Pályázai
Az utolsó néhány esztendőben, különösen mióta a gazdasági válság szele
a győző államokat is elérte, világszerte erőteljes olcsóbbodási folyamat indult
meg, mely csaknem kivétel nélkül az összes üzletágakra kiterjedt. Az árak
lemorzsolódása a rádiószakmában volt a leggyorsabb ütemű és a legmélyrehatóbb. Hogy az olcsóbbodás! folyamat éj>j>en a rádiószakmában a legerélyesebb ez más októl eltekintve a széria gyártás kifejlődésének is kö
szönhető.
Az összes rádióalkatrészekben nagy szériák gyárthatók le csak az ellen
állásion nem, mivel itt minden terhelésre a legkülönbözőbb értékel keresik.
A »Rádió és Villamosság hivatásánál fogva egyaránt képviseli a keres
kedelem és a gyár érdekeit, így vállalkozott arra, hogy az ellenállások standardirozását mindkét fél érdekét szem előtt tartva megoldja.
Megái lajKxlást létesítettünk Fodor Miklós urral az »Al\vays« gyár
igazgatójával abban, hogy alanti pályázatot hirdetjük, iu?ly hivatva van a
gyártás fel fék tétéseben útmutatással szolgálni.
Az »Alwaysc gyár olcsó luizalellenállás típusai az alanti kivitelben
készülnek:
60. sz. (»Alvvays Liliput«) 6 X 50 min. }>orcellán csövön 6
watt terhelésre, két végleágazóval; 1000, 2000. 2500, 5000 és
10.000 óh mértékben, eladási ára
P — .Jjo f.
61. sz. 20 x 160 kerámiái csövön két vég- és három közép
leágazóval 20 watt terhelésre; 100 50.000 óhinértókig,
eladási ára
P 2.60 f.
62. sz. 80 X 20 kerámiai csövön két vég- és egy középleága
zóval 9 watt terhelésre; 100 25.000 úliinérlékig, eladási ára
P 1.76 f.
Az »Alwaysc gyár ezentúl mind a három típusból csak öt értéket óhajt
gyártani, hogy mely értékek legyenek ezek. e pályázat döntse el.
A pályázó adja meg, hogy véleménye szerint mindegyik típusból melyik
az öt legkeresettebb óhmérték és azokat tipusonkint kiilön-külön a kelendőség
sorrendjében adja meg.
Pálya nyer les az, aki legjobban közelítette nujg — az exportot is bele
értve — a valóságos fogyasztást az 1933. évi május 1— október 31. félév alatt.

Pályadijak: 1. dij P 150.

II. dij P 100. - , III. dij P 5 0 .—

A pályadijakat egy zsűri ítéli meg, melynek elnöke: Mi ó károly, a Rádió
és Villamosság szerkesztője, tagja: Fodor Miklós, az Always gyár igazgatója
és a pályázó érdekeltek, közül később kijelölendő tag.
A pályázaton kizárólag rádió és elektromos cégek és azok alkalmazottai,
vehetnek részt.
Pályázati határidő 1933. évi május 31. déli 1 óra. Csak azokat a pályá
zatokat vesszük figyelembe, melyek a pályázati határidő lejárta előlit adattak
|)oslára a »Rádió és Villamosság « szerkesztősége címére (Budapest, \
Tátra-u. 12 b.). Lapunk májusi számához szavazólapokat mellékelünk.

A RÁDIÓ NEIYI TÉLI IDÉNYCIKK
A színházak, mozik nyáron szünetelnek. A
tanuló ifjúságnak nyáron több a szabad
ideje rádiózásra. A nyaralók rádiókészülé
keiket a nyaralóhelyekre magukkal vihe
tik. A turisták gyalogos és csónak túrákra
kofferrádiókkal rándulnak ki. Strandokon,
nyári vendéglőkben, cukrászdákban min
denütt erősítő berendezés szolgáltat zenét
dinamikus hangszórókkal.
Ha mindezeket figyelembe veszi és meg
tekinti kiállításunkat a Nemzetközi Vásáron,
velünk együtt Ön is hirdetni fogja, hogy

NYÁRON IS M INDENÜTT ORION RÁDIÓ.
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RÁDIÓ ÉS VILLAMOSSÁG
A RADiÓ-VILLAlYIOSSAGi KERESKEDŐK ÉS KISIPAROSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE HIUATALOS LAPJA
MEGJELENIK MINDEN HÓ 10-én .
az Egyesület taglal diimentesen napiak
E lö tiz e té s í díj e g y é v r e : P e n g ő 4 .—
K ü lfö ld r e ..............................D o llá r 1.—

Hirdetési tarifa :
59 %i széles
soronként ... ar. P —.25
Újdonság beiktatás darabonként ar. P 5.—

Ellendogen Lajos dr., Kun Ármin dr.
es marosi Pai
Szerkeszti: BÍRÓ KÁROLY.

Nincs tovább!
Nem meliel tovább a kereskedő és iparom társadalom,
e/cn a/ ülőn,
a vak gyűlölet utján,
amelyen ina
halad, melyről hiányzik minden józanság és belátás.
Kgxesíileiünknek az egyik alapszabályszerii kitűzött
célja a kereskedői tisztesség feletti őrködés és az esetleges
kinövések, eltévelyedések orvoslása. Eddig minden egyes
tudomásunkra hozott esetben megfelelt ennek az Egyesü
let vezetősége és ha kellett, de szép s/.óval nem ment,
erélyes rendszabályokkal, a törvény erejével kényszeri tette
a l enit teliseket vissza a helyes útra. Nem engedhető meg,
hog\ egyesek kartársaiknak esetleges jóhiszemű tévedésé
ből illetéktelenül hasznot húzzanak. Amennyiben egyes
karlársak ténykedése a köz érdekeit sérti, annak megtor
lása az egész szakma kéj >viselet énék hi\a tilsa.
Mégis köztudomású, hogy mindinkább feliburj.ánzik
az utóbbi idölien, egy minden erkölcsi alapot és minden
józan kereskedői számítási nélkülöző eljárás; az, hogy
egymástól távol eső kereskedők, kiknek érdekszférája
csak elméiéiben érintkezik, egymás ellen tisztesség télén
\ersen\ rímén, kártérítési igénnyel összekötött bírói el
járásokat indítanak.
Felkérem az Egyesület vezetősége nevében a kar tár
sa kát arra, ne végezzenek egyéni akciót és engedjék ál a
|mirifikáié) munkát nekünk. Hozzák a vezetőség tudomá
sára a kilengéseket és mi, mint eddig is. minden esetben
orvosolni, megszüntetni fogjuk azokat. Azonban <sik
végső esetben, vagy kifejezett rosszindulat esetében óhajt
juk törvén vadta jogainkat érvényesíteni.
Soha annyira nem volt szükség a kölcsönös megér
tésre s az összetartásra mint ina, mikor minden és
mindenki a kereskedő és iparos létét veszélyezteti, amikor
az. egyéni akció eredményt elérni nem tud és csak az egész
kereskedő társadalom és iparosság együttes fellépése ad
hat elegendő erőt a bennünket létalapunkban támadó
különböző veszélyekkel szemben, melyekkel az állam, a
gyárak politikája és a gazdasági helyzet fenyeget. Csak
az együttes, a szoros falanxbii lömörfilt Mlúpr.s é< el
járás az, ami álsegillírt I>r:i11íiilkrt oía i kiizisen. V s/.rlIm/á az erők gzétforgártíolására rs az i'gvo Irk niegsomiiiisiiláséi’e \ezol!
Meg lobjuk lalálui az illat r> a motlol arra, hogy
IVhilágositsiik a tudatlanokat és hogy bebizonyítsuk a
miiltensckiiek és a szétliuzóknak, hogy ezzel saját ma
guknak ál lanak. Meg fogjuk Utálni a módot mindennemű
<i közre ártalmas kilengés megfékezésére, hu kell végső

esetben erőszakkal is!
.Nem \agvok

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

SZERKESZTŐ-BIZOTTSÁG :

valláspréilikálor és liszláhan

vagyok

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Budapest. U.. tatra-utca 12 b.
TELEFON 204—06.

azzal az őstermészeti törvénnyel, mely szerint az erősek
szükségszerűen elpusztítják a gyengét és hogy a kereske
delem ma egy harc; sokkal erősebb harc, mint bármikor
volt. Az erős azonban, jelen esetben: az összeség. Az egyed
legyen bármilyen magabiztos is ás egyénileg bármily erős,
a szervezett összességgel szembeni versenyt, harcot el
fogja veszteni. Az viszont, ki belátja az érdekek közössé
géi, annak érvényesülési lehetősége, egyéni kiválóságai
folytán biztosítva vau.
Kérem a Kartársakat tegyék mindezt józan meg
fontolás tárgyává és lássák be, hogy az, aki meggondolat
lanul jár el, aki téglát üt ki az összesség épületének!
saját feje felelt is épített boltozatának, ^pilléréből, az az
épület ilyen rongálásával saját életéi is veszélyez teli, meri
a leszakadó mennyezet, a többivel együtt őt is szükség
szerűen megsemmisíti.
haf f k a Károly.

Frommer József
Budapest. iu..magvar ucca27. Telefon: 84-7-25

Bármely typusu porszívó-, kefélő-, mosó
gép, hasonló nagyságú ventillátornak

forgórészé újonnan
aiidresze páronkint

tekercselve

10 P.
G P.

___ .
feszültségre való tekintet nélkül.
Az összes typusokhoz úgy álló, mint
forgó részekben állandó nagy raktár.

Egy év i jótállás.
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Tisztességtelen verseny peren

Túlkapások

Egvesiilolünk választmánya április 25-án loglalkozoll
az elfajult tisztességtelen versenyekkel. Megái lapítot ta ,
hogy egv ur,
aki minden kereskedőnek becsületszavai
veszi, arra, hogy kilétét nem árulja el - sorra járja a
rádiókereskedőket, és kartársaik perlésére biztatja oly tel
tételek mellett, hogy ő visel minden költséget, sőt az
esetleg megítélt ügyvédi munkadijakal is megosztja a
félfel.
Ily ajaj ion öt-hat kereskedő egy és ugyanazon ügyben
eljárást indított egyes kereskedők ellen, sőt megtörténi
olyan esetben is, mikor az Egyesület már indított pert
és megegyezés alapján azt megszüntette.
A választmány kimondotta, hogy rosszaknál fejezi ki
azokkal a kereskedőkkel szemben, akik olyan esetekben
indítanak pereket, mikor a sérelem az egész szakmát é: le.
Elhatározta, hogy levélbelileg felszólítja a perlőket a
peres eljárás megszüntetésére olyan esetek Íven, mikor a
per nem volt indokolt, vagy a perlők száma miatt erősen
túlzott. Amennyiben a szakmát tényleges sérelem érte, úgy
az Egyesület van hivatva elégtételt szerezni.
Kimondotta a választmány, hogy egyes tagjainak
botlásai nem lehetnek sem egyes ügyvédek, sem egyes
kartársak jövedelmi forrásai.
Felhívja a választmány a hirdető kartársakat, hogy
hirdetéseikben minden körülmények közölt kerüljék a
tisztességtelen versenybe ütköző kitételeket, mert azt eré
lyesen megtorolja, viszont ha valamelyik kartársnak ké
telyei vannak olyan irányban, hogy egy akciója megen
gedhető-e avagy sem - úgy az Egyesület vezetősége,
előzetes véleményét akár telefonon, akár élőszóval készség
gel megadja.

Az újabb időben számos panasz érkezett hozzánk, a
szakmánkkal kapcsolatos rendőrbiráskodás miatt. A rádiórendelelek rendelkezéseinek megszegése kihágás, kihá
gások ügyében első fokon a rendőrbiróság, illetőleg a
főszolgabíró, másodfokon a rendőrfőkapitány, vagy al
ispán ítél. Harmadfokún a keresekedeletnügyi miniszter
ítél, de csak kivételes esetekben lehet hozzá fellebbezni.
I gyanis az 1929. évi \ . W t.-c. 60. §-ának 2-ik be
kezdése taxatíve felsorolja azokat az cseleket, amelyekben
harmadfokú fellebbezésnek helye van, a mi ügyeinkben
a kereskedelemügyi miniszterhez. Az idézett törvénybein,
felsorolt esetek közül bennünket az elkobzás és a jogsza
bály sér Lés érdekel, más nálunk nem szokott előfordulni.
A rendőrbiró, akár első, akár másodfokon a rádiokihálásokban aktát lát, amelyet el kell intéznie. Gyakran
igvekszik méltányos lenni, de Ilii lévén halmozva munká
val, nem képes egy-egy ügyben eléggé elmerülni. \ leg
különbözőbb ügyek kerülnek eléje, képtelen minden iigygvel anny it foglalkozni, hogy Ítélkezésébe durva t.*védések
ne kerülhessenek. V másodfokú ítéletek is hasonló mó
dón aktaszerüleg keletkeznek.
Egészen más a helyzet a harmadfokú Ítéleteknél,
llarmadlökon a kereskedelemügyi miniszter nevében, a
posta illetékes főtiszlviselői hozzák az ítéletet. V posta
urai nemcsak azt vizsgálják, hogy az eléjük tárt adutok
megállapitják-e a kihágás tényét, hanem azt is meg
fontolják, hogy ítélkezésük használ-e, avagy árt-e a rádió
további elterjedésének. Nem papírforma, hanem az élet
kívánalmai szerint igyekeznek ítéletüket megfogalmazni,
tágítanak a paragrafusokon amennyire csak lehetséges.
Érdekünk tehát, hogy amennyiben akár ellenünk,
akár egy vevőnk ellen a rendőrbiró, vagy a főszolga
bíró
véleményünk szerint — igazságtalan Ítéletet ho
zott, hogy ez ítélet korrigáltassák és e végből a kereske
delemügyi minisztériumba kerüljenek aktáink. De ennek
sok esetben útját állja az idézett 1929. évi XVX. l.-c.
Ha készülékelkobzással kapcsolatos az. ítélet, akkor
minden további nélkül megfellebbezhető. Ha az Ítéletben
elkobzást nem mond ki a biró, csak tulszigoruan, vagy
egy el nem követett kihágást ilét el, akkor az ítélet miatt
harmadfokú fellebbezésnek csak akkor van helye, ha a
rendőrbiró jogszabálysértési követelt el.
Mi az a jogszabálysértés? Ha a rendőrbiró a fel
ajánlott bizony itékáinkat, vagy tanúinkat nem fogadta
el és ennek alapján állapította meg a kihágást.
Ha tehát valamelyünket véleményünk szerint igazság
talanul ítélnek el rádiókihágásért, minden esetben vigyük
harmadfokú bíróság elé ügyünket, de fellebbezésünkbe
vigyük liele az alábbi mondatot:
» . . . másodfokú ítéletét az 1929. évi XXX. t.-c,
60. $. 2-ik bekezdése értelmében a kereskedelemügyi m i

Nincs többé gondja anódtelepekre
Forgalomba került a
négyszögletes celláHból Készült

super rádió palába
nagy teljesitmenyü anódtelep
K érjen árajánlatot!

PÁLA ELEMGYÁR R.-T
BUDAPEST, V. VÁCI-UT 66.

Magvar Norris Müven,
Fém- és bahelit tömegcikkek gyártását uállalja.

niszterhez megfellebbezem, mivel a rendőrbiróság ff őszolgahirásáy) jogszabálysértést követelt el, a m ik o r...
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Nagy választék rádió és elektromos cikkekben.
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L evét a sze r k e sz tő h oz
- A la p r ó l a z o l v a s ó n a k -

nem is tudhatunk cs ebben a rohanó
életben majd minden napra jut egy
uj árucikk, egy uj gyártási mód, uj
kereseti lehetőség stb., amiről gyorsan
tudomást szerezni, azt gyorsan alkal
mazni egyéni érdekünk. Ebben lehet
elsőrangú segítőeszközünkké a lap, ha
ezen munka kifejezésére módot nyúj
tunk, sőt abban magunk is részt ve
szünk. Ne felejtsék el az olvasók,
hogy külföldi szaklapokért 20 30
pengő előfizetési dijakat szednek és
nagy példányszámot helyeznek el. Oly
sokat tehát nem kaphatunk az álta
lunk nyújtott néhány pengős előfize
tési díjért, de mindenesetre többel,
ha lapunkkal szerele'tel foglalkozunk,
jóbarátunknak tekintjük, nem resleljíik a fáradságot, ha kérdezni aka
runk valamit, de akkor sem. ha pa
naszunk van vagy' olyan közlendőink,
amiről azt hisszük, hogy a szaktár
cáinkat érdeklik. így nem csak szivvel, hanem mindenre kiterjedő tar
talommal telik meg a lapunk, terje
delemben megnövekedik, mindenki
megtalálja benne azt, ami őt érdekli
és a lapon keresztül a szakma mindéit
egyes tagja komoly tényezőjévé válik
az ország gazdasági közéletének.
Maradok Szerkesztő ur őszinte tisz
telője:
Fischer Hugó.

Eugc Ijc 11H\Lr, kedves Szerkesztő ur, csak nekem, hanem mindenkin k köze
ma a Kádió és \ illamosságról lé van hozzá, mindenkinek, aki e szak
mához tartozik, belőle él, vagy leg
gy ek néhány kritikai megjegyzést.
Kilkán kerül jól szerkesztett ma alább is élni szeretne. Megdöbbenve
gyar szaklap az ember kezébe. Ép’ kell látnom hónapról-hónapra, mily
ezért kettőzött várakozással lessük a erőfeszítést kell kifejteni a fennmara
dás érdekében, holott inkább az olva
»Kádió és \ illamosság
érkezését,.
sóknak kellene minden erejüket megNem diisérelképen mondom, de a
leszileni, hogy a lapból életképes,
tárgyilagosság kedvéért el kell is
hasznos orgánumot csináljanak. És i l
merni, hogy szívvel van szerkesztve
a lap. Mégis, átolvasás után hiányér kapom meg a választ arra a kérdésre,
hogy mi az oka a lap olvasása után
zet marad bennünk, amit a következő
fellépő hiányérzetnek: az, hogy szak
példány sem szüntet meg, hanem in
tárcáink nagyrésze nem tanult még
kább még fokoz.
meg szaklapot olvasni, nem tudja fel
Mi lehet ennek az oka?
ismerni még, hogy a lap a szakma
Ma állandóan olvasunk külföldi
legerősebb védőbástyája, egyben oszszaklapokat, lapérkezéskor mindig az
szekölőka[K>cs gyáros- nagy- és kis
az érzésünk, mintha egy szeretettel
kereskedő között. Ha van valami, ami
'árt jóbarálunk érkezett volna, aki
ért a mai súlyos gazdasági helyzet
ellát jó tanácsokkal, felviíágosit az dacára is érdemes áldozatot hozni, az
aktualitásokról, uj munkára, h ’sznot- a szaklap. V lapért adóit pénz hasznos
liozó u jilások alkalmazására ösztönöz,
befektetés, ami visszatérül az által,
u j árucikkeket ismertet, kérdéseinkre hogy betöltheti azt a szerepet, amire
felvilágosítási ad, minden ügy ütik kel- hivatva van és ez által a szakma
hajunkkal törődik. Igaz, hogy viszont
minden tagjának hasznára van.
az olvasók és hirdetők is törődnek a
Ila külföldi szaklapot veszünk a
lapjukkal, azt a magukénak tekintik
kezünkbe, látjuk, hogy az mily gaz
és a szaklanon keresztül alkotják és dag tárháza a szakembert érdeklő tud
tartják fenn azt a közösséget, ami nivalóknak. Ma, amikor éppen a le
nek a szükségességét már régen fel gyengüli vásárlóképcsség leküzdés • ér
KÜLÖNLEGES AJÁNLAT
ismerték és hasznában részesednek.
viszonteladók és tekercselők részére 1
dekében a lehelő legmagasabb gazda
O'oa— lY % rig zománc szigetelésű AEG.
bizonyos, hogy a Kádió és Vil sági és szakmai felkészültséggel ke l
gyártm. huzal
rendelkezni mindenkinek, aki
ha
lamos ág ('röviden KÉY) is szeletel
0*05-0*5 %,-ig l X selyem szigetelésű
te] 'árt jóbarálunk, aki szerelné. <1;* feljebb jutni most nem is lehel, de
01-0*5 %,-ig 2X
a felszínen akar maradni,
nem tud ja mindazt nyújtani, amit vá- legalább
0*1—3 %,-ig 2X pamut
dynamo t e k e r c s e l ő huzalok inig a
fel kell ismerni azokat a leliel ősege
runk tőle.
készlet tart
kéi, amiket a lap minden olvasója
Azaz, hogy várnék, ha nem ludnók,
a
Kartell
bruttó araiból
számára
jelenthet.
Ne
szégyeljük
be
hogy azért nem elégítheti ki várako40 » engedménnyel
zásunkal, mert ez nincs módjában. És vallani, hogy nem tudunk mindent,
orsó vagy tekercsvételnél.
hogy ez nincs módjában, annak mi
Minden más szigetelt huzalt és szige
FERRO STELLA
magunk vagyunk az okozói, mi mind
telő anyagot, erős és gyenge áramú
szerelési anyagokat a l e g o l c s ó b b
RÁDIÓ ES VILLAMOSSÁGI CIKKEKET
annyian, akiknek valamilyen közük
ár mellett szállítok.
GYÁRTJA: BOROS GYULA
van a laphoz: a gyárosok, mert mint
RE1CH MIKLÓS villamossági és rádió
ÚJPEST, VÖRÖSMARTY U.ylfc
■
egy alkalmatlan szegény rokonnal
nagykereskedés. Budapest, VI. Vilmos
K ÉR JE N KATALÓ G UST. bánnak a lappal a helyett, hogy fel
császár-ut 45. (Nagymező utca sarok.)
ismernék, mily fontos összckölőkapcsol alkot köztük és a viszonteladó
kereskedők között; a nagykeieskedők,
akik nem lát ják meg azokat a szol
Zoltán-u. 6. - Budapest U. - Te). 147-72
gálatokat, amiket ez a nagyszerűen
szerkesztett, de lendületében akadá
R á d ió és s z e r e lé s i an yaq á r a it
lyozott lap a szakmai közösség szá
mára lesz, ill. tehetne; de nem utolsó
sorban a viszonteladó olvasók, akik
nek pedig a legnagyobb érdekük fű
p l. b a k e l i t k ö r t e k a p - /mg%
ződik ahhoz, hogy saját lapjuk erő
c s o l ó k ü l ö n b ö z ő sz ín e k ben
f
södjék, hogy mindig és mindenben
szolgálatukra állhasson.
M é g m i c i ő U m á s h o l v á s á r o l, kerten
Ne vegye rossz néven tőlem, kedves
részletes á r a já nlaté t — m e g f o g
Szerkeszlő U ”, hogy így bel; ártom ma
gam a lap dolgába, amihez látszólag
le p ő d n i á r a i m o lc só voltán,
semmi közöm sincs. L)i» csak látszólag
nincs közöm hozzá, valójában nem

mAROSI PÁL

lén y e g e se n leszállította,
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Síi vendsxerii h á r o m r á c s o s c s ő
\ rádiókészülékek gyorsiramu fej
lődése az utóbbi évek folyamán meg
torpant. 11a végigtekintünk az utolsó
két év uj készülékein, azt látjuk,
hogy a rádiófrekvenciaerösitős ké
szülékek beíveli a már elhanyagolt
szuperkészülékek
lépnek
előtérbe,
azonban a régi 7 9 eső helyett 4—
6 csínéi, amit újításnak nem tekint
hetünk. I jilások csupán a készü
lékbe szerelt hangszinezelszabályozók
és a failingkiküszöbölés.
E kevésszámú újítás is a csőtech
nika fejlődésének köszönhető. A cső
technikusok évről-évix? újabb típuso
kat hoznak a piacra. Úgy látszik, a
W - ik század egyik legnagyobb alko
tása az elektroncső, még sok ismeret
len lehetőséget rejt magában.
Vz uj csövek legtöbbször az eddigi
csövek újabb, javított kiadásait képe
zik. Két egymást követő típus csak
árnyalatokban különbözik egymástól,
mégis egy két-három éves cső sokszor
elavultnak tekinthető. Ily uj, javított,
kiadású csövek reklámjától hangos az
amerikai piac és a közeljövőben mi
is meg fogunk velük közelebbről is
merkedni.
Az árnyékoltrácsu csövek — me
lyek néhány év óta forgalomban van
nak
nem váltották b? teljesen a
hozzá fűzött reményeket. Igaz ugyan,
hogv ezeknek a csöveknek igen magas
erősitési tényezőjük van, mégis az
erősítési tényezőt csak úgy tudnók
teljes mértékben kihasználni, ha az
anó lkört m egfeV ő nagv ellenállással
terhelhetnék. Megfelelő terhelésnek
bizonyultak a rezgőkörök (zárókörös
kapcsolás), azonban ezek váltóáramú
ellenállását csak addig lehetett növe’ni, míg a cső lvel-ő ellenállását meg’
nem közelite't*. Ugyanis ekkor az a
veszély fenyeget, hogy a zárókör cllená’lása egven’ő. vagy nála nagyobb
igva rádiófrekvenciás áram egv tekintélves része a cső belső ellenállásán
keresztül az anórlból visszafolyik a
ka'ód fe’é a cső belsejében.
Ennek a hibának a kiküszöbölésén
dolgoznak már évek óta a csőtechni
kusok. A kutatások két irányban
folynak: Európában igyekeztek a kis
ellenállású rezgőkörökhöz kisebb el
lenállású árnyékolt rácsu csövet ké
szben i. azaz a cső meredekségét fo
kozni és ez irányban kiváló eredmé
nyeket értek el a mai 3 mA/V mere
dekséget a kezdeti 0.6— 0.8 mA/V
meredekséggel szemben, pedig a cső
erősítése a meredekséggel szoros öszszefiiggésben van. Amerikában a kér
dést oly módon akarták megoldani,
hogy a cső belső ellenállását növel
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ték, igv az anódköri terhelést is na
gyobbra méretezhetik, vagyis az erő
sítési tényezőt jobban ki lehet hasz
nálni. Mivel a használatban lévő
pentódák, melyeket végerősítőknek
használunk, igen nagv Ivelső ellen
állásnak, ennek mintájára konstruál
lak tehát olyan háromrácsos csöveket,
melyek belső ellenállása 1.5 Mohm.
Az uj amerikai csövek előnyei,
hogy
1. a réginél nagyobb meredekség
melleit nagy a belső ellenállásuk,
2. a segéd rácsára m egyenletesebb,3. a készülék konstrukciója egy
szerűbb, mivel a .segédrács és az
anód feszültsége azonos lehel,
4. a csőzaj kisebb, mivel megszű
nik a segédrács emissziója. Ugyanis,
amikor a segédrács feszültsége ki
sebb az anód feszültségénél, a segéd
rácsból is kilépnek elektronok és az
anód felé repülnek. Bármily kicsiny
is az elektron látszólagos tömege, az
anódlemezbe ütközve igen kis rezgést
mégis létrehoz. Ez a rezgés termé
szetesen nem ballhaló, de mivel egy
modern, nagy teljesítményű készülék
erősítése sokszor eléri a milliót is, ez
a csekély za j is hallhatóvá válik. Ez
az 11. 11. csőzaj, melyet általában a
behozott moduláció elnyom. Azon
ban a segédrácsból az anód felé re
pülő elektronok nem a moduláció
ütemében ingadoznak, attól függetle
nek, tehát a csőza j zavaró mértékben
hallható lesz.
5- a pentóda egv újfajta hangerő
szabályozásnak nyit utat. Ugyanis, ha
ezt a rádiófrekvenciás erősítő pontó
dái változó erősítésű csőnek képezik
ki, akkor az erősitési tényező változ
tatását oly módon is végrehajthatjuk,
hogy nem a vezérlőrács előfeszültségét változtatjuk, hanem a harmadik
rácsnak adunk kisehh-nagvohh nega
tív töltést. \ vezérlőrács elő feszült
ségének változtatásával a cső akkor
enged meg nagyobb szelektivitást,
amikor a legkisebb az erősítés, vagyis
a helyi adónál, ahol pedig a dolog
természetéből fölvólag nincs szüksé
günk nagy szelektivitásra. Viszont,

mikor lát öli gyenge, állomásokat veszülik, ahol nagy erősítésre van szük
ség, a készülék kevésbé szelekliv és
igv a közeli hullámhossz!! nagyobb
állomások zavarásának vagyunk ki
téve. Viszont, ha a harmadik rácsnak
adunk a kálódhoz képest negatív előfeszüllsége! és az erősitési tényezőt
ily módon változtatjuk, akkor a cső
akkor szelektívebb, amikor az erősí
tési tényezője nagy, tehát a kívánt
célnak sokkal jobban felel meg.
\z uj csövek a készülékek építési
módját is meg fogja változtatni.
Hogy a cső 1500, vagy még ennél
is nagyobb erősítései ki tudjuk hasz
nálni, a zárókört úgy kell méretezni,
hogy annak váltóáramú ellenállása a
lehelő legnagyobb legyen. Ezt oly
módon érjük el, hogy nagyobb önimlukciójti és kisebb kapacitású rez
gőköröket képezünk ki.
.Vz uj csöveket az Egyesült Izzó
normális és változó erősítésű kivitel
ben hozzák forgalomba. Az uj Tmigrani csövek a fejlődés mind kél
irányban
nagy haladási
jelente
nek,
I.
i.
úgy
meredekségük
<3 niA \ !), mint erősitési ténye
zőjük (5000!) meghaladja az ed
dig ismeri összes magas IV. csövek
adatait. Ilyen csővel, ha pl. 500.000
ohm ellenállású rezgőkiirt készilünk
középfrekvenciában ezt el lehel érni)
1000-szeres tényleges erősítés ér
hető el.

Breuer Hugó
te x til b a k e lit a n y a g o k
,,G a n z “ g y á r tm á n y ú

P
■

A D |T
csövek és
“ D ’ ■ lem ezek
csen gő re d u k to ro k

j

Bp.. UH. Hernad-u. 30. Tel. 35-2-97 íj

Fototechnikai özem
F ű tő te s te k r a fz s z e r in t i s : vasaló,
főző, resó, kályha, elektroorvosi. labo
ratóriumi stb. célokra. Kívánt hőfok és
feszültség megadandó.

WACHTEL EMIL
B u d a p est, II., C orvin-tér 6.
T e le fo n

5 7 7 —75.

J a v ítá so k é r t e lk ü ld ö k !

B

■

| akkumulátor és elektrotechn. vállalata :

| Budapest. Ul. Liszt Ferenc-ter 6. sz. j
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N yíreg yh á za é s a cen irá lé
Az elmúlt bélen Nyircgyhúzán járlam, ahol már néhány hónapja üzem
ijén van a ó l/2 kvv-os relé állomás,
melyet közismerten a lehető legsze
rencsétlenebb helyen, közvet’enül a
sáros szélén építettek fel. De ez még
nem volt elég, még ezenkívül az an1enna sugárzását is a sárosra irányí
tották. Aminek követkézlében,
mint
kartársaink panaszolják
nagyon
kevés készülék tudja a helyi adót
szelektálni, ezzel szemben detektoros
készülékek hangszórót visznek.
A relé állomás hatása képen Nyár
egyházán a rádióelőfizetők szaporo
dását mintegy iooo-re teszik. í z 
lel leginkább detektoros készülékek
ben és hullámszürőkl>en van.
Néhány szerelő cég, amelyek eddig
kizárólag szereléssel foglalkoztak, a
relé állomás felállításával kapcsolatos
fellendülést felhasználva, bekapcsoló
dott a rádiókereskedelembe.
Rádióban tehát volt némi kis üzlet,
szerelési munka azonban vagy nincs,
vagy ha van is — nem a kisipar
részére.
A nyíregyházai elektromos centiá’.é
a Trust kezében van és itt. ellentétben
a Trust egyéb te!e])eivel, nem csak
a kereskedelemnek, hanem a khiparnak is konkurenciát csinál.
Nyiregyhá/án e'ekromos háztartási
cikkeket kereskedő nem tud eladni.
Nem Imi a teleppel konkurálni, inéit
nem tud 24 hóra hitelezni. A telep
áramot akar eladni, hogy áramol ad
hasson el, gondoskodnia kell fogyasz
tó eszközökről is. .Meg tudom érteid
hogy hosszú hitelt nyújt, de nem tu
dom megérteni, miért akarja a keres
kedelmet és az ipart megfojtani. Azt
hiszik talán a lelep vezetői, ha a nyír
egyházai kereskedők és kisiparosok
lecsukják holtjaikat, jobb üzh let fog
nak csinálni? Az elektromos keres
kedő, a szerelő egy-egy élő reklámja,
üzletszerzője a centrálénak. A keres
kedő, az iparos meg akar élni és életküzdelmében kénytelen minden áron
\e\öt és megrendelőt szerezni magá
nak és ezáltal fogyasztót a cenlrálénak. Pillanatnyilag talán a telep meg
keresi azt a csekélységet is, amit a
kereskedő és az iparos kere-elt volna,
de \égered mén \ ben rá fog fizetni.
Miért nem dolgozik ug\ a nyíregy
házai telep, mint a Trust többi tele-

Mji.’ Masnii a telop vállal ugyan Hiún
ál, lia hozzáfordulnak, de a munkát
szétosztja a hely hm i iparosok közöli.
Nyíregyházán nemcsak azt a munkát
vállalja a Trusl-lelep, amelyet fel
kínálnak, hanem ügynökökkel kazal
lal, hogy a kisiparosok elől elvehesse
a munkát és ezek az ügynökök —
valószínűleg Komáromi igazgató ur
Indián kívül
- azzal érvelnek: hu

nem maija a telep végzi cl a szerelési,
akkor az áram bekapcsolásánál n:’liéz~
séget fognál; okozni.
I'elh ivóm ezúton az ügynökök viszszaélésére az igen tisztelt igazgató ur
figyelmét. Ezen a tisztességtelen ver
sembe ütköző cselekményekről bizo
nyára nem tud az igazgató ur, - de
arról, hogy a kisipar által végzett sze
relő munkálatok felülvizsgálata lejé
ben olyan magas dijakat szednek,
inelv a kisipart verseny kép leien né te
szi, bizonyára 1ud.
felülvizsgálatra szükség van, azt el
ismerem, de akkor a telep állal vég
zett szerelések felülvizsgálatára is
szükség van. Ila a telep vizsgálja fe
lül a szereléseket, akkor nem szerel
het, mert lehetetlen az, hogy a kon
kurens elfogulatlan legyen, ezt nem
is lehel kívánni.
Ezek a kinövések fogják kikény
szeríteni a kormánytól a szerelőipar
által é\ck óta sürgetett rendelőid,
mely tekintet nélkül a szerzett jo
gokra az összes telepeket el fogja til
tani szekunder szerelések vállalásától.

Reich L ijos.

Rádiótechnika
2— Kauser János könyve —
A magyar rádiószakirodalom menynviségileg szegény, de minőségileg a
legelsők közölt foglal helyet. Nép
szerű szakkönyvekben néhány olyan
kiváló jeleni meg a magyar könyv
piacon, melyeknek áttekinthetőségben,
könnyed stílusban és mégis teljes
rendszerességben párját a legnagyobb
irodalmakban sem találjuk.

A H Műanyagipar és Présizei
un. Erzséöet-körut 24. Tel.: 376-06

7
Ezek közé a kivételes könyvek közé
tartozik kauser János oki. gépész
mérnök, a Magy. kir. áll. Mechanikai
és Klekromosipai i Szakiskola tanára:
líádiolcchniliájánilc második kiadása.
Ezt a könyvet mindenki, akinek
némi fizikai előismeretei vannak ha
szonnal forgathatja. A könyv a szerző
előadási anyagát öleli fel, tehát annyit
ölei fel magában, amennyit egy' rádióműszerésznek tudnia kell. .V könyv
azonban többet is nyújt azok számára,
akik jobban érdeklődi íek a rádiótech
nika iránt: útmutatással a szakiroda
lomban.
\ könyv megszerezhető a szerzőnél:
Kauser János, NIII.. Tavaszmező-u.
1 5. Ára 6.60 pengő.

A jövő e le k tr o n c sö v e i
Lapunk más helyén ismertettük a
rövidesen piacra kerülő uj tipusu
Tungsram rádió frekvencia ei ősitő
peulódát. Az Egyesült izzó ezen ki
vid még több egészen uj elveken fel
épülő csövet készít elő. Ezek az uj
csövek a készülékek teljesítményét ed
dig el nem képzelt mértékben fogják
megnövelni. Hogy az uj csövek tel
jesítő képességét kihasználhassuk az
uj készülékek konstrukciójának is
meg kell változnia; a régi készüléke
ket át kell építeni. V rádiókereskedő
nek uj kereseti lehetőséget nyújt, ha
vevőjét kellőképen fel tudja világosí
tani.
Minden konstruktőrnek, minden rá
diókereskedőnek érdeke, hogv az uj
elveket megismerje.
Kartársainknak és alak almazott ók
nak alka Imát óhajtunk nyú jt mi, hogy
ezekkel az újdonságokkal közelebbről
megismerkedhessék, o végből Forbáth
László, május 8-kán este 7 órakor
Egyesületünk rendezésélven előadást
tart erről a témáról a Tungsram pa
lota nagytermében (Eötvös-u. 11.).
\ idéki kartácsainknak, kik a Nem
zetközi Aásá r alkalmából felutaz
nak a fővárosiba ajánljuk, osszák l>e
úgy idejüket, hogy ezt a rendkívül
fontos előadást meghallgathassák.

ROLLER

bronzcsillárgyár

Telefon :

Budapest. DoDozi-u. 15.

j . 31 -3 -3 7

19 3 2 . é v i uj m o d e lle k . — T ö m e g c ik k e k . — N ik k c le z é s e k .
B é r m u n k a . H a s z n á lt c s illá r o k á t a la k ít á s a , fe lu j itá s a az összes

galván színekben, ezüst, arany vagy bármely „Duco“ festékdiszitéssel.

Mindennemű elektromos
ffllifllAl
és rádió
c i k k e k U a n u lllU U l
B é r m u n k á t is v á l l a l u n k
Cikkeink minősége és áraink minden gyárt
mánnyal felveszik a versenyt

HA 1)10 ÉS
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Egyesületi közlemények
T agű iésü n k
\ kei cske le.'e.migy i niiiiis/lé. ium ;i
Ihulajiesli Kereskedelmi és Jparkaniara utján lekiildle Egyesületünknek
a vasfázisadóiól szóló renddel len ezelel vélemén vadás véget I. L rendelelleivezel. valamint, több vidéki ipartesliilel és Kamara átirata kövelkezlébeu az izzólámpák rabattja és fo
gyasztási adójának ügyében állást
óhajtottunk lbgluini. Így í. hó 13-ára
laggyülést ])i\Imik össze, melyen az
összes gyárak és a pt»la képviseltették
masukat.
\/ ülésen Ka I l ka Károly elnökölt.
A n ag y adó
\ nagy adó iizeinbehelyezése kérdé
sének Földes Sámuel mérnök volt az
e Kiadója.
\ bizonylalanság egy olyan hálrállató momentuma az. egészséges üzleti
éleinek, hogy még egy kellemetlen
bizonyosságtól *e.:n várható nagyobb
visszaesés a eladásban.
Kezdte elő
adását Földes mérnök, majd kimu
tatta azokat a hatalmas károkat, me
lyeket a rádiói pár és kereskedelem
mel együtt a kincstár is szenved, ha
nem helyezik még ősz elölt üzembe a
nagy adót.
\zulán előterjesztette határozati ja
vaslatát, mely szerint egy néhány tag
ból álló küldöttség:
1. az adóállomást épilő Standard
gyárnál s/erezze.i be pontos infonnáeiól a nagy adó iizenibe!telyezésének
akadályairól,
2. a szerzett információ alapján
keresse lel a rádiógyárakat é> hívják
fel akciónkhoz való csatlakozásra,
3. keresne lel a po>la vezetőit és az
érdekelt minisztereket, hogy a nagy
adó üzembe helyezése óljából hárítsa
nak el minden akadály t.
A fázis adó
Iárgysorozatunk második pontja a
fázis adó terve volt. Az anyagot Pa
laki László dr. Egyesületünk ügyésze
terjesztette elő:
\ rendelet életbelépte után az elek
tromos kereskedő csaknem minden
áruja fázisadé) alá esik. igy nem kell
forgalmi adót lerónia.
\ tervezel szerint a forg. adó váll>ágot a jegy/ékbe felvett üzemek ró
ják le. a kereskedelmet a készlet után
fizetendő válság sújtja.
\ jegyzékbe felvett iparosok nem
fizetnek a készle! után fázis adói, a
jegyzékbe lel nem vett kisiparosok
csak abban az esetben, ha adóköteles

raktári készletük beszerzési ára a 200
pengőt meghalad ja. A kereskedő min
den körülmények közöli tartozik a
készlelvállságol megfizetni a később
megállapítandó kulcs szerint.
V kereskedő és az iparos köteles a
rendeletben megjelölt napon zárás
után összeírni fajonként az áru tétele
ket, valamint azok összesitel! beszer
zési árát és azt 8 napon belül köteles
az illetékes kerületi forgalmi adó
osztályhoz belerjeszteni. Az iparos,
amennyiben raktárkészlete nem éri el
a 200 P-l, ezt a tény t is köteles be
jelenteni.
Az áru értékelése a beszerzési ár,
ha azonban valamely oknál fogva pl.
avult típus) a valószínű eladási ár a
beszerzési árnál alacsonyabb lenne,
úgy az eladási ár tüntetendő fel. de
ez esetben indokolni kell az alacso
nyabb eladási árat.
A bejelentést mindenkor az áru tu
lajdonosa tartozik eszközölni, tehát
bizományi árunál nem a bizományos
kereskedő, hanem a megbízó gyár.
Ila azonban a megbízó külföldi cég,
akkor a bizományos köteles a beje
lentést megtenni és az adót lefizetni.
Olyan cégeknél, ahol a készlet fel
vétele nehézségekbe ütközik, külön ké
relemre a készlelvállságol a | énzügyigaziratóság
becsléssel állapíthatja
meg, ezt azonban a rendelet megje
lenése után 3 nap alatt kell kérni.
Yzok a cégek, amelyek eddig áta
lányban fizették az adót, a rendelet
éleibe lépte után még négy hónapig
kötelesek az átalányt fizetni é' azután
forgalmi adójukat törlik, vagy ha
tartanak olyan árut, mely forgalmi
adó alá esik szalmiák>ó. lakkik stbA
csökkentik átalányukat.
Kisiparosok ezután forgalmi adót
egyáltalában nem fizetnek.
bizományosok a bizományi dij ele
jéig fizetnek forgalmi adói.
\ mi szakmánkban, akik még tar
tanak olyan árut, mely általános for
galmi adó köteles, kérhetik az adó
átalány
megállapításit és ezáltal
komplikált könyveléstől és ellenőrzés
től szabadulnak meg.
Érdekes, hogy a rendelet felhívja
a végrehajtó közegeket az iparenge
dély nélküli, tisztességtelen versenvl
folytató üzemek kikutatására.
Majd előterjesztette Pál «ki dr. ha
tározati javaslatát, mely szerint:
1. a fázisadó életbelépése megsür
getendő,
2. a kulcsol mérsékelje a pénzügy
miniszter, nehogy áremelkedés áll
jon éléi.

3. különösen mérsékeljék az. izzó
lámpák és elektroncsövek láziskiilcsíl, mivel ezeket időközben fogyasz
tási. adóval sujtollák,
4. a készletváIság belizelésére intézménvesen adjon a pénzügyminiszter
24 havi részlel fizetési engedélyt'.
A rabatt
Miulán a határozati javaslatot el
fogadták, a beteg fazekas József be
ívelt, Kaffka Károly előterjesztését
titkárunk Mechncr Zzigmond ol
vasta fel.
Előadásában kifejtette, hogy a most
bevezetett fogyasztási póladó összege
számos esetijei! nagyobb, mini az adó
fizető cég egy évi jövedelme. Ezek
az adók nem fognak a kincstárnak
jövedelmet hozni, különösen áll ez a
rádiócsövek adójára. Tudvalevő, hogy
a csőadó bevezetése óla nemcsak a
csőfogyaszlás csökkeni nagy mérték
beli, hanem a készülékeladás is meg
bénult.
Ismertette a legutóbbi taggyűlésünk
óla a fogyasztási adók sérelmeinek
orvoslása ügyében történtekéi. Elmon
dotta, hogy az annak idején kapott
konkrét Ígéreteket sem hajtották
végre.
Megígérték, hogy az adót csökken
teni fogják, hogy az elavult, és (Mik
ként értékül, annak idején zárolt izzó
lámpákat és csöveket a zár alól való
feloldás mellell mentesíteni fogják az
adó alól.
Megígérték, hogy a gyári hibás
árul adómentesen lehet majd cserélni.
Megígérték, hogy a kisizzók adóját
lényegesen csökkentik, a zseblámpaizzókat mentesítik az adó alól.
Javaslata szerint:
1. az összes érdekeltek képviselőiből
álló bizottság kérje meg a pénzügy
minisztert, hogy a fogyasztási adók
végrehajtási ulasitásál a legrövidebb
időn belül adja ki.
2. a gyáraknál járjon el abban az
irányiján, hogy úgy a fogyasztási
adót, mint a fázis adót tudják he az
újonnan megállapítandó árba,*
3. kérjen a bizottság a gyáraktól
megfelelő rabattot, az árengedményskála megfelelő rendezését,
4. kivételes, vagy burkolt engedmé
nyeket szüntessék meg,
5. kérje meg a gyárakat arra, hogy
az arakat semmiféle formában ne
emeljék.
A határozati javaslathoz (öblén
szóltak hozzá, llacsinszky Iván dr. az
* Lapzártakor már a gyárak ezen ké
résünket teljesítették is.
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L"\esült Izzó föliszliis.vűjo
n 'ében íhsjelen le lt«, hogy a/ izzóiúmIiákra vonatkozó kiváiiságukiii tcljrsileni fogják, ami ni a fázisadó élet
be lép.
Ezután a határozati javaslatokat
egy hangiam cl fogadták.
A fázisadó belföldi kulcsa
Elektrotechnikai szigetelő és sze
relő anyagok
réz, nikkel, alumínium rudak,
drótok, lemezek
rézcső
ciiikrud
káliéi páncélozva is
ólom páncéllal
csillárok fémalkati észei
elektromotorok,
generáló, ok,
transzformátorok
porszi\ók, ke fclögépek. dina
mós kerékpárláni[ a
villamos főző, fülő. melegítők
rádió és alkatrészei
izzólámpák, audioncsövek
elek romos csengők, nagyol Ihalló készülékek
Rergman csövek és tartozékai
ellenállások 250 g-nál nagyobi)
súlyban
250 g-nál kisebb súlyban
akk umuláloiok és lemezek
galvánelemek
villamos szén
gramofon és gram. lemezek

7 o/0
150/0
10 0/0
70/0
10 %
30/0
40/0

lőm vagy írásban, bog) a próbára
adott és az előző bejelent sheii már
eladottnak jelzett készülékei a felek
től visszavették, mert a g\árvállalat
nem hagyta jóvá a részletüzletet.
Természete', hogy e második beje
lentésnek csak a legritkább esetlen
és csak akkor volna helye, ha vala
mely kivételes ok miat t a próba fel
szerelésre előirt 14 napon belül nem
lehetne a gyár jóváhagyását megsze
rezni.
V budapesti posta igazgató-ágot egy
idejűleg felhív lám, hogy hivatalait a
fentiek értelmében utasítsa. Szívesked
jék az Egyesület tagjait is a fenti
elhatározásomról értesíteni.

3 00

Felhívás a blokkondenzátor gyártókhoz

70 0
300
4°;o
700

Április 5-ikén tartott választmányi
ülésünk utasítására nyomatékosan fel
kérem az igen tisztelt blokkondenzálor gyártó cégeket, hogy
gyári Hiányaikon ne csak a próba-

70/0
io°,o

feszültségei, hanem a vizsgáló
áram minőségét is megjelölni szí
veskedjenek.

3 °/o
5°u
4 00
70/0
30/0
70/0

Felkérem a kartársakal, a raktáru
kon lévő akár cm-es, akár mikrofarádos kondenzátorokat, amennyiben
azokon vizsgálati feszültség jelezve
van, de a gyártó cég nem jelezte,
hogy egyen, vagy váltóárammal tör
tén t-e a vizsgálat

Postai bejelentések
Meírtőrlént eset. Egy fővárosi ke
reskedő bemutatásra küld egy készü
lékei; Im»jelenti a postán, a fél még
aznap aláirja a kő Levelei, szintén be
jelenti. A gyár másnap értesíti a ke
reskedőt, hogy az üzletet nem hagyja
jóvá. Visszakapja a készüléket.
Eddig minden rendl>on van. A p< s!a
.nos! felszólítja a vevőt, hogy fizessen
elő a rádióra, a fél
nem lévén
rádiója — nem hajlandó. Feljelentés,
Ítélet.
Egyesületünk panaszt emel.
A posta válasza:
»Ha tehát Földes a készülék eladá
sát nem mint végleges dolgot jelen
tette volna be, vagy pedig a készülék
megtartására
vonatkozó bejelentés
megléteiével a gyár jóváhagyásáig, il
letőleg a megengedett 14 napig várt
volna, a Pechlnét a hivatal nem jelen
tette volna lek
Vz Egyesületüknek azt a kérelmét,
hogy hasonló félreértések elkerülése
cél jából rendeljem el, hogy a próbára
felszerelt készülékek visszaadáséi ól
minden cselben maguk az érdekelt
hivatalok szerezzenek távbeszélőn é. tesülésl, nem tartom elfogadhatónak.
Legcélszerűbb volna, ha az érdekelt
cégek maguk jelentenék Ive távbeszé

a lehelő legrövidebb időn belül
küldjék visszfi a gyárhoz, ezen
hiány pótlása céljából.
[ gyanis, el terjedtebb szokás váltó
árammal vizsgálni, mint egyenáram
mal és igy megtörténhetik, hogy a
vevő az áram minőségének jelzése
nélkül abban a Íriszemben él, hogy
a vizsgálat váltóárammal történt.
Azok ellen a karláisak ellen, akiknél
1933. június 1. uláin olyan biok -

kondenzátorokat találunk, ame
lyeken a vizsgálati feszültség
meg van adva, de a vizsgáló

9
áram minőség' nem
hivatko
zott választmányi határozat értel
mében a peres eljárási haladéi, l i
báiul megindillalom.
Kaf f ka Károly s. k.
ü. v. elnök.

Fázis adót fizetnek:
AEG, \sl ra kábel, Asl ra rádió,
Ariadne kábelgyár, Balogh Ferenc,
Blau és Lukács, Koros Gyula. Fóliák
Ferenc csillárgyár, Egyesült Izzó.
Elektra csillár, Elektromos mérőmű
szerek gyára, Fka, Ericcson. Ernátvilcli, l’urkasvölgyi, Fehér Ferenc,
Telten és Guillaume, Fólhy és fsa.
(ianz, Gárdos Béla, (iráber és fsa.
II Sz., Jielinicii Dezső. Kieseid és
fsa, Hoppé ke, Iris, Isola, kábel
gyár, ketlner Testvérek, Kissling Ru
dolf, k rammer József, k risztéi Ká
lin!, Kulcsár Sándor, La 11b Eipói
Löebenslein L., Brovvn-Boveri. Eíekthermax, Elektrómüvek,
SieniensKeiniger, Siemens-Halske, SiemensScbuckerl, Magyar Wolfram, Marx
és Móréi, .Meteor, Mikrofarad, \11iIJer László, Pála és fsa. Prerovszky
László, Spitz Simon. Standard. Szalx»
és Mátét*fy, Szalkay Kóla. TKT. t u
dor, Vatea, Walt.
Modern elektroncsövek

Dcutsch Károly oki. géj észméi nők.
Philips-Vatea mérnöke f. hó 19-én
Egyemlelünk rendezésében fenn ti cimen rendkívül érdekes előadást tartóit
az Országbáz kávébáz különtermében.
Deulsch mérnök előadása keretében
nemcsak a modern elektroncsövek
szerkezeti felépítését, hanem vetített
képek kíséretében annak történelmi
kifejlődéséi is ismertette.
Az előadás anyagát részletesen la
punk májusi számában fogjuk ismer
tetni. Itt említjük meg, hogy Deuts.h
mérnök előadását május 2-ikán 6
órakor az Elektrole hnikai Egyesük tben (V., Honvéd-u. 22.) megismétli.

G va m o fo n szem le
A fázis adó
A Magyar Gramofon Kereskedők
Országos Egyesülete március 24-én
megtartott választmányi ülésén a tit
kári jelentés lelárgvaíása után beha
tóan foglalkozott a pénzügyminisz
térium vasfázis tervezetének a gramo
fon szakmát érdeklő részével.
Alberly űgyv. alelnök röviden ismertelte a kamara állal hozzászólás
céljából megküldött t*rve/.clcl, rámu
tatott annak egyes olyan pontjaira,
amelyeknek törvényerőre emelkedése
a szakmára nézve súlyos következmé

nyekkel járna. Indítványára egy sző
kébb körű bizottságot küldött ki a vá
lasztmány, hogy a tervezetet, többek
hozzászólása alapján kialakult szem|tonlokat figyelembe véve, alaposan
megtárgyal ja.
A bizottság Liebner József elnök,
Sternberg, Greiner és (ieiger titkár
urakból alakittatott meg. Ezen bi
zottság a választmánytól kapott fel
adatának már meg is felelt, a terve
zetet, melyet alapos tárgyalás alá veti
és a szakma érdekeit kifejezésre jut
tató iráslwdi véleményét az OMKE tá
mogatásával eljuttatta a kamarához.

ilADló
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Lemez újdonságok
Dénes Testv. rt. VI. Teréz-krt*26 :
POLYDOR-LEMKZEK.
T. 41.007. Jaj, Isteniem , lavaszsza l . . . <; (Slovv-fox.) Ciarav Imre.
könnyed, fülbemászó melódiáju
slow-fo\. Hangszerelése, előadása si
kerül I. lánc- és szórakoztató lemez
nek egyaránt alkalmas. (Magyar ref
rén.)
Gondolt-e már arra? a (Tangó.)
I)ar\a \- k enessey.
Színes hangszerelésül, szójáén elő
adón tangó. Szép hangú énekes szólal latja meg a refraint. Jó lánc- és
szórakozlaló lemez. (Magyar refrain.)
I . 41.006. A. »//o/ az a dal? k e 
ringő a »kadélszerelem« cinni ojierel11>ől. Békefly-Szilágyi-Gyöngy. Bo
ly dór lánczenekar.
A már igen népszerűvé vált kerin
gő! kitűnő előadásban nyújtja a Polydor zenekar. Széji az énekszóié is. Ke
lendőségre számithal. (Magyar szőv«g-)
Kislány.
Tangó a >kadétszere
lem című operettből.
Az ismeri és méltán népszerű szám
nak ebben az előadásában az egyes
szólóhangszerek, az ének és a zene
kar váltakozva és szellemesen juhiak
érvényre. Hangulatos tangó, mind nkinek ajánlható. (Magyar szöveg.)
27.282. »í ngarische l olksliedcr
und (iesangc. Gyenes Lily.
A kiváló zenekar kulturáltan, nívó
sán cigányos előadásában a legszebb
régi magyar nótákat halljuk. Ha az
Isten nem egymásnak teremtett cinifi
lemezen e dal után három csárdás
következik, amit temjieramenliimmnl,
lendülettel ad elő a zenekar.
»/)rei alté ungarisehe 1 olkslieder.
Hangulatosan, stílusosan szólalnak
meg a magyar dalok; a zenekar be
bizonyítja, mennyire nívósat és mű
vészit lehet a magyar zene olőadá>á<
val produkálni.
24.992. »llja spielt.« Russisclio
Fanlasie. Ilja Livschakoff Künstler
( )rchester.
A bús, borongó* orosz muzsika
minden finomságát éjipen olyan tö
kéletesen hozza ki a zenekar, mint a
túlfűtött temjieramcnlumu részleteket.
Az előadás valóban művészi. A hege
dűs kulturált, igazi művész, szint »
aiszi a zenekart, de az egész együttes

Wattó rádió
B u d apest
VIII. N é p sz in h á z -u . 21.
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kiváló. Sok ismerős motivumniíd ta
lálkozunk a darabban. ( \olga«. »Ej
uclmem stb.) Éhezetas zeneértők,
és zenekedvelők részére egyaránt az
Orosz Tanlázia, mely a lemez mindkét
oldalát elfoglalja.
90.169. y>Loreley. Lie I. (Silcher.)
Ich weiss nicht was soll eshedeulen.)
Fnekli lleinrich Scldusnus, a berlini
Staalsojer zenekarának kíséretével.
A német zeneköltészet egyik legis
mertebb és a komoly darabok közölt
nálunk is a legnépszerűbbek közé tar
tozó dalát a világhírű énekes nemes
kultúrával adja elő. (Német szöveg.)
A lemez másik oldalán lévő ismert
német induló Scldusnus érvesen csengő
hangján magával ragadó élmény.
24.818. v>Marching Along Togeher.
Marsch. Jack Nyílon
Egyike a legsikerültebb számoknak.
A jiattogó ritmusú darab főmolivumát először a zenekar előadásában
halljuk, majd férfi énekszóló veszi
ál, helyenként kóruskisérettel, az
után jazz énekesnő szólaltatja meg,
végül megint a zenekar. Mindvégig
érdekes és élvezetes. Sikerre számi Ihal. (Angol szöveg.)
»S/ic Was Only Someb e,dy s Daughther. Marsch. Jack Hylton.
szerűen feléjiilelt darab. A szóló és a
kar váltakozva énekel, mintegy felei
gei ve egymásnak, söl tréfás prózát is
hallunk, ami rendkívül groteszk jelle
get ad a különben is vidám számnak.
A hangfelvétel tis-ti. (Angol szöveg.)
24.767. »Song o f llappiness .<
(Foxlrott.) Változatos, színes, temjieramenl uniós, nagyszerűen
elő
állott foxlrott. Az ének és az egyes
hangszerek, a saxofon, zongora stb.
külön is érvényesülnek, majd a Jack
Nyílon zenekarának nagyon mulatsá
gos reped t fa zéksze ni hangjáról is
mert zongoristája tetőzi be a groteszk,
vidám, igen ritmikus darabol. 1

y>Mit dem Peng und dem Rudibum. : (Oneslej).) Jack Nyílon.
Ritmusban, előadásban ez sem ma
rad az előbb említett darab mögött.
Tibiién a dolinák és a saxo fonnak van
érdekes szerejie. Jó szórakoztató lemez
és lánclemeznek
mint minden Jack
Nyílon szám
kiválóan alkalmas.
24.465.
Jusl Friends.« (FoxIrotl.) (Klenncr-I.evvis. i Jack Nyitón
Hizonviték arra, hogy a jazz-.ene

1933 április hó
é» jaz.z-zcnekar is tud komoly érte
lemben értékes produkciói nyújtani,
k ö un \e: lsége, fi nőm sága. in vencióz 1is,
hatásos hangszerelése és melodikus,
hangulatos előadása révén nemcsak
lám lemeznek, hanem szórakoztatásra
is alkalmas. (Angol szöveg.)
H ome.i
(Foxlrott.)
(SlcedenClarksen.) Jack Nyitón and his Roys.
A lemeznek erre az oldalára is ér
vényesek a mondottak. Sikerre szá
miihat még azok között is, akik a
jazzt nem különösképen szerelik.
RRUNSW ICk LEMEZEK.
A. 9299. »D óim \maiig The Sheltering Pulms. Biokman-Oiman. Vocal Trió wilb Orchester. The Rosvvell
Sislers. Arc. by the Dorsey Brothers..
A jazz eredeti néger tradíciói jut
nak érvényre a darabban és az elő
adásban is, főleg egyes részleteinél,
ahol ennek a népzenének fájdalmas,
panaszkodó hangja szólal meg, hogy
azután hirtelen helyt adjon teljesen
ellenkező, vad lem pera ment unni mo
tívumoknak.
/

We Jusl Couldn't Say Good-Byc.e
Woods. The Bosvvell Sislers. Acc. by
the Dorsey Brothers.
Jellege ugyanaz, mint a másik ol
dalnak. Végig \ocal chorussal.
\. 9331. »Swing Low.« (Jen kin.sEllinglon.) Duke Ellington and his
famous Orcheslra.
Élénk ritmusú foxlrott, eleven zenei
sziliekkel, jó előadásban. Hangszere
lése
amely főleg a fúvós hangsze
rekre van építve
ötletes, fordu
latos.
St'irs. (Parker.) Duke Ellington
and his famous Orcheslra. \oral
Chorus by Ray Mitchell.
Érdekessége a számnak, hogy ez a
lassú tempójú foxlrott keleties motí
vumokon éjiül lel és ezáltal különös
zamatot kaji a darab. (Angol szöveg.)

Uj cím
Fischer Hugó en gros kei'eskodö
üzlethelyiségét, VI., Dessevvffy-u. 47.
alá helyezte ál. Uj telefonja: 117-7 1.
Cm blokkok 20—50.000-ig
15000 V-ra vizsgálva.
4 polusu hangszóró szer
kezetek.
Többsarku átkajvesotók.

Sántha Testvéren, vili. Uisy imre-u 7
'Telefon 37-3-94.

Dynamikus hangszórók, perm anens dynam ikus, hálózati transz
formátorok, fojtó tekercsek, villanygramofonok egyen- és
váltóáram ra, huzal ellenállások a legolcsóbben beszerezhetők.

1933. április hó
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Újdonságok
OStar EG 100 magasvoltu, egyfázisú egyenirányító cső.

Teljesitmény max. 100 mÁ. egyenirányitott áram.
Ostar KG 40 ugyanaz, de feszültségkétszerező. Teljesitmény
max. 40 mA. egyenirányitott áram. Kapható 110—220 V
hálózati feszültségekre.
Futtahv Árpád VI. Gróf Zichy Jenö-u. 19. Telefon 170—24.

Norris-Oíuasúlámpa modern, elegáns alak,

teljesen bakelitből, minden színben kapható,
érintésbiztos. Kőrtekapcsolóval és villás
dugóval. Törv. védve.
ffhgyar llorrís lYluuek vi. ó ucca 14.
Telefon 170—35.

10 ampéres Ipari dugO bakelitből la kivitel.

ELBE elektro-radiö uezerkepuiseletek
Budapest, V. Báthory-u. 5. Telefon 293—06.

NorriS-HUllámSZÜrö szigetelő házban, fixdielektromos forgóval, a zavaró állomás biztos
kiküszöbölésére. Rendeléskor a zavaró állomás
megadandó. Meredek rezonancia görbével.
Törv. védve.
Magyar Norris lYluuek vi., ó-ucca 14.
Telefon 170 -35.

3 leágazási! bakelit anteiUiapOtlÚ egyúttal világításra
is alkalmas.

ELBE elektro-rádío uezerKepviseletek
Budapest, V. Báthory-u. 5. Telefon 293—06.

norriS-Lumek Skala 1 : 19 frikciós át
tételű mutatóval mely a teljes, látható,
átvilágított skála előtt mozog. Galvani
zált fémablakkal, a legmodernebb ki
vitelben. Törv. védve.
magyar Norris lYluuek
VI. Ó-ucca 14. Telefon 170—35.

„Dea“ szelektáló készülék, bármely zavaró állomás, kiküszö
bölésére, áthallás és hangerő csökkenés nélkül.
Főelárusitó: Uumansky Ágoston V., József-tér 8.
Telefon 805—91.

norris-Liiiput 2-j-i trafó minden primer feszültségre
készül. Szekunder: 1X300 V 18 mA, 2 x 2 V 15 A,
1X4 VO-8 A
magyar norris muueK vi„ ó-ucca u .
Telefon 170-35.

Alizon 2gl a legszelektivebb kétcsöves modern
egyenéramu hálózati rádió. Antenna nélkül is tel
jes hangerő. Kizárólag egygombbal hangolható.
Gyártja : FUChS ROöert oki. g. mérnök elektr.
vállalata. IV. Irányi-u. 13. Tel. 862-49.

AlUlayS Fig. 50 nagy olnnikus ellen
állás 2 watt terhelésre 1000 ohmtól
20 MíJ-ig
Engel Karoly, VI. Vörösmarty-u. 16.

megelégedett vevőt
csak tiszta hangú készülékek eladásával
szerezhet.

ar e k o r d
és a

DIADAL
kristálytiszta hangját egy készülék
sem múlja felül.

GVARTJA

SIEMENS & HALSKE R. T.

w ia g yaro rsz Agi gv Ara

B udapest, VI., N agym ező-u cca 4. szám .
Felelős szerkesztő és kiadó: Bíró Károly

Neuwald Illés Utódai könyvnyomda, Budapest, Ullői-ut 48.

