek 80<>o-át 18 hó
napra kötötte meg. Véleménye szerint 
az ilyen üzletkötéseknek 30o/o-a el fog 
esni és a visszamaradó 70"o azáltal, 
hogy 12 hónapra kötik meg az üzle
tel. nem lesz jobb.

E kérdés körül fölmerült vitában 
tisztázódtak a fogalmak. Egyhangú 
megállapítás szerint a 18 havi részlet
üzletet kötők igen nagy százaléka azért 
köt ily hosszú időre üzletel, mivel a 
kisebb részleteket egyrészt kényelme
sebben fizeti, ámbár a nagyobb rész
letek fizetése sem okozna nagyobb ne
hézséget. másrészt az a téves hiede
lem él a közönségben, hogy másfél
éves üzletkötés esetén a garancia 18 
hónapra terjed ki. mivel az esetleges 
hibáknál a részletfizetés megtagadá
sával fegyver van a vevő kezében. 
Harmadik oka a hosszú részletek ked
velésének az a ma már elejtett állás- 
pontja a gyáraknak, hogy az egyes 
részletfázisok között alig volt különb
ség.

A vélemények kialakulása után 
Kaffka elnök feltette a kérdést, váj
jon kívánják-e a 18 hónapos részlet
üzletek megszüntetését. \z egyhangú 
válasz útin elhatározták, hogy az 
alibi )i nyilatkozatot rögtön a helyszí
nen mindenki aláírni köteles.

Alulírott kereskedők kötelező-
le^ kijelentjük, hogy 12 hónap
nál hosszabb időre delcredes üz

letet csak abban az asetben kö
tünk, ha a 12 hónapon felüli 
időre a 100<>/o-os delcrederet a 
gyár vállalja.
\ nyilatkozatot a jelenlévők kivétel 

nélkül aláírták és meghízták Bíró Ká
rolyt. hogy a meg nem jelent fővá
rosi cégekkel utólag Írassa alá és en
nek megtörténte után a nyilatkozat 
szövegét és az aláírások másolatát az 
illetékes gyárakhoz juttassa el.

Postai bejelentéseit.
Múlt hó 25-én szétküldött körleve

lünkben körvonalaztuk a rádió készü
lékek bemutatásával kapcsolatos postai 
bejelentések lefolyását. Részben a pos
tával lefolytatott tárgyalásaink alapján, 
részben tagjaink tanácsára, a körleve
lünktől eltérőleg nem három féle, ha
nem csak két féle bejelen tőlapot nyo
mattunk. \ két féle be jelen tőlapot per
forálva, átírásra alkalmasan nyomva 
küldjük meg tagjainknak.

Éjinek a rendszernek az a nagy 
előnye, hogy a bejelentés alkalmával 
egyúttal a második la|K>t is átírással 
megiraIllat juk és a második lapot egy
úttal a bemutatáson levő készülékek 
ny i 1 vá11 ta rIására használhatj uk fel. így 
tagjainknak ezek a lapok könnyen át
tekinthető pontos kimutatást nyújta
n a k  a bemutatáson lévő készülékeikről 
és az üzlet lebonyolítása, vagy meg
hiúsulása esetén, a második bejelentő
lapon egy szó áthúzásával további 
munkánkat bevégezhetjfik.

A posta vezetőivel lefolytatott tár
gyalásaink eredménye képen közöljük 
tagjainkkal, hogy a közeli napokban 
a kereskedelmi miniszter uj rendeletét 
bocsájl ki. melynek értelmében a be
mutatáson lévő készülékek visszajelen
tését az eddigi 8 nap helyeit 14 nap 
alatt kell eszközölni. Ez azt jelenti, 
hogy ha a vevő 8 nap alatt nem dön
tött, nem vagyunk kötelesek erről a 
tényről a postát értesíteni, viszont 14 
nap alatt az üzletnek feltétlenül el kell 
dőlnie.

Figyelmeztetjük kartársainkat arra 
is, hogy bejelentést eszközölni kizáró
lag bei nutatásokról kell. Virtennyihen 
egy készüléket bemutatás nélkül üzlet- 
helyiségünkben adunk el. bejelentési 
kötelezettség bennünket nem terhel.

Egyben értesítjük tagjainkat, hogy 
a portómentes lapok postai szétküldé
sénél 50 páronként kénytelenek va
gyunk 20 f. portót felszámítani. Utó
lagos megrendeli-éknél kényelmi szem
pontból kérjük az ellenértékét 10—  
20 filléres postai bélyegekben 50 pá
ronként —.80 -f- 20 = 1.—  I’ előre be
küldeni szíveskedjenek.
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megrendelések gyűjtése a uidék szempontjáDól.
Irta R o zsa  L á s z ló , Dunántúli Gépáruház, Kaposvár.

ÍÍ/lt‘lsZ>‘iZ<>Y4*l ős ii. nViliikor a Rudi pesti 
és Iparkamara felhívta 
m ossági kereskedők é

k cresked 'Imi 
a Rádió-] iHa

rs kisiparosaI: 
Orsiágos Egyesül' tel. hogy a háznál 
lör I én endő ni a gre: i delések g y ü j i ése
ügyében állásfogl dúsát ismertesse. fi
gyelmen kiviil hagy la. hogy e: a kér
dés főleg minket, vidéki kereskedőket 
érint a legjobban, mert ennek a kér
désnek pro, vagy fontra eldöntése 
egy úttal egzisztenciális érdekei iket be
folyásol j /.

Főszerkesztő l r szi\es felhívására 
ebben az ügyben álláspontomat aláb
biakban ismerteiéin.

.Nálunk Somogybán olyan üzleti po
litikái folytatnak kartácsaim, akik 
többé-ke\ésbbé üzletszerzőkkel dolgoz
nak. hogy a megrendelések házaknál 
való gyűjtését, marosak a vidék inten
zív megdolgozása végett is továbbra is 
szükségének tartom.

Mi. akik verőinket legtöbb esetben 
személyileg ismerjed:, számi dán eset
ben azt tapasztaltuk, hogy sokan, fő
leg a vidéki vevők közül, akikre mi 
biztosul számítoltunk. nem tőlünk, a 
legközelebb eső rádiókereskedőt öl. ke
nem pl. Rud ipestről szerezte be rádió
készülékét.

V mai ádáz konkurenciában, ami
kor a szakmabeli fővárosi kereske
dők is eihalmozzák kedvezőbbnél-ked
vezőbb ajánlatokkal és árjegyzékek 
tömegével a vidéki üzletfeleket, szük
ségessé váll egy olyan megszervezett 
ügynöki tábort szolgálatunkba á 11i- 
tani. amely a venni szándékozókat és 
érdeklődő feleket lakásukon felke
resve. az üzleteket részünkre meg- 
aquirálja.

Viliint a tények igazolják, ez az 
organizáció üzletkötések szempontjá
ból igen előnyösen vált be. mert mi-

FütötechniKai üzem
Fűtőtestek rajz szerint is:

vasaló
főző
resó
kályha stb.
Elektro orvosi ..  , 
laboratóriumi cclokra

kívánt höiok és feszültség: 
m egadandó.

WACHTEL EMIL
Budapest, II., Corvin-tér 6.

Telefon 577 -75.

Javításokért e lk ü ld ök !

nél több üzletszerzővel és u. n. fel- 
hajlóval dolgozunk, praduklh i Iá síink 
annál fokozottabb mértékben nö\ek:*- 
dik. Vzonkivül ma. amikor a ko- 
mol\ és jó bonilásn vevők annyira 
( I vannak kénye/lehe. sokan elvárják 
azt. hogy a kereskedő, vagy megbí
zott ja öt a lakáséul keresse fel.

Ez az elharapódzótI 
nagy plns a javunkra, 
ugynme/ell bizonyt din 
téiroz illan vevő) 
fesztelenebb. k

ess?
szokás igen 
mert vannak 

. habozó, h i- 
is. akikkel lakásukon 

zvedenebb modorb in
tárgy .Ihatunk, az esetleges vs dádtago
kat. akiknek a rádió nem szimpátikns. 
ennek ellenkezőjéről meggyőzhetjük• s 
ennek következtében éppen a legalkal
masabb döntő gil'maiban tudjuk ki
használni a vevő ing adózás it javunkra.

Tekint el tel arra. hogy talán kevés 
szakma van még. ahol olyan nagy 
mértékben érvényesülne az egyéni ijiia- 
1 itás. mint a rádió szakmában, min
den kereskedő a maga egyéni ízlésé
nek és üzleti politikájának niegfe! •- 
lóén választja meg bemutató személy
zetét és üzletszerző gárdáját, éppen 
úgy. mint a rádiógyárak azokat a ke
reskedőket. akikkel összeköttetésben 
óhajtanak állani.

Szerény véleményem szerint feltét
lenül szükséges, hogy bemutató sze
mélyzet fink és üzletszerzőink a felek 
bizalmát élvezze, megfelelő intelligen
ciával rendelkezzen, a készül kék he
lyes kezelését és konstruku iáját a lég
id após abban ismer je, in tel 1 igenciá jánál 
fogva már az első pillanatban isme
retes legyen előtte a verő egyénisége, 
ne legyen szószátyár és a döntő pill i- 
natol tudja a maga jurára kihasz
nálni.

Egyeljünk arra is. hogy az ilyen 
bemutató, vagy aquiziciós utunkon a 
konkurens gyártmányokat ne gyiláz- 
zuk. mert ez a \e\ő előtt visszatetszést

kelthet, ellenkezőleg igyekezzünk a 
vevőt arról meggyőzni, hogy az ál- 
I I lid. bemutatott és felki .ált készü
let: még jobb a konkurens gyártmá
nyoknál és h i ez sikerüli, akkor az 
üzletel muris megkötöttnek tekint
hetjük.

Meg kell még emlékeznem az u. n. 
vétel kötelezel I ségnél kü I i Ivem u I a lá

sok ról is.
Vz ill leszűrt tapasztalataim azt iga

zolják. hogy *2 *7 n ipául hosszabb
ideig bemül d 'm ne hagyjunk készü
léket. meri ha azt hosszabb ideig 
hagyjuk a fél lakásán, akkor szenzá
cióját. újszerűségét elveszíti, megs/.o 
költ, unalmassá válik és azokat a csa
ládtagokat. akik a rádiónak különben 
sem liivei. a laikus kezelő fülidege- 
sitő fütyülésekkel stb. még jobban a 
rádió ellen ingerli.

Ymidőn tehát Főszerkesztő I r ké
résére egyéni szemüvegen keresztül is
mertettem álláspontomat, egyben azon 
reményemnek adok kifejezést. Iiogy* 
a Rádió-Villamossági kereskedők és 
kisiparosok Országos Egyesül I n I: 
1 ezetösége eré ül si súlyánál jogim 
egzisztenciális érdekei iket ebben i fon
tos kérdésben inegvédelmezi. * I

Még
H á za ssá g :.

egy féléve, hogy lapunknme.'
egy má'ik helyén megemlékeztünk 
Frilsch Györgyről. Frilsch György 
alig egy é\e dolgozik Budapesten » 
rá < I i ívsz a kínálván, neki 
esztendő is elég volt arra 
összeköttet ésl ve keni 11 
meghódítsa.

I gy látszik nemcsak 
ködöket hódította meg.
György a Siemen>-Beinigrer-\ eifa rt. 
és a Siemens é" llalske rt. igazgatója 
f. bő 10-én délben egy órakor házas
ságot kötött Schmidi Erzsébettel. 
Sclimi II E.-nek, a Boon > kakaó vezér- 
ké| >\ i .velőjén ok 1 eá nyá val.

az a röwdk * 
. hogy a \el 
keres ka  lök *i

a rá diók ere'- 
mert Frit>. l»

Sz. T ypus

1. 2,5 volt 1 2 Opal 12 min
2. 3,5 volt 1 2 Opal 15 mm
3. 3,5 volt 1 1 Opal
4. 3.5 volt Macskaszem
5. 3.5 volt lencsével
6. 3,5 volt gömb világos 12
7. 4 volt 300 m. a. dinamó 15
8. 4 volt ugyanez 1 1 opal
9. 4,5 volt dinamó világos 15

10. 0 volt dinamó világos 15
11. 2,5 volt focus 12 világos
12. 3,8 volt focus 12 világos

M Ü L L E R  L Á S Z L Ó
ok i. vegyészm érn ök , akkum ulátor é s  

elek tro tech n ik a i v á lla la ta
Budapest. Vi.. Liszt Ferenc-ter 6. szám.

Arak P-bcn pcr°cdib
Detail kereske-

irányár dói ár
20 14
20 14
24 16
24 15
24 15

mm 24 14,5
mm 28 19

30 21
mm 30 20
mm 35 22

i 35 22
35 22
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1932/33 évi árjegyzék
Csak viszonteladók részéve

i Kristályok.
1. „C“ kristály cellophánban 
2 Cinkit v. tellur, üvegfiolában
3. Super Konzert
4. „Marwell" pogácsa kristály
5. Favorit (piros) I tűvel
6. Betét „type Noriis- fix
7. U. az rugós
8. Original Norris betét
9. Thoxíd kristály

10. Olimpia kristály
11. Arany Favo it 1 iüvel
12. Sphinx kiistály 1 tűvel
13. Britanit 1 tűvel
14. Koroto kristály
5. King 2 aranyozott tűvel 

16 .Jazz" 2 aranyozott tűvel 
17. Ruhr Perle „ „
18 Rhein Goid „ „
19. Piramis ktistály
20. Norko krist ly
21 Ezüst tű, valódi, üvegfiolaban
22. U. az seprüs
23. Ezüstözott tű

ii Detektorok.
24. type Daky detektor
25. Óiiginál Daky, kristállyal
26. type Norris detek or
27. Originál N rns detektor
28. Konstant fix detekt., plomb.
29. Norton üveghengeres
30. tíewes fel tix
31. „WE“ tix, nagyalakú, plombáit
32. Radiophon detektor
33. Piccolo detektor
34. Torpedó detektor

- .1 2  
-.16 
-.25 
-.30 
-.35 
-.33 
-.3b 
■•451 
-.45 
-.46 
-.60; 

.60 
-.6U
- H
-.62 
-  66 | 

-.66 I 
■ .66 j 
-.72 
-.75 
-.10 
-.15 
-.07

- .3 0
-.4 4
1.05 
1.36 

-.7 5  
-.8 5  
—.96 1 

1 2*' 
l.-'O 
1.60 
2.1C

52. U. az mint 51, de szekrényben 13.50
53. Ail-Ton, 4 pol. System 6.50
54. All-Ton konzert szekrényben 15 —
55. Orion 4 pol. System 7 50
56. „Solo“ nagy telj. 4 pol. syst. 6 W. 19.50
57. „Red" „ . „ „ „ 4 „ 16.25
58. Hangszóródoboz furnirozott 4.20
59. U. az g ndos.ibb kivitelben 5.6'•
60. Selyembotét hangszóróhoz - 70
61. Fadoboz dynamikushoz furn. 6.70
62. Hangszóró-cséve, 1000 ohm — 28
63. „ „ 2000 „ - .3 6
64. „ „ 4000 „ —.6U
65. U. az 2000 ohmos különb Q, v. □ —.50
66 Hangszóró-zsinór, kiképz. 1.5 m. —.45
67. U. az 2 m. hosszú —.55
68. U. az sodrott 1.5 m. hosszú —.38
69. U. az 2 m hosszú —.43
70. Conus-csillag készlet rézből — 2u
71. U. az masszívabb —. 5
72. Hangszóró membrán la. 250'%, 0  —.35
73. „ „ . 3 0 ,  , - .6 3
74. U. az pergainentből, 25O%,0 — .60
75. „ „ „ 300 „ „ - .7 0
76 Ú. az gumis széllel 250% 3  —.80
77. „  ...................  30o „ ., —.95
78 Delphin 26(1%,— gumis gyűrűkkel 1.20
79. U. az de filccel ellátva 1.50
79 a. .US" ragasztás nélküli 250%, — 95 j

vi. KészüieK szekrények.
80. Fémszekrény 2 + 1-hez jégvirágos 4.60
81. U. az 3+l-hez bőrlakkozva 8.20
82. Fadoboz 2 +  1-hez hangszóróval 6.—
83. U. az prímább, hangszóróval 7.—
84. Egybeépilett 2+1-hez, diófurn. 6.50
85. U. az 3+1 vagy 4+1-hez 8.—

102. Ugyanaz külföldi, fémpersellyel -.34
103. Skálatarcsa 52 "V 0 - .46
104 Ugyanaz 70’%, 0 —.60
105. Ugyanaz 100 %, 0 csak fekete .50
106. Norton II. süly. álvil. diai. 2.80
107. Norris Luma „ „ „ 2.40
108 Norris Luma II. bak. forgóval 2.-0
109. „FS“ átvil. dobskála 4 4 '
110. Ugyanaz kettős 8.40

x. zsinórok.
111. Készülék-zsinór, kerek, 2-eres 15 75
112. Ugyanaz kikepz bak. dugóval —.85
113. Telepzsinor, méteráru

2 3 41 6-erü

Detektoros-készülékek.
Bakelitházas, forgóval 4.60
Eredeti SRT készülék 6.12
Ericsson detektorral lla fémdoboz 3.50 
Ericsson „ la fadoboz 5.—

ív. Fejhallgatók es alkatrészek.
Neoton bak. házas fejhallgató la 3.95 
Ichor „ „ „ 3.75
Fejhallgató kagyló —.4'
Mágnes, paikóalaku —.10
Fejhallgató-cséve, 1000 ohmos —.19 

„ „ 2000 „ - .3 0
Fejhallgató zsinorvég, csavaros —.06 
U. az huzalvéges, forrasztós -  .03 
Fejhallgató mebran —.06
Fejhallg.-zsinor, kiképz., svájci

1.5 2 3 4 m. hosszú
—.46 ^ 5 7  —774 - .9 3

v Hangszórók es alkatrészeik.
Bon-Ton system, chassiva! 15.— 
Bon-Ton konzert szekrényben 21. 
Marpax Konstant, 4 pol. fix syst. 6.50 |

vii. Készülék alkatrészek.
I 86. Árnyék, serleg, alumínium fedővel

70%, 0, 1 lli”%» magas 1—
1 87. U. az, de 801*, 0  120%, magas 1.30 
j  88. Gummiláb készülék alá —.04
39. Paneltartó, alum. I20%,x25%> —.41 

: 90. Supra T 416 erősitöcső, 30 mA. .80 
[91. „ T 42j hangsz.csö,50-60 mA. —.95

vili RadiokapssoioH.
92. „BW“ ellenállásos ki-be kapcs. —.40
93. Norris központi tumbler —.80
94. „Snap“ „ „ masszív —.90
95. „MR" „ „ bak.-bői -,9U
96. AEG. süly. tumbler, bak. fedővel 1.06
97. „MS“ amerik. typ. süly. kisalaku — 9C
98. „US" teljesen süly. tumbler 1.60
99. „FS“ többsarku átkapcsoló

2 3 4 5 6 polusu
2.93 3.50 4.25 4.60 34)5

4 30 9 . -  13.50 18.- 22.50 27.—
114. Ugyanaz kiképezve, 15 m. 3 4-Vs

erű —. 48-tól —.90
115. U. a gummizva és szőve —.72-101—1.80
116. Ám, ékolt 1-eres, métere —.50
117. U. az 2-eres, lapos „ — 85
118. Kivezetö-Llt/e, lux 0 15%, 8 —
119. U. az 4X 0.15% , kg-ja 4 0 .-
120. „Oxo" ant. lev. kábel, métere —.50

xi. antenna anyagok.
P l .  Antennapótló 1 pólusu —.34
122. U. az la csavaros fejjel —.40
123. „FS“ 3 pol. ant. pótló 2.67
124. Bak. késes ant.-kapcsoló —.46
125. Antenna-huzal, 1.5 % 0  kg-ja 2.70
126. Villámhárító aut. kicsi — 37
127. Ugyanaz nagy —.68
128. Ugyanaz Heliogen külföldi 2.50
129. Dioszigetelö. közép v. nagy 4.50

x i i . Forgokondenzatorok, légszige- 
telessei

130. Ericsson kis typ 500 cm. 2.—
131. .FS“ kistypusu, 500 cm. 3.80
132. Ugyanaz nagytypusu, 500 cm. 4.58
133. „FS" kőzépvonalu, 300 cm. 5.05
134. Ugyanaz 500 cm. 5.56
135. „FS" átm. teng kiegyenl. 500 cm. 6.—
136. AMRAD amerikai typ. 3-as forgó, 

golyóscsapággyal, hasított oldal
lapokkal, korrektióval. ujlogaritm. 
typ. árnyékolással, 110x55x115%, 19.85

137. U. az, azonban superhoz 21.—

xni. Forgokondenzatorok, bake'lt 
szigeteléssel

íx. Gombok es skaiak.
100. Forgatógomb 18%, 0 —.27
101. Nyilasgomb, hazai —.30

138. „Pax" la minőség
139. „Togo" nickel
140. „B“ középtyp.
141. „BW“ olcsó typ.
142. „Mega" átm. tengely
143. „Unda" külf. la
144. Kupplung, forgókhoz

300. cm. 500 cm.
- .6 8 - .7 2
—.06 -.7 0
-.61 — .65
- .5 4 -.5 7
- .8 0 - .8 5

1. db -J - .8 7
-.4 5

1
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xiv. mF-tomDHontíenzaioroH. 500 v. vá.

n 10 0 . Í5  0 .5  1 2  4 MF

1 4 Í .  M arp a :c fé m  - . 5 5  — .61 — .G9 1.01 1.54 2  71 
146. U . a z  p a p í r — .2 6  - . 3 5  — .42 — .63 1.12 2 . -  
J47. E ric s s o n

'  s z u r k o l t  — .2 4  - . 3 4  — .46  — .60  1.10 2.20 
1 4 $ .  M a rp a x fé n i 1000 V. v á l tó r a  á r a k  é r d e k lő d é s re

xv. cm tomDkondenzato: ok
cm . 149

P r o m in e n t
150.

„ P a x “
151.

Z .« S S . 1500 V.
154
É lb e

100 .12 - .1 7 — .50 - .1 5
150 - .1 2 - . I S - . 5 0 - .1 5
2 110 —.12 —.19 —.55 - .1 6
250 —.16 —.2.' —.60 - .1 6
300 —.16 — . 2 0 - . 6 0 - .1 7
500 —.19 — 22 —.65 -.1 8

1000 —.21 —.24 - . 7 0 - . 2 0
2 00 —.24 - .2 8 - . 7 5 - .2 6
3000 —.27 - . 3 2 — .80 - .2 8
5100 —.30 - . 3 8 - . 9 0 - .3 0

10000 - .5 4 1.20 - .5 4
2 000 —.70
300 0 - .8 0
40 00 1 . -
50000 1.10

xx Huzaleilenaiiasok,
Kisalak 3 - 4 Walt terhelésre

O h m Ü v e g testen Porcellán testen

A rj. s z á m Pengő Á rj. s z . Pengő
2.000-ig 187. — .2J 194. - . 2 8
3.0- 0 , 188. - . 2 2 1^5. —.30
5.000 „ 189. - . 2 5 196. - . 3 3

10000 „ 190. - . 3 0 197. - . 3 8
15.000 „ 191. - . 3 5 198. -  43
20.00 1 „ 192. - . 4 0 199. - . 5 0
3...000 „ 193. — .45 200. - . 6 0
5  .0u0 „ 201. —.70

IC O .. 00 „ 202. —.85
203. Chromnickel-huzai, ü.03-tól napi ár
204. Nickelin-huzal, 0.04-től „ „

xxi. csavararuk.
j 205. Lencsecsavar, 2 any. 3 %, 0

10 15 20  25  3 0  35  40 4 -*% ,

xxn Forraszto-pakak es anyagok
222. Marpax vili. forr. páka, csak 110 V.-ra

30 W 50 W. H10 W.
4 . -  7.— 10 .-

223. Ersa vili. forr. páka, cseréih. alkatrészek 
Kérjen külön „Ersa" árjegyzéket.

224. Amatör-páka-készlet, komplett —.75
225. Solmerit forrasztó massza, 

dobozonként 100 gr-os doboz -  .75
„ 50 „ „ — ,4r
.  20 „ „ - .2 5

226. Solmerit forrasztó huzal, kg-ként
1.5 Tá>0 P 8.25 gyantás 7.70
2 „ „ „ 7.48 „ 7 . -
3 „ „ „ 7.15 „ 6.37

227. Cremitin forrasztó zsir, dobozonként
100 50 25 10 5 1 dkg-os

153. Loewe vacum biok, üvegházban, 
200, 500, 1ÜO0 v. 2ij0o cm.

xvi szigetelő-anyagok

1.80 2 . -  2 .20  2.50 2 9 0  3.70 3 .90  4 .50

Cylinderfejjel 10% kai drágább,
206. Banándugó, normál
207. Banándugó érintésmentes 

_45 | 208. Banándugó 4 rugós
209. Lyukas banándugó
210. Banánhüvely nick. 2 anyával
211. Ugyanaz színes szig. fejjel

D4. Dellit-lemez, barna sima 3%-töl kg-ja 3.85 212. Kupplung 2 oldalas
155. U. az mintás v. fényes „ „ „ * —

Méretre levágva 2U°/o felár
156. Dellit-cső (Bakelit-henger) mtr
25 30 35 40 45__M 60 70 8O% 0

3.60 3.904.4.15.— 5.90 6.4 j 7.2J 10.— 12 - 
Originál 1 m-es vételnél 20°/oengedmény.

157. Varnish-csö, 0.75-töl 1.5%: 13.75
158. U. az 2 %  0 18 .-
159. Presspán-lemez napi áron
160. Celluloid-lemez

2.20
2.30
2.50
3.40

, 4.35 j 213. Ugyanaz 1 oldalas, csavaros
214. Anódaccuszoritó csavar
215. Anóddugó
216. Lámpafoglalat 5. pof
217. Ugyanaz süly. 4 v. 5
218. Krókodilcsipesz
219. Rövidrezáró villa
220. Panelsarok, kicsi 

Ugyanaz közép —.15,
221. Recézett fazonanya

extra
pol.

xvii silitek es siiittartok
161. Always v. Wego silit 0.5 W. —.48
162. Dralowid silit, 0.5 W. —.60
lb3. Ugyanaz de 1 W.
164. Silittartó normál _ 'lg
165. Ugyanaz type NSF _^28

xviii Potenciometerek
166. Vario-Pot 500—ÍO.COO ohmig 3.30
167. Ugyanaz 30.000 ohmig 350
168. „  75.0u0 „ 4 _
169. „ 100.000 „ 4.50
170. „FS“ pót. méter 400.000 ohmig 4.2u

xix. Feszültsegelosztok

3.35 
16 .- 
9 . -
7.20
4.20 
5 .-
7.20
7.20 
8 .-  
8 .-

—.70 
- .1 6  
8 .- 
7 .-  

-.10 
nagy —.25 

3 . -

7.50 4.50 2.40 1.------.60—.26
228. Rádió forr. huzal kartonon db-ként—.13

xxiti. Aiacsonytreq iratok
229. Nyitott kivilel la 1:3
230. Ugyanaz Reductor gyártmány 
231 Nyitott extra la. I : 3
232. Ugyanaz zárt kivitel

xxiv. Fojtótekercsek
233. Sirex kisfojtó, 20 Hy 40 mA.

5450 menet 2 80
234. Gordon kisfojtó ca. 12 0 ohm 3 Hy. 3.—
235. Reductor 20 Hy. 15 mA 300 ohm 3.20
236. Reductor 41 Hy. 20 mA. 600 ohm 5.60
237. Reductor 20 Hy. 50 mA. 400 ohm 9.60
238. Reductor 50 Hy. 50 m 1. 45j  ohm 12.80

xxv. ikerfojtok
239. Sirex 15 Hy. fkör 100 mA. akör

60 mA. 5._
240. Gordon 12Hy.fkör lOCmA. 260ohm

akör 12 mA. 260 ohm 5.50
241. Reductor fkör. 100 mA. 300 ohm,

akör 25 nrA. 7.20
242. Sefeco fkör 120 mA. akör 30 mA. 5.20

xxvi. Haiozatl iratok.

O h m Üveg testen 
15 W.

Porcéi an testen 
20 W.

Árj. szám Pengői Árj. szám Pengő
5.000-ie 171. - . 6 5 179. — .80

10.000 , 172. —.75 180. 1.—
15.000 , 173. - . 8 0 181. I.IU
20.000 „ 174. - .8 5 182. 1.20
30.000 „ 175. - . 9 5 183. 1.35
fO.OOO „ 176. 1.10 184. 1.50
70.000 „ 177. 185. 1.90

100.000 „ 178. 186. 2.10

s f á m  G y á r tm á n y

243 1 Gordon
244 1 Sirex
245 I Reductor
246 ! Sefeco

247
248
249
250
251

252
253
254

Sirex
Reductor
Reductor
Reductor
Reductor

Sefeco
Sefeco
Sefeco

255 | Reductor
256 Reductor

257 Sefeco
258 : Sefeco

A n ó d Egyenirányító F ü Ö
Volt m

Amp. Volt , Amp. Volt | Amp. Ár

2 -j- l-hez :
I 1 X  270 20 1 X 4.3 1 1 X 4.3 2 6.—1 X 250 25 1 X 4 0.6 2 X 2 1.2 4.60j 1 X 265 20 1X 4 0.4 2 x 2 1.3 6.40! 1 X 220 20 1 X 4 0.4 2 x 2 1.8 4.20

3 +  l-hez :
2 X 300 40 2 X 2 1 2 x 2 3 7.501 X  300 25 1 X 4 0.5 2 x 2 2.2 8 802X220 25 2 X 2 1 2 x 2 2.5 10.402X265 30 2 X 2 1 2X 2 3 12. -1 X500 30 1 X 4 1.5 12X2 2 .5 1

1 X 250 35 1 X 4 0.8
( 1 x 4
2 x 2

1 1
3.5

14.40
7.302X250 35 2 X 2 0,8 2X 2 3.5 8.20I X 500 30 1 x 4 0.8 (2 x 2 3.5 i

Í1 X4 08 j 10.—
4 - - l-hez :

2X 265 30 2 x 2 1 2X 2 4 14.401 X5Ü0 50 1 X  4 1.5 1 ( 2 x 2 31

2 X 3r0
(1X4 l| 18.4050 2 x 2 1 2 x 2 4.5 17.-1 X  500 50 2X 2 1 | 12 x 2 4.5 i
( 1X4 1 1 18 .-

2



R Á D I Ó  fiS V I L L A MO S S Á G1932 szepteinher 10 11

MAROSI PÁL a ZOLTflH UCCA 6 ® BUDAPEST. U.
XXVII. uarnisn huzalok

259. Varnish-huzal, különb, színekben
% ,0  0.4 0.6 0.8 1 .-  1.2

4.60 5.50 6.70 7.50 8.60
260. U. az l-l.2O™/m0  3 ni karikákban -
261. Varnish-Litze

.35

xxx  mérőműszerek
269. Pifco univ. mérőműsz. 13.— 272. Süly. egyenáramra 1 mérőhat.

j 27u. Zsebvoltmérő elektromágneses, v
2 méröhat. 7 20 v * ö ,' u

I 271. Komb. zseb V. és A. mélö ' j  273- Ugyanaz de 3 -2 0  Amp. 6 95
váltó és egyen 7,20 274. Ugyanaz de 20—100Ü mA. 6.95

xxxi rekercseiesi huzalok
7 X0.20 51X0.05 16X0-25 

9.80 9.6U 19.20;

xxvni. sausziuomerok.
262. Törhetetlen nagy modell 3 60
263 U. az közép modell 2.40 I
264. U. az 3 szines úszóval 2.70
265. Üvegből 1.90 I

xxix. xordei ellenállás.
266. Marpax kordel. Ár mtr-ként. Felár | 

1 m-en alul 25%, 1/a 111-en alul 50%.
Ohm (kilenall ) 

m-ként
M a x . te rh . 

in A -b a n Á r M a x . te rh . 
n iA -b a n Á r

1,000.000 6 14.40i
800.0IIC 6 1 2 .-
601 UH 0 7 9.60
500.1 0 7 8,40
4 0.000 8 7.2'
300.' 00 8 4.80
250.000 8 3.25
200. Odb 8 2.75
150 001 8 2.3
100.0< 0 15 2.9
90.000 8 1.80
60.000 19 2.15
5 .000 22 1.90 10 1.-
40.001 24 2 05
31UO 22 1.70
25.' 00 25 1.21
20.C00 25 1.10
10.000 80 1.30 54 1.15
5.000 73 1. - 32 - .8 0
4.00 80 - . 9 5
3.00 80 —.90
2.000 80 - .8 5
1.C00 145 - . 6 0

500 210 - .8 0 145 - .5 0

267. Leágazócsipesz fentihez —.15
268. Marpax montage—kordel cca 100”%,, j  

hosszú, kiképz. sarukkal ellátott,
szigetelt.

Ohm
darabonként

Max. terh. 
niA.

Ár
darabonként

50 80 - .2 8
100 80 - . 2 9
200 80 —.30
500 32 - .3 0

1 00) 32 - . 3 0
1.500 25 - .3 1
2.000 25 - .3 2
2.500 22 - .3 2
3.' (0 12 —.32
5.000 10 —.33

10 000 8 - .5 5
25.000 8 - . 8 8
50.000 8 2.20

100.000 8 3.85

A csupasz 
huzal
•%» 0

Zománc*
1 X

pamattal
fonva

2 x pamuttal fonva 1 X 2 X
Zománczi va és 
l X selyemmel 

fonvaszig. növ. 
0.20 "fm

szig növ. 
0.3J mím selyemmel fonva

0.05 22. - 100.— 1 3 0 .- 120. -
0.06 18.—
0.07 15.6 J
0.08 11.5G
0.1(1 9.30 21.60 27.95 23.09 4 0 . - 5 2 . - 5 0 . -
0.12 8.30
0.15 7.30 16.— 20.25 17.42 25.25 37.80 3 4 .-
0 18 6.65 19.85 30.80 2 7 . -
0.20 6.40 11.48 14.85 12 83 17.76 27.51 2 5 . -
0.25 5.90 9.45 11.81 10.60 14.38 21.84 2 3 . -
0.30 5.40 8.10 1U.13 8.98 12.46 17 .71 19 —
0 35 4.95 11.13 1 5 .6 8 17.50
0.40 4.70 7.09 8.71 7.63 10.80 14. - 15.50
0 45 4.65 10.21 >3 30 1 5 .-
0.50 4 60 6.14 7.36 6.51 953 12.60 14.30
0.55 4 50 9.4U 12 5 ' 1380
0.60 4.40 5.80 6.51 6 . - 11.40 13.30
0 65 4.30 10.95
0.70 4.20 5.46 6.30 5.60 10.50
0.80 4.13 5.18 581 5.25 9.68
0.90 4 05 4 9 7 5.53 5.04 9.08
1.— 4.04 4.69 5.32 4.83 8.55

* Különleges svájci minőségben is kapható, árak érdeklődésre.
Zöld vagy pijos színben font huzaloknál 5% szinfelár.
Méretenként 1 kg-on aluli vételnél 1 %, '/* kg-on alul 15% mennyiscgfelár. 
Az ép állapotban raktáromba 1 hónapon beiül visszaszállított üres csevék 
számlázott értékének 50%-át térítem.

BON-TON -  a lengűnyelues
a hangerős, a hangtiszta, a tökéletes hangszóró - 

szerkezet.

Legkisebb á rak —  legnagyobb teljesítmény.

49. 

49a.

50. 

49b. 

49c.

Bon-Ton system beépíthető fémchassival, ragasztásnélküli 
amerikai conusszal 15.—
U. a. lábbakkal ellátva, önállóan használható, de be is 
építhető kivitel 16.—
Bon-Ton Konzert, elegáns díszes furnérozott diófa
szekrényben 21.—
Fémchassi amerikai ragaszfásnélküi conusszal hang
szóróhoz (system nélkül). Beépítési kivitel 8.—
U. a. lábakkal 9.—

Szállítható f. hó 22-től.
Rendelését már most adja föl, mert a szállítás a rendelések beérkezésének 

sorrendjében történik.

3
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Erős és gyenge áramú szerelési anyagólt.
xxxn. Bakelit szerelési anyagok

a) Kapcsolók.
269. Falikapcs. forgócs. barna
270. U. a. fehér
271. U. a. alternatív barna
272. U. a. alternatív teliér
273. Siilv. forgócs. kapcs. la 

barnated.
274. U. a. o  fehér fedőlappal
275. U. a. □ barna „
276. U. a. o fehér „
277. U. a. allém, barna „
278. U. a. o  fehér ,,
279. U. a. O barna „
280. U. a. □ fehér „
281. Fali tumbler kapcsoló külföldi
282. U. a. masszív gumiágyazásban
283. U. a. hazai áru
284. U. a. fenér
285. U. a. alternatív barna
286. U. a. alternatív fehér 
z87. 8üly. tumblerkapcs. □ barna
288. U. a, alternatív □ barna
289. Mignon tumb.erkapcsoló
290. U. a. masszív
291. Zsinórkapcsolo egyszerű
292. U. a, külföldi masszív
293. Körtekapcsoló mignon, hazai
294. U. a. no. mái, barna v. fekete 

la. kulfö di
295. U. a. KRT gyártmány
296. U. a. mignon, hazai fehér

-.94 : 
.14 
.25 
.60

1.40
1.65
l.6u
1.80
I 60 
1.85 
i.7o

I 
1 
I 
1 
1 
1 
1
2.— 
-•96  
1.10 

-.96 j 
l.lo 
1.26 
1.5o 
1.35 
1.70 
-.54 
-.72 
1.15 
1.5 
-.57

-.75
1.25
-.80

d) Egyéb.
328. Lámpafoglalat érintésmentes —.53
329. U. a. fan 1.
330. Lámpafoglalat ventil. ferde —.85
331. Lámpafogl. ernyőttóval bak-böl —.97
332. Zwerg-foglalat —.22
333. Vasaló-érintk. egyes 4—6

rugós —.35
334. U. a. kettős —.55
335. U. a. csöves, masszív —.58
336. U. a. 1.5 m. hosszú zsinórral és

bak. dugóval kompi, szerelve 1.15

xxxiii. Egyéb szereicsi anyagok

b) Dugók és dugaszoló aljak.

297. Vil asdugó kis lapos typus
298. U. a. 1-reszes peremes 
298. U. a. fedett
30U. U. a. 2-iészes peremes masszív 

kivitelben
301. T dugó
302. T dugó 3-as
303. U. a. masszív
304. Függő konn. 298-hoz
305. U. a. fedett
306. Konnektor alj nagy barna
307. 5üly. konn. alj la. b-val o barna 
308 U. a. O teher fedőlappal
309. U. a. □ barna hazai b-nélk.
310. U. a. □ barna la. b-val
311. U. a. □ fehér fedőlappal
312. Vízmentes konn. alj barna
313. Konn. alj kicsi (Funkdose)
314. Mign. konn. alj és dugó kompi

337. Normál fogl. réz k/n. —.28
338. Mignon „ „ „ —.28
339. Normál „ „ k-val —.82
340. Mignon „ „ „ l.lo
341. Gyertya „ fa 11—16 cm. —.16
342. Fali fogl. egyenes réz —.45
343. U. a. porcelian —.60
344. U. a. ferde réz —.53
345 U. a. poicellán
346. Kikapcsoló 4 A porcellán
347. U. a. de VH
348. 2 á k. kapcsoló porcellán 
549. U. az alternatív
350. Alátét tárcsa 52 ”%n fehér
351. U. a. fekete
352. U. a. barna
353. Faék fúrva
.'54. Süly. kikapcs. üveglappal d/n.

[ 355. U. á. 2 á. k. vagy altern. d/n.
3 .6. Süly. csengőnyomö üveglappal d,

(357. Süiy. falirózsa üveglappal d n.
-.17 358. Körtekapcsoló fa mignon 
-.23 j  359. Ugyanaz színes galaiit 
-.30 360. Mignon csapszeges alj

361. U. a. normál —.65
-.44 362. Mign. Ed. d 2—10 A —.luí
-.5 ( 363. Mign. múlt. fej 8.50 |
-.45 364. Mign. múlt. belét 2—10 A 7.50
-.60 [365. Porc. konn. alj. fehér -.20
-.26 { 366. Ugyanaz de fekete —.22 j
-.33 ! 367. Porc. villás dugó laposáé 13.50
-.30 | 368. U. a. peremes masszív —.16 ;
1,40 ; 369. Ernyöttó réz nyitót! 60 "% —.21 ;
1.65 | 370. Bej. nyomó nickel-lappal —.72 i

371. Orion reduktor 1 li • és 150 V 2.80
372. Power red. 110, 150 és 220 V. 280
373. Cinkrud 17 cm. —.26
374. Szénszoritó 17 cm-hez — 20

387. Viasz-huzal 0.6"‘fm < per ICO m 1.98
388. Ugyanaz, de 0.7mm 0  2.30
389. Ugyanaz, de 0.8 0 2.60

Csd és T gumihuzal napi ár
390. Selyem csengözsinór 100 m 11a 6.10
391. Ugyanaz la 9.—

xxxv. Takarekirmpak
.'■92. „Booklight" csipletös olvasólámpa 2.70
393. „Nightlíght" kis fiai gulatlámpa 3.50
394. Ugyanaz hamutartóval. 4.20
395. Izzólámpa fentiekhez —,9Q
396. „Iris“ transzformátoros takarék

lámpa, váltóáramú hálózathoz 5. IC

x xxv i. izzólámpán
Kartelen kívüli izzólámpák. Árak 

Kartel 1. skála 25% engedménnyel.

xxxvii. AutoKabeiek i» kivitel
—.68 
—.67 
- . 5 9  
— .8'. 
- . 8 0

R é z  
kereszt- 
metszet 

11. ni

B o u g i e r o z v a Alumínium
spuál

l-etes
2-eres

lapos } ke ek i-eres
2 eres 
ia osv 
ke t k

4.641
4.10 0.75 4 í .— 5 0 . - 27 — 42.50
8 . - 1 22.50 5 0 . - 56.— 32.— 47.50

- . 0 ) 1.5 26,5.. 59.— 75. - 3 6 . - 5 6 .-
1.40 2.5 36.50 7 5 . - 85.— 45.— 72—
1.55 4 57.— — .-- -.- __

n.1.40 6 75.
- . 9 0 1(5 200.— ---.--- _  ___
—.48 25 235. - — __#__

1.4U 35 350.— -.__ _ _
- .3 7  í 1

xxxviii. Autogyujto Kábel
Rézmetszet 15 mlm □

1 
1 
1
1.51 
1 85
2.40 ------------------  . .  - .......„  _

—.22 ! 375. Porc. vasaló hüv. 4 - 6  %  rugós - .2 0  
—.45 i '■” e c‘

c) Csengőnyomók.

315. Fali kerek, kicsi
316. U. a. nagyobb
317. U. a. KRT 60
318. Süly. fali hazai, barna □
319. Körte 6-szegletes kiv.
32 . U. a. KRT
321. Bejárati erősáramra barna 
321. U. a. fehér
323. Bejárati KRT
324. Kapu 6U ”V 0  barna
325. Falirózsa 50 "% 0
326. Ugyanaz 60 n‘m 0
327. Süly. falirózsa barna □

-.40
••5ii 
-.72 
1.25 
-.75 
-.62 
.70 1 

-.90 I 
1.08 1 
.45 I 
.48 
.62; 
.25,

376. Fa fali csengönyomó
377. Fa körte nyomó
378. Fa fali rózsa
379. Fürdöhuzó fehér
380. Zwerg foglalat sárgarézből
381. Zseblámpátok lencse nélkül 
38 í. Szig. szalag fekete v. fehér
383. Zsebizzo 2—3 5 V félopál
384. Dynainóígö 4 V
385. U. az. 6 V 

Minden egyéb szerelési anyag és izzó
lámpák legolcsóbb áron.

- .2 6  
- .4 0  
—.26 

1.9. | 
- .1 3  
- .2 8  
4.80 

-.1 4  
—.19 
- .2 2

Külső
átmérő Bougierozva

p
7- 7.3 42.—

9 68—
11 95 —

Csak tínniml

P
25—
3 5 .- 
48.—

xxx ix . Garage Habéi d r g m

Olaj-, viz-, benzin- és saválló-szigetelésű 
kábel, igen hajlékony és könnyű ; külső 
mechanikai behatásoknak ellentál!. Nem
zetközi szabadalmak. Ára 100 méte
renként p  150.—

386.

xxx iv . HuzaloK es zsinórok
T II és T I. zsinórok 
G. II. és G I. huzalok 
G I. 1 „Volta" huzal

napi ár 
napi ár

6.30 j

B O O K LIG H T
olvasólám pát tartson  
raktáron, mert igen  
k e r e s e t t  c i k k .
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I r t a :  L édé ver  Sándor.

A kilencedik lierlini rádiókiállilás 
közönségsikere nem miradl a/, előbbi 
éneké mögölt. Ezrek és lizezrek ló
dultak najo iti a kaiserdammi óriási 
csarnokok felé. hogy a rádió újabb 
csodáiban, újabb tökéletességében gyö
nyörködjenek.

rerineszeteseii a súlyos gazdasági 
válság az egyes országok közölii kü
lönböző korlátozások ill is éreztetlek 
hatásukat. Ezt elsősorban a külföldi 
látogatók csekély száma mutatta, ami 
persze igen nagy mértékben meglát
szott az üzletköléseken.

.Maga a kiállítás kétségkívül mél
tóan képviselte a fejlett német techni
kát. Több mini 300 német gyár és 
üzem vonult föl produktumaival, hogy 
bemutassa a szezon újdonságait és 
mindazokat a technikai újításokat, vál
tozásokat, amiket az elmúl! év ered
ményezett.

Nézzük először a készülék 'ke!. Meg
ái !a pi tba t j 11 k. hogy nagy obbszabá su 
technikai újítás itt nem igen észlelhető. 
Úgy lát tzik az egyes remis erek töké
letesítése és egyszerűbbé télele volt a 
cél. Ezt el is érték a gyárak.

Tökéletes szelektivitása kis vevőké
szülékek, rendelkezve a modern ké
szülékek minden követelményeivel; 
egy tárcsás hangolás, bála az evponen- 
ciál is csöveknek (varinu) tökéletes 
hangeréíszabálsózás. Majdnem mi idén 
készülék fel van szerelve a hangszine- 
zet váltó, illetve zavarszűréivel, ötle
tesebbnél ötletesebb skálatárcsák. fel
jegyzett állomásit evek kel. színes vilá
gítással. dupla skálák, stb.

Hihetetlenül nagy szerepet játszott 
a készülékek külső formája esztétikai 
kivitel szempontjából. (ívó:iyőrködhet
tünk pompásnál pompásaid) készülék- 
formákban. \z Ízléses faszekrények 
most már harmonikusan illeszlhetók 
bele műiden lakás bútorzatába.

Vz amerikai hatás! kétségkívül meg 
lehet állapítani. V legnagyobb német 
gyárak is átvették az amerikai készü- 
lóképités előnyeit és 0/ kivétel nélkül 
meglátszott az egész vonalon.

V kis. 3—4 csöves készülékek do
mináltak. Ez érthető is. hiszen egv 
jól megkonstruált 3 csöves készülék 
feltétlenül behozza az összes nagyobb 
európai adóállomásokat és tekintve. 
Iiogv csak egv rádiófrekvencia erősítői 
alkalmaznak/a be! íozotl légköri zava
rok a nagyobb adóál! nmiMika! nem. 
vagy csak alig zavarja. Mondani sem 
kell, hogy a nagy városok zavarokkal 
telilett levegőjében ez szintén előny- 
számba megy. \ szelektív itást a be
menő Band-pass filter biztosítja, és 
ez igen jól bevált a gyakorlatban.

I ermészetesen árnyékol! rácsu (krafl- 
audion) végzi a déuiodulációt (audion- 
balás). inig vógerősitőnek valamennyi 
készülékben pentódákat használnak fel. 
Csaknem az összes készülékek beépi- 
l(‘ll eleklródynamikus hangszóróval 
vannak felszerelve.

Igen sokat várt mindenki a Fa
li ing-A usgleich megoldásoktól. Ezen 
a téren azonban nagyon különbözők 
voltak a vélemények és esik elvétve 
akadtak olyan gyárak, melyek készü
lékeikben alkalmazták, ezek is azonban 
bán csak a 7 8 csöve-; típusoknál.
Bövidlmllániok vételére igen kevés ké
szülék volt berendezve és ezek is csak 
a broadeasting hullámok rovására. Vz 
igen elmésen megoldott rövidhullámú 
adapteurök el’enben már nagyobb ér
deklődési tudtak felkelteni. Pompás 
kis készülékek, amelyek bármilyen 
rendszerű vevőgép elé kapcsolva le
hetővé teszik a nagy távolságok áthi
dalásál rövid hullámokon. Megállapít
ható különben is. hogy a rövid hullá
mok felé igen erősen gravilálódik a 
rádiózás.

Mini a kiállilás legvonzóbb érdekes
ségét kell megemlíteni a Heinrich 
Herz intézetet. Ez az intézet, ame
lyet tudvalévőén a német birodalom 
tart fenn, hosszú kísérletezések ered
ményeként bemutatott 20 különböző 
é I er zei le 11 a 1 ígszer t.

\z intézet kiállítási pavilonja elolt 
élei veszélyes a tolongás. Vz érdeklő
dés elsősorban az itt kiállítóit újdon
ságokra irányul. V kiállítás szenzá
ciója: a Theremiti és a Trauto- 
nium«.

V Theremin. egy fa szekrény, 
amiből körülijeiül felniéter magas fém
pálca áll ki. Néhány skála és foganty ú, 
mint minden jobb elektromos műsze
ren. V szekrényke előtt egy zenész áll 
és jobbkezével könnyedén közeledik, 
vagv távolodik a készülékhez. Minél 
jobban közeledik, annál magasabb ban
gót ad a hangszer —  és micsoda kü

lönös, tiszta, felejthetetlenül szép han
got 1 \ szférák zenéje .. .

\z éter-zenét egy orosz mérnök, 
Theremin találta fel és mutatta be 
néhány év előtt egy fizikusokból és 
zenészekből álló közönségnek. Az orosz 
találmányi a németek tökéletesítették 
és gyakorlatilag használható formába 
öntötték. Most aztán majd piacra ke
rül. Minthogy nem drága és minthogy 
minden különösebb zenei előtanulmány 
nélkül is könnyen játszhatik rajta 
bárki, akinek normális hallása van, 
nem nehéz megjósolni, hogy hama
rosan széles körökben el fog terjedni.

\ Trautonium .. .  a. korlátlan lehe
tőségek hangszere. Egyesíti magában 
minden más hangszer sziliét, utánozni 
lehet rajta a hegedűt, csellót, fuvolát, 
szakszofont. orgonát és a többit. S 
ami még fontosabb: 11 j és érdekes 
saját hangszineket is produkál. Ara 
egyelőre olyan magas, hogy a nagykö
zönség számára nem jön tekintetbe.

\ távolbalátó készülékek jelenlegi 
alakjukban nem alkalmasak nagyobb 
tömegek érdeklődésének felkeltésére, 
üzen a téren csak az idő fogja meg
hozni a kívánt tökéletesedést. \ be
mutatott modellek csak egészen kis 
formájú és meglehetősen szürke ké
peket tudnak küz\e i ’eai.

I.ehetetlen felsorolni egy-egy sziik- 
reszabotl cikk keretében a kiállilás 
sok egyéb látnivalóját.

Előadások egész sorozata oktatja ki 
a közönségei arra. hogy hogyan lehel 
a zavaró zörejek ellen védekezni. A 
szomszédság különböző porszívó, haj
szárító. vasaló és egyéb elektromos ké
szülékéi ellen, amelyek a villanyháló
zatba kapcsolva zavarják a rádió vé
telét. a védekezés rendkívül megöl-

Ebben a szezonban külön  rádió ár
jeg y zék et nem hozok ki. Kérem a 
lapot megőrizni. Az árjegyzék a lapból 
könnyen ki is emelhető KIAROSI ML, 
V. Zoltán ucca 6. Telelőn: 1 4 7 -7 2 .
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csóbbodotl.
I j antennák láthatók a kiállításon, 

amelvok a/, értékes anlenna-onergiak- 
ból aránylag keveset fogyasztaliak.

Fgvik külön teremben hangosfilme
ket mutálnák he a rádió fejlődéséről 
és működéséről. \érnél\ik igy pél
dául a bajor rádiói ismertető film 
naivon érdekes és halásos,

Rádióslaliszlikák egész sora ad 
szemléltető képet a rádióval kapcsola- 
tos különféle kérdésekről.

Mijident egybevéve bizonyos, hogy 
az idei rádiókiállilás sem maradt el 
az előző évektől. Iskolapéldája, ho- 
gvan lehel rendszeres, évről-évre is
métlődő beimit ilássa! a közönség ér

deklődését annyira állandósítani. hogy 
szinte szükségletévé valljon a kiállítás. 
Ili egvbehordva látni mindazt a sok. 
nagyszerű dolgot, amit a nérnél radió- 
ipar produkál, halalmasan inegerösö- 
dik a bizalom a német ipar teljesítő
képessége iráni és ennek gyakorlati 
haszna sem marad el a felkelteti ér
deklődés kövei kéz lében. F/.l annal in
kább le kell szegeznünk, meri ismerve 
a magyar gyárak programját, nyu
godtan állíthatjuk, hogy készülékeik 
méltó versenytársai a berlini rádió- 
kiálliláson láloll készülékeknek, viszont 
nélkülözik azt a lenyűgöző erejű köl
lek li\ propagandát, amit egy ilyen ki
állítás nyújthat.

szőlős kondenzátorok és a dinamikus 
hangszórók játszót lak \ ezelőszerepet.

\z árak a szupereknél lényegesen 
alacsonyabbak a tavalyiaknál .’>()(). S 
körüliek, a helyivevök árai változat
lanok maradtak.

Rövidhullám ú adások.
\ legrégibb és tényleg működő 

amatörkbib a Műegyetemi Rádió Club 
június hóban megindilolla az éjfól— 
utáni műsoros kisérleli adasail. \mint 
az 1921. évi kisérleli adásaikból a 
magyar broadcasling kifejlődött, re- 
méilietőíeg a MRC kísérleti rövidhul- 
lámu hangversenyei bevezetését kepe
zik a Stúdió rövidhullámú adásainak.

Khböl a lémből az i> következik.

Néhány nappal a 
stellung bezárása után miit meg a 
Wiener Herbstmesse. melynek kereté
ben mutatja be imáir 8 éve a nagy
közönségnek az osztrák rádióipar min
denkori újdonságait.

\ Wiener Messe sohasem volt olyan 
mély hatással az európai piac alakulá
sára, mint a Funkausstellung, mégis, 
részijén közelsége, részben a régi és 
intenzív üzleti kapcsolatok folytán a 
magyar rádióipar fejlődésére minden
kor érezhető volt az osztrák hatás. Ila 
az idei osztrák Messe-1 megtekintjük 
képet alkothatunk a jövő szezon ma
gvar rádiókiállMásáról, abban a ré
méin ben, hogy a magyar rádióipar 
legalább minden két évben elbír egy- 
egy kiájlitást.

Vz osztrák rádiónak a magyar előtt 
közel két évi előnye van. ez meglátszik 
nemcsak az előfizetők számán (400 
ezeren felül), az osztrák ipar fejlett
ségén. de leginkább az osztrák közön
ség igényén, mely már igen közel jár 
az amerikai fogyasztók igényeihez.

A Wiener Messen bemutatott és a 
magyar gyárak által piacra hozott ké
szülékek azonos irányelveken épülnek 
fel. csak az osztrák közönség igényei 
a készülék hatásfokát illetőleg lénye
gesen nagyobbak, mint a iniénké. így 
az osztrák Messe-n a nagy teljesít
ményű készülékek, különösen az 5 0
csöves superék dominálnak. Nálunk 
a közönség érdeklődése még mindig a 
helyi vevők felé irányul.

De nézzük végig a Ilerbstinesse-t. 
\ típusok száma az előző évben kiho

zott készülékekhez ké|>est, —  mint 
nálunk is —  lényegesen csökkent.

RÁDIÓDOBOZOK
legolcsóbban „ATLASZ" asztalosüzem 

Budapest, VII. Aluiásy-tér 13. 
Telefon: József 411—97.

Két- és háromcsöves \ isszacsatolos 
készülékek, négy csöves kél rádió- 
frekvencia erösitő) \isszacsatolás nél
kül és öt-hat csöves szuperek dominál
nak. Mind kizárólag egy gombos még
ha j tá ssal. egy beépilel 1 lián gszó róv a I. 
(csaknem kivétel nélkül dinamikus).
\ végerősítő csövek három rácsosak.
\ rádiófrekvencia erősítő csövek mind 

exponenciálisak. Ilaimgerő és haug- 
szinezet szabályozókkal e! vannak látva.
\ hangerő szabályozást a kis készülé
keknél a hangfrekvencia erösitő foko
zatban egy nagy ohnikus poteneiu- 
meter utján, exponenciális csövekkel 
ellátott készülékekben pedig az expo
nenciális cső előfeszül bégének változ
tatásával érik el.

I gyancsak mindenütt megtaláljuk 
a hangszinezet szabályozót, amelyre 
különösen a háromrácsos végerősítők 
miatt van szükség, melyek tudvalevő
leg. amennyiben a terhelés nem felel 
meg belső ellenállásuknak, a mély han
gokat elnyomják.

Vutoniatikus h ai i g erős z a bál y ózó be
rendezést (fading ki küszöbölé*') csak 
elvétve találunk. Vz egyes gyárak \ é l 
ményei ebben a kérdésijén nagyon el
ütök. V vélemények eltérése nem ab
ban rejlik, hogy egy-inásik gyár nem 
bízik a jó megoldásban, a tartózkodás 
oka inkább az. hogy a szabályozás túl 
precíz. A hangerő állandó. Ha a tér
erősség kicsiny, oly nagy mértékű erő
sítés lép fel. hogy az egyidejűén fel
lépő légköri kisülések felerősítése miatt 
a vétel teljesen élvezhetetlenné válik. 
I jabb. jobb megoldásokat keresnek.

Az alkatrész piacon a precíz több-

hog\ a közönség érdeklődése rövide
sen a rövidhullámok felé lóg orien
tálódni. \ jó kereskedőnek figyelnie, 
készülnie kell. hogy a közönség igé
it \ oi t ki tudja elégi leni. 1 elhívjuk kar
társaink figyelmét arra. hogy a MRD 
minden második szombaton éjfél után 
ö perccel kezdi meg szórakoztató mű
sorát. inelv 2 -3 óra hosszat tart, 
ezenkívül minden szerdán délelőtt
ll .lő -tö l 12-ig gramofont ad. hogy 

a kereskedők bemutathassák rövid
hullámú készülékeiket. \ MRC (Bu
dapest. I.. Műegyetem) kisérleli cé
lokra szívesen rendelkezésére áll a rá
dióiparnak.

Vz éjfélntáni hangversenyeiket ezidö 
szerint a Magyar Wolfram rendezi 
a délelőttieket pedig maga az MRC.

U iiclitel László hegedűművész 
Wachtel Kmil taglársunk oki. hege
dűművész fia f. hó 17-én 24 órakor 
kezdődő Orion hangversenyen, melyet 
az MRC 41.1 m-en sugároz ki. hege
dű versen n vei szerejvei.

F. hó 20-án este 20 órakor a Stú
dióban rendezendő Zsidó hangverseny 
keretében ugyancsak hallani fogjuk 
művészi hegedűjátékáI.

(adapter), bármely készülék elé pick- 
upként kapcsolható, könnyen kezelhető, 
stabil működésű, egészen újszerű vétel- 

lehetőségekkel. Forgalomba hozza:

Rádíólaboratorium  
Bpest, u. uiimos cs.-ut 34,
Telefon: 208-43.

R O L L E R bronzcsmargyár Telefon :
Budapest, Dobozi-u. 15. J. 31-3-37

1932. év i uj m odellek . — T öm egcikkek . — N ik k elczések . 
Bérm unka. H asznált cs illárok  á ta la k ítá sa , fe lú jítása  az összes 
galván színekben, ezüst, arany vagy bármely „Duco“ festékdiszitéssel.

A W ien er H evbsim esse.
berlini Funkaus-
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Hz ipar köréből.

A Standard-Lord építése.

transzformátor kö|»eiiyl megtöltik a 
szükséges mennyiségű leme/zdí. Ha
sonló módon készülnek a hálózati 
transz fon nálorIe.i nézek is. itt azonban 
egy szellemesen megkonstruált kis gép 
egyenkint helyezi be a felhasitotl kö- 
|>eny lei nézőkét a caévébe inig az elób-

Q é p u x e tr w .

B u d a p e s t 3éleíb/v190-11.

I\u io • és v á d ió a c c u m u ta io v o k

A S tan d ard  g y á r tá sm e n e te . az egész gyárban a láncmühely. 
Láncmühelynek nevezik azt a termet, 
ahol a Ford rendszerű mozgó szallagon 
folyik a gyártás. \ kh. 80 m hosszu- 
teremhen két 36 méter hosszú asztalt 
látunk, amelyek mindkét oldalún egy- 
egy miniatűr sinpár fut végig és az 
asztal közepén egy széles mozgószalag 
vonul végig. A síneken kis kocsik mo
zognak. míg a középső szakágon ugyan
olyan kocsik térnek vissza az asztal 
elejére.

Készülnek a többszörös forgók.

\z asztal mindkét oldalán csinos, 
fehér ruhába öltözött lányok ülnek, 
minden méterre jut egy. Előttük a 
síneken vonulnak a kis kocsik, az 
egyik oldalon 4—5 lány egymásután 
egy-egy alkatrész összeerösitését végzi, 
a másik oldalon a csigáié]>ésokben 
haladó kis kocsikon készülnek a ké
szülékek. \z első asztalon az uj 6 +  
1-es Super 33, a másikon az uj 3 -f- 
1-es Lord.

*

\ Standard üzemét már ismertük, 
de értesülésünk szerint a gyártás me
netében az idei szezonban számos újí
tást vezetlek be és bennünket éppen 
ezek az újítások érdekeltek. Szerkesz
tőnk kérésére a Standard igazgatósága 
készséggel mutatta be uj típusú ké- 
szii 1 ékeiilek gyártá sá I.

Először az clőgyártást tekintettük 
meg. kezdve a présmühelven. \ prés- 
műhelyben fülsiketítő zajt várna az 
ember és a hatalmas nyomással dol
gozó prések úgyszólván hangtalanul 
végzik munkájukat. Vz elsöprés hang- 
frekvencia transzformátor lemezeket 
présel. V lemezek köpeny alakúak, 
külön zárólemezzel. \ circa másfél 
m. hosszú vaslemezből alig egy-két 
gramm hulladék marad, ami a rend
kívül precízen elkészíteti szerszámok 
és a racionalizáló mérnök érdeme. V 
kivágott lemezek megfelelően elkészí
tett tarlókba az u. n. tárolókba esnek, 
úgyhogy a tárolóval együtt az adagoló 
készülékbe helyezhetnek egyszerre 
mintegy 50—60 transformátorba való 
lemezt, ahol egyetlen nyomásra a

hinél az összeprésell lemezekre húzzák 
a csévél.

I jitast láttunk a hármasforgók 
gyártásánál is. \ merevítő tar lókat nem 
a lemezekre préselik, hanem a leme
zek éleit préselik a tartókba, miáltal a 
tartók nem szenvednek alakváltozást és 
a kondenzátorlemezek egymástól való 
távolsága 1/1()0 mm. pontosságig ál
landó. Fzáltal a kész kondenzátorok 
kapacitás különbségei egészen mini
mál i s ra recI u k á lód na k.

A hatalmas, óriási présekkel teli 
teremből a munkagéptermen keresz
tülhaladva. ahol most főleg telefon al
katrészeket munkálnak meg, felmen
tünk a tekercselő terembe.

V rendkívül finom munkát 'ÓffZŐ, 
miniatűr, automatikus tekercselögé- 
|Hik egyszerre négy-négy, összesen 8 
band-pass tekercset csévélnek. !I.)try 
a munkás a tekercselés menetét fi
gyelemmel kísérhesse. mivel a hu
zalvezető teljesen eltakarja az apró te
kercseket. a tengely alá a szellemes 
konstruktőr egv lükről helyezett el. 
Most megtekintjük a hálózati trafó 
tekercselő gépeket, amelyeket vezetőnk 
nagy büszkeséggel mutat meg, lévén 
ez a szerkesztés legújabb konstruk
ciója. így tudtuk csak meg, hogy az 
összes, a gyárban működő gépek a 
Standard vili. rt. műhelyeiben készül
tek. \ hálózati trafó tekercselőgépek 
mágneses kiváltásit papiradagolóval 
vannak ellátva. Mikor a fonalvezető a 
zomáiichiizall egy soron végigvezette, 
egy ütközőt érint, mely egy áramkört 
kapcsolva elektromágnes utján kiváltja 
a szigetelő papirréteg berakását.

Most megtekintjük a bakelit mű
helyt. Itt is látunk újításokat. \ háló
zati csatlakozó konnektordugóknál a 
vezeték végére forrasztják az érint
kezőket és esik azután préselik rá a 
trolit szigetelőt. Ügyes megoldásnak a 
kézelőgombok is. amelyeken egy a ba- 
kelitba bepréselt rugó kényszeríti a 
megfelelően előkészített tengelyt a 
gombbal együtt forogni.

Legérdekesebb, legalább is nekünk,
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Nézzük meg a Super 33 gyártásit. 
\/ asztalon vonuló korsik mindegyike 
másként van megterhelve. I gy tűnik 
fel. mint mikor a moziban a növények 
fejlődéséről lassított f  eh ételeket né
zünk. Mindegyik kocsi egy filmkocka, 
mindegyik csaknem azonos a másik
kal. de mégis van köztük egy kis kü
lönbség és mikor a kocsi az asztal 
végére ér. az első kocsi üres paneljé
ből kész. becsomagolt Super 33 lesz.

Az első lány a kocsin elhelyezett 
panelre helyezi az ulánakütött tarlóból 
kivett hangoló kondenzátort, a szom
szédja meghúzza az anyát, több mun
kát nincs ideje végezni, mert a panel 
mozog előtte. Vz egyik lány elkésik a 
Mimikájával, utána megy és be végzi 
mielőtt a másik munkáshoz kerülne. 
Most vesszük csak észre, hogy a mun
kásnők is sínekre helyezett kis kocsin 
ülnek, mint a guruló üléses csóna
kokban. Ha egy pillanatra félrenéz, 
kénytelen a mozgó szerelőinp után 
gördülni, kénytelen a rábízott munkál 
elvégezni, különben az egész utána 
következő munkássereget feltartja. 
Vezetőnk bemutatja, hogy ha a mun
kás nem tudta befejezni a munkáját 
még akkor sem. ha a rendelkezésére 
álló 8ö cm-nyi utón utána ment a 
munkájának, akkor le tudja kapcsolni 
a vezető kábelről a kocsit és befejez
heti a munkát. Előfordulhat az is. 
hogy valamelyik munkás rosszul érzi 
magát, vagy nincs jól diszponálva és 
elmarad a munkájától, \kkor. nehogy 
feltartsa a többieket, pihenni küblik 
és helvét azonnal elfoglalja azoknak 
a műszerészeknek egyike, akik állan
dóan a lányok inogott járnak fel és 
alá. hogy ha baj van valahol, azonnal 
segi tségére lehesse] i ek.

\z \ meri kából kiindult és a Ford 
gyár által kidolgozott szalagrendszer 
melleit csak olyan munkásokat lehel 
alkalmazni, akik egyenlő ütemben vég
zi k el munká jukat. \ kiszabott munka 
mennyisége annyi, hogy kellő figye
lemmel egy közepes tehetségű munkás 
minden megerőltetés nélkül képes el
végezni. \z üzemvezető mérnök fel
adata. és ez nem a legkönnyebb fel
adat. oly részekre bontani az elvég
zendő munkát, amelyek egyenlő ké- 
jiességü munkásokat tételezve fel. úgy
szólván tizedmásodpercekre egyenlő 
idők alatt végezhetők el.

Készben a racionális beosztás az 
oka annak, hogy a készülék még építés 
közben egy hangfogóval ellátott nyil- 
íáson keresztül egy üveggel körülzárt 
fülkébe jut. ahol az első revíziót el
végzik. \z üvegfülke másik oldalán 
egy újabb lyukon előkerül ismét a 
készülék, még mindig a sínen, de 
most már revideálva. Ezután szerelik

a hangszóróval egybe és egy újabb 
fülkében átesik a második revízión <s 
azután még mindig a sínen behelye
zik a szekrénybe é> ugyancsak a sí
nen kapja meg az első csomagoló bur
kolatot is.

\an még a teremben két szalag, 
ezek már rövidebbek. \z egyiken épí
tik össze a hármas forgókat, a mási
kon alkatrészek szerelését végzik.

\ terem egyik végén hasonló mun
kamegosztással késziIik az uj dinami
kus hangszórókat.

Imponáló az a rend és pontosság, 
amivel a hatalmas teremben dolgozó 
mintegy 250 főnyi személyzet végzi a 
legnagyobb csendben munkáját.

F

St md'írd-S'iper 33 .

\ kész készülékek. I j elvek, uj 
forma, hét uj típust láttunk \ Super 
33 6 1 csöves váltóáramú super-
lieterodyne. Természetesen band-pass 
szűrövei és a magyar piacon először 
megjelenő automatikus fading szabá
lyozással. \z első 6 csöves magyar 
gyártmányú készülék, amely hangszó
róval van egybeépítve, hangerő és 
hangszinszabáhozóval el van látva. 
Standard azért választotta a Superl. 
mert a jövő nagy adót csak egy super 
képes ma jd szelektálni.

\ külső forma egyszerű, modern, 
konzervatív és mégis csodálat >s meg
érzéssel tudta a tervező a konzervatív 
disz! a legmodernebb fonnával egy
bekötni. \ frontlapon jelenik meg a 
dvnamikus hangszóró nyílását takaró 
ízléses selyem, baloldalt a meg világí
tott álkmiásneveket feltüntő fokokra 
beosztott skála, mellette a meghajtó 
gomb. Kaira alul a hangerőszabá- 
Ivozó potenciometer. mely a bemenő 
exponentális (variomu) cső erősítési 
tényezőjét változtatja. Jobbra mellette

a hangszinszabály ózó. melynek segít
ségével a légköri kisülések okozta ro
pogások hangerejét lényegesen csök
kenthetjük. Jobboldalon látjuk a hul- 
lá m hossz váltót (200 600, 800
2000). mely egyúttal ki-bekapcsolót 
és a pick-up ál váltót is viszi. A bal
oldali gomb az uiitoinatikus fading- 
vzabálvozást kapcsolja be uj Standard 
> z a I mi Í a 1 ma I kéj >e/.ö köt fény Iá m j vaeljá- 
i'ással. \ csatlakozások a hátsólapon, 
mehet kinyitva a hálózati áram meg
szakad.

Konstrukció. Egy rádiófrekven
cia erősítő (variiui) eíső detektor, os- 
cilátor. középfrekvencia erősítő (var- 
mu) második detektor és Tungsram 
sokszoros v égerősi tő. \ készülék nagy 
erősítése folytán antenna és föld nél
kül beliozza az összes nagy európai 
állomásokat. 2 m. hosszú antennával 
a kis állomások is sorba bejönnek. 
Lényeges és fontos a megoldásnak az 
a módja, hogy az automatikus hang- 
eröszabályozó külön 1 Kikapcsolást igé
nyel. különben a helyi adó dynami- 
káját is nem kívánatos módon hang
erőszabály ózná . \ ködíé íyiámpa au
tomatikus haiigeröszabályozásnak az ti 
nagy előnye, hogy a készüléket ál
landó nagy hangerőre szabályozhatjuk, 
mert a köd fénylámpa ennek csak egy 
kis töredékéi engedi át. ha már most 
fading jelenség lép fel, az elhalkulást 
nem vesszük észre, mivel a nagyobb 
energiát a szabályozó lámpa úgy sem 
engedte át.

Feltűnik a készülék igen kis ter
jedelme. alig nagyol)!) egy jól meg
termelt egybeépített 2-f- 1-nél. keze
lése az egy gombos meghajtás követ
keztében igen egyszerű, nincs rajta 
semmiféle kiegyenlítés, amit a rendkí
vül precíz Standard hármas forgó elő
ny éré kell Írnunk. Hátlapja áttört 
fémlemez, amire azért van szükség, 
mert az összezsúfolt 7 cső meglehetős 
meleget termel, és amelyet az áttört 
fémlemez Kakaósain átárainló levegő 
elvezet.

V hátfal egy csavar meglazitásával 
leszerelhető, amikor is a hálózati árain 
megszakad. Előttünk állanak a fémbe- 
voiiatu csövek, a hálózati trafó, mely
nek a különböző feszültséghez beállí
tása egy csavar áthelyezésével történik.

V Standard Lord 3  -f- / csöves vál
tóáramú inidget iegybeépített) készü
lék. külső alakja elgondolásban ha-

P r o m i n e n t „ S L “
lebegőnyelvü, rendkívül érzéken, nagy teherbírású 

h a n g s z ó r ó s z e r k e z e t
santha Testvéren vili., Visy im re-utca 7.

T e l e f o n  .'{7- 3 - H 4..
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soiilil a Super 33-hoz, ugyancsak 
diófaszekrénybe 'építve, díszítés még 
modernebb és talán még ízlésesebb ks 
nagyobb testvérénél. KI rendezése az.o-

Si mdard-Lord.

nos a Super 33-inal. Dinamikus hang
szóróval egybeépítve a piac legkisebb 
kombinált készüléke. Az ismert Stan
dard rendszer szerint az antennacsa
tolás változtatásával jó szelektivitást 
ér el. Hangszinezete a torzításmentes 
felépítés következtében, mint azt egy 
dinamikustól elvárhatjuk, kiváló.

Hangolása átvilágított mikrodial 
segítségével igen könnyű és precíz.
\ zavar kiküszöbölésének egy kitűnő 

megoldása nyer itt alkalmazást. Ugyan
is a hálózati trafót egyúttal fojtóte
kercsnek is felhasznál ják és így a há
lózattal mindig együtt járó rádiófrek
venciás zavarokat már a trafó kiszűri.
\ vételt még tisztábbá tették a konst

ruktőrök azáltal, hogy ezt az arány
lag k is készüléket hangszinezet szabá
lyozóval látták el. Ugyanis a légköri 
kisütések rendszerint a magas hangok 
régiójában jelentkeznek és ha most a 
hangszinszabályozót mély színezetre 
állítjuk be és az antennacsatolást la
zítjuk, akkor a zavarok igen nagy ré
szét kiszűrtük a hangszóróból.

Teljesítménye: amit a rádiótechnika 
mai állása szerint az egy hangolókörös 
készülékekből ki lehet hozni. Lágy 
csatolás, tiszta hangvisszaadás. mel
lett a közeli közéj)-, és a távolabbi 
nagy adókat Budapest adása alatt Ls 
behozza.

Meggyőződtünk róla. hogy a ma
gyar rádióipar nem maradt el a nyu
gati mögött, a bemutatott készülékek 
méltán foglalhatlak volna helyet a ber
lini Funkausste.lungon is.

báknt építünk be, nem gömbölyű, ha
nem négyszögletes horganyserlegekbe, 
2.50/0-kai több nyersanyag, ugyan
ennyivel több e'ektroM és horgánv- 
felület áll ezáltal rendelkezésünkre.

Majd eg\ éve folynak laboratóriumi 
és gyakorlati kísérleteink a Super Ba- 
dio Palaba anódtelepeinkkel és meg
állapítottuk, hogy ezen telepek tel
jesítménye minden eddigit cca. 35 
o/o—A*. I felülni’ l. Ezután elhatároztuk 
a Super Rádió Palaba anódtelepek 
forgalombahozatálát, mégpedig telje
sen sav- és szalmiákmentes kivitelben.

Egy kísérlet a Super Rádió Palaba 
anódteleppel minden rádióst meg fog 
győzni ezen telep versenyen felül áLó 
gazdaságosságáról.

60 volt P 10.50
90 volt P 14.50

120 volt P 18.50
150 volt P 23.

Super R dió Palaba anódtelepeink 
szabadalmazott paraffin beágyazással 
és cs k szalmiáksómentes kivitelben 
készülnek.

Pál i és Társa elem gyár r.-t.
Budapest. V., Váci-ut 66

Időkapcsoló hálózati vevőkészü
lékekhez.

I l i nagyteilesitmenvD anúdteiep.
\ száraz anódtelejiek teljesítményéi 

a fogyasztó közönség élesen bírálja.
hiszen a mai gazdasági viszonyok kö
zölt senkinek sem közömbös, hogy 
szórakozását szolgáló anódte'.epe mily 
soká üzemképes.

Gyárunk, mely úttörő volt anód- 
telepek készítésében, mindenkor igye- 

nyeivel lé
yen sza- 

egy év óta 
alkalmazott szabadalmazott szigetelési 
eljárásokra, mely szerint anódtelepein- 
kel paraffinba ágyazzuk be és igy el
értük a tele|>ek teljes kapacitásának

le w p u K  Ke.N/.UL\M‘in * i i . iiiju h w iik u i

kezelt a nagyközönség igényei' 
pest tartani. Eme pontnál legye 
had rámu tat mink a kb. egv i

Hogy lehelne az anúdtelepck telje
sítményét tovább növelni?

Ez volt a felailat, mely Laborató
riumunkat egy éve foglalkoztatta. V 
megoldás kézenfekvőnek látszik; nö
velni kell az anódtelepekbe épített cel
lákat. s ezzel elértük a nagyobb tel- 
jesitményt is. Ez lett volna ugyan a 
legegyszerűbb megoldás, azonban több 
oknál fogva nem felelt volna meg a 
nagyközönség igényeinek. Miért? Mert 
a nagyobb cellák megnövekedetl mé
reteket és súlyt jelentenek, s ezáltal az 
anódlelepok elhelyezése a készülékben, 
vagv készüléknél nehézség.kot jelentett 
volna. Ezenkívül a nagy cellákból ké
szült anódtelepek magas áruknál fogva

sem lehettek volna összeegyeztethetők 
a publikum anyagi teherbíró képes
ségével .

\ feladat tehát a következő: a tel— 
jesitményt növelni kell a külső mére
tek nagyobbilása és jelentős ártöbb
let nélkül. De hogyan? hiszen az ál
talunk felhasznált nyersanyagoknál 
jobb nem létezik és a telepek techni
kai felépítése is hibátlan.

hne a megoldás:

Az első ábra az eddigi anódtelepek 
egy celláját, a második a Super Rádió 
Palaba egy celláját ábrázolja. V kü
lönbség szembetűnő, az eddigi göm- 
hölvii babák helyett négyszögletes bi-

F E R R O S T E L L A
>10 é s  VILLAMOSSÁGI CIKKEKE' 
GVÁRTJA: BOROS GYULA 

JJPEST. VÖRÖSMARTY U.45. 
K É R J E N  K A T A L Ó G U S T .

Hálózati vevőkészülékek indirekt 
fűtésű csövei lassan, mintegy 30 mp. 
alatt melegszenek fel. mialatt anód- 
árámol sem vesznek fel. \ terheletlen 
anód pótló, a szürölánc stb. kapcsain 
ennélfogva a normális üzemi feszült
ségnek kb. 2-szerese Ls felléphet 

\ ka lliód hideg állapotában az 
anódlemezen jelentkező magas feszült
ség bizonyos einmittáló anyagra ká
ros és a cső idöelőtti elpusztulását 
eredményezi.

Kis vevőkészülékek a liekapcsolás- 
kor mintegy fél [vercig éles sivitó 
hangot adnak.

Mindezeken segít a Z --L  Rádió- 
laboratórium által most kidolgozott 
thermikus időkapcsoló, amely i  A 
voltos fűtésre rákapcsolva az anóvl- 
ái uniót mintegy 30 mp. múlva auto
matikusan ka|K'solja 1m*.

Kaetn 2w 62.50 
Kaim 29 62.10 
Kaim 3wd 1 2 0 .-

netto.

Mikrofarudak, forgók, trafók és egyéb 
alkatrészek legolcsóbban.

Csak viszonteladóknak.

Kassay Egon és may Pál
Telefon 2 0 4 - 6 4 .
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R b e m u ia iá so k  k érd éséh ez .
Lassan-lassan a rádióeladás techni

kája kialakul. Egyik kartárs tapasz
talatain okul a másik is. V vélemény 
eltérések elsimulnak az eljárás mind 
egyöntetűbb les/.. Csak egy kérdésben 
van inéig káosz, a bemutatások kér
désében .

Egyesületünk már több, mint egy 
éve elhatározta, hogy a bemutatásokat 
a vevő lakásán ezentúl díjmentesen 
nem eszközli. Egyesek e határozatot a 
legszigorúbban végrehajtják. Tapasz
talatuk a legjobb. Egyöntetűen vall
ják. hogy egyetlenegy komoly vevő 
sem maradt el a bemutatási dijaik 
miatt. —  Mások sohasem kérnek be
mutatási dijat, sőt tüntetőén hirdetik 
a díjtalan bemutatást, mondván, nincs 
egyetlenegy vevő sem. aki hajlandó 
lenne bemutatási dijat fizetni. V 
harmadik kategória a középuton ha
lad. csak akkor kér bemutatási dijat, 
amikor nem lát komoly vevőszándé
kot.. de akkor viszont ragaszkodik a 
bemutatási dij előre való lefizetéséhez. 
Mindenki kitart a maga álláspontja 
mellett.

I gvanilven káosz mutatkozik n be
mutatási idő tartamában is. ámbár 
ezen a téren már észlelhető egy kis 
javulás. Tapasztalt, nagy forgalmú ke
reskedők egyöntetű véleménye szerint 
a bemutatási idő tartama 48 óra.
I gyanis a megfigyeléseik szerint az 
uj rádiózó családoknál három fázis 
különböztethető meg és pedig:

Az uj szabadalm i törvény.

\z ipari tulajdont védő nemzetközi 
l nionak Magyarország is tagja és a 
legutóbb Hágában megtartott konfe
rencián történt megegyezés érlel méltón 
a régi szabadalmi törvén\ módosítása, 
illetve kiegészítése váll szükségessé.

Az u. n kényszerengedély intézmé
nyének bevezetése a legnevezetesebb ki
egészítő rendelkezése az uj törvénynek. 
\z uj törvény ( 1932. X V II) a bel

földi ipar és vállalkozók érdekeit >édi 
a kényszerengedéllyel, kimondván, 
hogyha a szabadalom tulajdonosa ta
lálmányát a szabadalom kihirdetését 
követő három év alatt Magyarországon 
sem maga. sem más utján gyakorlatba 
nem >eszi. a kir. szabadalmi bíróság 
kárpótlás és egyidejűleg esetleg biz
tosíték ellenében annak a megbízható 
belföldi vállalkozónak adhat kényszer
engedélyt a szabadalom gyakorlására, 
aki erre vonatkozólag Inába igyeke
zett békés utón engedélyt kapni a sza-

1. Az elragadtatás fázisa, mikor a 
vevő meg van lepve a technikai csoda 
által, büszke arra. hogy ö maga. saját 
kezűleg kezelve a rádiói, tud külföldi 
állomásokat behozni. Ekkor nem veszi 
észre, hogy az esetlegesen kisebb tel
jesíti nényii készüléken külföld csak 
erőltetve, a legszorosabb visszacsato
lással. a begerjedés határán jön csak 
he, egy kis torzítással sem sokat törő
dik. Ez a fázis egyénenként 2—5 na
pig tart.

2. Kezdi észrevenni készüléke hi
báit. a szomszédé tisztábban dolgozik, 
érzékenyebb, nem gerjed olyan köuy- 
nyen be. I úja a befü tv üléseket Töb
bet már nem tud kihozni a készülék
ből. mint a mennyit már kihozott. 
\annak családtagok, akik elvi ellen
ségei a rádiónak és ezek befolyása alá 
kerül, jaj annak a kereskedőnek, aki 
ebben a fázisban érdeklődik vájjon a 
készülék inegfelel-e.

3. Ila már megvette a rádiót, vagy 
hajlandók vagyunk hónapokig bemu
tatáson hagyni, akkor lassan annyira 
megszokja, hogy nem hajlandó semmi 
körülmények között sem lemondani 
róla. Ez az időpont lenne a legalkal
masabb az üzletkötéshez, de ki haj
landó erre az időpontra hónapokig 
várni?

\ kevésbé tapasztalt kereskedők is 
kezdenek már rájönni arra. hogy a 
bemutatási idő nem lehel hosszabb 
egy-egy készüléknél, mint 48 óra.

badalom tulajdonosától. Eszerint a 
független bíróság mérlegelésére van 
bízva, mikor van helye kényszerenge
dély megadásának, vagy mikor mu
lasztott netán hibáján ki\iil a szabada
lom tulajdonosa oly értelemben, hogy 
a szabadalmát nem gyakorolta, vagy 
értékesítette. Vz előzetes engedély ké
résnek bíróságon kivül kell történnie, 
úgyhogy ez a körülmény biztosíték 
arra vonatkozólag, mikóp n kényszer- 
engedély kérése iránti eljárás nem ér
heti meglepetésszerűen a szabadalom- 
tulajdonost.

Célszerű intézkedése a törvénynek 
az. hogy a kényszerengcdél\ az en
gedély tkérö beleegyezésével —  meg
osztottan :

1. az ország egész területére, vagy 
annak mégha táró zott részére,

2. a szabadalom egy * vagy több 
igénypontjára is kiadható. Ezen ren
delkezés szerint tehát a bíróság egy 
•'/.diadalomra vonatkozólag több kény
szerengedély t is kiadhat.

Ila a kényszerengedély tulajdonosa 
rendki \ üli jogosit\ányt kellőképen 
gyakorlatba nem veszi, és ez irányú mu
lasztását igazolni nem tudná, úgy a 
szabadalom gyakorlására kapott felha
talmazást a bíróság visszavonhatja.

V szabadalom oltalmi idejének az 
eddigi 15 évről 20 esztendőre emelé
sével is régi kívánságát honorálta a 
hazai érdekeltségnek a törvényhozás.

Szociális szempontból érdemel el
ismerést az a méltányos intézkedése 
az uj törvénynek, mely a 2 — 20 évi 
dijak megfizetését a lejárattól számi
tól t hat hónapon belül engedélyezi, 
szemben az eddigi GO napos pótha
táridővel.

Megállapíthatjuk tehát, hogy az uj 
törvény a kis existenciák érdekét tartja 
fokozottan szem elölt és bő teret en
ged a méltányosság érvényesülésének, 
továbbá megfelelő slipuláló eszköznek 
bizonyul az erősen lelohadt vállalko
zási kedv fokozására. .Minden remény 
megvan tehát arra. hogy az uj törvény 
a gyakorlatban is beválik.

Szakmai hírek
A kciónk a részletüzle tek  jogi 

b iz tosítása érdekében.
VugusztiH 30-ikán tarlóit taggyű

lésünkön az előadó Sterill>crg Héla 
felvetette azt a gondolatot, miszerint 
az összes érdekelt szakmákkal karölhe 
meg kell kísérelni, hogy a tulajdon
jog fenntartással eladott ingó áruk 
eredményesebb bírói védelemben ré
szesüljenek .

Vz eddigi bírói gyakorlat ebben a 
kérdésben nem volt egységes. Előfor
dult egyes bíróságoknál, hogy mikor 
a tulajdonjog fenntartással eladott 
árut a ve\ő nem tudta felmutatni, 
i teletel hozlak tulajdon el idegei li lés* 
címén. Más eseteklien pedig a pana
szost polgári perre utasították.

Vmemiyiben ebben a kérdésben szi
gorú é> egységes állásfoglalás jönne 
leire, akár kúriai döntés, akár törvé
nyes rendelkezés formájában a rész
let üzletek kötése az eddiginél jóval ki
sebb kockázattal járna.

Ez eredmény elérése céljából széles 
körii mozgalmat óhajtunk indítani, 
minek lebonyolilása már az uj vezető
ség feladata lesz.

É pülnek a relék .
1 gy Magyaróváron, mint Nyíregy

házán az adóállomások terhelése mű
antennán folyik. V hullámhosszak még 
mindig nincsenek véglegesen eldöntve, 
végleges döntés csak a most folyó 
madridi kongresszus döntése illan vár-

J o g i k érd ések . Közli: P a la k i  L á s z ló  d r .
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ható. Ugyanis értesülésünk szerint a 
magyar posta a madridi világkonfe
rencián újabb hullámhosszat kér, amíg 
ebben a kérdésben a konferencia ha
tározatot hoz, addig végleges állás- 
foglalás és igy a reléállomások rend
szeres üzembe helyezése nem várható.

Szeptember 3-án nyílt meg Mad
ridban a Nemzetközi Táviró és Itádió- 
'ilágkonfereni ia, mely legutóbb 1927. 
ben New-Yorkban tartott ülést. Ez a 
világkonferencia nemzetközi rádiójogi 
kérdésekben a legfelsőbb fórum. \ 
világkonferencia végzi el a hullám
hossz eloszlásokat. Nem avatkozik Ivele 
az egyes földrészek és az egyes álla
mok hulláiul i o s s z  beosztásába, csupán 
megállapítja azokat a határokat. arae- 
Iveken Izeiül az egyes kategóriák dol
gozhatnak. Kijelöli a broadeasting 
adóállomások, a légi szolgálat, a rádió 
távírók, a hivatalos adók slh. sávjai!. 
A részletes elosztást már az egyes ka
tegóriákon belül ezeknek a kategóriák
nak a képviselői végzik.

A madridi konferencián a magyar 
postát Erdős Gyula főmérnök kép
viseli. kinek hatáskörébe tartoznak az, 
adóállomások ügyei. Amennyiben a vi
lágkonferencia a tervek szerint a broa- 
deast sávot tényleg kiterjeszti, vagyis, 
ha a hírszóró állomásoknak eddig ren
delkezésre állott hűl ámliosszokon ki
vid uj lmlláinterületeket ad rendelke
zésre, úgy reményünk lehel a nélkü

lözhetetlen harmadik hullámhossz rö
vid időn belül való elnyerésére.

Várjuk a döntést.

Fodor M 'd;lós az Always elektromos 
gyár cégvezetője, kinek a Részletüzlet 
veszteségforrásai cimii tanulmán vsának 
közlését jelen számunkban fejeztük be, 
a napokban fejezte be a részletüzletet

tárgyaló könyvét. A könyv október hó 
közepén jelenik meg.

l j  helyi képviselő. Ferro Stella 
fővárosi helyi képviseletét Székely 
Adolf vette át.

Rádióelöfizetők száma Magyarorszá
gon 1932. augusztus hó 1-én 327.614 
volt, ebből a fővárosra 116.542 esett.
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Uj szabadalmak
vezeti: Áron és M olnár szabadalm i iroda

Közzétéve: 1932. szept 1 .— akt. 30.
»Képelállitó szerkezei mozgóképvetitő 

gépek h ez « VI Igemeine- E lekricitats
Ges. Berlin. E.— 4421. 1931. szep
tember 14.

» Eljárás és berendezés elekródinami- 
kus hangszórói: tökéletesít ésér s« if j. 
Graef János villanyszerelő és Zá- 
dor József oki. gmérnök, Pécs G. 
7150. 1931. okt 20.

»Elektromos ködjénykisiitési cső d- 
knlifémet tartalmazó elektródával<< 
N. V. Philips* Gloelampenfabricken 
cég Eindhoven. I*.— 7383. 1930. 
december 5.

» » Szint m etriátlan vezelőképességü 
szerkezetű N. V. Philips’ G. cég 
Eindhoven. P — 7220. 1930. jú
nius 28.

»/láng szóró telep szürővelű N. V. Phi
lips’ G. cég Eindhoven. P.—  7440. 
1931. márc. 4.

»Elektromos izzólámpa« Prerovsky 
László izzólámpa technikus l jj êst,
P. 7459. 1931. márc. 28.

»Antenna szerkezete Standard Villa
mossági 11. T. Újpest. S. 13832.
1930. október 4.

Szabadalmi hírek.
A magyar szabadalmák élettartamát 

az uj törvény 15-évről 20-évre emelte 
fel. í̂ zzel kapcsolatban az évi dijakat 
a 3-ik évtol arányosan emelte és a 
kényszerengedélyezési rendszert is r1íeg- 
honositotla.

\ Magyar Feltalálók Gazdasági Szö
vetségbe tömörülésének eszméjét ve
tette fel Áron Dezső, amelyről a P. 
N. technikai mellékjele részletes is
mertetési közölt. Ez ügyijén az elő
munkálatok folyamatban vannak.

Kiadja;
A Rádió-Villamossági Kereskedők és 

Kisiparosok Országos Egyesülete. 
Felelős szerkesztő és kiadó: Bíró Károly 
A kliséket Freund Jónás utóda szállította

Újdonságok

Krtstall új szállniák és savmentes zseb- 
lámpaelem. 4'.a volt, tetszetős kivitel, 
nagy raktározódó és regenerálódó ké

pesség, hosszú égéstartam.
Pala as Tsa v„ Váci-ut 99. Tel.

„Z-L" IdOKapCSOlO hálózati vevőkészü
lékekhez. A készülék bekapcsolása után 
30 mp múlva zárja az anódáramot és 
igy az emisszió megindulása előtt nem 

terheli feszültséggel az anódot. 
„Z-L" Rádió laboratórium. Budapest. 

V. Vadász-u. 11.

Kaem 2 Ul egybeépített 4 polusu hang
szóróval, Philips csövekkel sülyesztett 

mikrodiallal.
Kaem 2 g u. a. 110 volt egyenáramra. 
Kaem 3 tud csak váltóáramra, egy 
gombmeghajtásos, dinamikus hang

szóróval, átvilágított mikrodiallal.
Kassav Egon es mav Pai

V., Hollán-u. 5. Telefon : 204-64.
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TUNGSRAM

M IN D E N K IN E K  
ORION-RÁDIOT

Ezt hirdetjük mindenütt, az uccai plakátokon, katalógusainkon 
és az újságokban. Készülékeink, magnetikus és elektrodinamikus 
hangszóróink nagy választéka és elismert minősége, a kedvező 
fizetési feltételek mind megkönnyítik Önnek az eladást. Ajánljon 
tehát Ön is mindenkinek Orion rádiót; megelégedett vevői lesznek.

MAGYAR W O LFR A M LÁ 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 .

Neuwald Illés Utódai könyvnyomda, Budapest, Üllői-ut 48.
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