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DEUTSCHE GRAMOPHON A. G.
uexcrképuiselete ’SiTSj1

Szerelési anyagok, rádíöaikatrészek, gramofonok, 
gramofonlemezek, csillárok a legolcsóbb napi árban

r á d i ó  a l k a t r é s z e k  

a t b a n ,  m i n ő s é g b e n  

v e z e t n e k  -  -  -  -

K é r j ü k
4 Pévi e lő f iz e t é s i  dijai
a Rádió és Villamosság folyószámlájára, a Buda
pesti Iparbank rf. (IV. Eskii-fér 8.) 22.540 számú 
postaiakarékpénxiávi számlája utján befizetni
szíveskedjék.

'__________________________ :____________________ J



DUPLASPIRÁLIÁMPA DEKALUMEN SOROZATBAN

készülékünk lengőnye’ves hangszóróval, hullám
csapdával, változtatható antennacsatolással lett 
megszerkesztve, két hullámsávon (200— 600 és 
700— 1700 m.) működik. Eladását az igen elő
nyös, P 9 70-es havi részletár lényegesen meg
könnyíti.

Gyártja

M A G Y A R  W O L F R A M L Á M P A - G Y Á R  

KREMENEZKY JÁNOS R. T. BUDAPEST.
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A radíó-uillamossAgi kereskedők és kisiparosok országos egvesülete hiuatalos lapja

MEGJELENIK MINDEN HÓ 10-én.

Az Egyesület tagjai díjmentesen KapjaK
Előfizetési díj egy évre s Pengő 4.— 
Külföldié.........................  Dollár 1.—

FŐSZERKESZTŐ :
K A FFK A  K ÁRO LY

Hirdetési tarifa :
59 széles mU soronként ... ar. P —.25 
Újdonság beiktatás darabonként ar. P 5.—

SZERKESZTI:
BÍRÓ k á r o l y

■
Csekks/ámla a

Budapesti Iparbank r.-t.-nál IV. E^kíi-tér 8
Szerkesztőség:

Budapest, V , Személynök-u. 25.
TELEFON 226 -  40.

célkitűzéseim: erbetartás. az eröK összefogása
Irta Sternberg Béla

Nehéz vi'ágproblémák megoldását 
várjuk és talán a különböző érdeke
ket képviselő nemzetek között is si
ketül megegyezést létrehozni, miért 
éppen a rádiókereskedők és rádió
gyárak ne találkozzanak közös ér
dekük megvédése végett?

Talán éithető. ha figyelemmel 
kísérjük az évek óta folyó küzdel
met —  hogy sok kereskedő remé
nyét vesztetten mondja: >'Nem fog 
sikerülni az árbetartást biztosítani.<; 
Mindenki tisztában van vele, hogy 
ez nem csupán fájó sebe, hanem lét
érdeke a magyar rádiókereskede
lemnek. Mindenki tudja, hogy jelen
leg a rádiókereskedelem altruisz- 
tikus közvetítő szerve és propagá
lója a rádiónak, mert az egymást 
letiporni igyekvő versenyben önma
gát tette tönkre, bár tudtuk és a 
gyárak is tudták, hogy e kérdés 
rendezésén múlik, vájjon a jövő év
ben ismét emelkedni fog-e a fizetés- 
képtelen rááiókereskedők száma, 
őszintén és végleges elhatározással 
éppen a kérdés fontossága miatt

nem mert senki a végleges rendezés
hez nyúlni..

Ezt ugyanis nem lehet félrend
szabályokkal megoldani, hanem az 
egész megállapodás minden betű
jének hirdetnie kell, hogy itt exisz- 
tenciális kérdésről, az egész szakma 
létérdekéről van szó. Aki pedig az 
egész szakma létérdekét veszélyez
teti, annak számolnia kell saját 
exisztenciájának teljes pusztulásával.

Ennél a megállapodásnál ki kell 
zárni a kibúvó minden lehetőségét 
és biztosítani kell, hogy nem az fog 
rosszul járni, aki az árakat betartja.

A rádiószakma másik nagy pro
blémája a rádiógépek eladásának 
fokozása. Itt is kidomborodik a gyár
ipar, kereskedelem, sőt a rádiótársa
ságnak is közös érdeke. Sajnos, e 
tényezők összefogásából felhasznál
ható hatalmas erő teljesen kihaszná
latlan és külön-külön működve óiiási 
er.ergiiveszte é .c : jelent. M Íven cél
irányos propagandát fejthetne ki 
együttes erővel e három tényező.

Összefogással megszür.tetketnők a

jelenlegi részlete’adásokkal kapcso
latos tulajdonjogi kikötéseknek 
rosszhiszemű vevők által való ki
játszását és az ily vevőkkel szem
ben való büntetőjogi védelem teljes 
hiányát. Az esetleg évekig tartó pe
reskedés folyamán a rádiónak a 
vevő által való jogtalan visszatar
tása nyilvánvaló kijátszása a tulaj
donjognak, mégis a gyakorlatban az 
eladó ezen rosszhiszeműség ellen vé
delmet nem kap.

A  vevő adótartozása fejében kü
lönös sikerrel foglalja le ttjabban az 
adóhatóság a még ki nem fizetett 
rádiót. Hiába igazolja az eladó, 
hogy az saját tulajdonát képezi, a 
pénzügyigazgatóság azt fel nem 
oldja. Ez is megváltoztatható.

Hatalmas biztositéka a megvaló
sítás lehetőségének, hogy a gyárak- 
és kereskedőknek közös érdekük a 
szakma nívójának emelése, amely
nek első feltétele: az árak betartása.

Célom, hogy az erők összefogá
sával oldjuk meg a rádiószakma 
problémáit és ezen elv keresztülvite
lét kívánom, mint a rádiószakosz
tály elnöke, érvényesíteni.R ő t  a n d  alkatrészek után R o t a n d  I c e s z ü l é R e k

Telefunken szabadalom.
Rotand Pátria 2+1 csöves v. á. készülék 2 0 200) m; lengőnyelves hangszóróval. Tökéletes szekkivitás, kb. 10— 15

külföldi állomás, állomásskála, kellemes hangszinezet, ízléses kivifel...............................  ... Alapár: F 120.—
Rotand Pentodyn 2+1 csöves v á. készülék 20-2000 ni. dynam. hangszóróval, hangszineze's/abályoz v I; szuper- 

szeiekíivitas, kb. 25—30 külföldi állomás, egyáttekmtesü állomássikskaia, hulláiiihos&z-szinleryjelző, külön elcsen 
szép 'adotioz. Alapár: P 17?.—

Rotand CB Duó telepes 2 cs készülék, kisfogyaszfásra ?00-2000 ni, á’I.-névskálával, igen csinos f tdobozban Alapár. P 120. 
Rotand CB Trió telepes, 3 csöves savszürós kiszülék, kisfogyasztásra, 20U—2UUU m., egy attekiniésü állomássikskal.ival, 

tökéletes Európa-vétel, remekszep fadob z ... A1 ipár P >80.—
Rotand Mikro Univenrál tökéletes szűrő, forgokondenzáiorral Bp. I és Bp. il kt ẑü es te _  -  Bitó P 3.20
Rotand Sinchron egvánekintésü állomássi«skála ; világos „S“ Bitó P 12.—, ugyanaz de sö ét .F “ Btm P 13.—
Rotand Trikolor, hullámhossz s/infényj Iző berendezés. Há om színnel jelzi a hullamváaó különböző ál asát. Csinos 
kerettel Btto P 6.40 Ellenállásléc szihtek, blokkok telerö-itésére ... Btio P 60
King bakelitház s la nf. trafó 1:4 (pri • ér 5 Un) Bitó P 6 40, King .,F“ fimh. la nf. trafó 1 4 (pnmér *>001) B to P 7.— 
Fenocart tekercsek minden célra, kis meretü forgők, már iöv 1 e?e . s állíthatok Ónon Aranydynainikus, Ónon hálózati 
trafő 2X^80 V, 35 mA. 3 A. ; Standard, Philips, Always alkatrészek. Uj King és Helios tekercsek.
R O T T E R  L Ó R A N D  R o t a n d  R á d i ó  Rí k ó e z i  ut 73. T e le f o n  3 3 - 8 - 2 2
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Ip a r i  munkateheiőségek Előadta: L a u b  P á l  oki. gépészmérnök,
1935. jan. 9-én a Mesteiifjak Országos Egyesületében

kisebb, kéziszerszámokat (pl. ásóAz esztendő elején szükséges 
szembenéznünk a munkalehetősé 
gekkcl. melyek iparunk előtt álla
nak. Munkalehetőség alatt értem 
azon munkákat, melyek rendelés, 
megbizás formájában beérkezhet 
nek. De foglalkoznunk kell azon 
feladatokkal is. melyek megoldása 
szükséges ahhoz, hogy a beérkező 
rendelések a mainál gazdaságosab
ban legyenek elvégezhetők.

Az egye.ület célití.üzéseinek meg 
felelően elsősorban a kis- és közép
iparral kívánok foglalkozni.

A rendelések, megbitások elnye
résénél két feladat áll előttünk. Egy
részt a meglévő munkaalkalmak 
me^tartá.a, másrészt uj munkaalkal
mak teremtése. Ez utóbbi, az uj 
munkaiehetőségek szerzése a nehe
zebb, de érdekesebb feladat.

Uj munkaalkalmak felkutatása.
Exportra a kis- és középipar a 

mai adminisztratív eljárások, vám- 
és de.izanehézségek mellett alig 
gondolhat. Túlnyomórészt csak a 
beLő felvevő piac jöhet számításba. 
Ugyanazon okok. melyek a kivitelt 
megnehezítik, a belső piacon a ha 
zai iparnak előnyt jelentenek. De 
ezen előnyt csak akkor lehet ki
használni, ha az érdekelt iparágak 
a piacot, a konjunktúra alakulását, 
a külföldi divatot, a műszaki fejlő
dést figyelemmel kisérik

Engedjék meg, hogy erre egy pél
dát hozzak fel. A  lakatosipar a he
gesztés alkalmazásával sok oly tár
gyat képes előállítani, mely azelőtt 
a nagyipar kiváltsága volt. A ki
sebb vas- és fémipari üzemek olyan 
időszakban, midőn foglalkoztatásuk

kát í állíthatnak elő. Kisebb üzemek 
ben gy akran kifizetődik a különböző 
hulladék anyagok felhaszná'ásn.

Böngésszük a behozatali statisz 
tikát. Sok oly cikket találunk még 
most is. melyeket nálunk is lehetne 
gazdaságosan készíteni. Különösen 
a vegyészeti iparnak (beleértve a 
vegyészeti kisipart is' van e tekin
tetben fejlődési lehetősége. Termé
szetesen egy uj gyártási eljárás meg
honosítása nem egyszerű feladat. 
Sok hozzáértést, törődést kíván. A 
külföldi gy'árak a vonatkozó eljá
rásokat gyártási titokként őrzik. A 
vegyészeti gyárak egyes uj anyagok 
előállítását csak azért nem szabadal
maztatják. hogy az ne kerüljön nyil
vánosságra. A titkot megszerezni, 
vagy kitalálni sokszor nehezebb, 
mint egy szabadalmat kijátszani.

Azért nem mindig ilyen rossz a 
helyzet. így a legutóbbi években 
több mint húsz vegyészeti kis- és 
középüzem létesült, melyek a kő
szén. kátrány, bakelit, caesin és fü- 
részpor keverékét sajtolják formák
ba. A különböző fantázianevek alatt 
forgalomba kerülő diszmü- és elek
trotechnikai cikkeket mindannyian 
ismerjük. A bakelit kapcsoló, hamu
tartó. ruhagomb fillérekért kapható.

Általában a műanyagok a termé
szetes anyagokkal szemben erősen 
előretörtek. Ez érthető, ha meggon
doljuk. hogy a műanyagok bármi
lyen mennyiségben teljesen egyen
letes minőségben állíthatók elő. 
Sttuktu á uk az egyformán működő 
gépektől tügg és nem a természet 
szeszélyétől.

Így a gumizott textilszijjak min
denhol egyforma keresztmetszettel 
birnak. szemben a természetes bőr
szíjjal. melyek i méteres darabok
ból vannak összetoldva és ahol a 
minőség az ökörtől függött.

Az üzleti eredmény szempontjá
ból érdemes valamely kartelirozott 
árucikk előállításával foglalkozni. 
Középüzemek gyakran felvehetik a 
kartelenkivüli előállítást. A kisebb 
regié, mozgékonyság előnyével fel 
szerelve, igen versenyképesek. A 
kartelek által magasan tartott árak 
ért pedig érdemes dolgozni.

Propaganda.
Munkát reklámmal, propagandá

val lehet szerezni. A középipar e te
kintetben csak akkor érhet el ered
ményt, ha kollektiven jár el. A 
nagyközönséget reklámok tekinteté
ben igen elkényeztették. A  kiállítási 
pavillon, nyomtatvány akkor hatá
sos. ha mutatós, elsőrangú knitelü. 
A nagyvállalatok könnyen tudják 
ezt nyújtani. Gyakran saját újságot, 
havi közleményeket ad ki. A kisipar 
ezt csupán kollektive valósíthatja 
meg. Az elmúlt években volt is 
ily en kísérlet, midőn az ékszerszak 
ma fiataljai az árumintavásáron 
együttesen rendeztek bemutatót. 
Kollektív jelleget mutatnak a A asá- 
roljon a Váci uccában«, vagv K i
rály uccában szövegű hirdetések.

Bizonyára ismerik Önök a Villa 
mos Fogyasztók Lapját«. mely több 
mint 500.000 példányban jelenik 
meg és igy az ország legnagyobb 
példány szánni újságja Véleményem 
szét int egy ügyes szerkesztő és egy 
vállalkozó szellemű kiadó megjeleli

V e vő :

Kereskedő
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lelhetné ;i Villamosipari Fogyás* 
lók Lapjától, mint 5 10 villamos
középipari vállalat közös prepa 
ganda újságját. A szerkesztő ügyes
sége abban rejlene, hogy az egyes 
hirdetők nem ütnék, hanem kiegé
szítenék egymást. Ilyen propaganda 
lapok természetesen más szakmák
ban is megvalósíthatók

Az ipari reklámok általános hi
bája, hogy a vizualitásra, a képekre 
nem fektetnek elég súlyt. Pedig egy 
jó rajz, vagy művészi fénykép töb
bet ér minden hosszú szövegnél.

Az M. O. E. által rendezett, d 
még le nem zárt iparifénykép pá
lyázat és kiállítás bizonyára <■ te
kintetben is nevelő hatással lesz. 
Egy-egy művészi meglátásu fém - 
képfelvétel valamely ipari alkotás
ról, niunkajelcnetről. hatalmas pro 
paganda eszköz. Egyesületünk ve
zetősége reméli, hogy a pályázók 
szép számmal fognak vetélkedni a 
kitűzött dijakért.

Ellenszámlás üzlet.
Az ipari munkalehetőségek nagy 

sága elsősorban a javak ki serélé
sének sebességétől függ. A nálunk 
évek óta dívó deflációs politika az 
áruforgalom sebességét erősen le
csökkentette. Szokásba jöttek az 
úgynevezett >eUenszámlával< fize
tendő üzletek, annak minden elő
nyével és hátrányával. A pénznél
küli csereforgalmat intézményesen 
biztosítja az elmúlt héten megalakult 
belföldi Áru és Munkaklearing 

Szövetkezeti. melynek alapszabály 
szerű célja a szabadfoglalkozású ta-

Néhány napon belül forgalomba kerülnek

mágnesekkel készült permanens dvna- 
mikus hangszórók, melyek a legújabb 
akusztikai kutatások eredményei

Az árakat nem emeltük lel, ellen
ben változatlan áréit jóval nagyobb 
teljesitméuyt nyújtunk..

Kérjük legyen türelemmel a megje
lenés napjáig. amikor részletes technikai 
ismeiteié ek fognak megjelenni.

Loebenstein L. USSTRÍV

gok üzleti forgalmának növelése . . . 
a kölcsönösség elvén alapuló klea- 
ringszámlák rendszerének bevezeté
sével.'.

Ezen szövetkezet hosszas tárgya
lások után jól átgondolt programmal 
alakult és igy biztosra vehető, hogy 
célját, tagjai üzleti forgalmának je
lentős emelését eléri. Mindenesetre 
megérdemel anrnit, hogy ipari kö
reink figyelemmel kisérjék kezdeti 
működését.

Racionalizálás.
Bármi legyen a termelés, leg

főbb követelmény az üzem gazda
ságos, versenyképes, egyszóval ész- 
szetü vezetése. Jel keli megválogatni 
a nyersanyagot, a gyártási folyama
tot, a gépeket és a munkatársakat. 
\z észszerű, idegen szóval racioná

lis vezetés átfogó, uj rendszerek be
vezetésére törekszik. Az ezc-k közé
tartozik a Bedaux rendszer például. 
A racionalizálás ti])ró dolgokra is 
kiterjed, melyek mindenhol megva
lósíthatók. Például a mi üzemünk
ben az iratokat több mint három 
évtizeden keresztül sárga irattartók
ban ő.iztiik meg. Minden év elején 
minden ügyfél részére készült egy- 
egy ilyen dossié, melynek tetejére 
ráírtuk a nevet és az évszámot. El- 
képzelhető, hogy ha néha ezen fel 
gyülemlctt nagy irattömeg régebbi 
évfolyamából kellett egy darabot ki
keresni, milyen keveredések állottak 
elő. Három évvel ezelőtt a megszo
kott sárga szín helyett kék színű 
kartonból készült dossiékat vásárol
tunk. tavaly pirosat, idén zöldet 
és egy fillér többletköltség nélkül 
megszüntettük a zavarokat.

Hasonló csekély, de újszerű do 
lóg, mit egy Franciországból haza
tért lakatosunktól tanultunk: A mű
helyben a leghasználatosabb és C i l 
itek következtében borzasztóan pisz
kolódó rajzokat átlátszó celofán hár
tyába csomagoljuk.

A kisipar állami támogatása.
A ki ipar modem, teljesitőképes 

gépekkel való ellátása kormányzati 
feladat. A japán dömping ellen gé
pekkel kell fegyverkezni. A háború 
előtti években a kisiparosok a Tech
nológiai Iparmuzeumtól kaptak köl
csön gépeket, ma csak a nagy - 
ipar kap állami kedvezményeket. A

Budapesti Kereskedelmi és Iparka
mara érdemes elnöke. Éber Antal, 
legutóbb csak azon feltétellel szá
razott meg egyes nagyipari vállala
tok részéve állami kedvezményeket, 
ha a kidpar is kap megfelelő tá
mogatást.

Fel kellene hívni a kereskedelmi 
kormány figyelmét arra, hogy a kis
iparnak n ujtandó adókedvezmé
nyek megadását uj gépek beszerzé
séhez kellene kötni. Talán az Orszá
gos Ipa.tanács foglalkozhatna e kér
déssel. (Folyt, köv.)

Forgalom és haszon 
az üzlet Két pillére

Ezt biztosítja az uj

' anódtelep, zseblámpa- 
elem, zseblámpahüvely 
és zseblámpaizzó.

O roszlán- és Dura-eiem tknél 
307,. os árleszállítás.
h ir sc h l  és Tsa galvánelemgyár
vi..szenei* Bertalan u. 11. Telefon 22-s-BA

Kassza iiztei!
Az eredeti ZIEGLER-féle törv. védeti

FOTO-ÁLLOmÁSSKÁLA
a 4 5 év előtti vevőivel 
fog Uxietet kötni f
Fontosabb typusok:

Ph'l ps Luxus,
Philips Junior,
Pmitpá super seiectodyn,
Stan íard snperrex,
Standard Rex,
Standard super 33 stb.

Fordu'jon bizalommal az eredeti foto- 
á lomas kálák tervezőjéhez:

ZIEGLER ENDRE céghez
ül., Klauzál ucca 23. Tel : 30-9-52

M in d en b en  sp ecia listá h o z  ! ! f 
M indenben a z eredetit f f !

D I T M  A R 10 M -470 V 
16 MF-430 V

P 5.P0 
P 7.7He.ik ro tiku 2> MF-30" V P7 0kondenzátorok 25A,F-É0Vsza.a/P2.f0

Ve/órkópvisolj; ARDÓ JÓZSEF B u'fo
V., Vilmos c ás/ár ut 43. Tel. 21-6-34. árak !

STAR zseüiampa*. keréKpárizzűK 
gyartasa

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!

l Y I Ü L L E R  L Á S Z L Ó
oki. vegyeszmernök

Budapest, VI. _
LISZT FERENC TÉR 6. SZ.

Telefon : 14-9-93
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TsruBH dilazása
Ro,i panasza a tervezőknek es a 

tervező iparosoknak, hogy megbi- 
zás alkalmával, mikor az átadott 
terv, mely esetleg hetek és hóna 
pok munkája és néha nagyobb ef- 
fekti\ költségbe került. - nem ke
rül kivitelre, a megbízó nem haj
landó a megbízásból készült terv 
díjazására. Még az esetben, ha meg
gondolta és a munkát egyáltalában 
nem végezteti el, vág)' a megbízást 
másnak adta.

Ez az anomália tisztán a megbí
zót védi. Jogot ad neki arra, hogy 
esetleg ioo és ioo ajánlatot, tervet 
kérjen be, ioo és too tervezővel 
dolgoztasson ingyen, a beérkezett 
tervekből állapi.ha:sa meg, - - eset
leg, — hogv tulajdonképen mit is 
akar és akkor a neki megfelelő ter
ven formai vá! oztatá orat eszkö öl
ve, másnak adja ki a munkái ki . r e 
lézésre. És ezt az állapo.ot védi a 
bi.ótág is.

Számta'an esetben perelt már a 
tervező, a Ku i:i végzé e mindenkor 
elu a i.ó volt a okban az esetekben, 
ha a tervező és a megbízó között a 
terv ki.i.ele e.őtt nem jött létre szer
ződés, vagy a meghízó nem használ
ta fel a benyújtott terveket.

E régi sérelmeken segítendő az 
érdekelt szakmai egyesü e.ekkel kö
zösen óhajtunk az igazságügyi mi
niszterhez fordulni; kérve, hogy ren
dele.ileg, vagy törvényhozási utón 
szabályozza a kérdést és ne enged
je, hogy kiváló tervezőkét necsak 
ingyen dolgoztassanak, de a mun
kán kívül még a költségeket is a 
tervező vizelje.

Hasonló az eset akkor, amikor 
nem tervezésről, vagy főleg nem

tervezésről, hanem ajánlattételről 
v an szó.

Ilyen esetek ti mi iparunkban a legg vakoriabbak. Átalakításoknál,
ki'ebb munkánál fel im ák bennün
ket ajánlattételre. Kiküldjük embe
rünket, vrigv személyesen kime- 
gviink, felméréseket végzünk eset
leg napokon át. Az ajanlattetel ne
künk sokszor lényegesen többe ke
rült, mint amekkora differencia 
miatt másnak adják ki a munkát.

R otand készülékek.
Rotand fadoboz, hangszóró, al

katrészek után a Rotand Rádió egy 
uj fejlődé, i fokhoz ért, amikor kész 
rádiókészülékeket hoz piacra.

Mivel a cég nem az olcsó árakra, 
hanem a minőségre fekteti a hang
súlyt, remélhető, hogy ezek is oly 
sikerrel lesznek bevezethetők, amint 
az alkatrészekben is közismert már 
a Rotand márka.

Előadás a szabványokról.
Az Elektrotechnikai Egyesület ál

tal elkészített szabványok gyors 
ütemben egymás után életbelépnek. 
A szabványok ismerete úgy a keres
kedőkre, mint az iparosokra nézve 
nagy fontosságú, ezért hívjuk fel 
külön kartársaink figyelmét

Dr. KARADI GYŐZŐ 
előadására:

A villamos háztartási készülékek 
vizsgálata a szabványosítás szem
pontjából

február 14-én 18 órakor 

V., Honvéd-u. 22.

Hálózati és hanefrekv. trafók. Speciális 
tr-fók 2 kw-ig. 5 pólusu lámnafoglalatnk 
cm blokkok és huzalellenállások Rádió- 
frekvencia fojtók, állítható blokkok 
50-5.00 cm.

r á d i ó  üze m 
X. Szállás-u. 16

Ezelőtt EHO rails ii" m Tel. : 482 51
E S H

G e r ő  M i k s a
villamossági nagykereskedő
VI. Szondy-n. 13. Tei.: 138-53

Szerelési és rádió anyagok.
IIÉT(V‘ mgzitógylirük 

" V E . i t !  izzólámpák lopás 
vö: elleni védelmére

C H p W W  | 1 C  rabi alkatrészgyár 
9 1  I l i U v  és mechanikai üzem
V. K á r p á t  u . 9 b . T e l . : 9 0 1 -3 1

Megnagyobbított és uj 
gépekkel felszereli üze
mében minden precíziós 
fémmunkát vallal.

SZINKRON
a mindig pontos villamos óra

Gyártja:

Őragyár Tömö ucca 26

s i n u s  flinamíHus
bármely *»er|es/tofe>züliséglie/. meg 4 
voltos akiuniiiiátorhoz is. ÁrŐZíl VCP-
ser yhepes. minőségben Kiemelkedik. 

SINUS vádióiixem
V. T álra-u cca  31. T elefon  93-9-37

Nagy heveseit tehetőség!
Uj név, uj fogalom a rádiógyártás terén !

„PERFEKT" m odern telepes rádiöK.
névskálás 2 CSÖUeS „PERFEKT“-DU0, 
névskálás 3 CSOUBS, SáVSZÜPOS „PERFEKT “ TR[«.

Telepes gépekkel hálózati teljesítmény. 
Bámulatosan nagy hangerő, szelekliv vétel.
Igen csekély unóduramjogyasztás, automatikus dramnu gtakaritással.

2 voltos fűtés.
Forgalombahozza: f | j r S C f | |  é s T S O Székelv Bertalan - utca II 

Telefon 22 6 -4 4

Részletfizetés esetén a hötleveiet atuesszüK. Kérjen árajánlatot és bemutatásra Készülékét.
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Életbelépő rádiúszaöuányok
C 101 Erősáramú villamoshálózatra 

kapcsolt rádiókészülékek szabvá
nya életbelép 1935. julius 1.
raktáron lévő nem szabvá

nyos készülékek elad
hatók 1937. január 1-ig

C 102 Erősáramú villamos hálózat
nak antennául, vagy földvezetá- 
kül való használatára szolgáló 
csatlakozás (antennapotl:.) szab
ványa életbelép 1935. ápr. 1. 
raktári készlet 1935. május 1-ig. 

C 103 Rádiókészülékek és zavar- 
szüröberendezések kondenzátorai
nak szabványa 1935. május 1.
raktári készlet 1935. aug. 1-ig.

C 104 Rádiózavarszürőberendezések 
szabványa életbeié,) 1935. május 1. 
raktáii készlet 1935. aug. 1-ig. 

C 105 Rádioberendezések galván 
elemeinek szabványa, általános 
rész életbelép 1935. május 1.
raktári készlet 1935. aug. 1-ig.

C 106 Rádió berendezések anódte- 
Iepeinek szabványa életbe
lép 1935. május 1.

C 107 Rádióberendezések zsebl.ám-
patebpeinek szabványa élet
belép 1935. május 1.
raktári készlet 1935. aug. 1-ig. 

C 108 Rádió berendezések száraz és 
felültölthatő elemeinek szabványa 
életbelép 1935. május 1.
raktári készlet 1935. aug. 1-ig.

Ankét az iparmsgsegíteseröi

Figyelemre méltó ankétet rende
zett a fiatal önálló mesterek testü
leté: a Mesterifjak Országos
Egyesülete, az egyesület l.ipót-kör- 
uti dísztermében. Az ankéten igen 
nagy számban vettek részt a meste
rek és megjelentek közgazdasági 
életünk vezető egyéniségei. Stern- 
berg Béla egyesületi elnök, a hang 
szeripari szakosztály vezetőjének 
előállása nyomán magas színvonalú 
vita fejlődött ki a körül a kérdés 
körül, hogy szükség van-e az ipar
iján a zárt szántok rendszerére, illet
ve, hogy milyen más megoldást kell 
keresni az ipar megsegítésére ? Az 
előadó utalt arra. hogy a tapasz 
tálát szerint mindenféle korlátozás 
gátolta és gátolja az ipar fejlődéséi 
s kifejtette, hogy az ipart a korlátok 
lebontásával és a fogyasztók Spes- 
ség növelésével kell és lehet ok

szerűen megsegíteni. Egyszerű és 
természetes intézkedésekre van 
szükség s első lépésnek azt ajánlja, 
hogy már csak az egyenlő elbá
nás elve alapján is az export- 
prémiumot ugyanolyan mértékben 
adják meg a kis és közép iparosnak, 
mint amilyen mértékben azt a gyár
ipar élvezi, azonban ez ne képezze 
a kis és középipar részére alkudozás 
tárgyát, hanem azt automatikusan 
kapja meg.

Dembitz Gyula szólalt ezután a 
kérdéshez, kifejtve, hogy a legtel
jesebb mértékben egy ezik felfogása 
az előadóval és örömmel látja, hogy 
a fiatal magyar iparosok ilyen ko
moly problémával foglalkoznak. 
.Meggyőződése, hogy az érvényesü
lést a jövőben is csak a tudás biz
tosíthatja és ezt az elvet áttörni, bűn 
az uj nemzedékkel szemben.

Ajtay József a közig, bíróság v. 
tanácselnöke, a Magyarság főmun
katársa felszólalásában kiemelte, 
hogy örömmel tölti el. ha a fiatalság 
ilyen komoly problémával foglalkoz
va, nem szalad divatos jelszavak 
után. Helyesli az előadó Sternberg 
Béla okfejtését, mert a termelés 
csökkenése automatikusan a fo
gyasztás csökkenését is eredményezi.

Fiuck keresk. min. titkár szólalt 
ezután fel és kiemelte, hogy ,v. ii 
ankét azon kevesek közé tartozott, 
ahol nem kértek a kormánytól! Rá
mutatott. hogy a kis- és középipari 
export nem csupán az exportakadá
lyok miatt nem ér el nagyobb mére
teket, hanem annak oka, hogy a kis
ipar nem tud azonos minőségben 
nagy menny iséget termelni.

Dr. Uszíty Béla országgy űlési kép
viselő nem helyesli az ipari numerus 
elausust, mert ha az embereket el
zárják bizonyos pályák elől, akkor 
meg kellene mondani, hogy milyen 
foglalkozást űzzenek. Valószínű, 
hogy a legnagy obb eredményt azon 
a pályán érik el, ahova hajlamuk
nál fogva kívánkoznak.

Sternberg Béla előadó ezután üsz- 
szefoglalva a felszólalásokat, örö
mének adott kifejezést afelett, hogy 
a felszólalók, ha néha más gondo
latmenetből is kiindulva, ugyanazon 
eredményre jutottak. Hangsúlyozta, 
hogy a fiatal magyar iparosok nem 
kívánják elzárni az uj fiatalság előtt 
az önállósítás lehetőségét.

Lopás ellen
szabadalom).A becsavart izzó én pacsak 
külön kulcs se^it-égével vehető ki. 
Kapható: REICH MIKLÓSNÁL
V.. V:im<m cs'szár u: 45. I eieion 14-4-72

Kapcsom 
11 órán
Ellenőrző-, villany-, 
jelző- autó-, 
stopper-, gyári-, 
terem-, zseb-, és 
karórák

nagy választékban.

SCHWARCZ TESTVÉREK
ÓRA es Finom fflECHftn iiei IPAR
Bpest.Pcdmaniczky-u 59 lel 29-6-24
Fenti órák, sebességmérők és számlálok 

javítóműhelye.
Fogaskerekek tömegmarását,

találmányok kidolgozás a ,s vádoljuk.

Pvominent
hullámváltó
surlótió érintkezéssel, minimális 
kapacitás al, könnyen variaiható 
Készül: 3, 5, 10,14 áramkör át
kapcsolásához.

Lengnnuelues hangszorúsierkezetek
cm D OKKOK.
S á n i h a  T e s t v é r e k
Vili. Visi Im re - •>. 3. T e l.  333-94

HOlQ Futurit asztali lámpa
É j j e l i s z e k r é n y r e ,
íróasztalra.

e
E l e k t r o m o s  
világítási! t ü k ö r
Falra, toiiettasztalra.

LORSCHY HENRIK MÉRNÖK
elektrotechnikai nagykereskedése 
BUDAPEST, V , SZIGET-UCCA II.

Telefoc9t-8 29,9 -8 30

mindennemű 
speciális 

kapcsolók

F a r k a s
Telelőn 863 - 45 .

Közraktár-utca 12 b. sz.

_  .  „ m  w a tt  mr LUMEX tárcsa állomásnevekkel KRATOCHWILL ALBERT í
roJ si la! yLá? SS-Jc raj LUMA I bakelit ablakkal MÉRNÖK ÉS TÁRSAI '1 Fémbetétes gombok rádiócikkek gyártása és nagykereskedése 1G Y Á R T M Á N Y O K  nagy választékban VI. RÉVAY-U 6 TELEFON: 170 35 *
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Korszerű szerelések Ismerteti: M oln ár J á n o s  oki gépészmérnök

A belső szerelés jellegzetes 
szerelési anyaga a hornyolt vas
szalaggal burkolt papircső. Öncső
nek szokták hívni, holott nem 
ónozott, hanem ólmozott. Szigelelő 
csőnek is nevezik, de papír bélése 
nem szigetel.

A  lakás villamos berendezése az 
árammérővel kezdődik, fém vagy 
szigetelőanyag táblára szerelve, 
biztosítóval, vagy automatával; ez 
a világítási árammérő. Mellette van 
a villamos tűzhely árammérője 
automatával, mely utóbbi egy
szersmind a tűzhely főkapcsolója. 
A világítási árammérő felett van a 
világítási elosztó tábla pl. egysarku 
kis automatákkal a l l .  ábra szerint.

i i . ábra. Kis automata.
19. ábra. Porcellán falikar.

A  tűzhely árammérő táblájától 
jövő vezeték a tűzhely közelében 
lévő 95X 95 mm es ólmozott vas
lemezzel burkolt papirdobozba tor- 
kolik, melynek alsó része 23 mm-es 
porcellán ivpipán keresztül fogadja 
be a tűzhely csatlakozó vezetékét. 
A  tűzhely hátsó részén lévő szori- 
tókhoz fixen bekötött kétvezetékes 
rendszernél háromerü M250 jelű 
csatlakozó vezetéket az ivpipán 
keresztül a 95X 95-ös dobozba 
hozzuk, ahol az u. n. tehermente
sítő a vezetéket szigetelésénél fogva 
megfogja, —  azaz tehermentesíti a 
kontaktusokat a vezeték meghúzá
sakor előálló mechanikus igénybe

lakozó vezeték 3-ik ere földelésül 
szolgál: ezt a csövön kívül szerelt 
csupasz vörösréz huzalhoz kötjük. 
A  fö.delő vezeték másik vége pl. a 
vízvezeték lefolyó csövéhez kap
csolandó. A leágazó szorítok 
nincsenek a dobozba rögzítve. 
Porcellán burkolatuk jól szigete! 
(13. ábra).

iV ábra. Porcellánba ágyazott >/oriiú.

Ezután ráhelyezzük 95X 95 
dobozra. E doboz két kivitelben 
készül: nem plombálható és plom- 
bálható. A  tűzhely doboznak plom- 
bálhatónak kell lenni, a lezárási az 
áramszolgáltató telep eszközli,

A  háztartási főzésre Budapest 
Székesfőváros Elektromos Müvei 
rendkívül kedvezményes tarifát álla
pítottak meg: 12 fillér/kilowattóra.

De nem csak főzni lehet ezen 
az egységáron: a tűzhely áram
mérőiére kapcsolható a konyha 
dugós csatlakozó alizata (14 ábra).

14. ábra. Dugó?, csatlakozó aljzat lóidéin 
kontaktussal.

Ez a szabványos csatlakozó aljzat 
kétsarku kivitelben készül a 
hüvelyek keresztmetszete kb. pis
kóta alakú : a világítási villás dugót 
nem lehet ezekbe beilleszteni, tehát 
a 12 fillér/kilowattóra egységáron 
nem lehet világítani.

Az aljzat két rugózó nyelve le 
van földelve. A  hozzátartozó villás 
dugó ( 15. ábra) megfelelő két fém- 
szallagja e nyelvekkel érintkezik és 
csak azután érik el a csapok a be
illesztés alkalmával a feszültség 
alatti hüvelyeket. A  villás dugóhoz 
tehát három erű vezeték csatlakozik, 
egyik ér a földelő vezeték.

E konyhai csatlakozó aljzatba 
kapcsolhatjuk azokat a készülékeket, 
melyekre az Elektromos Müvek e

1 5. ábra. Villás dugó földelő kontaktussal

különleges villás dugó felszerelését 
megengedi : ilyen pl. a vasaló (16

LABORAVO EXTRA
10—50 500 Vol:, 2 -1 0 -2 5 0  inA 
beépített söntökkel és élőiéi ellen
állásokkal tükörskálával bitó j 4.—

LÁNG TIBOR Labor trafóüzem
um. nepszmh z-utca 21. telefon 43 5 48

BAKEUTOHfflrádió ellenállásokat használjon mindenhova, mert:
túlterhelhető,

állítható,
saválló,

nedvességállú.
hoaílo.

mert: állíthatósága révén a legna
gyobb gépek is percek alatt a legna 
gyobb teljesítményre behsngo ható* 
a segédracs es az anódfeszül ség lég 
keivezóbb értékre való állítása utján 
Kapható minden használatos értékben.

BaKeiit testre csévélt 
Kis ohmihus ellenállások

30. 5n, 65, 80, 100, 150 és .00 ohmos 
értében 3 watt terhelésre, 150—30 
niilliamperes terhelésre.

Bakelit csőfoglalat
süllyeszthető és alapraszerelhetö kivi
telben, tökéletes érintkezést ad.

Kratochwiil Albert me n « T s a i
VI. R.uay-ucca 6. Telelőn 17-0-35

12. ábra A tüzhelyve/eték bekötés**.

vétellel szemben. A  csatlakozó 
vezetéket a porcellánba ágyazott 
szoritók segélyével kapcsoljuk a 
bejövő vezetékekhez, amint a 12. 
ábra mutatja. A z M250 jelű csat-

A VA O  A TA indukciómentcs X tipusu blokkok O'Ol 2 Ml- - ig 
/A I V a í V z-V U  minden értékben,

AMRAD elevátor fügeöleyes sikskála kis- és nagy típus már kaphatók

AMRAD többszörös forgók tnikrodialok

h id y  es Tsa Budapest. VI.. Lehel-u. 14. Tét. 919-97.
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ábra), ilyen pl. a rapid gyorsíorraló 
(17. ábra), mely 5 és '/, perc alatt 
forral fel 1 liter vizel 11 /- fillér 
áramfogyasztás mellett. Ugyancsak

16. ábra. Vasaló, a földelés részére védő 
hüvellyel.

17. ábra. Rapid gyorsforraló.

rákapcsolható a konyhai csatlakozó 
aljzatra a konyliamotor (18. ábra).

A  konyha világítótestei: porcel
lán falikar (19. ábra) ODálbevonatu 
csavarmenetes zárt üvegburával, 
gumigyűrű tömítéssel, vízhatlan
kivitelben. Ugyanilyen felépítésű
menyezetlámpát, vagy magas helyi
ségben csöfüggöt szerelünk fel.

A  fürdőszobában ugyanezeket a 
világítótesteket alkalmazzuk: a 
tükörhöz két falikart, a mennyezetre 
mennyezetlámpat, vagy csöfüggöt.

A lakószobákban lévő világító
testeknek nem kell vizhatlanoknak 
lenniök és igy az idevaló világító
testek üvegburáján nincs menet, 
hanem ernyőtartó és ernyőtartó 
csavarok tartiák.

A  modern lakás szerelvénye 
a sülyesztett kombináció. Kapcsoló
val, dugaszoló aljzattal, esetleg 
gyengeáramú nyomógombbal. A 
hozzávaló csövek a falba sülyesz- 
tetten szerelendők.

ú
Előfordul azonban, hogy utólag 

kell dugaszoló aljzatot felszerelni 
és hozzávezetésrö! gondoskodni 
Ily utólagos szerelésnél falat vésni 
már nem lehet, kívül burkolat nél
küli vezetéket nem szabad szerelni, 
falon kívüli cső elhelyezése csúnya.

Ilyenkor más rendszerű vezetéket 
használunk: az u n. H csőhuzalt 
(másnéven Kuhlo). A hornyolt vas- 
szallagal burkolat papircső és a 
Kuhló közti elvi különbséget a kö
vetkező fejezetben ismertetjük.

f l kereskedő műszaki problémái
Irta: F a ra g ó  G y ö r g y ,  az Engel Károly elektiomos-gyár mérnöke

I. A készülék nem működik.
ai A készülék biztosítéka kiol

vadt, szakadt, vagy nincs a helyén. 
Amennyiben a rossz biztosíték ki 
cserélése után az ismét kiolvad, úgy 
a készülékben valószínűleg valami
ben zárlat van, melyet a gyár van 
hivatva kiküszöbölni.

b) A feszültségátkapcsoló csavar, 
vagy pecek nem a hálózati feszült
ségnek megfelelően van beállítva, 
vagy nem ad biztos érintkezést. En
nek az orvoslása helyes feszültségrí' 
állítani, illetve a kontaktrsavart. 
vagy pecket meghúzni.

c) A hálózati csatlakozó zsinór
ban törés, szakadás van. vagy a vil
lásdugó a konnektor aljzatban nem 
érintkezik jól. A csatlakozó zsinór 
cserélendő, villásdugó fémérintke
zője szétfeszítendő.

d) A hátlap ha kényszer
kapcsolóval ellátott helytelenül 
van felerősítve.

e) A csövek nem a helyes sor
rendben vannak behelyezve.

f) A  csőpeckek és csőfoglalat kö
zött elégtelen érintkezés van. (Több
rácsos csöveknél a külső hozzávo- 
zetés nincs bekötve.)

g) Valamely cső fütőszála hibás, 
vagy kiégett.

hl A hangszóróvezeték hibás.
11. A hangfrekvencia-rész süket.
A készülék gramofonközvetitésre 

kapcsolva pick-uppel vizsgálandó.
a) A végerősítő cső hibás. Indi

kátorral ellátott készüléknél ez eset
ben az indikátor műszer mutatója 
végig kileng, vagy glimm-indiká
tornál a ködfény a cső egész 
hosszában jelentkezik.

bi A végerősítő előtti cső hibás.
Rendszerint az audion. 1

ci A hangszóróvezeték szakadt.

Külső hangszórót az. ellenőrzésre 
beiktatni.
III. A Rádiófrekvencia-rész süket.

a 1 Az antenna és a földcsatlako
zás hibás, nem megfelelő. (Esetleg 
szakadás a vezetékben.

I) A rádiófrekvencia, vagy kö
zépfrekvencia erősítő cső fütőszála 
kiégett, vagy szakadt. Rossz érint
kezés a csőfoglalat és érintkező 
peckek között.

0  Oscillátor-modulátor 1 keverő
cső), mint b) pont alatt.

IV. A vétel gyenge
a) Ha a készülék elegendő állo

mást vesz, de halkan, úgy a hiba a 
hangirekvenciarészben, vagy a hang
szóróban keresendő. (Lásd II. alatt.

b) Ha a helyi adó vagy csak 
egy-két külföldi állomás vehető, 
úgy az antenna- és földvezetéket, 
valamint azok csatlakozásait felül 
kell vizsgálni.

c) A  közép-, vagy rádiófrekven- 
ciacső gyenge erősítést ad.

d ) A  keverőcső hibás.
ei Rossz kontaktus valamely cső 

foglalatánál.
f) Modern külföldvevőnél a .he

lyi-távolsági' átkapcsoló helyi ál
lásban van Folvt. köv.)

H a  P e s t r e  jö n )első útja vezesse Önt a f
R á d i ó b ö r z é k

Központjába,ahol mindent a legol csóbban vásárolhat.
IX., Ráday u. 8. |
T E L E F O N  : 84-7-74.

UiszonteladoKnak rendkívül oicso árban adunk
SUPER 33, SUPERREX

Standard 3XD egyenáramú, 2a 2av és Rx, Orion 7035, 7016, TRI' akció 
és sok egyeb markás készülékeket, Standard, és Pltdips hangszórókat.
Kérje meglepően e l ő n y ű s  árajánlatunkat.

„ KONCERT 1 1  r . I. B udapest, IV . V á c i  ucca 23 
T elefon  : 88 -4 -64  es 63-3 -09

í

1
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Bgyesiiíeii közlem ények
Az izzólámpaárak.

Január ló-án tartott választ 
mányi ülésünk foglalkozott az izzó 
lámpapiacon dúló árrombolásokkal.
\ választmány megállapította, hogy 

az izzólámpaellenőrző bizottság 
munkáját a kis izzólámpagyárak üz
letpolitikája gátolja. Ma már egyet
lenegy terület van, ahol az átrak be
tartását teljes szigorral keresztül le
het vinni és ez a terület a közszálli- 
tások. ahol a megadott árak nyilvá
nosak. Remény van azonban arra is. 
hogy a legközelebbi jövőben módot 
találunk a kartellámpák árainak be
tartására is.

A szerelésianyag kartel.
Foglalkozott a választmánya meg

alakulóban lévő szerelésianyag kar
tel kérdésével és a választmány eb
ben az ügyben várakozó álláspontra 
helyezkedett. Az egyes tagok remé
nyüket fejezték ki arra nézve, hogy 
,1 kartel működésével a kereskedő-, 
lem támogatására fog sietni.

Panaszok merültek fel egy cég 
ellen, amelyet az engros kereske
dők közé sorozott az ideiglenes kar
tel, holott e cég kizárólag detailban 
árusit és az élvezett nagyobb rabat
tot alákínálásra használja fel.

Izzólámpa a fűszereseknél.
A választmány ismételten kény

telen volt foglalkozni avval az ano
máliával. hogy a kis izzólámpagyá
rak nemcsak szakmabeli kereskedő
ket, hanem mindenkit vegyeske 
reskedőket, vaskereskedőket, dro- 
guistákat és nem utolsósorban áru
házakat is kiszolgálnak. Kaffka Ká
roly ü. v. elnök ismertette a választ
mánnyal Egyesületünk eddigi tény
kedését, mely szerint eljárt a Buda
pesti Kereskedelmi és Iparkamara 
nál, valamint a kereskedelemügyi 
minisztériumban és ott megállapí
totta. hogy a mai helyzetben ebben 
az irányban eredményt nem lehet 
elérni, mivel tételes törvény szerint 
a vegveskereskedö közszükségleti 
cikkeket árusíthat (világítóeszközük 
is idetartoznak). Az egyéb kereske
delmi ágak ellen csak feljelentéssel 
tudunk védekezni, amikoris első Íz
ben felszólítják a szóbanforgó céget, 
hogy váltson elektromos cikkekkel

való kereskedésre külön iparigazol
ványt.

A választmány a vonatkozó tör 
vöm rnegvaltozta:á-ának szükséges
ségét mondotta ki hivatkozván 
arra, miszerint az elektromos cik
kekkel való kereskedés, anich s/nk 
értelmet kivan csak olt engedhető 
át a vegyeskereskedőnek, ahol szak
mabeli cég nincs.

Pór Ernő lemondott.
Pór Ernő úgy a rádiószakosztáh 

elnökségéről, mint alelnöki tisztsé
géről családi okok miatt lemondott. 
Katika Károly h v. elnök mikor ezt 
a lemondást a választmánynak beje
lentette. meleg szavakkal emlékezett 
meg Pór Ernő háromévi működé 
séről és egyrészt a lemondás ideig 
lenesen való tudomásul vételét in
dítványozta, másrészt Pór Ernő oda
adó működésének jegyzőkönyvi 
megörökítését terjesztette elő. Az el
nöki előterjesztést a választmány 
egvhangulag elfogadta.

Sternberg Béla a
rádicszakosztíly ui elnöke.

Elnöki előterjesztésre a választ
mány egyhangúlag Sternberg Béla 
alelnököt kérte fel a rádiószakosz
tály vezetésére, aki már előzőleg is 
Kaffka Károly kérésére a legsürgő
sebb ügyeket elintézte.

Sternberg Béla az ülésen megkö
szönvén a választmány bizalmát az 
ideiglenes megbízatást elfogadta és 
ismertette elgondolásait, mellyel a 
szakosztály tagjainak érdekeit óhajt
ja szolgálni. Munkásságát csaknem 
kizárólag az árbetartás szolgálatába 
akarja állítani. Ez irányban már tár
gyalt is a gyárak vezetőivel és hatá
rozott Ígéretet kapott arra nézve, 
miszerint a gyárak ebben a kérdés
ben együtt akarnak működni a ke
reskedelemmel. Legnehezebb kér
désnek mert itt a visszaélésnek 
tág tere van a csere üzletek kér
dését tartja. Elgondolása szerint az 
osztrák egyezmény megfelelő, amely 
kimondja, hogy amatőr készüléket 
egyáltalában nem cserélnek, gyári 
készüléket pedig, ha az egy év 
előtti típus a kp. árnak 40<>c-ában, 
ha két éves, annak 25%-ban tudja 
be az ui készülék árába. Az árbetar

tásra vonatkozó megállapodásnak 
oh szigorúnak kell lennie, hogy az 
első esetben is már az árrontó eg
zisztenciáját veszélyeztesse. Meg kell
gátolni az ügynöki és albizontányosi 
mcgá'.la] o iá  okkal való visszaé.ősö
ket is.

Barta Sándor lemondott 
választmányi tagságáról, helyette el
nöki előterjesztésre a választmány 
Garai Árpád póttagot hívta be.

Tagtörlések.
Választmányunk január 16-iki ülé

sén elnöki előterjesztésre, mivel tag- 
dijhátialékukat többszöri felszóllitás 
ellenére sem fizették be, a követ
kező cégeket törölte a tagok sorá
ból: Feid József, Miskolc; Engel Mi
hály, Csongrád: Hebenstreit Nán 
dór, Győr: jamniczky Károly, Pápa: 
Schweitzer Testvérek, Miskolc

P  A  L  A  B  A
zseblámpa elem 

anódtelep 
h ü v e l y  
zsebizzó

V I L Á G M Á R K A
P A L A  E L E M G Y Á R  R .-T .

B U D A P E S T , V . V á c l -u t  6 6

Bakelitházas
csengők
Bakelitházas
körtekapcsoló
uj tipus, 
könnyű szcelés 

Gyártja:
m i K R O F A R A D
rádiótrchnikai és vili. gvár
mii. nepsz!nhaz-u.2i.

BEITLER

f
DII. K axÉ n cxy u tc a  41 
T e le fo n  : 36- 2-20

sszsinör
ulaszhuzal

K iadja : A Rádió-Villamossági Kereskedők 
és Kisiparosok Országos Egyesülete 
Kiadóhivatal : VI. Nagvmező-u. 31.

ROLLER bronzcsillárgyár Telefon
Budapest, Dobozi-u. 61 j. 31-3.37

1935. évi uj modellek. — Tömegcikkek. — Nikkelezések. 
Bérmunka. Használt csillárok átalakítása, felújítása az összes 
galván színekben, ezüst, arany vagy bármely „Duco“ festékdiszitéssel.
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Tagnévsorunk
Budapesti körzet

I. kerület.
Csingicza Traján Vérmező-utca i 6.
Kovács Dezső Csörsz-u. 3.
Krisztina Rádió Krisztina kórul 141 
Márvány Rádió Márvány-u. 27 
Nánay Elemér Krisztina-kórul 127.
Tóth István Greguss-u. 8

II. kerület.
Biró Károly Buday László-ú. 6.
Búzás Gyula Margit körút 32.
Nemes Gyula Margit-körút 58.
Reich Sándor Keleti Károly-u ji 
Ullmann Béla Margit-körut 7.
VVachtel Emil Corvin-tér 6.

III. kerület.
Gellért Ernő Tavasz-utca 13.
Kellner Zs. Sándor Lajos-utca 4.
Kemény Károly Laktanya-u. 2.
Mechner Zsigmond Pusztaszeri ut 43 b. 
Szolnoky László Flórián-tér 3.

IV. kerület.
Bojás István Prohászka Ottokár u. 4 6.
Chmura László Ferenciek-tere 2.
Csépai Jenő Kossuth Lajos-u. 8.
Friebert Titusz Szervita-tér 10.
Fuchs Róbert Irányi-u. 13.
Galambos Jenő Apponyi-tér 1 
Gróf Miklós Kossuth Lajos-utca 5. 
Hegedűs Oszkár Hajó-u. 8 -10.
Káldor Emil Eskü ut 2.
Koncert r.-t. Váci-utca 23.
Loebenstein L. Egyetem-u. 3.
Márton Pál Kossuth Lajos-u. 4 
Rádióbörze Pick J. Királyi Pál-u 20. 
Rádionova Pór E. Váci-utca 27. 
Rózsavölgyi és Társa Szervita-tér 
Z. L. laboratórium Károly király-u 10.

V. kerület.
Alery György Fáik Miksa-u. 26— 2-S. 
Balogh Artúr Lipót-körut 27 
Bodnár Jenő Vilmos császár-ut 60. 
Borsody Rádió Pozsonyi-ut 4/b.
Elektron Sz. Molnár János Nádor u. 14. 
Erdős Sándor Vilmos császár-ut 6. 
»Favorit« Frommel és Győző Korall-u. 27 
Fischer Hugó Csanády-u. 9.
Fodor Lajos Bálvány-u. 20 
Gereben Béla Vilmos császár-ut 62.
Góts Károly Korall-u. 12.
Holstein Zsigmond Bálvány-utca 1. 
Kadelburger Ernő Lipót-körut 5.
Kaffka és Wagner Személynök utca 25. 
Kramer Andor Csáky-u. 8 
Laszgallner Ernő Vilmos császár-ut 34. 
Lorschy Henrik Sziget-utca 11.
Marosi Pál Zoltán-utca 6.
Molnár Ernő Tiszza-utca 10 
Philips Rádió és Vili. rt. Lipót-körut 18. 
Schcibcr Ferenc Tátra-utca 31 
•Stark Jenő Tátra-u. 15.
Stuihoffer és Liles Váci ul 00
Stylus rádiólab. Szonda M. Kárpal u. 7/b.
Szalay István Fáik Miksa-u. 2.
Szommer Miklós Honvéd u. 19

Vigadó Rádió és Müszergyár Vigadó-u. 1
VI. kerület.

Knapp Miksa Andrássy-ut 19.
Aschner György Podmaniozky-u. 21. 
Audion Nagymező-u. 31.
Bach Testvérek Podmaniczky-u 12. 
Balogh Ferenc reduktorgyára Dévai-u. 20 
Barta és Társa Podmaniczky-u. 39.
Breuer Hugó Csengcry-u. 47.
Brill László Ó-u. 9.
Dénes Testvérek r.-t. Teréz-körut 26. 
Englánder Dezső Andrássy-ut 32. 
Erőátviteli és Világítási r.-t. Vörösmarty 

utca 45.
Freud Frigyes Teréz-körut 19.
Futtaky Árpád Gr. Zichy Jenő-u. 19. 
Gcrő Andor Podmaniczky-u. 27.
Geró Miksa Szondy-u. 13.
Grünwald Sándor Nagymező-utca 66. 
Gutfreund Dezső Révay-u. 12.
Hahn Artúr és Társai Andrássy-ut 10. 
Hajós és Szántó rt. Andrássy-ut 59. 
Hirschl és Társa Székely Bertalan-u. 11 
Ion Accumulátor Ó-utca 46.
Kaufmann Oszkár Révay-u. 6.
Kemény Róbert Szondy-u. 9.
Klein Jenő Sziv-u. 33.
Kövesd Rudolf Lehel-utca 33.
Láng Imre Teréz-körut 3.
Lengyel Márkus Teréz-körut 38.
Magyar Elekthermax Béke-tér 3.
Magyar Wolfram r.-t. Váci-ut 99. 
Meteor r.-t. Podmaniczky-u. 25 
Mozgay István Csengery-u. 33.
Müller László Liszt Ferenc-tér 6.
Nemes Sándor Andrássy-ut 2.
Pető Andor Cscngerv-u. 64.
Radó Bernát Gr. Zichy Jenő-u. 44.
Reich Miklós Vilmos császár-ut 45. 
Révész, Vértes és Tsa Csengery-u. 70 
Stúdió Tóth Gyula Gr. Zichy Jenő u. 20. 
Scmmel Mór Dessewffy-u. 39 
Szilágyi Árpád Aradi-u. 16 
Ungár Márton Jókai-u. 6.
Weszler Oszkár Gr. Zichy Jenő u. 30 
Zemler Vilmos Béke u. 6.
Zollmann Lajos Jókai-u. 3$.

VII. kerület.

Déri Emil és Alfréd Thököly-ut 8,
Elektra csillár-gyár Dob-u. 42.
Elektrogép Lobi Bálint Sip-u. 6 
Elkán és Győri Erzsébet-körut iy.
Engel Károly Vörösmarthy-u. i6. 
Erzsébet-köruíi Rádióház Erzsébe.t-kör 

ut 36.
Farkasvölgyi rt. Kövér Lajos-u. 26. 
Filléres Antiquarium Bethlen-u. 8. 
Fürchgott é-> Tsa Dohány-u. 74.
Goldstein Ignác Kazinc/y-u. 53.
Gonda Jenő Roinbach-u. 15.
Hantos és Fleischmann Kisdiófa-u. 6. 
Hausner M. György Wesselényi-u. 31. 
Mutter József Cobor-u. 90.
Kemény Bernát Rottenbiller-u. 54. 
Korányi Zsigmond Baross-tér 12.
Mayer Emil Verseny-u. 14.
Morvái kft. Erzsébet-körut 42 
Ondrysek Ferenc Aréna-ut 29. 
örvös Pál Király-u. 73.
Rádiórentrum Miklós I). Erzsébet-kit. ; 
Róth József Klauzál-u. 27.
Schönfeld Tibor Damjanich u. 9. 
Sternberg Rákóczi-ut 60.
Tausz Béla Rottenbiller-u. 60.
Tempó Wimmer Thököly-ut 30

VIII. kerület.
Általános Gáz- és Vili. József-ikörut 42 
Arnstein S. Népszinház-u. 39.
Baross villamossági Baross-u. 48.
Csury István Baross-u. 105.
Dávid Mihály József-körut 66.
Farkas Jenő Andrássy-ut 62 
Feledy Sándor Rákóczi-ut 51.
Friedmann A. (Sigma) Szeszgyár u <•. 
Gráber István Bérkocsls-u. 31.
Klein Árpád Népszinház-u. 28.
Koller csillárgyár Dobozi-u. 15.
Komár Rudolf Kisfaludy-u. 29 
Láng Tibor Népszinház-u. 21.
Lusztig Sándor Rökk Szilárd-u. 14. 
Marnitz Frigyes József-körut 41. 
Mikrofarad Népszinház-u. 21.
Palace Garai Á. Rákóczi-ut 47.
Radó és Radó Baross-u. 117.
Dr. Rotter Loránd Rákóczi-ut 73. 
Révész Zoltán Baross u. 77.

Atlasz rádiódobozüzem Almássy-tér 13. 
Bachrach Aladár Dohány-u. 68.
Bányai István Thököly ut 22.
Béesz Labor. Kottcnbiller u. (i a.
Binét Bernát Király-u. 13.
Bodnár és Tsa Szövetség-u. 27.
Capacitás ifj. Nagy I. Bosnyák-u. i/a. 
Csillárok és Világítási rt. Erzsébet-krt. 41.

CHROIYINIKKEL
h u z a l o k

mAROSl PÁL 
ZOLTAR-U. s 
TEL.14-7-72

.................... ....................mi... ............................................... iiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini|

|  aschner György
=  villamossági nagykereskedése

1  vi.  Podmaniczky-u. 21
Telelőn : 19-8 46.

Sí.

Világítási üvegek g
Villamos szerelési 
anyagok

a le g o lcsó b b  á ra kon  ! ==
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Sántha Testvérek Visy Imre-u. 7. 
Szilágyi Manó Népszínház-u. 2~
Szívós Ottó Thék Endre-u. <X.
Xclenka Pál Esztcrházy-u. 2.

IX. kerület.
Beethowen Rádió Mann T. Üllői-ut 10
Belgráder Jenő Ráday-u 11
Bcnesch József Üllói-ut 65
Dokopil Gyula Üllői-ut 1
Hegedűs József Üllói-ut 119
Novák Pál Mester-u. 9.
Sedlor Armand Üllői-ut 83.

X. kerület.
Dreilinger Béla Kápolna-u 1 
Esh Rádió Szállás-u. 16.

XI. kerület.
Béta rádiólab. Verpeléii-ut 24.
Halmos Aladár Horthy Miklós ut 46. 
László Miklós Verpeléti-ut 4.
Vrozárv Pál Horthy Mlklós-ut 84.
Watto Vajda Ferenc Parádi-u. 3

Abonv: Kovács Péter, Osztroczky József, 
Perényi Sándor.

Balassagyarmat: Kondor cs Hofbauer. 
Balatonkenese: Istvánffv Béla.
Csepel: Dahil József. Tatay Károh 
Dunapentele: Goldcnberg Lajos 
Felsög d: Duchay Ferenc.
Kecskemét: Kellermann Jenő, Klein 

Miksa.
Kiskun jél'gyháza: Geller Henrik 
Kiskunlacháza: Kertész Nándor.
Kisp st: Fleisclimann Gyula Üllői-ur 107. 
Nagykörös: Bic/ó L., Kellermann Lajos. 
Pesterzsébet: Halmos Ernőné Kossuth-tcr 

10., Paunez Zoltán Kossuth L u. 33. 
Pestszentlörinc: Krausz Ando 
Pilisvörösvár: Pál József.
Rákospalota: Zala István 1 emel vári-u. 1. 
Salgótarján: Szántó Testvérek. 
Székesfehérvár: Franki L, Gansl Jenő, 

Hübscher Adolf, Kántor Gyula, Nagy 
Lajos, Rosenberg és Stern, Simon Ist 
ván. Szabó József, Vadász János. 

Újpest: Ferro Stella Vörösmarthy-u. 15., 
Gárdos Béla Datnjanich-u. 4.. Maiidéi 
J. István-ut 10., Elektro Templomit. 2. 

Miskolci körzeti tagok. 
Abaujszántó: Blau vaskereskedelmi r.-t. 
Eger: Lusztig Sándor.
Heves: Gacsó Endre.
Kis terén ve: Lichter Miksa.
Mczöcsát: Komoróczky Pál.
Mezőkövesd: Márkus Jenő, Spáller Árpád. 
Miskolc: Fodor Kálmán, Heilig Sándor, 

Kovács József, vitéz Sallav Gürtler 
Arisztid, Szűcs József, Veres Andor, 
Wéi'sz és Csunderlik, Kovács Károly. 
Veres Ernő, Kisiczky István.

Pásztó: Spitzer Gyula, Wohl Aladár. 
Pétervására: Ulmer Soma.
Putnok: Klein Béláné, Klein Béla. Klein 

Vilmos.
Saiószcnipctcr: Weisz Mór.
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Sárospatak: Lányi Dezső. Struhala Sándor 
Sátoraljaújhely: Dubay Jenő. Pavlovit* 

Emil.
Szerencs: Selymes Árpád. Weissberger 

Salamon.
Tokaj: Englánder József.

Szegedi körzeti tagok.
Baja: Bruszt József, Engelmann Test 

vérek, Komlós Gyula, Rosenberg Jó 
zsef.

Battonya: Dezső János 
Békés: Mészáros János 
Békéscsaba: Hirscli Ferenc, Motor r.-t 

(Havas Ödön), Roscnbaum Soma 
Schlésinger József.

Csongrád: Engel Mihály, özv. Régnet 
Zsigmondné.

Gyula: Becker Antal, Ehrenfeld Salamon 
Hódmezővásárhely: Aczél Tibor. Bergei 

Vilmos, Rubinstein Hennann. 
Jánoshalma: Stein Béla 
Kiskundorozsma: Brenner Emil. Brünnei 

János.
Körosladány: Ulmer László.
Makó: ifj. Fodor Sándor, Klein é* lsa 

Orosháza: Csep egi Antal, Micsinay Ernő 
Szarvas: Stefáni Mihály, Sztrehorszky 

Márton, Szűcs József.
Szeged: Barna Antal, Csányi Antal, Csűri 

és Kaiser, Déry Ede R. T., Deutsch 
Ubcrt, Gyértyás Lajos, Kelemen Már
ton, Klein Ottó, Pollák Imre. Rosner 
Jéz-ef, Schánbrunn Izidor, Tóth András 
Zaviza Lajos.

Szeghalom: Kelemen és Fabula. 
Szentes: Grüner Andor, Klein Ernő. 

Weinberger Gábor.

Szőreg: Kádár Lajos
Tótkomlós: Horváth Péter.
Vésztő: Mészáros János.

Debreceni körzeti tagok.
Berettyóújfalu: Karakas László.
Büdszentmihály: Friedmann Ármin
Debrecen: Bárány Henrik, Berger Ernő. 

Cseh Lajos, Görcsös Lajos, Juhász 
Gyula, Keszler A., Pollák Sándor, Sol
tész László, Tasnádi Kovács Sándor, 
Földes Sándor.

Derecske: Csillag József.
Hajdúböszörmény: Bodnár Márton
Hajdúszoboszló: Juhász Lajos
Hatvan: Fuchs Lajos.
/ászát okszád ás: Szabó János.
Jászberény: Spekonya Lajos
Karczcg: Grosz B., Reichard Tódor.
Kisújszállás: Kizdián László, Nagy S.
Kisvárda: Darmann Jakab, Egyesült Vil

lanyszerelési Vállalat, Friedmann Jakab.
Kunmadaras: Abdul Antal.
Mátészalka: Friedmann József, Szabó

László, Dr. Zsdánszky Kálmán és özv 
Way Gyuláné.

.Mezőtúr: Gyenes Antal, Salgó László.
NagykáUó: Fuchs Ferenc.
Nyírbátor: Renner Sándor.
Nyíregyháza: Horváth János, Liskány 

László, Mihalik József, Nagy László.
Sarkad: Fazekas Imre, Váradi Károly.
Szolnok: Magyar Rádió S/alón Tessénvi 

László.
Vásárosnamény: Friedmann Józset 

(Folyt, köv.)

blokkok minőségben vezetnek ! 
Gyártja: GÁRDOS BÉLA Újpest,

Damjanich-u. 4. -  T e l.: 94-4-31.

ÚJDONSÁGOK

Tontx hangszmszaöáiyozo zavar
szűrő bármi-ly kesztnekhez kapcsoihifó- 
Bakelit házban, a mellékelt foglalat a 

végerősítő csaptaira h u a n d ó
Birsody es Pásztor

V., Pozsonyi út lü. Telefon: 19-9 46

MR baneicnazas HörteKapcsolo uj
s/et kezet, könnyű szerelés.

MIMrotarad rádiótechnikát 
és villamossági gyár

Vili., Népszínház u. 21. Tel.: 3Ü-5-7S

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



elektrotechnikai és fémárugyán
Tevéx-kötui 2 6 . T e l.: 13-3-16 és 13-3-18 / 

DEUTSCHE GRAMOPHON A. G.
v e z é r k é p v i s e l e t e

Szerelési anyagólt, rádióalkatrészek. gramofonok, 
gramofonlemezek, csillárok a legolcsóbb napi érban

' V

W

r á d i ó  a lk a t r é s z e k  
á rb a n , m in ő s é g b e n  
v e z e t n e k  -  -  -  -

Standard Rádió
Farvand rendszerű induktor-dinamikus hangszóró szerkezetek 
Elektrodinamikus hangszóró szerkezetek

Precíziós forgókondenzáiorok
------ --

Elektroiitikus tömbkondenzátorok 
minőségben utolérhetetlenek

Stand
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