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D ítm a r száraz és 
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ködik gépekbe be
építve.

itmar blokknál nincs reklamáció! 
Ajánlja Ön is vevőinek.
Vezérképviselő:

A R D Ú  J  Ú Z S É F
VI, Vilmos császár út 43
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VI. PodmaniczUy ucca 21  szám. Telefon: H7-803
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nagy tenyero -  hosszú Budapest, v i.  
eienartam —  kis fogyasztás liszt  f e r e n c t e r  6. sz.
KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT 1 Telelőn: 11-49-93.

KEHHÍNV BERNIT
OLCSÓ ÁRAK, SZOLID KISZOLGÁLÁS

villamossági Budapest, V II., Rottenbiller u. 54. 
nagykereskedő Telefon 13-61-72

B U D A P E S T ,
vil. Kazinczy u. 13
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Á rrendezés Irta UJOh! HugO az Orion-gyár igazgatója

A napilapokból értesültünk azok
ról a fontos intézkedésekről, ame
lyek a mi vonatkozásainkban na
gyon nagy érdeklődésre tarthatnak 
számot, mert arról van szó, hogy 
az Árkormánybiztosság a gyárak
nál felülvizsgált kalkulációk alapján 
a rádió forgalotnbahozatalával kap
csolatban bizonyos intézkedéseket 
foganatosított. M iután ezen intézke
dések a gyárakkal történt megbe
szélések alapján jöttek létre, szüksé
ges erről az érdekelteket a Rádió 
és Villamosság utján tájékoztatni.

M in t ismeretes: a rádiócikkek 
árait, a kereskedői engedményeket 
és egyéb feltételeket a rádiógyárak 
az Iparügy i  Minisztériumnak tartoz
nak bejelenteni, egyrészt mert kar- 
telcikkek, másrészt árvédelem szem- 
jxmtjából. Az igy bejelentett árakat 
és feltételeket az Árkormány biztos
ság közegei által a gyáraknál fe
lülvizsgáltatta és megállapítást 
nyert, hogy a bejelentett árak a 
kalkulációknak megfelelnek, sőt 
kü lfö ld i viszonylatban olcsóbbak és 
bár a kalkuláció alapján árleszállí
tás nemcsak hogy nem volna he
lyén való, hanem még az a haszon, 
amely ezen cikkeknél feltétlenül 
szükséges sincs biztosítva. Mégis a 
Magyarországon is kívánatos rádió- 
kultura elterjesztése érdekében, a 
többletfogyasztás remény ében, áldo
zatokat kért úgy a gyáraktól, mint 
az elosztó szervektől, viszont ezen 
érdekeltségek Ígéretet kaptak, hogy 
az Árkormánybiztos U r a többi ér
dekeltségeknél megfelelő előterjesz
tést fog tenni a fenti cél elérése 
érdekében.

Ezzel kapcsolatosan szóbakerült a 
kereskedői engedmények kalkulá
ciója is és itt két szempontot kel

lett figyelembe venni:
1. Köztudomású tény, hogy Ma

gyarországon a szabott áraknak az 
általános bevezetettsége még nincs 
keresztülvezetve és ennek következ
tében a közönség a rádióvásárlásá
nál sem mond le a megszokott al
kuról és sokszor szinte dacszerüen 
eláll a vásárlástól, ha engedményt 
nem ér el. Ennek az a következ
ménye, hogy a kereskedők, akiknek 
ezen vevők más cikkekben is vásár
lói, félve valamelyik gyengébb kéz 
konkurrenciája által előidézett á r
rontás következményeitől, attól, 
hogy a felet más cikkekben is, mint 
vásárlót elvesztik és igy, ha a kal
kuláció nem is engedi meg, a lebo
nyolítás érdekében engedményt ad, 
annak ellenére, hogy' árvédelmi c ik 
kekről van szó. E rrő l az Á rkor
mánybiztosság többszörösen is meg
győződött próbavásárlások utján.

2. Az Árkormánybiztosság a fent 
említett teendő intézkedések révén 
a kereskedőknél is többletforgalom 
lehetőségét látja és ezzel egy bizo
nyos kiegyenlítődést az engedmé
nyek redukciója folytán beállott 
hiánnyal szemben. Az Árkormány
biztosság is ugyanúgy, mint azok, 
akik a rádió terjesztésével foglal
koznak, tudatában van annak, hogy 
a rádióelöfizetők számának növelése 
kívánatos és igy a rádiókultura ter
jesztéséhez hozzájárul az is, ha meg
elégedett a rádiózók tábora, amihez 
természetesen a rádióelőfizetők meg
felelő eszközökkel való ellátása is 
tartozik. így tehát az elosztó szer
vek helyes munkájának is nagy sze
rep jut. Éppen azért az Árkormány- 
biztosságnak is az a felfogása, hogy 
ebben az irányban is meg kell vé
deni a fogyasztót és hogy az elosztó

szervek, amelynek ezen cél szolgála
tában állnak, megvédessenek olyan 
tisztességtelen versenytől, amely 
nem tud gondoskodni a fenti irány
ban és akadályai a rádió szélesebb 
körű elterjesztésének. Ezen felisme
résből kiindulva, az Árkormánybiz
tosság kilátásba helyezte, hogy a 
maga részéről is védelemben k í
vánja részesíteni a tisztességes ke
reskedelmet és kisiparosságot oly 
irányban, hogy a szabott árak terén 
most már a gyárak és kereskedők 
áldozatkészsége folytán magukra 
vállalt redukált áraknak sszabott m i
voltát* kihangsúlyozza és a tisztes
ségtelen versennyel szembeni küzde
lemben rendelkezésére áll.

Bizalommal nézhetünk a fentiek 
alapján az Árkormánybiztosság 
ténykedései elé. Az időközben meg
jelent sajtóközleményekből és be
számolókból látható, hogy az Ar- 
kormánybiztos a lépéseket a többi 
érdekeltségek felé megtette és re
mény van arra, hogy az igy áhíto
zott általános és nemzeti cél, mely 
szerint a rádiókultura terén Magyar- 
ország is azt a helyet foglalja el, 
m int a többi kulturország, elérhető.

D r.  B éé  r  F eren c
műanyag üzeme

ti., Csáhy u. 34. T e le fo n : 293-983
BaKeilt oluaso 
es aliűlampak
minden színben.

unamleiszere- 
lesl cikkek, iá- 
diűalkatrészek.

Bakelit foglala
tok kapcsolóval 
és nélkül.

Kocka r a d i o t o r g a t o g o m b o k .

Szeptemberben megjelenő rádió-és villamossági nagy viszonteladói árjegyzékem is tanúsítja, hogy 
nemcsak rádiócikkekben, — de villanyszerelési anyagokban, zsebelem, — kerékpártokokban 
is különösen versenyképes vagyok. R 0 < q n d  R á d i ó  é S  V i í í a m O S S á g

U j If ilB P B S  h é s z j j j ^ h f i j y
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TeietonszámoK a ii. KiraKatvíiagitesí verseny előkészületei
Ardó József 
Dr. Beér Ferenc 
Beitler Sándor Fia 
Breuer Hugó 
Egyesült Izzó 

Városi iroda 11-29-02. 
Élbe k. f. t.
Fodor Ervin kristálymik

rofonok és pick-up-ök 
Fuchs Róbert 
Gárdos Béla
Hangfény (Hanglemezköl- 

csönző)
Hidy és Társa 
Hirschl és Társa 
Kis Ignác 
Koncert r.-t.
Kratochwill A. és Társai 

(Kaufmann Oszkár) 
Láng Tibor
Müiler László (Star izzó) 
Orion

12- 16-34. 
49-39-85.
13- 62-20.
11- 40-94. 
29-48-60.
12- 87-67. 
12-64-15. 
11-51-14. 
31-51-14. 
11-43-82. 
49-41-31.

11- 20-37. 
49-92-98.
12- 26-34. 
29-43-07.
18-12-55.

11-70-35.
14- 35-48. 
11-49-93. 
29-59-55.

„ szervisz 29-06-51.
„ neon 29-09-78.

Pataki László dr. 12-62-59.
Pála és Társa 13-19-83.
Philips 11-87-98.

„ szervisz 11-32-42.
Remix 13-00-19
Sigma villamossági 13-66-40.
Siemens 12-07-39, 12-11-25.
Siemens-Telefunken központi

antenna vezérképviselet 12-91-31. 
Singer Sándor 18-54-18
Standard 25-72-57.

„ eladás 25-92-00.
„ 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

1. A budapesti szakmai kira- 
kalvilágilási verseny időpontja 
rohamosan közeledik. Mire e 
sorok napvilágot tálnak a vil- 
lainszerető kartársakul iparles- 
lülelünk felhívja arra. hogy I'. 
hó 22-én. 21-én és 211-án minden
kor 18.U0 órakor a Világítástech
nikai Állomás rendezéséhen és 
előadótermében (Budapest, VI., 
Eölvös-u. ti.) tartandó rövid 
előkészítő tanfolyamon vegye
nek részt.

Kartársaink erre a tanfolyam
ra előreláthatólag annál is in
káid) nagy számban fognak je
lentkezni, mivel egyrészt csak 
az a szerelőkartársunk képes ily 
versenyre megfelelő világítást 
berendezni, aki a kirakalvilági- 
lás legújabb, éveken át tartó tu
dományos kutatással megállapí
tott törvényeivel tisztában van, 
másrészt azért is számosán fog
nak jelentkezni, mivel azoknak a 
kartársaknak, akik a tanfolya
mon részt vettek, segítségére le
szünk abban, hogy a versennyel 
kapcsolatosan minél számosabb 
kirakatvilágitási felszerelést vé
gezhessenek.

2. A szakmai, nyílt üzlettel 
rendelkező kartársakat a közeli 
napokban felhívom arra, hogy a 
Kirakatvilágitási Versenyen való 
részvételüket minél előbb je
lentsék he. Ez az előzetes jelent
kezés nemcsak a rendező bizott
ság szempontjából fontos, ha
nem főleg azért, mivel csak igv 
tudok gondoskodni arról, hogy

Villamosságai nagykereskedők :
Lorschy Henrik V , S z ig e t u. 11. 29-18-30, 29-18-29
Bach Testvérek VI, Podm aniczky u. 12. *12-17-83
Barta és Társa VI, P odm aniczky u. 39. 11-49-49, 12-02-11 
Gutfreund Dezső vi, Révay u. 12. 12 -8I -86
Engel Károly V ll, V ö rösm arty  u. 16. *14-37-37
Fiirchtgott és Társa V ll, Dohány u. 74. 14-10-39
Gottlien Andor V ll, Dohány u. 57. 14-08-23
Kemény Bernét V ll, R o tte n b ille r u. 54. 13-61-72
Lumen— ROttl Dezső V ll, István út 2 8  13-72-91

Baross Villamossági V ili,  Baross u. 48. 13-12-19
Nussbaum Géza v i l i ,  Sándor u. 46. 14-02-92
RadO és Radú V ili,  Baross ucca 127. 13-60-09
ROtand Rádiú-Viilamosság V ili, R ákóczi ú t 61. 13-58-22

Beigráder Jenő IX, Ráday u 11. 18-62-03, 38-80-43

megfelelő áraindij kedvezésben 
részesülhessen az. aki részt vesz 
a versenyen, híz az áramdijked- 
vezmény előreláthatólag annyi
ban fog állni, hogy a Verseny 
tartama alatt az előző évi ha
sonló időszakban fogyasztott 
áramfogyasztással szemben el
használt energiatöbbletnek csu
pán 20 25°0 -á 1 kell megfizetni.

A dijak kérdése tisztázódott. 
Az Egyesült Izzólámpa és Vil
lamossági rl. mint a BÉV- 
ben már megírtam a szükség
hez képest ki). 50 drb. neon- 
lényreklámot ajánlott fel. Ezek 
a dijak cca. 20 cm. magas belük
ből készülnek TEXCSRAM fel
írással, melyeket a díjnyertesek 
kívánságára úgy szerelnek fel, 
hogy az fényéi a kartársak cég
tábláira vesse.

4. Kérem a kartársakat a ki
rakatvilágitási tanfolyamon való 
részvételüket a Budapesti Vil
lám felszei'elíSk, Műszerészek és 
I átszerészek 1 partestülelénél 
(VI., Vilmos császár-ut 45.), a 
versenyen való részvételüket pe
dig a Rendező Bizottságnál 
(Onike, V., Arany János-u. 10.) 
mielőbb jelentsék be.

Kaffka Károly
a Rendező Bizottság ü. v. elnöke.

A kisipari üzemek 
villamosításáért.

A Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara az 1937. évi BNV al
kalmával megkezdett akciójának 
újabb lendületet adott. Köztudomá
sú, hogy a kisipari üzemek csak 
elenyésző számban használnak fel 
gépi erőt termelésre és igy nem 
tudnak eléggé racionálisan ter
melni. Ezen a hiányon óhajt a Ka
mara segíteni -oly módon, hogy elő
terjesztésével elérte, miszerint az 
Iparügyi minisztérium pénzsegély- 
Ível támogatja azokat a kisiparoso
kat, akik üzleteik részére villamos 
motorokat kívánnak beszerezni és 
egyébként a segélyre érdemeseknek 
bizonyulnak.

A Kamara intervenciójára a Bfem 
a vételár hátralékos részét kiegyen
líti és utólag két éven át részletek
ben, kamatmentesen hajtja Ize a kis
iparoson.

Felhívjuk a kartársak figyelmét 
arra, hogy igyekezzenek a Kamara 
akciójának minél gyorsabban és mi
nél szélesebb rétegekben ismer
tetni, hiszen ezáltal munkaalkal
makra tesznek szert.

Küldje be előfizetési dijat 35235 sz. ptkptari számlánkra, évi p a*
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A Krypton-honok
Kaptuk az alábbi levelet:
Kedves Szerkesztő Ur!

NI), lapjának legutóbbi két 
számában ismételten szó volt az 
elhasznált Krypton-lámpák visz- 
szalérilésének kérdéséről. En
gedje meg mélyen tiszteli Szer
kesztő Í r, hogy lapjának hasáb
jain keresztül én is kifejtsem 
véleményemet ez ügyben és biz
tos vagyok benne, hogy nézetem 
azonos lesz számos kartársunk 
felfogásával.

A Krypton-bónokról szóló 
miillhuvi levél Írója azon aggá
lyának adott kifejezést, hogy a 
Tungsram-gyár az elhasznált 
Krypton-lámpákért járó térilést 
esetleg hosszasan, bonyodal-j| 
másán fogja intézni, vagy pe-J 
dig a térítési összeg kiutalásátj 
ii j lámpák vásárlásától fogja 
függővé lenni. Eddigi tapaszta
lataink alapján örömmel állapi
lom meg, hogy ez az aggály in
dokolatlannak látszik. Alkalmam 
volt már ugyanis beküldeni né
hány elhasznált Krypton-lám- 
pát gáztérités végeit az Egye
sült Izzó Eötvös-uccai lerakatá- 
ba és megelégedésemre minden 
újabb vásárlás nélkül, perceken 
belül készpénzben kaptam meg 
a lámpákért járó térítési ősz
szeget.

Én az elhasznált Krypton- 
lámpák visszavásárlási rend

szerének bevezetéséi kereske
delmi szempontból feltétlenül 
helyesnek tartom. A gyár ezzel 
nyilván a lámpavásárlóközönség 
pénztárcáját akarja védeni, jól 
jön azonban ez az akció nekünk, 
villamossági kereskedőknek is. 
Az eladásnál mutatkozó szerény 
hasznunk a Kryplon-láinpáknál 
összegszerűleg valamivel na

gyobb lelt és ha az elhasznált 
lámpák kezelésével járó fárad
ságért külön kompenzációt nem 
is kapunk, aki nem akar, nem 
kénytelen ezzel foglalkozni, mert 
hiszen a gyár Eötvös-uccai le
raknia mindenkitől egyforma 
áron váltja vissza a lámpákat. 
Az ügyes kereskedő ugyan egy 
vevőjét sem fogja az Eötvös- 
uccába küldeni, sőt minden 
bon nélkül is bárkitől visz- 
szaveszi az elhasznált Kryp- 
lon-lámpákat, mert tudja, hogy 
ez az a legkisebb »service , 
amely alkalmas arra, hogy ál
landó vevőket neveljen magá
nak. Nem kell különös eladó- 

^művészet ahhoz sem, hogy a 
vevő a Krypton-téritési össze- 

j get ne vigye ki az üzletből, ha
itiéin ahhoz esetleg valami pénzt 
■még hozzátéve további árueik- 
|k e t vegyen.

Maradok Szerkesztő Urnák tisz
telő híve: 

Kiidelliurger Ernő.

A vil anyszerelőipari szakba- 
vágó gyakorlat a közhaszná
latú vi lamos müveknél.

A  »Kamarai Közlöny«-ből.

Az iparügyi minisztériumnak erről 
szóló rendelettervezete kamarai ke
rületünk ipartestületi érdekeltségé
ben aggál) okát váltott ki, különö
sen ama rendelkezése, hogy köz
használatú villamos mü fenntartója 
a villanyszerelőiparban tanoncot még 
abban az esetben is szerződtethet, 
ha a villanyszerelőipar gyakorlására 
iparengedélye nincsen. Arra utalnak 
az ipartestületek, hogy általában 
nincsenek az ügy mellett olyan köz
érdekű szempontok, amelyek indo
kolhatnák azt, hogy az áramfej-

H E L O L U X
arm atúrán
irodák, üzlet, iskola, korház 
stb. v i l á g í t á s i  c é l o k r a

L o vsch y  H en rik
m é r n ö k  
B u d a p e s t,  V, S z lg e i-u c c a  44.

lesztő telepek kivétessenek az ipar
törvénynek ama alapvető rendszere 
alól, hogy képesítéshez kötött ipar
ban tanoncot csak az alkalmazhat, 
akinek az illető ipar gyakorlására 
jogosítványa van. Ipartestületeink á l
talában félnek attól, hogy ha a tö r
vénynek eddig m indig hiánytalanul 
alkalmazott rendszerén ezúttal rést 
ütnek, az olyan nem kívánatos pre
cedens lenne, mely igen könnyen az 
egész képesítési gondolat meggyen
gítésére vezetne. Egyébként pedig 
utalnak arra, hogy a vi lanyszerelő- 
ipar elegendő tanoncot nevel. A  
közhasználatú villamos müvek ele
gendő szakmunkást kapnak és m i
után az energiatermelő vállalatok
nak az 1936. évi V II.  t.-c. végrehaj
tása során amúgy is rendkívül tág 
teret kapnak a villanyszerelő ipar 
gyakorlására, a szóbanforgó rende
let kiadására még az energiatermelő 
vállalatok szempontjából sincsen 
szükség. Ezzel szemben a kis- és 
kézmüvesipar a rendelet intézkedé
seitől a vele szemben a nagyválla
latok által újabban támasztott el- 
birhatatlan versenynek további k i
élesedését várja, mert hiszen a ta- 
noncok olcsó munkaereje érvénye
sülne a nagyvállalatoknál meglévő 
egyéb előnyök mellett a kisiparral 
szemben. Ebben a kérdésben fel- 
terjesztést intéztünk az ipari m i
niszterhez.

PALABA
zsebiampa-es anodtelep

világm árka
PALA ÉS TÁRSA
e l e m o y Ar Rí'.
B p e ti, IX, M erter-u . 26.

-lazszamtabiaiioz
KulcsosKapcsolú

sülyeztett kivitelben 
Krómozott fedőlappal

■■K R O N O LU X “
átvilágító nyomógomb
és i d ő k a p c s o l ó

C SÖ B IL IN C SE K
minden különleges 
v e z e t é k h  e z

CSENGÖNYOMÓK
K O R O N A  
vezeték Összekötők.

M a ^ e r  E m i l ,  Budapest ,
VII, Verseny-ucca 14 Telefon: 136-999
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Éizieiviiágiiás
Hogy az üzlellielyiségek jó vi

lágítása milyen fontossággal bir, 
nem szorul különösebb magya
rázatra. Már az uccáról is ked
vezőbb benyomást kell a jól vi
lágított üzlet és különösen az, 
amelyik ezzel a környezetéből 
előnyösen emelkedik ki. a ve
vőre nagy vonzerővel bir. Az 
áru jó megvilágitás mellett job
ban érvényesül, de a vevő is 
jobban érzi magát a kellemesen 
világított üzletben és az a psy- 
chologiai halás, amit az a vevő
ből kivált, az eladóra kedvezőbb 
helyzetei teremt.

A világítási előírások üzlethe-

Szinkron, 
kapcsoló, 
jelző- és 

bélyegző óra
elada sa . jauitása, 
é s K a rn a nt a rt as a

SCHVARCZ TESTVÉREK
aranyéremmel kitüntetett órás mesterek
POdmanlczHy u. 59. Telefon 129-624

S Z A B V Á N Y O S
huzalok, kábelek,  
zsinórok, ólomkábe
lek, fémburkolásu 
s z i g e t e l ő  csövek,

valamint:
C s u p a s z v e z e t é k e k ,  
S o d r o n y k ö t e l e k *  
S z ig e te lő -sza la g o k , -c -ö v ek  
-lem ezek , -vászn ak  -papírok.

RT.
KÁ4EL-, SODRONY
SODRON YK.Ö I ÉLGYÁR

XI., BUDAFOKI ÚT 60.

Irta to r sch y  H en rik

lyiségek részére 100 200 Lux 
átlagos világítási javasolnak, hz 
akként értelmezendő, hogy ez 
az érlék az üzlet minősége és az 
igények szerint állapítandó meg, 
ami melleti a legkedvezőtleneb
bül világított helyen is megfe
lelő mértékű világítás nyújtan
dó. Az említett értékek felé aján
latos haladni, amit végered
ményben az állandó befektetési 
(szerelési munka armatúra) és a 
változó: áramfogyasztási és iz
zólámpacsere költségei befo
lyásolnak.

A jó világítás fontos tényezője 
az egyenletesség, ami azt jelenti, 
hogy a helyiség megvilágításá
nál szembeszökő eltérések ne 
legyenek. A jó világítás kápráz- 
tatásmenlességet tételez fel, 
vagyis olyan világítótestek ke
rülhetnek csak alkalmazásra, 
amelyek mellett az izzólámpa 
fénysugara a szemet közvetlenül 
nem érheti. Kápráztalás azon
ban más módon is előfordulhat, 
pl. egy tükörfelület visszasugár- 
zása folytán és általában arra 
kell törekedni, hogy oly fénysü- 
riiség sehol se jelentkezhessek, 
ami a szemnek kellemetlen le
het. Fontos továbbá a világítás 
megfelelő árnyékhatása és az 
üzlethelyiségek világításánál 
lágy .árnyékhatása világítás kí
vánatos. Nem feleibe! meg ily 
helyen árnyékmentes világítás, 
ami pl. közvetett világítás ese
tén áll elő.

tételeinek elérésére megfelelő vi- 
lágitóteslek alkalmazása kívána
tos. A követelmények leljesilé- 
sére a szabadalmazott Helolux 
világilótest maradéktalanul al
kalmas, ennek felépítése olyan, 
hogy a világítást gazdaságosan 
szolgáltatja, káprázlalásmentes- 
ségel biztosit és jó árnyékhatást 
nyújt.
* A IIclolux lámpák fényelosz
tását a közölt fénygörbe imitál
ja. A fénygörbe e fényforrás ál
tal kibocsájtoll fény térbeli el
oszlását ábrázolja és úgy kelet
kezik, hogy a fényforráson ál- 
fekletell függőleges síkban, az 
összes irányokban a fényerős
séggel arányos hosszúságú su
garak végpontjait folytonos gör-

Az üzlethelyiségekben gyak
ran fontossággal bir a nappali, 
fény lehető elérése, vagy leg
alább megközelitése, ami külö
nösen lexlilia üzletekben azért 
bir előnnyel, mert az árut ere
deti, a nappali fény nyújtotta 
színben láthatja a vevő. A mes
terséges nappali világítás meg
közelítő kék üvegburás, nappali 
fényű izzók alkalmazásával, kék 
szűrővel biró lámpatestekkel, 
esetleg szénsavval telilelt világi- 
tócsövekkel. Az ily mesterséges 
nappali világítás mindenkor a 
normális világítás áramszükség
letének többszörösét igényli.

A jó világítás ismertetett fel

bével kötjük össze. A fénygörbé
ből tehát kiolvasható, hogy a 
fényforrásból kiinduló bizonyos 
irányban mily mértékű világi- 
lást nyújt a lámpa. Láthatjuk 
tehát, hogy a Helolux lámpa a 
gazdaságosság fokozására az iz
zólámpa állal szolgáltatott vilá
gítás zömét az alsó — hasznos 

féltérben szolgáltatja és kel
lően széles sugárzást nyújt, mely 
ezen lámpatestet üzlet céljaira 
különösen alkalmassá teszi.

A lámpalestek beosztását ak
ként kell eszközölnünk, hogy 
azok a vevő kiszolgálása helyén, 
szóval az árupult és annak kö
zelében nyújtsák a legkedvezőbb

Nagy hangszórótölcsérek strandok, mozik és szabadtéri k ö z v e t í t é s e k h e z

U J T I P U S U
N o r r i s  g y á r t m á n y o k

üveglapos ól- ós átvilágitásu skálán 
forgóval egybeépítve.

Kratochwill A lbert és Társai
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világítást, de épp oly fontos, 
hogy a polcon levő áru is jó 
megvilágítást nyerjen Ha ezen 
szempontokat ki is emeljük, ne 
tévesszük szem elől, hogy lehelő 
egyöntetű világításra töreked
jünk.

A Helolux lámpalest a legkü
lönfélébb alakban kerül forga
lomba, leghasználatosabb a eső- 
ingán alkalmazott kivitel, míg

alacsonyabb helyisegek részére 
mcnyczcli lámpa alkalmazható 
és egyes helyeken falikarokon 
kerülhet felszerelésre.

Gyakran kívánatosnak mutat
kozik, hogy az általános világí
tás mellett az áruk egyes cso

portjai, vagy egyes darabok ha
tásos megvilágításban részesül
jenek, ami a vevő figyelmét ezen 
árukra felhívja. Ezen, már in
kább reklám világítás körébeeső 
világilók az úgynevezett kisrek- 
lámvilágitók ZÍpernovszky igaz-

lyiségben. Ugyanezen .elgondo
lás szerint különféle felirati táb
lák is készülnek, amelyeknél 
mindenkor az egyenletes megvi
lágítás elve is érvényesül azzal, 
hogv a fényforrásul szolgáló iz
zók a szemlélő elől rejtve ma
radnak. ___________

Rádiőíladó, elsőrangúnak elis
merve, tiz éves gyakorlattal, tech
nikai tudással és kiépített vevőkör
rel állást változtatna. Szives meg
keresések »Komoly exisztencia« je
ligére a kiadóba.

ualó ur elgondolása es adatai 
szerint kerültek az elmúlt télén 
első alkalommal kivitelre es 
több helyen alkalmazásra. Az 
áru megvilágítására szolga i, ké
szülékek néhány kiviteli alakjai

ábrákban is bemutatjuk es mai 
ezekből is látható, hogy az ily 
készülékek a kirakatban éppúgy 
alkalmazhatók, mint az uzlel- 
h elv iség belsejében. Miután acél 
az hogy az áru ezen módón a 
környezetből világításával erő
teljesen kiváljék, hatályos meg
világításra van szükség annyival 
is inkább, miután a kirakatok
ban az általános világítás lénye

gesen nagyobb, mint az üzletbe

Beliawox-
Brush
kristóiygyártmányok

(mikrofónok, pick-upok, fej
hallgatók stb.), RCA vagy 
bármely más külföldi gyárt
mányú rádióalkatrészek leg
olcsóbb beszerzési forrása.

Fodor Erűm
oki. e l e k t r o m é r n ö k

Budaues, ui, nagymezö-ucca 30. si.
T e l e l ő n :  H5-i i« es 315-iin.

„  . e  r  AKKUMULÁTOR ÉSN | F E UILLOmOSSAGI  RT.

m
Gyártelep:
ü.ueso-ucca 3 szám.
Telefon: 292-757. 

Központi iroda: 
Kossuth Laios-ucca 4.
Telelőn: 389-116. 389-146

Gyárt:

HIFE a k k u m u l á t o r o k a t  
kisfeszültségű izzókat 
s z á r a z e l e m e k e t

PRESPAH
olasz gyártmány raktáron 0.1—3 mtm

Kiváló m inőség
m eglepően  olcso ar.

•BSR Sat™*...*-*.

S a j á t  g y á r t m á n y u
es uezérKepuiseietí 

bakelit 
uliiamossdgi cikkek-

( fo g la la to k , e rn y ő ta r tó k , ^ “ { ^ n T s 1̂ zw elgV ogla ía tok , v i l lá s d u g ó k  s tb  j

Budapest, V., TelefonTíl-7 0 -3 5 . HOrrlS gyártmányok
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Rddiúrabatt csöKHentes
Lapunk vezető helyén közöljük 

VVohl Hugónak, az Orion-gyár igaz
gatójának mélyen szántó cikkét, 
amely magasabb szempontokból 
nézve foglalkozik Laky Dezső ár
kormánybiztos árleszállításának vár
ható hatásaival. Én ezen cikk kere
tében ugyanezzel a kérdéssel foglal
kozom, de tisztán a napi megélhe
tés szempontjából.

Az Árkormánvbiztosság intézke
dése súlyosan érinti a rádiókereske
delmet. A haszonkulcs leszállítása: 
az Árkormánvbiztosság intenciója 
szerint 4.50o-ra rúgna, amelyet — 
a gyárak vezetőinél szerzett infor
mációnk szerint — oly mértékben 
szándékoznak enyhíteni, amily mér
tékben az lehetséges.

Enyhíteni fogja a súlyos helyzetet 
az is, — ezt felelősségünk teljes tu
datában Írjuk —• hogy a gyárak sa
ját érdekükben is minden lehetőt 
el fognak követni arra, miszerint az 
előirt árakból egyetlenegy keres
kedő se adhasson egyetlen fillérnyi 
engedményt. Nemcsak az én véle
ményem, hanem a gyárak vélemé
nye is az, hogy az a kereskedő, aki 
ilyen súlyos körülmények között is 
hajlandó kartársait »megfurni«, nem 
érdemli meg a kereskedő nevet, azt 
ki kell közösíteni. A megtorlás olyan 
szigorú lesz, amilyen szigorú meg
torlás csak lehetséges.

Itt már nem pénzbüntetésekről 
lesz szó, hanem életlehetőségekről.

Reméljük azonban, hogy a leg
szigorúbb intézkedésekre nem ke
rül a sor, senki sem fogja kitenni 
magát annak, hogy az egész szakma 
tönkretétele miatt megbélyegezzék.

Az Árkormánybiztosság minden 
eszközt meg fog ragadni arra nézve, 
hogy a forgalom növekedjék. Kilá
tásba helyezték, hogy a kisebb köz
ségekben le fogják szállítani az elő
fizetési dijakat. Azonban az ennek 
következtében előállható forgalom- 
növekedés csak remény, — a rabatt- 
leszállitás azonban már itt van és az 
nagyon súlyos teher.

Figyelmeztetem a kartársakat, 
szívleljék meg az itt elmondottakat, 
ne tegyék teljesen tönkre ezt a jobb 
hivatásra érdemes gazdasági ágat és 
ne kockáztassák egzisztenciájukat.

Kaffka Károly.

iVÍ (LoÁ&ainiiacLó. csciJzevÁnye,

i

Kár voll annak örülni, hogy a 
forgalmi adóvállság bevezetésé
vel megszabadulunk a forgalmi 
adónak bélyegekben, vagy havi 
átalányban történő lerovásá
tól ... A bizományi julalék for
galmi adóköteles.

A hatóságok jól tudják, hogy 
a rádiókereskedők igen nagy há
nyada bizományba kapja az 
árut. így minden rádiókereske
dőben bizományosi lát a finánc. 
Letagadhatatlan tény az. hogy a 
bizományosok száma még min
dig igen nagy, ámbár a fix- és a 
bizományi vásárlás között ma 
már elég lényeges az enged
ménykülönbség. Ezeknél nem le
het segítem, a forgalmi adót le 
kell róni.

Van a bizományosnak egy egé
szen furcsa kategóriája. Ezek 
azok, akik ámbár bizományi 
alapon vásárolnak, de kötést 
csinállak. Lekötöttek egy bizo
nyos mennyiségű készüléket és 
ezt a mennyiséget el kell adniok. 
Ez nem nevezhető bizományos
nak, mivel itt a kereskedő koc
kázatot vállal, már pedig a bi
zományi üzletet elsősorban az 
jellemzi, hogy a bizományost 
semmiféle kockázat nem terheli, 
hiszen az áru nem az ő tulaj
donát képezi. És mégis, tekin
tettel arra, hogy a rádiógyárak 
egyöntetűen az ily kereskedőt is 
bizományosként kezelik, és igy 
is könyvelik — az idevonatkozó 
törvényes rendelkezések szelle
mével ellentétben az igy bizomá- 
mányosként kezelt kereskedő
nek le kell rónia a bizományi 
nyereség után a forgalmi adót. 
Pedig ezeknél a kereskedőknél 
csak annyiban lehet bizományi 
áruról beszélni, hogy a nála 
raktározó áru árát csak ak
kor kell kiegyenlítenie, amikor 
eladta, de kötésének mennyisé
géig legkésőbb a szezon végén 
Ugyanis, ha a kötött mennyisé
get addig nem adta volna el, 
köteles a hiányzó mennyiséget 
fix számlára megvásárolni.

Mikor a folyó évben a finán
cok elkezdték a rádiókcrcskodő-

1937 es 1936 éví m a r  k a s Készülékén
váltóáramú, egyenáramú és univerzálisak 

Fémdoboz 310X620x230 %» méretben, ducozva 
Bordás tekercstest 100X60 méretben

Budapest, VII. Bethlen Gábor* utca 4.
Telefon 14-42-03.

Kérjen árajánlatot.

Hernyak szilveszter

kel felülvizsgálni, egyik ük-mási
kuk túlbuzgóságból a lénylege
sen és félreneinérthető módon 
fix-számlárn vásárló kereske
dőktől is követelte a forgalmi 
adó lerovását. Természetesen 
kartársaink a kívánságnak nem 
tellek eleget, a pénzügy igazgató
ságtól kértek védelmet, amelyet, 
meg is kaptak. Tudomásom sze
rint a fix-számlárn vásárló kar
társak közül egyik sem rótta le 
a forgalmi adót.

Érdekes ennek a félreértésnek 
az eredete. Ugyanis gyáraink a 
kereskedői rabattot a megálla
podásokban és könyveikben ju
talék kifejezéssel helyettesítik, 
mig a fináncok a jutalékot ösz- 
szeíéveszlik a bizománvi juta
lékkal.

Talán helyesebb lenne az en
gedmény kifejezési használni, 
mely esetben ilyen természetű 
félreértések nem származhat
nak.

Schwarczcnberg József.

S p e c i á l i s

T E L E P E S
kisfogyasztásu normál és

S U P E R G É P E K
BEHANG0LAS
JA V ÍT Á S
MODERNIZÁLÁS
Átalakítás

júi, olcsún es megüizhatúan
G a r a n c i á v a l

R ErzsébetKűrűt36
ADIÚLABORATORIUm

A z Ön & & q & £ c 6 ó £ J í

bevásárlási forrása

flacLó, ÁS fiadé*
V ili, B a ro ss  u.  127. Je l. 1 3 -60 -09

Használt telefonok 
állandóan vaktávon.



Uj r á d i ó - s o r o z a t
EKü-rádiók

Még néhány évvel ezelőll is, ha valaki a hír és 
zeneközvelitést olcsón akarta élvezni, úgy igé
nyeit a legkisebbre kellett csökkenteni, mert a 
szerény anyagiakkal megszerezhető — legkisebb 
csőszámn — rádiókészülék: a kétcsöves legtöbb
ször a liazai adóállomásokon kívül külföldet alig, 
vagy csak nagyon szerencsés vételi viszonyok 
mellett hozott. — A reprodukált hang a jól ve
hető helyi adónál sem volt kifogástalannak! 
mondható. — Ezen készülékek külső megjelenése 
pedig rögtön elárulta, hogy a nagy csőszámu 
luxus készüléktől nagyon távolálló, gyengeminő- 
ségü gépről van szó.

Az EK A rádiókonstruktőrök felismerve az ál- 
lalános gazdasági helyzetből folyó szükségletei 
minden erőfeszítésükkel azon voltak, hogy úgy 
külső csínyben, mint teljesítményben a luxus 
készülékhez közelálló, de anyagiakban min
denki állal könnyen hozzáférhető kétcsöves! 
szerkesszenek, mely állomásvélel és hangvissza- 
adás szempontjából is elsőrangút nyújt, ugyan
akkor kezelése a legegyszerűbb.

Maradéktalanul valósullak meg ezen szem
pontok az EKA 1938/39. évi 2 4- 1 csöves készü
léknél az »EKA 219:-nél.

A hazai adókon kívül nemcsak a közeli, ha
nem a legtávolabbi európai állomások jórészét 
— a rövidhullámon tengerentúlit is — nagy 
hangerővel veszi, a legkényesebb zeneértőt is ki
elégítő hangreprodukció mellett.

Az »EKA 219« 2 +  1 csöves készülék tulajdo
nosának nem kell a jó szerencsét várni, hogy 
készülékével külföldet hallgathasson, mert a nap 
bármely szakában rendelkezésre áll néhány eu
rópai nagyadó.

Nem kell az állomásokat skeresni , meri az
áttekinthető és világos - állomásskála nem 

disz többé: az állomásnév jelzéseinél jelentkezik 
a vehető adói

Nem kell valamely állomásvételéhez az összes 
létező kézelőgombokat nagy türelemmel beál
lítani*, mert a készülék — lényegileg — egy- 
gombhangolásu.

És nem kell szenvedve hallgatni a nagy szin- 
l'ónikus zenekar előadását sem, mert a külön
leges uj konstrukciójú elektrodynamiküs hang
szóró tökéletesen és kristálytisztán közvetíti 
azt is.

A folyamatos hangszinszabályozó lehetővé 
leszi, hogy a fülnek legkellemesebb hangszinnel

legyen élvezhető. (EKA az egyetlen idei kétcsö
ves, mely folyamatos hangszinszabályozóval bir.)

összegezve: Az EKA 219 kétcsöves készülék 
öröm a fülnek.

L)e a .szemnek is. — Mert az egyszerű és luxus- 
butorzatu lakásban egyformán szép és Ízléses 
megjelenésű a lüköríényes iemdiszitésü diófa
szekrénye.

Az EKA 219 rádiót a kereskedő könnyűszer
rel, kis fáradtsággal adhatja el ennyi jó tulajdon
ság mellett, mert egyszeri bemutatás meggyőzi 
helyette vevőjét, hogy kiválót kap.

A vevő bátran határozhatja el magát az EKA 
219 megvételére, mert az EKA elsőrangú szakérLői 
a gyárban helyette is minden egyes darabot kü- 
lön-külön kipróbálnak és csak úgy továbbítják 
az eladóhoz.

Végül: A tulajdonos nyugodt lehet a készülék 
minősége felől, amit a gyári garancia is biztosit.

Műszaki jellemzői: A készülék hangolása — az
alkalmazott önműködő antennacsatolás folytán 
lényegileg egy gombhal történik. — Az állomás- 
vétel pontosságát, a mindenkori antennaviszo
nyoknak megfelelően, az anleniiakoinpenzátor 
biztosítja. — Ezáltal, jó antenna használata 
mellett, ez a kis csőszámu készülék csodálatos 
teljesítményt nyújt. — A hazai kétcsövesek közül 
az EKA 219-ben kerül először alkalmazásra az 
antennakompcnzálor, mely nemcsak a szuperké
szülékekhez hasonlóan az egy gomb hangolásL 
biztosítja, hanem jó szelektivitás mellett az állo
másskála pontosságát a kétcsöveseknél eddig még 
el nem ért mértékben fokozza.

A helyi nagyadó a közvetlen szomszédos hul
lámon működő állomás vételét sem zavarja, ami 
a kettős középhullámú szűrőnek köszönhető. — 
Az egyik szűrő az antennakörben, a másik a de- 
lektorcső katódkörében van és mindkettő a helyi 
adóra hangolható. — A katódszürö által, amely 
az EKA 218-ban Magyarországon először került 
felhasználásra, a helyi adó mellett is szupersze- 
lektivilás érhető el. — A harmadik csapda Bu
dapest Il-re hangolt.

A készülék vételkészsége a logaritmikus jel- 
lemgörbéjii visszacsatolóval a legnagyobb értékre 
fokozható. Az EKA 219-ben egyedül alkalma
zott folyamatos hangszinszabályozóval úgy rá
dióvételnél, mint gramofonközvetitésnél a fülnek 
legmegfelelőbb hangszin állítható be.

Az uj konstrukeióju különleges elektrodina
mikus hangszóró, azonos hangáramra vonatkoz
tatva, az eddiginél nagyobb hangerőt és tökéletes 
hangszinl nyujl. A legújabb tipusu kisfogyasz- 
lásu, gyorsfiilésü Tungsram »E« csövekkel nagy 
üzembiztonsággal működik a készülék. — A ké
szülék gramofonerősitőnek is használható.
EKA 219U

2 1 csöves univerzális Európavevő luxus
készülék.

Mint ahogy az EKA 219 váltóáramú kétcsö
ves a maga kategóriájában az elsőrangút jelenti, 
úgy a kétcsöves univerzális EKA 219U is mind
azon előnyös tulajdonsággal bir, melyek révén a
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i legjobb* jelzővel ruházhatják fel.
Teljesítménye annyira közel van a hasonló 

esőszánni váltóáramú készülékekéhez, hogy prak
tikusan különbséget alig lehet észrevenni. 
Műszaki adataiban lényegileg az FKA 21# készü
lékkel azonos.
FKA SÍ PER ül#

.'í I csöves váltóáramú világvevő készülék.
Az FKA SEPFR319 készülék szuperhelerodin 

kapcsolású, rövid-, közé])- és hosszúhullám kör
zetet vevő készülék, melynek érzékenysége és sze
lektivitása oly mértékű, hogy megfelelő légköri 
viszonyok mellett az európai, síit a tengerentúli 
állomások nappal is jól vehetők.

Hét veszteségszegény liangoll kör biztosit ja 
az eddig csak csúcsteljesítményű, nagy csöszámu 
készülékeknél elért nagyfokú szelektivitást. A 
vasmagos X huzal (litze) tekercsekkel készített 
bemenő sávszűrő a szupereknél oly kellemetlen 
füttyöket küszöböli ki, vagyis nagyfokú lükörsze- 
lektivitást nyújt és meggátolja a kereszlmodulá-' 
ciól. - Természetesen a készülék hármas forgó
val bir.

Az FKA SUPFR 31!) készülékben ACHI ke
verő llexóda van, mely köztudomásúan, különö
sen rövidhullámon jelentkező, frekvencia csú
szást akadályozza meg, ami abban nyilvánul, 
hogy a már egyszer beállított állomás rövid idő 
alatt magától elhangolódik. Az FF# nagymeredek 
ségü pentóda a középfrekvencia fokozatban mű
ködik.

A készülékben alkalmazott két vasmagos kö
zépfrekvencia sávszűrő jellemgörbéje a lehetősé
gig megközelíti az ideálist, ami azt jelenti, hogy a 
nagy szelektivitás mellett is a haiigszinezrl a le
hető legjobb. — Az átvitt széles frekvenciasáv 
teljesen Ilii képben jelentkezik a különleges szer
kezetű elektrodinamikus hangszóróban, mely igy 
a legmélyebbtől a legmagasabb hangig az emberi

fülnek legmegfelelőbb, természetes hangszinl ad.
Az FKA 31# lényegileg 3 ±  2 csöves készülék

nek tekinthető, mert a hangfrekvencia a vég- 
esővel közös burában lévő diódában áll elő, 
vagyis az FRLl végerősítő pentóda az eddig 
külön esőként szereplő duodiódiát is magában 
foglalja.

A készülék folyamatos hangszinszakályazóval
bir. Az éívilágitásu, nagyméretű állomásnév-sik- 
skála fénymutatója parallaxismentes beállítási 
tesz lehetővé.

A késleltetett fadingszabályozás kél esővel 
vezérel.
FKA S tP F R  528

5 -; 2 csöves váltóáramú, világvevő luxus
készülék.

A legújabb középtipusu készülék nagyobbrészt 
az európai, sül tengerentúli állomások napközi 
vételét is lehetővé teszi, felmerül tehát joggal az 
a kérdés: miért szükséges a középtipusoknál na
gyobb csöszámu készülékei forgalomba hozni? 
Érdemes-e a magas beszerzési ár mellett a nagyi 
üzemköltséget vállalni. — Az igenlő válasz főleg 
két okra vezethető u. m. a jól vehető állomások, 
beszéd és elsősorban zenenüisorál zavarmentesen, 
tökéletes haiigszin melleit a valóságos dinami
kának megfelelően élvezni és a rövidhullámú leg
távolabbi állomásokat kényelmes hangolás mel
lett teljesen fadiiiginentesen nagy hangerővel 
venni csak olyan nagycsőszánm készülékkel le
hel, amelyiknél úgy a rádió-, mini a hangfrekv. 
erősítés nagy energia tartalékkal rendelkezik és 
igy alkalmazhatók, mindazon mükapcsolások, 
melyek a fenti célokat szolgálják.

Az FKA SEPER 528 készülék bár 11)37 38. 
évi lipus — az elmondottaknak mindenben meg
felel és a csúcsteljesítményű luxuskészülékek 
közé sorozható, mégis árban a középkategóriához 
áll közel.

Az FKA SEPER 528 nyolehaiigollkörős rádió- 
készülék, rövid-, közép- és hosszú hullámsávra, 
rádiófrekvenciás clöcrüsilésscl, változtál ható 
szelektivitással, a torzítások teljes kiküszöbölé
sére. a végerősítő fokozatban negatív visszacsa
tolással és a teljes hangdinamika Ilii visszaadá
sára voluinr cxpcnsioval. — A 18 wattos végeső 
működteti a kiváló, vagy elektrodinamikus hang
szórót. A késleltetett automatikus hangerő- 
szabályozás három csövet befolyásol és igy fa- 
dingjelenségek rövid hullámon sem észlelhetők. 
Az optikai jelzőkkel ellátod élvilágilásu óriás 
skála összes állomásainak kényelmes és pontos, 
beállítását a lendkerekes finom és gyorshangolás, 
valamint a varázsszem teszi egyszerűvé.

Folyamatos hangszinszabályozó gramofon 
erősítés és második hangszórókivezetés, valamint 
fémdiszitésü szekrény az 528-as további előnyei.
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ORION-vádiók
Mini minden év őszén, úgy az idén is gaz

dag választékiam jelenlek meg a piacon az 1939-es 
Orion rádiókészülékek. Igen fontos újítások so- 
rozalát hozzák; de nemcsak szerkezetileg képvi
selnek jelentős haladást, hanem külső formájuk
ban és nemes vonalvezetésükben is. A különféle 
típusoknak egységes szekrénybe való építését az 
Orion vezette be. Iminek előnyössége különösen a 
mostani típusoknál jut kifejezésre. A készülékek 
szekrénye nemes diófából készült s a iiangszóró- 
nyilásl különleges akusztikai szempontok figyelem- 
bevételével választott szövet fedi. A kézelőgombok 
jobbról-balra párhuzamosan helyezkednek el; 
kellőnek-keltőnek közös a tengelye. A díszes skála 
a kisebb készülékeken pozitív, a szupereknél ne
gatív kivitelű, Újszerű a skálán az állomások 
megjelölése: a hullámhosszukon egyedül dolgozó, 
zavartalanul vehető adók mellett négyszög-alakú 
jel, a közös-hullámu, vagy más okból interferá- 
adók neve mellett ezek az állomások nem min
dig vehetők tisztán — két párhuzamos, ill. szag
gatott vonal látható.

Az általános konstrukció szempontjából a 
leglényegesebb újítás kétségtelenül az uj 
Tungsram E csövek alkalmazása, amelyekkel 
jelentékeny árammeglakarilás érhető el. Termé
szetesen az árammegtakaritásnál más szerkezeti 
tényezők is szerepelnek. Az uj Orion sorozat 
majdnem kivétel nélkül uj Tungsram E csői 
vekkel kerül forgalomba; az eddigi tipusu csöve
ket csak olyan helyen -alkalmazták, ahol arra 
konstrukciós okokból kivételesen szükség volt.

Az uj Orion készülékek hangszórói további 
fejlődést jelentenek a hangszóróterhnika terén. 
Különleges anyagból készült a hangszórók mem
bránja. Átmérője és formája révén a teljes hang- 
frekvcnciasávot egyenletesen, lineárisan dolgozza 
fel. A nagy intenzitású mágneses tér, amelyben 
a lengő-tekercs rezeg, az uj Orion hangszórókat 
igen érzékennyé teszi s igy azok nagy hangerővel 
szólaltatják meg az aránylag gyenge állomásokat 
is. Teljes harmónia jellemzi a készülék szekré
nyét s a hangszórót, olyannyira, hogy az. akusz
tika legkényesebb követelményeinek is minden 
vonatkozásban, száz százalékig megfelel.

Az u j Orion sorozat egyes típusait a követke
zőkben Írjuk le:

ORION 933-as tipusu váltóáramú vevőkészü
lék. Három hullámsávon működő, különleges 
rádió, visszacsatolt audion és végerősítő fokozat
tal, Tungsram TT'ti. Iá1.15, I .Z2 csövekkel. A visz- 
szacsaloiás szinte teljesen független a venni ki 
vánl állomás frekvenciájától, s igy a készülék 
gyakorlatban egygombkezelésii. Az anlrnnacsato- 
lás szabályozását fél-automalikusan oldották meg. 
igy elérték, hogy elhuzásmentes legyen. Ki
iktatható. kél vasmagos és hárem csatolási erős
ségre beállított hullámcsapdával van felszerelve, 
amelyek közül az egyik a 200 000 m.-ig, a másik 
az 500 1500 m.-ig terjedő hullámsávban mű
ködő zavaró adót szűri ki. A kiváló szelektivitást 
mindezeken felül még egy külön katódköri hul
lámcsapda is biztosítja. Az EI.3 cső ellenállás- 
csatolással kapja a rezgéseket az múl ioncső nnőd- 
járól. Kimenő leljesilmény maximálisan 4 watt

torzításmentes hangenergia. Precíziós skálával 
egybeépített golyóscsapágyas forgókondenzátora 
az állomások pontos és könnyű beállítását teszi 
lehetővé, még rövidhullámon is. Két antenna-

csatlakozó hüvelye van, egyik rövid, másik hosszú 
antenna használatához. A hálózati antenna a ké
szülékben nyert elhelyezést, a pick-up csatlako
zással együtt. Áramfogyasztása 40 watt s minden 
szokványos váltóáramú hálózathoz átkapcsol
ható.

ORION 933/U tipusu univerzális vevőkészü
lék. Ugyanaz, mint a 933-as, de egyen- és váltó
áramra egyaránt használható kivitelben. Telje- 
sitménye tökéletesen egyezik váltóáramú társá
éval. Tungsram EF6, CL6, CY2 csövekkel mű
ködik. Hangszórója permanens-dinamikus. Kü
lönleges hangkorrekciós kapcsolás alkalmazása 
révén haugszinezele is ugyanolyan jó, mint a 
váltóáramú készülékeké. Maximális kimenőlelje- 
sitniénv 110 Volt hálózat esetén 2 watt. 220 Volt 
hálózat esetén 3.5 watt torzításmentes hangener
gia. Egyébként külső formája és szerkezete egye
zik a 933-as típussal. Hálózati antenna nélkül 
készül. Áramfogyasztása 220 Voltnál 70 watt, 110 
Voltnál 35 watt, és minden szokásos egyen- vagy 
váltóáramú hálózathoz átkapcsolható.

ORION 955-ös tipusu váltóáramú szuprrvevő.
Három hullámsávon működő, hét hangollkörös 
középlipusu transzponáló rádiókészülék. Tung
sram EK3, EF9, EBC3, 1)1.3, FZ3. EMI csövek
kel. Késleltetett fadingkiegyenlilés kél csövön ke
resztül. Az ujlipusu EMl-es varázsszem az állo
mások pontos, néma beállilhalásál jelenti. Nagy 
érzékenység (10 mikrovolt) és l:70Íiez arányúié
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középfrckvenciaszelekti vitás valamennyi európai, 
sőt rövidhullámon nagyszámú más világrészben 
adó műsorának vételét is lehetővé leszi Újszerű, 
világitó szinindex jelzi a beállított hullámsávot. 
Rugózva szerelt mikrofóniamentes periciziós 
hármas forgőkondenzátor könnyíti meg a rövid
hullámú állomások tökéletes vételét. EL3 tipusu 
végerősitüesöve 4 watt maximális lorzilatlan 
hangenergiát ad. Teljesen újszerű elgondolások 
alapján szerkesztenék az akusztikailag tökélete
sen szerelt függőleges ehassist. Folyamatos hang
erő- és hangszinszabályozás. Áramfogyasztása 511 
watt, minden szokásos váltóáramú hálózathoz 
átkapcsolható. I’ick-up és második hangszóró- 
csatlakozás. ‘ ! 1*

ORION 055 U tipusu univerzális szupervevő. 
Ugyanaz, mint a 955-ös típus, de egyen- és váltó
áramra egyaránt használható kivitelben. Telje
sítménye mindenben megegyezik váltóáramú tár
sáéval. Tungsram CK3, FF5, EBC3, ULti tipusu 
végerősitőcső teljesítménye 110 voltnál 2 xvatl, 
220 Volnál 4 watt torzításmentes hangenergia. 
Egyébként külső formája és szerkezete teljesen 
megegyezik a 955-ös tipus felépítésével. Áram- 
fogyasztása 220 Voltnál 80 watt. 110 Voltnál 10 
watt. átkapcsolható minden szokásos egyen-vagy 
váltóáramú feszültségre.

ORION 999-es tipusu váltóáramú szupervevíi.
Az uj Orion-sorozal legnagyobb típusa. Mind
azokkal az újításokkal rendelkezik, amit a rádió
technika a mai napig csak elért. Hét hangolt 
körrel, három hullámsávon működik, Tungsram 
EF8, EF9, EF6, EK3. ERI. F.BC..3, F.I.5. FZ3, F.M1 
csövekkel. Automatikus éles hangolás (autoinatic. 
tuning) rövid- és középhullámon, kikapcsolható 
kivitelben. Rádiófrekvenciás előerősitő-kör. A’ál- 
toztalható középfrekvencia-szelektivitás 1: 200-tól 
1:3-ig. Késleltetett fadingkiegyenlités, három csö
vön keresztül. Folyamatos fiziológiai hangerő- 
szabályozás. !l kilohcrz szélességű zárókör a sze
lektivitás biztosítására. Beszédhang-kapcsoló és 
liclyivétel-kapcsoló. Ujtipusu varázsszem az ál
lomások pontos néma-beállitásához. A hullám-

körzetet újszerű szinindex mutatja. Pick-up esal- 
lakozásnáí a hasszushangok kiemelése következ
tében korrigálja a lemez esetleges hibáit. Rugózva 
felfüggesztett mikrofóniamentes hármas forgó- 
kondenzátorral egybeszerelt, automatikusan át
váltódó gyors- és finoinkcálliló szerkezete az ál
lomások beállítását rövidhullámon is gyerekjá
tékká teszi. .Második hangszóró csatlakozása ál
kapcsolóval lehetővé teszi, hogy csak a készülék 
hangszóróját, vagy csak idegen hangszórót, vagy 
úgy a saját, mint az idegen hangszórót egyszerre

működtesse. Az EL5 végerősitőcső teljesítménye 
maximálisan 8 watt torzitatlan hangenergia. A 
készülék fogyasztása körülbelül 911 watt. Minden
szokásos váltóáramú feszültségre kapcsolható.

ORION 999 (í tipusu zeneszekrény. A 999-os 
tipusu Orion luxus-szupernek s egy tökéletes vil
lanygramofonnak mübutor szekrénybe épített:

együttese. Külső formája olyan szép, hogy min
den lakásnak díszére válik. Kiváló pick- 
up-je élethü, tökéletes hanglemez-reprodukciót 
biztosit. Teljesítménye egyébként teljesen meg
egyezik a 999-es típuséval. Bármily váltóáramú 
hálózattal, Orion 12-es vibrátor közbeiktatásával 
pedig a szokásos egyenáramú feszültségekkel is 
működtethető.

ORION 12-es tipusu vibrátor. A 999 és 999/0 
tipusu váltóáramú készüléknek egyenáramú há
lózattal való működtetésére szolgál. A készülék 
és a hálózat közé iktatva az egyenáramot váltó
árammá alakítja át. Szerkezete és formája olyan, 
hogy az Orion 999-es és a 999/G tipusu készülék 
szekrényébe könnyű szerrel belülről felszerel
hető és bekapcsolható. így .tehát a 12-es Orion 
vibrátor kombinációja az egyenáramú helyeken 
a nagyszuperrel való rádiózás ideális megoldása. 
.Segítségével a váltóáramú készülék ugyanolyan 
teljesítményt produkál egyenáramon, mint váltó
áramon — vibrátor nélkül.

*
Ezeken az újdonságokon kívül az Orion gyár 

továbbra is forgalomba hozza az eddigi bevált és 
népszerű típusai közül a 30/B és az 50 B tipusu 
telepes készülékeket, valamint a lll-es  tipusu, 
bakelitbázba épített népvevőt.

Az Orion gyár a fentieken kívül egyéb meg
lepetéssel is szolgál. Az egyik az, hogy változat
lanul továbbra is forgalomban kívánja tartani 
múlt évi típusait, nevezetesen az Orion 50, Orion 

^56/u, Orion 60, Orion 88 és Orion 99-es készülé- 
rkeket. A félreértések elkerülése végett ezeket 
11938. évi típusoknak, a most forgalomba kerülő
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rádiókat pedig 1 évi típusoknak nevezi. Épen 
ezért az 1939-es készülékeinek kilencessel kezdődő 
tipusszám jelzést adott. Azt hisszük, teljesen fe
lesleges, hogy itt közöljük az 1938-as lipu'su Orion

ORION 65

rádiók leírását, hiszen azokat már mindenki is
meri. A másik meglepetés az, hogy a felsorolta
kon felül még az ősz folyamán az Orion gyár 
további újdonságokat hoz a piacra. Ezek a nyo

mógombos* készülékek, továbbá az u. n. fotöj 
rádió. Ezeknek az újdonságoknak a részletes is
mertetését legközelebbi számunkban fogjuk hozni. 

Miképpen ebből a leírásból is látható, az

Orion gyár rádiósorozata oly nagy választé
kot jeleni, hogy mindenki megtalálja benne az 
igényeinek és viszonyainak megfelelő áru és tel
jesítményű Orion rádiót.

r

AKTUÁLIS
a rádiókészülékeken felül a három másik 
üzletággal való intenziv f o g l a l k o z á s 1

O B I O H - F E H V C S f i U E K
O m O H - H Ö P B U C K O H
ORION-ALKATRESZEK

Ezek a cikkek ma már épp úgy hozzátartoznak az O R I O N  rádió- 
kereskedők üzletköréhez mint a készülék-eladás. Most ősszel lehet 
ezeknél is fokozottabb forgalmat elérni.

G Y Á R T J A :

M A G Y A R  F O L F R A M L A M P A - G Y A R  
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 ,  6 2. •  P o s t a f i ó k  20  8.
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PHILlPS-vádióU
A Philips laboratórium az idei rádiókészülé

kek megszerkesztésénél azt a célt tűzte ki maga 
elé, hogy a vásárlóközönség kezébe olyan készü
léket adjon, amely — a kisebb készülékek
nél is - szelektivitásban, hangszinben és a 
kezelés egyszerűsítésében fejlődést mutasson még 
az elmúlt évi kiváló készülékekkel szemben is. 
Összes váltóáramú készülékeiben az uj E csö
veket alkalmazta, kivéve azokat a helyeket, ahol 
technikai okok nem késztették a régebbi tipusu 
csövek alkalmazására.

Univerzális készüléket csak kétcsövesben hoz 
piacra, viszont a nagyobb váltóáramú készüléke
ket úgy képezte ki, hogy azokba az uj Philips 
vibrátort a laikus is beszerelheti és ezáltal egyen
áramú helyen is használhatóvá teszi azokat.

Újítás a Philips készülékeknél az is, hogy a 
3, a 6 és a 8 csöves készülékekbe lábak csavarha
tok be és igy önálló bútordarabbá alakítható ál. 
Nincs szükség külön rádióasztalkára.

Tökéletesebb hangvisszaadást nyújtanak az 
uj hangdiffuzor- (hangterelő) kúppal ellátott di
namikus hangszórók, különösen a magas hangok 
visszaadása szempontjából. Köztudomású, hogy 
a membránból hangrezgések a membránkup ten
gelyével párhuzamosan indulnak, majd szélszó
ródnak minden irányban. A hangrezgések irány- 
változtatása annál kisebb mértékű, minél nagyobb 
annak rezgésszáma, minél magasabb a hang. A 
hangrezgéseknek ez a tulajdonsága okozza azt a 
tüneményt, hogy a hangszóró hangját oldalról 
hallgatva, az mélyebbnek tűnik fel, mivel a ma
gas hangok kevésbé hajlanak cl. Ezen a hibán 
segít a hangdiffuzorkup, amely a membránból ki
induló hangsugarakal minden irányban egyen
letesen szórja szét, minek következtében a hang
szóró hangját minden irányból egyenlően érzé
kelhetjük.

Még egy újítást találunk az 1938/39-es Philips 
rádiókban: a takarék-kapcsolást. A régi tipusu 
rádióknál hiába halkitjuk le a hangszóró hang
ját, ugyanannyi áramol fogyaszt, mint előbb, ho
lott a kisebb hanghoz tudvalevőleg kisebb az 
energiaszükséglet is. Philips idei 31V, 51VR és 
61VR készülékeibe takarékkapcsolást épített be, 
ez azt jelenti, hogy amennyiben kisebb hang
energiára van szükségünk, egy gomb, illetőleg 
kulcs elforgatásával kisebb anódfeszültséget 
adunk a készüléknek és ekkor cca. 30o/o-kal ke
vesebb áramot fogyaszt. Az 51VR és a 61VR ké
szülékeknél az oldallapon elhelyezett takarék
kulcs egyszersmind ki- és bekapcsoló is, tehát a 
kulcsot a gépről eltávolitva megakadályozható, 
hogy a gépet illetéktelenek használhassák. Na-i 
gyobb hangenergiáknál takarék-kapcsolást nem 
használhatunk, mivel akkor torzítás állana elő.

Az uj szezon legnagyobb újításával, a nyomó
gombos ál lomásbeál 1 i lássál, a 81V készülék'dicse
kedhetik.

Philips összes típusait azonos, nemesen egy
szerű vonalvezetésű szekrényben hozta a piacra. 
Az egyes tipusokat csupán diszkrét, egyéni díszí
téseikről és némileg eltérő vonalvezetésükről le
het felismerni.

Alább ismertetjük az egyes tipusokat:

Philips 31V,
az aranyvonalas külföldvevő, váltóáramra.

Az uj Philips készülékeknél a doboz fedő
lapja, mint egy eresz nyílik a kissé hátradőlt 
hangszórónyilás és az óriásskála fölé. A közép
hullámú állomások, hogy jobban olvashatók le
gyenek, három oszlopban vannak feltüntetve, 
jobbról és balról a hosszú- és a rövidhullámú 
állomások. A hatalmas, átvilágított skálán az 
egyes hullámsávok különböző színekben vannak 
feltüntetve. Az előlapon a skála és a hangszóró- 
selyem alatt három kettős gomb van elhelyezve. 
A hat gomb ellenére is a készülék cgygomlihan- 
golásu, a többi gomb kezelési nem igényel. így a 
hangológomb tengelyén fekszik a hullámsávválló. 
A helyi kapcsológomb tengelyén van a hálózati 
kapcsoló, mely jobboldali állásban a normális 
anódfeszültségre, a baloldali állásban pedig ta
karékkapcsolásra állítja a készülékei. A baloldali 
visszacsatológomb tengelyében látjuk az antenna- 
csatolás gombját, mely a bevált differenciál forgó 
segítségével az állomások áthangolása nélkül sza
bályozza a hangerőt.

A helyi (lokál) kapcsoló megoldása is eltér 
az eddigiektől: Bármily helyzetben is álljon kö
zép- és hosszúhullámon a kongohikondenzátor, a 
helyi kapcsoló elforgatásával a helyi adó (Rp. I ) 
jelentkezik, viszont a lokálkapcsoló visszaállítá
sával újra a behangolt állomást halljuk. Techni
kailag úgy oldja meg. hogy fixen Rp. I -re lehan
golt rezgőkört kapcsol be a lokál kapcsoló) a rács
körbe.

A hangszinszabályozó, a gramofoncsatlako
zás és a II. hangszórókivezetés a készülék hát
lapján van elhelyezve.

A Philips 31V kiváló, valósággal szuperér
ért ék ü, szelektivitását két változtatható és egy 
katódköri fixen behangolt hullámszürő és négy 
vasmagos kitűnő minőségű tekercs biztosítják.

ügyes megoldású hálózati feszültségátkap
csoló. külön bekapcsolható hálózal i antenna, 
hangdiffuzor-ku]»os nagy teljesít menyi) elektro
dinamikus hangszóró egésziiik ki a készülék uj- 
donságsorozatát.

Lábak szállíthatók hozzá.
Csőkészlet: EEG, EL3, AZ1

Philips 31 /U
az aranyvonalas külföldvevő univerzális.
Úgy külső megjelenésben, mint teljesítmény

ben megegyezik váltóáramú társával, a 31V-vel. 
Szintén elektrodinamikus hangdiffuzor-kupos
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hangszóróval van felszerelve, ami az egyenletes 
hangvisszaadást biztosítja. Szelektivitásban, ér
zékenységben nem mutat észlelhető különbséget, 
csupán technikai okok miatt cl kellett itt hagyni 
a takarékkapcsolót és a második hangszóróki- 
vezetésl. Viszont gramofon-csatlakozással, folya
matos hangszinszabályozőval éppen úgy el van 
látva, mint a 31V.

Csőkészlet: CF7, CI.6, CYI (.12.

Philips 51VR
az aranyvonalas szuper.

Váltóáramra, vibrátorral egyenáramba is 
használható. Teljes négy fokozattal biró szuper, 
alacsony árát csupán a széria és némely külső
ség elhagyása telte lehetővé. Óriás-skála, mint a 
31 készülékeken: hangdiffuzor-kupos elektrodina
mikus hangszórója van. Megtaláljuk itt is a laka- 
rékkapcsolást, csak más megjelenési formák kö
zöli. Ugyanis a készülék baloldali oldallapjába 
illeszthető kulcs jobbra fordításával kapcsol
juk normális feszültséggel a hálózati áramot, inig 
balrafordilásával takarékkapcsolásban. A kul
csol csak akkor lehel kihúzni a készülékből, ha 
nincs feszültség alatt, viszont, ha a kulcsol nem 
helyezzük a zárjába, az ötVIt-l nem lehet löszült- 
ség alá helyezni, tehát illetéktelenek nem hasz
nálhatják.

Homloklapján két keltős gombol látunk. A 
jobboldali nagyobb gomb a hangolóforgót ve
zeti (visszafelé finom hangolással), a vele kon
centrikus kisebb gomb a hálózati kapcsoló és 
hullámváltó. A baloldali gombok egyike a hang
szál; másika a hangerő szabályozó. — mindkettő 
folytonos. Automatikus fadingszabálvozással is el 
van látva.

Kapcsolása: okióda beménél (b.K2) sávszű
rővel, négy középfrekvenciakör, az oszcillátor- 
körrel együttesen hét hangolt köre van Automa
tikus hangerőszabályozója két csövet vezérel, 
minek következtében állandó hangerőt nvujt bár
mily kis- vagy nagyállomás vételénél

löo/o megengedett torzítás mellett cca. I watt 
hangenergiát szolgáltai, ami kisebb szabadtéri 
közvetítéshez is kielégítő.

II. hangszórókivezelése és gramofoncsatla
kozása van.

Csőkészlet: EI\2, EF9, EBG3, EE3, AZ1.

Philips 6ÍVR,
világvevő luxus-szuper.
Váltóáramra, vibrátor felszerelésével egyen

áramra is. Négy fokozatú erősítés, az alkalma
zott EK3 okióda keverőcső rövid hullámokon is

nyugodt, biztos vételt tesz lehetővé, az egész rö
vid hullámokon sem húzódnak el az állomások. 
Az EE6 hangfrekvenciaerősitő nagy erősítése kö
vetkeztében olyan nagy energiatartalékkal rendel
kezik, amely különféle, a hangvisszaadás lökéle- 
tesitését célzó berendezési lesz lehetővé. így eb
ben a készülékben ellencsalolásl alkalmazlak, 
miáltal az átvitt hangok skálája nagy mértékben 
kiszélesül. Alkalmazták az u. n. hangmixert, 
amellyel a szeleklivilásl és ezzel együtt a ma
gas hangok erőteljesebb kidomboritását öt, a 
hangskálának a mély hangok felé kiszélesítését pe
dig két fokozatban lehet szabályozni, mindenki
nek saját egyéni Ízlése szerint.

Hét hangolt köre tökéletes szelektivitást biz
tosit.

Hangszórója permanensdinamikus liangdif- 
fuzor-kuppal a Philips laboratóriumok által erre 
a célra kidolgozott különleges mágnessel, amely 
a résben oly erős mágneses teret gerjeszt, ami
lyent elektrodinamikus hangszóró esetén csak 
igen nagy áramerősséggel leheteti volna elérni. 
Hangfrekvenciás váltóáram 10% torzítási té
nyező mellett cca. 1 watt, mégis hangnyomásban 
sokkal nagyobb energiát ad le, mint az ugyan
ilyen teljesítményű más készülékek elektrodina
mikus hangszóróval. Az uj hangszórólipus igen 
széles sávon dolgozik egyenletesen.

Skálája élvilágitásu, a behangolt állomásra 
egy megvilágított nyíl mutat, mely egyúttal hul
lámsávjelző is. Ezen kivid van még egy mecha
nikus hullámsávjelző és egy szelektivitásjelző 
ablak, amely jelzi, hogy a szelektivilásváltóvat 
(magashangszabályozóval) milyen szelektivitást 
állítottunk be.

A két jelző ablak közölt foglal helyei a han
golásjelző hangolókereszt, amely szerkezetileg 
azonos a már ismeretes varázsszemmel, csak an
nál jobban értékelhető.

A Philips OlVR-ben magas középfrekvenciát 
alkalmaztak, igy a rövidhullámú vétel tisztább, a 
tükörfrekvencia messzebb esik és jóval gyengébb.

Automatikus finombeáIliió-szerkezel, automa
tikus fadingszabályozás, az emberi fül akuszti
kai berendezésének megfelelő fiziológiai hang
erős szabályozás; takarékkapcsolás kulccsal, lá
bak beszerelhetők.

Csőkészlet: EK3, EF9. EF6, EBEI, EME AZÉ 
Philips 81V,

motorizált világvevő luxus-óriásszuper, váltó
áramra.

Hét haugoltkörös motorizált luxus-készülék.
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Minden finomságot felhasználtak felépítésénél^ 
amit a rádiótechnika ma produkálni tud. I i/ sza
badon a kezelő által választolt és általa beállított 
bosszú és középhullámú állomás gombnyoma <ra 
hangolódik be. Azok az állomások, amelyeket 
gombnyomásra akarunk működtetni, bármikor és 
tctszésszerinl változtathatók, szakismeret nem 
kell hozzá A gomb megnyomásakor egy motor 
indul meg, a forgói magával viszi és akkor féke
ződik le, amikor a kívánt állomás behangolódolt. 
A motor járása közben a hangszóró kikapcsoló
dik. A fékberendezés precizitását mulatja, hogy 
ugyanazon gomb lenyomásakor mindig úgy áll le 
a motor, hogy az egyes behangolások között kü
lönbség nem észlelhető A 10 nyomógombbal a 
skála bármely állomása is beállítható.

A készülék üzembiztosságát és tiszta vételi 
lehetőségét segíti elő az HABI hármas dióda. A 
dióda első alakiját demodulálásra, a máso'xlikat 
íadingkiegyenlités vezérlésére, inig a harmadikat 
a fadingkiegvenlités késleltetésére használják fel. 
Ez utóbbi allédnak a rezgőkörökkel nincs csato
lása, igv a késleltetés következtében elkerülhetet
lenül előálló torzítást nem viszi át a hangfrekven
ciás körökbe. Magas rezgésszámu középfrekven
ciarésze következtében rövidhullámon is teljesen 
egyenletes, üzembiztos, zavartalan vételt nyújt.

Hangmixer, automatikus sávszélesség- (sze
lektivitás-) jelző, automatikus hullámsáyjelzőj 
fiziológiai hangerőszabályozás, ellencsatolás; 
dinamika expanzió (konlraszt-erősités), ujrend- 
szerü hangolókereszl, hangdiffuzor-kupos per
manensdinamikus hangszóró Philips mágnessel, 
fénynyilas álloniásjelző, becsavarhaló lábak, 
mind-mind megtalálhatók a Philips 81V-ben.

Végerősítő fokozata két párhuzamosan kap
csolt EL3 cső, igy 10°o megengedett torzítási 
tényező mellett cca. 8 watt hangfrekvenciás ára
mot szolgáltat.

Csőkészlet: EK3, El !), EAB1, EF6, EL3. 
EL3, EMI, AZ4.
Philips 411),

négycsöves telepes szuper világverő.
A 11B készülékkel Philips az árammal cl 

nem látott közönség kezébe olyan rádiót ad. 
amely kis áramfogyasztása (135 Voltnál 11 in A 
és 2 Volt 0.1 A) ellenére érzékenységben eléri a 
nagy váltóáramú szupereket. Áramfogyasztása a 
legmodernebb »K« csövek következtében mini
mális.

Az üzemköltség csökkentése céljából a skála- 
világitó-lámpa kikapcsolható, a 135 Voltra mére

tezett készülék az anódlelep feszültségének !>0 
Voltra csökkenése mellett még mindig kifogás
talanul működik.

A 11B négy fokozatú szuperkészülék hal han
golt körrel, permanens dinamikus hangszóróval, 
önműködő fadingkiegyenlitéssel, folyamatos 
hangszinszabályozással. ,

Csőkészlete: KK2, Kl .'l, KBC1, 1x1,1.
Philips koncerlszekrény 193Í).

Váltóáramra.

Egyesíti magában a Philips 81V motorizált 
luxus-óriásszuper világvevőt és a Philiphon de 
Luxé luxus-gramofont, a legelőkelőbb lakásoknak 
is diszél képező faházban. A rádiórészt elzáró 
ajtó a Koncertszekrény használata közben a 
szekrénybe betolható, igy a kezelőt a legkisebb 
mértékben sem zavarja. Gramofonrésze automa
tikus lemezkikapcsolóval van ellátva.

Lemeztárába cca. 60 drb. 25 és 30 cm-cs lemez 
helyezhető el.
Phiiips-autörádiő 1939,

beépített hangszóróval és antennával 2G0/B 
típus 6 V, 261/B 12 V akkuhoz.

Az' 1938. évi autórádió továbbfejlesztése. 
Egyenrangú bármely hálózati szuperrádióval. 
Euröpavétel közép- és hosszúhullámon. A sze
relvényfal mögé láthatatlanul szerelhető. Huzó- 
nyomógombos hullámváltó. Beépítéséhez csak 
egy csavarlyuk fúrása szükséges. A beépített zavar
szűrők következtében a gyertyagyújtás a vételt 
nem zavarja. Gyujtógyertya-suppressorok nem 
kellenek. Áramfogyasztása 25 watt, kevesebb, 
mint egy fényszóróé. Ujrendszcrü vakilásmentes 
skála ráveteti fénnyel. Az eindhoveni gyár leg
újabb gyártmánya.
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Vibrátor 19*9,
egyenáramnak váltóáramra való átalakítására-
A Philips konszern több éves tapasztalatai 

alapján készüli. Magyarországon ez évben hozzák 
először piacra, hololt a Philips cég volt az első, 
amely Európában vibrátort hozott a piacra.

Működése teljesen zajtalan; olyan szürőlán- 
rokkal van ellátva, amelyek minden elektromos 
zavart kiszűrnek. Két részből áll: a csőalaku fém
házba épiletl rész a rádió hátsó falára függeszt
hető fel, a kisebbik müanyagházba épiletl, pedig 
a trafóra szerelendő. Az előbbi tartalmazza az 
elektromosan és a hangrezgések szempontjából 
is tökéletesen árnyékolt vibrátort, és a szűrőlán
cot. A kisebbik a csatlakozó részt és az utolsó 
szűrőkor!. Oly kicsiny, hogy minden nagyobb 
készülékben szükségletének megfelelő helyet ta
lálhatunk. 100 wattul terhelhető. A Philips-vibrá- 
lor — egyszerű szerkezete következtében — tel
jesen tiszta, zavartalan, zugásmentes és üzem
biztos vételt nyújt, amely egyenáramról is egyen
rangú a váltóáramú készülékével.
Philiplion 19*9,

váltóárama elektromos gramofon.

Uj kivitelű, magas kobalt tartalmú pick-up 
tiszta hangvisszaadást biztosit. Újszerű kilnizó- 
szerkezete feltétlen kényelmet nyújt a lemczváltás- 
nál. Egyenletes járású, üzembiztos motor, hang
erőszabályozó, 2ö cm tányér, de 00 cm-cs leme
zek is lejátszhatók. Sebesség- és hangerőszabá
lyozó, 2 drb lülartó.

Kaukázusi dióból készüli fényezett faháza 
harmonikusan illeszkedik a ráhelyezett rádióhoz.
IMiiliphon de Luxé 19*9.,

elektromos luxus gramofon váltóáramra.

Ofio/o-os kobalt-tartalmú szuper pick-up nagy 
hangerővel tökéletes reprodukciót tesz lehetővé. 
Minden kellékkel fel van szerelve, amit ma egy 
gramofontól kívánni lehel.

Külön lemeztárul a 2.1 és külön a 30 cm-es 
lemezek számára. Hangerő- és sebességszabályo-, 
zó. 30 cm-es lemeztányér.

Pazar Ízlésű művészi kivitelű doboza tükör- 
fényes kaukázusi diófából készüli.

»Árpád«
a 2 -j- 1 csöves bakelitházba épített népvevő 

szerkezetében modernizálva tovább is forgalom
ban marad.

j 4 á < A ja  c é á z O u
á u x if á -

M A G Y A R  S I E M E N S - S C H U C K E R T - M Ü V E K
V illa m o ssá g i R é s z v é n y tá rs a sá g  B u d a p e s t ,  VI., T e ré z -k ö ru t 36

R E M I X
szilit- és huzalellenállás, 

cm és MF kondenzátor, 

feszültségosztó, tekercs 

m i n d i g  m e g b í z h a t ó  

m i n ő s é g á r u !

Alánlla veuöineK!
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STMNDMRD-vádiók
Tökéletes teljesítmény, legkönnyebb kéz ‘líto 

tőség, »»l;l» üzembiztonság hármas jel
szó vezette, és vezeti a Standard Rádiót készülékei 
piaerahozatalánál.

A Standard I!;VtIi<> gondoljunk csak pl. a
Standard Extrában először alkalmazott és ma 
már általánosan használt különleges szürőberen- 
dezésrc, melynek révén elsőnek érték el. hogy 
kétcsöves készülékkel Budapesten Bécset lehetett 
venni: vagy a szuperkészülékekhen alkalmazott 
élvilágilásu, a szem parallaxisát kiküszöbölő l'ény- 
mutatós óriás-skálára mindig úttörő munkál 
végez.

A Standard Rádió az idén is ezen az utón 
halad és az 19118 39-es sorozatának minden tí
pusa ismét egész sor meglepően ötletes uj kon- 
sl rukeiét tartalmaz.

Az alábbiakban ismertetjük az 1938 39-es 
Standard típusokat, különös tekintettel az előbb 
elmondottakra:
Standard Ideál.

Igen nehéz feladat előli állottak a Standard 
laboratóriumok, amikor az eddigi kétcsöves ké
szülékeknél jobbat, tökéletesebbet akartak al
kotni. De ezt a feladatot is teljes sikerrel oldot
ták meg a Standard Ideál piacrahozalalával, mert 
amíg eddig a Standard laboratóriumok oldották 
meg a tökéletes szelektivitás problémáját a két
csöves készülékekben, ugv oldották meg most a 
kezelésnek a lehetőség határáig való egyszerű
sítését.

1. A Standard Ideái egygombhangolásu ké
szülék, pontosan behangolt állomás skálával. Az
alkalmazott kombinált kapaeitiv-induktiv an
tennacsatolás és az automatikus anlznnakoiupeii- 
záeió révén az állomások pontosan a bejelölt 
helyen jelentkeznek a skálán.

A különböző antennák különböző szoros csa
tolást igényelnek. Mivel az anlennacsalolásl rend
szerint az antennatekercsnek a bemenő rezgőkör 
tekercséhez való közelítésével, vagy távolításával 
érjük el. a kél lekeres közli távolság változtatásá
val a rezgőkör összkapacilása is megváltozik. Ezt 
a megváltozott kapacitást a Standard laborató
rium olyan módon egyenlíti ki, hogy a rezgő
körrel egy kis forgót kapcsol parallel, melynek 
tengelye a rsalolőlekeros tengelyével együtt kény
szermozgási végez.

2. A Standard Ideál Budapest I re automati
kusan, gombnyomásod állithalő be. Ha egy tá
voli állomás vételi' közben akarunk átmenni Bp. 
I-re, ugv azl a legegyszerűbben egv gomb álálli- 
tásával egy fél másodpercen belül elvégezhetjük, 
bármelyik hullámsávon is álloltunk. Ugyanezen

gomb visszaállításával ismét az előbbi állomást 
halljuk.

3. A Standard Ideál vará/.sliikrös skálaberen
dezése a piac szenzációja lesz. A skála: tükör. 
Ha a skálavilágitó lámpái bekapcsoljuk: a tükör 
eltűnik. Külön érdeme ennek a megoldásnak az, 
hogy a skála világítása vétel közben lekapcsol
ható, miáltal jelentékeny árammeglakaritás ér
hető el.

I A legújabb Standard rendszerű dinamikus 
hangszóró olyan hangerőt és hangminőségei biz
tosit. ami kétcsöves készüléknél eddig még nem 
volt ismeretes.

A fentieken kívül a Standard Ideál mindazon 
kvalitásokkal rendelkezik, amit a nagyigényü rá
diós a kétcsöves készülékkel szemben támaszthat. 
Standard Ideál U.

A Standard Ideál univerzális változata. Mind
azon kiváló tulajdonságokkal rendelkezik, ame
lyeket a váltóáramban megtalálunk.
Síi per 39.

A vevőközönség igénye egyre nő. Különösen 
áll ez a tény a középkategóriájú készülék vásár
lóira. A középkategóriájú készüléket vásárló kö
zönség növekvő igényeit kívánja kielégíteni a 
Sf' ídard Rádió, amikor teljes é'lékü négyesöves 
luxuskészüléket hoz piacra a múlt évi háromcsö
ves árkategóriájában:

1. A Standard Super 39 bél hangolt körös 
négycsöves készülék, mely az EBC3 kombinált 
duodiöda hangirckvcnriaerösilö triódával műkö
dik es ezáltal vételkörzetének csak a környező 
zajnivő szab batári. A Standard Super ,39-cel, 
megfelelő vételi viszonyokat alapul véve. az eu 
rópai, síit a tengerentúli adóállomásuk nappal 
is vehetők.

2. Optikai jelzőberendezéssel kombinálI Stan
dard-rendszerű önműködő fény mu látóvá llé>s
óriás-skála. Nemcsak az állomás, de a Il i i ig-/in 
és a hangerő is lieállilhaló.

3 V legújabb Standard-rendszerű dinamikus 
hangszóró a tökéletes hangerő és hangszin zá
loga.

1 A arázskereszt az állomások Rohangálására 
Csendes hangolás gyorsforgallvuval.
Standard Super 39 BE.
az előbbi olcsóbb kivitele, optikai jelzőberende
zés nélkül.
Standard Super 39lT.

Az uj négycsöves univerzális Standard készü-
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lék. Jellemzői azonosak a váltóáramú készüléké
vel, eltérés csak a hangolómüszer tekintetében 
van.
Standard Supersuper.

Az 11)118,39. évi Standard sorozat koronája. 
Kilenc hangoltkőrös készülék, 5 pV, vagy ennél 
.jobb érzékenységgel minden hullámkörzclbeii.

A Standard Supersuper nyomógombos, auto- 
malikus hangolásu készülék. A vevő tetszése sze
rint választhatja ki azt a 4 -10 állomást, amelyet 
leggyakrabban óhajt hallgatni és a nyomógom
bokat saját maga állíthatja he ezekre az állomá
sokra. lía  megunja azokat az állomásokat, a 
nyomógombokat más állomásokra állitja he. A 
nyomógombbal vehető állomások a készülékben 
egy másodpercen belül pontosan beállithalók. 
A nyomógombot pontosan az állomásnév fölé 
helyezve, a gyorsbeállitó pörgettyűi abban a pil
lanatban fékezi le, amikor a forgó a kívánt állo
másra állt he. Az előálló pontatlanságot az ön
működő éleshangolás kiegyenlíti. Minden más 
állomás is könnyen beállítható, mivel az önmű
ködő éleshangolás rövid-, közép- és hosszú hul
lámon is működik. Az állomási tehát csak meg
közelítő pontossággal kell beállítani, a pontom 
hehungolást önműködően a készülék maga 
végzi el.

A Supersuperen a rövidhullámú állomások 
vétele már nem türelem játék. Egyedülálló újdon
ság a kiszélesített rövidhullámú sáv. Hendkivül 
szellemes és csak a legnagyobb gondossága gyár
tással kivitelezhető megoldással a rövidhullámú 
sávban a hangoló kondenzátort egyenletesen lor- 
gatva, az egyes hírszóró sávok mentén a kapa
citás csak igen lassan és két sáv közölt pedig an
nál rohamosabban nő vagy csökken. Ábránk^ a 
hullámhossz, függvényében a kapacitásváltozási 
mutatja. A kiszélesített sávot oly módon érik cl, 
hogy a hangoló kondenzátoron az egyes sávok
nak megfelelő helyen kivágásokat eszközölnek.

A hangoló forgójellem gör
béje rövidhullámon a hul
lámhossz függvényében. Az 
egyes sávoknál a kapacitás 

lassabban nö.

A kiszélesített rövidhullámú sáv következté

ben a Supersuperen a rövidhullámú hírszóró ál
lomások éppen olyan ‘ könnyen állíthatók he, 
mint a közép- és hosszuhullámu adók. A kiszé
lesített sáv nagy mértékben hozzá fog járulni a 
nappal is és nyáron is igen jól vehető rövidhul
lámú állomások népszerűsítéséhez.

A beállítás könnyűségét, egyszerűségét és 
gyorsaságát az elmondottakon felül nagy mérték
ben segíti elő a parallaxismentes tenymutatóvál- 
lós óriás-skála és az u. n. lendilőkerekes, pergő 
hangológomb, mely úgy gyors, mint finom beál
lításra kiválóan alkalmas, továbbá a teljes opti
kai jelzőberendezés. Ez utóbbi segítségével nem
csak az állomás maga. de a kívánt hangerő és 
hangszál is pontosan és némán beállíthatók! 
Egyébként is a Supersuperen a Standard labora
tóriumok továbbfejlesztették azon elvüket, mely 
szerint a készülék minden vonatkozásban a leg
érzékenyebb emberi érzékszervnek, a szemnek1 
ellenőrzése alatt álljon, Így a készülék összes 
funkciója nemcsak hallható, de látható is.

A Supersupcrben is a legújabb Standard- 
rendszerű dinamikus-hangszórót alkalmazták, 
amely a 18 wattos végerősitőcsővel működtetve, 
úgy rádióvételnél, mint gramofonerősilésnél hét 
watt torzitallan hangáramot ad. A készülék hang
minősége még az elkényeztetett Standard rádió
vevők igényeit is messze túlszárnyalja.

A Supersuper előerősítő fokozata megszün
teti az u. n. tükörállomásokat, vagyis egy állomás 
tükörhulláma nem zavarhatja a másik állomás 
vételét.

Ugv szelektivitás, mint a hangszin a Super
superen tág határok közölt és folyamatosan sza
bályozható egyazon gombbal.

Standard Super IÍX.

A teljes 1938/39. Standard-sorozatból nem 
hiányzik a telepes készülék sem. A Standard Su- 
per BX*. vau hivatva öregbíteni a bivalyi Stan
dard telepes szuper jó hírnevét. A Standard Su
per BX. négycsöves telepes szuper, mely mind
azon kiváló tulajdonsággal rendelkezik, amit a 
nagyigényü rádiós ilyen készülékkel szemben tá
maszthat.

Az 1938/39. Standard típusok már az uj E« 
csövekkel működnek.

Megemlítjük még azl is, hogy a készülékek 
dobozai a íjehető íegelcgáusabhak és a lehető 
legnagyobb luxust képviselik. Es bátran állíthat
juk, hogy a Standard készülékek külső tekinteté
ben is méltók kiemelkedő tulajdonságaikhoz.
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TELEFU N KEN -rádiók
Telefonkén idei rádiókészülékein liámm ki

emelkedő szerkezeti haladás tűnik fel: 1. A laza- 
felfüggeszlésü membrán. 2 Telelünkon mindenidl 
nagy hangszórókat alkalmaz, kivéve azokat a 
megoldásokat, ahol az árammal, vagy a hellyel 
kellelt takarékoskodni. I!. Nagy súlyt helyezlek 
még a Telefnnken mérnökök a rövidhullánál vétel 
tökéletesítésén, ami nagy mértékben sikerüli is. 
A beállítod állomások már nem húzódnak el. 
Szép üzleti forgalomnak néz elébe az olcsó há
romcsöves szuper.
T. 23!) V. és T. 2311 U.

A 2 ’ 1 csöves vevőkészülék váltóáramú és 
univerzális ki vitel ben.

Külső kivilel: Egészen sötét diólüruér ház. 
rendkívül Ízléses fémdisziléssel és nagyméretű 
fémbetétes kézelőgombokkal; fotoskálával és a 
fémdiszi lésekkel összhangba hozott ezüstsel vem
mel. «

Szerkezeti felépítés: Egy hangolt kör, 210 mm. 
átmérőjű, nagy navidinamikus hangszóró, mely

nek érzékenysége az uj lazafclfüggcszlésii
membrán alkalmazása utján — a mélybangok 
iránt még jobban fokozódott.

A jól bevált állomásszelekláló-autamata a ké- 
sziilék kezelését annyira megkönnyíti, hogy a kö- 
zéphullámsávon az állomások úgyszólván egy 
gmnbbal is beállíthatók.

Az uj fi.3 Volt fütöfeszüllségü »E csövek aram- 
niegtakaritást jelentenek. (Alkalmazásuk csak a 
V. készüléknél).

A készülék hullámkörzete: 16.5 50, 200 -580, 
7110—2000 m-ig.

Kettős hullámszürője közül a hosszúhullámé, 
fixre le van hangolva (csak csavarlmzóval állil- 
ható).

Univerzális kivilelkeii: Permanens dinamikus 
hangszóró, beépített zavarszűrő és vasurdox- 
ellenálláscsövek nyerlek alkalmazási
T. .‘13)1 V. (váltóáramra).

A 3 l 1 csöves u. n. Aiidionsziiper »E« csö
vekkel.

Szuperrádió 3)10. P alatti készpénzárlian!
Külső kivitele: A T. 23!) V-liez hasonló azzal 

a különbséggel, hogy e készüléknél fotoskála he
lyet! u. n. ezüslskáláh alkalmaztak. A skála 
mérete a hangszórónyilás méretével azonos, le-

hál szimmetrikus, egyencsvonalu, nyugodt forma.
Szerkezeti felépítés: Négy hangolt kör. navidi

namikus hangszóró, álkapcsolási lehetőség helyi 
vételre, egyszerűsített szuperkapcsolás, melynél a 
dióda-triéidsi helyeit a középfrekvencia illán au- 
dionkapesolást alkalmazlak.

Hullámsávok: 16.5 50, 200 580, 730 2000
A készüléket rendkiviil magas érzékenysége 

és alacsony ára jellemzi!
T. 13)1 V. váltóáramra.

A 4 1 csöves szuperrádió E csövekkel,
kétsáv-szabálvozóval, varázsszcminel és második 
hangszóró-ki vezetéssel.

Külső kivitel: Komhináll színezésű (lekele és 
barna) dióíurnér-ház krómozoll fémdisziléssel és 
nagyméretű fémbeléles kézelőgombokkal. Óriás 
bronz skálával és ezzel azonos méretű liang- 

szórónyilással. Sok művészi invenciót kifejező, 
rendkiviil szép készülők.

Szerkezeti felépítés: 7 hangoll kör, 210 mm. 
átmérőjű, laza felfüggesztésű, navidinamikus 
hangszóró.

Sávszélesség-szabályozó a szelektivitás és 
hangminőség szabályozása céljából.

Az uj EK 3-as keveröcsö alkalmazása, mely 
a stabil rövidhullámú vétel elérése szempontjá
ból bir különös fontossággal.

Kellős ladingszabályozás.
Az EK )l-es IIP penloda segéd rács-feszültsé

gét a fadingszaliályozó szabályozza, ami állal az
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összes utánakövetkező fokozatokban torzításmen
tes kivezetést kapunk.

Az uj varázsszóm, mely kitünően érzékelteti 
az állomások helyes beállítását; e hangolásjelző 
varázsszemben négy árnyéksáv reagál.

A fenti leirt sávszélesség-szabályozó hangszin- 
szabályozóval van kombinálva, mely szabályozó 
mechanikailag meggátolja, hogy szélesre szabá
lyozott frekvenciasáv esetén a magas hangokat a 
hangszinszabályozóval levághassuk, ez által a 
hozzánemértő laikus is mindig optimális hang-, 
színezetei fog beállítani.

Hullámkörzete: 16.5 51, 200 580, 730 -2000
A skálavilágitó-lámpa mindig azt a skálarészt 

világítja meg, amely hullámsávra a készüléket be
kapcsoltuk.
T. 539 V. (váltóáramra).

5^-1  csöves luxus-szuperrádió E - csövekkel, 
oktáv- és beszéd-zenekapcsolóval.

Külső kivitel: Kombinált színezésű, egészen 
művészi értékű diófurnérozásu luxus-báz, az uj 
rendkívül hatásos élvilágilásu ti. u. osztott üveg- 
hasáb-skálával, melyről az állomások nagyon 
könnyen leolvashatók.

Művészi szempontból kellő mértékben alkal
mazott fémdiszités, fembetétes nagyméretű kéze
lőgombokkal.

Szerkezeti felépítés: 7 hangolt kör, 210 mm. 
átmérőjű lazafelfüggesztésü navidinamikus hang
szóró.

Ellenesatolás a hangfrekvenciás részben, 
melynek eredménveképen a készülék átütő 
hangerőre való beállítása esetén sem lőrzit' A 
hangszórója nem »zizeg . E inükaprsolás utján 
a kimenőrészben tulajdonképen egy ellen
fázist létesítettek, mely a frekvenciasávot a m ly- 
hangok felé kiszélesíti.

Érdekes ujitás az oktáv -kapcsoló, mely a 
bemenő kört egy kondenzátor segilségével még 
szorosabbá csatolja, ami által a hangskála-terje
delem rendkívül nagy mértékben megnövekedik; 
e kondenzátor kapcsolója a sávszélesség-szabá
lyozóval áll mechanikai összefüggésben.

A Iteszéd-zenekapesoló beszéd közvelitésénél, 
a mély hangokat levágja, ami által a beszéd ért
hetősége még tökéletesebb.

Kétsáv-szabálvozás, mini a T. 139 V-nél, be
épített kilenc kilohertz-szürő (interferencia zava
rok csökkentése).

A jól bevált fiziológiai hangerösség-szaháiyo-

zás, az emberi fül tökéletlenségének ellensúlyozá
sára. E mükapcsolás alkalmazása utján a mély
hangok gyenge hangerő beállítása esetén is jól 
hallhatók, ami által az összhang-hutás gyenge 
hangerő esetén is tökéletes.

Háromszoros fading-szabályozás.
Finom- és durva-hangolás.
Uj varázsszem.
Hullámkörzete: 16.5—51, 200 580, 730 -200!) 

T. 439 T. (telepes).

4  csöves telepes szuperrádió E csövekkel és 
tükö rfr ek vénei a-szürővel.

Külső kivitel: A T. 239 V. és U-hoz hasonló, 
azonban nagyobb hangszórónvilással és »bronz«- 
skálával.

Szerkezeti felépítés: 6 hangolt kör, permanens 
dinamikus hangszóró, közvetlen fűtésű 2 Volt 
fütőfeszültségü »K« csövek összesen 0.43 Amp. 
fütőáram-fogyasztással (skálavilágitó-lámpa nél
kül). Hangerő- és hangszinszabályozás, csatlako
zás külön beépíthető hullámszürő számára (helyi 
adók miatt). Fadingszabályozás. (leépített liikör- 
frekvencia-szürőkör, melynek segilségével - anél
kül, hogy a készülék szorosabb antennacsatolását 
csökkenteni kellett volna — a tükörfrekvenciákat 
(két helyen jelentkező azonos állomás) kiküszö
böli. Telefunkennek ezáltal tehát sikerült egy 
magasérzékenységü nagy hangerejü és mégis tü- 
körfrekvenciamentes készüléket szerkesztenie.

Hullámsávok: 16.5—51, 200-580, 730-2000
T. Népvevő 39<.
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2 , I csöves vevőkészülék, lengőnyelvles hang-* 
szóróval.

Külső kivilel: bakelil-liűz, Ízléses selyemmel, 
bakelit kézelőgombokkal Budapest 1 és Buda
pest 11. jelentkezési helyének feltüntetésével.

Szerkezeti felépítés: 1 hangolt kör; egy Au
dion (trióda) és egy háromrársos végerősítő fo
kozattal (penloda) beépitell hullámszürő Buda
pest 1. és II kiszűrésére.

*

Hanglemez- felvevő és lejátszó, 
iij Telefiiiiken készülék.

Az egész rádiókereskedelmel érdeklő, komoly 
üzleti lehetőségeket magában rejlő, uj Telefunken- 
készüléket ismertetünk az alábbiakban, mellyel 
kapcsolatban Telefunken kartársaink vélemé- 
nye-szerint is — nagy üzleti sikert remélhet.

A Telefunken hanglemezfelvevő készülékek 
nem ismeretlenek előttünk, hiszen stúdiók, hang
lemez-gyárak, laboratóriumok az egész világon 
alkalmazzák.

Nehéz probléma volt a laikus és az amatőr 
számára ilyen hanglemez-felvevő készüléket szer
keszteni, mert a fenti célokra szerkesztett készü
lékek kezeléséhez nagy szakértelem szükséges.

Telefunken végre most egy olyan hanglemez- 
felvevő és lejátszó adaptert hozott a magyar 
piacra, mellyel minden kom dyabb szaktudás nél
kül a laikus is teljesen kifogástalan hanglemez
felvételt készíthet.

A készülék egyszerűsége abban rejlik, hogy a 
felvett hanglemez minden további nélkül azonnal 
lejátszható, továbbá, hogy a készülékhez erősítő
ként bármilyen jól működő rádiókészülék is al
kalmazható.

Külföldön a hangfelvevő amatőrök száma 
különösen az adóállomással rendelkező amatő
rök között igen nagy. Véleményünk szerint ez 
Magyarországon is meghonosítható! Az alkalma
zás és ezáltal az eladási lehetőségek egész soro
zata kínálkozik:

t. felvevő stúdió felállítása nagyobb rádióke
reskedőknél. (Hangfelvételek készítése.)

2. Eladási lehetőség az iskolai önképzőkörök, 
különböző zenekari énekkari egyesületek és zene
iskolák számára.

3. Eladási lehetőségek zenészek, de főleg zene
szerzők számára, akik a pillanatnyi zenei gon
dolataikat azonnal rögzíthetik, mely utóbbi le
hetőség' rendkívül fontos a zeneszerző számára.

I. V joldnnódii rádióhallgató a rövidhullámo
kon veit érdekesebbnél érdekesebb műsorokat, 
vagy a stúdió kimagasló müsorszámail rögzítheti 
meg saját maga számára.

ö. V drága niüvészlemezek átmásolása minden 
további nélkül lehetséges. (Természetesen ezen 
átmásolt lemezek eladása szigorúan tilos.)

(i. Távol élő hozzátartozóknak az üzenet élő
szóban is elküldhető stb., stb.

A készülék rövid műszaki ismertetése.
A készülék bőröndbe szerelt hordozható ki

vitelben kerül forgalomba. Egy erős synchron- 
motor, egy körülbelül 3.5 kg. súlyú teljesen ki
egyensúlyozott lemeztányért hoz működésbe. A 
felső szerelülapon nyer elhelyezési a vágófej, a 
lejátszó hangdoboz és a kapcsolók. A felvevő 
fej karján egy állítható súly látható, mellyel a 
vájni mélysége szabályozható.

A felvevő fej karját egy végtelen csigakerék 
hozza működésbe, mely csigakerék a kart — át
tétel utján viszi egyenletes mozgással a lemez
tányér középpontja felé. A vágófej karja ezen 
automatikus mozgástól függetlenül is mozgatható, 
mely egy kézi foganllyu segítségével történik. E 
kézi foganllyuval a felvétel befejezésénél, a lemezre 
záróköri vájhatunk, valamin! egy lemezoldalba 
felvett két müsorszámol egymástól elválaszthat
juk.

A lemeztányér közepén levő lemcz-szoritó 
anyacsavaron egy kefekoszoru látható, mely a 
leváló lemezforgácsokat göngyölíti fel.

A felvétel után melyet közben fejhallgató
val ellenőriztünk — a lemezt, a másik u. n. le- 
adó-hangdobozzal egyszerűen lejátszhatjuk

A készülék 8000, 12.000, és 200 ohmos kiveze
téssel bír és ezek egyikéhez kapcsoljuk a rádió- 
készülék második hangszóró-kivezetését; a ké
szülék grammofon-kivezelését pedig egyszerűen 
összekötjük a rádió grammofon-kivezetésévcl.

A készülék ára mikrofon nélkül* bruttó 745.— 
pengő; a hozzávaló különböző gyártmányú 25 
cm-es nyers felvevőlemezek körülbelül egy pen
gőért és három pengőért lesznek beszerezhetők, 
mely cselben egy felvétel hetvenöt fillérbe, illető
leg egy pengő ötven fillérbe kerül a felvevő ama
tőr számára. (Telefunken a különböző gyártmá
nyú felvevő lemezek pontos árát hirdetéseiben 
még közölni fogja.)

* A készülékkel — természetesen ) ád‘ómüsnrszániok 
vagy pl. lianglemezátmásolárck mikrofon nélkül eszközölhetök.
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Jogi k é r d é s e k  kozii
..Gyári áron" —  

többet nem blrdetnetjüK
Már több Ízben folyt tisztes

ségtelen verseny per a »gyári 
áron« kitételt! hirdetések miatt. 
Az újabb gyakorlat szerint ezt 
a kifejezést a kereskedő hirde
téseiben nem használja még ak
kor sem, ha tényleg a forgalom-, 
bahozó gyár állapítja meg a fo
gyasztói árakat.

A közelmúlt, a kir. Kúria 
egyik Ítéletével ez a kérdés vég
leg lekerült a napirendről. Az 
csel a következő volt:

Egy fővárosi kereskedő azt 
hirdette, hogy ő a gyárnak főle- 
rakata és nála ugyanolyan áron 
lehel vásárolni, mint a gyárban.

Megindult az eljárás. Az alpe
res kereskedő azzal védekezett, 
hogy a gyár tényleg ad el köz
vetlenül a fogyasztónak és ő azo
nos áron árusít, mint a gyár. 
így joga van a »gyári áron® ki
fejezést hirdetni.

A Kúria az alperes kereskedőt 
eltiltotta attól, hogy hirdetései
ben azt állítsa, hogy gyári áron 
árusít. Pedig hirdetése fedi a va
lóságot.

A Kúria ebben az esetben nem 
azt vizsgálta, hogy a valóságnak 
megfelel-e a hirdetés, hanem 
azt, hogy a vevő a szokásos fi
gyelemmel olvasva a hirdetést 
azt hiheti, hogy alperesnél ol
csóbban lehel vásárolni, mint 
egy másik kereskedőnél és igy a 
hirdetés — ámbár valóságot tar
talmaz - megtévesztésre alkal
mas és igy a versenytársaknak 
károkat okozhat, a kereskedői 
tisztességbe ütközik és igy meg
engedhetetlen.

Arrombolás
A  haszonnélküli árusítás ügyében 

korábbi közleményeinkben ismétel
ten ismertettük a kir. Kúria állás- 
foglalását.

A haszonnélküli árusítás a nyere-

Pataki László dr. az RVE ügyésze
ségre törekvő üzletvitel elveivel el
lentétben áll, alkalmas a verseny
társ megkárosítására és az üzleti 
életben megkívánt jó erkölccsel ösz- 
sze nem egyeztethető.

Ezt a tételt alkalmazza egyik leg
utóbb ismertté vált döntésében a 
legfőbb biróság: A  verseny-szabad
ságnak általában elismert elvéből 
következik, hogy valamely árunak 
másnál olcsóbb árusítása önm agá
ban véve nem tekinthető a tisztes
ségtelen versenyről szóló törvény ál
tal tiltott versenycselekménynek, 
-  az üzleti tisztességbe, vagy ál

talában jó erkölcsökbe ütköző kö
rülményei tehetik.

Ily körülménynek ismeri el a bí
rói gyakorlat —  indokolt esetek ki
vételével - valamely árunak ön
költségi árat meg nem haladó vagyis 
tiszta hasznot nem biztosító áron 
való forgalombahozataíát, mert az 
ilyen árusítás, mely a nyereségre 
törekvő ésszerű üzletvitel elveivel el
lentétben áll, a versenytárs megká
rosítására alkalmas és a saját gaz
dasági érdekkel nem indokolható 
esetek körén kivül nyilván erre is 
irányul, ami i>edig az üzleti tisztes
séggel és általában a jó erkölccsel 
össze nem fér. (IV. 1545/937.)-

Az áruházak kicgvrnlilö adó
ját Svájcban ezentúl

az áruházak, egységárüzlelek, 
sokfiókos vállalatok és a ván
dorkereskedő nagyüzemek (Mig- 
rosa) fogják fizetni. Célja, hogy 
a delailkereskedelmi nagyüze
mek előnyeit adózás utján egyen
lítse ki a kisipar és kiskereske
delem védelmére. Az önsegélyen 
alapuló szövetkezetek mentesek 
az adó alól. Az adókulcs 2 ez- 
reléktől 5°/o-ig emelkedik 10 
millió frank forgalomnál. Az 
átló hozamának legnagyobb ré
széi éppen ezek a nagyvállala
tok fizetik, melyeknek forgalmát 
2ö0 millióra becsüli a kormány. 
A javaslat részletesen foglalko

Á k  M > e te & K
/ cV r\\

k v o Á C t á s á h uG y á r t m á n y a i n k :
Elsőrangú I. és II. szigetelésű 
huzal 0 3—16 V ,  zsinór vas- 
fonál- és selyembeszövés
sel, gömbzsinór, laposzsinór, 
csillárhuzal, gumilömlőhuzal, 
T. huzal, rádióhuzal, viasz
huzal, dinamóhuzal, autó
huzal stb.

METEOR C sillárgyár é s  V illam ossági 
Rt. K ábelosztá lya
BUDAPEST VI., PODMANICZKY-U. 27. 
Telefon: *11-66-20
K É R J E N  Á R A J Á N L A T O T !

zik a nagyvállalatok előnyeivel 
a kiskereskedőkkel szemben és 
ezeknek az előnyöknek a ki- 
cgyenlilését is kívánja szolgálni 
az uj adónem.

fliDizománwtia
adok 1939 6VÍ tipusu
rédíóHészüléKeket!

Vészi László Ufl,
IV, I r á n y i - u c c a  13. s z á m

T e l e f o n :  3 8 - 3 1 -5 8 .

Krómozott
és megvilágított név-, 

1 felcsengető-és házszám- 
' táblák, sülyesztett kap

csoló- stb. szerkezetek 
fedőlapjai. vörös- és
sárgarézből.Vas világító

test különlegességek, tervezetek szerint.
KOLLER CSILLÁRGYÁR
B udapest, VIII. Dobozi u.15 Tel-131-337 
Felújítások, átalakítások. Fémszinezés, 
dukózás terén újítások. Tömegcikkek. 
Elektromotorok — UStOl-. Bl3d3S-, j3UltOS>

A*N T E N N A
KÖZPONTI ANTENNA 
HÁZI TELEFON 
S Z Á M  JELZŐ  
F É N Y J E L Z Ő

■ berendezéseket tervez, száll t 
és k a r b a n  t a r t

MARJAI ANDRÁS

I mechanikai-, elektró- és rádió- 
technikai v á l l a l a t  
SIEMENS -  TELEFUNKEN KÖZPONTI ANTENNA 
K É P V I S E t  E T 
VI., Podmonicikyucco 61. Telelőn : 129-111.

T a l á l m á n y o k  m e g o l d ó i d  ■  
és gyakorlati k i d o l g o z á s a .  { ,J a v ítá so k ,

átalakítások legolcsóbban, 
1 évi garanciával. 
Használt és uj rádió  
a lk a t  részek.

Vesz — elad — cserél
R á d ió b ö r z e ,  Ráday- u. 8.

E rő sítő  n é lk ü l
VÁLLALJON MEGAFONMUNKÁT!

Bármilyen hangerősitést elvégzünk 
Ön helyett, Önnek a reklámon kivül 
készpénzjulalékot is adunk I Dyna- 
mikus mikrofónnal, félkilowatt telje
sítménnyel dolgozunk. Eddig több, 
mint 50U0 átvitelünk garantálja Ön
nek a teljes sikert.

Villamos hang Budapest,
X I .  Z á m o r l- u .  t t .  T . : 2 6 8 -3 0 0  (éjjel is).
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R U iraU aivilágiiás szere lési hibái
A felszerelt célszerű kirakatvilá- 

gitó-testek ellenére sok körülmény 
gátolja a kirakatvilágitást. H ibák is
métlődnek, melyek sok esetben le 
rontják az elérendő hatást. M éltá
nyoljuk a drága pénzen épített: 
és felszerelt kirakatok értékét és k í
sérjük állandó figyelemmel azt, 
hogy a kirakat, az üzletnek ez az 
igen értékes része, minden tekintet
ben kifogástalan legyen. Csak Ízlése
sen elrendezett,és helyesen megvilá
gíto tt kirakattal lehet jó hatást e l
érni, amely le kell, hogy kösse a 
sétáló, vagy a munkája után siető 
közönség figyelmét, A  gyakorlat 
igazolja azt, hogy a járókelő csak 
akkor áll meg a kirakat előtt, ha a 
benne elhelyezett árut gyorsan és 
könnyen felismeri. A  kereskedők 
hibáznak akkor, amidőn beszerzik 
ugyan az általánosan használt ki- 
rakatvilágitókat, de nem gondos- 
korinak azok szakszerű felszerelésé
ről és nem alkalmazkodnak a k ira
kat rendezésénél a világítás által tá 
masztott követelményekhez. Sétál
junk végig fővárosunk forgalmas 
üzletutjain és tapasztalni fogjuk,hogy 
mennyi ismétlődő kirakatvilágitási 
hibával találkozunk. Célunk az, 
hogy rövid ismertetésünk keretében 
néhány példával rámutassunk az á l
landóan ismétlődő hibákra. 1

1. A világítótestek fordítva 
vannak a kirakatba szerelve.

Gyakori hiba, hogy a világítókat 
fordítva szerelik fel, m iként az gyak
ran látható, úgyhogy azok a fény 
nagy részét a járdára vetítik, m inél
fogva a kirakatok belső része nem 
kap teljes fényt. Érdeklődésre azt

ERSA
v ili. forrasztópákák.

M A R O S I  P Á L
v. Újpesti rakpart 7. Tel.: m -772 .

A posta előírásai szerint készült

Radiűzavarmentes
c s e n g ő k 
egyen- és váltó
áramra, bakelit 
és f a h á z b a n

S E X
G Y Á R T J A : 
K is  I g n á c ,

U i  p  e  *1.
K a p h a t ó  a nagykereskedőknél.

a hibás választ kapjuk, hogy a já r
dáit is inog kell világítani. Ha ezen 
megoldásnál a kirakat hátsó része 
sötétebb marad, úgy inkább egy to 
vábbi sor világítót szerelnek fel, 
hogy ezzel segítsenek a világításon. 
Ez helytelen megoldás és ennek a 
következménye az, hogy: a világító
test a járókelőt kellemetlenül vak ít
ja, felesleges mennyiségben szere
lünk fel világítókat, azonkívül áranr- 
pocsékolás folyik.

2. Rossz háttér a kirakatban.
f  igyeljük meg annak dacára, hogy, 

a világítók helyesen vannak elren
dezve és szerelve, mégsem feltűnő 
cs szép a kirakat megvilágítása. A  
hiba legtöbbször az, hogy a kiraka
tokban lévő tárgyak egybeolvadnak 
a háttérrel. Ezért sötétszinü tárgyak 
mögé világos hátteret alkalmazzunk 
és fordítva. A  kirakati tárgy és a 
háttér között kontraszhatást kell elő
idézni. Rossz háttérnél az árut nem 
tudjuk gyorsan felismerni, m inél
fogva célszerűen és jó l felszerelt v i
lágítók hatástalanok. Ez természe
tesen elsősorban kirakatrendezési 
hiba.

3. A világítók a kirakatok 
hátsó részén vannak felsze
relve.

Igen durva hiba, mert elsősor
ban a világítótest vakít, azonkívül 
rossz az árnyhatás. Ugyanis a kon t
raszthatás mellett jó  árnyékhatásra 
is kell ügyelni. A  kirakatot tehát a 
nappali fénnyel egyezően úgy kell 
megvilágítani, hogy a fényt elölről 
irányítsuk, miáltal a vetett árnyék 
természetessé válik és jó hatást 
érünk el.

4. A világitők elé nem sze
reltek fényt át nem eresztő 
függönyt.

A világítók helyesen vannak előre 
szerelve és mégis bántja a világítás 
a szemlélőt, miután faburkolatot 
vagy fényt át nem eresztő függönyt 
nem alkalmaztunk. A világítók egy
részt zavarják ily  módon a kirakat 
összbenyomását és ezenkívül káp-

Irta K o s a  S á n d o r

rázást idéznek elő, mert a szemlélő 
közvetlen a kirakat elé állva, a v ilá 
gítókba elhelyezett izzólámpát látja.

, 5. A világítók a kirakat meny-
nyezstéfce sül yesztve van
nak minden takaró nélkül.

Számtalan esetben újonnan épí
tett alacsony és mély kirakatok 
mennyezetébe több sorban helyez
nek elvilágitókat A  megoldás hely
telen, mert a szemlélőt a világítás 
vakítja. Ugyanis a fényvetitőkben 
lévő izzók erősen szemünkbe v ilá

gítanak. Közvetlenül a kirakat elé 
állva tehát kellemetlen a világítás 
és ennélfogva nem teljesen a célt 
szolgálja.

6. A világítótesteket homá
lyos üveg'apok mögé rejt
jük a mennyezetben.

Ezen megoldással, bár egyenletes 
és kellemesen lágy világítást nye
rünk, azonban, ha fénygátló fü g 
gönyt nem helyezünk el a k irakat
ban, úgy a szemlélő figyelme a 
mennyezetre fog irányulni és nem 
a kirakatban lévő árura.

7. Lapos, keskeny és polcok
kal kiképzett kirakatod vi
lágítása.

Figyeljük meg, a legtöbb eset
ben úgy oldják meg a világítást, 
hogy felül felszerelik a kirakatba a 
világítókat, miáltal a legfelsőbb po l
con lévő áru erőteljesen nyer meg
világítást, alul azonban sötétségben 
maradnak a polcok. Egyedüli he
lyes megoldás, hogy minden polcon 
fényterelő lemezzel ellátott szofita 
izzólámpákat helyezünk el és ezzel 
világítjuk meg a polcokat, miáltal 
jó  árny ékliatásu és káprázatmentes 
megvilágítást nyerünk.

8. Rossz izzókat szerelnek a 
világítókba.

Sokszor az eredetileg tervezett iz- 
zólámpa-teljesitményeket nem a v i
lágítókba szerelik, hanem az egy ik- 
l>e egy nagyobb, a másikba egy k i
sebb wattszámu izzót, sőt előfordul 
hogy az egyikbe világos, a másikba

G y á r t ja  : Tudor Accumulatorgyár rt.
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homályos iivegburáju izzót csavar
nak l>o. Ez természetesen kellemet
len benyomást tesz, mert a kirakat 
egyik része erősebben, a másik pe
dig gyengébben van megvilágítva. 
Szükséges, hogy az izzókat bizonyos 
égési icíő után kicseréljük, hogy a 
világítás állandó erősségét biztosít
suk. M in t ismeretes, az izzók fény- 
teljesitménye és gazdaságossága az 
öregedéssel romlik.

9. Az izzók helytelenül van
nak a világítókba szerelve 
és a fényvetitő rosszul van 
beállítva.

Egy célszerű kirakat-világító m in
den irányban állítható és rögzíthető 
buratartó szerelvénnyel és fénypont 
beállító szerkezettel van ellátva azon 
célból, hogy a fényt odairányitsuk 
ahol szükséges és beállított helyze
tében a világítótestet könnyen rög
zíthessük. A  megfelelő fénysugár
zási szög a fénypontállitó szerkezet 
segítségével nyer beállítást és rögzí
tést. Mindez azon célból történik, 
hogy a kirakatban jó l és egyenle
tesen elosztott világítást nyerjünk és 
hogy úgynevezett fényfoltok ne ke
letkezzenek. Ha ezen beállítást nem 
végezzük el gondosan, úgy a fény
hatás nem megfelelő.

10. A fényvetitők el vannak 
porosodva és a tükrözés 
megszűnt.

Csakis tiszta és kifogástalan v i
lágítókkal érhetünk el jó és gazda
ságos világítást. A  rossz fényvetitő 
erősen rontja a kirakat világítását. 
Ezért figyelemmel kell lennünk a r
ra, hogy csakis u j és megfelelően 
tükrözött és jó fényelosztásu v ilá 
gítókat szereltessünk.

A  felsorakoztatott néhány hiba
példával csak azokat az eseteket tá r

gyaltuk, amelyeknél bár felhasz
nálják a célnak megfelelő világító
kat, azonban helytelenül alkalmaz
zák, szerelik, vagy rosszul á llítják 
be és rossz izzókat helyeznek azok
ba. Figyelmen kívül hagytuk, azon 
durva kirakatvilágitási hibapéldá
kat, ahol vagy csupasz izzókat, vagy 
a kirakat elé szerelt világítókat a l
kalmaznak. Azon eseteket sem tá r
gyaltuk, ahol a kirakat belsejében 
más, a célnak nem megfelelő v ilá
gítótesteket használnak.

A  kirakatvilágitás sok irányba el
ágazó kérdését csak több ismertetés 
keretében lehet tárgyalni. Á ltalá
nos szabályokat nem lehet fe lá llí
tani, mert ma már művészi hatások
kal kell az éles versenyben részt- 
venni és csak az egyéni, ötletes izlcs 
vívja ki a legjobb eredményt. A 
világitótechnikus és kirakatrendező 
karöltve dolgozhat, hogy a nivó fo 
kozódjék. Igazolja ezt, hogy fővá
rosunkban igen sok és szép példá
já t láthatjuk azon kirakatoknak, ahol 
harmónikusan egyesül a gazdaságos 
kirakatvilágitás és az Ízléses kirakat- 
rendezés.

A kisipar és kiskereskede
lem jövedelmi viszonyaira

vonatkozólag érdekes adatokat kö
zöl á Schweizerischer Gewerbeve- 
rein számtartási statisztikája. Esze
rin t a kisiparban a vállalkozás tisz
ta hozama io.ooo frank forgalomig 
1700 frank, 40.000 frankig 3600 
frank, 60.000 frankig 5400 frank. 
A  kiskereskedelemben 20.000 fran
kig  1000 frank, 40.000 frankig 
2200 frank és 80.000 frankig 5000 
frank az üzem tiszta hozama. Az 
üzemek 650/0-a 40.000 franknál ke
vesebb, 8%-a 100.000 franknál
több forgalmat bonyolít le.

Szak iroda lom .
I)r. gróf Hugón Mily Kálmán: 

Gép- és fémipari zsebkönyv.
178 oktáv oldal, Elek Pál (V.; 
Tútra-u. 20/a) kiadása. Ara: kői

vé P 20. .
Kezembe vettem a könyvet, 

lapozgattam benne. Számok és 
számok és számok. Egyik adat 
a másik után. Nem jut eszembe 
olyan kérdés, amelyre feleletet 
ne adna. Tiszta gyakorlat.

Rövid szabatos, világos meg
határozások, majd táblázatok. 
Hogy némi képet nyerhessünk 
a könyv szerkezetéről, egyik fe
jezetét bővebben ismertetem:

CSAVAROK. Foglalkozik a 
szabványosítás kérdésével, a kü
lönböző csavarkivilellel, a csa
varok osztályozásával. Megadja 
a csavarszámitásoknál haszná
latos képleteket, úgy a Whit- 
worth, mint a métermenetü csa
varoknál. Mindezt röviden öt ol
dalon tárgyalja le. Ehhez járul
nak a táblázatok tiz oldalon. A 
táblázatban minden olyan méret 
megtalálható, ami iránt a csa
varokkal kapcsolatban bárki is 
érdeklődhetik.

Hasonló a többi fejezet is. A 
könyv kétharmada adat és egy- 
harmada a gyakorlati útmuta
tás.

Nélkülözhetetlen segédeszköz 
mindenkinek, aki a fémiparok 
bármelyikével foglalkozik 
.illlllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllll..

Csillárt
Meteornál

K ö z p o n t  : P o d m a n ic z k y  u . 22.

''Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1'

f i i 6.0 - K ó .t n e .

R Á D I Ó
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R% 4938-39 év uj rádiócsövei h.ha j.„« m.m
Az utóbbi év rádiőesöveinck 

fejlődése lényeges különbséget 
mulat az előbbi évek uj termé
keivel szemben. Ugyanis nem 
annyira uj lipusok, mint inkább 
a már meglévő típusok kon
struktív és elektromos kifinomi- 
lásán vau a hangsúly. Azok az 
elektromos tulajdonságok, me
lyek javításra szorultak, inten
zív tanulmányozás alapját ké
pezlek és Így alakullak ki a kon
struktív változtatások is. E javí
tások módszere gyakran uj se
gédeszközzel történt. Ugyanis a 
eső belsejében tanulmányozták 
az elektronok pályáját és ezen 
elektronpályák befolyásolásával 
érték el a jó eredményeket. Kü
lönösen igénybevették ezeket az 
u. n. elektronoptikai segédesz 
közökéi az EK.'S és az EE8 elö- 
esövcknél. Az elektronoptikai el
nevezés onnan származik, hogy 
a normális optikában lencsék 
segítségével a fénysugár útját 
befolyásolják, mig az elektron
optikában rácsok és feltöltött fe
lületek segítségével irányítják az 
elektronok pályáját a technikai 
követelményeknek megfelelően.

További célkitűzés volt a vég
erősítő csövek meredekségének 
fokozására. A meredekség foko
zásánál csak kismértékben vették 
figyelembe az elektronoptika s e 
gédeszközeit és főként a precizi
tás által lehetségessé vált ki

sebb elektróda távolságokkal, 
különös képen vezérlőim cs-ka-
tódlávolság csökkentésével ope
rállak. Ezen az utón alakult ki 
az EL (i cső. E fejlődés vonalá
ban fekszik továbbá a szabá
lyozó csövek elektromos tulaj
donságainak feljavítása. Itt első
sorban az HEH csőre gondolunk. 
Az Ebi) cső segédrácsát nem fe- 
szültségosztón keresztül, hanem 
egy fix ellenálláson keresztül 
tápláljuk, és egy megfelelő 
nagy szüröblokkal kötjük le a 
kálódhoz. A szabályozó csövek
nél a szabályozógörbe formai 
kiképzésén van a hangsúly. E 
görbének olyannak kell lennie, 
hogy a .keresztmoduláció csekély 
legyen. Természetesen e tisztán 
kapcsolástechnikai kérdésen ki
vid konstruktív változásokra is 
volt szükség, hogy a jó ered
mény előálljon. Ugyancsak fej
lődési jelent az EAB1 hármas 
dióda piacra hozatala is. A ket
tős dióda, különösképpen a már 
tavaly kihozott és az. idén árban 
csökkentett EBI típus, melynek 
két külön kivezetett katódjavan. 
már nagy mértékben lehetővé 
telte a Lidiiig szabályozási fela
dat és a demodulálás keltévá
lasztását és függetlenilését. Szu
pereknél azonban egy újabb fe
ladat lépett fel és ez az auto
matikus, éles hangolás. Ennek 
a céljaira még egy szimpla dió-

Oni is érdekli a

I
M ű a n y a g  - ipar

A magyar MügyantasajtolúK Egyesülete Közlönye
K é r j e n  m u t a t v á n y s z á m o t

Kladúhiuatal: u., személynök ucca 25. sz. Telefon: 327— 425.

Késziitékiőxsde
Koncert rt., Váci ucca 23.

Orion 7050, 5+1, kh, csn 4 5 .-
„ 7052, 5cs, eá, csn 45 —
„ 7037, 3+1 75 —
„ 7066, 6+1 100 —
„ 7226, 55 —
„ 333U, 3 cs, eá 125.-
„ 7101, adapter csn 25 —

Philips-Luxus, 4—j-1 hszn, csn 30.- 
„ -Modernvevő, 3cs, eá 40.- 
„ -Star, 5+1 100.-

Standard 3x, 3+1 kh hszn 40.- 
„ -3xd, 3cs eá, csn 30.-

Standard-Rex, 5+1 csn, kh 35.- 
„ -Superrex, 8+1, kh, csn 45.-

Standard Superrex, csövei 80 - 
„ -Super 35, 5+1 170 -

Standardyne, 4+1, hszn, csn 12- 
Telefunken-340G, 3+1, csn 15.- 

„ -Record, 3+1 78.-
Modern Gépeket Értékesítő kft. 

Kertész ucca 36.
Eka 2 +  1, kh 45.—
Orion 7016, 2+1 22 —

. 7023, 2+1 2 4 .-
Standard-Super 35, 5+1 160 —
Telefunken-9w, 5+1 kh, hszn 70.— 
Amatőr egybeépített csn 12.—tói 

„ hszn csn 8.—tőt
Egyes darabokból nagy választék

Az árak csak viszonteladók részére érvényesek.

dára van szükség és e három 
dióda feladiatál egyesilelle az 
EAB1 cső. Az alábbiakban a 
leni vázoll nagy fejlődési vonal 
keretébe larlozó, az egyes csö
vek elektromos tulajdonságai
nak ismerletése.

EK.3.
A mellékelt ábrából látható, 

az EK3 cső keresztmetszete. Az 
EK3 csőnél az első rács négy

lámaszbotja négy nyalábot ké
pez a kálódból kiáramló elek
tromos sugárzásból. Kél nya
láb az oszcillátor rész céljait 
szolgálja, mig a másik két fő- 
nyaláb keresztülhatolva az első 
rácson és befolyásolva az első 
rács oszcillációs feszültségétől a 
negyedik rács és az anótl felé 
halad Elérve a negyedik rácsot, 
a bejövő váltófeszültség befo
lyása következtében e nyalábo
kon megtörténik a keverésipro
cesszus. E konstrukció lényege 
az. hogy a negyedik rácson mű
ködő változó íading-előfeszült- 
ségek következtében előálló elek
trontorlódás nem érheti el az 
oszcillátor anódot és igy nem 
okozhat frekvencia elhúzást, 
azaz nem változtathatja megaz 
oszcillációs frekvenciát. Eddig 
ugyanis, főként rövidebb hullá
moknál, az a hiba állt elő, hogy 
a fadingszabályozás következté
ben torlódó elektronok vissza
folytak a második rácsra, meg
növelték a második rács áramát, 
megváltoztatták a működő fe
szültségeket és eltolták e rész 
rezgési szárnál. Azt a célt, hogy 
a negyedik rács nagy negatív 
e.őfeszültségnél az elektronok ne 
repülhessenek vissza a második 
rácsra, egy uj bordásle,mez ki
képzésű harmadik ráccsal való
sitollák meg, tehát teljesen el
hagyták a harmadik rács rács- 
szerű kiképzéséi. A visszatoluló 
elektronok a harmadik rácsra 
folynak tehát és igy bajt nem 
okozhatnak.

E konstrukció mellett nagy
ban megnövekedőn az oszcilláló 
rész meredeksége is és a rövid 
elektron pálya következtében még 
legrövidebb hullámoknál sem 
állott elő fáziseltolódás a repü-
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lesi idő miatt, ami nagy mér
tékben hozzájárul a rezgések 
stabilitásához. Leszögezhetjük, 
hogy az uj EK3 októdánál a fa- 
dingszabályozó feszültség leg

erősebb adagolása mellett sem 
fog a frekvencia elhúzódni, Je
lentősen kevesebb csatoló menő
iét alkalmazhatunk, mint az ed
dig használt októdáknál.

Fűtés: 6.3 volt

Anódfeszüllség:
Negyedik rács 
Első rács őszei
Keverő meredekség:

2.5 voltnál 650 p-amp/volt

E cső fő adatai a következők: 
0.65 amp. Az KK2 csőnél. 6.3

250 volt.

V. 0.2 amp. 
AIÍ2 csőnél 4 V. 0.65 amp. 

Árnyékoló feszültség: 100 volt 
(a harmadik és ötödik rácson), 

előfeszüllségc:- 2.5 volt. 
lációs feszültsége: 12 volt effektiv.

EK2 csőnél: 0.55 mA/V. 
AK2 csőnél: 0.6 mA/V.
- 38.5 voltnál 6.5 gamp/volt.

E cső katódárama valamivel 
nagyobb mint az AK2 és EK2 
típusoknál. És pedig 14 mA, az 
EK2 és 1.6. mA. az AK2 7.1 inA- 
ével szemben. De ha tekintetbe 
vesszük a leírt előnyöket, a sta
bilis oszcillációt, a 4 mA/V.osz
cillációs meredekséget, a kitű
nő keverő meredekséget, az elő
nyös karakterisztika görbületet, 
mely kis keresztmodulációkat

eredményez és azt, hogy a nagy 
anódáram ellenére a cső zaja 
semmiképpen sem nagyobb 
mint az EK2, vagy AK2 okló- 
dáknál, viszont a frekvencia el
húzódás a rövidhullámon jelen
tősen kisebb, azt mondjuk, hogy 
a cső a nagyobb áramfogyasztás 
mellett is jelentős lépés a ke
verő csövek fejlődésének utján.

(Folyt, köv.)
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Jobb - L u x  a v m a i u v á h
Nem uj vállalkozásról van szó. 

A  Szél M ihály cég felhasználva ed
dig i gyártási tapasztalatait u j, mo
dern technikai felszereléssel és uj 
szakember bevonásával, —  aki a 
hazai igényeket jobban ismeri, — - 
k ife jlődött és u j magyar szabada-

U QJ h 3 - L U X L
ki r . j i t O .  rr  ? A;t/r<3 'OdÁ f f ; , ■ ost'a  ̂ y,ő r é i '. V.L.4d

S-3Z K k r o s  / t r e / r s i x já r z ó  ?  3 z  opáti/rcq íé r d e s t*Q drrd

■ 7* xc> f003Lm def >ikyo$> ) ( 7z2Ó #o V rXjyog:)

rövid időn l>elül képes eleget tenni. 
A  gyártmányok kiváló minősége el- 
lenére, árai meglepően alacsonyak. 
A  cég szakkérdésekben mindenkor 
készségesen áll a kartársak rendel
kezésére. A  közölt fényelosztási 
görbék a »Vi!ágitástechnikai Á llo 
mási felvételei. Az 5. sz. tükrös, 
a 7 sz. opálburás armatúra.

Kizárólagos képviselő: Vészi 
László k ft. Bpest, IV., Irányi-u. 13.

KÖRÖS RÉZSŰ OKL. QM.
U H .. Ke rsen y u. 2 . Telelőn: 1 4 1 -1 5 1 .

A „Hétvezér" és a „Viktória" soroza
tok konstruktőrje laboratórium a 
önnállóan vállal bármilyen speciális 
rádió technikai m egbízást, szer
kesztést. S z u p e r h a n g o l á s o k  
s p e c i á l i s t á j a .

Rádiú Technika
lom kihasználását vezette be. A  
cég ezentúl Jobb-Lux néven 
működik. U j üzletágai: a Jobb- 
Lux armatúra, mely duplex opálbu
rát használ és ezáltal olyan armatú
rát ad a kartársak kezébe, mely 
olyan helyen alkalmazható, ahol a 
tükrös armatúrák nem feleltek meg 
tökéletesen a célnak. Ugyanis a 
Jobb-Lux armatúrák fehérebb fényt 
szolgáltatnak és ezenkívül — - mivel 
az opálbura fé lig  áttetsző, nem igé
nyel külön általános megvilágítást, 
igy irodákban, műhelyekben is a l
kalmas. Egyelőre a Jobb-Lux cég 
nyolc típust hoz forgalomba, olyan 
típusokat, amelyek a mi viszo
nyaink között leginkább használa
tosak. Mindezek a típusok ezüst- 

tükör-reflektorral és duplex opálbu
rával is készülnek. Nagy előnye 
ennek a cégnek az is, hogy liazai 
üzem lévén, igy az esetleg felme

rülő különleges kívánságoknak egész

Minden rádiótechnikusnak, 

rádiókereskedőnek n é lk ü 

lö z h e te t le n .  Tájékoztat 

a rádiótechnika mai állásá

ról, rámutat arra, hogy mit 

hoz a jövő.

ÚJ DONSÁG

„Bruco" takarékiény-lám pa 110 V
és 220 V -^há lózatra . Normál izzólámpa 
alakban. Fogyasztás 4 V 0 3 A ; 4 V 0 5 

A. V észi L ászló kft, Budapest, 
IV, Irányi-ucca 13.

H u tá j/zA k tá n y e k  jég\&  a  vÜ líam pia
F i g y e l e m !

C é g ü n k  ú j d o n s á g a i
Különleges szigetelésű, külső- és belső szineszománc, pala- és 
üvegbuikolatu háztartási jégszekrény. Ipari hűtők jéggyártók!  
N agy v iszontelad ói árengedm ény !

HENNEFELD jégszekrény részvénytársaság
Budapest, VI, Ó-ucca 6. Telefon: 11-20-26, 11-56 46.



1938 augusztus

2 ) £ c L c L a ( U n a ó  u j i t á s o J z

a z u j

P H I L I P S  R Á D I Ó K B A N :
1) PHILIPS-NYOMÓGOMB-AUTOIYIATA
2) TAKARÉKKULCS
3) HANGDIFFUZOR-KUP

További eladási érueket lásd a 14.-17. oldalakon!

ELINDULT DIA DAL /

IDEA L
n a g y te lje s ítm é n y ű  2  c s ö v e s  r á d i ó  

varózstükör. Eudopest I. nyomógombos be'

allitasa, 1 gombkezelés.__________________

„ I d e á l"  v á lt ó á ra m ra
„ Id e á l U "  e g y e n -  é s  v á lt ó á ra m ra .

SU PER 39
4  c s ö v e s  l u x u s - v i l á g v e v ó .  

A hangerő és o hongszin optikai beállítása. 

Önműködő foding-szabólyozós. Csendes hon 

golás. önműködő lénymutató váltó óriásskála. 

„ S u p e r  3 9 "  v á ltó á ra m ra ,
„ S u p e r  3 9  U "  e g y e n  é s  v á lt ó á ra m ra .

a  r á d i ó k  r á d i ó j a ,  
outomotikus hongolós nyomógombbal tetszés 

szerint kiválasztható állomásokra, szabadal 

mázott, kiszélesített rövidhullámú sávok, lend- 

kerekes villámgyors hongolós, teljes foding 

kiegyenlítés.__________________________

Neuvald IlUt Utódai könyvnyomda, Felelős kiadó : Bíró Károly
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