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Uj cím: ____________
Vissza: V. Személynök ucca 25.

g y á rtm á n y o k :
Tömbkondenzátorok, 
minden kívánt feszült
ségre, fém- és karton- 
házban.

U|: hengeres alakú
normál kondenzátorok. 
Minőségben változatla
nul kiváló,árban lényege
sen olcsóbb. Hengeres 
alakú indukciómén* 
tes kondenzátorok, 
formalizált csologiaiatoK.

GARDOS BÉLA, ÚJPEST 
Damjanich u. 4. Telefon 94-1-31 il.

elektrotechnikai és fémávugyáv _̂_j i
I®Im Tevéx-kövui 26. Tel.: m s - i e  és u -s-ís

P O LyD O R  B R U N S W IC K  
vilá gm árkáé  gramofonlemezek mrgnp

vezérképviselete
Szerelési anyagok, rádióaiMatrészek, gramofonok, 
gramotoniemezek, csillárok a legolcsóbb napi árban

r á d i ó  a lk atrészek  
árban, minőségben  
v e z e t n e k  -  -  -  -

t ^ V ^ ^ B A R T A  r . T A R S A  .
■ K é r je  á r j e g y z é k e i n k é t  : ■ f ö ü z l e t  p o o m a n ic z k v -u.39.ptőKuziEi*R3iKÓcri-LíT.5o.

Viiágiiási üvegek
Uillamos szerelési anyagok

a legolcsóbb^árakon ?iri i »*

A schner G yörgy
villamossági nagykereskedése
VI. Podmanicxky u c c a  24. 
Telefon 19-8-46 I

Kérjük előfizetési diját 35.235 sz. 
postatakavékpénzt. csekkszám- 
ónkra befizetni szíveskedjék. Évi 4 P

MÜLLER LÁSZLÓzsetüamnaegcn
elismerten legjoDDaK!

. .  .. . oki, vegyészmérnök
Nagy lenyero -  hosszú Budapest, V I.
élettartam kis fogyasztás l is z t  F e r e n c  t é r  6. sz,
KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT! Telefon : 14-9-93.

BE1TLER
SÁNDOR

FIA
Zsinór-, gomb-, 
gumi s z a l a g  
és paszomány
áruk gyárfása

BUDAPEST,
un. Kazinczy u. 13
Telefon 36 2-20 
Alapítva 1S07

Gyártmányai:
lapos és sodrott 
cérna zsinór
lapos és sodrott 
selyemzsinór
csengözsinór

kikészített és
méteráru
fejhallgató

zsinór
telepzsínór

IX  és 2X 
pamut 
viaszhuzal

ikerhuzal

hosszfonalas
viaszhuzal
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TUNGSRAM
DUPIASPIRÁLL

nm m m

NEZZEN KORUL
Ü Z L E T E  K Ö R N Y É K É N
bizonyára ta lá l a szomszéd kereskedők között olyanokat, 
akiknek szükségük van neon - fényreklám ra. A ján ljon  
ezeken a helyeken

O R I O N - N E O N T
Eladása, szerelése m egfelelő kereseti lehetőséget nyújt 
Önnek. Tervekkel, á ra ján la tta l m indenkor szívesen állunk  
szolgálatára.

Gyártja:

MAGYAR WOLFRAMLAMPA-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 VILLAMOSSÁG
A RÁDiÓ-'JILLAlYIOSSÁGI KERESKEDŐK ÉS KISIPAROSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE HIVATALOS LAPJA 

MEGJELENIK MINDEN HÓ 10-én. AZ EGYESÜLET TAGJAI DÍJMENTESEN KAPJÁK.

Póstatakarékp. csekkszámlaszám: 35.235 
Csekkszámla a

Budapesti Iparbank r.-t.-nál IV. Eskü-tér 8
Szerkesztőség:

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

Előfizetési díj egy evre : Pengő 4.—
Külföldre ........................ Dollár 1. -

Egyes szám ára 40 fillér.
Hirdetési tarifa:

59 ■%. széles mlm soronként ... ar. P —.25 
Újdonság beiktatás darabonként ar. P 5.—

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

FELELŐS SZERKESZTŐ:
BÍRÓ k a r o l y

Panaszon a centráióh ellen
A R ÉV csaknem minden számú-» 

l an megjelent cgy-egy panaszos le i 
vél. Hol az egyik telep, hol a másik?, 
vette el a területén működő kisipa-” 
los kenyerét. Voltak esetek, mikor 
a telep nem ismert kíméletet, ár
ban, feltételekben lekonkurrálta 
kartársainkat. Voltak esetek, mikor 
a tele]) ily irányú működése kimerí
tette a tisztességtelen verseny krité
riumát. Mikor a telep akvizitőrje 
azzal érvelt, hogyha a telep szerel, 
akkor nem kell bekapcsolási dijat 
fizetni, vagy voltak olyan esetek is. 
mikor az akvizitőr lebecsülte a kis- 
i|)aros munkáját, azt szabályellenes

ének minősítette.
jB Mind ez a multté. A  képviselőház 
■ fáz Ipari novellát elfogadta, sem- 
jjlmi kétségünk sincs arra nézve, hogy 

a többi alkotmányos tényező is jó
váhagyja és igy rövidesen élet
be lép.

Öt éves küzdelmünk a vidéki te
lepek ellen, a vidéki kartársak érde
kében ezen a cimen megszűnik. Re
méljük, hogy utoljára irtuk le és 
most örömmel, a jól végzett munka 
tudatában irtuk le: *

Panaszok a centrálék ellen.

• Nincs öröm, —  üröm nélkül,

mondja a magyar közmondás. A  
centrálék szerelése elleni panaszok a 
novella értelmében megszűnnek. A  
centrálék olyan községekben, ahol 
szakiparos van, többet nem sze
rednek. De egészen biztos, hogy a 
baj, vagy más baj előbb-utóbb is
mét felüti fejét.

Kérjük kartársainkat, hogy pana
szaikkal keressenek fel bennünket, 
mert mint ezt a telepek elleni küz
delmünk eredményessége is mutat
ja, küzdelmünk nem hiábavaló. Még 
akkor sem hiábavaló, ha évekig 
nem tudunk látható eredményt fel
mutatni.

Ú j d o n s á g !  King Bobot iávkapcsoló
(törv. védve) alkalmas bármely rádiókészülék tetszésszerinti távolságban történő be- és kikapcsolására. 
Rotand Reflektor, az uj, csodásán szép, olcsó állomásneves sikskála.
Rotand Mikro Trolitul, uj tipusu, olcsó, veszteségmentes 500 cm-es forgókondenzátor.
Rotand Mikro Duplex, forgókondenzátor automatikus visszacsatoláshoz.
Jön a szerelési szezon ! !  A  legkülönbözőbb bakelit villanyszerelési cikkek leszállított árakon. 

R O T T E R  L Ó R Á N D  R o ta n d  R á d ió  R á k ó c z i u t 73 . T e le fo n  3 5 - 8 - 2 2

Küldje be előfizetési di ját!
RÁDIÓCSÖVEK IZZÓLÁMPÁK A
NORRIS, ORION, PHILIPS, 
STANDARD rádióalkatrészek

speciális radiúaiKatrészeK es bakelit cinken yyariasa 

KRATOCHWILL ALBERT m é r n ö k  és  t á r s a i
rádiócikkok gyártása és nagykereskedése
TELEFON 17-0-35 VI. RÉVAY UCCA 6
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A rádiókészülékek minőségi megítélése számokban
Irta : K a f f k a  K á r o ly  g é p é s zm é rn ö k , tö rv é n y s zé k i hites rá d ió s za k é rtő

Hat dik közlemény: OSSZetOSlaláS

Eddigi azonos cim alatt megje
lent cikkeimben tisztázni igyekez
tem az utolsó néhány esztendőben 
előtérbe került oly rádiótechnikai 
fogalmakat, melyekkel bár szakla
pokban minduntalan találkozunk, de 
könyvben ismertetve nem lettek, 
holott a rádiókészülékek teljesítmé
nyének meghatározása vagy meg
ítélésénél nélkülözhetetlenek.

Cikksorozatomat azért tartom hé
zagpótlónak, mert bár ezen fizikai 
fogalmak ma már tisztázottak és a 
mérési módszerek teljesen ki van
nak dolgozva, de nagy általánosság
ban nem, hanem csak a beavatottak 
előtt ismeretesek. Ez volt az oka, 
hogy kényszerítve éreztem magam

„S U N "  zsebizzó:
T a r tó s  -  J ó  -  O lc só

ezen kérdések elméleti megoldásá
ból egy kis izclitő adására.

A technikailag nem képzett kar
társaknak ezen cikkek megértése 
egy kis nehézséget okozott, és igy 
egyesek felkérésére ezen befejező 
cikkemben igyekszem röviden ösz- 
szefoglalni az eddig elmondottakat, 
igyekezve elkerülni mindent, ami az 
olvasónak nehézséget okozna.

i. Jó rádióvevőkészüléktől ma 
megkívánhatnánk, hogy a hangszó
rón keresztül torzitatlanul és élet
hűen adja vissza azon hangokat, 
melyek a közvetítést felvevő mikro
fon előtt elhangzottak.

Ez a kivánalom ellenben sohasem 
teljesülhet ioo"n-ig, mivel már ma
ga a felvevő mikrofon, a stúdió elő
erősítője, az állomáshoz vezető ká
bel és az adóállomás is bizonyos 
mértékű torzitást visz a kisugár
zásba.

A vevőkészüléknek nem szabad az 
adóállomás torzításait korrigálnia. 
Nem szabad korrigálnia azért sem, 
mert a különböző adóállomások kü
lönböző torzitást hoznak létre és le
heleden olyan vevőkészü'éket szer
keszteni, mely a kü'önböző állomá- 

l ' sok egymástól eltérő jellegű torzitá- 
Lt sait korrigálni tudná.
T j  A rá-li ive . őré-zü ékkel szembeni 
fflmaximális igény ma tehát csak az 
H lehet, hogy az antennát ért rezgé- 
íaseknek Ilii hangképét adja vissza

hangszórójában.
Ha az antenna által felvett elek

tromos rezgéseket megfelelő segéd
eszközökkel egy görbe vonallal le
képezzük és ugyanezt végezzük a 
végerősitőcsövön keresztül folyt és a 
hangszórót tápláló árammal, úgy azt 
fogjuk látni, hogy a két görbe egy
mástól különbözik. Az első, vagyis 
az antenna által felvett elektromos 
rezgések görbéje és a második, 
vagyis a reprodukált hangáram 
görbéje közötti különbséget o/o-ban 
szqkás kifejezni. Az igy kapott ér
téket nevezzük torzításnak - torzí
tás mértékének vagy torzitásténve 
zőnek (németül »Klirrfaktor«).

Az emberi fül szerencsére ezen 
torzítással szemben nem túl érzé
keny és igy az olyan készülék, mely
nek torzítása 20»/o, még jónak ne
vezhető, de a mai legjobb készülék 
torzítása is 5 0/0 fölött van.

2. Szelektívnek akkor nevezünk 
egy rádióvevőkészüléket, ha az szét 
tudja egymástól választani az egy- 
időben működő állomásokat.

A szelektivitás legmagasabb, gya
korlatilag még kívánatos foka, hogy 
két szomszédos állomást úgy tudjon 
a vevőkészülék egymástól elválasz
tani, hogy azok egymást ne za
varják.

Bármily szelektív készüléket lehet 
elméletileg építeni, de vannak a gya
korlat által megszabott határok.

Az Always-tekercsek 
előnyei:
1. Pontos méretezés 
20-2000  m-ig.
2. Minden sávon egyen
letes visszacsatolás.
3. Antihigroszkopusak.
4. Veszteségszegények.
5. Zománcozott és két
szer-selyem gyári uj 
huzalokból készülnek. 
A nag y frek v en ciá ju  
kábel 10X0.10-es zo
mánc-szerkezetű.
6. Ezüstözött kontak
tusok.
Óvakodjék utánza
toktól 1
Csak eredeti Always 
dobozban valódi!
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Két szomszédos adóállomás t. i. 
ma Európában általában egymástól 
9000 rezgés távolságra van. Például: 
Budapest I. alaphulláma (hordozó
hullám, Trágerwelle) 550.000, a két 
szomszédos adóá'lomásé Pe.omüns- 
ter, ill. Wilno 541.000 és 559.000 
rezgés másodpercenként. Tökéletes 
szelektivitásu lenne a készülék tehát 
akkor, ha Budapestre hangolva 
554.500 rezgést még keresztülen
gedne, de 554.499 rezgést már nem.

Ilyen készülékeket azonban nem 
lehet, illetve nem szabad épiteni, 
mert ez bizonyos hangokat torzíta
na, illetve egyáltalán nem venne.

Gyakorlatilag ezért úgy oldják 
meg ezt a problémát, hogy az előb
bi példánál maradva, 550.000 rez
gést a készülék 100.000-szeresen 
erősít, de 545.500 és 554.500 rez
gést már csak pl. 90.000-szeresen, 
545.000 és 555.000 rezgést pedig 
már csak 10.000-szeresen. így a 
jobban erősített hangok elnyomják 
a kevésbbé erősitctteket, mit azon
ban az emberi fül már észlelni nem 
képes és a közvetítés jól élvezhető.

Ha egy készülék szelektivitását 
meg akarják mérni, akkor ezt úgy 
végzik, hogy ráhangolnak valamely 
állomásra, például az előbbi 550.000 
rezgésre, de nem az adóállomás ál
tal kisugárzott rezgésre, hanem egy 
külön e célra szerkesztett áramfej
lesztő generátorral állítják elő a kí
vánt hullámhosszú rezgést. Ezután 
megmétik a készü'ék antennahüve
lyébe vezetett rezgés erősségét, és 
külön a hangszóró csőből kijövő u.
n. kimenő teljesítményt. Majd eh 
hangolják az adógcncrátort 541.000 
cs 559.000 rezgésre és mérik, hogy 
a kibocsátott rezgéseket az előbbi 
rezgés hányszorosára kell felerősí
teni ahhoz, hogy az először mért ki
menő teljesítményt kapjuk. Ha 1000- 
szeresen kell erősíteni a 9000 rez
géssel (Herz-ze!) elhangolt antenna- 
áramot ahhoz, hogy a hangszóró 
teljesítmény ne változzék, akkor azt 
mondjuk, hogy a készülék szelekti
vitása 1000.

Ez a szám azonban nem mondja 
meg, hogy mily mértékben erősíti a 
készülék a közbenső rezgéseket, te

hát mily mértékben torzítja a venni 
kívánt állomást. A  torzítás és a sze
lektivitás t. i. mint az előbbiekből 
látjuk szoros összefüggésben van 
egymással.

Minél szelektívebb egy készülék, 
annál valószínűbb, hogy nagyobb 
fokú torzítás lép fel benne. Arány
lag a legkisebb torzítás akkor áll 
elő, ha a készülék szelektivitását 
nagyszámú sávszürős rezgőkör hoz
za létre, vagyis ha az egy nagy cső- 
számu modern készülék.

3. Érzékenynek akkor nevezünk 
egy rádióvevőkészüléket, ha gyenge 
energiájú állomásokat is nagy hang
erővel hoz be.

Ha a rádióvevőkészülék érzékeny
ségét számokban akarjuk kifejezni, 
akkor meg kell mérnünk, hogy egy 
bizonyos minimális hangerő, vagyis 
kimenő teljesítmény elérésénél, mily 
áramot kell az antennahüvelybe ve
zetni.

A rádiótechnikusok megállapo
dása szerint 50 milliwatt (mW) ki
menő teljesítménynél (gyenge hang
szóróvétel) mérik az érzékenységet.

A  bemenő feszültségingadozáso- 
kat mikrovoltokban (p-V) mérjük.

A mai modern jól megépített ké
szülékek érzékenysége átlagosan a 
következő: 2 csöves 300— 500, 3 
csöves 40 50, 4 csöves 15 és 5
csöves készülék 5 y V

Ezek a számok azt jelentik, hogy 
a készülék ily minimális tér
erősséget gerjesztő állomásokat 
még minimálisan 50 mW hangszó
ró energiával, vagyis gyenge hang
szóró erővel hozza. Például: Buda
pest I. térerőssége (1 m. hosszú és 
1 irr. magas antennában keltett fe
szültségingadozás) Budapest szivé
ben 260.000 u.V. Róma Budapesten 
ugyanezen az antennán a nap kü
lönböző szakában 3— 300 yV tér
erősséggel jelentkezik stb.

4. Automatikus hangerőszabályo
zásra azért van szükség, mert a na
gyon kellemetlen, úgynevezett fa- 
dingjelenség következtében külön
ben a vétel hol elhalkul, hol erősö
dik. Ezen szabályozás lényege az, 
hogy az. ilyennel felszerelt készülék 
az antennát érő feszültségingadozá

Pick-up 8 léle Kivitelben,
Dyn. hangszóró 10 fei6 Kivitelben,
Gramofon motor és chassis 2 féle Kivitelben 

Ilyen nagy választék még a legkényesebb vevőt is kielégíti.
Ön is tartsa tehát ezeket raktáron!
Vezérképviselet: Loebenstein L. ív. Egyetem u. 3. Tel. 86 -a-aa

sokat kiegyenlíti.
Hátránya, hogy mikor egy állo

másról a másikra hangolunk és igy 
két állomás között, mir'cor is a leg
kisebb feszültségingadozások érik az 
antennát, a legnagyobb az erősítés. 
Mivel pedig ilyenkor a dolog termé
szetéből kifolyólag az antennából 
csak a légköri zavarok által keltett 
áramok érik a készüléket, ezeket 
erősiti igen nagy mértékben.

Ennek kiküszöbölésére szolgál a 
néma hangolás, mely beépített mű
szer segélyével mutatja, hogy mikor 
állunk pontosan a kívánt állomáson 
akkor is, ha a kézi erősítő gombbal 
az állomást különben teljesen lehan
goljuk.

Áz újabban készített nagy obb ké
szülékeket úgy szerkesztik, hogy a 
gyenge, tehát ritkán vett állomások
nál az automatikus hangerőszabály
zás nem működik, az önműködő 
hangerőszabályozás csak egy bizo
nyos térintenzitáson felül kezdődik. 
Ezt nevezzük késleltetett hangerő
szabályozásnak.

Aki még további részletesebb fel
világosítást óhajt, annak levélben 
szívesen állok rendelkezésre és ké
rem forduljon hozzám bizalommal, 
minden feszélyezettség nélkül.

üzeme
V. Csáky ucca 34. Telefon 93-9-85

Bakelit olvasó- és állólámpák minden 
színben •  Villamfelszerelési cikkek, 
rádióalkatrészek •  Bakelit foglalatok,

kapcsolóval és nélkül.

Kalkuláljon!
megelégedett ueuö, több haszon

anódtelep, zseblámpa- 
elem, zseblámpahüvely 
és zseblámpaizzó.

Oroszlán- és Dura-elemek
igen olcsó árban.

hirschl és Tsa galvánelemgyár
VI., Szenem Berta lan u. 11. T e le lő n . 22-6 -44 .
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Rz eladás
Azt hiszem, nem követek el üz

leti titoksértést, ha a rendelkezé
semre álló szűk keretben megismer
tetem szaktársaimat azzal az eladási 
módszerrel, amelyet a saját környe
zetemben megfigyeltem. Tudom, 
hogy amit elmondandó vagyok, 
nem uj megállapítás és mindössze 
azt a célt szolgálja, hogy a szerzett 
tapasztalatokat összefoglaljam. Az is 
bizonyos, hogy megállapításaim nem 
vonatkoznak kizárólag a mi szak
máinkra, mégis, miután az észrevé
teleket a rádió eladáisa közben sze
reztem, elsősorban itt tarthatnak ér
deklődésre számot.

Az árucikknek a kereskedőtől a fo
gyasztóhoz való juttatása az eladó 
közvetítésével történik. Az eladónak 
tehát elsőrangú szerepe van: össze
köttetést tart az áru tulajdonosa, a 
kereskedő és a fogyasztó, a vevő 
között. Eddigi kereskedelmi felfo
gás szerint a kereskedő erőszakos, 
nagy beszédű eladóban látta érde

keinek képviseletét.
Mi is volt az eladó kötelessége a 

múltban ? Hogy a vevőt a sok be
széddel fogva tartsa, mintegy el- 
kábitsa és ezzel meggátolja, hogy 
az illető a portékának részletes meg
vizsgálását, annak felbecsülését za
vartalanul megtehesse. Ehhez nem 
volt másra szüksége, minthogy né
hány jelzőből álló szókinccsel ren
delkezzék. Ha azután a vevő »ne- 
héz« volt, a már eldarált szóárada
tot más sorrendben újra feltálalta, 
mindaddig, amig vagy ő, vagy a vá
sárló eljutott a végkimerülésig.

Az eladásnak ez a technikája 
azonban néhány év óta csődöt mon
dott. Az ok kézenfekvő volt: a vevő 
megunta a szokott jelzők halmazát, 
annál is inkább, hisz ezeket mind
annyiszor hallhatta, valahányszor va
lamelyik üzletbe belépett és akár 
cipőzsinórt vásárolt, akár bútort, azt 
az eladó kivétel nélkül elsőrendű
nek, tartósnak és elegánsnak mon
dotta. Igen gyakori esetben azután 
kiderült, hogy a megvásárolt áru 
minősége c jelzőknek egyáltalában 
nem felelt meg. így jutottunk cl 
pda, hogy a sűrűn használt dicsérő 
szavak egyre vesztettek súlyúkból és 
végül a vásárolni szándékozóból már 
nem váltottak ki semmi hatást. Vall
juk be, mindkét fél sajnálatraméltó 
volt, s ha még elképzeljük, hogy 
egy karácsonyi nagy bevásárlás al
kalmából hogy zúdultak a vevőre a 
folyton csak dicsérő szavak, akkor 
elgondolhatjuk, hogy azok végül is 
ellenszenvet váltottak ki a vevőből,

művészeié
vagy legalább is felkeltették a gya
núját.

Ha speciálisan a rádiószakmát 
nézzük, akkor annál inkább is óva
tosnak kell lenni az áruk ajánlása 
közben, mert hiszen a vevő egy
részt bizonyos tájékozottsággal lép 
rendszerint a holtba, másrészt fenn
forog az a veszedelem, hogy egy
két nap alatt cáfolatot nyernek 
mindazok a tulajdonságok, amike' 
az árura ráaggattunk. Mondjuk, ci
pőt, ruhát túlzottan dicsérni még 
inkább lehet, mint a rádiót, mert 
amíg a cipőről, vagy a ruháról csak 
hetek múltán derül ki, hogy nem 
bírnak azokkal a tulajdonságokkal, 
amikkel az eladó ajánlotta azokat, 
a rádióról már az első félórában is 
kiderülhet, hogy nem nyújtja mind
azokat a kvalitásokat, amiket aszó
áradat után a vevő elvárhatott.

Jönnie kelleti teliéit egy uj stílus
nak és az eladás módszerének al
kalmazkodnia kellett a kétkedő, a 
gyanakvó vevő mentalitásához. Mó
dot kellett keresni arra, hogy a bi
zalmat másforma módon szerezzük 
meg.

Megszületett az igaz kereskedő tí
pusa. Súlyosabb kifejezéssel tisztes
ségesnek is nevezhetem, anélkül 
azonban, hogy a régit morális 
szent] lontból tisztességtelennek
bélyegezném; hangsúlyozom, hogy 
csak a módszere volt más: úgyne
vezett rámenős.

Az uj idő eladója a higgadt, ille
tőleg az abszolút természetes mo
dorú, bizalmi szaktanácsadó, aki 
mintegy barátnak ajánlja fel magát 
a vevőnek és mint ilyen, mindig 
igazat mond. igazat Ígér. igazat ál
lít a portékáról. Ezért nevezem igaz 
kereskedőnek.

Az uj eladónak tehát, hogy a 
baráti szaktanácsadó pozícióját be
tölthesse, nemcsak kellemes külső
vel és előnyös modorbeli tulajdon
sággal kell rendelkeznie, hanem 
szellemi felkészültsége is elsőrangú 
kellék. Ma métr nem elég, hogy az 
eladó csak a szakmáját ismerje, ha
nem kell, hogy általános művelt
séggel is rendelkezzék. A régi jó 
rábeszélő helyett jó társalgónak kell 
lennie. Főleg a mi szakmánk el
adói érzik ennek szükségét, akik 

mint tudjuk a vevővel laká
sául is mindig változó környezet
ben, esetleg több órán ált foglalkoz
nak. Ezt az időt pedig nem lehet 
csak az áru dicséretével kitölteni, 
hanem igyekezni kell, ha a helyzet 
erre alkalmas, általános diskusszió-

val fokozatosan rátérni az eladás 
tárgvára. Az eladó kerülhet olyan 
helyzetbe is, hogy a vevő irodalmat, 
politikát érint a beszélgetésben s 
ekkor is meg kell mutatkoznia an
nak a szellemi felkészültségnek, 
amelyet az uj idők eladójáitól jog
gal el lehet várni. Természetesen 
vigyáznia kell, hogy ne provokál
jon vitát és ne akarja igazát, vagy 
szellemi fensőbbségét a tevővel 
szemben bebizonyítani. Aki szak
mánkban ezt a tulajdonságokat 
megszerezte, még nem biztos, hogy 
a jó eladó dicséretéi is kiérdemelte.

A jó eladó) fogalma többet kíván. 
A jó eladó egy uj érzékkel rendel
kezik és ez, hogy stilszerü műszó
val éljek, a pszichotechnika. Lehet, 
hogy helytelenül használom ezt a 
terminus technikust, de úgy érzem, 
csak ezzel az összevont kifejezéssel 
tudom érzékeltetni az ideális eladó 
különleges művészetét.

Ez alatt olyan eladót értek, aki 
kiemeli az érdeklődők közül a ve
vőt, amivel időt nyer arra. hogy fő
leg ezzel foglalkozzék kimerítően, 
azonkívül felismeri a kínálás és üz
letkötés pillanatát. Megközelítően in
formáit a vevő anyagi helyzetéről 
s nem kínál drágább portékát, mint 
amilyen módúnak a vevőt értékeli. 
Megérzi, mikor nyerjen befejezést a 
beszélgetés és az ajánlás és nem 
fáraszt fölöslegesen, hogy meg ne 
szakadjon az összhang. Röviden: 
tisztában van a »mit, mikor és ho
gyan fogalmával.

Az az eladó, aki az eladásnak ezt 
a technikáját műveli, már valóban 
művészit produkál és biztos ered
ménnyel szerepel, feltételezve termé
szetesen azt, hogy megfelelő kör
nyezet és eszköz áll rendelkezésére 
ahhoz, hogy a vevővel összeke
rüljön.

Azt az utat, amit a vevő szükség
letének kielégítéséig megtesz, ille- 
tőleg amig felkeresi az eladót, más 
cikkben őhajtanám tárgyalni.

Zinscnheim Jenő

E R Ő S Á R A M  R A D Ó É S R A D Ó

Tegyen kísérletei
adjon fel egy megrendelést 

í r á s b a n
u iii. Baross ucca 127

vagy telefonon
3 6 -0 -0 9

utána mindig nálunk fog 
v á s á r o l n i .

RAD ÓÉSRADÓ
G Y E N G E Á R A M  R A D Ó  ÉS  R A D Ó
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és Villamossági rt. mérnöke

Tavasz van. A rádiókcrcskedö 
forgalma csökken, jobban ráér 
arra, hogy intenzivebb munká
val megkísérelje forgalmának 
növelését. Nem szabad beletö
rődni abba, hogy a rádió szezon
üzlet, mely augusztustól január
februárig terjed és azután szü
netel. Ha a forgalom vissza
fejlődésben van utat és módot 
kell keresnünk uj üdétek köté
sére. Ebben az irányban jó út
mutatással szolgál Holló mérnök 
cikke. A  s z e i k .

A csövek természetes öregedése 
a használattal minden esetben bekö
vetkezik és abban nyilvánul, hogy 
ugyanabban a készülékben és azo
nos üzemi viszonyok (feszültség) 
mellett a cső anódárama gyengül, 
meredeksége (erősítése) kisebbedik, 
vagy ahogyan mondani szokás 
emissziója csökken.

Emisszió alatt a katódfelületnefk 
azt a képességét értjük, hogy az 
felizzitva képes elektronokat magá
ból kibocsátani és kellő mennyiség
ben az anód- és rácsfeszültsé
gek rendelkezésére bocsátani. A 
gyakorlatban emisszió alatt azt az 
anódáramot értjük, amely akkor áll 
elő, amikor az összes rácsokat ösz- 
szekötjük az anóddal (dióda kap
csolás) és azokat a csőre nézve meg
adott maximális anód feszültség alá 
helyezzük.

A  használat folytán a cső emittáló 
képessége állandóan csökken, de ki
mutatható mértékben csak hosszabb 
—- néhány ezer üzemóra idő után. 
Ennek okát azonnal belátjuk, ha 
meggondoljuk, miszerint a cső 
normális munkapontján a teljes 
emittáló képességének csak egy kis 
részét használja ki. Különösen vo
natkozik ez az előcsövekre, legye
nek azok akár feszültségerősitő, 
akár pedig demodulátor kapcsolás
ban. Ezeknél a csöveknél a normá
lis anódáram az adott izzitás mel
letti telítési áramnak csak kb. i 20 
része.

Ebből az következik, hogy egy 
clőcső emissziócsökkenésc nem hat

ki oly érzékenyen a munkaképes
ségre, mint a teljesitménycsöveknél. 
Ez a magyarázata annak, hogy az 
elócsövek eltekintve az esetleges 
izzitószálszakadástól (kiégéstől), 
vagy gyártási hibáktól (mikrofónia, 
befeőrácszárlat), mely hibák az uj T  
tipusu csöveknél egyre ritkábbak —■ 
hosszabb ideig is élnek.

Más a helyzet a végerősítő, vagy 
teljesitménycsöveknél, melyek az 
előcsövek által erősített és demodu- 
lált bemenő feszültséget teljesít
ménnyé alakítják át.

A teljesitménycsövek normális 
anódárama —  »A« erősítést véve 
alapul (»B« erősítést vevőkészülé
keknél csak a legutolsó években 
kezdik alkalmazni és csaknem kizá
rólag telepes készülékekben) —  már 
a telítési áramnak cca 1 '3, úgyhogy 
e csöveknél az emisszó csökkenése 
már nagy szerepet játszik. Egy ilyen 
csőnél az emissziócsökkenés követ
keztében a cső rácsának tel jes kive
zérlésénél a cső a karakterisztika 
felső görbületén dolgozik, ami tor
zítást hoz létre: a készülék hangja 
romlik, a torzítási tényező a megen
gedett maximálisan to'Vo-ról 20—- 
2 511 o-ra is megnő.

Az egyenirányító cső - szintén 
teljesítmény cső öregbedése le
csökkenti az összes üzemi feszültsé
geket és igy hoz létre torzítást.

Amennyiben tehát a készülék le
gyengül, vagy nagymérvű torzítás 
áll elő, elsősorban a végerősítő, vagy 
egyenirányító cső megöregedésében 
keressük a hibát.

A csövek öregbedését csak pon
tos méréssel tudjuk kimutatni. A 
teljesitménycsöveknél, egyenirányí
tóknál az emissziócsökkenés műkö
désére igen érzékenyen hat; itt ha 
mérünk, igen pontosan kell mérni. 
A mérést dióda kapcsolásban hajt
juk végre.

Azonban nem lehet az előcsövek 
és a teljesitménycsövek mérését 
egy-ugyanazon mérési határu mű
szerrel még megközelítő pontosság
gal sem elvégezni. Mert inig az elő
csövek és a keverőcsövek emissziója

Becserélt márkás rádiók

Standard Superrex,super35. Super 35 U,
Standard 3 A , Voltohm 2+1  stb. rádiók, hangszórók

viszonteladóknak meglepően kedvező, leszállított árakon.
V ? n n r r > E , I ? ' r « «  r. #. Budapest, IV. V áci  ucca 23 

I f A V i V V E n  M T e l e l ő n  : 88-4-64 és 83-3-09
KÉRJEN AJÁNLATOT ^

izzitás mellett 15 50 miliamper, ad
dig a teljesitménycsöveké 150 mili- 
ampernél (az előző tízszerese) kez
dődik. A  csövek emissziói oly kü 
lönbözők, hogy még mérési szem
pontból való csoportokba osztása is 
nehézségekbe ütközik.

A  leghelyesebb tehát —  mig e 
célra megfelelő műszer nem készül 

a cső öregedését egy jó készü
lékben füllel megállapítani, mert a 
most kapható univerzális, egy mérés- 
hatású emissziómérők csak az ere
detileg is igen gyenge emissziója 
telepes csövek megítélésére használ
hatók eredményesen.

Ezek tudatában a csőüzletet oly 
módon a legcélszerűbb lebonyolíta
ni, hogy mérés helyett a kipróbá
landó csövet egy jó készülékben 
ugyanazon tipusu uj csővel felváltva 
alkalmazzuk és a hangkülönbségből 
állapítjuk meg annak elhasználódá
sát. Ez a módszer, ha a cső már 
eléggé öregbedett, mindenkor cél
hoz vezet, mert a vevő a különbsé
get saját fülével is megállapíthatja.

A vevő lakásán célszerűen a saját 
készülékén kell bemutatni a különb
séget a vevő régi és elhasznált csöve 
és az uj cső között. Erre a célra 
egy-két éves készülékeknél nem kell 
más csövet elvinni, mint végerősítőt 
és egyenirányitócsövet; előerősítőt, 
keverőcsövet, vagy demodulátort 
csak két évnél öregebb készülékhez.

Ipari-, üzemi- és

•  i s k o l a i

nagy raktára és javítóműhelye 
SCHVARCZ TESTVÉREK
szakórás mesterek
Podmaniczky u. 59. Telefon 29-6-24

Neongázas villámhárító, amatőr forrasztópáka,
Kisfeszültségű izzók
hordóuizsgaló 2-5 és 3 j  voltra.

„SUN" rádiókristály 
légmentes csomago
lásban.

HÜBNER LÁSZLÚ
BUDAPEST,  VI. 
LOVAG UCCA 20. 
TELEFON; 19-8-39
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A ratiiokészülÉK-hartei és a Kereskedők
Az elmúlt rádió-szezon kedvező 

előjelek mellett indult. A gvárak 
egytől-egyig olyan kiváló készüléke
ket hoztak a piacra, hogy még a 
szakembernek is nehezére esett a 
választás. A kartell megalakulásától 
sokan a piac szabályozását és javu
lását várták. Biztató Ígéreteket kap
tunk az árvédelmi! tekintetében is,

egyszóval meg volt minden re
ményünk arra, hogy ha az 1935— 
36. évi üzlet nem is lesz nagyobb az 
előző évinél, de egészségesebb fel
tételek mellett bonyolódik le.

Valljuk be őszintén; ez az év nem 
váltotta be a hozzá fűzött reménye
ket. A  rádióforgalom az egész vo
nalon jelentékenyen csökkent. Nem 
segitettek ezen az »ügynöki gárdák« 
sem, amelyeknek szerepe —  a rádió 
szaküzletek előnyére —  lényegesen 
csökkent. Nem jelennek meg majd 
külvárosi házak udvarán a rádió- 
különitmények, a hónuk alatt vitt 
márkás készülékekkel és nem hall 
juk érces bariton hangjukat: xOlcsó 
rádiót vegyenek«.

Minden neheztelés nélkül, csak 
éppen az igazság kedvéért megem 
litem, hogy a kartel az elmúlt év
ben nem adta komoly tanujelét an
nak, mintha súlyt helyezne a keres 
ködökkel való harmonikus együtt
működésre. A kartel létrejött anél 
kül, hogy a minket érdeklő pon
tokra nézve a saját véleményünket 
kikérték volna, —  ami persze még 
nem jelentette volna azt, hogy kí
vánságainkat teljesiteniök is kell. 
De utóvégre közös érdekünk, hogy 
a rádió-üzletet fejlesszük, elejét ve
gyük a forgalom csökkenésének és 
ezzel a piac rosszabbodásának. Meg 
kellene beszélnünk a régi gépek be
cserélésének ügyét, amelyek évről- 
évre érezhetőbb mértékben fogják 
akadályozni a megfelelő forgalom 
kifejlődését. Beszélnünk kellene a 
rádiókiállitásról, hogy annak meg
rendezésében teljes mértékben ér
vényesülhessen a rádiógyárak és 
kereskedők ötletes, friss propagan
dája.

Őszintén beszélnünk kellene azok-

KEMÉNY BERHAT
villamossági nagyhereshedű 
BUDAPEST, a ®
UII., ROTTENBILLER - UTCA 54.
O lc s ó  á r a k .  S x o lid  k i s z o l g á l á s
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kartel elejét veszi a rádióüzletek 
gombamódra való szaporodásának, 
sőt a kereskedők számát lényegesen 
csökkenteni fogják, l-'./zel szem
ben egész sereg uj név szerepelt a 
kartel listáján, köztük olyanok, akik
nek még nyílt árusító üzletük sem 
volt, hanem lakásból bonyolították 
le az üzleteiket. Tessék elképzelni, 
milyen biztosítékot jelentett az ilyen 
cégekkel szemben az árvédelmi meg
állapodás. (Nem akarom ezzel azt 
mondani, hogy ennek ellenében a 
nagyobb és komolyabb cégek túl
ságosan komolyan vették az árak 
betartását!) Szomorú következmé
nye volt ez annak a választott-bíró
sági megállapodásnak, amelyből ki
hagyták a legjobban érdekelt fele
ket: a rádiókereskedőket.

Nemsokára megkezdődnek a jövő 
rádiószezon előkészületei. Semmi 
okunk nincs, hogy az uj szezontól 
többet várjunk. Úgy hallom, hogy 
egyes gyárak a kereskedők számát 
ismét szaporítani akarják olyan rá
dió ügynökökkel, akik a mai viszo
nyok miatt a kereskedőknél elhe
lyezkedni nem tudnak és önállóan 
akarnak tovább dolgozni. Nem táp
lálunk az árvédelem tekintetében 
sem különösebb reményeket, ha a 
kartel az eddigi »szenteltviz« mód
szerrel kezeli az árrontásokat.

Pedig a gyáraknak is érdekük 
volna, hogy megismerjék és a le
hetőséghez képest figyelembe ve
gyék a Kereskedők kívánságait jövő 
évi programmjuk és megállapodá
saik létrejötte előtt. A kereskedőkre 
nézve elég nagy megterhelést je
lent a kartel úgy a kondíciók szigo
rítása, mint az engedmények csök
kenése révén. Talán nem szerényte
len az a kívánságunk, hogy ha már 
nem teljesitik is a kívánságainkat, 
legalább hallgassák meg észrevéte
leinket. Annyi kétségtelen, hogy a 
gyárak és kereskedők harmonikus 
együttműködése nem jelentené a 
gyárak behódolását a kereskedő
érdekekkel szemben, hanem maga 
után vonná a rádió-üzlet egészsé
gesebb kialakulását és a forgalom
nak közös munkával való fejlesz 
tését. Chmura László.

Függetlenül Chmura alelnök cik
kétől íródott alábbi cikkünk, melyet 
minden változás nélkül leadunk. 
Megállapítható a két cikkből, hogy 
mit lát meg a gyakorlati és mit az
elméleti kereskedő.

*
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ikén foglalkozott a vége fele járó 
rádiószezon tapasztalataival. Külö
nösen arra volt tekintettel, hogy az 
első évben működő rádióké- zü'ék- 
kartel mily mértékben befolyásolta 
a rádiókereskedő boldogulását.

Mikor e sorok Íródnak, a kikül
dött bizottság működéséről, még 
nem tudunk. Hogy mit tárgyaltak 
és milyen kilátással - - külön cikk 
keretében fogjuk tárgyalni, ameny- 
nyiben a bizottság jelentése kellő 
időben beérkezik az elnökséghez. F 
cikk keretében a kiküldött bizott
ságtól függetlenül óhajtjuk a kartár
sak elé tárni a RÉV meglátásait, 
melyek, a bizottságra való tekintet
tel is, nem törekszenek teljességre, 
nem kutatás és tanulmány eredmé
nyei, hanem csupán a jóakarata és 
szemlélődni szerető ember eseten
kénti spontán meglátásai.

A  kartel (a kereskedő szempont
jából) csak akkor fejt ki hasznos 
működését, ha az árbetartást foko
zottabb mértékben hajlandó és ké
pes keresztülvinni, mint az egyes 
gyárak külön-külön. Kartel nélkül 
rendszerint a kereskedő rabattja na
gyobb, mint kartel esetében, külö
nösen áll e megállapítás a nagy 
forgalmú kereskedőkre, akik az 
egyes gyárakkal szemben néha kü
lön előnyöket tudnak maguknak 
biztosítani.

Ha kartel van, a szállítási feltéte
leket a gyárak a saját érdekükben 
betartják, igy az egyes átvevő cé
gek rabattjai között nincsenek ki
áltó különbségek. A rabatt általá
ban azonos, mint volt, csak a nagy 
átvevőké csökkent. Ez még nem 
lett volna nagy baj. Hiszen az el
múlt évben élvezett nagyobb ra
battot kevesen tartották meg: az 
árrombolás úgy a fővárosban, mint 
vidéken általános volt. A  kartcltől 
azt vártuk, hogy az árakat szigorúan 
be fogja tartani, hogy —  mint szep
tember havában egy Ízben meg is 
tette az árakat próbavásárlás ut
ján állandóan ellenőrizni fogja. Ha

KOLLER bronzcsillárgyár Telefon:
Budapest, dobozi-u . 15 J . 3 1 -3 -3 7

1936. évi uj modellek. — Tömegcikkek. — Nikkclczések. 
Bérmunka. Használt csillárok átalakítása, felújítása az összes 
galván színekben, ezüst, arany vagy bármely „Duco“ festékdiszitéssel.
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a kartel be tudta volna tartani az 
árakat, akkor semmi esetre sem lett 
volna hátrányosabb a helyzet, mint 
kartcl nélkül volt, sőt még jobb is.

Volt ellenőrzés, választott bírósági 
tárgyalások, voltak marasztaló- és 
felmentő Ítéletek. El kell ismernünk 
hogy a választott biró a tőle várt 
ügybuzgósággal járt el; de él ben
nünk az a gyanú, hogy egyes ese
tekben másként ítélt volna, ha lett 
volna valaki, aki a kereskedelem 
szempontjából is megvilágította vol
na az előtte fekvő ügyet. A tárgya 
lásokon a vádat, akár ki volt a pa 
naszos a gyárak képviseletében a 
karteüroda vezetője képviselte, ma
ga a biró —  teljes tisztelettel szemé 
Ivével szemben —  szintén gyári ér
dekeltséghez tartozik, tehát személyi 
korrektsége ellenére is a termelő 
szemüvegén keresztül szemléli a vi
lágot; egyedüli kereskedő a tárgya
lásokon az árrontással vádolt volt, 
aki természetesen minden megen
gedhető módon védekezett és mivel 
tisztán gyá'i érdekeltségű vádlóval 
és bíróval állott szemben néha si- 
keiült ugv c.oporto itania érveit, 
.hogy a nem kereskedő és jóhiszemű 
biró az egyoldalú beállítást valóság
nak vette és felmentő ítéletet ho
zott. Az első ilyen kirívó eset után 
kértük a ksrteiiroda vezetőjét, hogy 
a választott bírósági tárgyalásokra 
hívja meg Egyesületünket, igy vél 
tiik a választott bíróság gyári jellc 
gét némiképpen megváltoztatni. Igé 
retet kaptunk, de meghívót csak 
egyetlenegy Ízben.

Ez utón is ismételten kérjük a je
lenleg tárgyaló gyárakat, hogy bár
miként is fog a jövőben alakulni a 
kartel, a választott bíróságot olymó
don alakítsák meg, hogy abban 
Egyesületünknek aktív szerepe le
gyen.

*
A kartcl tudva, hogy az árron

tások fészke a cserekészülék -  meg
állapította cserekészülékek árait. El
tekintve egy -két kiütköző esettől az 
árak kb. megfeleltek a kialakult 
áraknak. A csereüzlet szépen fejlő
dött tovább és ma az összforgalom
nak minimálisan 6o°,o-a csereüzlet.

Magyarország a mai kereken 350 
ezer előfizetőjével még korántsincs 
telitve, c sorok Írójának becslése

szerint a belátható időn belül tisztán 
a gazdasági helyzet javulásától és a 
rádióterjesztés propagandájától füg
gő (tehát nem a következő generá
ció nagyobb igényére támaszkodó 
becslés) maximálisan elérhető elő
fizető létszám 600 ezer.

És mégis az előfizetők száma alig 
emelkedik. Az elmúlt két évben az 
előfizetők számának növekedése 
együttesen mintegy 30/0 volt, ami a 
nyáron valószínűleg teljesen el fog 
tűnni. Számokban az előfizetők szá
mának emelkedése két év alatt ke
rek számban 9000 és az ugy anezen 
idő alatt eladott gyári készülékek
száma 38.000
az elektromos telepek által

forgalomba hozottak 5.000
amatőrök és kisiparosok 12.000
bevett és e'adott készülékek

száma 20.000
összesen: 75.000

Ha egybevetjük az előfizetők szá
mának gyarapodását azokkal, akik 
az elmúlt két esztendőben készülé
ket vásároltak, vagy építettek ma
guknak, azt találjuk, hogy csaknen 
70.000 rádió jutott oly egyének bir
tokába, akik már azelőtt is előfize
tők voltak és uj, nagyobb ké-zülé 
két vásá’o'tak, vagy detektoros 
avagy telepes készülékről tértek át 
hálőzatir?.

Ez azt jelentené, hogy a rádió 
egyáltalában nem hódit uj híveket, 
hogy eredménytelen propaganda 
munkát fejt ki, hogy helyben tapog. 
Az előfizetők számának változása 
két részből áll és pedig csökkenés
ből (elhaltak, elköltöztek, vagy le
mondtak a rádióról) és uj előfize
tőkből. Mivel 1934. január i-től 
1935. dec. 31-ig belépett uj előfize
tők száma hozzáértők becslése sze
rint kb. 80 ezer, úgy látszik, mintha 
az itt felsorolt készülékek kivétel 
nélkül uj előfizetők kezébe kerültek 
volna. De ez a feltevés sem helyes, 
mert az uj előfizetők igen magas 
hányada (30 40"b) költözködése
miatt szerepel csak újnak.

Ha a becserélt készülékek eltűn
nének a piacról, akkor a gyárak 
évente minimálisan 10.000 uj készü
lékkel többet termelhetnének és 
hozhatnának forgalomba. Meg kell 
oldani tehát ezt a kérdést, mint azt

Készüléken szelektivitása, 
érzékenysége joüb!! !

7 T a M h Í c ü  meg jól dimenzionált 
*  £s konstruált teker

cseit, megtalálja a magyarázatot. Részletes 
ismertetést az A M R A D  katalógus nyújt.
Hídy és Tarsa, VI. Leltei u. 14
Telefon 91-9-97

Rotter Lóránd dr. e lap liasábjain 
1935. évi t i . számának vezető he
lyén világosan kifejtette, feltétlenül 
meg kell oldani. A  megoldásnak 
más módja nincs, mint a gyárak vá
sárolják vi sza és semmisítsék meg 
a becserélt készülékeket. Meg kell 
állapítani mindenegyes készüléktí
pusra a csereárat úgy, amint eddig 
is volt. De aiz árakat ne a gyárak 
egyedül, hanem egy a csereüzletek
ben bő tapasztalatokkal rendelkező 
kereskedőkből és gyári képviselők
ből álló vegyes bizottság alkossa 
meg, az igy kialakult árak tény le
gesen reális árak lesznek. A meg
állapított áraknál többet nem szabad 
ádni a kereskedőnek, viszont a gy á 
rak, vagy a kartel vásárolja meg 
ugyanazon áron az igy becserélt ké
szülékeket.

*
Célt csak úgy érünk el, ha meg 

tudjuk akadályozni, hogy a becse
rélt készülék forgalomba ne kerül
jön. Kevés kereskedő van, aki ellen 
tudna állni annak a csábításnak, 
hogyha alkalma van, ne adja el a 
becserélt készüléket magasabb áron, 
a fogyasztónak, mint amennyiért a 
gyár beváltaná. Meg kell tehát aka
dályozni, hogy megtehes e. Ennek 
pedig csak egy módja van, ha kor
mány rendelettel megtiltja, hogy ?z 
uj készü ékekkel íogla kozó keres
kedő régi készülékeket is árusíthas
son.

Úgy tudjuk, hogy ennek nincs 
akadálya, hiszen a viselt ruhakeres
kedő uj ruhát és a ruhakereskedő 
régi ruhát nem árusíthat.

A probléma tehát megoldható 
csak akarat és bátorság kell hozzá. 
Bátorság kell, mert hiszen az évente 
ío.coo rádiót kellene becserélni, vi
szont ezek helyett legalább ugyan
annyi uj gyári készülék elhelyezése 
válna lehetővé.

És még egyet. A  becserélt készü
lékeket felújítva keleten lehetne ér
tékesíteni, ott ahol a piac modem 
készülékek felvételére még nem al
kalmas. B—K.

V I C C 1 Akkumulátorgyár éa 
I \ l r  H í Villamossági r. t.
Központi iroda:
Budapest, IU. Kossuth Lajos u. a.
Telefon 89-1-16. 89-1-46

akkumulátorok 
I szárazelemek 
klsteszültségü izzók

Lux és SajÉ szárazelemek 
Quich kisfeszültségű izzók

m
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zuioryKin. Karolus, Schröter Budapesten %,

l
Hátul só sor : Szigeti, Prof. Schröter, Prof. Karolus, Valkó, Glasner. 

Dallos, Prof. Bay, Bródy Gy., DrJ.Knoll, Asclmer L., Zworykin, Prof. Pfeifer. 
Középen: Dr. Selényi.

A március első napjaiban megje
lent napilapokból ismeretes, hogy 
a rádiótechnika három világnagy
sága: Wladimir Zworykin, a leg
tökéletesebb távolbalátórendszer, az 
ikonoszkóp és az elektron teleszkóp 
feltalálója, az RCA (Rádió Corpora
tion of Amerika i fizikusa, Prof dr. 
Schröter, a Telefonkén laboratórium 
vezetője. Prof. dr. Karolus, leipzigi 
egyetemi tanár, a legtökéletesebb 
képtávirórendszer megalkotója és 
dr. Kno'I, a Telefunken laborató
rium mérnöke, kinek a Brauncső 
elektronoptikai tökéletesítése körül 
vannak érdemei, két napot Buda
pesten töltöttek. Ittlétükhöz külön
féle kombinációkat fűztek, a többi 
között az a hir is járta, hogv a ma
gtár távolbalátás 
ben tárgyaltak. 

Bennünket is

bevezetése ügyé-

érdekelt. Tudni 
akartuk, hogy miért jöttek. Nem 
ültünk fel az egyik lap hírének sem, 
mely szerint egész véletlenségből ta
lálkoztak. Ha három oly kiváló, a 
rádiótechnikában érdekelt nagyság 
egyidőben Budapestre jött, annak 
komoly oka van. Tudósok jöttek, 
tehát nem üzleti ügyben.

A következőket állapítottuk meg: 
A három kiváló szakember tudo

mányos érdeklődésből jött Buda
pestre. l'gyanis Selényi Pál dr., a 
Tungsram kutató intézet kiváló fi
zikusa, az elmúlt év szeptemberé
ben Stuttgartban, a XI. Német Fi
zikus Vándorgyűlésen előadást tar
tott találmányáról, az Elektrograph- 
ról, melyet a Tungsram kutató inté
zetben dolgozott ki. Ez az előadás

felkeltette a szakkörök érdeklődését 
és Zworykin felhasználta európai út
ját arra is, hogy közelebbről meg
ismerkedjék a Tungsram-Selényi- 
féle Elektrograph-fal. Vele együtt 
jöttek a Telefunken kiváló szakem
berei, mivel őket az Elektrograph 
igen közelről érdekli.

A  távolbalátás egyik legnagyobb 
nyitott kérdése a vett képek kivetí
tése, amelyet az eddig ismert eszkö
zökkel nem lehetett jól megoldani, 
jó vételt csak Braun-féle cső nyújt, 
mellyel nagy fényerőt elérni nem 
lehet. Ahol pedig erősebb fényfor
rás alkalmazása lehetséges, mint a 
N'ipkow tárcsánál, a Weiler-féle tü- 
körkoszorunál, vagy az Okolicsányi 
tükörcsavarjánál, ott a mechanikai 
képösszetétel nagy tehetetlenségénél 
fogva finom képbontásra nem al
kalmas.

A  németek ezért más utakat ke
resnek. Ük az adásnál kidolgozták 
az u. n. Zwischenfilm eljárást. A 
felveendő tárgyat, vagy jelenetet, 
először filmre veszik fel és a film
ről történik az adás. Itt természete
sen a hangot is filmre kell felvenni, 
különben a szinkronizáilás nagy ne
hézségbe ütközik. Ez a módszer na
gyon drága és nehézkes az adásnál, 
még sokkal kevésbé használható a 
vételnél, ahol az említett folyamat 
fordítottja játszódik le s ahol a ké
szülék bonyolult volta s üzemének 
nagy költségei még sokkal nagyobb 
hátrányt jelentenek. Ezek a körül
mények terelték elsősorban Schröter 
professzor figyelmét az említett 
Elektrograph eljárásra, amely tzek-

a vevőkészülékben az átvitt kép fel
rajzolása villamos töltésekkel tör
ténik, amelyet egy izzókatóda szol
gáltat s az igy ny ért láthatatlan 
villamos képct« úgy teszik látható-

Elektrograpli-fal átvitt kép.

vá, hogy ellenkező töltésű finom 
port fújnak reá, amiből több-keve
sebb marad tapadva, aszerint, hogy 
a villamos kép.; illető pontja több 
vagy kevesebb töltést hord.

Az. egész eljárás tehát némileg a 
fényképezéshez, azaz a német /wi-

4 5 '^ - K í l M n o H  
ö v i  Alit) lámpán0/  Modern fali Karon 

/  mennyezet világítok 
Éiieiiszehreny lámpák

D Ú S  VÁLASZTÉKBAN  
LEGOLCSÓBB 

VISZONTELADÓI ARAKON 
RAKTÁRRÓL SZALUT

Bányai istuán
VII. Thököly Ut 22. Tel. 36-0-37
A K e l  e t-l p .  u. m e I I • t t
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Setényi Pál dr., az Eleklrograph első 
modelje mellett.

schenfilmeljáráshoz hasonlítható, —  
azonban az »előhivás« (a por ráfu- 
vása) cgv másodpercnek törtrész;: 
alatt megtörténik s nem tart 15 20
mp.-ig, mint a fénykép előhívása, 
továbbá a kivetítés után a kép a 
filmről egyszerű lehívással eltávolít
ható, az egész eljárás egyazon vég
telen filmszalaggal vihető keresztül 
és - ami döntő jelentőségű üze
mi költsége elenyészően csekély. Az 
egész eljárásnak e célra való kidol
gozása és a gyakorlatba való átülte
tése természetesen még igen sok 
kísérleti és mérnöki munkát igényel.

Zworvkyn, Karolus, Schröter és 
Knoll látogatásuk alkalmából az 
egész Tungsram gyártelepeket is 
megtekintették. Tetszésüket különö
sen a jóléti intézmények nyerték 
meg; ezeket Xworykin szerint Ame
rikában is az elsők közé kellene szá
mítani. Végül jó hangulatban köl
tötték el az alkalmazottak minden
napos ebédjét.

A közölt csoportkép a Tungsram- 
kutatóintézet bejáratánál készült.

ü  Leipzig-i vásár
A Leipzig-i vásáron mutatja be 

minden évben a német ipar egy évi 
haladását. A német ipar, mely- 
hosszú évtizedeken keiesztül Euró- 
páhan vezető szerepet játszik, 
fejlődése nemcsak a német ipar fej
lődését, hanem az Ipar előretörésé
nek mértékét is megmutatta.

Az 1936. é\ i Leipzig-i vásár a mi 
szakmánkat illetőleg semmi komoly 
haladást nem mutat az előző évihez 
képest. Apró javítások. Ezek is in
kább formában, mint lényegben.

Rádióban Leipzig sohasem volt 
jelentős. A  német rádió ipar a ber
lini őszi Funkausstellungon mutat
ja be óriási méreteit. Leipzigben 
tahin az egyetlen, de nem lényegbe
vágó) újság volt a tárcsás rádió. Rá
diókészülék, mellyel a keresett állo
másokat nem forgató gomb, vagy 
gombnyomás segitségével, hanem 
egy telefontárcsa forgatásival állít
juk he. A  készülék frontlapján fel 
vannak sorolva az állomások, mind
egyik mellett egy-egy szám. Ha 
most valamely ik állomás mellett álló 
számot letárcsázzuk, akkor, a fel
tüntetett mintegy harminc állomás 
közül a tárcsázott számnak megfe
lelő jelentkezik.

A Volksempfángcr után jött az 
Arbeiterfront rádió. Mig a Yolksem- 
pfangert a nagyközönség vásárolta, 
addig Hitler arra kötelezi az öt 
munkásnál többet alkalmazó vállala
tokat, hogy —  amenny iben üzemük

még rádióval nincs felszerelve —  
szerezzenek be egy Arbeiterfront rá
diót. Az Arbeiterfront rádió nagy 
teljesítményű készülék, melyre több 
hangszórót lehet kapcsolni. (Ára 
245 márka.) Minden üzem köteles, 
amikor propaganda előadást tarta
nak a munkát abbahagy ni és a mun
kások az előadást meghallgatni.
I gvanez áll a nyilvános helyekre 
is. Rádiószakiizletek kötelesek ily 
előadás alkalmával hangszóróikat 
üzletük elé kitenni, hogy bárki meg
hallgassa.

A távolbalátótclefon elég jól mű
ködik. A  telefonálók egy-egy 2.5 x 
1.5 m területű fülkében egy karos- 
székben foglalnak helyet, melytől 
cca. másfél méternyire jelenik meg 
a másik fél ké])e 30 X 50 cm. nagy
ságú homályos üveglemezen.

A fotócellát kezdik már gyakor
latilag is alkalmazni. Baleset elleni 
védekezésnél oly módon használják, 
hogy amennyiben egy veszélyes 
géphez közeledik valaki, a bekaj)- 
csolt fotócella leállítja a gépet. Bal
eset ellen oly módon is igyekeznek 
védekezni, hogy indításnál a mun
kás mindkét kezével egyszerre kény 
telen kapcsolni, igy képftelen a kezéf 
veszélyes helyre tenni.

Erősáramban is vannak újdonsá
gok. Kirakatmegvilágitásra számos 
uj, tetszetős megoldás. Uj és olcsó 
elektromos meghajtású mozgórek
lámok. Bakelit tumblerkapcsoló 13

11

am|)erig, uj megoldású sülyesztett 
szerelvények. Bakelitházas szám
táblák. »T« dugó helyett, hibáinak 
kiküszöbölésére konnektordugóval 
felszerelt többszörös konnektoraljat 
alkalmaznak.

Elektromos szerszámok, különö
sen igen sok kéziszerszám volt kiál
lóivá. Egy etlen motor, mely a leg
különbözőbb célokra használható. 
Takaréklámpák különböző megol
dásai.

Volt kiállítva egy olyan takarék
lámpa megoldás, melynek lényege 
egy autótranszformátor, mely a há
lózati feszültséget 12 voltra redu
kálja. 12 volt mellett a világítás 
gazdaságosabb és a feszültség már 
nem veszélyes. Huzólámpa helyett 
a foglalaton van egy kis szerkezet, 
melynek segítségével a gömbzsinór 
bármely pontjára lehet akasztani a 
lámpát. Külön vasaló nadrágélhez.

Gyengeáram. Tölthető zseblámpa
elem. Külsőleg a szárazelemhez ha
sonlít, 20 Ízben lehet tölteni és egy- 
egy töltéssel 6— 7 órát világit.

C s illá rt
m eteornál
Központ: PodmanlczHy u. 27

NORRIS
UNIVERSÁL
hullámátkapcsolót

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.

U| típus m ár Kapható!
5 évi garancia

Kratochuilil Albert mernöK es Tsai 
Ul. Rauay-ucca 6. Telefon 17-0-35
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Több agilitást
Panaszkodunk, hogy nincs mun

ka, az iparos féltékeny a kereskedő
re még azért is, mert olyan munkát 
igyekszik vállalni, amit szakképzett 
iparosokkal akar végeztetni. Félté
keny, mert ha nem a kereskedő 
közvetítené a munkát talán többet 
keresne rajta. És ugyanakkor a vi
déki villanyszerelő olyan munkaal
kalmat, melynek kizárólag ő a hiva
tott végrehajtója átenged mások
nak.

A házi v izvezetékberendezésekre 
gondolunk. A vízvezeték berende
zése a vizvezetékszerelő dolga, de a 
vízvezeték motorjának a csatlakozó 
vezetéknek a fclszctc!é-e már a mi 
szakmánkba tartozik. És úgy értesü
lünk, a motorgyárak sokkal több 
szivattyumotort adnak el vízvezeték- 
szerelőnek, mint kartársainknak. A 
közönség, —  ha vizvezetékszerelést 
óhajt —  természetesen a vízvezeték- 
szerelőhöz fordul, aki természetesen 
elvállalja a munkát és gyakran a sa
ját szakmájába vágó munkával 
együtt a motorszerelést is elvégzi.

Több agilitást! Keressük fel az el
következő néhány hónapban azokat, 
akikről feltételezhető, hogy házi víz
ellátó berendezés anyagi terheit el
bírják és fejtsük ki a modern, ilyne
mű berendezések előnyeit. Ma már 
nincs szükség hatalmas víztartókra, 
melyekből állott vizet kapunk, ma a 
motor sülitett levegővel nyomja fel 
a vizet közvetlenül a kutból. A mo
tor nem kíván semmiféle felügyele
tet. Ha a néhány literes légtartály
ban a nyomás csökken - a motor 
magától indul, megtölti a hálózatot

vizzel és ha a kellő nyomás ismét 
rendekkezésre áll, a motor önmükö- 
dőleg leáll.

Felesleges áramfogyasztás nincs, 
az elektromos telepek szivattyube- 
rendezés céljaira olcsó tatifát nyúj
tanak. Fővárosi kényelem falun stb.

Ne egymással konkuráljunk, ha
nem igyekezzünk magunknak mun
kaalkalmat teremteni.

Rádiótechnika
címmel a napokban uj műszaki fo
lyóirat indult meg Paskay Bernát 
ny. postamüszaki főigazgató kiadá
sában és felelős szerkesztésében.

A szaklap ug!y az adást, mint vé
telt illetőleg minden uj rádiótechni
kai vonatkozású szakkérdéssel fog
lalkozik. Műszaki kérdésekben az 
amatőrökkel, gyárakkal, rádiójavitó, 
modernizáló és épitő iparosokkal a 
legszorosabb kapcsolatot igyekszik 
kiépíteni.

A Rádiótechnika programmja sze- 
1 int foglalkozni fog a zavarszüréssel, 
a mérőkészülékekkel, a háztartási 
villamoskészülékekkel. A szerkesz
tőség elhatározta, hogy a magvar 
rádiószakirodalomban még mindig 
használatos idegen kifejezések he
lyett uj magyar neveket fog alkotni. 
Közöl o áhbá modern készü'éképi- 
tési cikkeket, érdekes állandó ro
vata a rádiószervisz. Film, gramo
fon, újdonságok, szabadalmak is
mertetése, a távolbalátás mind cgy- 
egy cikknek a címei. A  »Miért« ro
vatban felel a szerkesztő a hozzá in
tézett kérdésekre stb.

Különös súlyt helyez a szerkesz
tőség arra. hogy a Rádiótechnika 
minden szárnál an lcga'ább cgy-egy

olyan cikk lásson napvilágot, mely 
a kisipar számára jelent munka- és 
kereseti lehetőséget. Az első szám
ban megjelent ilyen cikk: »Sir a 
baba« (Az elektromos pesztonka.)

A felső:olt tárgykörökből vett cik
keken kívül sok érdekes műszaki 
vonatkozású hirt is találtunk már az 
első számban is.

A szerkesztőségben a régi, kiváló, 
közismert amatőrök és szakemberek 
foglalnak helyet.

Ennek a külföldi viszonylatban is 
értékes folyóiratnak egy-egy száma 
80 fillér, évi előfizetési dija 7.20 P. 
Előfizetési helyek: 40.200. sz. posta
takarékpénztár i csekkszámla, Block- 
ner I. hirdetési irodája (VI., And- 
rássy-ut 4.) és a Rádió Újság ki- 
adóhivatala (V., Vadász-u. 11). Le
velek: Budapest 53., Postafiók 99.

„ELBE" kit,
VI. Ó- utca 9 
Tel. 29-3-06
Gyártás 
engros 
képviseletek

Kartelen kívüli árak.
Kérjen saját érdekében árajánlatot.

RabOllt szereluények Dflllulll szerelésiemnek

Használja ki a tavaszi munkaalkalmakat 

Készítsen házi vízellátó berendezéseket

Költségvetéssel és szaktanáccsal szolgál:

E n g e l  Károly
Budapest, VI. Vörösmarty u. 16. Tel. 43-3-33*
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R% ipari törvényjavaslatról
Gazdasági érdekeltségek állandó tóinak jószándékában kételkednénk

mégis szívesebben látnok, ha a mi-

Irta  : P a t a k i  L ász ló  dr .
a z  R V E  ü g yé s ze

figyelme közepette tárgyalja a kép
viselőház a két korábbi ipartörvény 
novelláris módosítását tartalmazó ja
vaslatot.

Szakmai szempontból legneveze
tesebb rendelkezése a villamosener
giát előállító és elosztó telepek sze
relési tevékenységének korlátozása. 
A  villamosmüvek iparengedélyt vil
lanyszerelésre törvényhatóságit jogit 
vagy megyei város területére egy
általában nem kaphatnak, eddigi 
szerelésre vonatkozó ipari jogosítvá
nyukat pedig 30 napon belül az 
iparhatóságnak visszaadni tartoznak. 
Egyéb helységekben a villamosmü
vek iparengedélye csak visszavoná
sig szól, és az esetben adható ki »ha 
enélkül az illető községben az ily 
munkák (villanyszerelés) elvégzését 
biztosítani nem lehet«. Tekintet nél
kül villanyszerelői jogosítványára, a 
közhasználatú villamosmü saját üze
mében szerelheti és tarthatja karban 
vezeték-hálózatát egészen -— a fo
gyasztó lerendezésének főbiztositó
jáig-

Vidéki villanyszerelő tagjaink te
hát meg lehetnek elégedve ezen ren
delkezés beiktatásával, mert meg
szűnik az eddigi visszás helyzet és a 
nagytőkével rendelkező centrálék 
szerelői munkákat a jövőben nem 
végezhetnek.

A kereskedői és iparosi jogosít
vány határát meghatározó és sokat 
vitatott 47. §. kérdése nagyjában 
az iparos érdekeltség javára nyer a 
16. és 17. szakaszaiban tisztázást. 
Kereskedő csak az árukészletből ki
választott árunak a vevő által meg
kívánt átalakítását vállalhatja, de az 
átalakítást, mint ipari munkát csak 
jogosított iparossal végeztetheti el. 
-— Szakismeretet nem igénylő ki
sebb igazítások az árun továbbra is 
szabadon eszközölhetők kereskedők 
által. —  A  miniszter megengedi, 
hogy kereskedők az eladott árut a 
vevő helyiségében felállítsák, és a 
felszereléssel járó kisebb jelentőségű 
munkát arra jogosított iparossal el
végeztethessék. •— Valószínűnek tart- 
juk, hogy a miniszter e tárgyban 
kiadandó rendeleté kereskedőtag
jaink idevágó panaszainak elejét ve
szi, mert a javaslat indokolásában 
mint kisebb úgynevezett felállítás és 
szerelési munkák: a csillárok be- 
akasztása és rádiók felszerelése fel 
van említve. Ez a megemlítés nyil
ván számos ez ügyben előterjesztett 
felterjesztésünk következménye. 
Anélkül, hogy a törvény végrehaj-

niszternek megadott jog helyett a 
törvényben egy általános érvényes
ségű, világos, megengedő tartalmú 
intézkedés foglaltatnék.

A többi szakmát is érdeklő ren
delkezések közül említésre méltó:

A  szerzett jogok épségben mara
dása mellett közkereseti társaságok, 
valamint betéti társaságok vala
mennyi beltagjára vonatkozólag ki
mondja a törvényjavaslat, hogy min
denegyes tagnak, illetve beltagnak 
saját személyében kell igazolni az 
i|>arüzés feltételeit.

A jövőben a főiskolai oklevél 
alapján ipartüzők kivételével mes
tervizsgát kell tenni minden kisipa
rosnak és a mestervizsga letételét 
megelőző tanoac és segéd idő tekin
tetében is tartalmaz szigorítást a ja
vaslat. —  A mesteri cim ezután 
megszűnik csupán titulus lenni.

A miniszter visszaélések megaka
dályozására megtilthatja azt, ítogy 
kereskedő és iparos egy helyiség
ben folytassák üzemüket. Az ipar
űzési jog elvonása tekintetében sú
lyos bűncselekmény elkövetése 
miatt a jogosítvány elvonható.

Tartalmaz a fentieken kívül a ja
vaslat ipartestületek, Országos Ipar
ügyi Tanács és egyéb szervekre és 
kérdésre vonatkozó rendelkezéseket; 
általában azt olvashatjuk ki belőle, 
hogy a törvényhozó az iparos szer
vezetek vélemény nyilvánításának a 
lehetőségét az ipari közigazgatás te
rén kiterjeszti, mindenesetre azon
ban arra törekszik, hogy a kontár

kodásnak mennél könnyebben ele
jét lehessen venni.

A zárt-szám esetleges, életbelép
tetése révén pedig az egyes ipari 
szakmák túlnépesedését megakadá
lyozza.

»Always Sz tbványkapctolásokc
Kék, félkemény fedélben a szük

séges magyarázatokon kívül 50 rez
gőkör van egybekötve. Ötven olyan 
rezgőkör, melyek segítségével min
den modern készülék megépíthető.

A Szab vány kapcsolásokról az első 
látásra megállapíthatjuk; hogyha az 
első megindulásnál nem állnak meg, 
hanem azt a rádiótechnika tovább
fejlődésével állandóan ki-gészitik 
a rádióamatőröknek és a készülék- 
javító, modernizáló iparosnak nél
külözhetetlen segédeszközévé válik, 
olyan segédeszközévé, mely nélkül 
egy lépést sem tud tenni.

Az Always Szabvány kapcsolások 
nemcsak arra használhatók, hogy 
egyes rezgőköröket a füzetből ki
emelve és kellőmódon a közölt 
minták szerint —  csoportosítva az 
uj készülék építésénél vezérfonalul 
szolgáljon, hanem véleményünk sze
rint állandóan azok a kartársaink 
fogják forgatni, akik készülékjavi- 
tással, modernziá'ással foglalkoznak.

Always közismert agilitásánál fog
va a Szabványkapcsolások megjele
nésé ek alkalmát is felha sználja arra, 
hogy egy 500 pengős pályázatot Ír
jon ki és mivel a páházat technikai, 
annak pontos leírását és feltételeit a 
most meginduló Rádiótechnika áp 
rilis 1 -i száma fogja közölni.

5 0  =  O O
“JMHS szabuánykapcsolások

normalizált Kapcsolási füzet
5 0  la p ja  0 0  ( v é g t e l e n )  k é s z ü lé k é p í t é s iu a n a c io t n y ú j t

A lapok egyszerű egymás mellé illesztésével bármely 
kívánt lámpaszámu és teljesítményű rádió vevőkészülék 
kapcsolási raj 'a állítható elő.

Ára 5 P. RádiöamatdPöKneK ingyen!!!
mert minden füzet 5.— P értékű bont tartalmaz, amely
teljes értékben Always rádióalkatrészek (ellenállások, 
tömbkondenzátorok, potenciométerek. bugásgátlók, 
tekercsek) díjmentes vásárlására jogosít.

Rendelje meo E l i 3 - n á l ,m e r t s o k a n k e r e s ik .
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Kamarai választáson
Az őszi kamarai választások után 

a választások eredményeinek tekin
tetbevételével a Kamara mindig új
jáalakítja szakcsoportjait, melyek 
keretében minden kérdést előbb fel
dolgoznak, mielőtt azok a kereske
delmi, vagy ipari szakosztályok, 
■ vagy a közgy űlés elé kerülnek.

Ha végig nézzük a Kamarai Köz
lönyben ismertetett névsort megál
lapíthatjuk, hogy abban ámbár szak
mánk számbelileg nincs a kellő 
sulival képviselve, mégis úgy a ta
gok személyét, mint a beválasztot
tak számát illetőleg, haladást ta
pasztalunk.

Képviselve vagyunk a következő 
csoportokban:

Kereskedelmi szakcsoport: Chmu- 
ra László. Külkereskedelmi szakcso
port: Aschner Lipót. Kézműipari 
szakcsoport: Dembitz Gyula, Seilar 
Armand. Közszállitási szakcsoport: 
Klnök: Dembitz Gyula, tag: Kaffka 
Károly. Kisiparfejlesztési szakcso
port: Dembitz Gyula. Gyáripari 
szakcsoport: Aschner Lipót, Dem
bitz Gyula, Holitser Pál dr., Székely 
Imre dr., Wicar Reinhold, Wohl 
Hugó, Zipernovszky Ferenc.

Megegyezteu a Dénes 
Testvérek rt. és a hitelezők

Úgy látszott, hogy az 1935. évet 
szakmánk nagyobb veszteség nélkül 
tölti el, mikor az év utolsó hónap
jában a Dénes Testvérek rt. fize
tésképtelenséget jelentett. Nagy fel
tűnést keltett az, hogy a fizetés- 
képtelenség bejelentése éppen a ka
rácson)- előtti időre esett, amikor az 
üzleti forgalom rendszerint a legna
gyobb. A cég passzívái 170.000, ak
tívái íredig 120.000 pengő körül van-

K A FFK A  és  W AGNER
V. Szcmélynök utca 25 
Telefonszám 2 2 -6 -4 0
rádió-laboratorium a 
budapesti kir. törvény- 

y ?  székek hites szakértő
jének vezetése alatt.

Speciális cálu
rádiók építése, bemérése

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

U n iu e rz á lis
s z u p e r e k  ;

nak. A szakértő adatai szerint a 
passzívák fedezete közel 68°'o. A 
cég nyolc hónapon belül fizetendő 
50" a-os egyezséget ajánlott fel.

A február 26-án lefolyt második 
kényszeregyezségi tárgyaláson hosz- 
szu vita után a következő egyezség 
jött létre:

Dénes Testvérek rt. főrészvényese 
IScsnyő Lászlómé a birtokában lévő 
részvényeket (az összes részvények 
7 50/0) az OHE-nél letétbe helyezi. 
Az egyezség jogerőre emelkedésétől 
számított 90-ik naptól kezdődőleg a 
cég öt havi egyenlő részletlren ki
fizeti tartozásának SO°/o-át. Bestryő 
László igazgatósági tagságáról és 
ügyvezető igazgatói állásáról min
den ellenszolgáltatás és kárigény 
nélkül lemond.

Az Országos Hitelezői Egyletnek 
egyetlenegy részlet elmulasztása ese
tén joga van a kényszerlikvidálást 
elrendelni és a nála letétbe helyezett 
részvényeket értékesiteni.

Miután a részvénytársaság alap
szabályai szerint az igazgatóságnak 
két tagja van a megüresedett igaz
gatósági helyre az OHE delegál egy 
megbízottat, ezen kis ül az OHE egy 
másik megbízottja állandóan a vál
lalatnál tartózkodik és ellenőrzi az 
ügymenetet.

Az összes nagy hitelezők bevoná
séival hitelezői bizottság alakult, 
melynek az OHE által delegált igaz
gatósági tag minden nagyobb ügy
ben előzetesen kikéri a véleményét.

A hitelezők hangsúlyozták, hogy 
az egyezséget kizárólag a régi ve- 
zctő-zemélvzetre és alkalmazottakra 
való tekintettel fogadták el.

Eka táncest
F. hó 14-én, szombaton rendezte 

az Engel Károly elektromos gyár 
Sport Clubja első műsoros tánces
télyét, melyen előkelő fővárosi 
művészek, köztük az Odeon gra
mofon társaséig énekesei is résztvet- 
tek. A táncestében az elektromos 
ipar előkelőségei is megjelentek. A 
rendezőség a megjelent hölgyeknek 
Ízléses, ruhéijuk sziliéhez igazodó le
gyezővel kedveskedett. A fiatalság a 
műsor lefolyása után a kora reggeli 
órákig együtt maradt, az estélyen 
az egész szakma fiatalsága részt 
vett.

Névmagyarosítás
Polkák Antal az Orion közkedvelt 

főtisztviselője nevét Adorján-ra vál
toztatta.

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

Újdonságok
~S-.

11
I *

n

norrís umuerzai aiiontasskaia áiió 
kivitelekben. Rövid- (19—60), közép- 
(200—600) és hosszú (700-1900) hul
lámsávokra. 58 közép- és 16 hosszú
hullánál állomásnévvel. K is t i p u s : 
70X165"“m skálával, frikciós meghajtás
sal. Áttétel: 1 : 24. Na g y  t í p u s :  
9 5 X 2 0 0 skálával egy Imros meghaj

tással, Áttétel 1 :16. 
Kratoctiufill Albert mérnök es Társát 

VI. Révay u. 6. Telefon 17-0-35.

HuliamSZUrű vasmagos litzés tekercs
esei, banánhüvely kivezetésekkel és 
forrcsucsokkal, melyek tetszés szerint 
használhatók. Két kis csavar segítsé
gével forrasztás nélkül is bármilyen 
készülékbe pillanatok alatt beszerelhető. 
Láng Tibor Budapest, Népszinház-u. 21 

Telefon : 43-5 48.

Uj távkapcsoló
Régóta nélkülözött újdonságot 

hozott a közismert Rotand Rádió 
cég a piacra King Robot távkapcso
ló néven (törv. védve). Ezen Robot 
hivatva van bármilyen gyártmányú 
és bármilyen tipusu készülék keze
lését megkönnyíteni, ill. kényelme
sebbé tenni. Használatánál nem 
szükséges pihenőjét megzavarni, 
hanem bárhonnan, akár az ágyból 
is ki- és bekapcsolhatja készülékét. 
Olcsó ára folytán nagy üzlet.
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Váltóáramú feszültségmérés
Ma már nem lehet oly módon 

építeni rádiókészüléket, mint a te
lepes készülékek korában, ezelőtt 
hat-két évvel. 1 lálózad készülékek 
építése nagyobb szakértelmet és na
gyobb berendezkedést kiván, mint 
a telepes készüléké. Nem elég a 
szükséges alkatrészeket megvásárol
ni és a huzalozási rajz szerint a kö
téseket elkészíteni. Hálózati készülé
kek építésénél -  mivel az áramfor
rás sohasem olyan megbízható, mint 
az akkumulátor —  minden feszült
séget ellenőriznünk kell. Számos 
eset fordult pl. elő, hogy a hálózati 
trafó szekunder fütő tekercselése a 
megadott 4 volt helyett 4.8-t adott, 
minek következménye a drága csö
vek gyors elpusztulása volt. Vagy 
tudunk olyan esetet, mikor nem érte 
el a 1 Voltot, ekkor meg mivel 
a különbség a megengedettnél lé- 
nyegesen kisebb volt a készülék 
teljesítménye lett gyengébb.

l'eszültségellenőrzés nélkül a ké- 
szüléképitő, vagy átalakító találom
ra dolgozik. Ha hiba adódik elő. 
csak a durva hibákat fogja megta
lálni. Ellenőriznünk kell tehát ma
gát az áramforrást, hogy meg van-e 
az előirt feszültsége és ennek alap
ján a hálózati trafó minden egyes 
leágazását is, mielőtt még a készülék 
építéséhez hozzá fogunk.

Eddig ez a feltétel nem volt ke
resztülvihető. mivel a váltóáramú 
miiszeiek olyan drágák voltak, hogy 
azok megszerzése meghaladta nem
csak az amatőr, hanem a kisiparos 
lehetőségeit is. Egyenáramú műszer 
lényegesen olcsóbb, igy azokat min
den jobb amatőr és kisiparos meg
vásárolta és megvásárolhatja.

Ezen a hiányon most könnyű se
gíteni, mivel Láng Tibor cég for
galomba hozott egy olcsó és meg
bízható váltóáramú előtétet, mely 
minden olyan egyenáramú műszer
hez kapcsolva, melynek fogyasztása 
cca 2 miliamper 5— 50— 500 Volt 
mérőhatárokkal váltakozéifeszültsé- 
get mérhetünk.

4 Kérjük
pengő előfizetési dijat

sziuesKedjéK
beküldeni

lő

Villanyszerelők !

Falon kívüli és 
sülyesztett szerelvények 
elsőrangú kivitelben 
olcsó árban

STÍLUS___ _____ _
Cégtulajdonos Szonda Mihály
I). Kárpát u. S b. Tel. 90-1-34

P o rcellá n  r ilág ilók ,
h á z s z ú r n  v i l á g í t ó k

csavarmenetes,vízmentesen záródó opálüveg
gel. Világító házszámok öntöttvas falikaron.

LORSCHY HENRIK mérnök
elektrotechnikai nagykereskedese 

Budapest, Sziget u. 11. Tel.91-8-29,91-8-4

GYÖNYÖRBEN

Bhattdard Uádiöt
H A L L G A T JA
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í í í r i m i f

n a g y o n  g a z d a s á g o s ,  meri új k ik é p z é s ű  
fütőszá la  lé n y e g e s e n  k e v e s e b b  á r a m o l  
fogy asz t  é s  s o k k a l  t o v á b b  t a r t .  
H a m é g  f i g y e l e m b e  vesszük n a g y  te l je s í tő 
k é p e s s é g é t  és tö k é le te s e n  z a v a r m e n t e s  
m ű k ö d é s é t ,  r á j ö v ü n k ,  h o g y  az  
i g é n y  t e l j e s  e m b e r  r á d ió já b a n  c s a k  
P H I L I P S  t a k a r é k c s ö v e t  használhat.

d a

N y á r i  ü z l e t
Kerthelyiségek, strandok, sportpályák stb. céljaira

T E  LE  F U N  K E N
mikrofon és gramofon erősítő berendezéseket 5 20  w att 

kimenő teljesítm ényig bérbe ad egy napra is. 

Kérjen ára ján la to t!

magvar Siemens-SchucKert műveli r.t.
Gyengeáram ú osztály

Budapest, V I. Teréz körút 36. szám

Telefonszám ok: 2 4 -3 -9 8 , 2 4 -3 -9 7 , 2 0  7 -3 9 *

Neuwald Illés Utódai könyvnyomda Felelős kiadó: Bíró Károly
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