
-Vili. ávjL 1. itoátn. 1  " /J i \KÍ6Áó&ivaLcJl: II JSuday. itáidtá. u. 6. J&ttyto*.: öo-fU-őÓ

M a r !
a név már fogalom.

Több, mint

1.000.000
Ditmar száraz és 
nedves blokk mű
ködik gépekbe be
építve.

Ditmar blokknál nincs reklamáció! 
Ajánlja ön is vevőinek.
Vezérképviselő:

ARDŰ JÓZSEF
VI, Vilmos császár út 43

Olcsó, tiszta munKa
Pillanatok alatt készen van

Dolgozzak állandóan
HELLERMANN-fOle
lekoto-fogovai

INGEL KAROLY
elektromos ' szerelési anyagok és készülékek gyára 
Budapest, VII, Vörösmarty ucca 16. Telefon: 14-37-37

'K S *  ASCHKER GVQRGV
Pl, Podmanicsky ucca 24. Hám. Telefon 41-98-46

anyagok

zsebiámpaogok müller lősz ló
elismerten legjobbakl m u i L E n  L H O t l üoki. vegyészmérnök
kegy fényerő -hosszú Budapest, v i.  *
élettartam —  Kis fogyasztás liszt ferenc-tér  6. sz.
KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT I Telefon: 11-19-93.

tKEmenr b e r iu t villamossági
OLCSÓ ÁRAK, SZOLID KISZOLGÁLÁS

nagykereskedő Telefon 13-61-72Budapest, VII., RottenbíHar u. 54

BEITLER
SÁNDOR

FIA
r f t

zsinór

BUDAPEST,
un. Kazinczy u. ia
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RZ ÜNNEPEK RLRTT
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A kölcsönös látogatások alatt még jobban meg
ismerték az emberek egymás modern rádió- 
készülékeit. Megújult az érdeklődés, felfrissült 
a vásárlási kedv. Az éber kereskedő figyelmét 
nem kerülheti el ez a körülmény. Keresse fel 
személyesen, vagy levél útján azokat a vevőit, 
akik régebben vásároltak rádiót. Amárközismert

O R I O N  rádiókat
mutassa be! És hivatkozzék azokra, akik már 
vettek az uj tipusokból. Az időjárási viszonyok 
is támogatják Ont munkájában.
Most eredm ényes munkát v é g e z h e t!

Magyar Woltramlámpa-Gyár, Kremenezky János R. T. Budapest
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A RÁDIÓ-VILI AMOSSÁÜI KERESKEDŐKÉS KISIPAROSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE HIVATALOS LAPJA. MEGJELENIK MINDEN 10-ÉN 
K I ADJ A :  A R Á D I Ó - V I L L A M O S S Á G I  K E R E S K E D Ő K  ÉS K I S I P A R O S O K  O R S Z Á G O S  E G Y E S Ü L E T E  
FŐSZERKESZTŐ KAFFKA KÁROLY, TELEFON : 12-26- 30. FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ BÍRÓ KÁROLY, TELEFON : 36-7U-58 
SZERKESZTŐSÉG : V, SZEMÉLYNÖK U, 25. TELEFON: 12-26-30. —  POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA SZÁMA : 35.235 
ELŐFIZETÉSI DÍJ : ÉVI 4 P. KÜLFÖLDRE 1 DOLLÁR. EGYES SZÁM ÁRA 40 FILL. AZ EGYESÜLET TAGJAI DÍJMENTESEN KAPJÁK 
HIRDETÉSI TARIFA : 59"^ SZÉLES "t-SORONKÉNT P —.25. ISMERTETÉSEK NYOMTATOTT SORONKÉNT P —.80, ÚJDONSÁG P —.10
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most Keli öeieseKüdiH a radioüzietoe
Látogatásaink során Wold 

Hugóval, az Oriongyár igazga
tójával beszélgettünk. Eelvelel- 
1 tik azt a kérdést, hogy mily vi
szonyban áll az idei rádiókészü
lékforgalom az elmúlt évihez ké-
|)CSt.

Wohl igazgató közismert fia
talos hévvel a legerélyesehben 
tiltakozott az elten, hogy ma er
ről a kérdésről beszéljünk. Ez a 
kérdés ma még nem aktuális, 

igy mondta - erről a kérdés
ről majd csak május—júniusban 
beszélhetünk, mert hiszen rég 
elmúllak azok az idők, amikor a 
rádiókészüléküzlet rövid három
négy hónapos szezonüzlet volt.

Mohi igazgatónak igaza van. 
Addig, amig a rádiógyárak min
den évben óljain újításokat hoz
tak ki, amelyek az elmúlt évi 
rádiéikészülékeket, löbhé-kevéshé 
avultakká telték, érthető volt a

kereskedőknek abbeli félelme, 
hogy a decemberig el nem adott 
készülékek a jövő évre megma
radnak és akkor csak veszteség
gel adhatók el. Mióta a gyárak 
arra az álláspontra helyezked
tek, hogy az elmúlt évi vissza
maradt termésüket 10»/o enged
ménnyel hozzák forgalomba, 
mindig el tudták adni ezeket a 
készülékeket. Sőt a közönség 
annyira szívesen veszi az elmúlt 
évi készülékeket 10<>/o enged
ménnyel, hiszen két egymás 
után következő év termésében 
alig van különbség — hogy a 
l()»o engedmény is indokolatla
nul magasnak tekinthető. Maga 
ez a lény azt mulatja, hogy a 
rádiókészülék nem divatcikk, 
nemcsak a szeptemberben kiho
zott készülék válik január feb
ruárban elavulttá, hanem a ré
gebbi cgy-két éves készülékek is

jól eladhatók az év minden sza
kában.

De másrészt az a Lévcs hiede
lem, hogy a rádió szezoncikk, 
még annak is betudható, hogy 
évekkel ezelőtt, mikor nem vol
tak rövidhullámú műsorok, a 
készülékek nem voltak rövidhul
lám vételére szerkesztve, a mü- 
soradók energiája kicsiny volt, 
a nyári rádióvétel, különösen a 
távolsági vétel nem volt kielégí
tőnek mondható. Ma pedig n\á- 
ron is számos külföldi adó ve
hető éppen olyan jól, mint té
len. Az uj évben kihozott készü
lékek újabb kényelmi berende
zéseket hoznak, de ezáltal nem 
teszik elavulttá az előző évi típu
sokat.

Másrészt ma, a tél derekán, 
talán még könnyebb az üzletkö
tés, mint ősszel volt, több mint
20.000 idei készülék már üzem
ben van. Számosán láttak és 
hallottak már ismerőseiknél uj

Már kapható A O T A | \ T  -4 Q ' j g  uj kapcsolási füzete. Bolti ára P —.90 Viszonteladóknak ár
az engedmény! Darabvételnél vidékre P —.10 portó. Tartalmaz

bőséges magyarázó szöveget, elvi rajzokat, az elkészített készülékek alul- és felülnézett fényképét. 
Váltóáramú- és univerzális, telepes-, erősítő- és autószuperkészülékek teszik a tartalmat vál
tozatossá.

ORION munka — ORION minőség.
ORION 8104 B 3 X 480 cm. légforgó (6163) az idei 66-os készülék skálájával egybeépítve rövidesen kapható. 
ORION 8I06 a, B, C D, E bakelit és trolitul sziget, kis forgók és differenciálforgók már raktárról szállíthatók. 
ORION 1938 kapcsolási tüzet összes készülék-összeállításai előnyös versenyképes árakon.

2- és 3-csöves kiváló telepes készülékek.
Perpetuum  v. á. elektromos gramofonmotorok, komplett, Ízléses fadobozokba építve is — különféle típus 

igen méltányos árakon I

Trolitul uj nagyhatásfoku vasmagos szűrő és tiolitul légmagos rövidhullámú tekercsek!

Hekaphon elektrolytikns MF kondenzátorok árait e g é sz  lén yegesen  leszállítottam. Uj árlap a viszont
eladók rendelkezésére áll.

24 típus száraz hengeres és fémházas kivitelben.
N ikkelezett csövek  normál és vastagfaluak, nikkeiezett és dukkózott mennyezetrózsák, menny. vili. 

tartók, ernyőtartók stb.

R o ia n d  R á d ió  és  V iiia m o ssá g

ÍRSZ. SZÉGHfií: YI-KCnYYTÜüJ
HlrlSDSk—fAÍvéirsink I
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Teielonszámok

Ardó József 12-16-34.
Dr. Beér Ferenc 29-39-85.
Beitler Sándor Fia 13-62-20.
Breuer Hugó 11-40-94.
Egyesült Izzó 29-48-60.

Városi iroda 11-29-02. 12-87-67.
Élbe k. f. t. 12-93-06.
Fuchs Róbert 11-43-82.
Gárdos Béla 29-41-31.
Hangfény (Hanglemezkor

csönző) 11-20-37.
Hidy és Társa 49-92-98.
Hirschl és Társa 12-26-34.
Kis Ignác 29-43-07.
Koncert r.-t. 18-84-64.
Kratochvvill A. és Társai 

(Kaufmann Oszkár) 11-70-35.
Láng Tibor 14-35-48.
Lengyel István 29-87-35
Müller László (Star izzó) 11-49-93.
Orion 29-59-55.

„ szervisz 29-06-51.
„ neon 29-09-78.

Pataki László dr. 12-62-59
Pála és Társa 29-05-03.
Philips 11-87-98.

„ szervisz 11-32-42.
Remix 13-00-19
Sigma villamossági 13-51-56.
Siemens-Schuckert 12-07-39.

12-11-25.
SiemensTelefunken központi

antenna vezérképviselet 12-91-31.
Singer Sándor 18-54-18
Standard 29-59-99.

„ eladás 29-45-65.
„ szervisz 12-54-84.

Telefunken 12-43-98.
Tonalit k. f. t. 14-44-89.
Tudor 29-23-09
Villamos hang (megafon) 26-87-00

R E X

váltóálam magol
7 és kél 
haranggal 
(lapos vagy 

kolomp) 
posta szab
vány szerinti 
kivitelben is. 

R a m o za u a r- 
men es 

bakelhhazas 
csengők.

Kapható a 
nagykereske

dőknél.

Gyártja: KIS IGHftC, UjpeSt.

rádiói, össze lűrijük hasonlítani 
saját régi, 5 (> éves készülékük
kel és él bennük a vágy hasonló 
készülékei maguknak is szerezni. 
Most van a vendégjárás ideje, 
házimulalságok követik egymást, 
ilyenkor igazán szükség van rá. 
ugy szó I váll nélkülözhetetlen a 
modern rádió. Most kell belefe
küdni az üzletbe, a munka fel
tétlenül meghozza az. eredményi.

Ebből az elgondolásból kifo
lyólag. mini W’ohl igazgató 
mondta, az alábbi körlevelei kül
dik szél a napokban kartársaink 
részére:

Mélyen tisztelt i zletbarátunk!

Szeretnénk egy tévedés eloszlatásához 
szives segítségét és közreműködését 
kérni.

Indokolva vagy indokolatlanul az a 
vélemény alakult ki a rádiókereskede
lem körében, hogy a rádiózás fóidénye 
szeptember elején kezdődik és karácso
nyig tart. A karácsony utáni idényt ugy 
könyvelte el a köztudat, hogy az a 
rádiózás utószezonja. Látszólagos oka 
ennek egyrészt az volt, hogy a gyárak 
rendszerint szeptember elején hozták ki 
a piacra uj típusaikat, másrészt az, hogy 
karácsony előtt a fokozott vásárlási kedv 
következtében fellendült a forgalom.

tíz  a felfogás helytelen, tehát az ön

segítségével szeretnők eloszlatni hiszen 
éppen most, karácsonytól március végéig 
legrövidebbek a napok, leghosszabbak az. 
esték s az embereket az időjárás sze
szélye most szorítja legtöbb időre ott
honukba. A rádióvétel is éppen ilyenkor 
a legkedvezőbb, most adják az adóállo
mások legjobb műsoraikat, most van a 
legtöbb házimulatsíg, társasösszejövetel, 
—  most van tehát a legnagyobb szük
ség rádióra.

Az ön  munkáját a m ost következő, 
március végéig tartó tulajdonképpeni fő 
szezonban  jelentősen megkönnyíti az, 
hogy a karácsonyig forgalomba került 
rádiókat uj tulajdonosaiknál látogatásaik 
alkalmával az ön  leendő vevői lépten- 
nyomon látják és hallják, már pedig 
ez a legjobb, legközvetlenebb propa
ganda: Szeretnénk tehát a köztudatba 
vinni, hogy a rádióüzlet előszezonja 
augusztustól novemberig, főszezonja  
decembertől márciusig, utószezonja áp
rilistól júliusig tart. (A rövidhullám 
megoldotta a nyári rádiózás kérdését, 
tehát a rádiónál tulajdonképpen holt
szezon nincsen.) Nagyon örülnénk, ha 
ezzel kapcsolatban ön  értékes tanácsai
val segítségünkre lenne, ugyanúgy, ami
képen mi is mindenben segítségére le
szünk Önnek, hogy közös munkánk a 
most következő igazi főidényben meg
hozza a nagyon is valószínű jó ered
ményt.

Villamossági nagykereskedők :

Lorschy Henrik V, Sziget u. 11. 29-18-30, 29-18-29

Back Testuérek Vl, Podmaniczky u. 12. *12-17-83
Barta és Társa VI. Podmaniczky u. 39. 11-49-49, 12-02-11 
Gutfreund Dezső vi, Révay u. 12. 12-81-86
Engel Károly Vll, Vörösmarty u. 16. *14-37-37
Fürchtgott és Társa Vll, Dohány u. 74. 14-10-39
Gottlieő Andor Vll, Dohány u. 57. 14-08-23
Kemény Bernát Vll, Rottenbiller u. 54. 13-61-72
Lumen -Roth Dezső Vll, István út 28 13-72-91
Uránia villamossági vn, Klauzál u. 1. 13-12-88
Baross Villamossági Vili, Baross u. 48. 13-12-19
KUSSbaum Géza Vili, Sándor u. 46. 14-02-92
Radó és Radú Vili, Baross ucca 127. 13-60-09
Rotand Rádió-Villamosság Vili, Rákóczi út 61 13-58-22

Belgráder Jenő ix, Ráday u 11. 18-65-56

Hungária-Lűwy Jenő Xlll, Hungária felsökörut 80. 29-36-94
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Vidéki bajok
Szombathely.

Az építkezés csak egészen mi
nimális, igy szerelési munka alig 
van. Ami akad, az is csak apró- 
cseprő átalakítások, javítások. 
Csillár, háztartási eszközök for
galma is egészen minimális. Ami 
csekély forgalma van. azt is li!) 
70"u-l)an a .Alii eladási szerve 
bonyolítja le. A Mű nagy raktári 
tart és hosszú hitelre adja el a 
készülékeket.

Szerelést a Mii egyáltalában 
nem végez, sőt amihoz a minisz
teri rendelet szerint joga van, 
megrendeléseket sem gyűjt. El- 
lene csak egyetlen kifogást hal
lottunk és pedig azt, hogy a szék
házéban műhellyel bíró volt al
kalmazottja, jelenleg villanysze
relő iparigazolvánnyal rendelke
ző Farkas György, előnyös hely
zetben van, mert a Műnél eljáró 
lelek abban a hiszemben lehel
nek. hogy ma is az áramszolgál- 
talé) vállalódul állanak szemben. 
Kz a vélemény a felekben annál 
is inkább kialakulhat, mivel a 
nevezett eég követeléseit rend
szerint a Műre cedálja, lehál az 
általa végzett munkát a Telep 
emberei inkasszálják. Állítólag 

erről nem volt módunkban 
meggyőződni a Villamos Mű 
alkalmazottjai a feleket farkas
hoz irányítják. Másrészről azon
ban olyan panaszokat, pedig 
több helyen kérdési is leltünk 
fel ebben az. irányban hogy a 
Mű másnak a ccssziöjál nem fo
gadta volna el, - nem hallot
tunk. Másnemű panaszok ugyan 
egyes cégek részéről elhangzot
tak. de meggyőződést szereztünk 
arról, hogy ezek csak képzeltek, 
tárgyi alapjuk nincs.

A rádióüzlet, a szezon vege 
leié járván, már ma is megálla
pítható, nagyon gyeiig;'. Egyesek 
véleménye szerint az elmúlt évi
hez képest több, mint a leiére 
esett vissza. Szombathely tiszt
viselő város lévén (gyáripara

nincs), az állami tisztviselők ka
rácsonyi segélye és az 5°/o-os fi
zetésemelés még némi üzleti ki
látással kecsegtet.

Arrontást Szombathelyen nem 
ismernek, legalábbis rádiókészü
lékben nem. Hallottunk egy pa
naszt márkás szárazelemnél, de 
ott, megvizsgálni már nem ér
tünk rá úgy látszik, hogy va
lami tévedés forog fenn, vagy az 
eladó cég, vagy a szállító gyár 
részéről.
Győr.

Szerelömunka kevés van és az 
is lehetetlen alacsony árakon, 
bonyolódik le. Már több kartác
sát állítottak az ipartestületi szék 
elé, sőt két esetben az ügyet át
tették a kamarai bírósághoz, ezek 
az ügyek most vannak folyamat
ban. üöbrentey Ferenc kamarai 
tag, az ipartestületi villamosszak- 
osztály elnökének vezetése alatt 
teljes részletességgel kidolgozták 
az irányárakat. Ámbár ezeket az 
irányárakat úgy az iparügyi mi
nisztériumnak, mint a város pol
gármesterének tudomására hoz
ták, mégis, sajnos, az összes ki
írásoknál ma is a legalacsonyabb 
árajánlatot fogadják el és az, aki 
az irányárakat betartja, nem jut 
munkához. Több ízben előfor
dultak olyan esetek, mikor az 
irreálisan alacsony áron elfoga
dott árajánlatok alapján elvég
zett munkánál a szerelést nem 
végezték el szabványosan. Evég- 
ből az ipartestedéi villamosszak- 
oszlálya a túl alacsony árakon 
kalkuláló kartársak munkáját 
úgy a szabványok, mint a kiírás 
előírásainak szempontjából el
lenőrzi és amennyiben bármily 
kismértékű visszaélést tapasztal
nak, azt az illetékes hatósággal 
közük.

A csillár- és a háztartásiké
szülék üzlet egészen normális. A 
villamostelep ellen egyetlenegy 
panaszt sem balloltunk

Feliünk hogy találtunk egy 
olyan átgondoltan, jól megvilá
gított üzletel az egyik főutvona-

casteico
Vezérképviselet:
Vészi László Kft.
IV, Irányi ucca 13.

minőség 9 ICtJjOÖÜ.
tehát a legolcsóbb

Ion, amelyhez hasonlót a fővá
rosban is csak alig egy-kettőt 
látunk. A szóbanforgó cég tisz
tában van azzal a kötelességével, 
hogy a villamos-cégeknek kell a 
jó, intenzív, de gazdaságos vilá
gítással, mint követendő példá
val előljárni. Kizárólag Kryp- 
lon-nal világit. Üzletének min
den pontján egyenletes, szórt, 
nappali fény uralkodik. Jól érzi 
magát ebben az üzletben a vevő. 
Nem tudjuk, hogy nem téve
dünk-e, de bennünk az a benyo
más alakult ki, hogy a közvet
len környéken lévő nem szakma
beli cégek is jobban világítanak, 
mint a város többi pontjain. Ez 
a cég: Boros József. Lehet, hogy 
Győrött van még hasonló más 
is, de mi nem jártunk ilyen, sőt 
megközelítőleg ilyen jól világí
tott szakmabeli üzlet mellett.

Amilyen bajok vannak a sze
relés körül ugyanazok a bajok 
jelentkeznek a rádióüzletben is. 
A forgalom kielégítő, eléri am ult 
évit. egyesek véleménye szerint 
még meg is haladja. De árak 
nincsenek. Van állítólag Győrött 
négy cég, amelyek hajlandók üz
letel csinálni azért, hogy más ne 
csináljon. Nem tartják azt az 
okos kereskedői elvet, hogy: ha 
rá kell fizetni, fizessen rá a kon- 
kurrencia. Hallottunk olyan ese
teket is, hogy már lekötött, de 
még le nem bonyolított üzletnél 
közbeléptek és elrontották.

Kötelcsségszerüen jelentettük 
tapasztalatainkat a Itádiókészü- 
lékgyárak Egyezmény! Irodájá
nál. ahol kisérletképen hajlan
dók Győrött az árbelartás ügyé
ben az ottani kereskedőknek az 
általunk ajánlott — de egyelőre 
még nyilvánosságra nem hoz
ható — módon segítségére sietni. 
A Győrött szerzett tapasztalatok 
alapján fognak arról dönteni, 
hogy a módszert az egész or
szágra kiterjesztik-e, avagy sem.

Az árrontásban részt nem vevő 
kereskedők egynéhánya elhatá
rozta, hogy az árakat próbavá
sárlások utján ellenőrzi.

Bíró Károly.
.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllK

Csillárt
Meteornál

Központ: Podmaniczky u. 2 2.
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&t katoMufráKCScí lrl;i. Magú Kálmán.

A katódsugárcső. vagy mint a 
németek nevezik, a Braun cső , 
az eh'klronesövek czcrmcsleiv. 
Alkalmazási tere szinte áltekinl- 
lielellen. A szívműködés vizsgá- 
lalálól a távolbalátásig, a leg
gyorsabban lefolyó jelenségek 
megfigyelésére (ősz rí bogra fái ás) 
és a legkülönbözőbb mérésekre 
használják az elektroteehnika és 
a mechanika minden ágában.

Bár nem a legújabb idők talál
mánya, működése nem vált álta
lánosan ismertté. Az 18li()-as 
években már ismerték a katód- 
sugaral 1897-ben készítette Fer- 
dinánd Braun az első. kivitelé
ben már a inaira emlékeztető 
katódsugárcsővel. 19115-ben \Ych
ileit már izzókatódos esővel kí
sérletezik. Mint sok más egyéb, 
a katódsugárcső is a rádióeső
nek köszönheti fejlődését.

A katódsugárcső szerkezete egy 
tölcséralaku, léglelenilell üveg- 
testben van elhelyezve. Műkö
désének lényege az, hogy az iz- 
zókatödhól kilépő és elektromos 
vagy mágneses terekkel befolyá
solható elektronsugárral (kalód- 
sugár) egy, az üveglesi legszéle
sebb részén elhelyezed fluoresz
káló felületet bombázunk. Az 
elektronok bevágódásának he
lyén ezen a felületen erősen viiá- 
gitó folt keletkezik. Az elektro
nok számának pillanatnyi vál- 
lozlatása által a világiíé) folt 
erőssége éppen úgy lelietellen- 
ségmenlesen vezérelhető, mint 
az anódáram nagysága a rács- 
feszültség segítségével a közön
séges rádiócsöveknél.

Az ábrán az elektródok elkü
lönítve vannak ábrázolva, hogy

Helo
Futurit
asztali
idmpa

Lorscny HenNK Budapest, V,
mérnök Sziget u. 11.

a eső felépítése látható legyen. 
Az üveglesi hengeralaku végén 
van az izzókatód, melyből az 
elektronok kilépnek. Flőtte van 
egy hengeralaku fényvezérlő 
elektród, a Wehnell henger, 
amit rácsnak is neveznek, mert 
szereire azonos a rádióesőnél 

rácséval. A következő 
egy köralaku lemez, 
a középpontjába egy 
van fúrva. Kzl első

használt 
elektród 
melynek 
kis Ivük

A második anótl felett vannak 
rögzítve az clIériLéi lemezpárok, 
egymásra merőleges irányiján.

Ha a kalödol l'elizziljuk és az 
első anód pozitív feszültséget 
kap a kálódból kilépő elektro
nok az első állódhoz repülnek. 
Nagy sebességük hatására egy
részt! k ál fog jutni az anódlcmez 
közepén levő lyukon, de másik 
részük, mint a rendes rádiócsö- 
vcknél. az anódha ütközik és 
anódáramol indít meg. Ha nega
tív feszültséget kapcsolunk a 
rácsra, ez az elektronokat a ben-

íj Fluoreszkáló 
ftr uyo

Világító jelit.let

t Rnoi | I 1000V(HTlflft) 
Rxcs

—Foltodat

anódnak nevezik és működése 
olyan, mini az árnyékolórácsé a 
rádiócsőnél. Az első anódot egy 
hengeralaku gyorsító elektród 
hosszabbítja meg.

Ennek a végére szerelik az 
első állódtól szigetelve a máso
dik anódot. amely ugyancsak 
köralaku lemez, a középpont jó
ban egy az elsőnél nagyobb 
lyukkai. Előfordul, hogy kellő
nél több anódol is alkalmaznak.

gcralaku elektród közepére
igyekszik taszítani és ezáltal az 
eleklronnyaláb vékonyabb su
gárba kényszerül. De ugyanak
kor úgy, mini a rádiócsöveknél, 
az elektronáram is csökken, söl 
megfelelő nagy elől'eszültségnél 
meg is szűnik. Tehát, ha az 
egy cnf eszű II seggel megfelelő
munkapontra beálliloll rácsra 
kondenzátoron kérésziül változó 
feszültségei kapcsolunk, a válto-

Á R R O N T Á S O K  Osoha László mérnöknek (Akadémia ucca 1.) jelentendök
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/ás arányúban lobi), vagy keve
sebb elektron fog átjutni az 
anódlemez furatán és ezek a 
fluoreszkáló felületbe ütközve, 
világosabb vagy sötélebb fény
lőitől szolgáltatnak.

Az első amidőn átjutott elek
tronok útjukban áthaladnak a 
yorsiló elektród erőterén. Itt az 
eklronsugár ismét kiszélesedik. 

Hogy az elektronokat, mint a 
fényt, egy gyűjtőlencsével a fluo
reszkáló ernyőn egy pontra 
kényszerilsük, szükség van a má
sodik, nagy pozitív feszültségű 
anódra.

A második és az első anód kö
zött tévő elektromos erőtér hatá
sára az elektronok ismét keske- 
nyedő sugárba kényszerülnek, 
úgy, hogy a katódsugárcső vé
gén elhelyezett fluoreszkáló fc- 
lülelct (cnlciumwolframat, bá
riumpia ti ncyanür, cinkszulfid) 
egészen kis pontra összegyűjtve 
érik el. A katódsugárcsőben ki
képzett elektromos mezők - az 
ezt a célt szolgáló elektródok kö
zött úgy hatnak az elektron- 
sugárra, mint egy optikai lencse- 
rendszer a fénysugarakra. Azért 
az ilyen elektród rendszert elek
tronoptikának és a vele elért tin
tást fókuszozásnak nevezik. Az 
clektronsugár fókuszozása és el
térítése nemcsak elektromos, ha
nem mágneses erőterekkel is ke
resztülvihető. A mágneses erő
teret permanens mágnes, vagy 
áramtól átjárt nagymenetszámu 
tekercs segítségével állíthatjuk 
elő.

A világitó folt erőssége, a már 
említeti módon, a folt nagysá
gának és helyzetének változása 
nélkül szabályozható. Az elck- 
ronok fókuszozásánál nagy sze
repel játszik még a esőben ural
kodó nyomás is. Egyes típuso
kat evakuálás után kh. 0,001 Hg 
mm. nyomásra nemes gázzal töl
tenek. A csőhöz szükséges ösz- 
sz.es feszültségeket a fütöfcszüll- 
ség kivételével egy nagyfeszült
ségű áramforrás (anódpótló) két 
sarkához kapcsolt feszüllségosz- 
lélből vehetjük le. A leágazáso
kat úgy kötjük be, hogy a rács

a kálódhoz képest negatív le
gyen és az egymás után követ
kező anódok mindig pozitivab
bak. A szükséges feszültségek 
minden csőtipusnál külömhözők 
lehetnek, gyakorlatilag 350—
10.000 \  között. A szokatlanul 
magas feszültségre a fényerő fo
kozása céljából van szükség. A 
cső által igényelt áramerősségek 
azonban rendkívül kicsinyek, 
csupán tized mA. nagyságren
dűek. A katódsugárcső fényereje 
ma már eléri, sőt meghaladja 
egy átlagos házi moziét a vetítő
felületen. tíz nemcsak a feszült
ségtől, hanem az ernyő anyagá
tól is függ. Ha a második anód 
fölé szerelt eltérítő lemezpárok
ra feszültséget kapcsolunk, ezek 
a lemezek a közöttük elhaladó 
elektronsugarat a feszültségtől 
függően a pozitív oldal felé el
térítik Htjából.

Ha egy arra alkalmas áram
forrásból (fürészrezgés generá
tor) gyorsan változó feszültséget 
(sorfrekvencia) kapcsolunk az 
egyik lemezpárra, akkor a fluo
reszkáló ernyőn világiló pont he
lyett egy világiló vonalat fogunk 
látni. Ugyanis a szem nem tudja 
követni az elektronsugár eltérí
tése következtében gyorsan moz
gó fénypontot.

Ha a másik, az előbbiekre me
rőlegesen álló lemezpárra ha
sonló generátorból lassabban 
változó) feszültséget adunk (kép- 
frekvencia). amely a vízszintes 
irányban futó elektronsugarat 
minden befutott sor után a vilá
gitó folt nagyságával egyező tá
volságnyira téríti el függőleges 
irányban, akkor a fluoreszkáló 
ernyőn nem vonalat, hanem egy 
négyszögletes világitó felületet 
(raszter) fogunk látni.

Ezt használják fel a képközve- 
titésnél. A fürészrezgés generá
tor feladata az, hogy egyenlete
sen emelkedő feszültséget állít
son elő egy szükségszerűen meg
határozott idő alatt. Például 1000 
Y-ol 1/10.000 mp. alatt. Általá
ban ennyire van szüksége a kép
sorok visszaadásához egy elek
trosztatikus eltérítésű katódsu-

legk iválóbb  konstrukciója az

(-H étvezér 2+1,
-H étvezér 3 te lepes,

-H étvezér 4  te lepes szuper mindegyik 
tekercsb lokkal készül. Utólagos behangolás nincs.
aiyirad laboratórium, vi. Lehei-u. ia . Telefon: 499-298

gáresőnek. Ez az egyenletesen 
emelkedő feszültség egyenletes 
sebességgel irányítja a katódsu- 
garat a sor elejétől a végéig. A 
sor végén a feszültségnek, olyan 
gyorsan, amint az csak lehetsé
ges, vissza kell esni nullára, hogy 
a sugár visszakerüljön a sor ele
jére és újra indulhasson egy 
újabb sor befutására. Azt a fo
lyamatot, mikor a feszültség 
maximumról nullára esik és a 
sugár a sor végéről a következő 
sor elejére ugrik, visszafutásnak 
nevezik.

Az emelkedő feszültség előállí
tásának elve az hogy ellenállá
son keresztül feltöltünk egy kon
denzátort. A megfelelő feszült
ség elérése után a kondenzátort 
ki kell sütni. Ezt a műveletet rá 
diócsővel vagy gáztriódával 
(thyratron) végzik el. Az igy el
érhető egyenletesen emelkedő és 
gyorsan visszaeső feszültség, 
rendkívül pontosan ismétlődő 
fürészfogalaku rezgéseket szol
gáltat. A rezgések számának pon
tosan annyinak kell lenni, mint 
az adóállomáson. A jó képátvi
telhez tökéletes együttfutás 
(szinkronizmus) szükséges, az 
adó és vevő katódsugárcsövek 
ernyőjén megjelenő világítótólt 
helyzete között.

A kép csak akkor téliét torzí
tásmentes, ha a képbontás az 
adónál és az összerakás a vevő
nél ugyanabban a sorban és a 
sor kezdetétől egyenlő távolság
ban jön létre. A kép jóságát már 
1/100.000 mp-es eltérés is káro
san befolyásolhatja. Az együtt- 
fulás biztosítására az adó állo
mása fürészrezgésgenerátorokat 
befolyásoló szinkronizáló jeleket 
küld minden egyes sor és min
den egyes kép után.

A kép közvetítése az adóállo
másról kétféle módon történhet. 
Megfelelő mesterséges világítás
sal rendelkező stúdióból vagy 
külső eseményekről közvetlenül 
és egyidejűleg is lehet képet köz
vetíteni. Erre a célra Ikonos- 
kop-ol használnak elektromos 
szemnek. A másik lehetőség a 
normális mozifilmről történő 
közvetítés. A képet mindkét eset
ben kép|>onlokra kell bontani.

Ha előveszünk egy képet és 
arra különböző helyeken ceru
zával apró kockákat rajzolunk, 
azt fogjuk látni, hogy a kocká
kon beiül nincs semmi képszerű, 
csak sötét és világosabb foltok 
Ezek a képpontok. Képzeljük el,
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hogy az egész kép, mint u koc
kás papír, apró kockákra van 
beosztva. A filmközvelitésuél a 
képei erősfényü katódsugárcső
vel világítják meg. A világító 
pont. a már ismert módon fü- 
részrezgésgenerálor által vezé
relve, végigfut a képzelt kockás 
papír első során. A sor végén 
visszaugrik a következő sor ele
jére, és igy tovább. Közben egy
másután világítja ál a sölétebb 
és világosabb képpontokat. A 
képpontoknak megfelelő fényin
gadozást áramingadozásokká 
kell átalakítani. Erre a célra 
szolgál a fotócella.

A fotócella egy légtelenített 
üvegballon, melynek belső falán 
tükörszerü bevonat van rendsze
rint caesinmfémből és a tér kö
zepében egy fémlemez van elhe
lyezve. Ha a tükör (kálód) és a 
fémlemez (anód) közé feszültsé
get kapcsolunk, és a belső felü
letet megvilágítjuk, abból elek
tronok lépnek ki. másszóval 
áram indul meg, melynek nagy
sága a ráeső fény erősségétől 
függ. Egy normális légüres foto
cella érzékenysége 20 mikroA/ 
Lumen. Újabban úgynevezett 
szekunder emissziós fotocellákat 
(multiplier) is használnak, me
lyeknek érzékenysége többezer
szeresen is nagyobb lehel.

A közvetlen képátvitelnél fel
használt Ikonoskop, katódsugár
csőnek és fotócella-mozaiknak a 
kombinációja. A több millió egy
másmellé helyezett, apró iöto- 
katódból álló felületre optikai 
lencserendszeren keresztül, mint 
a fényképezőgépnél, a fényérzé
keny lemezre kerül a fény. Az 
egyes képpontoknak megfelelő 
áramingadozásokat a már ismert 
módon vezérelt katódsugár se
gítségével vezetik ki.

Mindkét módszernél a fényin
gadozásokból nyert áramlökések 
megfelelő erősítés után ultrarö
vid hullámon (5—8 ni.) dolgozó 
adóállomást modulálnak. A kép
hez tartozó hanggal Ugyanúgy, 
mint a közönséges rádiónál, más 
hullámhosszon működő függet
len adóállomás kisugárzását mo

dulálják. A képáramingadozások 
által befolyásolt hullámokat, a 
rendszerint szuperrendszerii ve
vőkészülék felfogja, felerősíti és 
egy cnirá ny itj a. Egycnirány i tá s
után a rezgések, hasonlóan mini 
a rádiónál, a hangszórói működ
tető végerősilöcső helyett a ka
tódsugárcső rácsára (Wchnelt 
henger) kerülnek.

Mivel a világító felület minden 
egyes pontja, a már említeti szin
kronizálás következtében, ugyan
abban az időben ugyanazon a 
helyen jelenik meg, mint az adó
nál és minden egyes pont fény
erejét a rácsra érkező képimpul
zusok úgy befolyásolják, az idő
től függetlenül, világosabbra 
vagy sötélebbre, mini amilyen 
az adóállomáson éppen abban 
a pillanatban a megvilágított 
képpont, elképzelhetjük, hogyan 
alakul ki a fluoreszkáló ernyőn 
a közvetített kép. A képköz.vetí
tésnél ugyanúgy, mint a moz
gófényképnél másodpercenként 
legalább 25 képet kell továbbí
tani. hogy ugrálásmentes kéj) 
benyomását kapjuk. Ha 210 vo
nalra osztoll 25 képet továbbí
tunk 1 mp. alatt, akkor a vilá
gitó foltnak 1 liOOO mp. alatt kell 
végigfutni a fluoreszkáló ernyő 
egyik szélétől a másikig. Ez a 
sebesség még aránylag kis képet 
(25 cm.) véve is figyelembe, 1.5 
km. mp.-ként. Ezzel egyidejűleg 
szükséges, hogy módunkban le
gyen a fény erősségét 1 1,100.000 
mp. alatt sötétről világosra vál
toztatni. Az elektronok sebessége 
a katód és a fluoreszkáló ernyő 
között 10.000 V. anódfeszültsóg- 
nél 60.000 km. mp.-ként. Ezeket 
a számokat ismerve, nem nehéz 
megállapítani, hogy a távolbalá
tásnál a katódsugárcső miért 
tudta kiszorítani a mechanikus 
módszereket. Ilyen sebességet 
csak a súlytalan tehetetlenség- 
mentes elektronokkal lehet el
érni Mechanikus módszereket 
ma is használnak, ha nagy kép- 
feliiletet akarnak elérni, mely
nek kivilágításához a katódsu
gárcső fényereje ma még nem 
kielégítő.

SlácLtó.-váiull izLáQJÍitások
A rádió lendületes előrehaladásá

nak útja, amellyel Európa-szerte a 
konjunktúrában levő iparágak közé 
verekedte fel magát, a magyar vi
déki városokban mintha kissé meg
torpant volna. A lendület elernye
désének okát kellett feltétlenül 
megtalálnia annak, aki nem nyu
godott bele az ok nélküli lany hulás
ba. Hol volt a hiba? A közönség 
eredeti érdeklődése a vidéki rádió
piacon sem lehetett gyengébb, mint 
másutt. A rádiókészülékek mai 
technikai fejlettsége azt a feltevést 
is kizárja, hogy a rádiótechnika

lotl-ágáról számolnak be, mindennél 
világosabban bizonyítják, hogy 
mennyire megvolt mindig a közön
ségben a rádiózás iránti érdeklő
dés .. . megvolt, csak aludt. Vala
minek jönnie kellett, ami fölrázza 
látszólagos közönyének álmából, 
néhány számot kell említenünk. Sze
geden 12500 ember látta a vándor
kiállítást, amelynek Debrecenben 
8000 látogatója volt. A kiállítás ke
retein belül előadásokat tartottak, 
melyeket nem kevesebb, mint nyolc 
és félezer ember hallgatott végig, 
nem beszélve az iskolákról, amelyek

stagnálása kötné meg a vidéki rá
diókereskedelem szekerét. A rádió
zás népszerűsítésére és a vásárló
kedv felfokozásra irányuló propa
ganda azonban — nem mindig érte 
el a kívánt eredményt.

Kellett valami végre, ami a szok
ványos hirdetéseken, plakátokon, 
újságcikkeken túl uj ütemet visz a 
magyar vidék rádiózásába. Tenni 
kellett valamit.

Az Orion rádiógyár már tavaly 
sikeres kezdeményezést jelentő lé
pést tett a propaganda felfrissítésé
nek irányába, amikor kisérletképen 
rádiókiállitásokat rendezett a rádió
zás népszerűsítése érdekében a vi
dék egyes városaiban, amiről annak
idején részletesen beszámoltunk la
punkban.

E kísérletezés kiforrott eredmé
nyeképpen, impozáns keretek kö
zölt rendezte meg a gyár idén vi
déki vándorkiállitásánainak soroza
tát, amely egymás után 25 vidéki 
városban nyitotta meg kapuit az ér
deklődők ezrei előtt! Azok az 
adatok, melyek e kiállítások látoga-

növendékeikkcl majd minden város
ban testületileg vonultak ki a világ
városi színvonalú kiállítás megtekin
tésén-, de amelyek az előadások 
meghallgatását sem mulaszthat
ták el.

A kiállítás vezetői felismerték en
nek a propagandának ideális cél
kitűzéseit. Az Orion gyár nem te
kintette egyedüli céljának a saját 
márkája szubjektív népszerűsítését 
és a vándorkiállítás minden appará
tusát a rádió iránti általános érdek
lődés felkeltésének szolgálatába állí
totta.

Az elgondolás teljes sikert aratott. 
A vidéki városuk közönsége lelke
sen tolongott a kiállítási termekben, 
ahol a legkisebb rádióalkatrész
től a tökéletes zeneszekrényen ke
resztül a nagy adócsövekig mindent 
láthatott, ami a rádiózással csak 
összefügg és ekként bebizonyította, 
hogy igenis megvan benne az érdek
lődés a rádió iránt, csak alkalom 
kellett hozzá, hogy felszínre ke
rüljön.

Maga a magyar királya i»sta is

felismerte a vándorkiállitás propa
gandájának komoly jelentőségét és 
több városban a kiállítás ügyébe be
lekapcsolódva, külön fülkékben ér
dekes és tartalmas anyagot állított 
ki a maga részéről is - ugy anakkor 
a saját hatáskörébe tartozó egyéb 
propagandát sem mulasztotta cl.

A vidéki rádiókereskedők, - akik 
közül ötvennyolcán közvetlenül is 
bekapcsolódtak saját kiállítási fül
kéikkel az akcióba - a legnagyobb 
elismerés hangján nyilatkoztak az 
Orion rádiógyár vándorkiállításáról 
és annak kedvező üzleti eredményei
ről, majd annak a nézetüknek adtak 
kifejezést, hogy az ilyen irányú és 
ennyire európai nívón álló vándor
kiállítások rendezésében látják a vi
déki rádiópropaganda végre megta
lált újszerű és hasásos, helyes for
máját.

Még néhány számadatot sorolunk 
fel: a 25 kiállítást összesen nyolc
vanötezer ember látogatta meg s a 
megtartott 3 1 előadásnak, melyeket 
a kiállítás keretében rendeztek, az 
iskolák növendékeivel együtt közel 
húszezer hallgatója volt. Több, mint 
száz hirdetés és majdnem ugyan
ennyi újságcikk jelent meg, hogy a 
vándorkiállítást propagálja; száz
húszezer különböző nyomtatvány 
szétküldése egészítette ki a kiállítás 
propagandáját.

A tanulság az elmondottakból az, 
hogy a rádiózás ügye ma már nem 
torpanhat meg; ha pedig a fejlődés
ben valahol hullámvölgy mutatko
zik, a helyes propagandának min
dig megvan az ereje ahhoz, hogy ui 
lendületet adjon. Csak éppen 
hozzá kell látni.

Leipzigi Tavaszi Vásár 1938.
A Leipzigi Tavaszi Vásár 1938. 

évi március hó 6 — 14-e közötti idő
ben tartják meg. A .Mintavásár és 
néhány speciális vásár már március 
hó 11 -én zárul, mig a Nagy Műszaki 
Vásár, amely ezúttal az eddiginél is 
nagyobb méreteket ölt, valamint az 
Ispitőipari Vásár március hó 14-ig 
bezárólag tart. Mindennemű felvi
lágosítással szolgál a Leipzigi Vásár 
magyarországi kirendeltsége, Buda
pest, IV., Váci-utca 1 5. (Bejárat
Türr István-utca 8.) félemelet 4. 
Telefon: 180-540.

R á d i ó k e v  e s k e d ő
k a r tá r s a im h o z  !

E. hó 10-én tartóit rádiószak
osztályi ülésünkön több kartár- 
sunk panasz tárgyává tette azl 
a körülményi, hogy számos, il 
legális utón forgalomba kerüli 
gyári márkás rádiókészüléken a 
gyárlási számot, vagy csak egy 
számjegyet csavarhuzó, vagy 
egyéb álüléssel olvashatatlanná 
teszik és ezáltal annak útját a 
gyárból a fogyasztóhoz nem le
het figyelemmel kisérni.

Ez elten oly módon lehel és 
kell védekeznünk, hogy ameny- 
nyihen olvashatatlan gyárt 
számú készülékei bárhol talá
lunk. f i g y e l m e z t e s s ü k  a n 
n a k  t u l a j  d o 11 o s á t. h o g y 
k é s z ü l é k é é r t  — mi v e l  a 
g y á r t á s i s z á  111 a z o n  o 1 v a s- 
h a t a t l a n  — a z e 1 ő á l l í t  ó 
g y á r
semmiféle garanciát nem 

uéliai.
Jól tudom, hogy ezzel a már 

megvásárolt készülék helyett 
nem tudunk másikai eladni, de 
remélem, hogy ennek Ilire megy 
és senki sem fog illegális ulon 
forgalomba kerüli készüléket 
vásárolni.

Kérem kartársaiinal, hogy 
ezen tanácsomat közös és saját 
jól felfogott érdekükben fogad
ják meg és minden esetben jár
janak el ily módon.

Kaffka Károly, 
ü. v. elnök.

Kalkuláljon!
m egelégedett ueuö, több haszon

' an ód telep , zseb lám p a-  
elem , zseb lám p ah ü vely  
és  zseb lám p aizzó .

Oroszlán- és Dura-elemek
igen olcsó árban.

HIRSCHL és Tsa galuanelemgyár
VI .S z e n e in  B e rta la n  u . 1 1 .  T e l e lő n : 1 2 - 2 6 - 3 4 .

N n r iM S  ,é ^ ó k ' " ' • “ - n é v s k á lá k  8-íé ic  kivitelben, (w .á „ s á g ,a  e g y b e - |Nagyteljesitm ényü h a n g  ve>z e t ő  k, villamos
■ ■ M l  I  I M  építve is). F oto- és  é ivü ág itá su  skálák . !Sajat gyártmányú bakelit villamossági cikkek.

m e g b í z h a t ó , m á r k á s  r á d i ó a l k a t r é s z e k , i z z ó l á m p á k , r á d i ó c s ö v e k , v e r s e n y k é p e s  á r a k

NorríS gyártmányon Kratochwill A lbert és Társa;i>Budapest, V., Váci út 4. Telefon 11-70-35

gramofonmotorok

norris gyártmányon
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T e le fu n k en  r á d ió v e t  se n y e
December havi számunkban 

n a g \  \ diaiakban ismerlrdük Tc- 
Iclunkcn ujrendszerü propagan
da-akcióiját. Mosl alkalmunk van 
az első verseny lefolyásáról be
számolni.

Szombathely azok közé a vá 
rosok közé tartozik, ahol a rá- 
diókészűléküzlel már évek óta 
állandóan csökken. Idén a visz- 
szaesés már egészen kétségbe
ejtő. tűinek okát a helyimii ke
reskedők abban látják, hogy 
Szombathely kimondottan hiva
talnoki áros. A tisztviselők kul- 
liirigénye közismerten igen ma
gas. ami Szombathely előfizető- 
sűrűségén is meglátszik. A tiszt- 
viselőesaládok csaknem kizáró
lag rádióelőfizelők. Csakhogy öt 
éven át folyton csökkentették a 
fizetését és igy az a köztisztvi
selő. aki tisztán fizetésére van 
utalva, magánvagyona nincs

eddig nem volt abban a hely
zetben hogy régi, talán még 1931. 
előtt vásárolt készülékét moder
nebbre cserélje ki.

Hz a helyzet volt talán annak 
az oka, hogy a pályázatban 
résztvevő kereskedők közül csak 
egy remélt üzleti sikert a pályá
zatiéi! és csak az az egy feküdt 
bele. A rendelkezésre álló 238-as 
készülékeket a pályázat ideje 
alatt négyszer megforgatta, 
több mint száz érdeklődőnek bo
csátotta rendelkezésére. hogy 
részi vehessen a pályázaton, i.r-

Koncert rt., Váci ucca 23.
Orion 7052, 5cs, eá, kh 80.—

„ 7037, 3+1 75 —
„ 7226, 2-Ll u 6 0 -
„ 7066, 6+ 1 130 —
„ 505, 5+1 160.—

Philips-Modernvevő 3cs. 40.—
,, -Star, 5+1 kh 8 5 .-
„ -Luxus, 4+1 kh hszn 45.— 

Standard 3x, 3+1 hszn kh 45.— 
„ -3xd, 3cs, kh hszn 45.—
„ -Rcx, csn 40.—
„ -Superrex, 8+1, khcsn 45.—
„ -Super 35, 5+1 160 —
„ -Super 36, 5+1 220.—
„ -Imperator, 5+1 260.—

Telefunken-Mesterszuper, 220.—
„ -Diadal, 2+ 1 40.—

TRT Glória 3+1 30 —
„ -Akkió, 2+1 csn 20.—

bel, sőt valószínű,,hogy a pályá
zaton részt venni szándékozók 
közül sokkal többen pályázlak 
volna, ha olt tarthatták volna 
tovább a készülékei maguknál. 
De három nap alatt visszakérték 
a készülékei, igy a pályázni szán
dékozóknak csak lizszázaléka 
vett effekliv részi a pályázaton. 
Hz a eég minden összeköttetését 
felhasználta, hogy a pályázat ré
vén a félnek módja legyen régi 
készüléke mellett a modern két
csöves készüléket annak minden 
előnyével megismerni.

A lobbi résztvevő cég csak an
nak adott ki készülékei, aki azt 
kifejezetten kérte, igy eredmé
nyük is igen gyenge.

A szombathelyi rádió verseny 
is megmutatta azt a régen közis
mert tényt, hogy a kereskedők a 
gyárak állal bármily jól előké- 
szilell akcióból is csak akkor 
hozhatnak hasznot, ha abba 
minőén erejükkel helefekszenck 
és ahhoz, saját kezdeményezé- 
sőkliől is annyit adnak hozzá, 
amennyit csak tudnak.

A pályázaton résztvevők 21 
6Ö állomás szelektív vételét jo- 
leiileilék, A különbséget részben 
a lakások különböző fekvése, 
részben a kezelők ügyessége 
liozla létre.

A pályázók 20"u-a közalkalma
zott altiszt. 20"o-a kereskedő és 
iparos és Ot+u-a köz- és magán
tisztviselő. Érdekes, hogy a köz-

Modern Gépeket Értékesítő kft. 
Kertész ucca 36.

Orion 7123, 2 +  1 2 5 .-
7016, 2+1 22 -

Standard 3a, 3+1 hszn 18.-
Telefunken-Díadal, 2+1 35 -
Astra 2+1, hszn 12 —
Hausner M. György, Wesselényi j 

ucca 31.

Orion 7123, 2+1 25 —
Standard-Super 35, 5+1 170 —

Rádióbörze, Ráday-u. 8.
Orion 7033, 3+1 35.—
Astra, 3+1, csn 16.—
Sziksz, 2+1, csn 12.—
2+1 hsz-val, csővel 30.— P-töl. 
2+1 csn 10.— P-töl.

tisztviselők közölt igen magas- 
rangnak voltak túlnyomóan. Hgy 
magasrangii katonatiszt, két igen 
niagasrangu MÁV. tisztviselő, 
egy mérnök, egy tanár stb,

A verseny elbírálása ponto
zással történik. Számbaveszik a 
behozott állomásokat, de azokat 
a vétel minősége szerint pontoz
zák. Legtöbb pontot egy-egv ál
lomás vétele természetesen ak
kor nyeri, ha a kezelő pontosan 
a hordozó hullámra áll. Az el
lenőrzésnél a pályázónak liz perc 
áll rendelkezésére, mely alatt a 
lebelő legtöbb állomási kell. a 
lehető legtökéletesebben be
hoznia.

Volt a pályázók közöli egy nő. 
Nagy műveltségű, zeneileg kép
zeli és rádióamatőr. Vérbeli rá
dióamatőr. Az ellenőrző Tételün
kén tisztviselő egy esle 8 10 pá
lyázói szereteti volna megláto
gatni, önugysága azonban nem 
voll hajlandó az állomást be- 
fütyüllclni az zavarja a szom
szédokat. így persze a keresés 
lassúbb, de a beállítás feltétle
nül pontos volt.

Hgy MÁV. altiszt olyan izga
tod volt, hogy remegett a keze. 
Amint az állomás befülyüll. lazí
totta a csatolási. A zene. beszéd 
hallatszott, de hogyan, azzal ő 
nem törődöd.

Hgy főtanácsosnál éppen ven
dégek voltak. Allomáskeresés 
közben az egyik vendég egy 
alezredes és a gazda 1 I éves 
kislánya nagyon érdeklődtek, 
inig a fiuk zavartalanul folylat 
Iák a játékot.

Amiért érdemes voll megren
dezni az egész vers nyl. ami jó 
(ízleli eredménnyel kccscglel, - 
az a lény, hogy minden pályázó 
a legnagyobb elragadtatással be
széli a 238-ről. Az egyik vissza
adni sem akarta, kérve, hogy a 
régi készülékéi vigyék el, becse
réli a 238-ra. Kérését nem lehe
led teljesíteni. mivel még két 
pályázó felülvizsgálása voll 
hátra.

Az Ön (L&gqjícsÓJ&JÍ
bevásárlási forrása

jiadó. áó fcadó.
VIII, Baross u. 127. lel. 13-60-09
Használt telefonok 
állandóan vaktávon.Az árak  csak  viszonteladók  részére érvényesek .

K észiiiékiőzsde
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ó&’uidé.eH.ö-k'z.és
A most folyó évadban sike

rüli először elérnünk, hogy — 
egyelőre még csak lludapeslén 
a 1l ál I i ó k ész Cl 1 ékgy á rak Egyez
ménye. komoly, intenzív árellcn- 
őrzcst szervezeti meg. Mint la
punk mull évi utolsó számában 
inár megírtuk, az Egyezmény 
irodájával állandó összeköttetés
ben Üsoha László és Moskovszky 
Lajos mérnökök vezetése mai
léit dolgozik az Árellenőrző 
Szerv, biz a Szerv minden eddigi 
ellenőrzési rendszernél inlenzi- 
vebben és előreláthatólag leg- 
lnithatósabban működik. A gyá
rak az ellenőrzés költségeire 
olyan komoly összegeket bocsá
tottak rendelkezésre, hogy az el
lenőrzésnek mini múltban a 
kereskedelem állal élelrehivott 
rendszernél — pénzügyi akadá
lyai nem lehetnek.

Értesülésünk szerint az akció 
szervezői teljes odaadással fog
lalkoznak az üggyel. Minden be
futó panasz alapján azonnal el
lenőrző vásárlást csinálnak és 
így győződnek meg nagyon 
helyesen — a panasz jogos vol 
iáról. Amennyiben pedig a vá
sárlás engedménnyel járt, azon
nal megindítják az eljárási. Így 
az c'ső kél heti működése alul! 
(december második felében) 82 
helyen kísérellek meg vásárolni 
és ezek közölt l i  nél 8 12" »,
míg egy esetben 22 meg nem 
engedett engedménnyel járt a ki- 
sérlct. Az ellenőrzéssel egyenlő 
erős ütemben folynak a megtor
lások is. Amennyiben az árronló 
kereskedő beismeri az árrontásl, 
rendszerint az ellenőrző vásárlás 
lebonyolításától számítolt nyolc 
nap alatt már ítélet is van. 11a a 
feljelentett kereskedő tagad, ak
kor a tárgyalás tovább húzódik, 
a költségek rohamosan szapo
rodnak és eddig minden esetben 
marasztaló Ítélettel végződlek. 
(Alaptalan feljelentés eddig még

nem volt.)
Az ellenőrzés és az ellenőrzés 

tényének nyilvánosságra hozata
lának eredményeképen az ár- 
rontások száma csökken. Az el
lenőrző vásárlások ma már nem 
mennek egészen simán. Az ár- 
rontó rendszerint minden isme
retlen alkudozó félben ellenőrzőt 
sejt és csak akkor enged, mikor 
véleménye szerint komoly vásár
lóval áll szemben. Viszont úgy 
tudjuk, hogy több esetben is 
megtörtént már, hogy az ellen
őrző vásárló az ellenőrzött ke
reskedőnek régi vevője, ismerőse 
volt: az ellenőrzőnek képzelt al
kudozó pedig komoly vásárló 
volt és az előirt áron veit© meg 
a gépel.

é s  ez így van jól. Olyan em
bert nem szokás ellenőrzésre 
küldeni, akinek az. arcáról leri 
a megbízatása.

üi ctat&ako'zó. 'ziínó.h.
Asztali, állólámpák és egyéb hor

dozható világítótestek ezrei vannak 
használatban és megfigyelte már, 
hogy hány ilyen lámpatestnek zsi
nórja. villásdugója felel meg a mini
mális biztonsági előírásnak?

A ntár évek óta használatban lévő 
lámpák zsinórjainak először is a kül
ső beszövése megy tönkr:. lassan
ként pedig az alatta lévő gumiszi- 
getclés szárad ki és válik használ
hatatlanná.

A gondos fogyasztó, jobban 
mondva a gondos háziasszony igyek
szik ezeket a hibákat cérnával, tö- 
möpamuttal, legjobb esetben pedig 
egy darab valahonnan szerzett 
szigetelőszalaggal orvosolni, de mint- 
hogv nincs tisztában a veszedelem
mel, ezt jónak véli. nem is szólva az 
igv toldott-foldott vezeték csúnya 
külsejéről.

Az ilyen hibáknak kiküszöbölése 
nem is kerül sokba és minden vil
lant szerelőnek kötelessége is a fo
gyasztó figyelmét az ebből előállha

Gyártja: tuüop nccumuiaiornyar pl

tó veszélyre felhívni mondván, hogy 
vizsgáltassa nteg időközönként vil
lanyszerelőjével.

Célravezető az is, hogy állítson a 
kirakatába kél asztali, vagy állólám
pát, az egyiket egy elnyűtt, rossz, a 
másikat pedig egy a mai előírások
nak is megfelelő jó csatlakozóveze
tékkel ellátva és tegyen melléje egy 
feltűnő táblát ezzel a felirattal: 
»Hibás vezetékek életveszélyesek*, 
»Uj csatlakozóvezetéken ebben a ki

vitelben P . . . .-ért kapható*. 
»Hozza el lámpáját, megvizsgá'ás és 
szaktanácsadás végett, mielőtt baj 

történik*.
A fogyasztó-vevőt ezzel a jól lát

ható felírással és tárgyi demonstrá
lással figyelmeztetjük a mulasztásra 
és a szerelőmester is jól jár, mert 
hiszen gy.ngéb üzletmenetkor ezek 
a munkálatok is hasznothajtók.

Rátnai Tivadar.

forrasztócsúcs, csőszegecs, 
kábelsaru, a legkülönbö
zőbb méretben és kivitelben

m a m i PÁL. Újpesti rakpart 7.
T e le lő n : 1 1 4 - 7 7 2 .

Bátran eladhat 
nagy Supert, 
az
antennát bízza ram !

s
i
c
M
E
N
S

Telefunken ezüs'antenna. 
Házitelefon, kézibeszélö, 
fényjelző berendezések. 
Difalan szaktanács és 
árajánlat.

M A R J A I  A N D R Á S
S1EMENS-TELEFUNKEN 

Központi antenna
képviselete

VI, Podmaniczky u. 61. 
Telefon 129—111.

T
E
L
E
F
U
N
K
E
K

s z i N K r o k
villanyóra minden m éret

ben, lépcsőcsarnokba, 
lakásba, üzem be.

Készítik:
S C H W A R Z  T E S T V É R E K

aranyéremmel kitüntetett órás mesterek
rodm antezky u. 59. Telelőn 129 624
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„  ló'JÍ&fánty"-é,ht
Fűz év tavaszán az Egyesült 

Izzólámpa és Villamossági rl. a 
Többíény propaganda érdeké

ben számos kartársunknak egy- 
egy luxniérőt adott ajándékba, 
bűnnek az akciónak az volt a 
célja, hogy a luxmérők felhasz
nálásával ügyfeleinknek meg 
tudjuk mulatni, hogy világításuk 
a legtöbb esetben nemcsak, hogy 
nem kielégítő, hanem nem is 
gazdaságos. Kaplak kartácsaink 
egy karion táblát Díjtalan fény- 
mérés luxiiiérövel felírással is
és ezzel kapcsolatban kérdőíve
ket, melyeken kérték, hogy je
lentse be azt, hogy kinél és 
mennyi izzólámpát sikerült elhe
lyeznie a luxmérő-akeióval kap
csolatban. A Tiiugsram Müvek 
igy akarl meggyőződni arról, 
hogy ez az akciója milyen tény
leges eredménnyel végződött 
Kartácsaink igen nagy számban 
küldték be ezeket a kérdőíveket 
és alkalmunk voll ezekbe bete
kintve megállapítani azt. hogy 
kevés ilyen propaganda voll .Ma
gyarországon. melynek eredmé

nye a luxmérő propaganda ak
cióhoz lenne mérhető. Más ol
dalról is ellenőrizhető az ered
mény. Az izzó I á m pa fogy a sz t ás 
az előző évihez viszonyítva az 
elmúlt hónapokban mintegy .10 
.'15"u-kai megnővekedell.

A luxmérőakció azonban nem 
ért volna el egyedül ily kiemel-

ErűSitÖK 
készítése

bármilyer 
célra, 
10—500 
wattig

javítása
modernizálása.

íÁtalahitjuh .
modern rövid-, közép- és 
hosszúhullámú OKTODA 
vagy TRIODA-HEXODA
világvevö Super gépre bár
milyen régi készülékét

legolcsóbban,
garanciával!
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kedő eredményi, ha azl a Tung
sram Müvek más oldalról is 
nem támasztotta volna alá. A 
gyár mérnökei a Világítástech
nikai vllomással karöltve elő
adásukat tartottak a legkülönbö
zőbb gazdasági ágak képviselői 
előli. A világítástechnikai isme
retek terjesztésére az egyes szak
mai lapokban cikkeket helyeztek 
el, hogy ezzel is elősegilsék a 
villanyszerelő munkáját, mikor 
a világítás megjavításának gon
dolatával lép ügyfele elé.

Ugyanis a világítástechnikai 
ismeretekkel rendelkező gyárve 
zelö, vagy kereskedő a legtöbb
ször már maga keresi fel szere
lőjét, hogy a világítás megjaví
tása felől tárgyaljon. Ha azon
ban ezt elmulasztja, a szerelő
nek az előadások és szakcikkek 
utján meggyőzőit emberi köny- 
nyebb rábírni a munka megkez
désére.

fűzekben a szakcikkekben min
denkor lekinleltel voltak a sze
relőre. a eél mindenkor a sze
relő munkájának megkönnyí
tése voll.

Az alábbiakban néhány cikk
ből idézeteket közlünk, hogy 
kartársainknak is tudomása le
gyen azokról az érvekről, ame
lyekkel a Többfény propaganda 
dolgozik:

Magyarország az utóbbi évek 
folyamán mind intenzivebben 
kapcsolódott be az európai ide
genforgalomba. lűz a körülmény 
szinte kötelességévé teszi a hazai 
szállodaiparunknak, hogy beren
dezését korszerűvé legye. A ké
nyelmi berendezések egyik leg
fontosabb tényezője a jó világí
tás, amiben különösen nyugat
ról érkező vendégeink vannak 
elkényeztetve. ( \  Szálloda.)

»Légíőképen arra kell ügyelni 
a készülő épületnél, hogy a he
lyiségekben bőségesen legyenek 
elágazások, fali csatlakozások... 
A kapubejárótok világításának 
mértéke 40 luxnál ne legyen ki
sebb. (Az ellenőrzésre szolgáló 
miiszer minden jobb világítási 
szakember tulajdonában az ér
deklődőknek díjtalanul rendel
kezésre áll.) Folyosókon nem 
szükséges 20 25. luxnál löbb. A 
lépcsőn 50 00 lux a világítás 
megkívánt mértéke... (Tér és 
Forma.)

Gondoljuk át, hogy milyen 
fontos úgy a lakók vagyoni biz
tonsága és a balesetek elkéri) 
lése, mint a ház barátságossá,

kellemessé tétele szempontjából 
a jó világítás. (Nemzeti Házfel
ügyelő.)

Statisztikai adatok erősen alá
támasztják azl az egyébként is 
kézenfekvőnek mondható tényt, 
hogy a sötétség a bűntetteknek, 
baleseteknek kedvez. Ismeretes, 
hogy a bíróságok már néhány 
esetben elmarasztalták a háztu
lajdonosi, mert megállapították, 
hogy a házában történt baleset 
a hiányos világítás miatt követ
kezeit be. ( V I lázbirtok.)

»Fűgy gyárüzemben a megvilá
gítás erősségéi 100<yo-kal emel
ték. l-űnnek következtében a ter
melési és üzemi adatok a követ
kezőképen alakullak: 
Teljesítménynövekedés 70. l"/o, 
Töréscsö k kenés 71.1 "/o,
l!al esetesük ken és 59.5 »o,
Fegyelem javulás 51.2°,'o,

11a még figyelembe vesszük, 
hogy általában a malmok vilá
gítási költségei az összrezsinek 
1 fo-ál sem érik c l . . .  Jó világi- 
lás nélkül jó munka nem kép
zelődő cl (Molnárok Lapja.)

Minden komoly villanyszere
lési vállalkozó és villanyszerelő 
rendelkezik a szükséges láhlázu- 
lokkal és kivánalra díjtalanul 
ellenőrzi luxtnérővel a világí
tási.

ismerve a világítási viszonyo
kat. nyugodtan állíthatjuk, hogy 
a világításra mindenütt ráfér egy 
kis módosítás, jav ítás... (Yál 
lalkozók Lapja.)

A világítás legfontosabb mi
nőségi követelménye, hogy a 
mesterséges világítás a nappali 
világítástól lehetőleg uc külön
bözzék. bűnnek érdekében ügyel 
jünk a világítás beesési szögének 
azonosságára nappal és este, to
vábbá a helyiség megvilágításá
nak egyenletességére. Ne csak a 
helyi megvilágítás, hanem a he
lyiség általános megvilágítása is 
bizonyos mértékei üssön meg. 
(Trxlilkurir.)

De nem folytatjuk az idézést, 
az előbbiekből is kiviláglik az a 
mód, amellyel a különböző érde
keltségek figyelmét felhívják a 
megvilágítás fontosságára és 
amely módszerhez célszerű a 
szerelőnek alkalmazkodnia.

F K A  h á l .
Az immár hagyományossá vall 

FűKA-báll idén február 2b-án tart
ják a budai Vigadóban. Meg- 
hivóigénylés telefonon: "I 1-117-57, 
ti. sz. in. á.
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ÜhgM ó. m a^aK g.yÁH.at aiapíto.tt a p&i&pi
Szílkmai körökben közismert, 

hogy a Philips rádiókul az 
idolsó esztendőkben az Kricss m 
gyártotta le bérmunkában. Az 
Ericsson gyár felszámolásáról 
szintén mindenki Ind.

A felszámolás kövelkczménye- 
képen mosl már sürgetővé váll 
a Philips Itádió és Villamossági 
rl.-nek, illetőleg ügvvezelő igaz
gatójának, Sebük Istvánnak az 
a régi terve, hogy Budapesten 
önálló rádiókészülékgyárai ala
pit, melynek munkakörébe tar
toznak az eddig hérmunkáhan 
rlőálliloll rádiókészülék és egyél) 
ipari készülékek, mini erősítők 
slh. gyártása.

Rövid, de alapos előkészüle- 
lek alapján megtörténi a dön
tés. A Philips berendezkedett 
a Michl asztalosárugyár volt 
gyártelepén, mely Kőhányán a 
Korponay és Kolozsvári uecák 
sarkán fekszik, az u. n. Örliáz 
megállónál. I.z a gyártelep 2ö00 
m2 alapterületű, szép, világos, 
gyári célokra épült helyiségek
kel rendelkezik, minek követ
keztében csak igen kis átalakí
tások szükségesek ahhoz, hogy 
ott rádiókészülékeket racionáli
san lehessen leemelni.

A gyártelep méretei oly meny
nyi ségii rádiókészülék termelé
sét leszi lehetővé, mely Magyar- 
ország szükségletét messze felül
múlja. Egyelőre ugv rendezked
nek he, hogy már az első gyár
tási éviién a szükséges mennyi
séget minden fennakadás nélkül 
megépíthessék.

Az önálló gyáriás felvételének 
a Philips készülékekre nézve az 
a nagy előnye is meg van, hagy 
a jövőben saját gyáruknak ren
delkezésére tudják adni. azakal 
a gyártási tapasztalainkat és tit
kos gyártási eljárásokat, melye
ket a hermánkul végző idegen 
gyárnak nem adhatlak ál. így a 
magyarországi gyártása Philips 
készülékek minden tekintetben 
egyenrangúak lesznek az oind- 
linveni és a többi Philips gyár
ban előállilolt készülékekkel.

A gyár berendezése Máké) Zoltán 
lómcrnök-al igazgató vezetésével 
akit számos mérnökkel és mű
szaki tisztviselővel együtt Kries- 
soliléd átvettek, gyors ütemben 
iolyik. így a számítások szerint 
az előgyárlás már március ele
jén megindul. Értesülésünk sze
rint a laboratóriumi munka, az 
eindhoveni szerkesztésnek a ma
gyar viszonyokhoz való alkal
mazása, nagyrészt már készen is 
van. minek következtében a pro
gram megvalósítása nem ütközik 
semmiféle akadályba.

A Yatea Rádiótechnikai és 
Villamossági rt., mely tudvale
vőleg szintén a Philips konszern
hez tartozik, eddigi felépítésében 
és keretében végzi tovább a vá
kuumtechnikái cikkeinek gyár
tását.
w n H n n n u m

J-aját éhdeké&eti
hívja fel vevői figyelmét arra a 
fontos körülményre, hogy a rá
dióvevőkészülékek, különösen 
erősítők hangminősége és hang
ereje lényegesen javítható a 
hangfrekvenciát erősítő fokoza
tok átmenő rácskondenzátorá
nak növelésével. A hangfrekven
ciát átvezető rácskondenzátor és 
a rácsvezetőellenállás ugyanis 
feszültségosztó hidat alkot. A 
kondenzátor váltóáramú ellen
állása a hangfrekvencia csökke
nésével nő, tehát pl. a mélyhan
gok alacsonyabb frekvenciáira 
ugyanazon kondenzátor nagyobb 
ellenállást jelent, mint a magas 
hangok nagyobb frekvenciáira. 
Minél nagyobb tehát e konden
zátor kapacitása, annál kisebb 
ellenállást jelent az áthaladó 
hangfrekvenciás rezgésekre és 
egyúttal annál jobban eltolódik 
a rács, a kondenzálorellenállás- 
hid maximális feszültséget adó 
pontja felé. Különösen a mély
hangok maradéktalan átvitelénél 
igen fontos minél nagyobb, de 
legalább 0.1 mf-os átvezető kon
denzátort alkalmazni.

1937 és 1936 évi m a r  K a s Készülőkén
váltóáramú, egyenáramú és univerzálisak 

Fém doboz 310X620X230 méretben, ducozva 
B ordás tek ercste s t  100X^0 1%n méretben Kérjen árajánlatot.

Hornnak Szilveszter Budapest, VII. B ethlen Gábor-utca 4.
Telefon 14-42-03.

Ajánlja tehát vevőinek, hogy 
gépeikben az erősítő fokozatok
ban cseréljék fel a régi ráeskon- 
denzátorokat nagykapacitású Re
mis barna vagy piros kondenzá
torokra, miáltal On újabb üzlet
hez, vevője pedig jobb készülék
hez jut.

Nagy erősítőkhöz különösen 
ajánlja a 3500 Voltra vizsgált 
Remis piros kondenzátort, mely
nek szigetelési ellenállása 10.000 
megohmot is meghalad és Így a 
legkényesebb munkahelyekre is 
kitünően használható. Ha a na
gyobb átmenő kondenzátor al
kalmazása révén megnövekedőit 
erősítés a készüléket begerjesz
tené, úgy ez a rácslevezető ellen
állás kismértékű csökkentésével 
szüntethető meg.

.Wilheim Gusztávot.
a Magyar Siemens-Schuckerl- 
Müvek főmérnökét, a vállalat 
igazgatósága kereskedelmi meg
hatalmazottá (Handlungshevoll- 
máchtigter) kinevezte.

L a b o ra v o  !
SOO v a g y  2000 U/Voll b e lső  
e l l e n á l lá s sa l .

LÁNG TIBOR
Kákóczi-ú< 9.

m i t u
prec. mérőműszerek

Szigetelésvizsgálók 
Kombinált mérő
műszerek
Prospektus díjtalan

vezérképviselet Barta ős Társa
Főüzlet: Podmaniczky ucca 39.

I Fióküzlet: Rákóczi út 40.

Dr. BEÉR FERENC S A0
u . csahy u . 3 4 . Telefon 2 9 -3 9 -8 5 .

Bakelit oluaso 
es adóiam nak
minden színben. 
•
viila m le ls ze re - 
lesl cikkek, rá
dióalkatrészek.
•
Bakelit foglala
tok kapcsolóval 
és nélkül.
•
Kocka ra dio - 
torgatogom ook
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ide: rádió! öéröeaöni tilos
mondta ki a törvényszék egy szak
mai érdekeltek közt folyamatban 
volt perben. Felperesek keresetük
ben arra hivatkoznak, boga gyári 
megállapodások szerint Orion, Phi
lips. Teíefunken é- Standard készü
lékek bérbe nem adhatók, és a tila
lom megszegése tisztességtelen ver
senyt képez.

Alperes tagadta, hogy cselekmé- 
nvc tisztességtelen versenynek minő
sülne; kifejtette abbeli álláspontját, 
hogyha a rádiógyárakkal meg is ál
lapodott volna a készülékek bérbe
adásának tilalma tekintetében, ak
kor is kereskedőtársai nem léphet
nek fel vele szemben, csupán a rá
diógyárak jogosítottak őt perelni.

A biróság a lefolytatott bizonyí
tás alapján tényként állapította meg, 
hogy a rádiógyárak viszonteladó ke
reskedőkkel létesített megállapodá
saikat az iparügyi miniszter urnád 
bejelentették, ez utóbbi a bejelen
téseket tudomásul vette, ennek foly
tán a megállapodások tartalma va
lamennyi kereskedőre kötelező.

Az alperes által aláirt és a becsa
tolt bérleti szerződés alapjá t meg
állapítható, hogy alperes a gyárak
kal létesített megállapodást meg
szegte. ennek folytán a felperesek 
keresetének helyt kell adni.

Megemlítjük, hogy ugyanezen per 
keretén belül elbírálást nyert az a 
kérdés is. hogy a fenti márkátju rá
diókészülékeknek 12 hónapnál hosz 
szabb részletre való eladása ugyan
csak tisztességtelen versenyt képez.

Tehát külön is kiemeljük, hogy 
a biróság nem tette magáévá alpe- 
res véleményét és a felperes keres 
kedőtársaknak elismerte a versen) 
társi jogosultságát és azt. hogy a 
gyári szerződések érvényre jutását a 
kereskedőknek is jogában áll elő
mozdítani.

A budapesti kir. Törvényszék szá
ma: 3. I. 33.619 1937.

P. L. dr.

u j

P r ó b á l j a  k i
„System American"
a n ó d t e l e p ü n k e t .  

Meg lesz elégedve!
Pala elemgyár p.t. u. uael üt S6

Okion kapcóo£áio.k 1938
Az uj Orion 1938. kapcsolási fü

zet megjelent. Különösen Ízléses tar
talmával. gondosan kidolgozott mű
szaki adataival, komoly útmutatásai
val méltó feltűnést fog a piacon 
minden amatőr között kelteni.

2 - 1-csöves készüléktől az 5-csö
ves Superig váltóáramú és univerzá
lis, valamint telepes készülékek sora 
váltja fel egymást.

Az erősítő, az autószuper, mind 
olyan készülékkapcsolás, amely út
törő a maga nemében.

És ami a fontos, ezek u kapcso
lási rajzok megépített, gondosan ter
vezett és kipróbált készít ékek ered 
monyt kép készültek.

A készülékek alul- é felülnézeli 
fényképei, az elvi rajzok megköny- 
mitik az készülékek építését, szem
léltető útmutatásokat jelenlenek, 
amelyekhez világos, részletes és 
pontos szöveg magyarázat is járul.

így könnyű építeni! Ennyi útmu
tatással. kipróbált szakértők készí
tette készülékek nyomán és ami a 
fő: amint az alkatrész-összeállítások - 
ból kitűnik, az Orion gyár a maga 
jelentékeny alkatrész-programúijával 
minden vonatkozó komoly szük
ségletet el is tud látni, kiváló minő
sége mellett közismerten méltányos 
árakon.

Reméljük, hogy az amatőrizmus,
amely egy igen értékes munkával 

gazdagodott ezen füzet kiadása foly
tán. megéri és méltányolja majd 
azt a munkát és áldozatkészséget, 
ami ezen füzet piacrahozatalát lehe
tővé tette.

Az Orion 1938. kapcsolási füzete 
minden rádiókereskedőnél, de ki
adóhivatalunkban is kapható.

A márkacikk ára
Egy árrontási perből

A tényállás szerint a felperes a 
szóhanforgó cérnának úgy a 
nagybani, mint kicsinyíteni el
állási árál orsónkéul egységes ár
ban, 1 pengőben állapította meg. 
Az iparügyi miniszternél márka- 
cikkének árvédelmid bejelen
tette.

A panaszlotl alperes az 1 I’- 
ben fentiek szerint megszabod 
ár helyett alku után 1)3, ill. Ilii 
fillérért is odaadta az árut.

A biróság a liszlességlelcn ver
seny fennforgását mcgállapilvn, 
a következőket mondja:

A bírói gyakorlat érlelőiében 
minden viszonlclárusiló az elő 
irl árai szigorúan betartani kü

ldés és az árul az eltűri árnál 
olcsóbban nem árusilhalja ak
kor sem, ba reverzálissat nem 
kölclezlv is magát az ár betartá
sára; a vedeli ár betartása 
ugyanis mindenkivel szemben 
kibelező.

A viszonteladó minden körül
mények közöli köteles az előirt 
védett árat megtartani és olcsób
ban az árut semmi körülmények 
közöli nem adbalja tovább, meri 
ezáltal árruntást követ el és el
járása ,1 kereskedői tisztességbe 
ütközik, mivel az árat szigorúan 
liil.irb: kereskedőt ilykép.m ár
drágító symezeiében lünleli fel.

A I.Íróság az enyliilő körülmé
nyek tekintetbe tételével az al
perest csak 101) pengő költség
ben marasztalta és cselenként 
100 100 I’ birság mellel! abba
hagyásra kötelezte. (Yl>. 17.80(5/ 
Ili: 17.) P. L. dr.

Krómozott
és megvilágított név-, 
felcsengető- és házszám
táblák, sülyesztett kap
csoló- stb. szerkezetek 
fetioiapjai. vörös- és 
sárgarézböl.Vas világító

test különlegességek, tervezetek szerint.
K O L L E R  C S IL L Á R G Y Á R
B u d a p e s t ,  V III. D o b o z i u. 15 Tel. 131-337
Felújítások, átalakítások. Fémszinezés, 
dukózás terén újítások. Tömegcikkek. 
Elektromotorok — vele!-, e laö as-, jav ilas

H a P e s tre  jön,
vacsorázzék a

F i s  c h e r
vendéglőben $x i. I s t v á n  k i  43,

ahol szakmai össze
jövetelt tartunk minden

p é n te k e n
este.

KorzetHópviseleteKet
v e r s e n y e n  kívüli 
villamos háztartási 
tömegcikkre adunk.

„Patent" Műszaki Iroda
Budapest, V. kér. 
Pannónia u. 44. sz.
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Csah standard rádiáKereshedo 
használhatja fel az alábbi 
eladási éruehet:

E XT R A 
E XT RA  U

Budapesten Bécset veszi szelektíven. 
Egygombhangolás.

S U P E R 3 8  
SUPER CHAMPION 
SUPER UNIVERZUM'

Óriás skála „varázsvesszővei“, 
csendes hangolás gyors 
forgattyuval, hangolásjelző.

Teljes optikai jelzőberendezéssel kombinált 
óriás skála, „varázsvesszővel'. Csendes 
hangolás gyors forgattyuval. D namik ex
panzió. Rövidhullámú előerősítő fokozat.GRANDSUPER

S t a n d a r d  RRANy  S O R O Z A T

T E L I  P U N K I

' W

az évek óta jól ismert kiváló hangszóróit piacra hozza ! 
H 5004 permanens-dinamikus pentódákhoz 
H 5005 elektrodinamikus, navimembrános 110— 220 Volt 

gerjesztésre
H 5006 permanens-dinamikus 2 kivezetéses. pentódához és 

triódához.

Gyártja :

MAGYAR SIEMENS SCHUCKERT MÜVEK VILL. R. T. 

GYENGEÁRAMÚ OSZTÁLYA 

BUDAPEST, VI, TERÉZ-KÖRUT 36
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Az egész u i i a g
használja

Az egész világot
hozza

világ 17 államába 
szállít, mert világ 
viszonylatban is 
elsőrendű márka

A

Remix
gyártmányokkal m eg e lég ed ett  

vevőt szerez, ajánlja mindenkinek \

Neuwald 1L14» Utódai könyvnyomda, Felelős kiadó: Bíró Károly
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