
elektrotechnikai és fémárugyár
\^ I->  T evéz-körui 26 . T e l . : 43-5-26 és 43-3-28

POLyiDOR — B R U N SW IC K  W f
vilá gm arká s gram ofonlcm ezah CLSúZZjlIQ

vezérképviselete

Szerelési anyagon, rádióaikatrészek, gramofonon, 
gramolonlemezeH, csilláron a legolcsóbb napi arban

r á d i ó  alkatrészek  
árban, minőségben  
v e z e t n e k ---------

BEITLER
SÁNDOR

FIA
Zsinór-, gomb-, 
g umi sza l ag  
és paszomány- 
áruk gyártása

BUDAPEST.
un. Kazlnc yu. 13

U] cím:
Vissza: V. Személynök utca 25.

VI. évi. 1936. iebruár hó** 2. Szám.

g y á r t m á n y o k :
Tömbkondenzátorok, 
minden kívánt feszült
ségre, fém- és karton
házban.' _ ' ‘ ",

— Uj: h e n g e re s  alakú
normál kondenzátorok. 
Minőségben változafla- 

‘ ***’ nulkiváló,árbanolcsóbb 
Hengeres alakú induk- 
cíómeuíes ko. denzá- 
torok,
normaiizalt csdfoijtalatok

[G Á R D O S  B É L A , Ú J P E S T  
[ Odmjanich u. 4. Telelőn 94-1-311

kérje árjegyzékeinkét
BARTAhTfíRw r^

PÖÜZlET'VopriflNICIHY-UJ9. FlÓtyfWT'tóKÓClI-UT.JO

IVilágítási üvegek
Villam os szerelési an yagok

Aschner György
v illa m ossá g i nagykereskedese 

a 'legolcsóbb^árukon KJ W- Podm anicxky u cca 24.
3  ^ ^ T ele fon  49-8-46

Egyesületünk szakmánk érdekében harcol
támogassa munkájában azzal, *
frogy beküldi t a g s á g i  d i j á t  Évi 42 P

zseDiantcaegok
elismerten legjoDOaK! u
nagy tengerű -  hosszú Budapest, v i .  
eiettanam kis fogyasztás l is z t  f e r e n c t é r  6. s z .
KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT! Tálalóul 14-9-93.

MÜLLER LÁSZLÓ
oki. vegyészmérnök

Telefon 36 2-20 
Alapítva h07

©

Gyártmányai:
lapos és sodrott 
cérna zsinór
lapos és sodrott 
selyemzsinór
csengőzsinór
kikészített és
méeráru
iejhallgató

zsinór
telepzsínór
•
IX és 2X

pamut
viaszhuzal

ikerhuzal

hosszíonalas
viaszhuzal

I
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TUNGSRAM

M&g&ié&edett vevő, - 
tőke, a keheAked
Adjon el vevőjének reflex SlipeP kapcsolású 

O R I O N  3 4 4 - es rádiót. Három lám pás  

rádiónál utolérhetetlen teljesítm énye és hang

minősége m egelégedett, állandó vevőkört terem t

Gyártja

MAGYAR WOLFRAMLÁMPA-GYÁR
K R E M E N E Z K Y  J Á N O S  R. T. B U D A P E S T .
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RÁDIÓ ÉS VILLANOIIÁG
A RÁDiÓ-’JILLAIYlOSSÁGI KERESKEDŐK ÉS KISIPAROSOK ORSZÁGOS EGVESÜLETE HIVATALOS LAPJA

MEGJELENIK MINDEN HÓ 10-én.

Az Egyesület tagjai díjmentesen kapjaH |
Előfizetési díj eg y  évre : P engő  4.— I  
Külföldié Dollár 1.— I

Hirdetési tarifa : '
59 "Hm széles soronként ... ar. P —.25 1 
Újdonság beiktatás darabonként ar. P 5.-- I

FŐSZERKESZTŐ : 
K A F F K A  K Á R O LY 

FELELŐS SZERéE^ZTŐ: 
BÍRÓ K Á R O LY

Csekkszán la a 
| Budapesti Iparbank r.-t.-nál IV. Eskü-tér 8

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

TELEFON 226-40.

Eltemettük Sándor Pált
ÍOIIO. február 9 -én délelőtt fél

tizenegy órakor kezdődött a Do
hány-utcai izr. templomban az a 
g; á zs: e a r á 1, mely a kereskedelem 
vezéralakját, a kereskedelem nagy 
szervezőjét és védőharcosát, az 
Omke alapítóját és harminc éven át 
elnökét elragadta tőlünk.

Sándor Pál még aktiv gabona- 
kereskedő korában, negyven éve, 
kezdte meg nagy küzdelmét a ke
reskedelem gazdasági védelmében 
és társadalmi elismeréséért. A múlt 
század végén, az akkor még telje
sen szervezetlen magyar kereskede
lem országos megszervező-ének 
szükségességet hangoztat a. mi.cl 
csak egységes szervezet képes sú
lyával gazda ági e edményeket el
érni. Az 1896 . évi, Magyarország 
ezredéves fennál ása al :almából tar
tott ke eskedelmi kongresszu on ve
tette fel, mint a kongresszus egyik 
fiatal tagja, először a kereskedő, em 
országos szerve.é é rek s.üaségesté- 
gét. 1898. és 1900-ban mind erő
sebben sürgette a kis jelentéktelen 
egyesületekben kép\ i e t ke eskede- 
lem tömörítését, majd mikor Káro

lyi Sándor gróf 1901-ben nyilvános
ságra hozta híres gönci levelét, 
melyben a kereskedelmet súlyos és 
igazságtalan vádakkal illette, az 
1902-ben Sopronban megtartott ke
reskedelmi kongresszus Sándor Pál 
elnöki előterjesztésében állást fog
lalt az Omke mega'apitása mellett, 
annak szervezeti szabályzatát elfo
gadta, a kormányhoz felterjesztette. 
-Mégis az akkori zavaros politikai 
viszonyok miatt csak 1904 . május 
22-én tartotta meg az Omke ala
kuló ülését a Pesti Vigadóban.

Sándor Pál, aki már 1901 . óta a 
főváros V. kerületének országgyű
lési képviselője volt, nemcsak a 
parlamentben, hanem az elnöklete 
alatt álló Omke hatalmas szerveze
tével, és a sajtón keresztül is állan
dóan a kereskedelem igazáért küz
dött, majd mikor az 4918. évi for
radalom addigi munkakörét a vil- 
lamosvasutak városi kezelésbe vé
telével nagy mértékben redukálni 
kenyszeritette —  csaknem teljes 
munkaerejét a köz szolgálatába ál
lította.

Kiváló szónok volt. A parlament

ben mégis ritkán szólalt fel, csak 
akkor, amikor volt mondani valója 
és akkor okfejtése meggyőző volt. 
meggyőző volt akkor is, mikor az 
ellentábor po.i.ikai okokból nem is
merte el az általa képviselt álláspont 
igazságát. Meggyő ö lé ééit mindig 
sirtra szállt nem törődve személyes 
érdekeivel sem. Közvetlenül a forra
dalmak lezajlása után, mikor a leg
erősebb volt a zsidó és kereskede
lem ellenes hangulat, amikor egy 
bátran kimondott szónak gyakran 
személyes biztonságá.a lehelettek 
volna szomorú következményei, ak
kor állt fel a parlamentben és vet
te védelmébe úgy a zsidóságot, mint 
a kereskedőtársadalmat. Olyankor 
emelt szót kartársai érdekében, mi
kor azt nemcsak előtte nem merte 
megtenni senkisem, de még köve
tője sem akadt.

Küzdelmében fáradhatatlan volt. 
Az utolsó esztendőben, mikor be
tegsége miatt elnöki teendőit nem 
tudta minden akadály nélkül teljesí
teni az Omke elnöki tanácsát, vagy 
vezetőit lakására kérte, hogy meg
beszélhessék a legsürgősebb teendő
ket.

76 éves korában még mindig fia- 
ta'os harcikészséggel hunyt el. Em
lékét az önérzetes kereskedő társa
dalom meg fogja ő.izni.

Rotand Reflektor, uj, állomásneves sikskála (6 X 10 cm) RKH. Kis méret, kitűnő technikai megoldás,
olcsó á r !

Rotand Tricolor Novo, uj, egybeszerelt, háromszinváltásu, osztott világitásu nagy állomássikskála, 
komoly szupergépekhez.

Rotand Mikro Trolitul, a veszteségmentes 500 cm-es olcsó hangolókondenzátor.
Rotand Mikro Duplex, autómat kus visszacsatoló-forgó, —  egyszeri beállítással, begerjedés- és 

füttymentes tökéletes visszacsatolást biztosit.
Rotand hullámváltók, Idea! és Kombinált kivitelben. (Ideál 4 , de 6 fordulatra is.)
Rotand, Helios, King, Always, Amrad, Orion. Philips, Reductor, Standard stb. alkatrészek.

« v. á. gramofonmotor néhány nap múlva már szállítható,
i  6 r p 6 t U U l l l y  SL  t O K 0 l 6 l 6 S  Az összes szerelési anyagok és villamossági cikkek a

legelőnyösebben.
R O T T E R  L Ó R A N D  R o ta n d  R á d ió  R r k ó c z i  ut 7 3 . T e l e f o n  3 5 - 8 - 2 2
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A rád iókészü lékek  m inőségi m egítélése számokban
K a f f k a  K á r o ly  gépészmérnök, törvényszéki hites rádiószakértőIrta :

A hangszóró által szolgáltatott 
hangenergia főleg két tényező függ
vénye: 1. A  rádiókészülék által vett 
állomás térerőssége. 2. A készülék 
erősítése (érzékenysége) a vett állo
más hullámhosszán.

A készülék érzékenységét (erősí
tését) bizonyos meghatározott állo
más vételénél egy alkalommal ál
landónak tekinthetjük, mert am' 
ezeket a tényezőket befolyásolja 

elsősorban a csövek elhasználó
dása —  az egy-két órai vétel alatt 
a legpontosabb műszerekkel sem 
mutatható ki.

A vett állomás térerőssége vi
szont, különösen, ha távoli állomást 
veszünk, —  igen nagy határok kö
zött változik, amely változás igen 
gyakran periodikusan ismétlődik 
(fading).

NORRIS
UNIVERSÁL
hullámátkapcsolót

használjon, mert 
üzembiztos,
leghosszabb élettartamú, 
érintkező lemez kapacitása 
legkisebb (cca 01 cni) 
Átmenő tengely, tellát a készü
lék bármely helyen, közvetlenül 
a tekercs alatt is elhelyezhető.

Uj típus m ár kapható!
5  é v i  g a r a n c i a

Hratochuflll Albert me-mm rsai
VI. R.vay-ucca 6. Telelőn 17-0-35

tüneményt fadingjelenség- 
nek nevezzük. A fading tudvalevő
leg igen kellemetlen tünemény, mi
vel az elhalkulás gyakran oly nagy 
mértékű, hogy a vétel élvezhetet
len, sőt az is előfordul gyakran, 
hogy halk periódusokban a térerős
ség leszáll zérusra és igy a vétel tel
jesen kimarad.

Elsősorban tehát a fading kelle
metlen hatásának megszüntetésére, 
vagy legalább is csökkentésére szol
gál az automatikus hangerőszabá
lyozás, melynek az a lényege, hogy 
a készülék —  bizonyos határok kö
zött —  a veendő állomás térerőssé
gétől függetlenül állandó hangener
giát nyújt.

Ennek megvilágítására példaké
pen tegyük fel. hogy a vizsgálandó 
készülék érzékenysége 20 ji.V, ak
kor egy 20 uV térerősségü állo
más vételénél a hangszóró-energia 
50 mW kellene, hogy legyen, ez 
még gyenge hangszóróvétel. Más 
szóval a készülék érzékenységénél 
kisebb térerősségü állomás vételénél 
a hangszórócső kisebb energiát ad 
ki a fent meghatározottnál, —  na
gyobb térerősségü állomás vételénél 
viszont 50  mW-nál nagyobb cner 
giát ad le. így a különböző tércrős 
ségü állomások a leghalkabb 

alig észlelhető hangtól olyan nagy 
hangerőig jelentkeznek, hogy azok 
nagy hangenergiáját a végerősitő- 
cső már torzitatlanul nem tudja fel
dolgozni.

Mielőtt a megoldás módozataival 
foglalkoznánk, nézzük meg, hogy 
általában mit lehet és lenne cél
szerű ebben az irányban elérni.

Ha tehát egy készülék érzékeny
sége 20 uA és a vett adóállomás 
térerőssége ennél kisebb, akkor sem
miféle módon sem tudjuk elérni az 
50  mW minimális hangenergiát.

Az automatikus hangerőszabályo
zás feladata ezért csak az lehet, 
hogy minden olyan állomást, mely
nek térerőssége a készülék érzé
kenysége fölött van, oly mértékben 
erősítsen, hogy a kimenő (hangj

energia 50 mW legyen. Vagy mi
vel az 50 mW hangenergia igen 
kicsin)', rendszerint úgy szokták 
méretezni a készüléket (normális 
szobahasználatra), hogy a hang
energia 1 3 Watt legyen. Termé
szetes viszont ebben az esetben, 
hogy a készülék önműködő hang
erőszabályozása nem fog ilyenkor 
egészen az érzékenység nívójáig le- 
szállni, hanem annál lényegesen 
magasabban kezdődik.

De ez nem is baj, mert az érzé
kenységről Írott cikkemben már 
megemlítettem, hogy az érzékeny
ség alsó határát nem technikai okok 
szabják meg, hanem egyrészt a 
légköri zörejek, a zörejnivó, más
részt a végerősitőcső és hangszóró 
szerkezete, mely csak egy meghatá
rozott maximális energiát tud torzi
tatlanul feldolgozni.

így tehát az önműködő szabá
lyozás nem az érzékenység alsó ha
táránál kezdődik, hanem annál jó
val magasabban, általában 50— 100 
pV-nál, ott, ahol a készülék erősí
tése már elérte a torzítás határát. 
Ennek következtében az önműködő 
hangerőszabályozást oly módon kell 
beállítani, hogy amint egy olyan 
állomásra hangolunk, melynek tér
erőssége azon a határon felül van, 
amelyet a készülék még torzitatla
nul tud visszaadni, úgy ez a készü
lék érzékenységét (erősítését) oly 
mértékben rontsa el, hogy torzítás 
ne állhasson elő.

Ez azt jelenti, hogy a kisebb tér- 
intenzitásu állomások ilyen szabá
lyozóval ellátott készülékben is fa
ding jelenség kíséretében jelentkez
nek, mert az automatikus hangerő
szabályozás csak olyan állomások 
vételénél működik, amelyik már 
különben is —  nagy térerősségük
nél fogva - jól vehető állomások.

Valamely rádiókészülék hangerő
szabályozását tehát két adattal lehet 
jellemezni: 1. hány mikrovolt tér
erősségnél kezd működni a szabá
lyozás, 2. milyen nagy ingadozá
sokat képes a szabályozás kiegyen
líteni.

uaitoaramu voltmérő eiötet í s r s m k s
beépített són tökkel es előtétéi lenal. ások kai 2 50 250 m A és 
5 -5 0  5| 0 V mérési határokkal készül, vagy bármely más mű
szerhez. Kerjen ismertetőt.

Láng Tibcr Népszínház-utca
Telelőn : 43-5 48.

21.

ötödik közlemény: Az önmíiKödö lungeröszabalyozás
Ezt a
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A megbízható kereskedő
Bornemissza Géza iparügyi mi

niszter az ipartörvény novelláját ké
szíti elő. Az Ipartörvény módosítá
sára az iparostársadalom kényszeri - 
tette a minisztériumot. Mint ismere
tes, több ipari érdekképviselet fel
szólalt abban az irányban, hogy a 
kereskedőnek ne legyen joga saját 
foglalkozása körébe eső megrende
léseket felvenni. (47 . §.)

Az uj törvénytervezet elkészült. 
Az érdekképviseleteknek a minisz
ter még nem küldte ugyan meg, 
mégis egyes részletei kiszivárogtak. 
Különös kavarodást keltett a tör
vénytervezet 19. §-a, mely szerint a 
megbízhatatlan kereskedőtől, vagy 
i] a o tói ipavigaeolványát, vagy ipar- 
engedélyét közigazgatási utón meg 
lehet vonni.

Amennyiben ebből a 19. §-ból 
törvény lenne és pedig olyan for
mában, mint amilyent az első kiszi

várgott hírek jeleztek, amikor is 
nem volt meghatározva pontosan, 
hogy mi a megbízhatatlanság meg- 
állapithatásának feltétele, minden
kire rá lehetett volna fogni, hogy 
megbízhatatlan, -  a törvényt poli
tikai célok szolgálatába lehetett 
volna állítani.

Bornemissza Géza miniszter az 
utolsó napokban nyilatkozatokat 
tett, melyek a felkavart hullámokat 
lecsillapították. A  miniszter kijelen
tései szerint a törvény pontosan kö
rül fogja Írni, hogy mikor lehet egy 
kereskedőt, vagy iparost megbízha
tatlannak tekinteni. Megnyugtató, 
hogy a megbízhatatlanság krité
riuma az államellenes, vagy nyere
ségvágyból elkövetett, vagy szem
érem elleni bűntett. Ez is csak ak
kor, ha három éven belül több Íz
ben bírói Ítélet állapította meg, mely 
a bűntettet szabadságvesztéssel súj
totta.

Önműködő hangerőszabályozást 
általában csak 3 csövesnél nagyobb 
készülékbe szokás beépíteni. A sza
bályozás határa a készülék nagysá
gáitól függően 1U00— 10.000-szeres. 
Vagyis azokat az állomásokat, mé
hek térintenzitása 50— 100 jiV-nál 
nagyobb, de 0.1 1 voltnál kisebb,
egyenlő hangerővel hozza, függetle
nül attól, hogy a térintenzitás nagy
ságát a közvetlen kisugárzás, vagy 
a fadingjelenség állítja be.

Most még néhány szót arról, ho
gyan oldják meg az önműködő 
hangerőszabályozást.

Tudjuk, hogy az u. n. exponen
ciális karakterisztikájú (változó erő
sítésű) csövek erősítésének mértéke, 
vagy ami azonos, meredeksége az 
előfeszültségtől függ. A Tungsram 
l'AI'3  meredeksége például 3 V- 

nál 1.8 és — 55 V-nál pedig kisebb, 
mint 0 .002 . Meredeksége tehát 
1:1000 változtatható, mely válto
zásból gyakorlati’ag legfeljebb 1:100 
változtatás használható ki. Ha tehát 
el tudjuk azt érni, hogy nagyobb 
térerősség mellett a készülékben 
lévő ilyen csövek negatív előfeszült- 
sége önmüködőleg nagyobb legyen, 
akkor ennek az lesz a következ
ménye, hogy amely állomás na
gyobb erővel jön be, azt a készü
lék kevésbé erősiti, mint a gyen
gébb állomásokat, vagyis meg
adott határok között minden ál
lomást egyenlő hangerővel ad visz- 
sza. Így a fadingingadozásokat a 
hangszóróban nem észlelhetjük.

Az önműködő hangerőszabályozás 
mértéke attól függ, hogy hány vál

tozó erősítésű csövet alkalmazunk. 
Szokás a bemenő cső, a középfrek- 
venciaerősitő és újabban a hang- 
frekvenciaerősitő cső előfeszültségét 
is önműködően szabályoztatok Oly 
készülékkel, melyben három cső 
végzi a szabályozást, el tudjuk érni 
a legnagyobb határok közötti ön
működő hangerőszabályozást.

A gy akorlati kivitel általában oly
módon történik, hogy demodulátor- 
nak (detektor) kétanódos diódát al
kalmazunk. A dióda tulajdonsága, 
mint ismeretes, az, hogy csak egy 
irányban engedi át az áramot (az 
elektronok a pozitív töltésű anód 
felé repülnek). A  kellő módon fel
erősített bejövő elektromos rezgé
seket ezért a dióda katódjára és 
anódjára vezetjük. Mikor az anód 
pozitív töltést kap, akkor megindul 
az elektronáram, mikor pedig a ka- 
tód kapja a pozitív töltést, akkor az 
elektronáram megszakad. Így jön- 
létre az egyenirányitás (demodulá- 
lás). a hangfrekvenciás áram elvá
lasztása a hordozó hullámtól. Ha 
már most a készülékbe olyan dió
dát alkalmazunk, melynek két anód- 
ja van és az egyiknek cca —  4 Volt 
előfeszültséget adunk, akkor az 
egyik anódon mindig létrejön az 
egyenirányitás. A  má-ikon azonban 
csak akkor, ha a felerősített rezgé
sek ingadozásai a 4 Voltot megha
ladják. (Az anód 4 Volt töltésű, 
ha a ráadott feszültség nagyobb, 
mint 4 Volt, mondjuk ü Volt, akkor 
az anód 6—4 =  2 Volt v feszült
séget kap a kátédhoz képest.) A 
további megoldás már igen egy

szerű. A második anódáramot egy 
feszültségejtő ellenálláson vezetjük 
keresztül és ezen az ellenálláson lét
rejött feszültségesést használjuk fel 
a változó erősítésű csövek előfe- 
szültségének beállítására. Ha az ál
lomás erős, akkor a diódát nagy 
feszültségingadozások érik, igy nagy 
anódáram folyik a feszültségejtő el
lenálláson keresztül, mivel viszont 
az ellenállás két szélső pontja között 
előálló feszültségkülönbség az ellen
állás és a rajta keresztülfolyó áram 
szorzata (V =  ir), ezért az erős ál
lomás nagy feszültségesést idéz elő, 
tehát nagy előfeszültséget ad a csö
veknek, ezeknek pedig nagy elő- 
feszültség mellett kicsiny az erősí
tésük.

Az ismertetett megoldást, mikor 
az önműködő hangerőszabályozás 
csak egy bizonyos térintenzitáson fe
lül kezdődik, késleltetett hangerő- 
szabályozásnak nevezzük.

Kalkuláljon!
megelégedett veuo, több haszon

* anódtelep, zseblámpa- 
elem, zseblámpahüvely 
és zseblámpaizzó.

Oroszlán- és Dura-elemek
igen olcsó árban.

HIRSCHL és Tsa galuánelemgyár
VI. székely Bertalan u. 11. Telelőn: 22-6-44.

csilláron 
áiiú lámpán

'  modern fali Karon 
mennyezet világítók 

Éjjeliszekrény lámpák
D Ú S  VÁLASZTÉKBAN  

LEGOLCSÓBB 
VISZONTELADÓI ARAKON 

RAKTÁRRÓL SZALUT

Bányai István
un. Thököly ut 22. Tel. 36-0-37

m e l l e t t
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A rádiószezún sikere: Az uj modernizált rádíccsövek
A normalizált csősorozatok fogla- 

latbekö'.éseinek könnyű megjegyzé-
Az uj »T« csövek, mint az el

mondottakból kitűnik, nem jelente
nek ugyan alapvető rádiótechnikai 
újdonságokat, de annál inkább kép
viselik a modern cső kiforrott, a 
gya'orlat i mélyeinek tökéletesen 
megfelelő megoldd át. Felépítésük 
elektromos és mechanikai szempont
ból egya ánt ki gyensu'yozott, a 
szórásviszonyok gyakorlati ag elha
nyagolhatók anélkül, hogy átlagos 
teljesítményben engedmények vál
tak volna szükségessé. A mindjob
ban terjedő rövidhullámú rádiózás 
(távolba'á.ás, tengerentúli vétel stb.) 
tekintetében különösen nagy elő
nyöket biztosítanak a kis belső ku
páéi.ássál dolgozó T c.-.őszériák és 
lecsökkcntett külső méreteik révén 
lényeges hely inogtak.irhást is jelen
tenek. Egészen bizonyos, hogy a 
rádiópiac által oly régen várt egész- 
ségc cbb viszonyok megteremtése az 
uj T csőszériák által tett kezdemé
nyező lépés után most már élénk 
tempóban fog elindulni a megvaló
sulás felé.

Az uj normalizált csőszériák ren
deltetésük szerint az alábbi táblázat
ban foglalhatók össze:

V 1 tóára mu Univerzális Tokpes
fomzat soro/a ' O p i Z i l t
(4 Volt) (200 m A) (2 Volt)

Októda TAK2 T C K i TKK2
Nagyfr. pentóda TAF7 TCF7 TKF4
Exp. pentóda TAF3 TCF3 TKF3
Kettős dióda TAB2 TCB2 _
Kel öt Öltői- tisdl — TKBC1
ti,Pisili tinlötli TAL1 TCL2 TKLI
Híg tösi'ő pen ódi TAL2 — TKL2
Trióda TAC2 TCC2 TKC1
Egyfázisuegyenirj'iybé — TCY1 —

Hifiiül tgxnirá'ji'l TAZ1 TCY2 —

B-oszt. végcső — — TKDD1

K A FFK A  és UIAGNER

I V. Szemé'ynök utca z5 
Teli fonnám 2 2 -6 -4 0

rádió-laboratorium ti 
budapesti kir. törvény

ig  székek hites szakértő
jének vezetese alatt

Speciális cáiu
rádiók építése, bemérési

Szuperkitteh
ö s s z e h a n g o l á s a

U niverzális
s z u p e r e k  ■

sere jól beválik az itt leirt emlékez
tető fogás:

fi.ábra. Az uj 8 lantéi ás . söfugltl .t bekötése. 
K =  kitód, ff - a tűtö-zal 2 vége. m 
nietull záció (fémezés), a =  anód Gi =  
árnyékoló rács, üneg- . neg tiv eIöf ■ zU.t- 
segü rács, g=egyeb rács, gv=vezérlő rács.

Gondoljunk a következő furcsa 
szóképre: t.kefzmag ; önmagában 
értelmetlen szó, de -magja : a meg
oldásnak. Ugyanis: nézzük az ábra 
betűjelzéseit a k« betűtől kiindulva 
az óramutató já.á ár.ak értelmében. 
Az első 6 betű ossz. olvasva kiadja 
a »kefemag:< szóképet Most mái 
csupán az egyes r á c t o l t  bekötéseit 
kell megállapítani, ami igv történ
het :

\ ku] óla tetején 1.- ő í i ssapká- 
hoz mindig a vezérlőrács iGvezér- 
lő i csatlakozik. Triódánál tehát az

lila: Fehér Isfván oki gépészmérnök
egyetlen rács, nagy'rekvenciás pen- 
tódáknál az első rács, októdánál t 
4-ik rétes stb. Ha nincs rácssapka 
mint pl. a T.M.t-néli. a vezérlő 

rács kivezetés.' termé -zete en a fog- 
lala on van és pedig i Giieg jelzésű 
érintkező. A vezérlőrács t. i. mindig 
valamilyen negatív előfeszültséget 
kap a készülékben. Felső rácssap
kás csőnél a Gncg jelzésű érint
kező vaké (nem csatlakozik liozzá 
semmi éle vezeték).

A »Gá« jelzésű érintkező köz
vetlenül az anódérintkező után kö- 
vetkezik árnvé olá rács bekötést 
jelez. Az anó.lát árnyékolnunk kell 
többrácros csöveknél az egyéb elek
tródáktól. Természetes tehát, bogi 
az árnyékoló rács érintkezője rög
tön az anód után következik. Ide 
van kötve az oktIdánál:

A 3-ik és 5-ik rács (a hatodik 
rács a csövön belül a kátédhoz van 
kötve).

A triódánál: természet tsen üres, a 
pentódáknál: a 2-ik rács ia j-ik a 
csövön belül a kátédhoz van kötve) 
stb.

A g« jelzésű érintkező a meg
maradt rács be tölcsére szolgál. Ez
pedig az októdánál a 2-ik rács. 
Egy ébként ü esen marad, kivéve az 
u. n. szlmmetri ,us kettős rendszerű 
csöveket, mint pl. a Ii-oszt végerő 
sitőcső iTKltD i ) vagy a feszült
ségkettőző cső TCYe). E két utób
bi típus bekötését az alábbi ábrák 
mutatják:

.... . ? '  ábra- A Tungsram feszültségkettózó cső (TCYá) működési mí I ,,
Váltóáram esetín az egyik félperiódusban C, tankkondenzátor........ lásik félperi
dúsban a c 2 tankkonden/u ur töltődik fel a szaggatott nyilas vonalkázás értelmi 
ben A sorbakapcst.lt tankkondenzátorok a ~ és pontok között a hálózati f. 

szükség kétszeresét szolgáltatják.

A nem fémezett csöveknél az 
jelzésű érintkező vak .

ni A  közvetlen fűtésű csöveknél 
k« jelzésű érintkező »vak«.
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A pásta a rádióért
Február lö-ére magához kérte a 

posta vezérigazgatója a sajtó kép
viselőit, hogy ismertethesse a rá
dióval kapcsolatos elmúlt évi mű
ködését és megbeszélje a rádiósajtó 
vezetőivel a jövőre előirányzott te
endőit.

Az elnöki széket Tersztyánszky 
Ákos államtitkár vezérigazgató töl
tötte be, a sajtó részéről elhangzott 
kritikára és javaslatokra Véghely 
Dezső, a vezérigazgató helyettese 
reflektált.

Tersztyánszky vezé. igazgató első
sorban a posta propaganda tevé
kenységét ismertette. Az előfizetők 
száma 352 .907 , az elmúlt évi 
345 .566 -tal szemben, a szaporodás 
tehát hét és fél ezer egy év alatt. Ha 
tekintetbe vesszük, miszerint a jubi
leumi három havi díjkedvezmény 
ideje alatt 13 ezer uj előfizető je
lentkezett, akkor megállapíthatjuk, 
hogy c kedvezmény nélkül az elő
fizetők száma. Ira nem is csökkent 
volna (számosán jelentkeztek volna 
kedvezmény nélkül is), mindeneset
re nem emelkedett volna. Megálla
pítható tehát e tényből, hogy az elő
fizetési dijak leszállítása az előfize
tők számának szaporodá ával járna.

F tényt a vezérigazgató elismerte 
és kilátásba helyezte, hogy ameny- 
nyiben az elektrifikált vidékeken 
(í 00 7 község) a legközelebbi idő
ben újra kezdődő propaganda kellő 
eredményt ér el és ez a vidék telítve 
lesz rádióelőfizetőkkel, akkor fog
nak csak teljes erővel a nem elek
trifikált községek igénytelenebb 
néprétegének beszervező-éhez és ak
kor szóba jöhet az előfizetési dij 
leszállítása. Ezekben a nem elektri- 
fikált községekben a rádió propagá
lására a vonalfelvigyázókat és a te
lefonműszerészeket szakembere
ket fogják felhasználni, akik
olyan helyeken, ahol nincs hivatás- 
szerű szakember a rádióelöfizctok 
műszaki tanácsadói lesznek.

Az elmúlt évben a posta nagy 
munkát végzett. Budapest t a'i.l.tén 
összeiratta név, cim és foglalkozás 
szerint azokat, akik még nem rá 
dicelőLzctők és anyagi Körűimé

nyeiknél fogva rádicelőfizetők lehet
nének. A folyó évben ugyanezt 
megteszik vidéken is. Így a postá
nak tiszta képe lesz azokról, akiket 
a közel jövőben meg kell rádióelő
fizetőknek akvirálni és ezek megak- 
virálására fogják a posta műszaki 
személyzetét igénybe venni.*

A rádióautó propaganda útját át
szervezik. Eddig az autó egy pár 
percet időzött egy-egy községben, a 
tapasztalat szerint nem nagy ered
ménnyel. A folyó évben a rádióautó 
minden községben egy napot fog 
időzni, az autó megjelenését rádió
nappá fejlesztik ki, előadást tarta
nak, szórakozást nyújtanak. (így a 
közeli város rádiókereskedői ugyan
akkor akvizíciót kísérelhetnek meg. 
Az autó útját állandóan közölni fog
juk.) Akik a propaganda autónál je
lentkeznek, mint uj rádióelőfizetők, 
továbbra is egy havi dijelengedés- 
ben részesülnek.

A posta a íádió gyorsabb elterje
dése érdekében műszaki személyze
tével olcsó és jó hátózati és telepes 
készüléket dolgoztat ki és a model
leket a gyárak rendelkezésére fog
ják bocsátani.

A ve é igazgató kijelentette, hogy 
1036-bán feltétlenül m:g entíezik a 
rádióhetet, akár lesz televízió, akár 
nem.

Jelenleg egy háromtagú műszaki 
bizottság Angliában, Hollandiában 
és Franciaországban tanulmányozza 
a távolbalátás mai lehetőségeit, 
megérkezésük után fognak arról 
dönteni, hogy a televízió ügyében 
milyen álláspontot foglaljanak el.

Budapest 11. műsorának megin
dítása idején csaknem az összes

■  Egyesületünk ez ügyben előterjesz
tést tesz a napokban a postán, melyben 
kérni fogja, hogy az Így összegyűjtött 
címeket bocsássa Egyesületünk rendelke
zésére, mivel a propagandához a rádió- 
kereskedő mégis csak jobban ért. mint a 
telefonműszerész és akinek a rádiókeres
kedő eladott rádiókészüléket, az úgyis 
automatikusan rádiúeiófizctővé válik. Hisz- 
szük, hogy közbenjárásunk eredmépyes 
lesz.

Becserélt márkás rádiók , ,  „  .  „  „
standard superrex,Super35. Voltohm 2+1 
Philips OKtúda,standard 3 A stb-ráaiók

viszonteladóKnak meglepően kedvező, leszállított árakon.
W A W r V D T M  r .  t. B u d a p e s t ,  IV . V á c i ucc-a  23 

n l i U J t t v l i n  *  T e le f o n  : 8 8 -4 -6 4  és 8 3 -3 -0 9

KÉRJEN AJÁNLATOT

szaklapok támadták a postát a 840 
m-es hullámhossz miatt. Azt hozták 
fel okul, hogy a rádiókészülékek 
10 20«/o-a vesz csak 600— 1000
m. között. Egyetlen lap a RÉV volt, 
amely részben a rádi ipar érdeké
ben (átalakítási munkáatok), rész
ben mü za i szempontból a 800 m- 
es huliámhostz mellett fogla t állást. 
A posta a 120 KW-os adóállomás 
térerősségének felmérése után a 20 
KW-osét is felmérte, a számításokat 
most eszközük és az eddigi adatok
ból már előre lehet következtetni, a 
két állomás íadingzőnája csaknem 
egybe esik. Tehát ahol a 120 KW- 
ost jól lehet venni, ugyanott a 20 
KW-os is vehető, tehát vétel szem
pontjából ha nem is minőségileg, 
de a lehetőség szempontjából —  a 
két állomás egyenrangú.

Megtudtuk, hogy a 120 KW-os 
végerősítő csöveit kivéve az összes 
működésben lévő adócsövek hazai 
származásúak és tárgyalások foly
nak abban az irányban is, hogy a 
legnagyobb csövekét is ezentúl itt
hon állítsák elő. Ha valamely ik cső 
felmondaná a szolgálatot és kül
földről a hazai gyártás megindí
tása előtt — nem tudnók pó
tolni. akkor is ma már meg van 
annak a lehetősége, hogy 30 KW- 
tal dolgozhasson.

D I T M A R
elektrolitikus kondenzátorai

nedves és száraz kivitelben 
árban és minőségben

v e z e t n e k
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Érintés elleni védekezés a’acscny fes7Íilfsé£>ü berendezésekben
Irta : Wahl Víkfor oki gépészmérnök

ad d) Nemcsak a nullvezető tul- 
terbelése. vagv a mülvezető és a 
fázisvezető záHata idézhet elő ve 
szék es é-iot’-r -é i f^szíPt^éeet, ha 
nem ee\ ik fázisvezető földzárlata is 
Ha a fázisvezetőnek földzárlata van 
akkor a földe't nu'lvezető a földeié 
sen keresztül magasabb feszültség 
alá kenik Ennélfogva —  mint mái 
emlitettem —  a nu'lvezető földeléséi 
uarv kellene méretezni, hogy ily 
földzá-'at esetén se á'lhasson elő 
40 Vo'tnál magasabb feszültség 
Amint azonban az előzőkben mái 
láttuk, ennek a feltételnek a gva 
kő-latban majdnem lehetetlen ele 
get tenni.

A nu'h'ezetés s-akadá-a, kü’önö- 
sen h á ’i csatlakozásoknál, a lehető
ségek hatá-án belül van, hiszen pl 
egv összekötőkapocs is könnyen 
meglazulhat. A  null- és fázisvezető 
vé’et’en. vagv hanyagságból eredő 
felcseré’ése házi csatlakozásoknál 
vagv belső berendezéseknél a leg
súlyosabb következményeket von-

KEMÉNV BERNÓT
uiiiamossági nagykereskedő
BUDAPEST, “ ; 2:
UH.. R9TTEN3ILLER - UTCA 54.
Olcsó árak. S zo l id  k i s z o l g á lá s

NIFE Akkumulátorgyár és 
Villamossági r. t.

központi iroda:
Budapest. IV. Kossuth Lajos u. 4.
Telefon 89-1-16. 89-1-46

akkumulátorok 
szárazelemen 
Kisfeszültségű izzók

Lux és Sajó szárazelemek 
Quick kisfeszültségű izzűk

LAUB elektromosgyár 
az 19 3 5. évben 
837 drb elektró- 
motort, dynamó- 
gépet és áramát

alakítót gyártott, összesen 15 74 
KW teljesítménnyel. Az idegen 
gyártmányú, javitott, á tekercselt 
gépek száma 258 drb 1430 KW 
összes teljesítménnyel. Az 1936. 
évben 1250 drb elektromos gép 
gyártása van tervbe véve.

hatja maga után, mivel ekkor a föl
delt nullvezetőhöz kapcsolt összes 
tárgyak teljes feszültség alá kerül
nek. Hogy egv ilyen elnézés esetén 
a kérdéses szakasz elé szerelt bizto
sítók egyáltalán, vagy elég gyorsan 
reagálnak-e, teljesen a viszonyoktól 
függ. azonban —- a tapasztalat sze
rint —  a baleset legtöbbször bekö
vetkezik.

Az eddig említett védelmi módok 
közül a földelés, ill. a nullvezető 
földe'ése tehát nem igen nyújtanak 
védelmet veszélyes érintkezési fe
szültségekkel szemben; a szigetelés 
és a kisfeszültség alkalmazása vi
szont korlátozva van és csak bizo
nyos előfeltételek mellett megbíz
hatók. Ezzel szemben a védőkap- 
cso'ás minden mellékkörülménytől 
függetlenül a veszélyeztetett sza
kaszt. ha abban a megengedettnél 
nagyobb feszültség lép fel, a háló
zatról önműködően lekapcsolja.

A védőkaocsolás elvét legjobban 
annak eredeti rajzából érthetjük 
meg:

Cm — elektromágnes, Sf=segédgeszüttség 
Éf =  érintkezési feszültség. r

A védendő rész az ábrán acélpón 
célcső, melybe egv váltakozó árami 
rendszer három fázisvezetője ét 
nullvezetője van behúzva. Ha a; 
acélpáncélköpeny az egyik fázisve 
zetővel érintkezésbe jutna, akkor a 
páncélköpeny és a föld közt bizo 
nyos feszültség áll elő. melynek 
nagysága a hiba mértékétől függ 
Ha az érintkezési feszültség 40 V. 
nál nagyobb, a szerkezetnek a hiba 
szakaszt a hálózatról önmüködőer 
le kell kapcsolnia. Ezt a védőkap 
csokissal érhetjük el. melynek lé 
nyeges alkatrészei a védővezeték, a 
hibaáramtekercs és a segédföldelés 
A védendő részt tehát a védőveze 
ték utján a hibatekercs egyik végé
vel, mig e tekercs másik végét a

segédföldc'éssel kötjük össze. A hi- 
baáramteVercs egv e'e' tromágneses 
kanc-olót hoz működésbe, mihelyt 
az áramerősség —  a hibaáram - 
egv bizonyos énéket elér. Ez az ér
ték az é-intke’é i feszü’tség nagysá
gához igazodik, melyet nem szabad 
túllépnie.

A leglényegesebb a berendezés 
működésében, hogy az teljesen füg
getlen a földelés változó ellenállá
sától és azonkívül egészen olcsó, 
egyszerű földelést (pl. csövet) lehet 
e célra alkalmazni.

Ezt a függetlenbést pedig úgy 
ériük el. bogi' a hibaáramtekercs 
ellenállását nagyra választjuk, pl. 
1600 ohmra. A kioldómágncs ugv 
van beállítva, hogv az 0.01 A.-né! 
kiold. Akkor a tekercs kiold, ha a 
segédföldelés ellenállása
~ \  ohm 167il V O02 =■ 32 V. 
*10 „ i^ io y o  02 — 32 2 V. 
100 ]7 ro y o o 2  — *>4 V.
400 2000X0-02 =; 40 V.

Tehát amint lán'uk. a segédföl- 
i'e’é b eV vá  a e é zen 'é végtelen 
és m ér kedvezőtlen énék esetén is 
jél működik, ha a kioldó áramerős
séget helyesen vá'asztotuk meg.

Azt is látiuk továbbá, hogv a vé- 
döknncsolásnál is földelünk, de ez a 
földe'és a régebbitől abban külön
bözik, hogv a régi földelésnél a 
lehct-. t'enséggel ha*á-os kicsi átme
neti ellenállásokat kel'ett volna elő- 
állitani. bogi ,az helyesen működ
jék, mig a védőkapcsolás segédföl
delésénél teljesen szabad kezünk 
var A földelésre ez esetben teliesen 
megfelel 2 mm. vastag. 0.25 m2 fe
lületit földelő lemez 20 4 mm. rá- 
szegecselt la"osvas csatlakozással, 
mehet élére állitva a földbe sülyesz- 
tünk, tehát ,a legegyszerűbb és olcsó 
földelés.

Ha a védőkapcsolás lényegét és 
hatását meg akarjuk érteni, akkor 
egy régebbi módszer szerint készí
tett berendezésre kell gondolni, pl. 
a szerelés falon kívül fektetett óno
zott szigetelőcsőben, a nullvezető, 
vagy egy mácik vezető egyál
talán nincs földelve. Ezen berende
zésben védőkapcsolás beépítésére 
nem kell irtást tennünk, mint a házi- 
csatlakozószekrény mögé az előb
biekben leirt bibaáramtekerccsel 
bíró ka|)csolót felszerelni és ezen 
hibaáramtekercstől kiindulva, a szi
getelőcső mellett a falon egy pl 
4 m2 csupasz rézhuzalt fektetni és 
pedig mindenütt a vezeték nyo-
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mán, a számlálón keresztül egészen 
a legutolsó berendezési tárgyhoz. 
Ezen védővezetéknek sehol sem sza
bad megszakadnia és igy arra min
den egyes fogyasztó, kapcsoló, fali 
csatlakozó könnyen rákapcsolható, 
úgy, hogy minden tárgy be van 
vonva a védelembe, tekintet nélkül 
arra, hogy a M. E. E. előirása 3. 
§-ában körülirt veszélyeztetés fenn- 
áll-e.

Az igy felszerelt védővezeték nem 
felelne meg teljesen a céljának, azaz 
nem minden hibaáramra reagálna, 
mely valamely okból a szigetelőcső
ből kilép. A védővezeték csak ak
kor teljesiti a feladatát, ha az ösz- 
szes áram- és feszültségvezető ve
zetékek és berendezési tárgyak egy 
tökéletesen összefüggő fémburkolat
tal vannak körülvéve, mely egyúttal 
védővezeték gyanánt is szolgál. Uj 
berendezéseknél tehát csak olyan 
szerelési mód jöhet szóba, melynél 
a védőhuzal a vezetéket körülvevő 
burko'attal szo:os érintkezésben van, 
vagy amelynél maga a fémburkolat 
szolgál védővezeték gyanánt.

A  védőkapcsolásnak, hogy az tel
jesen üzembiztos legyen, három egy
szerű feltételnek kell eleget tennie, 
melyeket nagyon egyszerűen lehet 
ellenőrizni.

Az első feltétel, hogy a fellépő 
hibaáramnál a kapcsoló feltétlenül 
kioldjon. Ennek ellenőrzésére ma
gára a kapcsolóra egy nyomógomb 
van felszerelve, melynek megnyo
mása által egv nagy e’L-nálláson ke
resztül egyik fázisban zárlatot lehet 
előidézni. Ha a gombnyomásra a 
kapcsoló működik, akkor meggyő
ződtünk arról, hogy úgy a kap 
csoló, mint a segédföidelés teljesen 
rendben van.

A  második feltétel, hogy a védő
vezetéknek seholsem szabad meg
szakadnia és arra minden védendő 
tárgynak rá kell kapcsolva lennie. 
Ezt úgy ellenőrizhetjük, hogy a be
rendezés végére szerelünk valahová, 
pl. mótorhoz, a villamos konyhához, 
vagy az utolsó lámpához, egy nyo
mógombot. Ha a védővezeték rend
ben van, akkor a nyomógomb meg
nyomására a védőkapcsolónak ki 
kell oldania. Nyomógomb alkalma
zásával tehát minden fogyasztó 
maga ellenőrizheti a berendezést. A 
szakember természetesen minden
kor tudja a berendezést vizsgálni,. 
amennyiben annak valamelyik ré
szén (motoron, kapcsolón, lámpán 
stb.) mesterségesen zárlatot csinál.

A harmadik feltétel, hogy a vé
dőkapcsolónak szabad kioldásának 
kell lennie, vagyis a kapcsolás fo

lyamatának nrinden külső behatás
tól függetlenítve kell lennie, tehát 
pl. ha a védőkapcsoló fogantyúja 
valamely oknál fogva fennakadna, 
akkor is ki kell kapcsolnia. Amig a 
hiba fennáll a kapcsolónak nem 
szabad bekapcsolt állásban meg
maradnia.

Természetes, hogv a védőkapcso- 
lá-t nrinden más védő- és kaocsoló- 
be-endezéssel lehet kombiná'ni, el
ső o:l an thermi'us tu á amkioldás- 
sal, azután nu'lfeszült-:égkioldással 
mótorok számára. Ilyfajta készülék 
ma már sok van forgalomban.

A védőkapcso'.ásról, mely még 
alig io éves, ma még nehéz vég
leges Ítéletet mondani. Nézetem sze
rint ez a leghatásosabb védelem 
nagyvárosi lakásokban, melyek ke- 
resztül-kasul vannak hálózva gáz-, 
vízvezeték- és központi fűtési csö
vekkel, melyeket az e'ektromos be
rendezésre teljesen ártalmatlannak 
vélnek. Éppen ilyen helyeken van 
helybe a védőkapcsolásnak, hol a 
vé’etlen é intkezés legkönnyebben 
e’őállhat. A  védőkapcso’ás alkal
mazása nem teher a fogyasztóra, 
mivel, ha a berendezésben hiba áll 
be, az automata kikapcsol. Termé
szetesen ez esetben a fogyasztó 
kénysze itve lesz a hibát megkeres
ni, melyet legtöbbször valamely fali
érintkezőbe kapcsolt mozgatható 
berendezési tárgy idéz elő.

Hasonlóan fontos a védőkapcso
lás berendezések bővítésénél is. Ez 
esetben nem a régebbi berendezést, 
hanem az u;abb bővítést kell véde
ni. Erre a célra szintén van a piacon 
védőkapcsoló, mely olcsó áron kap
ható. Ezen kapcsolónak főleg vidé
ken van nagy alkalmazási lehető
sége.

Végül felemlítem, hogy a nullve

zető földeléséből előállható veszé
lyek a szekundér hálózat védőkap
csolásával kiküszöbölhetők. Erre 
többféle mód van, melynek tagla
lása azonban ez ismertetés keretén 
már kívül esik.

A védőkapcso'ás rendkívüli elő
nye abban áll, hogy nem kell, mint 
eddig, minden egyes helyiségre 
nézve mérlegelni, hogy az a sza
bályzatnak megfelelően van-e fel
szerelve, annál is inkább, mivel ez 
teljesen problematikus, nriu'án. soh'- 
sem tudhatni, hogy idők folyamán 
az illető helyiség akár építészeti, 
vagy más változás vagy akár a fel- 
használása megváltoztatása folytán 
esetleg teljesen átalakul. A  védő
kapcsolás folytán az egész berende
zés védelem alatt áll, úgyhogy min
den veszély ki van küszöbölve.

Ó V Á S !
Az „M—X“ 22 gyártási 
számú, cégem szellemi 
tulajdonát képező for
gató gombomat ismét 
szolgai módon utánozzák.

Felhívom az igen tisztelt rádiókeres
kedő urak figyelmét arra, hogy az 
általam gyártott fenti kapcsolókar 
alján „M X“ jelzést domboruan vi
seli és esetleges kellemetlenségek 
elkerülése céljából kérem, hogy után
zatokat ne fogadjanak el.

M A R O S I  P Á L

Alig használt H a n a u i
modem Kvarclámpa
kórházi állványon,

110 u egyenáramra 
olcsó áron eladó l

Megtekinthető: VII. Alsóerdősor u. 
21. szám alatt, a házmesternél.

Jönnek az

ILIIK
vádióieUevcsekü!
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Az első sikeres természetes távofkatátás
— Az eindhouení P h i l i p s  i h o n o s z h e p o s  t á u s i t n a f a l ö  a d ó  —

Az angol postavezérigazgató ál
tal kiküldött bizottság nyilvános
ságra hozott beszámolója nyomán 
a távolbalátás iránti érdeklődés az 
összes országokban hirtelen ismét 
felujult. A számos sikertelen pró
bálkozást követő c'lanyhu'ás uán 
megnyilatkozó váratlan érdeklődést

a Berlinben bevezetett rendszeres 
távolbalátó-adás még tovább fokoz
ta. Úgy az angol szakvélemény, 
mint a német elindulás ugyanis ar
ról tett bizonyságot, hogy a távol
balátás technikája a laboratórium
ban már annyira kifejlődött, hogy 
a gyakorlati bevezetést komoly 
megfontolás tárgyává lehetne tenni.

j. Philips távolbalátó vevőkészülék kép
vetítés közben.

Helo armatúrák
falikarra — uftátfeszitéshez 
Edison- Ganz- Swan foglalattal

LORSCHY HENRIK tÉRNOK

elektrotechnikai nagykereskedése 
BUDAPEST, V., SZIGET UCCA 1.

Telefon 9! 8-29, 91-8-30

Villarysrerelö- !
Falon kívüli és 
sülyesztett szerelvények 
elsőrangú kivitelben 
olcsó árban

A hivatalos híradások és egyéb, 
iöbbé-kcvé.sbbé megbízható közi - 
mén vek alapján a legszélesebb kö
rökben várták olyan kombinált rá
dió- és távolba'á.ó ké zü é ek meg- 
jelené ét, amelyeknek á.-.i nagyjából 
az eddig használatos rádiókészülé
kek árnivóján mozog, vagy csak jc- 
lentéktelenül emelkedik föléje. 
Hogy ez az elképzelés egyelőre még 
teljesen alaptalan, azt mindenki lát
hatja. aki technikailag eléggé isko
lázott és a fejlődés menetével is 
tisztában van, A távolbalátás az 
utóbbi időben nagyot fejlődött és 
vitathatatlanul nagy lelt; tőségeket 
tartogat a jövő számára; de nem 
lehet kétséges, hogy egy icndszercs, 
a közönség s simára dolgozó távol- 
balátási szolgálat még a megvalósu
lástól igen messze esik. A London
ban végzett kisérletek is legna
gyobbrészt csak arra voltak jók. 
hogy megállapítsák, mely területe-

2. A Philips távolbalátó adó antennája az 
egyik legmagasabb gyárépületen.

STÍLUS_________
Cégtulajdonos zonda Mihály 
V. K árp át u. 3 b . T e l. 90 -1 -3 1

ken kell a távolbalátás megvalósí
tása érdekében legerősebb >n tévé 
kenykedni.

Az a kísérleti távolbalátó adó.

amelyet most nemrég Philips Eind- 
hovenben üzembehelyezett, ugyan
csak első orban ki érleli célokat 
szolgád. A kombinált kép- és hang
adó berendezés mintegy 7 m. hul
lámén—zon dolgozik és 180 sorra 
bontott ké ekei sugároz. Egyelőre 
azért állapították meg ezt tíz arány
lag ki-, sormennyiséget, hogy a 
többi kísérleti adók eredményeivel 
közvetlen ö s/elia ötéi á okát lehes
sen tenni. Volfaképcn a berendezés

3. Philips távolbalátó optika, amelynek 
-egű égével szabadtéri jelenetek felvehe
tők é- közben.ő lilm néikül továbbíthatók.

100 soros adásra alkalmas és hir 
szét int már legközelebb ezzel a sok
kai i aggtól) linomságu képbontás
sal történnek ti kísérleti adások. 
Mcgá Haj átható különben, hogy már 
azok az eredmények is, melyeket a 
180 so'os bontás nyújtott a Philips 
adó- és vevőkészüléken, egészen 
meglepően jók voltak.

Felvételi ké -xü ékül az adóberen
dezésben az i totio zképpal működő 
elektron-camera szolgál. Ez a be
rendezés lehetővé teszi szabadtéri 
jelenetek átvé elét természetes meg- 
világitás mellett, anélkül, hogy köz- 
benső filmfelvételt, vagy Nipkow- 
tárcstít k t! taté alkalmazni. A  Phi- 
lips-féle ikonoszkópos ki-érleti át
vitelek voltak a kontinensen az el
sők. melyekkel természetes meg vi
lágítás mellett természeti képek to
vábbítását régre tudták hajtani. E 
ki érieteket tehát okvetlenül mér- 
löldköveknek kell tekintenünk a tá
volbalátás fejlődésében és történe
tében.

A Philips kísérleti laboratórium 
már érek óta foglalkozik a távolba
látás kifejlesztésével: alapos tanul
mány oknak és kitartó munkálatok
nak az eredmény . a szóbanforgó 
kísérleti adó, amely -ok tekintet
ben ti létező legjobbak közé tarto
zik. A továbbiakban az adóállomás
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működési elvének rövid ismertetését 
adjuk:

Normális fotografikus eljárással a 
képet az elektromos-camerában el
helyezett olyan máriaüveglapra ve
títjük, amelynek egyik felületén ké
miai utón felvitt számtalan fényér
zékeny ezü tszemcse helyezkedik el. 
Ezt a mozaik-, vagy jelfogó-lemezt 
egy katódsugárcső-rendszert is ma
gában foglaló üvegbura zárja körül. 
A jelfogó-lemez má ik felületét ve
zetőréteg képezi, úgyhogy mind
egyik a vezetőréteghez képest egy

kép végén egy u. n. szinkronizáló
jelet gerjeszt, avégből, hogy a fel
vevő-készülékben a kép előállítására 
szolgáló elektronsugarat az adóca- 
mera elektronsugarával tökéletes 
szinkronizmusban és izokronizmus- 
ban tartsa.

A 30  cm. ernyőátmérőjü katód
sugárcsővel épített Philips távolba- 
hnókészü ék legfőbb jellegzetessége 
a szolgáltatott kép egyenletessége 
és stabilitása.

A vevőkészülék alapjában kép- és 
hangáramok vételére alkalmas szu-

sen költségessé vá'ik.
Az eindhovenei kísérletek arra a 

roppant érdekes eredményre vezet
tek, hogy a távolbalátás a fejlődés 
mai stádiumában már technikailag 
a megvalósithatás keretén be
lül mozog és a voltaképeni nehéz
ségeket nem annyira műszaki, mint 
inkább gazdasági természetű meg
gondolások okozzák. Minthogy pe
dig a programmszerü adás beveze
tésénél az utóbbi szempontok első
rendű jelentőségűek, fel kell tételez
nünk, hogy még számtalan részlet-

4. Philips távolbalátó adó modulációs és 
ellenőrző szekrénye.

5. Kép és hangfelvétel Philips távolba
látó készülékkel.

kis kondenzátor egyik fegyverzetét 
alkotja.

A bevetitett kép hatására a 
fényérzékeny szemcséken a fény 
intenzitásával arányos elektron
emisszió indul meg. Ennek folytán 
minden ezüstszemcse képezte kon
denzátor elektromos töltést kap, 
amelynek nagysága a megt iiágitás 
erősségétel arányos. A  cső másik 
részében előállított elektronsugár a 
képfrekvenciás (2ö Hertz) és a sor
frekvenciás (-löt 10 Hertz), függőle
ges, illetőleg vízszintes vezérlés ha
tására tapogató mozgást végez és 
ezalatt a fényérzékeny kondenzáto
rokat sorjában kisüti. A  kisütések 
következtében a mozaiklemezre ve
tített képnek megfelelően előálló 
áramlökések adják a voltaképeni 
képáramokat és modulálják az adó 
hordozóhullámát.

Az adóberendezéshez tartozik 
még a szinkronizáló készülék, nmeit 
minden képsor, valamint minden

perheterodyn kapcsolású készülék
ből, továbbá a sor- és képjelek kel 
tésére alkalmas generátorokból áll. 
Kü önleges szü ő.c szo'gálnak a kép
áramok és szinkronizáló jelek elvá
lasztására. A szinkronizáló jeleket 
sor- és képjelekre bontja a készülék 
és mindegyiket külön a hozzátarto
zó generátor stabilizálására fordítja.

A fentebbiekben ismertetett adó- 
és vevőberendezéssel számtalan kí
sérletet végeztek és végeznek még 
ma is I’hilipsék Eindhovenben, kü
lönösképen az ultrarövid-hullámok 
hatótávolságának megállapítása ér
dekében. Az eddigi tapasztalatok 
ugyanis azt mutatták, hogy ultra- 
rövidhullámú adó hatótávolsága a 
legjobb esetben sem haladja meg a 
40 km-t: tehát a legkisebb ország
nak távolbalátási programmal tör
ténő ellátása is egy egész sorozat 
adóállomás egyidejű működését 
te-zi szükségessé, ami által nagyobb 
területek besugározása meglehető

kérdés vár megoldásra, mielőtt a 
rendszeres távolbalátó szolgálat 
megindítása bekövetkezhetnék.

D. K.

,iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin:iih.

csillán
meteornál
Központ: PodmanlczKy u. 27
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Galuan dinamót
8—10 V-ra, 50—80 amp. megvételre 
keresek. KIS, Telefon 94-3-07

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

1936 eví típusu ul gyári rddíűaiKatreszeK
N O R R I S  O R IO N  P H I L I P S  S T A N D A R D  T U N G S R A M

RÁDIÚCSÖVEK IZZÓLÁMPÁK KRATOCHWILL ALBERT
rádiócikki k gyáriása és nagykereskedése 
TELEFON 17-0-35

MÉRNÖK ÉS TÁRSAI

VI. RÉVAY UCCA 6
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Atways sxabványkapcsotások
Az elektroncsövek normali á'árá- 

val azok gyorsiramu fejlődésében 
előreláthatólag hosszabb időre, 
ha nem is szünet, - de mindeset
re a tempó nagy mértékű lanyhu
lása várható. És mivel rádiókészü- 
léképités fejlődését a beépítendő 
csövek állandó javuld-a irányítja, a 
készülék építés irányában a közeljö
vőben javulás nem várható. Ez tíz 
összefüggés okozta azt, hogy az 
Alvvays Elekt otechn'kai Gyár kft. 
a csövek normalizálá ának megtör
ténte után elérkezettnek lássa az 
időt az amatőr készüléképités nor
malizálására.

Alvvays abból a meggondolás
ból indul ki, hogy minden ki- 
sebb-nagyobb rádiókészü ék néhány 
azonos áramkör összeépítéséből áll. 
Pl. minden szuperkészülékben van 
modulátor kör, oscillátor kör, egy 
vagy több középfrekvenciaerősitő. 
van demodulator (audion, detektor) 
fokozat és hangfrekvenciaerősitő. 
Az oscillátor- és modulátor körök 
lehetnek egy c őhöz kapcsolva, vagy 
lehetnek két egymástól független 
elektroncsőnek hangolókörei. A kö
zépfrekvencia erősitőkör pl. az u. n. 
ki-szu] erekben (reflevkapc o'ást ki
véve) teljesen elmarad, de minden 
más szuperben megtalálható.

Az áramköröknek mindig alkal- 
mazkodniok kell a felhasznált csö
vek technikai adataihoz. Mivel a 
normalizált csövek adatai minden 
g ;á  tirányban azo o a't, ugvanaion 
rezgőkör minden készü ékben alkal
mazható. Ugyanazt a rezgőkört pl. 
egy októdás szuper keverőkörét be
építhetjük éppen úgy az egy, mint 
a két. esetleg két középfrekvencia
erősitő fokozatú előcsöves készü
lékbe. vagy a háromcsöves vissza
csatolás gépbe.

Alvvays a rádióamatőrnek és a 
készülékjavitó kisiparosnak óhajt 
kiváló szolgálatot teljesíteni, mikor 
mindazokat a rezgőköröket, melyek 
a mai nagyigényü közönséget kielé
gítő rádiókészülékbe be szokás épí
teni, kidolgozta és azokat adatokkal 
ellátva, egyetlen könvvszerü map
pába gyűjtötte össze. A rezgőkörök 
—  egy rezgőkör egy lap —  szá
mozva vannak, a füzetből kiemel
hetők és egy fogással visszahelyez-

hctők eredeti helyükre. így, ha va
laki készüléket akar épiteni, nem 
kell mást tennie, mint a megadott 
utasítás szerint kiválasztania a neki 
megfelelő rezgőköröket, azokat a 
mappából kiemelni és egymásmellé 
helyezve, az előírásokat szigorúan 
betartva, a kívánt készüléket meg- 
épiteni. Igv biztos lehet abban, hogy 
n e ;é i ett készüléke a m iga kate
góriájában a kor legmaga-abb szín
vonalán fog állani, feltéve, hogy 
megfelelő minőségű alkatrészeket 
használ hozzá.

Alvvays tehát az amatőrnek és az 
illatosnak a rezgőkörök kidolgozá
sával és azok közreadásával (még e 
hónapban megjelenik) nagy szolgá
latot teljesít.

Mit nyújt a kereskedőknek?
A rezgőkörgv üjtetnény finom, 

vastag papíron és elsőrangú, tartós 
tokban készül. Előállítási ára igen 
magas, igv a közel hatvan lapra ter
jedő mappa bolti ára előrelátható
lag öt pengő lesz és kizárólag rá
diókereskedők utján k iül majd fór 
galomba oly módon, hogy Fingéi 
Károly, mint az Alvvays vezérkép
viselete. kívánatra megküldi és el
lenértékét a szokásos módon elszá
molja. A  fogyasztót, az amatőrt és 
a készülékátalakitó, javító iparost a 
kereskedő készpénzfizetés mellett 
szolgálja ki az előirt áron. Talán 
ez az egyetlen üzletág, ahol árron
tás nem lehetséges, mivel minden 
füzetben van egy bon, mely a könvv 
árának teljes összegéről szól és 
amelyet viszont minden rádiókeres
kedő Alvvays alkatrésiek vá ára ál
nál készpénzfizetés gyanánt elfogad.

Az Alvvays szabványkapcsoiáso'; 
tehát a fogyasztónak nem kerülnek 
pénzébe, hiszen a kifizetett érteket 
Alvvays alkatrészekben megkapja.

A kereskedő a hozzá befutott 
bonnal Enge! Károlynál isméi 
Alvvays aUat és eket vá árol és 
Engel Káro'y az Alvvays d tatré
sze tét kereskedői á o.t számlázza, 
vagyis a botért több árut ad, 
mint amennyit a kereskedő a fo
gyasztónak kiszolgáltatott. A ke
reskedőnek a füzet eladásánál 
s á mázott heszna tehát Ahvays 
alkatrészekben mutatkozik.
Az Alvvays szabtányKapcsolá-.uk

ROLLER bronzcsillárgyár Telefon :
Budapest, dodozí-u. sí j 31. 3.37

1936 évi uj modellek. Tömegcikkek. — Nikkelezések. 
Bérmunka. Használt csillárok átalakítása, felújítása az. összes
galván színekben, ezüst, arany vagy bármely „Duco“ festékdiszitéssel.

az ama'ő , a készü'ékátalakitó ipa
ros munkáját nagy mértékben meg
könnyíti, igy remélhetőleg a lia- 
nvatió félben lévő ládióamatőrizmus 
uj erőre kap, a rádióalkatrészke- 
rcskedő forgalma megnövekszik.

A kereskedő az Always szab
vány a c olások forgalombahoza- 
t Iá al tehát Alvvays al talrészek- 
ben 1 őz etleeiil, forgalomnöveke
désben közvetve megtalálja m u n 
ka attak gyümölcsét t.öbbszörö en 
is, ha arra gondolunk, hagy aki a 
füzet alapján kévzü éket akar épi
teni, az nemcsak Always gyárt
mányt, hanem csöveket és egyéb 
al vatrés eket is fénytelen > á árcl- 
ni, h s en az Alvvays gyá tmán ok 
a rádiói é züév alkatrészeinek ár
ban crekély töredékét képezik. 
Alvvays evvel az akciójával telje

sen szakit az eddigi szokásokkal. 
Ugyanis, ha valamely rádióérdekelt
ség eddig a közönség tájékoztatá- 
~;t: a ké.-züléképitő leiui.-okat hozott 
forgalomba, mindenkor előírta a sa
ját és a v ele üzleti barátságban lévő 
vállalatok gyártmányainak haszná
latát. Csöveknél ez érthető is volt, 
mivel a különböző gyárak gyártmá
nyainak technikai adataiban gyak
ran eltérések voltak. Ma, mikor a 
csövek nonnaüzálva vannak, a kü
lönböző csőgvártmányok technikai 
adatai azonosak, a csövek gyár sze
rimi előírása nem feltétlenül szük
séges. Alvvays tehát a rezgőkörök
höz felhasználandó anyagok tech
nikai adatait adja csak meg, de 
semmiféle gyártmányt nem ir elő. 

Még Alvvayst sémi

2 ^ ^  amatőr épített
flmrad Symphonia
készüléket
hét alatt és terjeszti ezen 
kiváló teljesítményű ké
szülő eK jó hírét.

Ezeket
építse meg Ön is és 
ajánlja vevőinek.
m o y  É S  TÁRSA

UII. Lehel u. 14. Telefon  91-9-93

E G Y E N - 4*™
G R A M O F O N M Ó l O R
árjegyzékem bel-és külföldi gyárt
mányokról megjelent. Mikrofonok 
3 - f l  OKTÓDA SZUPER kapcso
lás váltóáramra és univerzál.
I Á  TV G T I B O R
V. 11. Népszínház u. 21. Telefon 43-5-48
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az izzóiampapiac nemzete: 85 fillér
A kartelen kívüli gyárak árharca 

nak kezdetén a harc színhelye rend
szerint egy-egy nagyobb vidéki vá
ros volt. Igv természetesen az árki
alakulás is a vidékről indult ki. Mi 
sem természetesebb, hogy mikor 
egy évvel ezelőtt a zalaegerszegiek 
88 fillérért hirdették detailban az 
izzólámpát, melyet természetesen 
megfelelő (51), vagy még nagyobb 
"o-os engedménnyel tudtak csak 
megtenni, a fővárosi lényegesen ma
gasabb forgalmat elérő kereskedők 
is követelték maguk számára mini
málisan . ugyanazt az engedményt.

A Tungsram bál az egyetlen alka
lom, ahol az elektromos ipar és ke
reskedelem nem üzleti érdekből szo
kott találkozni. Az idei Tungsram 
bál a megszokottnál is fényesebb 
keretek között zajlott le és részt
vevőinek sok örömöt és meglepetést 
hozott.

Az összegyűlt szakmabeli társaság 
élvezettel nézegette a humoros figu
rákkal és szellemes felírásokkal tar
kított falakat. Azok a ragyogó vilá- 
gitási effektusok, melyek az atrax- 
kockákból Álló világitó négyszö
gek nyújtottak élénk megbeszé.ésck 
tárgyát képezték, ugyanis a kockák 
megvilágítása a tánc ritmusában 
változott.

A Tungsram és Standard tiszt
viselőkből álló rendezőség buzgósá- 
gának köszönhető, hogy a megje
lent nagyszámú ifju-ág mindvégig a 
legjobb hangulatban volt. A  höl
gyeknek már a belépés alkalmával 
egy-egy rádiócső és izzólámpafigu
rákból összeállított i/léses legyező
vel kedveskedtek.

Meg is kapták. Az engedmények 
növekedésével persze a cletail árak 
is lefelé tendáltak. Kezdődött az 
egyik nagy áruháznál, mely adó nél
kül (5(5 fillérért, tehát 1.01 -ért adta 
a lámpát, mire a másin egy más 
gyártmánnyal 96 fillérre ment le és 
most csatlakozott hozzájuk a har
madik áruház, melynek sikerült uj 
rekordot létesítenie, igy

85 fillér
az eddig elért legalacsonyabb izzó
lámpaár, melyet egyik budapesti 
áruház tart.

A hangulat oly jó volt, hogy 
az igen szorgalmas zenekar távo
zása után be kellett kapcsolni a gra
mofon erősítőt és ennek hangjaira 
táncolt tovább az ifjúság.. . mig 
meg nem jelent reggel V 46-kor az 
államhatalom képviselője és figyel
meztette a rendezőséget az 5 órai 
zárórára.

Kitűnő étel-ital jellemezte a jó 
házigazdát.

Nem kis mértékben járultak az 
est nagy sikeréhez a jól sikerült jel
mezek. A vezér Aschnjr Lipát nagy 
bajusszal csikós jelmezben, hosszú 
karikás ostorral a kezében jelent 
meg. (Úgy értesültünk, hogy az os
tor nem akart semmiféle irányban 
célzás lenni.) Fischmann igazgató 
viszont talán jellemezni akarta, hogy 
összeköttetései Kínáig, sőt még azon 
túl is terjednek —  kínai mandarin
nak öltözött.

A jelmezek tarkaságát mégis a 
hölgyek emelték, akik jól sikerült 
jelmezeikkel színes hatást keltettek. 
Volt ott minden elképzelhető jelmez

a huszáruniformistól a megszokott 
pierettig.

Az estélyen a fővárosi kereskedők 
nagy számban vettek részt.

megdrágul a csomaglorgalom
Másodszor kisért rövid néhány 

éven belül a csomagforgalom meg
drágítása, mely különösen a na
gyobb vidéki városokban lakó kar
társakat érdekli, akiknek városában 
Hirschpósta-szolgálat van.

A posta vezérigazgatóság olyan 
előterjesztéssel élt a minisztérium
ban, hogy- amennyiben a 30  kg.-nál 
könnyebb csomagforgalomra mono
póliumot kap, akkor le fogja szállí
tani a csomagforgalom tarifáját.

A tarifaleszállitás ellen a kereske
delemnek nincs kifogása, de igenis 
felemeli szavát a monopólium ellen 
akkor is, ha a monopolizált cso- 
magszállitás nem lenne drágább a 
mai állapotnál. Amennyiben ugyanis 
a posta a monopólium birtokába 
jut, akkor állandóan félni kell, mi
szerint konkurrencia hiányában rö
vid időn belül újra fel fogja emelni 
a tarifát. Ez a félelem jogos, hiszen 
a vidéki csomagforgalomban nem 
lehet küldönccel védekezni a drágí
tás ellen, mint az a helyi portó fel
emelésénél történt.

Ipari-, üzemi- és sport

itofpex

S
nagy raktára 
és

javító műhelye 

SCHVARCZ TESTVÉREK
szakorás mesterek
Podmaniczky n 59. Telefon 29-6-24

R Tungsram  b á l

R világ hangja
M kereskedő öröme
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Újdonságon

Váltóáramú csengő két tányérral, fé-
nvezett keményfa szekrénybe építve. 
Export vagy masszív kivitelben, bár
milyen szokásos feszültségre, 6—2Ü 

cm ig, tányérral, vagy kolomppal.
Gutlreund Dezső vi. Révay u. 12.

Telefon 28-1-86
CtiaSSÍS í 40 mm-es konuszhoz 06 
iiMi-es lemezből saj olva tetszésszerinti 

színben dukózva.
santha TestuereK vm. Losonczyu. 15

Törv.. 
vedve

TUKúriampa bakelitből, gumi tamidó-
koronegal, kozmetikaiioz. borotválko
záshoz, fesülköJéshez a legaKamiasabo 
megvilágítás. Bármely sima felületen, 

asztalon, kirakatüvegen, megtapad.
Gyartia: Dr. Beer Ftrenc 

V. Csiky ujci 34 Telefon 93-.T85
m -  k coior lörv vedett radi(-forgatu-

gomb, másszinü betéttel.
Elsietapp: IYI-N 666 C lor '5 mm 0  
forgatógomb fékét-*, barna, vagy dio- 
gyöxér s/inoen -  2i mm 0  pi <>s, kék, 
barna, zöld, vagy fekete betettel. Gyáitja: 
Marosi Pál Bpest, V. Zoltán ucca 6. 

Telefon 14 7 72

Kis llorris unluerzai aiiomasskaia
kétcsöves készülékek iez. Fekvő alakban, 
átvilágitos kivitelben. Megh tjtása ffik
ciós, a mutató vezetése húros. Jobb és 
baloldali forgódhoz. Rendelésnél az 

irány megadandó.
Kratochuiiii Albert mernoK es Társai

Vl. Revay u. 6. Teiefon 17-0 35

E g y e s ü le t i  közlemények
Házalás izzólámpákkal

Januári számunkban szóvá tettük 
az izzólámpákkal való házalás ano
máliáit. Ezzel a kérdéssel foglalko
zott Egyesületünk január 30-án 
megtartott választmányi ülése is. A 
választmány megáilapitotta, hogy 
mód van arra, miszerint az izzólám
pával való házalást megakadályoz
zuk, hiszen az izzólámpával való ke
reskedés a fogyasztási adó szem
pontjából állami ellenőrzés alatt áll. 
így, ha valaki izzólámpát akar for
galomba hozni ezt külön be kell a 
pénzügyigazgatóságnál jelenteni.

A választmány határozata értel
mében felterjesztést intéztünk az il
letékes minisztériumhoz.

A rádiókészülék elad s! meg 
állapodó ok séreimei.

A választmányban igen s é'e. kö ii 
vitára adott alkalmat vitéz Sallay 
Gürthler Ari ztid miskolci körze
tünk agilis énükének a központhoz 
intézett alábbi levelei:

December LS-i.ai leve’ünk kísé
retében megküldtük szi.es tudo
másul vétel céljából másolatban 
a frust budapesti igazgatóságá
hoz intézett kérésünket, melynek 
lényege a Miskolci Városi Iroda 
által kifejtett konkurenciának 
megszüntetése volt.

Örömmel hozom nb. tudomá
sukra azt, hogy akciónk sikerrel 
járt, mert a hozzánk is eljuttatott, 
f. hó l()-iki levélben a helybeli 
igazgatóság utasította a Városi 
Irodát, hogy január 31 -ével Mis
kolc vá o> te ü e é l  egyszersmin- 
denko ra szüates e meg a rádió 
készít é e’< forpa ó nba 1 o ata á .

Közölte ezen ti . ül velünk az it
teni igazgatóság, hogy a csillárok, 
valamint a többi árucikk eladásá
nak megszüntetése iránt is hajlan
dó komoly tárgyalásokat folytatni.

Nem tudjuk van-e és ha igen 
mennyi része a siker kivívásában 
annak, hogy esetleg Önök is vol
tak szívesek fent idézett levelünk 
vétele után ez ügyben Budapesten 
közbenjárni, mivel erről értesi.ést 
Önöktől nem kaptunk, de ha a 
siker kivívásában segítségünkre 
voltak, úgy ezúton is körzetünk 
miskolci csoportjának köszönetét 
tolmácsolom.

*
Körzetünk egyes tagjai, de bi

zonyára az. ország minden részé
ben több rádiókercskedőt is kel
lemetlen helyzetbe hozott az el

múlt ősz katasztrofálisan rossz rá
dió forgalma.

Kőképpen azok a kereskedők 
kerültek kellemetlen helyzetbe, 
akik vagy fix számlára vásárol
lak rádiókészülékeket vagy pe
dig az előző évek forgalmának 
arányában bizonyos mennyiséget 
kötöttek le.

Körzetünkben érdekelt kereske
dők nevében azt a tiszteletteljes 
kérést terjesztem a tekintetes Ve
zető ég e é, s, i eskedjenek köz
benjárni a gyáraknál, vagy

1. a rádiókartel ne ragaszkod
jon szigorúan a fix számlára vá
sárolt készülékeknél ahoz a fize
tési terminushoz, amely a készü
lékek átvétele szerint legnagyobb 
részt már esedékes is, hanem a 
még esetleg raktáron levő gé
pekre adjon kamatmentesen fize
tési halasztást olyanformán, mint
ha ezeket a készülékeket a k eres
kedők csak most rendelték volna 
meg.

-. Oly esetekben, midőn a fix 
áruként raktáron levő ké zu.ékek 
eladására kilátás nincsen és a ke
reskedő eziránt kérést intéz a 
gyárhoz, ne támasszanak nehéz
séget a készülék visszavételénél 
főleg az esetben, ha a gépet még 
más helyen el tudják helyezni.

3 . Az esetleges mennyiség-kö
téseket a gyárak tekintsék tárgy
talannak, illetőleg a kereskedők
kel létesítsenek méltányos meg
egyezést.

A választmány egyes tagjai arra 
az álláspontra helyezkedtek, hogy a 
kereskedelem presztízse megkö, ete
li, miszerint a kötött árut a keres
kedő át is vegye. Mások viszont 
úgy érveltek, hogy senki sem szá
míthatott oly rossz szezonra, mint 
amilyen az elmúlt ősz volt. igy azok 
akik kötéseket csináltak önhibáju
kon kívül kerültek abba a helyzet
be, hogy szerződésük szerint kény
telenek oly mennyiségű árut átven
ni, amelynek eladásá.a nem számít
hatnak. Végül is Roller Lóránd dr. 
és Sternberg Béla véleménye győ
zött, mely szerint interveniálni fo
gunk a gy áraknál Gürthler elnök le
vele értelmében, mivel rád ló kész'.'lé
lek  el nem adható mennyiségben 
való átvéle e esetében feltétlenül na
gyobb mérté .ü árrombolásra lehe
tünk elkészülve.

Uj tag
Modern Gépeket Árusító kft.
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A jövő évi rádiókészülék 
eladási megállapodások

Eddig minden évben bármily ko
rán is fordultunk (az elmúlt évet ki
véve) a gyárakhoz azzal a kéréssel, 
hogy vegyék bele az eladási szerző
désbe egyes kívánságainkat, min
denkor azi a választ kaptuk, hogy 
már letárgyalták, hogy már nyom
dában van, vagy hogy már egves 
kereskedőkkel megá.lapodások is 
történtek stb. . . . ezért nagyon ne
héz lenne feltételeken változtatni. 
Választmányunk tehát január 30 -iki 
ülésén Márton Pál társelnök, Hol
stein Zs'gnond és Strrnberg Béla 
alelnökökből álló hármas bizottsá
got küldte ki azzal az utasítással, 
hogy a lehető legrövidebb időn be
lül készítsék elő a jövő szezonra 
szóló kívánságainkat oly módon, 
hogy tárgyalásaikba vonjanak be 
tetszésük szerint még több tagtár
sunkat. Az ily mádat! előkészített 
kívánságokat m idit! a g-árakkal 
ismerteínők, még előbb a rádiószak
osztály le fogja tárgyalni.’

Philips vá oá szervlsze
A fővárosi kereskedők állandóan 

panaszolták és panaszolják, hogy a 
cső.eklamációk elintézése túlságo

san hosszú ideig tart. Volt idő, mi
kor egy-egy reklamáció elintézése 
heteket vett igénybe. Ilyenkor a ke
reskedő, aki képtelen volt állandó 
üzletfelével olyan rideg álláspontra 
helyezkedni, mint a gyár, mikor vé
leménye szerint a reklamáció jogos 
volt, legtöbbször már előre pó
tolta a csövet, fis ilyen esetekben, 
mikor a gyár nem tartotta jogosnak 
a reklamációt, többször rá is fi
zetett.

Philips ezen a bajon segít most. 
A közeli napokban megnyitja városi 
szerviszét, melyben a csőreklamáció
kat azonnal elintézik, ső; a gyári ga
ranciás készü.ékjavitá okát, ameny- 
nyiben azok egyszerű eszközökkel 
elintézhetők, azonnal végre is hajt
ják.

Uj Ratand cikkek
Rotand Reflektor az uj ogyá;te

kintéséi állomásneves sikskála (!) 
10 cm.), rövid-közép-ho szu (RKH) 
hullámokra. Aránylag kevés állo
másneve (3 hullámhosszon •'!! ál
lom,’]-'. kis méretezé e, csinos 3 szín
nyomású fekete alapszínű skálája, 
teljesen precíz kivitele, tökéletesen 
egyenletes átvilágítása gyors el
terjedést biztosit ezen olcsó típus
nak.

Rotand Tricolor Novo a már jól -
ismert Rotand Tricolor sikskála egy
beszerelt tökéletes kiadása.

Perpetuum az uj váltóáramú ki
váló gramofonmotor a piac szenzá
ciójának Ígérkezik.

Ezen uj jelentős cikkek piacra 
hozatala révén a Rotand Rádió to
vább erősiti azon pozícióját, ame
lyet a szakmában már eddig is el
foglalt.

z s e P i z z ú, kerékpárdinamú. 
autúizzóK, skálauiiajtú izzók, 
amatőr forrasztúpaka. automa
tikus neongazas viliamharitOk. 
hordúuizsgalú 2 5  és 3m  voltra.

„SUN" rádiókristály 
légmentes csomago
lásban.

HÜBNER LÁSZLÓ
BUDAPEST,  VI. 
LOVAG UCCA 20. 
TELEFON: 19-8-39

4 Kérjük
pengd előfizetési d ilit

szíveskedjek
beküldeni

REGŐS

G y á rtja :
M A G /A R  S ltM E N S -S C H U C K E R T  M Ü V E K  
V IL L A M O S S A L  R .T .
Gyengeáram ú osztálya
Budapest, V I. Teréz körút 36 . Telefon 2 4 -3 -9 8 MESTER-SZUPER

T E L E F U N K E N  4 ®
k á  f f  i  elsőrendű minősége k v j i
r d u i ü n k ö z i s m e r t .
Ha m egelégedett vevőket akar sze
rezni, adjon el
TELEFUNKEN Rádiót
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GYÁRTÁS KÖZBEN

125-SZŐR ELLENŐRIZVE

3 f ü t ö a r a m f o g y a s z t á s b a n ! 
Az u j s z e r k e z e l ü  katód  
k ü l ö n l e g e s  fe lép í tése  és 
a n y a g a  e g é s ze n  je le n té 
k e n y  megtakarí tást biztosít 
az á r a m f  o g y a s z t a s b a n. 
E g y id e jű le g  l é n y e g e s e n  
m e g n ö v e l i  az élettartamot,  
ú g y h o g y  a csövek f o k o 

zo t t  t e l j e s í t m é n y ü k  dacára ,  
sokkal to v á b b  tartanak és 

r i tkábban kel l ők e t  cserélni.  Aki rád ió ja  karbantar.  
tását o lcsóbba ,  ü z e m é t  biztossá, hangvisszaadását  
tökéletessé akarja tenni, k i z á r ó l a g  a z  u j  
P H I L I P S  TAK A R É K C S O V E K E T  h a s z n á l j a .

^axzéfv Lq jm m  tsM se m g a tá k ik k s

fa0, KÜLSŐT tár BELSŐ
S7£T̂ £Z£tEt ÍS

TrMbt KíucUót Kféséfoi

Standard rádió vezet
Nvuwmid Illés Utöckű knnyvnyonKla Felelős kiadó : Bíró Károly
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