
B UD A P E ST 1934. MÁRCIUS HO.

RÁDIÓ ÉS VILLAMOSSÁG
A RADiÓ-UILLAlYIOSSÁGI kereskedők és kisiparosok  országos esvesülete hiuatalos lapja

MEGJELENIK MINDEN HÓ 10-én.

Az Egyesület tagjai díjmentesen KapjaK
E lő fize tés i dij egy  év re  : P en g ő  4- — 
K ülfö ld re  .......................... D o llár 1.—

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

SZERKESZTŐ : 
KAFFKA KÁROLY

SZERKESZTI:
BÍRÓ k á r o l y

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, V., Lipót-körut 1.

TELEFON 226-40.

Pusztulni nagyjait a magyar tőKét
(B) Versenyképes uj iparág kifejlődésének két elen

gedhetetlen alapfeltétele van: a szükséges nyersanyagok, 
félgyártmányok olcsó, biztos és gyors beszerezlie tősége és 
állandó fogyasztói,‘ó:ónséif, mely a kész gyárt mám okát 
legaláld) olyan mennyiségben veszi fel, hogy azok terme
lése még nem jár ráfizetéssel.

Minden nemzetnek érdeke, hogy úgy mezőgazdasági, 
mini i/iari termékeikkel el tudja látni önmagát. Kz az ér
dek azonban es d: addig valódi, nem látszólagos ér
dek m ig  a szóban forgó cikkek termelése rentábilis, 
amíg a belföldön termeli áru nem lényegesen drágább a 
külföldinél. \ belföldi é̂ s a külföldi származású áru kö- 
zölli árkülönbségei xámokkal egyenlítik ki. \z így kalku 
Iáit vámok egészséges, meggy ökeresedelt iparágaknál az 
áru forgalmi értékének alig néhány százalékára rúghatnak.

Minden államnak egyúttal érdeke az Ls, bogy más 
nemzelekel lásson el téri ne! vén veivel. L végből export- 
kedvezményeket — prémium, fuvardíjkedvezmény slb. 
nyújt termelőinek.

így előfordul, hogy az exportáló ország e.rportk al- 
vecméti veinek összege megholtul ja  a: importálói állam 
vámtételének nagyságái. Kkkor a belföldi l-rmeló verseny- 
képtelenné ivílik. \ termelő vállalatba fektetett lóke elér
ték teleiíedik, elpusztul. — a nemzeti vagyon ezáltal csől,- 
ken. állam feladata a nemzeti vagyon esőikkénesének 
m ind ái áron való meg dzadályozás i •Imcletb ui. Lassúk, 
mi történik a gyakorlatban.

Vz 1929-l>en \  meri kából kiindul! világ\álság kö\el- 
kezn lén veként 1931. július 13-ikán megjeleni a bank- 
zárlat összes következményeivel. \ balárok csiknetn her
metikusan elzárullak a külföldi termékek dől. Olyan 
árukban, amelyek nagy százalékban külföldi eredeliiek 
voltak, csakbamar hiány mutatkozott. \r»ihiány őseién 
meglévői indiaiatok kapaciiiísukal bővítettek, a j ip Húgu
kat I:apesoltak üzletkörökbe, egészen ni indiaiatok léte
sültek. Kzek az uj alakulások legalább is a mi szak
mánkban egyes esetekben aránylag nagy lök ebe fok M e
sékkel járlak. \z óvatosabbak az invesztálási ik elöli ér
deklődlek a kéreskedelmi mimszlérium illetékes osztályá- 
nál, vájjon érdemesnek tartják-e az uj vállalatot eletre- 
hivui, kapnak-e megfelelő védelmei, támogatási az 
államtól. Tudomásunk szerint kaptok . . .  iger/,t-,t. Kap
lak még némi tám ogatást,., eleinte. Nyersanyagra köny- 
nyebben adlak devizát, mini készárura. V megalakult uj

vállalatok védelmére a liehozatali vámokat többó-kevésbé 
felemelték.

így ezek egy része agy látszott, fel tudja venni a 
\ersenyl a külföldről még mindig beszivárgó áruval. Még 
behozatali tilalmai Ls adtak ki utólagosan olyan árukra, 
amelyek gyártására \alamelyik cég berendezkedett. Ilyen 
körülmények közölt az uj vállalatok rentábilisan tudtak 
termelni.

Ma munkálkodásuk néhány évig zavartalan maradt 
volna, ha néhány évi gyártási tapasztalat alapján racio- 
nálisahlxin, olcsóbban tudtak volna termelni úgy a hatá
rok megnyitása esetén is fel tudták volna venni a versenyt 
a külföldi áruval
• l nemzetközi helyzet megváltozása alkalmat adott a 

korín'hívnak klir in gi 11 egál lapodéis ok és u j kereskedelmi 
szerződései, megkötésére. Mindenki örömmel üdvözölte 
tart dmnra való fel,intet nélkül ezeket a lényeket, — mint 
egy-egv kis lépést a normális viszonyok felé.

\z uj kereskedelmi szerződések megkövetelik a be- 
bozoll áru származásának igazolását, ami a belföldi ipar 
xédelme szempont jából lényeges. Kíőfordulhat ugyanis, 
mint ahogy érlesülésünk szerint elő is fordult, hogy oly 
más állam területén t aane't áru mellyel esetleg szer
ződéses \ iszony Imii sem \ ágúink kunill az uj szerződés 
aluliján esetleg vámkedvezménnyel az országba. \ szár
mazási bizony iIvány nem elég védelem, nm ei a legújabb 
tapasztalatok szerint \oltak olyan esetek is, mikor a csak
nem teljesen kész ónul a szerződéses országban lényegtelen 
maid éival, talán cs*k márkázással avattak kész áruvá és 
ig\ formailag megfelelő származási bizonyilvánnyal ke
rüli az országba. Ili a kormány int un iói ellenére verseny“ 
képtelenné tették a bel'földi tormelést.

l</y festene!, a gyakorlatban a normális viszonyok 
felé irányított első lépéseic.

Haladunk In lassan is a rendezeti viszonyok 
felé, csak az uj. még meg nem. erősödött vállalatokba a 
kormám biztatásával fektelelt sok milliós töke indul gyors 
pusztulásnak.

\ kormánynak meg kell mentenie ezt a pusztul*’) va
gyont, a kormánynak átmeneti intézkedéseink-l újabb tá- 
inogafására kell sietnie a biztatáséival létesült vállalkozá
soknak.

Y.z a támogatás mutatkozhat nyersanyagszükségle
tük vámmentes beengedésélx’n. vám vissza téri lesben, vagy 
bármelv más formában, de nem szabad a nemzeti vagyon 
pusztulását ölhetett kézzel néznie, ,
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11# u n iv e v x á t i s
I ni verzál is készülékekei építettek 

eddig is. ,\ vuga len ró[ iában és Vmeri- 
kában már évek óta, nálunk es ik hó
napok óla. Ezek a készülékek nagyob- 
hára kétcsövesek, néha három és es ik 
elvélve talál mik köztük négyrsövesek 
Ha ennek okát kutatjuk csakhamar 
belátjuk, hogy megfelelő csövek hiá
nyában nem is építhettek volna étidig 
nagyteljesítményű univerzális készü
léket.

A közeli napokban megjelenik a 
piacon a január óta forgalomban lévő 
Tungsram univerzális csősorozat leg
újabb tagja. Ez a cső a sorozatot tei- 
je.'SŐ le<zi, Az uj cső a I) U iS  egy 
önálló dióda. Más szerepe a készülék
ben nincs, mint a rádiófrekvenciás 
áramról a modulációt leváltani, démo- 
dul/ilui. Érzékenysége, mini minden 
diódáé megegyezik a rácsegyenirányi-

demoduláiov
kiválóan használhatóvá tes/.i. Egyen
áramú, vagy univerzális készülékben, 
melyek izzitóárama 180 miliampér, 
szériábakapcsolva; váltakozóáramu ké
szülékben, ahol az izzilófészüllség 4 
volt, párhuzamos kapcsolásban.

A régi demodulátort I) fil8~cal he
lyettesítve, ha az anódkönyökegyenirá
ny itásba n dolgozol! annak érzé
kei íységét növeljük, ha a cső rács- 
egyeni rá nyitásban volt kapcsolva, ak
kor nagyobb energiák torzitatlan véte
lére tesszük alkalmassá.

Ezt a cserét vevőinek nyugodtan 
ajánlhat ja még akkor is, ha annak de- 
modulátorcsöve még teljesen használ
ható álla[>olban van, mivel a régi de- 
modulátorcsövet mindenkor felhasz- 
n álha Ija 11 aiígfrek \ enciaerősi lő csőnek 
és ez esetben még készülékének hang
ereje is megsokszorozódik.

Se szei i, se száma azoknak a szaba
dalom bejelentéseknek, melyek a leg
zseniálisabb módon kerüllek meg a 
kérdés lényegét és hoztak a gyakor
latban nem használható, de S '.cbbné l- 
szebb technikai megoldásokat. Az in- 
dinekt izzilásu egyenáramú hálózati 
csövek megjelenése lelte lehetővé a 
kérdés megoldását.

Az első kísérletek olyan kézzel mű
ködtethető, vagy automatikus szerke
zetekéi gondoltak el, mely a hálózattól 
függőleg a csöveket sorba, illetőleg 
párhuzamosan kapcsolták. Később rá
jöttek arra, hogy váltóáramú hálózat
ban is lehel a csövekéi sorbakapesolva 
működtetni. Ekkor a feltalálók már 
csak a hálózati trafót és az egyenirá
nyító csövet kapcsolták be, illetve le, 
szükség szeriül. \/. utolsó években 
arra ,is rájöttek, hogy az egyenáram 
éppen úgy áthalad az egyen irányi ló 
csövön, mint a váltóáram és így nincs

í Lv j
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tás érzékenységével: teljesítménye 
meghaladja az anód könyökegyen irá
nyítás teljesítményét. Anódárama 0.4 
mA. Ha meggondoljuk, liogv a diódá
nak nem kell anódfeszültséget adni, 
rajta keresztül egyenáram nem ha
lad, tehát az egész áram beszédfrek
venciás váltakozóáram belátjuk
azonnal, hogy ily nagyságú áramot 
3 4 rádió-, vagy középfrekvenciás
fokozatú elöerősites után sem kapunk. 
A 1) f i i8  tehát bármily nagyságú ké
szülék demodulátor csövéül használ
ható. \ D f i i8  adatai:

et =  4 volt

if =  180 miliampér
\  szerencsésen megválasztott ízzitó

feszültség és áram és a cső szerepéhez 
viszonyítottan nagy emiésziója a D 
fi!8 -at minden készülékben egyaránt

A D fi l 8  alkalmazásának megköny- 
nyilésére közöljük a kapcsolás elmé
leti rajzál.

A l)  f i i8  a Tungsram univerzális 
csősorozatot teljessé teszi. \/.l a csö- 
sorozalot, mely a magyar rádióipar 
fejlettségének legszebb bizonyítéka.

A Tungsram univerzális csősorozat 
elsőnek jelent meg a világpiacon. \ 
Tungsram sorozat elölt es ik kísérletek 
voltak a kérdés megoldására a fel
adatot a Tungsram kutatóintézet tudós 
mérnökei oldották meg először a föld 
hátán.

A hálózati készülékek elterjedésével 
csakhamar felmerült az univerzális 
készülék építésének a gondolat i, egy 
olyan készüléknek, mely minden át
alakítás nélkül, legfeljebb egyszerű át
ka [icsolással minden áramfa j lóra egy
aránt alkalmazható legyen.

semmi akadálya sem annak, hogy a 
készüléket úgy szerkesszék • meg, mi
szerint a váltóáram is - miként az 
egyenáram transzformálás nélkül,

P  A  L  A  B
zseblámpa elem 
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h ü v e l y  
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KRATOCHWILL ALBERT
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rádió és eleKtromos cikken. 
Fém- és bakelit tömegcikkek.
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a hálózati feszültség nagyságában mű
ködtesse a készülékét. Ezek után az 
t i .  t i .  univerzális készülékek szerkesz
tése igen egyszerűvé vált. Készítettek 
közteleit izzilásu egyenárama készü
léket 110, v. 220 voltra, esetleg át
kapcsolhatom! és ez a készülék a vál- 
takozóáramu, de ugyanolyan feszült
ségű hálózatiról is egyformán jól mű
ködött.

A megoldás tehát meg volt és még 
sem volt meg. Az igy konstruált ké
szülékek nem működtek kielégítő mó
don. Ugyanis a forgalomban lévő 
20  voltos egyenáramú szériacsövek 
arra kényszerilették a konstruktőrö
ket, hogy a váltóáramú hálózatiról is 
ugyanolyan kis teljesítményt hozzanak 
ki, mint azt az egyenáramú hálózat 
megengedi.

Egyenáramú hálózatban a telesleges 
és káros melegfejlődést megakadályo
zandó a csövek izzószálait sorlraköiik. 
Ig\ a IvÚszüIóUkmi miiködő összes csö
vek izzószálain kéreszlii 1, liacsik slttin- 
lökkel nem dolgozunk, egyenlő inlen- 
zilásu áramnak kell álhdadnia. A 20  
vollos szériacsövek i/.zilóáranu min
den csőben 180 m.A. Nem lehet úgy 
konstruálni a végerősítő csövet, hogy 
az 180 mA helyett 500 600
mA-t vegyen fel, mert ebben az eset
ben az összes többi csövei sitiin tölni 
kellene és akkor ez felesleges áram
fogyasztással járna, ami a készülék 
üzemköltségéi lényegesen emelné. Ez 
volt az oka annak, hogy 20 vollos 
csövekkel egészen kis teljesítinényü 
kétcsöves génieket építettek. Ezek a 
gé|>ek azt a nívót sem közelítették 
meg, melyet egv ugyanolyan csőszánui 
váltóáramú készülék minden nehézség 
nélkül elért.

Jó univerzális készüléket építeni a 
20 voltos szériacsövekkel nem lehel. 
Ezl Indiák a készülék és cső konstruk
tőrök egyaránt. Úgy Európában, mint 
Amerikában az összes csőgyárak ke
reslek olyan cső megoldásokat, me
lyek a végerösitőcsö nagyobb energia- 
feb éleiéi simul öles nélkül megoldja. 
Ebben a nemes versenyben a magyar 
rádióipar mutálta meg az irányi. \ 
Tungsram  kutaló intézet rádiócsőla- 
bora lórii ima több, mint kél hónapja 
hozta piacra a 10 vollos széria cső ve
ket, melyek áramfelvótele 180 in.Y, 
minden cső izzitófeszüllsége 10 volt, 
a végerősítőé 40 és az ugyancsak in- 
direkt izzilásu egyenirányító estié 30  
volt. így minden többcsöves és igy 
nem kifogástalanul működő 20 vollos 
egyenáramú készüléket egyszerű elö- 
télclellenállás cserével átalakíthatunk 
univerzális készülékké, ha a régi csö
vek helyett a 10 vollos szériacsöve- 
kat alkalmazzuk, vagy az esetlegesen

csökkent teljesítményű csövet ily cső
vel pótoljuk.

Ivis csőszámu, legfeljebb háromcsö
ves egyenáramú készülék teljesítmé
nyét nagy mértékben fokozhatjuk az 
a Ital, ha végerősítő csövét helyettesít
jük a 10 vollos széria, 40 vollos vég
erősítő csövei. Átalakíthatjuk azt uni
verzális készülékké, ha utána még a 
30 vollos PV 3 0 1 8  egyenirányító csö
vei alkalmazzuk. Nagyobb készüléknél 
már nem leheljük meg, mert az izzító 
feszültség már igy is 1 10 volt. Az 
iz/ilófeszüllség már igy is teljesen ki 
van használva.

Nagyobb univerzális készülék csak 
úgy építhető, ha az előző csövek iz
zító feszültsége lényegesen kisebb mint 
20 voll. A Tungsram mérnökök liosz- 
szas kisérlelek és elméleti meggondo
lások alapján a 10 voltos izzilófe- 
szüllség melleit döntöttek, mivel igy 
egyetlen áramkörrel 110 vollos háló
zatban is építhető ötcsöves univerzális 
készülék és ennél nagyobb készülékek 
építésére a mai nagy teljesítményű 
Tungsram csövek használatánál szük
ség nincs. Az izzitóáramnuk természe
tesen a sorazat minden tagjánál azo
nosnak kell lennie, különben a csö
veket nem lehet sorbakötni. Már pe
dig azonos iz.zilóáram melleit a vég
erősítő (10  és 40 volt) négyszer annyi 
energiát lúd feldolgozni, mint a meg
előző csövek, ami pedig az eddigi ta
pasztalatok alapján a célnak teljesen 
megfelelő.

Hálra volt még az izzitóáram mé
retezése. Ilt a legcélszerűbbnek látszott 
a már használatban lévő 180 miliani- 
[>eres sorozathoz alkalmazkodni, mivel 
már a 20 vollos szériánál is csak azért 
választoltak ilyen izzitóáramot, hogy 
a végerősilőcsonek elegendő energia- 
készlet álljon rendelkezésre. Az uj szé
riánál pedig a végerősítő cső energia
készlete a régi 3.6 wattal szemben 
40 x  0.18 =  7.2 watt, amellyel már 
100 vollos hálózat esetén is egy watt 
hangfrekvenciás áramot nyerhetünk, 
ami egy kisebb teremben elv iselhetet- 
len hangenergia.

Tungsram az univerzális csősoroza
tával uj irányt jelölt meg a cső tech
nikában és ezt az irányt, több keve
sebb eltéréssel a világ összes csőgyárai 
követik.

„STÍLUS"
alkatrészén mindig megbízhatok

S T Í L U S
r á d ió a lk a tré s z g y á r , e le k tro 

m e c h a n ik a i üzem , LEHEL-U. 8. 
Telefon: 90-1-31.

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT
viszonteladók és tekercselők részére! 
006— 1-2%,-ig zománc szigetelésű AEG 

gyártm. huzal
0-05-0'5 %,-ig'l X selyem szigetelésű
0- 1 —0'5 "%,,-ig 2X „ „
01— 3 %,-ig 2X pamut „
dynamo t e k e r c s e l ő  huzalok inig a 
készlet tart orsó vagy tekercsvételnél

a kartell bruttó araiból 
40 ■,.> engedménnyel

Fejhallgatók és zsinórok lényegesen a 
piaci ár alatt, erős és gyenge áramú 
szerelési anyagokat a le  g o l c s ó b b  

ár mellett szállítok.
RE1CH MIKLÓS villamossági és rádió 
nagy ereskedés. Budapest, VI. Vilmos 
császár-ut 45. (Nagymező utca sarok.)

megjelent az uj nagy terhelésű

Bahelitohm
(szab. bel )

A hőálló, törhetetlen, saválló, 
porusmentes, nem higroskopykus, 
állítható, inductio és kapacitás

mentes

radi ú e lle n á llá s
kapható minden értékben. 

Terhelés max. 10 W.

Az előirt eladási árán De nem 
tartását szigorúan 

megtoroljuk!
Érték : Nagybani Kicsinyb.

ár eladási ár
5000 Ohmig P — .36 P — .44

10000 „ — .44 - . 5 6
25000 - . 5 0 - . 6 6
5COOO * — .60 — .80

100000 — .75 1.—
100000-től „ — .90 1.20

10 Megohmig
A 3 wattos terhelésű Bakelitohm 

ellenállásokból már az összes
használatos ohmértékek 

állandóan raktáron.
1 wattos ellenállások előkészületben.

Kratochwill Albert
mérnök és Társat 

NORRIS GYÁRTMÁNYOK
BPEST, VI. Ó u cca  14. T el. 170-55.

Kérje képviselőink lá to g a tá sá t!
G y á r tu n k : hálózati cs hangfrekvencia- 
trafókat, 4 polusu hangszórószerkezetet, 
hangszórókonuszt, cm. blokkot, huzal

ellenállást stb.

EHO r a c i o u z e m  Budapest. K. 
szailas-utca 16. Tel. 482 5).
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Tavaszi munkaatkatmak
Hazánkban a sport a századforduló 

óla igen széles n'prélcgeket érdekel. 
Ha végignézünk egy vasárnap este a 
futb:il!mérkőzés befejezése ulán meg
induló valóságos népvándorlási, gon
dolkozóba kell esnünk mily módon 
lehelne annak a mérhetetlen tömegnek 
érdeklődéséi szakmánk iráni felkel
teni.

\ sporlmérkőzés‘ken. legyen az 
futball, vizipóló, lennisz. ökölvívás, 
birkózás, vagy bármely más sport
ág ha elsőrangú felek állanak 
egymással szemközt, mindig nagy tö
megekéi fognak találni. Ks ez a tömeg 
nem ismer fáradságot, nem kiméi 
időt és nem sajnálja a pénzét, ha 
olyan sportesemény van. amely érdek
lődését tel jes mértékben le tudja kölni. 
Ezt a nagy érdeklődést, ezt a nagy 
lelkesedést és ezt a nagy áldozatkész
séget a sportkörök nem tudják eléggé 
kiaknázni. Nem tudják kihasználni, 
mivel egy bélen csak egy vasárnap 
van. amit az óriási tömeg hivatásá
nak lekötöttsége miatt kedvenc sport
jára áldozhat.

Ezenkívül még minden sjKvrlnak 
meg van a maga évadja. Vhogyan a 
nyári-nagy melegek bei csaknem ki
zárólag vizi spor!mérkőzések folynak, 
ugy a tél csak a lé i sjx>rtnak kedvez. 
Egy-egv sportágnak az. év igen rövid 
szakasza áll rendelkezésre és ezt a 
rövid időszakaszt, legalább is ennek 
vasárnapj i ‘ ki is használják. de 
csak a vasárnapjait és ha akad. köz
ben az ün íepnapjail.

Egyes sportágak, különösen a fut
ball, olyan s »k mérkőzési kötnek le, 
oly számos mérkőzési tartanak, hogy 
a rendelkezésre álló vörös betűs na
pokon különösen akk ír. ha idő- 
járási rendel!enesség ini itt egy-két 
nap kiesik. nem képesek lebonyo
lítani. Ilyenkor az elmaradt, sokszor 
igen értékes és érdeke' mérkőzési hét
köznap délután csaknem teljesen kö
zönség nélkül tart ják meg.

Az érdeklődő közönség délután 
egyes kivétele' eleiektől eltekintve 
nem ér rá. de a kora esti órákban 
>zivese:i nézne végig egy mérkőzést. 
Hogy ez a feltevés teljesen helyt álló. 
hogy a közönség az esti órákban is 
hajlandó soorlleljesitményeket végig 
nézni, mulatják azok a sportágak, 
amelyeket zárt teremben müveinek,

vívás, ökölvívás, birkózás stb. 
és amelyek mérkőzéseiket hélközna- 
Itokon az esti órákban, kellő érdeklő
dés mellett, bonyolítják 1 \

A szabadtéri sportok esti mérkőzést 
nem tarthatnak, mivel este sötét van!

\ huszadik században még azt is lehet 
mondani, hogy sötét van!

\ kartársak hivatása összeköttet év
seik révén felvilágosítani a sportkö
röket arról, hogy a huszadik század
ban ha még nem tudnák — nincs 
akadálya annak, hogy az estét vilá
gosabbá tegyük a nappalnál. Ks ez 
még csak nem is jeleni anyagi áldo
zatot. Az installációs költségeket az 
első egy-ké! cs!i mérkőzés tiszta ho
zama megtéríti. \ fogyasztott áram 
költségei a legpazarab!) világítás nud
lid 1 sem rúgnak többre, mint egv 
pár száz ]tengőre egy-egv estén, ami a 

minimális m is sok tízezer pen
gős bevételek mellett nem játszik sze
repe!.

Hogy az est szabad téri &|)Oiimér
kőzésekre alkalmas, mutatják a jég- 
sportok, ahol — ha nem is megfelelő 
világítás mellett, de mégis folynak 
esti mérkőzések.

Ernái a kérdésről volt már több 
ízben szó és nem megy előre. Vzért 
nem. mert a kartársak, akiknek ez 
munkaalkalmat és így keresetei jeleni 
nem fc!:sz:‘ne \• b ’lr. Tudjuk egy-egy 
kis mester nem elég tőkeerős, sőt 
még elég nagy hitele sincs ahhoz, hogy 
egv ilyen nagy munkál lebonyolítson. 
De talán lehelne megbolygatni ezt az 
ügyet alkalmi konzol*, hunokkal, vagy 
ipa r lesi ii le 1 i k özös munkává Hálással.

Meg kel! indítani a sportkörök 
felé is. a szakmán belül is - az agi- 
láciút és az eredményes lesz, mert 
nem sz ib tfí eredmény .e’emiek lennie.

A centválék szerelése
\ cent rá lék szerelése és elektromos 

felszerélcseknek oly módon való áru
sítása, melv a kisiparosi teljesen 
kon kunencia kép leien né le>zi. vidéki 
kar Iá ! saink élelkiizdc'ine csaknem kilá- 
lás’alan. (Is.kuem mindennaposak kar- 
társaink panaszai a városok képviselő
testületeinél, az iparhatóságoknál, a 
minisztériumoknál, minden helyen, 
ahol csak panasszal lehel élni. \ pa
naszok évek óla hangzanak el és évek 
óla orvosolallanul maradtak.

Ez év őszén végre megjelent a ke
reskedelem ügy i miniszternek egy in
tern rendeleté, mely ebben a sokszor 
panaszóit ügyben végre állás, foglalt. \ 
rendelet nem elégít ki bennünket, mivel 

bár e g y e s  községekben minden kí
vánságunkat teljesíti általánosan 
nem juttatja nyugvó pontra az elek
tromos szerelő- és keresk .alóla riada
lomnak <* régi sérelmét.

\ rendelet'érteinkében a közüzemek, 
vagyis azok a cenlrálék, melyek egyes 
köziilelek, városok, vármegyék birlo-

magánkézbeii lévő elektromos cent rá
tok * végezhetnek szekundér szerelést, 
melyek ezt az ipart már 1922-ben is 
űzték, \menuy ibeu kartácsaink tapasz
talatai szerint a cent rá lé az ismertetett 
miniszlerir endelkezésl nem tartja be, 
szíveskedjenek bennünket a pontos 
adatok felsorolásával értesíteni és mi 
az ügye! a kereskedelemügyi minisz
tériumban tisztázzuk.

Kérjük panasz esetén felesleges le
vélváltás elkerülése céljából aza láhbi 
adatokat rendelkezésünkre bocsátani:

1. \ ecnlrál ‘1 fenntartó vállalat pon
tos címe. (Pl. Tátravidéki Villamos
sági rt.)

2. Kinek a tulajdonában vannak 
részvényei, illetőleg kinek a tulajdo
né! tan van a vállalat. (Pl. ...város. 
Mák. Trusl, Salgó. helyi részvényesek, 
magánkézben, . . . földbirtokos slb.)

3. Másolatot kérni és nekünk be
küldeni a vállalat iparengedélyéről
nem k i > 11 rassz i ój á m l).

1. \ konkrét panasz: szerelést foly
tat, árusít stb.

kával, mini áram termeléssel nem fog- 
lalkozhaluak. Ezenkívül azoknak 
áramszolgáltató és magán kézben lévő 
vállalatoknak, melyek az uj ijiartör
vény 1923) éle'.he'éple ulán kaptak 
szerelésre iparengedély 1, mivel az igy 
kiadott engedélyek nem a törvény 
szellemében kerüllek kiadásra, a sze
re.ésie vonatkozó iparengedélyét visz- 
szavonták.

Iliinek érlelmébí'ii ma csak azok a

RádlO futó és átlód akkumulátorok 
AUtÓ világítási és indító 
Telelőn és táviró
Helyhez Kötött (stacioner) világítási és 

erős áramú akku-telepek 
Á r a j á n l a t t a l  s z o l g á l :

l l f i n n o p b o  #KKumuiatorohat 
n u u u o u n o  E i o a m t o  Kft.
Gyár: Ulti. Práter U. 67. Tel. 367-97. 

Városi üzlet: Uj. HajOS UCC3 43.
Telefon 160—39.

" | / " r A T  T  T ? ' D  üronzcsillárgyár Telefon:
\ \ J L í - L / 1 - I í I Y  Budapest, oooozi-u. 51 J. 31-3-37

1934. év i uj m o d e llek . T ö m e g c ik k e k . — N ikkclezéscb*  
B é rm u n k a . H a sz n á lt c s illá ro k  á ta la k i tá s a ,  fe lú jítá s a  az össze8 
galván színekben, ezüst, arany vagy bármely „Duco“ festékűiszitéssel.
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A lipcsei vásár
Az idei lipcsei vásár a villamos 

szakmában különlegességeket és uj- 
szeriisédeket nem termelt.

De szolgált s ámos érdekességgel. 
Figyelmes szemléidnek feltűnhetett 

a rádiópiac egyik érdekessége: a né
met néprádió: a VE 301 . \  I /: az 
\  olksempfángert jelent, a 301 pedig 
az 1933-as év január 30-ájál: 30: 1., 
mely a Harmadik l>im !a!o:n uj já'Zii- 
lelésének dátuma. Két'ámpás hálózati- 
vevő, egyen- vagy váltóáramra. Uni
formizált kivitel. Modem forma. Min
den gyár azonos kivitelben készíti, 
ára mindenütt 75. Márka.

A nagyohl) rádiók mind dynamikiks 
liángszóró\aI működnek.

A nagyohl) lámpaszám azonban csak 
három-négy lámpáig ter jed, ennél több 
lám faszái mi gép esik elvétve látható.

\ fejlődés megállt, csak néhány tő
kéié c-ehh megoldás található az egyes 
alkatrészeknél. I\ iilönösen forgókon- 
denzátorok és az állomás*ká!ák közölt 
található sok javítás.

Érdeke^ az a nagyarányú felkés ült- 
ségr, mellyel a különböző rádiózavaro
kat akarják leküzdeni.

Antenna és föld/, ivarok elhárítására 
egész csomó készülék szolgál.

Igen érdekes az u. n. akti\ vegyi 
földelés. Egy az oldalán nyílásokkal 
ellátott 25 cm-es réz s í, mely külön
böző higmszkópikns vegyszerekkel 
van töltve. Tetején csavar a töld veze
ték számára. 11a leverjük a tőidbe, a 
vegyszerek jó vezető földel képez
nek. Élettartama cea. egy év.

\z elektromos zavarok elhárítására 
igen nagy gondol fordi an ik. Ke ige- 
leg a zavarszűrő, minden zavartonás
nak megfelelő kivi':ellx*n. \ legtöbb 
cég uj motor kons rukciójánál lel is 
használja az u. n. beépitlie.ö kivit de- 
zésü zavarszűrőké!, mert a jó rádióvé
telt igen sokra becsülik.

Az elektromos s ere'ési anyagai>kná! 
csak szabványkivi!e!ezcsii dirilm k ta
lálhatók. Tekintette! az u j i íterunció- 
nális szabványokra, a legtöbb cég mar 
az I. F. k . hi'l dl ilioiisfragen Kom- 
mission) uj, szigorított előírása kivi
telezését készíti. Nem szabvány kivitelű 
darabok csak Míg! a számára készül
nek.

Feltűnő a bakelit rendkívüli elter
jedése. Nemcsak a szerelési anyagok, 
az elektromos és disznüiipar cikkei 
oly tömegekben készülnek bakelitből, 
hogy cgvik préselő üzem a másik 
után keletkezik.

Amig még kél év e lü t egy-kel cég 
specialitása volt, azzal ma tele van 
a kiállítók asztala.

Kapcsolók, dugas/olók. dugók, fog

lalatok, lámpák, ernyők, kábelelosz
tók, kommutátorok, csengők, reduk- 
lorok, e osz'ó'.áblák mind-mind bake
litből. \ porcéi!án szinte teljesen el
tűnt a szerelési anyagok közük

\ por . el Ián gyárak számoltak is e - 
ze a nagy bakelit hadjárattal ugyany- 
nyira, hogy ma nem találni olyan por- 
lellángyárat, amely bakelit préselő 
üzemet fel nem állított volna és a por- 
cellán inintatáblák mellett ott látjuk 
a bakelit min (alábbijukat is.

Természetes, hogy emellett a nagy 
bakelit térfoglalás mellett igen sok 
gyár rendezkedett be bake.itprések és 
szerszámok gyártására.

\ nehéz gépipar igen sokat fejlő
dött. A kézi munka szinte teljesen ki
szorul a gyárakból, minden mozzanat

automatizálva, a sokszoros működésű 
gépek állal.

Óriás prés, mely két ember keze
lése melleit egész autóajtókat, karos
széria vá ákat présel. Egyáltalában az 
autóipar gépei olyan fejlődést mutat
nak, hogy az autógyártás amerikai 
méreteket vehetne fel, ha a fogyasz
tás azzal arányos volna.

Az idei vásár látogatottsága és for
galma kisebb volt, mint a tavalyié. 
\ kiállítók száma is csökkent.

Érdekes azonban, hogy az árak 
különösen a villamosipari cikkek

nél emelkedő irányzatúak.
Meg kell még említenünk, hogy a 

nyomtatványok, ismertető leírások 
szebbek, értékesebbek voltak, mint az 
eddigiek. G. R.

Hangzavar és kereskedelem*
\ rá dió kereskedelem, melynek ed

dig is sok nehézségei és akadályt kel
lel! leküzdenie, az uj / íz t  ni sáv el
oszlás után a legnagyobb válságba 
jutott.

Ha ennek okát kutatjuk, súlyos hi
bákat á! 1 a pi! h í11uíÍv meg, melyek fel
tétlenül elriasztják azt a kevés venni- 
szándékozól is, aki készülékkel még 
nem rendelkezik, vagy avult készülé
két iij készülékkel óhajtja ki 'serélni.

Ilyen hibák az áthallás, interferen
cia, bugás, hálózati zavar, légköri za
var stb.

Mint látjuk, van bőven hátrány. V 
legnagvohb csapás azonban, melyet a 
rádiókceskedelem 1933 34. évadban 
szenvedett, a luzerni hullámelos/tás 
okozta, melyre bátran mondhatjuk, 
hogy a rádiókcre^kedelem haláldöfése 
volt.

Tekintő t 4 arra, hogy a luzerni uj 
Imllámhosszeloszlás még nem végle
ges, ajánlatos volna már inast tilta
kozni. nemcsak az ország határain be
lül, hanem keresni kell az őse/ ‘kötte
tési külföldi’ gyárosokkal és kereske
dőkkel. hogy a rádiókereske.lelem a 
jövő évi szezonlKui nyugodt atmoszfé
rában indulhasson meg.

\  rádiókereskedelem szempontjából 
a legsúlyosabb károkat a hullámsáv 
sűrűsége okozza. Ennek okát abban 
látom. In>gy egy es ors/ ágok 1 ‘foglal
ják a hullámsáv igen tekintélyes ré
szét. Miért van erre szükség, mikor

* Wa eh tel kartársunk kívánsága ez- 
id ősze ríni még nem valósítható meg, lii- 
szen a mi reléink is kénytelenek voltak 
a közelmúltban más-más hullámhosszra 
áttérni. Ennek okával és így Wachtel 
Emil javaslatának technikai akadályaival 
egyik legközelebbi számunkban külön 
cikkben foglalkozom. D. A.

műsoruk legnagyobb részéi reléállo
mások utján közvetítik? FI. Kóma, 
Milánó. Firenze, Trieszt, vagy Prága, 
Krünn, Kassa, Pozsony stb., stb.

Szabadítsák fel azokat a hullám
hosszakat, melyek relében dolgozn ik.

Ha ez lehetséges, elérhető I s :  az 
iiilerfereneinmen.es null ázás és a 
rádiók ed vetők szám i feltétlenül sza
porodni fog. Waclitel Emil.

M arpax variamé
nem a legolcsóbb, de a rádió- 
technika m a i állása mellett 
tén y leg  a legjobb és leg
megbízhatóbb

hullámhapcsoió
M agas v iszon te lad ó i 

h a sz o n k u lc s !
Kérjen katalógust !

marosi Pál Zoltán u.6.

P
M ás s z e r e l é s t  a n y a g  

h a s o n l ó  á r o n .

Supron
tekercsek elvi kapcsolási rajzokkal. 
Szuperkittek. Középfrekvencia. 
Hullámváltók. Széria blokkok.
A szaklapokban megjelent összes 
kapcsolásokhoz tekercskészletek 
szintén kaphatók.

Legújabb! 3 + lé s  4 + 1 népszuper
200-20CŰ ni.

tiinrnn ráfiin um-  Magolna u. 35. 
MiprOll IdUlU Telefonhivó: 423-20.

.96suiyesztett uuegiapos 
príma K i x a p c s o i o
varnisheso príma Kül- in  Qfl 
tűldi áru V5 3 I U . O U
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Jogi Kérdésen Rovatvezető P a ta h i  L ászló  d r. az RVE ügyésze

Jogi ügyekben kérjük közvetlenül a rovatvezetőhöz fordulni.
• Címe: V., Nádor uccu 13. Telefon: 262—59.

Á rro m b o lás  és a  m á rk á z o tt á ru
\/, ipari termékeket előállító gyá

ros. vagy iparos törekvése a nagykö
zönséggel szemben az. hogy áruja ré
szért* minél nagyobb eladási lehető
séget biztosítson. Ezen célt egyrészt 
jó áru szolgáltatásával véli a gyártó 
elérhetni, másrészt arra is törekszik, 
hogy árujának ininőségéi\’)l a közön
ség műiéi szélesebb rétegeiben meg 
legyen győzőibe, valamint, hogy kül
ső megjelenési formájában (csomago
lás. sziliek stb.) a másik verseny- 
vállalat árujától níegk üionhoz le I belő 
legyen. \ gazdasági verseny meg
kívánta ezen feltételek odáig fejlőd
lek. hogy az előállító gyáros áruját 
egyforma csomagolásban, sziliben, 
sőt igen gyakran bizonyos, a cikk ter
mészetének megfejelő alkalmas ada
golásban esetleg tartályban, üvegbe 
zárva, ellenőrző jeggyel ellátva ga
ranciával hozza forgalomba. \ ma; 
gazdasági feltételek mellett a gyáros 
áruját szabadalmi, védjegy és egyéb 
oltalomban is részesíti, ezáltal igyek
szik elérni azt. hogy a közönség meg 
tudja különböztetni az általa előállí
tott árut más verseny vállalat árujától.

Mindezen üzleti befektetéseken fe

lül a gyáros rengeteget költ reklámra.
V gyáros tehát az áru előállításá

hoz szükséges nyersanyag árán felül 
még igen lényeges befektetéseket 
kénytelen eszközölni, mely befekte
tések csak úgy válnak amorlizálba- 
tókká. ha bizonyos visszatérő idősza
kon belül a gyáros megfelelő jövedel
mezőséggel számolhat.

Valamely árucikke! kapcsolatosan a 
jövedelmezőség csak úgy bizonyulhat 
állandónak, ha szigorúan megszabott, 
eladási ár mellett kerül eladásra a de
lid  forgalomban. Márkázott áruinak 
fix árát a gyáros rendszerint Írásbeli 
megállajxxlássál szokta biztosítani. Hz 
a megállapodás a megszabott ár meg 
nem tartása esetére bizonyos bírságot 
ró a megállapodás ellen vétőre. IIv 
Írásbeli megállapodási azonban hosz- 
szabb üzleti összeköttetés, vagy eset

i g  nagyobb áru mennyiség vásárlásit 
.‘setén szokás létesíteni. Az Írásbeli 
szerződéssel kikötött birság érvényesí
téséi a szerződést megsértő féllel 
szemJjen a törvény megengedi, azon
felül eljárása még a tisztességtelen 
versenyről szóló törvény szerinti kö
vetkezményekkel is jár.

Előfordulnak esetek, amidőn a már
kázott cikk előállítója szerződést az 
árak megtartása tekintetében tovább
eladó vevőjével szemben nem létesít.

Kérdés tehát az, hogy ilyen esetek
ben a bíróság bizlositja-e a márkázott 
áruk megszabott árának eladási tel
tételeinek feltétlen megtartását. A 
bírói gyakorlat igen helyesen arra az 
álláspontra helyezkedik, hogy kifeje
zett Írásbeli szerződés hiányában is 
tartozik a viszonteladó a márkás áru 
fix árát megtartani. Az Ítélkezés ilyen 
irányát a bíróságnak az a felfogása 
magyarázza, hogy a gyáros érdeke 
sérelmet szenved. Ugyanis az árrom- 
1k>Ió eljárása alkalmas arra. hogy a 
közönség bizalmát az áru előállítójá
u l  szemben megingassa, hiszen a 
közönség az árrombolás folytán elő
álló többféle árral kapcsolatosan jog
gal feltételezheti, hogy a gyáros 
ugyanazon külsőben .kétféle árut, egy 
jobbal és egy silányabbat árusit. De 
a kereskedő társak érdekéi, is súlyo
san sérti az árromboló eljárása, mert. 
a márkacikk előirt árát megtartó ke
reskedőt a közönség árdrágítónak 
tartja. Ilyen tartalmú ítéletet hozott 
többek között a Schmoll paszta te
kintetében a miskolci Kereskedelmi 
és Iparkamara választott bírósága 
1 1843 1932. szám alatt.

Eokozott figyelmei fordítsunk te
hát márkacikkeink fogyasztási árá
nak pontos megtartására, ez a saját 
és kereskedőülrsaink érdeke.

Hz ipar körébői
Philips a  kereskedőkhöz
Nemrégen megjelent az általunk ki

dolgozott anyag alapján a 8 Philips 
S z u pe roöka pcsol ás cimü könyv,
amelynek sajtó alá rendezéséi és ki
adásit néhány cég megbízásából tel
jes Ítéltük.

Minthogy a könyv megjelenése után 
más oldalról is érdeklődés mutatko
zott készülék kapcsolások iránt, ezen
nel közöljük, hogy rajzokat és leírást 
bármelyik ii zlelfelünknek készséggel 
rendelkezésére bocsátunk, sőt elegendő 
szánni jiéldány igénylés;* esi*lé!jen egy 
másik füzet kiadását azono> feltételek 
mellett, szívesen elvállaljuk.

Laboratóriumunk állandóan foglal
kozik amatöroktató építési utasítások 
kidolgozásával; máris olyan mennyi
ségű nagyon érdekes, újabb anyag áll 
rendelkezésünkre, ami egy nyomtat
vány sikeré*! feltétlenül biztosítani 
tudja. Részletekre vonatkozólag pro
paganda osztályunk minden további 
felvilágosítást megad.

Philips Rádió és Villamosságirl.

A „Martovox“ zavarszűrők
A magyar rádiózás történetéiben kor- 

szakalkotónnk mondható e lap jelen 
számában ismertetett zavarszűré) ren
delet. Komoly orvossága ez annak a 
rengeteg sok panaszunk és elkesere- 
désnek. amelyet a sok zavaró lif(mo
tor, csengő, röngtenkészülék stb.. stb. 
okoz a rádió hallgatásánál.

Itt van az ülő, hogy ezeket n zavar
forrásokat a lehetőségnek megfelelően 
vagy teljesen megszüntessük, vagy oly 
mértékre redukáljuk, hogy azok a rá
diózásnál a régiekhez hasonló kelle
mel lei i morgásokat, zörgéseket éxs
egyéb él vezhelellen zörejeket ne okoz
hassanak.

Természetes, hogy különbőzé) zavart 
okozó készülékekhez más és más tí
pusú zavarszűrőbe ron de zés s z ii k s égés. 
A zavarszűréi méretezése azonban so
hasem a zavart okozó készülék nagy
ságától, hanem csak a zavar nagyságá
ié)! függ. Egy 10 HP.-és dinamó kel
lette zavar néha kisebb zavarszűrő 
egységgel szüntethető meg mint pl.

egy villamos vas dó zavara. Ezen za
var megállapítására azonban csak szak
ember alkalmas, aki a meg!eleiéi nagy
ságú zavarháritó berendezést megvá
lasztja és igy az esti o|>eraeIőadá,$t, 
vagy a cigányzenét minden paltogás- 
tól, zörgéstől mentes közvel ilést cl- 
wzlivli hallgatója.

Mártiin I’ál cég a szokott nliiiosság-

Svenska 
Ackumulator 
Jungner 
Oskarshamn

a  j ó  e l e m
a leghosszabb égési tartamú 
nagy raktárképességü 
regenerálódó
zsebiampaeiem btto 72 tlll.
nagy viszonteladói rabatt, 
könnyen eladható.

utdeHl korzetkepuiseioket keresünk
Hite akkumulátorgyár és villamossági r.t.
Budapest. V. Vésö-u. 3. Telefon 9-27-57.
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gal és felkészültséggel hozza piacra a 
1) fart ovo x zavarszűrő berendezéseket. 
Készen, komplelt összoáJlitásban min
den zavar agregálurnához megfelelő 
kivitelben készül és percek alalt fel
szerel helő.

A Marlovox zavarszűrő belső felépí
tésénél meg kell említenünk, hogy a 
legújabb magyar szabxánvlemezetek
nek megfelelő kivitelben kerül máris 
piacra: lényeges tulajdonsága, hogy 
biztosi'ékkal van összeépítve, tehát egy 
esetleges kondenzátorzárlat esetén biz
tosan véd meg mindenféle zárlattól. 
Külső kivitelezése teljesen újszerű, 
úgynevezett szerelőlapos kivitelezésű, 
mely megoldás a zavaró gépre való 
felszerelés! igazán pillanatok alatt teszi 
lehetővé. &

Speciális megoldások vannak a Mar
füvet x  zavarszűrőknél olyan esetekre 
is, midőn a záyárt kis háztartási ké
szülék pl. ventillátor, parkettfényező, 
kenyérpirító stb. okozza. Ezek kon" 
nektoros kivitelijén kerülnek a piacra 
és házilag is felszerelhelők akkor, ami
kor szükség van rá. Újszerű megol
dás a csengőkre és jelzőkészülékekre, 
szerelhető zavarszűrő, amely pl. szál
lodák, vagy egyéb nagy tömegű jelző- 
készülékekkel felszerelt lakások köze
lében teszi ismét élvezhetővé a rádió
vételt.

,,P h “  a lk a tré s z e k
:8  Philips Szupercsökapcsolás ■< 

ciinii könyvet a Philips Rádió és Vil
lamossági rl. minden rád lóként kellő
nek megküldötte. A könyvben felölelt 
készülékeket a Dénes Testvérek rt. 
saját laboratóriumában megépítette 
és azok kiváló teljesítménye a szak
emberek véleménye szerint kitűnő üz
leti lehetőséget nyújt a mai nyomott 
viszonyok közölt is. Dénes Testvérek 
rt. mind a 8 kapcsoláshoz kikisérle- 
tezle a legmegfelelőbb alkatrészeket 
és azokat speciális kivitelezésük elle
nére is viszonteladói árjegyzékében 
feltüntetett árakon -  minden felár 
nélkül — bocsájtja kartácsainak ren
delkezésére.

A könyv diszes kivitelezése ellenére 
40 filléres viszonteladói áron az alkat
részektől függetlenül kapható Dénes 
Testvérele r/.-nál. Az alkatrészmegren- 
deléseknél a cikk megjelölése elé 
»/’/1 « Írandó.

R Á D I Ó  D O B O Z O K
minden nagyságban kb. 60 típus állan
dóan raktáron. Rendelésre különleges
kivitelben is. 2-f-l-es már P 2 80-tól.
Szolid áraink mellett, figyelje a munka minőségét
A T L A S Z  rád ió d o b o z  üzem

VII. Almásay tér 13. Telefon: 411-97.

Uj szá ra z e le m g y á r
A Nije Akkumulátorgyár és villa

mossági rt., a Svenska AckumultUor 
Jungner, Oskarshnmn magyarországi 
gyára szárazelemek gyártását felvette 
a programuljába. A Svenska Ackuniu- 
lalor hazájában ós több európai gyá
rában már hosszabb idő óta foglalko
zik szárazelemek előállításával, a ma
gyarországi gyár a közelmúltban 
kezdte meg az eredeti svéd előírások 
szerint a gyártást.

B akelitohm  p o tenciom eter
A Bakelitohm kiváló elektro

mos és mechanikai tulajdonságai 
beváltották azokat a reményeket, 
melyeket a szakkörök közzáfüztek. 
A konstruktőr most ezeket az 
előnyöket uj területen a pontencio- 
metereknél használja ki. Az eddigi 
pontenciometerek régente inkább 
grafittal bekent papírból, az újabbak 
pedig inkább ellenállás huzalból 
készültek. Ez utóbbiak, amikor 
nagy ellenállás értékekről volt szó, 
hogy a kellő ellenállást elérjék igen 
vékony egy-két század mm átmérőjű 
huzalt voltak kénytelenek alkal
mazni. Ezek pedig term észetesen  
igen érzékenyek voltak és nagyobb
0.4—0.5 megohm ilymódon való 
elkészítése csaknem lehetetlen volt.

A  Bakelitohm alapanyag fel- 
használásánál mindezek a hátrányok 
önmaguktól kiküszöbölődnek. Már 
a lineáris karakterisztikájú potencio- 
metereknél is előtűnnek a kiváló 
anyag nemes tulajdonságai, de az 
igazi nagy előnyök akkor mutatkoz
nak, ha logaritmikus (hangeröség 
és előfeszültség szabályozásnál,) 
vagy exponenciális karakterisztikájú 
(árnyékoló rácsnál) potenciometert 
kell szerkeszteni. Huzalból tekercselt 
potenciometereknél a kívánt görbe 
karakterisztikát oly módon igyekez
tek elérni, hogy vagy egy kúpra 
tekercselték a huzalt, vagy pedig 
két, vagy több különböző átmérőjű 
huzalból készítették az ellenállást 
és igy egyes pontokon az ellenállás 
karekterisztikája meredekebbé váll. 
így azonban igen durván tu .ták 
megkülönböztetni a kívánt görbe 
karakterisztikát. A Bakelítohm alap
anyag, melynek lényege az, hogy a 
szigetelő bakelit porba egyenletesen  
elkevernek vezető anyagot. Több 
vezető anyag elkeverése esetén a 
Bakelitohm ellenállása kisebb, ellen
kező esetben az ellenállás nagyobb. 
Már most nincs akadálya annak, 
hogy a vezető anyagot ne egyen
letesen, hanem folyton csökkenő 
m ennyiségben keverjék be a

bakelitbe és igy tetszőleges ka
rakterisztikájú potenciom etereket 
készítsenek. A Bakelítohm potencio
meter a közeli napokban jelenik 
meg a piacon éspedig lineáris, 
logaritmikus és exponenciális karak
terisztikával. Forgalomba hozza 
Kratochwil Albert mérnök és Társai 
cég.

a teljesen üzembiztos
„ROTAND A U T O M A T A ”
bakelitházas, n e o n g á z a s  v illám h árító
eladásával foglalkozni.
Szikracsucsokkal és neongázas patron
betéttel nettó P 3*80. pótpatron nettó 
P 1-20.

Ezen villámhárító neongáz patronja 
a nyári légköri ropogásokat egész 
lényegesen csökkenti.
Uj tip u sn  fadobozok , ROTAND fix- 
detektorok óriási hangerőre. „ROTAND 
O páI“ P  - ‘6 8 ; „ROTAND G rán it"  
P 1*02 nettó.
A ROTAND h u llá m v á ltó k  h á ló z a ti  
k ik a p c so ló v a l, vagy azok nélkül szál
líthatok. Vigyázat a m á r k á r a ,  mert 
utánozzák!
K o m p l e t t  a lk a tré sz ö s z e á ll i tá s a -  
im ra  kiküldöttem körlevelemet, ha ön 
még nem kapott volna, kérje tőlem. 
S ok uj ü z le ti le h e tő sé g e t n y ú j t ! 
Ne fe le jtse  e l : Ön já r  jól, h a  a lk a t 
r é s z  s z ü k sé g le té t n á la m  fedezi.

Uj! 8 szupercső kapcsolás fényké
pekkel, rajzokkal 48 oldal, cé
gemnél kapható P —-40 bélyeg 
ellenében. Ezen uj, szenzációs 
kapcsolásokhoz az alkatrész- 
összeállitásokat a legelőnyöseb
ben szállítom.

Roiter Loránd
R O T A N D  R Á D I Ó  
Budapest, RÉKÓCZÍ-Ut 73.

„V ÉTÓ ” rögzitögyürü
körzet.

képviselői

(Pécs: Lévai Miklós 
<Székesfehérvár: Kántor Gyula 
(Kecskemét: Kellermann Jenő

Kérem e körzetekbe tartozó kartársai
mat, további rendeléseikkel forduljanak 

a körzetképviselökhöz.
á  tODD) K ö r z e t D e  K é p v i s e l ő k é i  K e r e s e k

Gerű ffl íKsa 8WS:

Közismert 3ÜÍ
vidéki terjesztésére utazót jutalé

kos alapon keresünk. 
„RádiÓS" jeligére eddigi működés 
pontos megjelölésével ajánlatokat 

a kiadóba kérünk.
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D v. P h i i i p s  60 é v e s
Kolvó hó 17-( ii ünnepeik1 dr. A. F. 

I'hil!ps (JO-ik s/ii.V:é<nap jál, eg\l>en 
pedig ímmkusságunak 40-ik évfordu
lója I. Dr. Philips, a közismert világ
cég, a / ’/i il 111' Rádió alapi tója és u>- 
zérigazgalója. Dr. Philips neve szo
rosan egybeforrt a rádió történetével, 
minthogy nemcsak technikai és gaz
dasági vonatkozásban, hanem az egész 
rádiókultura népszerüsitése és kifej
lesztése terén is érdemeket szerzett.

\ nagy feltaláló és organizálor éle
tének és működésének ezen jubiláns 
évfordulóját hazája, Hollandia halá
rain túl, a többi nagy kultu('államok
ban is mindenütt megiinneplik, mint 
ahogy eddig már 1 1 országból érkez
tek hozzá magas, hivatalos kitünte
tések.

Mint lapzárta előtt szerkesztő
ségünk értesült a szakmában egy 
eredeti, nagyon sok vesződséget 
megkímélő változtatható állomásne
vekkel ellátod teljesen uj elgondo- 
lásu dobskála szabadalmat jelent ttek 
be. Az újdonság legfontosabb elő
nyei, hogy a forgalomban lévő összes 
lég- és csillámforgókhoz, akár jobb
oldaliak akár baloldaliak azok, egy
formán használható.

Az uj dobskála pontosan be van 
úgy szabályozva, hogy 180 fokot 
fordul és ennek következtében előbb 
akad meg a skála, mint a forgó. 
Ezáltal erőteljes forgatás ellenére 
sem rongálja meg még a leggyen
gébb forgókondenzátort sem és 
mindamellett szükség esetén a leg
nehezebb járású 4—5-szörös forgót 
is könnyedén meghajtja.

Dr. Philips, a 15.000 munkást és
a Miaií  mindéi i s/.amollevo or?s/agaban
lévő fiók vá Iliidatálínál még egy szer
ugvan annyi liiszh iselöl fogl; il kozta ló
óriás vállalat vezellése mellett is ta Iá l
idői, hogy en iberi kötelesség!öt leije
silse : a  inunk;is- é s népjóléti in tézmé-
n vek, művészi‘.k ésí írók és a sogilsé-
gér© szoruló e in bei ek böke/ü iinecéuásl
és 111lelegszh ii p;im'tfogó t tisztelnek
benne . \  zseniális ipar vezér csodá la
lOS ililko!óké| tcs-é:go egy arái ti érvé-
n \  esü 1 a iái liókt ‘szülék-, r,ádiócső-.
bangóisfilm, ni>n Igen hereit d izés. neon
cső, Iz/óláni| 1-. ü vég- és | *r:é u l  szi-
gelelő anyagi >k g yárlásáii.ik problé-
mámé 1 és ezelkben az iparága kban vi-
lág\ iszol i\ la Ibi111 i:$ igen előkelő po-
ziciól biztosit, >11 \ ál lala Iá n;ik

Egy rendkívül elmés megoldással 
az állomásneveket fix állásban tartja 
és mégis hullámhosszváltozás esetén 
az állomásnevek a legnagyobb köny- 
nyüséggel a kellő helyre beállíthatók. 
Ennek következtében ez a dobskála 
2-j-l készülékhez is kifogástalanul 
használható, ahol tudvalevőleg az 
állomások jelentkezési helyére az 
antennának nagy befolyása van. 
Ugyancsak kiemelhetjük, hogy a 
szerencsés megoldás következtében 
a forgók tengelyét elhajlásra gya
korlati értelemben véve alig 
veszi igénybe és ennél fogva a for
gatógomb elengedése után még a 
legérzékenyebb készüléket sem han
golja el. Úgy tudjuk, hogy a skála 
gyártási előkészületei már annyira 
előrehaladottak, hogy egy-két héten 
belül forgalomba kerülnek.

M árton -ié le
ZAVARSZŰRŐ EGYSÉGEK

minden rezgést keltő elektro
mos készülék zavaró hatásá
nak megszüntetésére.

NEm KELL KÍSÉRLETEZNI
elméletileg kidolgozott és gya
korlatilag jól bevált speciális

..{fi A R T 0 V 0 ZAVARSZŰRŐ
egységek btto 2.50-15 .- ig  
minden zavaró géphez készen 
kapható.

Viszonteladói árajánlattal szolgál:
marion Pál IV. Kossuth Lajos-u. 4

Telefon 891-16, 891-46.

Megjelent
uj kapcsolási r a j t f i i z e <  és 

árjegyzékem .
Trafók áttekercselését vállaljuk.
LÁNG TIBOR vni neos mnaz utca21. 

Laboratórium és trafoüzem.

P R O m m E l l T - L I T T L E  uj rend
szerű hangszóró szerkezet 
4 polusu teljesítmény, 2 
polusu ár. Törv. védve.
4 polusu szerkezetek, cm 

blokkok, santha Testuerek 
Vltl.Visy Imre-u. 8.Tel. 373-94

K érjü k  o lv a só in k a t e lő 
fize té s i d ija ik a t sz ív e s 
k ed jen ek  b e k ü ld en i, hogy  
a  la p  sz é tk ü ld é sé b e n  
fe n n a k a d á s  ne  á lljo n  elő.

K iadja :
A Rádió-Villamossági Kereskedők és 

Kisiparosok Országos Egyesülete

Uj magyar skála szabadalom

\

Supron Band-pass Special tekercs
készletek. A hosszuhullámu tekercs 
speciális kiképzése folytán az egész 

hullámsávon 2C0—2C0Ü egyenletes. 
Supron Vili. Magdolna-utca 35. 

Telefonhivó: 423-20.

Újdonságok

Bakelltohm uj szabadalmazott ellenállás minden 
ládirtcéha. Terhelhető 10 wattig. — 2 feszültség 
elosztóval. Kisebb terhelésű típusok laborató

riumi előkészületben.
Kratochwill Albert mérnök es Társát
Budapest, VI., Ó-ucca 14. Telefon 170-35.

BakeiitkortenvomOK. u j modem
tipusu a legkülönbözőbb színekben 

(fehérben is) szállíthatók.
Élbe Elektro-Rádió 

Budapest, VI. Ó-utca 44. 
Telefon 293-06.
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