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VI. Ó-utca 9. Telefon 29-3-06
Bakelit szerelvények, villamossági- és rádiócikkek 

Gyártás — engros — képviseletek

í

i

elektrotechnikai és fémávugyár
V L , T e r é x - k ö v u i  2 6 . T e l . 13-3-76 és i i -s - í i

POLyjDOR— B R U N S W I C K  
v ilá g m á r k á s  g r a m o fo n le m e z e k  1

Szerelési anyagok, rádiúalkatrészek, gramofonok, 
gramotonlemezek, csillárok a legolcsóbb napi érban

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

I
Világítási üvegek
Villamos szerelési anyagok

a  leg o lcsó b b  á r a k o n !

A s c h n e r  G y ö rg y
villam ossági nagykereskedése
VI. P o d m a n i c z k y  u cca  21. 
Telefon 19-8-46 I

STAR zseblámpa-, keráKpárizzúk gyártása
Speciálisradiű sHáiavilágito lámpák

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!

IYIÜLLER LÁSZLÓ
oki. vegyészmérnök 

B u d a p est, VI. ,LISZT FERENC TÉR 6. SZ.
Telefon : 14-9-93.

1936 évi típusú ui gyári radiűaikalruszek !  !
NORRIS ORION PHILIPS STANDARD TUNGSRAM

o KRATOCHWILL ALBERT mérnök  és társaiRADIOCSOVEK IZZÓLÁMPÁK rádiócikkek gyártása és nagykereskedése
TELEFON 17-0-35 VI. RÉVAY UCCA 6
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AZ  E L A D Á S N Á L
az Orion 555-ös hangvonalas super sávszélesség sza
bályozója. Okvetlenül hivja fel vevői figyelmét erre a 
komoly technikai újításra, mely lehetővé teszi az egész 
hangskála (az összes hangszerek) tökéletesen élethü 
visszaadását 50—7000 frequenciáig, anélkül, hogy ez 
a szelektivitás, vagy az érzékenység rovására történne.
Ilyen tökéletes hangvisszaadása még nem volt rádió- 
készüléknek, amit bizonyít az is, hogy waggon-tételek- 
ben szállítjuk ezeket a magyar gyártmányú készüléke
ket a világ minden részébe.
Kérjük, olvassa el a sávszélesség szabályozására vo
natkozó leírást különös gonddal az 555-ös Orion rádió 
használati utasításában.

M A G Y A R  W O L F R A M L A M P A -G Y Á R
KREMENEZKY JÁNOS R. T. BUDAPEST.
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RÁDIÓ ÉS WllftMOttflG
a radiú-villaiyiossági kereskedők és kisiparosok ORSZÁGOS egyesülete hivatalos lapja

M E G J E L E N IK  M IN D E N  H Ó 1 0 -é n .

Az Egyesület taglal díjmentesen kapjak
Előfizetési dij egy évre : Pengő 4. -  
Küllőidre ........................ Dollár 1.—

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

FŐSZERKESZTŐ : 
K A FF K A  KÁROLY

SZERKESZTI:
BÍRÓ k á r o l y

Csekkszámla a
Budapesti Iparbank r.-t.-nál IV. Eskü-tér 8

Szerkesztőség:
Budapest, V., Személynök-u. 25.

TELEFON 226-40.

R rádiókiáltiiás elmaradt
Négy heti előkészülettel jött létre 

1933. évben a nagysikerű Magyar 
Rádió Hét« és ennek középpontjá
ban a rádiókiállitás, rövid idővel az
után az ugyancsak jól sikerült sze
zon-nyitó kiállítás után, melyet a 
lakberendezési vásáron tartottunk.

Ezen két kiállítás sikere az ellany
hult érdeklődés és vételkedv felfo
kozásán kívül, közel 15.000 uj rá
dióelőfizető jelentkezésében nyilvá
nult meg.

Hivatkozással ezen sikerekre, 
1934-ben kellő időben jelentkezett 
Egyesületünk vezetősége a Posta és 
a Stúdió vezetőinél, kérve támoga
tásukat egy újabb kiállítás megszer
vezéséhez.

Ekkor azonban kijelentették az il
letékes urak, hogy ők a maguk esz
közeivel, és a maguk hatáskörében 
akarnak egy minden eddigit felül
múló, nagyszabású kiállítást rendez
ni, melyen szívesen látják a keres
kedőket és az ipart, mint kiállítókat, 
de egyébként saját »szakembereik- 
kel« óhajtanak mindent intéztetni.

Tervük nagyszabású volt. Le 
akarták hozni a német távolbalátást, 
a németek által kért költséget azon
ban nem fedezte volna a várható 
bevétel.

A rendezők szeme előtt nem a 
magyar rádió ipar és kereskedelem, 
hanem a kiállítás sikere lebegett. A

rendelkezésre álló helyiségekkel 
nem voltak megelégedve. Valami 
nagyot akartak, és addig tanácskoz
tak mitévők legyenek, mig a »gróf 

- a kiállítás vízbe fult«.
Az utolsó pillanatban Egyesüle

tünk a kereskedelem és az ipar ér
dekében újra kézbe akarta venni az 
ügyek intézését, de a számbajöhető 
résztvevőket már annyira elkedvet
lenítette az »illetékes« rendezőség 
hosszú huza-vonája, hogy az érde
keket összeegyeztetni nem lehetett, 
és a kiállítás minden érdekelt nagy 
kárára elmaradt!

Ez évben sajnos mindez megis
métlődött.

A különbség egyedül csak az, 
hogy idén a M. Kir. Posta és a M. 
Telefon Hírmondó és Rádió r. t. 
nem külső »érdektelen« szakértők, 
hanem a saját belső embereivel és 
adminisztrációjával akarta a kiállí
tást megrendezni. Mi ez elleni aggá
lyainkat kellő időben kifejtettük, de 
mikor úgy szóban, mint Írásban 
megnyugtattak arról, hogy bennün
ket a szükséghez képest a rende
zésbe bevonnak és mindenben meg
kérdeznek, félreálltunk, figyelve a 
történendőket és várva az ered
ményt, amit a kiállítás megrende
zésére előirányzott összeg —  tudo
másunk szerint P 50.000 —  és a hi
vatalos szervek nagy erkölcsi és

egyéb felkészültségétől remélni le
hetett volna.

Az összeg oly hatalmas, hogy eb
ből nem egy, hanem több kiállítást 
meglehetne rendezni, még akkor is, 
ha a siker érdekében belépti dijat 
sem szednek, és a helybérek is mi
nimálisak.

Mi sem igazolja ezt jobban, mint 
az a tény, hogy az eddigi kiállításo
kat Egyesületünk egy fillér előze
tes tőke befektetése nélkül, kizáró
lag az erkölcsi ereje és szakértelme 
birtokában rendezte, minden eset
ben komoly', erkölcsi és szakmai ál
talános anyagi eredménnyel.

Most azonban megindult a bürok
rácia gőzhengere és nem nézte mer
re. A  kiállítási rendezési munkákat 
megnyitó ankéten a bizottság elnö
ke kijelentette, hogy julius 15. után 
kiállítók jelentkezését nem fogadják 
el, hogy akár résztvesz a magyar 
rádió-ipar és kereskedelem a kiál
lításon, akár nem, azt minden körül
mények között meg fogják ren
dezni.

Ezen elgondolás alapján a ren
dező bizottságba csupa hivatalos 
szakembert hívtak meg, abban a rá
dióipar csak egy, ma már rádióké
szülékek gyártásával nem foglalkozó 
gyár vezetője által, a kereskedelem 
pedig egyáltalán nem volt képvi
selve. Volt még a rendezőbizottság
ban egy külső nem hivatalos sze
mély is, egyik radto hetilap főszer-

.............................................mii........ ......................................................... .................................................................. 11...... .

1 Kérje saját érdekében  kibővített g) *’ y S
1935—36 évi vádió és villamossági ROTMND árjegyzékei.

A , Számtalan ábra, sok újdonság, modern kapcsolások. 92 oldal.
K i m e r í t ő  v i l l a m o s s á g i  r é s * . (Érős- és gyengeáram.)

=  Bevásárlásnál, eladásnál nélkülözhetetlen —  ez az uj árjegyzék. Ha már megkapta, tanulmányozza át és j 
§  gondosan rendeljen! Ha még nem kapta meg, akkor kérje azonnal.

1  ROTTER LÓRÁND R o t a n d  R á d i ó  Rákóezi^^a^TeJleFen^aB-S-a^j
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kesztője. Ezen külső szakértőket le
szavazták, jóindulatú és életrevaló 
ideákat meghallgatták, de többet 
nem tettek.

Egyesületünk felajánlott munká
jára, szakvéleményére és tanácsára 
nem volt szüksége a rendezőbizott
ságnak. azt egy alkalommal sem 
tartották fontosnak igénybevenni. 
Mindig zárt falak között intézkedtek 
és bennünket, csakúgy mint az 
ipart, elhatározásaik eredményéről 
kizárólag hivatalos rendelkezések 
formájában értesítettek.

Rendelkező iratokban értesítették 
a véleményük szerinti érdekelteket 
kötelességükről, mely szerint min 
denki tartozott meghatározott időn 
belül és összeget előre beküldeni, 
ennek vétele után a vezetőség a fi
zetőket értesítette volna az átirat 
szerint arról, amelyik az a hely, aho
vá őket beosztotta és ahol kiállíts 
niok szabad lesz.«

A rádióipar és kereskedelem a 
kiállítás sikeréért megtette ezen Írá
sok birtokában a tőle telhetőt, je
lentkezett és fizetett, más joga és 
szerepe a rendezőség határozata ér
telmében nem is volt.

A P 60. -as hely bérek azonban 
oly magasak voltak, hogy ebből ki
folyólag a jelentkezők száma, és az 
igényelt terület nagysága megfele
lően csekély lett. Hiszen csak a leg
tehetősebbeknek állott módjában a 
magas helybért megfizetni.

A kiállítás ismét elmaradt, most 
már másodízben.

Az elmaradás indokai: i. A né
met rendszerű távolbalátó adó- és 
vevőkészülék lehozatalát tervezett 
időpontra a német kormány nem 
engedélyezte. 2. A magyar rádió
gyárak az elkészült és raktárakon 
fekvő milliós értékű rádiókészülé
keiket nem voltak hajlandóak a ki
állítás kedvéért egy hónapig a kö
zönség elől visszatartani.

Az első indok nem megfelelő. 
Nem a távolbalátás propagálására 
akartak kiállítást rendezni, hiszen a 
távolbalátás Magyarországon való 
bevezetésének idejét ma még előre
látni, megközelítőleg bemondani 
sem lehet.

KEMÉNY BERNÁT
villamossági nagykereskedő
BUDAPEST. Teletop
Ull.. ROTTENBILLER - UTCA 54.
O lc s ó  á r a k  Szolid kiszolgálás

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

A második indok szintén nem 
áll meg.

Már a május hó elején tartott 
ankéten, mikor a rendezőbizottság 
elnöke felvetette ezt a kérést, a gyá
rak bejelentették azon álláspontju
kat. miszerint el sem képzelhető, 
hogy bármely gyár, vagy kereskedő 
hajlandó legyen egy kiállítás miatt 
áruját teljes hónapig véka alá rej
teni. Különösen áll ez a mai bi
zonytalan időkben, mikor egy poli
tikai. vagy más fordulat következ
tében egyik napról a másikra oly 
dekonjunktúra állhat elő, mely a 
raktáron lévő készletet eladhatat
lanná teheti. Másrészt a nyaralóból 
hazatérő közönség esetleg megma
radt pénzét addig berendezése más 
hiányának pótlására fordíthatja.

Ha tehát augusztus végén, szep
tember elején a rádióipar és keres
kedelem uj cikkeivel kellő propa
gandát fejt ki, úgy a közönség te
temes részét képes arra rábírni, 
hogy pl. egy uj függöny helyett uj 
rádiókészüléket vegyen. Ha azon
ban a propaganda egy hónappal ké
sőbben indul meg, biztosan számos 
vevőt vészit.

Ki felelt volna mindezért?!
A rádióiparnak és kereskedelem

nek, nem utolsó sorban azonban a 
Postának és Stúdiónak is, a kiállí
tás elmaradása komoly, érzékeny 
kárt okoz.

Ezt a mi kiállításaink eddigi sike
rétől eltekintve, igazolja a külföldi, 
legkivált az idei német kiállítás át
ütő nagy sikere is.

Utolsó pillanatban Egyesületünk 
ismét jelentkezett.

Megpróbáltuk menteni, ha még 
lehet, a kiállításban lévő felbecsül
hetetlen propaganda értékét, és meg 
akartuk rendezni a kiállítást.

Magától érthetődően azonban a 
Posta és Rádió részvétele nélkül en
nek sikere nem lett volna biztosítva, 
ezért ismételten kértük, engedjék át 
nekünk a kiállítás megrendezését és 
álljanak mögénk.

A szükséges támogatós azonban 
biztosítható nem volt, a kiállítás 
1935-ben most már végleg elmarad.

Mi mindent megtettünk érdekében, 
joggal és szomorúan mossuk kezein
ket. Hinni szeretnénk és erre van is 
biztató remény, hogy a Posta és 
Rádió vezetősége a kettős kudarcon 
okulva, az 1936-os kiállítás meg
rendezésénél eddigi gyakorlatától el
tekint és nem elé. hanem mögéje 
áll, teljes felbecsülhetetlen súlyával 
Egyesületünknek, mint az erre egye
dül tényleg hivatott szervnek.

Az uj vezetőség, uj szellem és 
gondolkozást jelent, mely a hivatali 
helynek az élettel való kapcsolati és 
együttműködési szükségét belátja és 
vaílja.

Ebben hinni akarunk és ettől vár
juk a jövő minden eredményét!

Kaffka Károly.

Készülékbemutató előadások
Augusztus 16-án Tábori Róbert, 

az Orion mérnöke, a Tunsgrampalo- 
tában egy begyült kereskedőknek és 
alkalmazottaiknak előadás kereté
ben működésben is bemutatta az ui 
Orion készülékeket. Előadásában ki
emelte az Orion készülékek hangvo
nalas kiképzését, mely alatt a hang
szóró elhelyezésének és a doboz ki
képzésének, a készülék megszer
kesztésének, azt a módját értik, 
melynek következtében a lehető leg
kisebb bemenő energiával a lehető 
legnagyobb hallható hangerőt lehet 
létrehozni.

Deutsch Károly, Philips osztály- 
vezető mérnöke a Philips készülé
keket mutatta be augusztus 22-én az 
Omke tanácstermében. Előadásában 
kiemelte, hogy az idei szezont lénye
gileg az jellemzi, hogy tervszerűsé
get vittek bele a gyártandó készü
léktípusok kiválasztásába. Az uj ké- 
sz.üiék korszakalkotó újdonságokat 
nem hoznak, de annál több finom
ságban emelkednek az elmúlt évi tí
pusok fölé.

P A  L  A  B  A
zseblámpa elem 

anódtelep 
h ü v e l y  
zsebízzó

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

B U D A PEST, V. V á cl-u t 66
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Kaiícnas forgűreszu
Legutóbb az egyfázisú váltóáramú 

motorokról irtunk, külön kiemelve 
azon motorokat, melyeknél a forgó
rész ;tckercselése« a hornyokban 
szigetcletlenül elhelyezett vörösréz- 
rudakból áll, melyek egymással 
hegesztés utján nyernek elektromos 
összeköttetést, rövidzárást.

E vezetékrendszer elrendezése 
mókus-kalitkához hasonlít. Ezért ne
vezik forgórészeket rövidrezárt vagy 
kalickás forgórésznek. Használato
sak nemcsak egyfázisú, hanem há
romfázisú (íorgóáramu) aszinkron 
indukciós motoroknál.

Minden villamos gép. igy a há
romfázisú motorok kapcsolása visz- 
szavezethető a transzformátor mű
ködésének elvére. Az állórész teker
cselése alkotja a primer, a forgórész 
kalickája a (rövidrezárt) szekunder 
tekercselést. Az állórészben elhelye
zett tekercsben forgó mágneses
mező keletkezik, mely a forgórész 
kalickájában áramot indukál.

Az indukció azáltal jön létre, hogy 
a forgórész elmarad (csúszik, szlipje 
van) a forgó mágneses mezőtől. 
Ezért aszinkron motor. Ha szinkron 
forogna, ugv a forgórészben nem 
keletkezne feszültség. Minél na
gyobb a csúszás, annál több áram 
folyik a forgórész vezetékeiben. A 
kifejtett teljesítmény pedig a fordu- 
latszám és forgatónyomaték függ- 
vénye. Ez utóbbi pedig nem más, 
mint az állórész mágneses mezeje és 
a forgórészben folyó áram közt fel
lépő erőhatás. Tehát: a motor na- 
gvobb terhelése esetén a szükséges 
nagyobb forgatónyomaték elérése 
végett a kalickában több áramnak 
kell folynia, mi csak akkor lehet
séges. ha a forgórész csúszása is 
növekszik. Ezért végez pl. a 4 pó
lusú motor üres-járásnál percenként 
1495, terhelésnél 1440, túlterhelés
nél 1300 fordulatot.

Nézzük, hogy mi a helyzet az in
dulásnál. Ekkor a fordulatszám nul
la, a kalickában indukált feszültség 
igen nagy. Az áram, mely hirtelen 
pillanatnyilag fellép meglehetősen 
magas: az üzemáram 7 8 -sznrosa.

Az ilyen nagy bár rövid ideig 
tartó áramlökés a hálózat ugyan
azon vezetékére kapcsolt izzólámpák 
pillanatnyi clsötétedését, a kapcso
lók, biztosítók túlságos igénybevéte
lét okozza. Ezen körülmény az el
terjedésüknek útjában állt, pedig 
ezen mótorok egyszerű, üzembiztos 
felépítése utolérhetetlen. Nincsen 
kefe, kollektor, forgórész tekercse
lés. Nem léphet fel szikrázás.

m ritn pn k lr,a LAUB PALI I I U I U I  U l l  oki. elektromérnök

A gépszerkesztők igyekezete ezért 
odairányult, hogy olyan kalickás 
motortipust alkossanak, mely kisebb 
indulási áramlökést eredményez, 
anélkül, hogy az egyszerű felépí
tést feláldoznák. Ezen munkálkodás 
eredményeképen kerültek a piacra 
az u. n. kétkalickás, többkalickás, 
kettőskalickás, áramkiszoritós, több- 
hornyu forgórésszel biró mótorok. 
Mindezen megoldások azonos elven 
alapulnak és lényegében hasonló ki
vitellel bírnak.

Az elv: az indulás pillanatában 
megnövelni az ellenállást, hogy az 
áramlökés kisebb legyen.

Megoldás: a régebben használatos 
körkeresztmetszet helyett a kalicka 
rudjait hosszúkás, különleges alak
kal készítik. Esetleg két kalickát 
helyeznek el egymás mellett.

A rádiótechnikából ismeretes a 
bőrhatás (skin-effekt): nagyobb pe
riódusszám esetén a vezeték felüle
tén halad az áram és nem a belse
jében. A forgórész álló helyzetében 
(indulás) a kalickában folyó áram 
periódusszáma 50. üzemben 4 5.
A rudak megfelelő alakításával ezen 
hatás kihasználható. A nagyobb pe
riódusszámnál az áram csak a ka
licka riidjainak felületén fog folyni, 
üzemben az egész keresztmetszeten. 
Az eredmény ugyanaz, mintha az 
indulás idejére az ellenállást növel
tük volna.

Ezen különleges kalickás móto
rok áramlökése az üzemáram 4. 5 
6-szorosa. Emellett indulási nyoma
tékük is nagyobb, mint az egyszerű 
kalickás mótorok nyomatéka.

Csillag-háromszög kapcsoló al
kalmazása esetén az áramlökés 
1.5— 2-szeres. Az indulási nyomaték 

az üzemi nyomatéknak kb. 2 -,-része.
Alkalmazásuk majdnem mindig 

lehetséges, 1/1(l- 100 LE teljesitmé- 
nyig. Az áramszolgáltató telepek a 
bekapcsolást rendszerint engedélye
zik. de azért ajánlatos ezirányban 
előzetesen megállapodni.

Kivételes esetek, midőn csuszta- 
tógvürüs motorokat kell alkalmazni: 
ha fordulatszabályozás szükséges, 
(pl. nyomdagép), ha az indulás ne
héz, (pl. kompresszor, dugattyús 
szivattyú), vagy ha motort tápláló 
generátor, vagy transzformátor tel
jesítménye a motor teljesítményé
hez képest viszonylag csekély.

Forgalom és haszon 
az üzlet Két pillére

Ezt biztosítja az uj

' anódtelcp, zseblámpa
elem, zseblámpahüvely 
és zseblámpaizzó.

Oroszlán- és Dura-elemeknél 
307»-os árleszállítás.

EHL és Tsa galuánelemgyér
(elv Bei

PORCELLÁN
idomdarabokat megrendelésre 
jutányosán a legrövidebb idő 
alatt szállít

Werkner László
B p es t  VI. B enczúr u. -i.

Dr. BEÉR FERENC mS 8
V. sziget u. 25. Telelőn 93-9-85.

BaKelit olvasó 
es alloiámpaH
minden színben.

Uillamtelszere- 
lesl cikkek, rá
dióalkatrészek.

BaKelit foglala
tok kapcsolóval 
és nélkül.

Az Ön honkurrenseerős, I
üzlete részére.megfelelő sláger rádió- ■  
cikket szállít Önnek a A

Ráúiúbörze
IK. Radav u. 8. Telefon 84-7-74

A sok közül: i
dinamikus hangszórók, pick-up-ök, I  
gramofonmótorok, trafók, blokkok, fi

Porcellán viiagítúK
uj ariegvzekemost

jelent meg. -  n )
Érdeklődőknek

i lar■ fi.
készséggel j v a

beküldőm

L O R S C H Y  H E N R I K  m é r n ö k

elektrotechnikai nagykereskedése
BUDAPEST, V., SZIGET-UCCA 11.

Telelőn 91-8-29, 91-8 30



(5 RÁDI Ó ÉS V I L L A MO S S Á G 1935 szeptember hó

Kabelhartel és kisipar
—  L evél a szerkesztőhöz —
Nagvrabecsült Szerkesztő Uram! 
Méltóztassék megengedni, hogy 

soraimmal zavarjam. Kereskedelmi 
életünknek egy fájdalmas mozzana
tát szeretném feltárni, amely engem, 
a kisiparost, arra késztet, hogy tol
lat ragadjak kezembe.

Három évtizedes, régi, patinás cé
gem a magyar elektromoskereske
dők kívánságának tett eleget akkor, 
amidőn a szakmájukba vágó cikke
ket előállítási programmjába fel
vette. őszintén szólva, ismerve a mi 
kereskedelmünk mentalitását, Kész
séggel hagytam magam befolyásolni 
és igy gondosan és lelkiismeretesen 
juttattam el e cikkeket a közvetítő 
kereskedelemhez. A gazdasági vál
ságnak nevezett árromboló Taifun 
itt sem késlekedett sokáig és meg
indította vészes viharát. Természe
tesen nem a közvetítő kereskedelem 
cs a fogyasztóközönség hasznára, 
hanem az áru minőségének rová
sára.

Ok okozat nélkül sohasem ma
radt és én szerény keretek között 
programmomat tovább fejlesztet
tem, —  nevezzük nevén a gyere
ket —  a viaszkolt huzalig. A hatal
mas elemi csapás beütött a szeren
csétlen kétszer pamutozott viaszkolt 
huzalba is és hogy képletesen fejez
zem ki magam, levetette kabátját és 
az egyszer való pamutozás formájá
ban csak inget adott rá. A  nagy 
nyári kánikulában még csak meg
járja, de mi lesz télviz idején, ami
kor az ingben szaladgáló viaszkolt 
huzal náthás lesz.

Kisiparos szemmel tisztán látom, 
hogy a nagy rivális busásan ráfizet 
mindazon cikkekre, melynek árát a 
mélységekbe lenyomta. A kereske
delem sem érti ezt az ártaktikát. V é
konyra hegyezett ceruzámmal és az 
Íróasztalomon fekvő luppemmal ha
szon után kutattam és azt a konklú
ziót vontam le, hogy abbahagyom 
a kalkulálást és addig, amig a pia
con a nagy riválisok egy pengőért 
adnak viaszkolt huzalt, átengedem 
nekik a teret. Én nem akarok ráfi
zetni.

Nyíltan mondom nagvrabecsült 
kereskedő vevőimnek, nem állítok 
elő ilyen árban árut, mert a törvé
nyes keretek között beszerzett nyers-

anvagom ára felel meg a riválisok 
által forgalombahozott áru értéké
nek. Majd ha a kalkulátorok rájön
nek arra, hogy legális alapon lehet 
csak kalkulálni, készséggel szolgá- 
loK minden vevőmnek az ismert sze
rén;' hasznommal kalkulált áruim
mal. Ne vegyék rossz néven, ha 
ilyen versenyben nem veszek részt, 
mert egyikük sem kívánhatja azt, 
hogy csak száraz kenyéren éljek. 
Szeretünk mindannyian egy kis húst 
is enni, sőt családunknak polgári 
módon tisztességes megélhetést 
nyújtani. Ha azt kívánják, hogy az 
annyira megkedvelt áruimmal to
vábbra is szolgáljam a piacot, a ve
vőjük álltai ismert és elfogadott árut 
ne cseréljék fel hintapolitika-áruval, 
mert a kereskedők haszna van csak 
veszélyben.

Meg vagyok győződve arról, hogy 
ez az árrombolás csak átmeneti, hi
szen ezeket az árakat a riválisok 
sem tarthatják sokáig. Ijesztgetés 
akar csupán lenni. Megmutatja, 
hogy a nagyhatalmú Taifun az ő 
anyagi erejével belegázolhat a tisz
tességes megélhetésért küzdő kisipa
rosba.

A tudást nem lehet megvenni, 
haszon nélkül kisiparos nem tud 
élni. Egyikünk sem dolgozik érdek 
nélkül. A  komoly kereskedelmi ver
seny csak fejlődést szül. Az egyszer 
bizonyos, ha a csengőzsinórok ára 
csak azért ment le, mert én készí
tem, s ha a kalkulációm nem fogja 
megengedni az utána táncolást, nem 
leszek konkurrencia az abszolúte le
hetetlen áirharcban sem. Nem fog a 
fejem fájni a fejhallgatózsinórok ár
harcánál sem és tiszta szivemből ki
várnom, hogy minél többet tudjanak 
a legolcsóbb árakon eladni.

Ki kell jelentenem, hogy most az 
egyszer nagy fába vágták fejszéjü
ket. Három évtizedes törhetetlen 
munka eredménye mai üzemem, 
ahol a paszományáruk legkülönbö
zőbb cikkei készülnek. Üzememnek 
különösebb fennakadást nem jelent 
a mai helyzet, gépeim továbbra is 
vígan zengik a munka szent him
nuszát, ha akkordjai más színezet
ben is hozzák a dallamot.

Nem tagadom, hogy bizonyos 
í mértékű károsodást jelent részemre 
a mai állapot. A  harcot nem én 

,kezdtem és ilyen értelemben nem 
is kívánom folytatni. Elég elégtétel

számomra az, hogy a nagy rivális
nak 40 45 százalékkal kellett áru
ját olcsóbban a piacra dobni, hogy 
egy időre vevőimtől kiszorítson. Ezt 
a kén\szerszünetet ki fogja bimi 
üzemem és csak alkalmas pillanatra 
várok, hogy cikkeimet ismét életre 
keltsem.

He fogom bizonyítani, hogy cége
met nem lehet egy rendelkezéssel, 
vagy tollvonással a piacról eltün
tetni. Olyan labdának érzem ma
gam, amelyre minél nagyobbat üt
nek, annál magasabbra ugrik.

Mindenesetre a rivális által meg
kezdett harc fegyverneméhez még 
sok szó férne, de ezt már a magyar 
elektromoskereskedők tárg; ilagos és 
igazságtalanságot netn tűrő Ítélő - 
székére bízom.

Szerkesztő Urnák hálás köszöne
tét mondok szives közléséért és va
gyok nagyrabecsülésem teljes kife
jezése mellett mély tisztelettel 

Beitler Zoltán, 
zsinór-, gombkötő- és 
paszományosmester.

BAKELITOHM
rádió ellenállásokat használjon
mindenhova, mert1;

túlterhelhető,
állítható,

saválló,
nedvesságállO,

hűálio,
N O R R IS

U N IV E R S Á L
h u llá m á tk a p c s o ló t

használjon, mert 
üzembiztos,
leghosszabb élettartamú, 
érintkező lemez kapacitása 
legkisebb (cca 01 cm)
Átmenő tengely, tellát a készü
lék bármely helyén, közvetlenül 
a tekercs alatt is elhelyezhető. 
Bármilyen kapcsoláshoz használ
ható, könnyen szerelhető és zár
latmentes
5  é v i g a r a n c ia

KraiochuiiM Albert mérnök es Tsai 
VI. Reuay-ucca 6. Telelőn 17-0-35

H ir d e té s e in k b e n  hangsúlyozzuk és minden lehető módon hozzuk 
£Ü közönség tudomására, hogy a k i  s z e p t . 2 2 - i g  u j  r á d i ó -  
e lő f iz e t ő n e k  je le n tk e z ik , c s a k  h á r o m  h ó n a p  m ú lv a  

fiz e t  e lő fiz e té s i  d i ja t .
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Egy rddiúkarrier: fi rádiófrekvenciás csű Irta : Fehér István oki. gépészmérnök

—  H .-tói a TA F:,-ig. —
Távoli rádió stúdiók hangja, ze

néje, amig vevőkészülékünkből fe
lénk árad, igen sok bonyolult át
alakuláson megy keresztül a felvevő 
mikrofontól kezdve egészen addig, 
mig halló érzékünkre hat. Ebben a 
folyamatban, ha ezúttal csak a 
vevőkészüléket tekintjük döntően 
fontos szerepe vau a benne elhelye
zett rádiócsöveknek és elsősorban 
ezek helyes megválasztásától függ a 
hangvisszaadás hűsége. Ismeretes, 
hogy az antennán és az utána kö
vetkező csatoló körökön át a készü
lékbe jutó rádiófrekvenciás rezgések 

melyek a rájuk modulált prog- 
rammot hordozzák még igen 
gyenge intenzitásnak és a hang rep
rodukálására csak jelentékeny fel
erősítés után alkalmasak. E gyenge 
rezgések elsőnek az u. n. rádiófrek
venciás cső erősítő hatása alá ke
rülnek, majd a következő fokozatok, 
illetőleg az azoknak megfelelő 
egyéb erősitőcsövek által tovább 
erősítve és megfelelően átalakítva, 
végeredményben a hangszórón, ke
resztül hallható hang képében je
lennek meg. Ha az első erősitő- 
cső: a rádiófrekvenciás cső a reá 
jutó rezgéseket nem továbbítja for
maim módon, azaz ha az u. n. »rez- 
gésrajzot« felerősítés közben meg
hamisítja, ezzel együtt az eredeti 
hangkép is megváltozik, a vétel tor
zul és élvezhetetlenné válik még ak
kor is, ha a további erősítő fokoza
tok csövei egyébként alkalmasak 
lennének a hangkép tökéletes visz- 
szaadására. Ezért kell a rádiófrek
venciás csövet vevőkészülékünk 
egyik legfontosabb láncszemének 
tekintenünk; ennek a csőnek a fej
lődése rendkívül érdekes és tanulsá
gos fejezete a rádiótechnikának és 
szorosan összefügg a vevőkészülé
kek mai magas fejlettségi fokával.

A  rádióamatőrizmus hőskorában, 
úgy io évvel ezelőtt, a legtöbb ké
szülék erősitő fokozataiban általá
ban ugyanazt a csőtipust használ
ták. akkor még nem igen beszéltek 
külön rádiófrekvenciás, középfrek

venciás, detektor, alacsony frekven
ciás stb. csövekről. A klasszikus cső- 
tipus a telepfütésü trióda, más né
ven az egyrácsos cső volt; akkori 
primitív formában is már elvileg al
kalmas volt a különböző erősitő 
funkciók elvégzésére. A fejlődés az
után idővel kialakította a trióda leg
különbözőbb változatait, majd a 
többrácsos csöveket, melyekről e 
helyen még lesz szó.

Figyelmen kívül hagyva a nagy
frekvenciás cső első szélesebb körben 
nem használható kivitelét, mint pl. az 
1907-ben megjelent Flemming, vagy 
a De Forest csövet, melyek már tar
talmazták a későbbi fejlődés alap
elemeit (vákuum, anódlemez, katod, 
rács) rátérünk azon rádiófrekven
ciás csőtipusok rövid rajzára, me
lyek már a praktikus rádiózás tör
ténelmi távlatába esnek.

A továbbiak helyes követése ér
dekében idézzük emlékezetünkbe, 
hogy a rádiófrekvenciás cső annál 
jobban felel meg céljának, minél 
nagyobb az erősítési tényezője (mi
nél kisebb az áthatása), minél na
gyobb a meredeksége (ez viszont 
függ a katódrács közötti távolság
tól) és minél nagyobb a belső el
lenállása. Miután erősítési funkció
ja tisztán a feszültségerősitésére (te
hát nem energia erősítésre) szorít
kozik, azaz a vezetőrácsra adott fe
szültségváltozások a cső anódköré- 
ben formailag azonosan, de nagy
ságban megsokszorozva jelentkez
nek, energiafogyasztása csekély.
1923: H 3 wolfram fütőszál

Az első ilyen ismertebb cső a 
Tungsram H 3 trióda volt 1923-ból. 
Egyszálu közvetlen fűtésű, tiszta 
wolfram-katódával rendelkezett, 
mely a fütőcnergiát telepből nyerte. 
A fütőszál üzemközben magas hőfo
kon izott (kb. 2200° C.) s ezért 
aránylag nagy volt a fütőenergia fo
gyasztása. A  belső elektróda rend
szer, —  a klasszikus katód-vezér- 
lőrács anódlemez-triász —  t ízszintes 
tengely körül volt elrendezve. To
vábbi jellemzője a hengeralaku 
anódlemez, a cső formájú üvegbura

mely felül szivócsucsban végződött. 
A  vákuum előállítása az u. n. »le- 
szivás« ugyanis akkor még az üveg
bura felső részén lévő nyíláson át 
történt, melyet a vákuumfolyamat 
után hegyben leforrasztottak. (A 
modern rádiócső leszívása, mint is
meretes, a burában lévő üvegállvány 
alsó részébe torkoló szivócsövön ke
resztül történik, úgy hogy az üveg
bura folytonossága zavartalan.) A 
H 3 cső foglalata alul phenol-fiber 
lappal zárt fém henger volt, hasított 
csapokkal. Ennél a csőnél a rács- 
katód távolság —  mely az erősítési 
tényező nagyságát leginkább befo
lyásolja még elég tekintélyes, 
cca, kétésfél- -három miliméter. A 
telitési áram, mely a katód elektron 
termelő képességére jellemző, csak 
cca. 4 miliamper-t ért el. Telepek
ből nyervén az üzemi feszültségeket, 
cső adatai ennek megfelelően vol
tak megválasztva. Fűtés 3— 3.5 volt 
és 0.55 A. (cca. 1.9 watt) anód- 
feszültsége 30— 70 voltot igényelt. 
Az erősítési tényező 10-szeres volt, 
cca. 0.3 mA/V. meredekség és
30.000 ohm belső ellenállás mel
lett.

1925: MR thoriumos fütőszál
Az akkori rádiófrekvenciás csö

vek másik, jól ismert tagjai az u. n. 
MR típusok voltak, melyek valami
vel később kerültek piacra. A  »H« 
csövekhez hasonló felépítés és elek
tromos adatok mellett, mint a »H« 
csövek, ezek a típusok thoriumos 
fütőszállal bírtak, alacsonyabb hő
fokon, alig láthatóan izzottak (dűll- 
emitter cső) és lényegesen kevesebb 
fütőenergiát igényeltek. Az MR 3 
cső fűtése pl. 3— 3.5 volt és 0.06 
Amp. azaz cca. 0.2 wattot tett ki, 
miáltal gazdaságosabb üzemet biz
tosított. A  csövek telítése 6— 8 mA. 
körüli.

ÁtalaHításnai
DITIYIAR DoKKOl építsen be.

Nincs 
átütés, 
nincs 
recsegés, 
tökéletes.

Állandóan raktáron :
NEDVES: SZÁRAZ:
8—1U MF 4 0 Volt 25 MF 50 Volt 

16 MF 450 * 4 MF 320 „
30 MF 320 ,  30 MF 220 ,

25 MF 270 „
20 MF 320 .
10 MF Bipoláris

ARDO JÓZSEF,
ui. uiimos császár ut 43. Tel. 21-6-34

VisxonieladóUai, kik a  k arieljegvték - 
be f e l  v a n n a k  v é v e .

S ta n d a r d , O rion , P h ilip s , T e le fu n k e n ,
E k a  legújabb készülékeiben e r e d e ti  g y á r i
r a b a tta l  a legelőnyösebben szolgálunk ki. 

8 t í p u s ú  márkás gépek nagy választékban, meglepően olcsó árakon.
r. i. Budapest, IV . V á ci uccu 23 

T elefon  : 88-4 -64  és 83-3-09„ K O N C E R T "
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1Q28: Fémbáriumkatóda
A régi rádióamatőrök itt említett 

kedvenc típusai még sokáig divat
ban voltak, mig körülbelül 1928. 
elején a fejlődésnek hatalmas ugrá
sa következett be. Ekkor jelentek 
meg ugyanis a lényegesen nagyobb 
cmisszióképességü és nagy mechani
kai ellenállóképességü telepfütésü 
fémbárium katódák. melyek a ma 
sok millió számban elterjedt Tungs
ram telepes báriumcsövek legfonto
sabb jellemzői. A Tungsram fém- 
bárium-katód magja tiszta fém. az 
emittáló réteg elektron emissziója a 
katód egész felületén rendkívül 
egvenletes, ami lehetővé tette a bá
riumcsövek átlagos meredekségének 
és vele kapcsolatosan az erősítésnek 
lényeges megnövelését. Ezek a fém
bárium katódák azonkívül azonos 
emisszió mellett alacsonyabb hő
mérsékleten izzottak (kb. 750° G .), 
ami a fütőencrgia csökkentésével, 
az üzem gazdaságosságát növelte. A 
Tungsram telepes báriumcsövek 
ellentétben az eddigi egyszerű-szálas 
katódával többszálú katódával 
rendelkeznek és a használatos fütő- 
telepeknck megfelelően 4 volt és 2 
volt fűtésre készülnek.
G 405.

Ebben a kategóriában a rádió
frekvenciás cső jellegzetes típusa a 
még ma is jól ismert G 405. Belső 
felépítésében megmaradt a vízszin
tes elrendezés, azonban az anód- 
rendszer itt már szekrényalaku. az 
anódlemez nikkel, fütőszála W ala
kú. hajszálfinom fonal. További jel
lemzője ennek a cső-csoportnak a 
sima, körteformáju üvegbura (a le
szívás ekkor már az említett szivó- 
csövön át történt) és a tetszetős fe
kete szinü bakelit foglalat, melyben 
először tűntek fel a kitűnő kontak
tust adó rugózó csapok. A katód és 
rács közötti távolság már csak kb.
0.8 miliméter. A szükséges fütőener- 
gia 4 volt és 0.06 Amp.-t (0.24 
watt) tett ki, a telítési áram 30 mA- 
ra szökött fel és a cső erősítése
20.000 ohm belső ellenállás és 0.5 
mA V. meredekség mellett 10 12-
szeres; anódfeszültség 50— 150 volt. 
R 406.

Körülbelül egyidős vele az R 406 
os rádiófrekvenciás cső, melynek 
telítése azonban, azonos fütőteljesit- 
mény mellett már eléri a 40 m.A.-t. 
Erősítési tényezője 2 ;-szőrös, belső 
ellenállása 22.500 ohm. és meredek
sége 1.5 mA V'. Az R 406 típus
nál a rács-katód távolságot sikerült
0.5 0.6 miliméterrc lecsökkenteni.
Ez a cső még ma is kiváló rádió- 
frekvenciás erősítő, annak idején kis

rács-anód kapacitása folytan elő
szeretettel használták telepes neut- 
rodyne készülékekben.
1929: Váltóáramú csövek

A telepfütésü csövekkel járó kö
rülményes’ üzem áthidalására és 
a csöveknek a világítási hálózatból 
való fűtésére irányuló kísérletek 
1929-ben pozitív eredményeket hoz
tak. Ekkor jelentek meg. előbb az 
egy voltos rövidszálu, közvetlen fű
tésű báriumcsövek, majd az u. n. 
közvetett fűtésű katódáju csövek, 
amelvek a rádiócsőtechnika fejlő

désének egészen uj utakat nyitottak 
meg. Az egy voltos rövidszálu csö
vek vastag, de rövid, közvetlen fű
tésű báriumfémkatódával bírtak es 
nagy hőtehetetlenségük folytán, al
kalmasak voltak hálózati fűtésre is. 
R 150.

Jellemző rádiófrekvenciás típusa 
volt az R 150. cső, 1 voltos és 0.5 
Amp.-es katódával, erositesi ténye
zője 25-szőrös volt, 180.000 ohm 
belső ellenállás és 1.4 mA/Y. mere
dekség mellett.

A z izzólám papiac h elyxeie
Augusztus 6-ikán jelent meg a 

kereskedelemügy i miniszter lapunk 
más helyén közölt rendelete, mely 
szerint 193Ó. január 1. után csak 
internaciónális lumenjelzést szabad 
használni.

Ugv tudjuk, hogy az egyik kis 
izzólámpagyár, melynek oly nagv el 
nem adott készlete van, hogy tarta
nia kell attól, miszerint január 1-ig 
nem tudja értékesíteni Hefner-lume- 
nekkel jelzett lámpáit, most hihetet
len nagy engedménnyel kínálja 
áruját.

A létre nem jött »kartel«

A Pesti Napló 1935. augusztus 
22. számában olvastuk az alábbi 
hirt. melyet minden megjegyzés nél
kül ismét közzé adunk:

Eljárás a kis izzókartel ellen. 
A jogügyi igazgatósáig a budapesti 
királyi törvényszéknél feljelentést 
tett. hogy a Dunavölgyi Részvény- 
társaság, I.iebesny William. a Ma- 
vatt. Magyar Vacuum Technikai 
Társaság, a Zwack 1. és Társai, ré
gül a Metzner Tibor Izzólámpa és 
Üvegtechnikai Üzeme a villamos iz
zólámpákra vonatkozólag megálla
podást létesítettek, amelyet kötele
sek lettek volna a karteltörvény ér
telmében a kereskedelemügyi mi
niszterhez bemutatni. A feljelentés 
szerint a megállapodás ez év április 
elsején jött létre és a gazdasági ver
senyt szabályozza, tehát kartelmeg- 
állapodás. A bíróság most felhívást 
intézett a cégiekhez, hogy záros ha
táridő alatt tegyenek igazoló nyi
latkozatot, miért mulasztották el a 
kartelmegállapodás bemutatását.

»Egy különös végrendelet
Augusztusi számunkban közölt hí

rünk szerint az egyik nagy áruhá
zunk. mely először tisztelte meg az 
elektromos szakmát azzal, hogy cik
keinek árusítását felvette, 90 fillér
ért adja az izzólámpát. Augusztusi 
számunk megjelenése után került a 
kezünkbe »Égy különös végrende
let® a Tarka Regénytárnak augusz
tus 15-én megjelent füzete, melynek 
hátsó boritékoldalán az M. D. Cs. 
úgy rendelkezik, hogy Primex-re 
keresztelt izzólámpáit 40 wattig adó 
nélkül 66 fillérért árusítsák.

Egyszer, nem is olyan régen már 
volt ez az 1.01 pengős ár (adóval 
együtt), közben leszállón 90 fillérre 
és a különös végrendeletben már is
mét intézkedés történik arra nézve, 
hogy vissza kell térni a régi 101 
filléres árra.

Elekes, hogy milyen a »véletlen 
játéka ,. Amikor az egy ik áruház fel
emeli az. izzólámpák árát, akkor 
ugyanannak a gyárnak egy más 
névvel (Juno) jelzett lámpáját egy 
másik áruház 90 fillérrel hirdeti, 
mint azt Az Est® augusztus 25-iki 
számának Express hirdetései kö
zött olvastuk.

Ezeket a lámpákat az áruház IV. 
emeletén árusítják és ugyanakkor 
a III. emeleten egy másik osztály 
az »Uj Túrán® lámpákat 96 fillérért
lehet kapni.

Könnyen lehet, hogy mire e so
rok napvilágot látnak, megjelenik 
egy másik »kiilünös végrendelet®, 
mely nek következtében a > Primex« 
lámpákat fogják 90 fillérért és a 
»,[uno«-kat pedig 1.01-ért adni.

T I  M  D  n  n  h f n l í l í  mindig legyen raktárán, mert a szaklapokban 
B A S fw M J  U l U l t í n  megjelenő kapcsolásoknál e x i  írjük elő .

Megbízható, olcsó és in d u k cióm en te* !
Kapható W.000 centimétertől 2 MF-ig

ELEVÁTOR a legdivatosabb diai.
HM RÁD forgók felülmúlhatatlanok.

Hidy és Tsa, B u d a p e s t  VI. Lehel u. 14. T elefon  : 94-9 -94 .
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Miért érdeke Önnek az

izzólámpák eladásával foglalkozni?

1
Mert vevőjének elsőrangú minőségű 
tartós, márkás izzólámpát ad.

2
Mert az E L IX  izzólámpák kicsiny- 
beni eladási árainak betartása az 
5999|1935. sz. márkavédelmi rende
let alapján kötelező és igy nincs 
annak a veszélynek kitéve, hogy a 
versenycég állandó olcsóbb és ol
csóbb eladásaival vevőit Öntől el
hódítja.

3 ' *V| . "■ ...... ££ I i . - . V.  ,

Mert nem az olcsóbb, hánem a 
m á r k á s  á r u  nyújt — biztos 
kalkuláció mellett —  megfelelő 
hasznot.
J d  T I l Ö 3 M e 3 5Í 3 X Y

Detail eladási áraki. í

10*25 wattig . P é.40| >f 
40 wattos . P Í.56 
60 wattos . P 1.98 
75 wattos , P 2.52
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magyarorszag radiozasa szamokban Közli: Lederer í ándor az Orion rádiógyár 
vevőszolgálatának vezetője

Az elektrifikálásnak a rádiózás el
terjedése szempontjából igen fontos 
szerepe van. Az elektromos áram
mal nem rendelkező helységek la
kossága kénytelen lemondani a rá
diózás élvezetéről, egyrészt a telepes 
vevőkészülékeknek nagy üzemkölt
sége miatt, másrészt pedig tekintve, 
hogy nem jutott el hozzá még Íze
lítőül sem a rádió által nyújtott szó
rakozási lehetőségek egész sorozata, 
tehát nem érzi a rádió hiányát.

Pedig igen nagy azon községek
nek a száma, ahová még nincsen a 
villanyvilágítás bevezetve. Magyar- 
országnak 3361 községe közül mind
össze csak 995 községben van vil
lanyvilágítás, tehát az összes közsé
geknek 7o°o-a áram nélkül van. 
Igen kedvezőtlen az elektrifikálási 
arányszám Zala és Vas vármegyék
ben, ahol több, mint 90°o-a a köz
ségeknek nélkülözi az elektromos 
áramot. Ezeket a tényeket szomorú 
adatként kell egyelőre kezelnünk, 
csupán vigasztalásul szolgáljon úgy 
a rádiókereskedőknek, mint az elek
tromos berendezéseket készítő cé
geknek, hogy Magyarországon még 
igenis óriási lehetőségek vannak az 
elektromos- és a rádiószakmában.

Célom az, hogy a Rádió és Villa
mosság hasábjain keresztül állan
dóan felszínen tartsuk ezt a problé
mát és keressük azokat a területe
ket, amelyeknek megdolgozása ko
moly üzleteket eredményezhet, még 
akkor is, ha több fáradságot is je
lent ez a munka, mint a mindennapi 
akvizíció az üzletember, jelen eset
ben a rádió- és villamossági keres
kedő részére.

A fenti számokat csupán kurió
zumként közöltem, foglalkozni egy
előre azokkal a városokkal szeret
nék, amelyekben van elektromos 
áram, sőt a rádiószakma is képvi
selve van. Közölni fogom ezeknek 
a városoknak rádióstatisztikai ada
tait az előfizetők foglalkozásának 
feltüntetésével és megtárgyaljuk 
majd esetenként az okát a rossz 
rádiózási arányszámnak. Rá fogok 
mutatni ezekkel a számokkal arra, 
hogy kivétel nélkül minden város
ban igen nagy mennyiségű rádió- 
készüléket lehet még eladni, ha cél

tudatos, komoly munkával látunk 
neki az akvizíciós munkának.

A rádió Pest vármegyében van 
legjobban elterjedve, ahol is tooo 
lélekre 50.3 rádiókészülék esik. Ez
után következik Komárom és Esz
tergom vármegye. Ezekben a me
gyékben 38.3 előfizető jut ezer lé
lekre. A rádióelőfizetők arányszáma 
legrosszabb Szatmár, Ugocsa és Be- 
reg vármegyékben. Ezekben a me
gyékben tooo lakosra mindössze 8.8 
rádiókészülék jut. Nagyon rossz még 
a rádiózási arányszám Sopron vár
megyében (10.2), Abauj-Torna vár
megyében (11.2), Bács-Bodrogban 
(12.4), Biharban (12.1 és Hajdú
ban (12.0).

Magyarország 25 vármegyéjének 
a törvényhatósági joggal felruházott 
városok nélkül 177.859 rádióelőfize
tője van, ami azt jelenti, hogy 25.4 
rádiókészülék esik 1000 lakosra 
ezekben a vármegyékben.

A törvényhatósági joggal felruhá
zott városok között is igen nagyok 
a különbségek. A legtöbb előfize
tője Budapestnek van: 116.627. Bu- 
dapesten az 1000 lélekre eső rádió
készülékek száma 115.9. A törvény- 
hatósági joggal felruházott városok 
közül Hódmezővásárhely áll a leg
rosszabb helyen, itt csak 2049 rádió- 
készülék van, tehát tooo lélekre 34 
előfizető esik. Ezután következik 
Kecskemét, több, mint 79.000 lako
sával, az arányszám itt is alig emel
kedik 37 fölé. Aránytalanul kevés 
rádiója van Szegednek. A város 
több, mint 135.000 lakosa közül 
csupán cca 7000 előfizetője a rá
diótársaságnak. ami minden 1000 
lélekre 51 előfizetőt jelent. Debre
cenben 57.5, mig Baján 58.5 a rá
diózási arányszám ezer lélekre.

A rádió elterjedése szempontjából 
Pécs követi Budapestet, ahol az 
arányszám 93.1. mig a harmadik 
helyet Győr foglalja el 87.2 arány- 
számmal, ami azt jelenti, hogy 
50.881 lakosra 4.435 előfizető esik. 
(1934. november végén.)

Magyarország rádiózása egyéb
ként 1934. év december végén úgy 
alakult, hogy az előfizetők száma 
340.117 volt, amelyből 118,010 
esett Budapestre, ezzel szemben vi
déken beleértve a törvényhatósági

T  T J 'D  bronzcslllírgyír T e le fo n :
X V v / J L I j I L I V  Budapest. Dobozl-u. sí 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.

joggal felruházott városok előfize
tőit is 222.107.

Az előfizetők közül Budapesten 
27.519 előfizetőnek van detektoros 
és 90.491-nek lámpás készüléke, 
ezzel szemben vidéken 57.370 de
tektoros és 164.737 drb. lámpás ve
vőkészülék van forgalomban.

(Folyt, köv.)

Hangos házimozi.
A hangos mozi rövid idő alatt tel

jesen kiszorította a néma filmet. 
Nincs ma már olyan mozgószinház, 
melynek közönsége meg lenne elé
gedve a néma filmmel.

Az amatőr fényképezésnek az 
amatőr keskenyfilm csinál konkur
enciát. Érthető, a mozgókép na
gyobb vonzó hatása, mivel sokkal 
közelebb áll az élethez, a valóság
hoz. mint a talán nem is a legter
mészetesebb mozdulatot megörökítő 
felvétel. A keskenyfilm vevőgépek 
mindinkább terjednek.

A néma amatőrfilm elterjedése és 
a mozgószinházaknak a hangosfilm
re való áttérése számos kiváló tech
nikust arra ösztönzött, hogy szer
kesszen olyan hangosfilm-felvevő gé
pet, amely egyrészt egyszerűségénél 
fogva a laikus közönség kezébe való. 
másrészt olyan alacsony legyen az 
előállítási ára, amilyent a közönség 
meg tud fizetni.

Német lapokban olvassuk, hogy 
egy Charlottenburgi-i műegyetemi 
tanár állítólag megoldotta ezt a kü
lönben igen kényes kérdést.

nyújtja Önnek:
a legnagyobb választékot’ 
a legmodernebb formákat’ 
a legolcsóbb árakat 
sajátgyártmányu

rádiúforgatögomboKDan
jeizökaroHban
sKálatarcsákban

MAROSI PÁL, V. Zoltán u. 6. T. 14-7-72

Közoktatásügyi NIIIIISZTER rendelete

átalakítását, javítását és készítését 
vállalja soronkivül is

SCHVARCZ TESTVÉREK
szak. órás mesterek 

Podmaniczky u. 59. Telefon 29-6-24 
KAPCSOLÓ ÓRÁK JAVÍTÁSA
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Amit mar ma tudnunK kell a tavolbalátasrúi* Ismerteti: Borsódy László

III.
A megelőző két cikk keretében a 

képek felbontásának módjait ismer
tük meg. Ezek után áttérhetünk a 
képpontok, illetve ezeknek megfe
lelő áramingadozások átvitelére, 
majd a minket leginkább érdeklő 
képpont összerakásra. A  képpontok 
fényerősségének megfelelő fotócella
áramot nevezzük el képáramnak. A 
képárammal az adóállomás hordozó- 
hullámát éppen úgy moduláljuk, 
mint ahogyan az a zenei hangok 
átvitelénél történik. A különbség 
csak az, hogy amig a legmagasabb, 
emberi füllel hallható hang frek
venciája io.ooo Hz, addig a képát
vitelnél i millió Hz-es frekvenciák 
viendők át. Ez másszóval azt je
lenti. hogy a zenei hangok átvitelé
nél egy tízezred másodperc alatt 
végbemenő áramingadozást kell to
vábbítani, a képátvitelnél pedig egy
milliomod másodperc alatt kell az 
adót sötét képpontról világosra ve
zérelni.

Gondoljuk csak el, hogy egy má
sodperc alatt 1,000.000. vagy még 
több áramingadozást kell az adónak 
továbbítania, micsoda gyorsa
ság ez 1 S| "

A rádióleadók, mint tudjuk, úgy 
vannak elosztva, hogy hordozóhul- 
lámaik egymástól 9000 Hz távol
ságban vannak. Budapest I. hul
lámhossza 550.5 m. A következő 
adóállomás Tomsk 541.5 m. hullám
hosszon. Az adóállomás frekvenciá
ját megkapjuk, ha a rádióhullámok 
terjedési sebességét elosztjuk a hul
lámhosszal. Az elektromágneses hul
lámok 300.000.000 m. sebességgel 
haladnak másodpercenként.

«  “»"•

különbség 9 000 Hz
A hordozóhullám frekvenciáján 

kívül az adóállomás két oldalsávot 
is kisugároz, melyeknek szélessége a 
moduláló frekvencia nagyságától 
függ. t

Budapest hordozóhullámát tehát 
legfeljebb 9000 Hz-es frekvenciával 
szabad modulálni, mert különben a 
felette lévő Tomskot és alatta lévő 
Bolzano adókat már zavarná. A ze-

* Előző cikkemben egy sajtóhiba van. 
A y-ik old. első bekezdésének utolsó 
-óra helyesen: wUgyanis az Ldiemezpár 
feszültségét vezérlő kondenzátor töltése 
a bukórezgés beállítása következtében ily 
mértékben nő meg«.

nei hangok átvitelére ez a sávszéles
ség meg is felelne. De mi történik 
akkor, ha Budapest hordozóhullá
mát képátvitelre akarnánk használni 
és 500.000 Hz-el modulálnánk ? Ez 
azt jelentené, hogy Budapesttől
500.000 Hz-re fel és lefelé, vagyis 
körülbelül 300 métertől 7000 in ig 
minden leadóállomást zavarnánk.

Amint látjuk, a középhullámú ré
szen legfeljebb egy televiziós adó 
férne el. Ezért a távolbalátás részére 
uj területet kellett keresni. Erre leg
jobban a 6— 8 m-es ultrarövid sáv 
felel meg. Ezen két méteren belül 
20 drb televiziós adót lehet minden 
baj nélkül elhelyezni, anélkül, hogy 
egymást zavarnák.

Az ultrarövid hullámok terjedése, 
hasonlóan a fényhez, egyenes vo
nalú. Ez azt jelenti, hogy az adóál
lomást készülékünkkel csak akkor 
vehetjük, ha az adóantennát és a

vevőantennát egy egyenes vonallal 
össze lehet kötni.

Ez a gyakorlatban azonban nin
csen teljesen igy, mert a berlini 
adónál pl. mintegy 50 km. körzet
ben még elég jó vételt lehet elérni, 
ami azonban már cca 500/0-al na
gyobb távolság, mint a tényleges 
optikai látótávolság.

Ilyen módon a távolbalátó adók 
vétele csak egy-egy nagy város te
rületére szorítkozik. Olyan kábel, 
mellyel a képátvitel magas rezgés- 
számú képáramát, torzítás nélkül át 
lehetne vinni ezidőszerint még nincs. 
Folynak ugyan kísérletek ilyen ká
belek előállítására és ahogy az ed
digi eredmények igazolják, megvan 
a lehetősége használható kábel ki
dolgozásának.

így talán áthidalható lesz az a 
nehézség, amely a távvételt lehetet
lenné teszi.

Csalt internacionális lumenjelzést szabad hasznaim
Az Egyesült Izzólámpa és Villa

mossági rt. közel két éve izzólám
páin nemcsak az áramfelvételt, ha
nem a kibocsátott fényáramot is jel
zi és pedig a fényáramot internació- 
nális lumenben. Ismeretes, hogy a 
fényáram megjelölésére az interna
cionális lumenen kívül — csak Né
metországban a Hefner lument is 
használják. A Hefner lumen kisebb 
egység az internacionálisnál, úgy 
hogy 117 Hefner-lumen egyenlő 100 
int. lumennel. A fogyasztóközönség 
nem ismervén nemcsak a két egy
ség közötti különbséget, de még 
magának a fényáramnak a fogalmát 
sem, könnyű volt a két egység kö
zötti különbséggel egy-egy lámpati- 
pusnak kisebb teljesítményét elta
karni így a kartelen kivüli gyárak 
közül többen izzólámpáikon lumen 
jelzést használtak, de egységül a 
Hefner-lument használták. Hogy a 
kétféle jelzéssel űzhető visszaélése
ket meggátolják a kereskedelem
ügyi miniszter 30.832 X 1935. K. 
M. számú rendeletében a következő
ket mondja:

1. §. A fényerősség törvényes egy
sége a gyertya (nemzetközi gyertya), 
amelyet a Nemzetközi Világítási Bi
zottság (Commission Internationale 
de l’Éclairage) az 1921. évi iulius 
havában tartott 5. (ötödik) általános 
gyűlésen megállapított és amelynek 
fényerőssége egyenlő a francia La- 
boratoire Central d’Éléctriciténél 
(Páris), az angol National Phvsical 
Laboratory-nél (Teddington) és az

Egyesült Államokbeli Bureau of 
Standards-nél (Washington) elhe
lyezett minta izzólámpák (etalon 
lámpák) fényerősségével.

A fényerősség törvényes egységé
nek jelzése: gv.

2. íj. Az előző §-ban meghatáro
zott gyertyából levezethető további 
egységek közül az alábbiakat állapí
tom meg:

A  fényárain egysége a lumen. A 
lumen az a fényáram, amelyet az 
egy méter sugaru gömb középpont
jában elhelyezett egy gyertya erős
ségű pontszerű fényforrás a gömb 
felületének egy m- területére sugá
roz. A lumen jelzése: lm.

A fényáram egységeképen a lu
men tízszerese is használható. En
nek az egységnek neve dekalumen, 
jelzése: dklm.

A megvilágítás egysége a lux. A 
lux egy irt3 nagyságú felület megvi
lágítása, lia rá egyenletesen eloszt
va egy lumen fényáram esik. A lux 
jelzése: lx.

A megvilágítás egységeképen a 
lux tízezerszerese is használható. 
Ennek az egységnek neve: phot 
(fót).

4. íj. E rendelet életbelépése után 
a közforgalomban (az eladásra szánt 
világítótestek fényerősségének vagy 
fényáramának megjelelölésérc is) 
csak a fenti I. és 2. íj-okban meg
határozott egységek használhatók.

6. íj. A  jelen rendelet 1936. évi ja
nuár hó i-én lép életbe.
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Jogi kérdések Közli

Az üzleti ajándékról
Nehéz feladat az iparos vagy ke

reskedő részére a vevőt megszerez
ni, talán még nehezebb azt megtar
tani. Ezt a célt jó árunak kellő idő
ben való szolgáltatásával, de nem 
utolsó sorban ügyes reklámmal le
het elérni.

Az ügyes reklám sokat igér, de 
mégis igazat mond.

A  hirdetés akkor minősül tilos
nak, amikor az a törvény Írott pa
rancsába, vagy az üzleti körök fel
fogásába ütközik. Jól jegyezzük meg 
az üzleti köröknek, a szakmai érde
kelteknek a bírálata mindig a lehető 
legszigorúbb. Ezt a szigorúságot a 
magyar bírói gyakorlat teljes egé- 
sszében magáévá teszi és vonja meg 
a határt az

INGYEN AJÁNDÉK RAADAS
szöveggel szemben is.

A  kialakult gyakorlat szerint, az 
ingyenes vállalkozás, a ráadás, az 
ajándék nem lehet komoly üzleti 
bázis. Kizárólag átmenetileg és ki
fejezetten csak reklámcéllal oszt> 
gathatók ajándékok; amint az aján
dék a vásárolt áru árába be van kai 
kulálva, az már nem ajándék és a 
bíróság nem tűri azt, hogy ilyenként 
hirdessék.

Mindaz tehát, ami a vevő megté
vesztését célozzál az ajándék, ráadás 
értéke tekintetében tilos.

Gyakorlati példát véve a bírósá
gok nem találták kifogásolhatónak 
a nagy áruházak léggömb-osztoga 
tását, mert a léggömb komolyabb 
értéket nem képvisel, másrészt min
den vevőnek adják tekintet nélkül a 
vásárlás összegére.

PataKÍ László dr. az RVE ügyésze

Akadtak reklámozók, akik élet
biztosítási kötvényeket nyújtottak 
vevőiknek bizonyos összegű vásárlás 
esetén, a birőság szerint ez az eljá
rás épen úgy tilos, mint ahogy meg 
nem engedett az a szakmai üzlet
ben előfordult hirdetés, hogy min
den 10-ik vagy ezredik vevő értékes 
nyereményben részesül, vagy cipő
kereskedőknek ingyenes fényképet 
hirdető reklámjára mondotta a kir. 
Kúria:

»Komoly értéket képviselő fény
képnek rendszeres, a vásárolt áru 
értékétől függővé tett ajándékozá
sa. . .  meg nem engedett verseny- 
eszköz«, vagy »A törvény tiltja az üz
leti versenynek azt a módját is, mely 
pusztán a vevők szerencsejáték haj
lamára van alapitva«, a Kamarai Zsű
ri tisztességtelennek találta az annak 
idején feltűnést keltő áruházi hirde
tést: »E szelvény tulajdonosától bár
mely cikk vásárlásánál egy drb. i 
P-t, 1.50 pengő értékben fogadok 
el.«, mondván a közönséget megté
veszti az árengedményre vonatko
zólag.

OTl—iyiabi hátralékok!
A belügyminiszter 261.600 1935. 

szánni rendeleté az ÜTI és .MAIM 
tartozások egy részének elengedését 
teszi lehetővé. Ha a vállalat tőle 
függetlenül rendkívüli veszteségeket 
szenvedett és a vállalat talpraállása 
csak a társadalombiztosítási tartozá
sok egyrészének elengedése esetén 
remélhető, akkor az elengedést ké
relmezni lehet. A kérelmezőnek rá
szorultságát megfelelően igazolnia 
szükséges. Valótlan adatok okirati 
igazolása kihágást képez.

Az elengedés az 1935. évi junius 
30. napján fennálló társadalombizto
sítási tartozásnak legfeljebb 500/0-a 
erejéig terjedhet. Késedelmi pótlé
kokból (kamatok) eredő tartozások 
kivételes méltánylást érdemlő eset
ben teljesen is elengedhetők.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
a kérelmeket legkésőbb 1935. évi 
október 31. napjáig Írásban kell be
nyújtani és a törlési, illetve elenge
dési eljárás csak kérelemre indul 
meg. A kérelmek felett bizottság 
határoz.

Márkás áruk védelme.
A kereskedelemügyi miniszter a 

márkás áruk lajstromának felfekte
tésével megerősítette az eddigi bíró
sági joggyakorlatot, mely a kartel- 
törvény megjelenéséig érvényben 
volt. A márkás cikkek árának be 
nem tartása esetén az árrontó ellen 
még akkor is el lehet járni, ha sem 
előszóval, sem Írásban nem kötelez
te magát az árbetartásra.

Ha a márkás cikkek előállítója a 
forgalombahozó viszonteladók egy 
részével az eladási árban megálla
podott és ezt a megállapodást a 
kereskedelemügyi minisztériumban 
bejelentette, akkor az előirt árak be
tartása minden viszonteladó keres
kedőre nézve kötelező.

Állásközvetítés 
Rádiőszerelő, kereskedelemben jár
tas állást változtatna. »2l éves vil

lanyszerelő* jeligére a kiadóba.

Villamos és rádiőszerelő, aki úgy a
villamosság minden ágában, mint a 
rádió szerelésében, javításában tel
jes jártassággal bir, állást keres sze
rény fizetéssel. Ajánlatok: »Preciz« 
jeligére a lap kiadóhivatalába kér.

A  világ h a n g ja
A  k eresk ed ő  ö rö m e

rádiók
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Gyári megállapodások
V most folyó szezon volt az első. 

mikor a készülő készülékeladási 
megállapodások megszerkesztésébe 
Egyesületünk hivatalosan is befo- 
lvást gyakorolt. Sajnos e befolyás 
nem a megállapodástervezet áttanul
mányozása, hanem csupán informa
tív ismertetés alapján folyt le.

És még igy is az idei szerződés 
nagy haladást jelent számunkra az 
eddigiekkel szemben. E haladás 
mellett van néhány pontja, mely in
kább visszafejlődésnek mondható, 
vagy legalább is .értelmezhető. E 
kérdések tisztázása céljából augusz
tus 30-án rádiószakosztályi ülést tar
tottunk. melyre felkérésünkre a rá
diókészülékgyárak is kiküldték kép
viselőiket. Ez ülés keretében a leg
több kifogásolt pontot már a hely
színén tisztázni lehetett, viszont egy 
pár az ülésen felvetett kérdést előbb 
a gyárak egymás között fogják 
megbeszélni, mielőtt Egyesületünk
nek a választ megadják. Igv a kö
vetkező kérdések nyertek tisztázást: 

A részleteladásnál a megállapo
dás egyik pontja kimondja, hogy a 
gyárnak a kötlevél el nem fogadá
sa esetén joga van a kereskedőnek 
információs költség címén eseten
ként 2.50 P felszámítani:

az információs költséget csak 
abban az esetben számítják,

amikor a kereskedő részéröi 
rosszindulatot, vagy nemtörő
dömséget tapasztalnak.

Csak szeptember 30-ig lehet ügy
nököket bejelenteni:

úgy értelmezendő, hogy a már 
jelenleg működő ügynököket 
szeptember 30-ig be kell jelen
teni. A később felvetteket a 
felvétel idején. Szeptember 30- 
ika után be nem jelentett 
ügynöknek kifizetett jutalék- 
adást árrontásnak fogják tekin
teni.

A bizományos, amennyiben a ná
la raktározott készülékei három hó 
leforgása alatt nem adta el, akkor 
a készüléket csak úgy adhatja visz- 
sza a gyárnak, ha a benne lévő csö
veket átveszi. Ennek a pontnak nagy 
hátránya az. hogy a kereskedőnek 
vigyáznia kell arra, hogy a koráb
ban átvett készüléket korábban adja 
el. nehogy esetleg a sorrendből ki 
maradt készülék csöveit átvenni 
kényszerüljön.

a gyárak ezt a pontot úgy ér
telmezik, hogyha valaki bizo
mányi raktár létesítését kéri és 
egyáltalában nem csinál üzletet, 
ha nála raktáron lévő készüli 
keket használja és nem ad el 
semmitsem, akkor fogják csak 
ezt a pontot alkalmazni.

Csak később kapunk választ a

következő újabb kívánságokra:
A készpénzeladásnál a hat

hónapos árból 10" 0 enged
ményt lehessen adni.

A forgalmi jutalékot ne az 
egyes gyáraknál, hanem az ösz- 
szeseknél elért, tehát globális 
forgalom után adják meg.

A forgalmi jutalékot ne a 
márc. 31-ig, hanem a julius 
31-ig elért forgalom után szá
mítsák.

A forgalmi jutalékot negyed
évenként Írják jóvá.

lllllllllilllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllUlillllll

Szeptember 15.
(vasárnap)

u. rendes 
K ö z g y ű l é s

az oiyike 
tanácstermében
(U. Arany janos-u.10.)

ROTAflD Stator álló egyáttekintcsü sik- 
skála. Elmés egyhurrendszere üzem
biztos, akadálytalanul sima meghajtást 
tesz lehetővé. Reflektoros átvilágításán 
át sárga-kék szinü skalalapja igen tet
szetős külsőt biztosit ezen rövid-közép- 
hosszu hullámhosszra 500 cm légforgó- 
val behangolt állomásneves sikskálának. 
És egyik különös előnye az, hogy 
aránylag igen kis helyen fér el. ízléses 
keretezésé ablakának külmérete 90X 110 
mm. Bal- vagy jobboldali forgók meg

hajtására univerzálisan alkalmas.
ROtter LOrand, Vil. Rákóczi ut 73.

m -x  55 toKozatos Kapcsoló
(antennakapacitás szabályozásá
hoz, zavarnivóbeállitáshoz stb. 
stb.) újszerű Kiuitelben, 2 9 

POlUSSal már kapható. 
Gyártja: marosi PCI, Zoltán-u tí. 

Telefon : 14-7-72.

% Újdonságok Érintesbiztos tallfogialat bakelitből,
egyenes és ferde kivitelben. Kapcsoló
val, vagy kapcsoló nélkül, ernyötartó rá- 
szerelhetö. Érintkező nyelvvel, vagy 
vörösréz menethüvellyel." Kapható a 

nagykereskedőknél. Gyártja:
Dr Beér Ferenc műanyagüzeme, 

Bpest, V. Sziget u. 25. Telefon 93-9-85

Rorris forgatogomb (törv. védve) ba
kelitből a szokásos színekben fémper

sellyel és nélkül. 24Vs» 36 és 48 0
Kratocbwin Albert mérnök es Tsal,

VI. Révay u. 6. Telefon: 17-0-35.

norris kistipusu baiozatl kikapcsoló
központi felerősítéssel, bakelitházban, 

forrasztócsucsos kivitelben.
Kratochwm Albert mernek es Tsal,
VI. Révay u. 6. Telefon 17-0-35.
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Orion vevőszolgálat
Mikor mit mondjunk ?

Ha a vevő belep az üzletbe, rend
szerint legelőször kiválaszt néhány 
készüléket, amelyeket már hírből is
mer és megkérdezi a kereskedőt, 
hogy mik az előnyei az egyes készü
lékeknek egymással szemben. Meg
hallgatja valamennyit és rendszerint 
kiválaszt egy-két típust, amelyeknek 
hangja a legjobban megnyerte meg
elégedését és árban nem lépi túl 
azt az összeget, amelyet a rádióké
szülék vásárlására előirányzott. Ezt 
a két, esetleg három típust azután 
tüzetesebben meghallgatja és rend
szerint kéri valamelyiknek a lakáson 
való bemutatását.

Így az első bemutatkozáskor a 
kereskedőnek teljesen a vevő bizal
mába kell férkőznie, azonban soha
sem oly módon, hogy a vevőnek az 
legyen a benyomása, miszerint a 
kereskedőnek semmi más célja sin
csen, mint egy készüléket eladni és 
pedig azt, amelyiket talán ő nem 
is akar megvenni, mert nem felel 
meg az igényeinek. A kereskedő
nek a vevőt komoly érvekkel kell 
meggyőzni. A rádiókereskedőnek 
nem szabad semmilyen vonatkozás
ban sem olyan feleletet adni, amely - 
lyel esetleg bizonyos irányban tájé
kozatlanságot árul el. A vevő meg 
van arról győződve, hogy a rádió
kereskedő szakember és éppen ezért 
elvárja a szakszerű feleletet. Keres
sük meg mindenkor a kapcsolatot 
a vevővel, azonban sohasem régi, el
csépelt mondásokkal. Elég, ha az 
eladó egyetlen egyszer helytelenül 
fejezi ki magát és már oda a biza
lom és természetesen az üzlet is. 
Súlyosbítja ezt még természetesen, 
hogy nem az egyént bírálja el ilyen
kor a vevő. hanem az egész cégről 
esetleg rossz véleménye lesz. ami
nek tudjuk, milyen hamar Ilire ter
jed, különösen vidéki városokban.

Szeretnénk ezt a rovatot állandó
sítani és esetenként tippeket* adni 
a kereskedőknek. Olyan tippeket, 
amelyek a gyakorlatban igen jól be
váltak és külföldi kollégáik, mint a 
legfontosabb üzleti alapkövetelmé
nyeket. rendszeresítették Kulidén - 
dienst« és »Service« elnevezés alatt.

Igen jó nevű svéd rádiókereske- 
dővel beszélgettünk a napokban, 
amikor is szóbakerült az eladás és 
a vevővel való bánásmód. A szóban- 
forgó ur a következőket mondotta:

»Sohasem szabad sablonosán be
tanult lecke módjára elmondani 
minden vevőnek, vagy érdeklődő

nek ugyanazokat a dolgokat, jó tu
lajdonságokat, előnyöket a rádióké
szülékekről. Mindenkor emeljünk ki 
egy-egy főtulajdonságot, amelyik
nek véleményünk szerint az üzletre 
döntő befolyása lesz és beszéljünk 
erről a főtulajdonságról oly módon, 
hogy kitérünk a készülék egyéb elő
nyeire is, de sohasem úgy, hogy 
azzal túlterheljük a vevőt. így pl., 
- folytatta a szóbanforgó svéd ur 

ha egy zeneértőnek látszó, komo
lyabb hölgy, vagy ur a vevő. ak
kor beszéljünk a hangvisszaadásról.

Hívjuk fel a vevő figyelmét arra, 
hogy a gyárak az utolsó évben a 
hangszórógyártásra még az eddigi
nél is fokozottabb gondot fordítot
tak és minden uj készülékbe uj di
namikus hangszórót építettek. Ezek 
az uj hangszórók sokkal tökélete
sebben dolgoznak, mint az eddigiek, 
hegyen a jelmondatunk, hogy ilyen 
tökéletes hangja még nem volt rá
diókészüléknek.« Ezt azonban ne 
megszokottá vált frázisnak használ
juk ki, hanem magyarázzuk meg, 
hogy min alapszik az uj készülékek
nek a tökéletes hangvisszaadása. 
Kérjük, hallgassa meg és kisérje 
figyelemmel, hogy a magas hangok 
is (s, sz, eh) milyen jól hallhatók. 
Mutassuk meg a hangszóró szerelé
sének kivitelezését és magyarázzuk 
el. hogy gumi alátéteken, gondosan 
a hangfal helyzetének pontos meg
határozásával került a hangszóró a 
szekrénybe. Természetesen nem sza
bad azt mondanunk, hogy csak a 
hangszóró tökéletes volta eredmé
nyezi a természetim hangvissza
adást. A készülék szekrényének ki
vitelezése, valamint a készülék elek 
tromos részének kiképzése eltér az 
eddigiektől, teljesen újszerű, és ezek 
együttesen csináltak hangszert a 
rádiókészülékből*

*
A legközelebbi alkalommal a rá

diókészülékek egy másik fontos kö
vetelményéről fogunk Írni.

Legyünk mindenkor udvariasak, 
de fokozott mértékben akkor, ha a 
vevő reklamációját intézzük el!

A Philips propagandafilm körül
Megnéztem a Philips propaganda

film bemutatóját és gondolkodóba 
estem. Az jutott eszembe, hogy egy 
tőkeerős gyár úgyszólván korlátlan 
lehetőségeivel, csaknem annyi árut 
helyez el a piacon, amennyit csak 
akar. Nézzük csak meg mit csinál 
idén Philips.

Augusztus 16-án már ott volt 
minden kereskedőnél az »1936-os 
kampány«. Ebben a tokban minden 
benne van, amivel meg lehet győzni 
a kereskedőt a Philips géppel való 
foglalkozás rentabilitásáról és ben
ne van minden, amivel a kereskedő 
meggyőzheti vevőjét arról, hogy a 
Philips gép mindenek felett való.

Jönnek az óriás Philips plakátok, 
melyeket akarva, nem akarva, min
denkinek meg kell néznie és min
denkinek tudomásul kell vennie, 
hogy a »Philips rádió a világ kul
csa*. És ez a világ kulcsa sschlag- 
wort« az egész szezonon át végig 
fog vonulni mindennemű Philips 
propagandán.

Jöttek az újság hirdetések és itt 
van a Philips propagandafilm. Az 
egész »1936-os kampány* végig 
gondolt egységes propagandán fog 
felépülni. Ajánljuk kartársainknak, 
kisérjék figyelemmel ezt a propa
gandát és igyekezzenek kicsinyben 
megcsinálni azt, amit a gyár nagy
ban hajt végre.

normalizait
csQfogiaiatoK

az összes normali
zált tipusu vevő- és 
egyenirányító csö
vekhez 8 pólussal, 

diódák
hoz 5 pólussal. 
Bakelitházban, 
ezüstözött foszfor
bronz rugóérintke
zőkkel.

Gárdos Béla J - ^ 1-31

Mindent megtalál, amire szüksége van !

TRIUMPH tekercsek
vasmagos liuiiámszürök,

TELEFUNKEN alkatrészekből össze
állított 8 wattos dinamikus hang
szórók, Eaboravo-Ultra precíziós 

kombinált műszer stb.
LÁNG TIBOR vili. Beoszlniia7-u.M 2V

Villanyszerelők !

Falon kívüli és 
sülyesztett szerelvények 
elsőrangú kivitelben 
olcsó árban

STÍLUS_________
Cégtulajdonos Szonda Mihály

V. K á r p á t  u. 3 b. T e l .  90-4-3Í



14 R Á D I Ó  E S V I L L A M O S S Á G 1935 szeptember hó

R %  ip a r
Laboravo-Uitra

preciziós kombinált műszer
A munka minősége nemcsak at

tól függ, hogy ki végezte el, hanem 
nagymértékben attól is, hogy mun
kájához milyen szerszámok állottak 
rendelkezésére. Pontos munkát csak 
pontos szerszámmal lehet elvégezni. 
Az elektromos műszerésznek, a vil
lanyszerelőnek legfontosabb szerszá
ma a mérőeszköze. Ha jó megbíz
ható és eléggé érzékeny műszer áll 
rendelkezésére, akkor munkájának 
eredményét, mindenkor pontosan el
lenőrizni módjában áll. Az előfor
duló hibákat, rendellenes jelensége
ket; szigetelésromlásokat, nem kí
vánt átmeneti ellenállás növekedése
ket stb. a legnagyobb könnyűség
gel gyorsan meg tud állapítani.

Pontos műszere eddig csak keve
seknek volt, mivel a pontos műsze
rek ára igen magas. A  legtöbben 
megelégedtek egy kis lágyvasas 
zsebmüszerrel, (mely tulajdonképen 
csak tájékoztató értékeket ad), mi
vel egy jobb műszer ára egy kisipa
ros részére sokszor elérhetetlen volt.

A Laboravo műszerek megjele
nése a piacon ezen a bajon óhajtott 
segíteni. Minden kezdet nehéz, igy 
a Laboravo műszerek első példányai 
nem is voltak minden tekintetben 
kifogástalanok. Az első sorozatnak 
az volt a hibája, hogy tengelye nem 
forgott nemeskő csapágyakon és igy 
érzékenysége mellett sem volt tel
jesen megbízható.

A  Laboravo-Extra nemeskőcsap- 
ágyakon mozgott, igy a készítő már 
+  1 o/o toleranciát garantált (az el-

kövébőt
lenőrző mérések 1 á 0<' hibánál na
gyobbat nem találtak. Megbízható
sága tehát kifogástalan volt, de ek
kor előtűnt egy kisebb hiba; arány
lag kicsiny volt a csillapítás.

A Laboravo műszerek legújabb 
sorozata a Laboravo-Uitra érzékeny
sége 2 mA, a teljes skálán 50 osz
tályrész van, igy közvetlenül 40 
mikroamper leolvasható és ha na
gyobb pontosságról van szó 10 mik- 
roamper még megbecsülhető. Csil 
lapitása igen jó: az egyensulyhely- 
zeten egyszer tulleng és oda vissza
térve megáll.

Ki keli még emelnünk, hogy: a 
Laboravo-Uitra pontossága lényege
sen meghaladja a garantáltat, mivel 
minden egyes műszerhez külön-kü- 
lön készül a skála és minden mű
szert, mielőtt forgalomba kerül, egy

hitelesített műszerrel az egész ská
lán végig összehasonlítanak. Nulla- 
pontia egy csavarhuzó segítségével 
mindenkor utána állítható. A  csinos 
bakelitházba épített műszer csak 
gombnyomásra működik.

A Laboravo-Uitra beépített elő- 
tételellenállásokkal és shuntökkel 
kerül forgalomba. Tehát külön el
lenállás sorozat nem kell hozzá, nem 
fordulhat elő, hogy azt az ellenál
lást nem találjuk, amelyikre éppen 
szükség van. A  Laboravo-Uitra 250 
inA és 500 V mérési határig mindig 
készen áll, éppen úgy, mint ellen

állás mérésre. Mérési határai 2 — 
50 -250 miliampcr és 5— 50— 500 
volt. De megrendelésre bármilyen 
mérési határokra készítik.

Az itt közölt képen jól lehet látni 
csinos külső kivitele mellett a pre

ciziós mérőműszereknél elengedhe
tetlen tükörleolvasást és az egész 
műszer célszerű elrendezését.

forgalomba hozza: Láng Tibor 
laboratóriuma, VIII., Nepszinhaz- 
utca 21.

Amrad osztott forgók.
Már második éve jelennek meg 

a piacon olyan gyári gépek, melyek 
a rövidhullámok vételére alkalma
sak. A közönség birtokában már 
tizezerszámra vannak ilyen készülé
kek és mégis, ha érdeklődünk ezek
nél, azt fogjuk hallani, hogy rövid
hullámú állomásokat alig hallgat
nak. Ennek egyetlen oka van és 
pedig az, hogy egy-egy rövidhullá
mú állomás bchangolása türelem já
ték. Ha a tárcsához csak hozzá
érünk az állomás máris eltűnik.

Ennek a hibának kiküszöbölésére 
az Amrad laboratórium egy oly 
forgókondenzátor megoldást dolgo
zott ki, melynél a teljes 480 crn-es 
összkapacitás leszált 425-re és ez a 
kapacitás két egymástól teljesen 
független részkapacitásra van oszt
va. Ezek közül az egyik a rövidhul
lámok hangolására szolgáló rész 
180 cm. A közép és hosszú hullá
mok vételénél a két rész a hullám - 
váltó megfelelő kapcsolásával együtt 
dolgozik (425 cm.).

Ez által elérjük azt, hogy a rövid
hullámok vétele lényegesen köny- 
nyebb. Ez a módszer két hullámsáv 
alkalmazása mellett lehetővé teszi 
az összes rövidhullámú adók vételét 
13 m-től 75 m-ig.

A legkiválóbb rövidhullámú adók: 
a 13.9 m-es Daventry, a 12.5 m-es 
Róma, a 16.8 m-es Daventry, a 
16.8 m-es Daventry, a 16.8 m-es 
Huizen, a 16.8 m-es Zeesen behoz
hatok.

Az osztott Amrad forgók —  
egyes, kettős, és hármas —  külső 
alakban, méretben és precizitásban 
az eddigiekkel azonosak.

Az osztott forgó ára io°/'o-kal ma
gasabb.

Kiadja : A Rádió-Villamossági Kereskedők 
és Kisiparosok Országos Egyesülete 
Kiadóhivatal : VI. Nagymezö-u. 31.

Választmányunk határozata 
értelmében kér jük,  hogy 

hirdetéseiben

vagy ehhez hasonló kitételt
ne alkalmazzon.

A z  E ln ö k s é g .



1935 szeptember hó 15R Á D I Ó  ÉS V I L L A M O S S Á G

Uj Ditmár elcktrolitikus blokkok
A közönség igényei a rádiókészü

lékkel szemben állandóan növeksze
nek. A  hálózati bugás, a rádiókészü
lék egyik legkellemetlenebb vele
járója, kiküszöjbölésére annál na
gyobb kapacitású szürőblokkokra 
van szükség, minél nagyobb a ké
szülék erősítése. Igyaszürőblokkok- 
kal szentben a készülékszerkcsztők 
mindinkább fokozottabb kívánsá
gokkal lépnek fel. A  Ditmar gyár, 
hogy ezeknek a kívánságoknak ele
get tegyen uj elektrolikus blokkok 
egész sorozatát hozta a piacra. Az 
uj blokkok között különösen emlí
tést érdemelnek a bipoláris blok
kok, melyek különösen egyenáramú 
készülékekben fognak nagy mérték
ben elterjedni. Itt ugyanis nincs mód 
a polaritásra ügyelni, amennyiben a 
csatlakozó vezetéket igen gyakran 
fordítva dugják a konnektoraljba és 
ekkor a közönséges elektroíitikus 
blokkok igen gyakran tönkremen
tek.

Ugyancsak külön ki kell emel
nünk azt a legújabb típust, mely 
300 V üzemfeszültség és 6 MF ka
pacitás mellett árban azonos az el
múlt évi tipusu hasonló üzemfeszült- 
ségü 4 MF blokkal. Ez az uj típus 
különösen kisebb készülékekben van

hivatva elterjedni, ahol két ily blokk 
a hálózati zörej kiszűrését teljesen el 
tudja végezni.

Uj árjegyzékek
Lorschy Henrik uj porcellán 
világítótest árjegyzéke

Az uj árjegyzék bő választékban 
hoz mennyezeti világítókat, falika
rokat. függesztékeket, melyekből a 
legkülönbözőbb helyiségeknek meg
felelő formák könnyen kiválasztha
tók.

Az árjegyzék csinos külsőben je
lenik meg. És hogy a viszontel
adónak kényelmét szolgálja, Ízléses 
tokba helyezett, külön befűzésre 
szánt lapokból áll. így az utólagos 
változások, pótlások kénnyen csatol
hatok hozzá anélkül, hogy az átte
kinthetőség rovására esne.

Az uj ROTAND 1935 36. ár
jegyzék megjelent. 92 oldalas nagy 
terjedelme jelzi ezen, viszonteladók
nál jól bevezetett cég állandó fej
lődését.

CB telepes készülékekkel kezdő
dik ezen árjegyzék és a szebbnél 
szebb fadobozok nagy választékán 
át, felsorolását látjuk mindazon cik
keknek, amelyre ma rádióüzletnek 
csak szüksége lehet.

A  kristályoktól a legkomplikál
tabb tekercs-kit-ekig, a legkisebb 
csavartól, nagy teljesítményű dyna- 
mikusig —  minden benne van ezen 
árjegyzékben.

De teljes villamossági rész is 
kiegészíti ezen árjugyzéket.

Különös választék látható villa
mos elemekben, zseblámpatokok
ban, bakelit szerelési- és háztartási 
villamos cikkekben. (Vasalók, fő
zök, resók stb.).

A számtalan ábrával, sőt kapcso
lási rajzokkal is telitett uj ROTAND 
árjegyzék, Ízléses fedőlapja külső
leg is sokat Ígér, tartalma az Ígére
tet be is váltja.

T e k e r c s e lő
tizemhez

szükséges g é p e k ,  
szerszámok, sablonok 
és l a b o r a t ó r i u m i
m ű s z e r e k ,  elsőrangú 
gyártmányok k i t ű n ő  
á l l a p o t b a n  eladók.

Mariska Zoltán,
Vili. József körút 18

TELEFUNKEN rádió 
a lüüáietes zenei

mert a

NAUM

TELE
FUN
KEN

membrán a legmélyebb hangtól a leg
m agasabbig élethű visszaadást nyújt.

Gyártja: MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT MŰVEK VILL. R. T.
Gyengeáramú osztálya
Budapest, VI. Teréz körút 36. Telefon 24-3-98
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Rotációs anomassKaia rendszer. Pontos
kalibrációja Standard szabadalom. 

C A h a C C á f c n i l á l t r t  biztosítja rövidhullámon is a pontos 
OGUBOdGyVaiiU behangolást. Standard szabadalom.

Tökéletes fading kiegyenlítés
Teljesen automatikus hangerő szabályozás.

Pontos ABC skála könnyíti. ^

Hangszinszabályozé
Hullámkorzetmutatú készülék rövid, közép,

vagy hosszú hullámhosszon dolgozik.

T Á V K A P C S O L Ó  t késhüiék táihllíó1.   ■ ■ ki- es bekapcsolható.

S t a n d a r d  U a d io  v e z e t
KmtcU IU4. Utódai könyvnyomda Felelős szerkesztő és kiadó: Biró Károly
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