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Áramszolgáltatóit és villanyszerelők irta: Ráthal Tiuadar

Rútkai Tivadar e cikkben, melyet február hó 12-ikén küldött be hozzánk, felveti mind
azokat a problémákat, melyeket a harmonikus együttműködés lehetősége céljából feltétlenül 
és sürgősen meg kell oldani. Néhány itt felvetett megoldási módnak a gyakorlati életbeni átül
tetéséről hihetőleg rövidesen lesz alkalmunk megemlékezni.

Mindenkor, de különösen a inai 
gazdaságilag igen nehéz időkben a 
villamos-ára niszolgálta toknak és a vil- 
lanyszerelök i íek terv- és észszerű 
együtlmufikálkodása igen fontos és 
ezt elősegíteni mindkét félnek létér
deke.

Gazdaságilag rossz idők különös 
rendszabályokat, főleg intenzív pro
pagandát követelnek. Hogy a propa
ganda eredményeinek tartóssága csakis 
az áramszolgáltatók és villanyszerelők 
kölcsönös bizalmon alapuló és ko
moly. tervszerű együttműködésével ér
hető el, ahhoz kétség sem fér és ezt 
a tényt többé-kevésblié mindkét rész
ről el is ismerték.

De — és fejtegetésünknek célja en
nek megvalósítása a józan lielátás 
és ennek a nehéz kérdésnek maradék- 
nélküli következteléséig eltnenő meg- 
oldásához, vagyis az áramszolgáltató 
vállalatoknak a villanyszerelömeste- 
rokkel, illőt\e vállalkozókkal való iga
zán bizalomteli együttműködéséhez 
hosszú és fáradságos ut vezet. Az 
áramszolgáltatókra hárul a nehezebb 
pénzügyi rész, valamint a propagan
dára oktatás helyes megoldásának kér
dése.

Gondolkozzunk csak. hogy min is 
múlik az. hogy a fel lételezett köl
csönös bizalom máig, sajnos, még 
mindig hiányzik? Az áramszolgáltatók 
—  talán nem is egészen jogosulatla

nul [^maszkodnak, hogy a villany- 
szerelő cégek semmiféle propagandát 
nem fejtenek ki. Másrészt a villany- 
szerelő cégek panasza sem jogtalan 
abban a tekintetben, hogy az áram
szolgáltatók. tehát szerintünk az ér
dekel lehb fél nem vonja he őket egy 
intenzivebb propaganda kifejlesztésé
nek lel íe tőségéi >e.

Ha az ember a kél párt között áll 
és hivatásánál fogva mindkettőnek a 
panaszait állandóan hallja, úgy tár
gyilagosan meg kell állapítania, hogy 
az ellentétek a legtöbb esetben kép
zeltek, hogy a két érdekelt fél mint 
az életlven oly gyakran ismét fél
reérti egymást, meri az egyik esetben 
a hiba az egyik, a másikban pedig a 
másik oldalon lelhető fel.

Nézzük csak meg, hogy mi a pa
nasz egyfelől az áramszolgáltatók, 
másfelől pedig a villanyszerelők, il
letve vállalkozók részéről?

Kezdjük talán az ára mszolgál tatok
nál ! Az ára mszolg.álla tónak létfenn- 
tarló érdeke, hogy az árameladási vo
nal sülyedö tendenciájával szemben a 
világítási, erőátviteli és manapság fő
leg az áram fogyasztó készülékeknek 
hathatós terjesztését minden rendelke
zésére álló eszközzel szorgalmazza. És 
ennél a kérdésnél az áramszolgáltató 
vállalatoknak az az érzésük, hogy en
nek a célnak érdekében a villan\szere
lőknek őket erőteljesen támogatniok

B. K.

kellene. No és még egy panasz van 
az áramszolgáltatók részéről és pedig 
a villanyszerelőknek a propagálás! kér
désekben való tehetetlensége miatt. A 
kérdés most tehát az, valóban igy 
van-e és ha igen, állapítsuk meg en
nek a tehetetlenségnek az okát.

\ legtöbb villanyszerelő cég inkább 
kézműves . mint kereskedelmi ala

pon nyugvó vállalat és éppen ezért 
nagyon sok esetben jogos az áram
szolgáltatók panasza. A villanysze
relő a propagandára és az áramfo
gyasztónak személyes műszaki felvi
lágosítására nem fektet súlyt. Egész 
tevékenysége abban merül ki. hogy 
fizi a kínálkozó, pár lámpahelyes mun
kát, vagy kis épületnek a szerelését 
megkapja és ezt is a már köztudomá- 
snan igen alacsony, keresetet alig biz
tosító árakon. Ha ezt Ive fejez te, úgy 
azzal, hogy szak- és korszerű, világí
tástechnikailag helyes v iiági tó testeket, 
vagy egyél) hiszen annyi lehetőség 
adódik áram fogyasztó eszközök vé
telét a munkáltatónak javasolja, saj
nos, alig törődik, illetve, ha meg is 
kísérli a kínálást, úgy az első nern« 
szóra már abba is hagyja.

Ha egy ilyen villanyszerelőnek azt 
mondjuk, hogy jöjjön csak elő az 
üzleti pultja, vagy munkapadja mö
gül és kísérelje meg áruját műszaki, 
használhatósági és propagálás! felvi
lágosításnak löbbé-kevésblvé találó sza-

KRATOCHWILL ALBERT
MÉRNÖK ÉS TÁRSAI 

VI. Ó-UTCA 14 TELEFO N : 1 7 0 -3 5 . MORRIS GYÁRTI YI ÁRVOK:  rádió és 
elektromos cikkek. Fém- és 
troiitan éspoüopas tömegcikkek.
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vaival ajánlani a fogyasztónak, ngy 
cm* azt válaszolja. hogy ez nem fek
szik nekem, ehhez idegek kellenek. 
Hál persze. hogy ez idegek, illetve 
türelem dolga. De tessék ezt megta
nulni. mert ez hasznot hajt, megélhe
tési biztosit. Ks higyjók el. hogy az 
akvizíció nem is olyan nehéz munka!

I'ermésze lesen ma már van sok. fő
leg nyílt üzlettel rendelkező villany
szerelő. aki felismerte már az akvizí
ciós munka fontosságát és tud ja. hogy 
ina e>ak személyes érintkezéssel, mű
szaki felkészültséggel lehet üzleteket 
kötni.

No és nemcsak azért kell felkeresni 
n fogyasztót, mert a gazdasági \ î /.<»- 
nyok rosszak, hanem azért, mert egy 
villamos főző-, fülő-, sütő- stb. cik
kel nem lehet a pult mögül eladni: 
hiszen a fogyasztó a legtöbbször nem 
is ismeri egyik vagy másik cikkn ‘k 
az ő saját szempontjából való ké
meinél. háztartás-gazdasági előnyeit.

\ műszaki érvek felsora közt a tásá- 
val. a használhatóság helyes megvi
lágításával. a szakember felvilágosítá
sával a fogyasztóiján vételkedvel kell 
és ez vezet - igaz. hogy gyakran 
csak később a vétel elhatározására.

\z  elmondotta ki >ól tehát azt a kö
vetkeztetést vonhatjuk le. hogy a Mi
lán vszerelök nagy része épjjen a pro
paganda-munkában jut zátonyra. Kü
lönösen a kis villanyszerelő, mert a 
követeimén veknek, melyeket a propa
ganda körül az áramszolgáltatók ta
lán joggal megkövetelnek, egyszerűen 
nem tud megfelelni. \ villany szere- 
lőnek, aki mindenekelőtt iparos, kéz- 
miives . a technikai ügyességen kivül 
sokoldalú kereskedelmi és propaganda 
feladatot kellene végezni, mely fogal
mak tőle ma még, sajnos. egy kicsit 
távol esnek. Ha tehát az áramszol
gáltatók súlyt helyeznek a propagá
lás! illető együttműködésre, úgy fel
tétlenül állítsanak fel propaganda osz
tályt. mely hivatva lenne a körzetéhez 
tartozó villanyszerelőket úgy műszaki, 
mint kereskedelmi téren a tenniva
lókra alaposan megtanítani. Hiszen 
ilyen munkaközösségre a német bi
rodalomban már van példa és olt az 
áramszolgáltatók már évek óta a vil
lanyszerelőkkel karöltve propaganda
kurzusokat tartanak. E kurzusok na
gyon kielégítő eredménnyel jártak an
nak révén, hogy ezeken a kurzusokon 
a villanyszerelőknek tervszerű műszaki 
és üzleti oktatást nyújtottak. Tudomá
sunkkal ed cl i(/ 1000 ilyon kurzuson 
3 0 .0 0 0  villfinyszer'dő veit részi és 
látta hasznát ennek. Természetesen na
gyon fontos és a cél érdekében he
lyénvaló lenne, hogy a villanyszerelő 
cégek a helyes lari fapolitikáról mesz-

>/.eme nőé n ki taníttassanak.
\z áramszolgáltatók egyéb jogos 

]vanas/ai a villanyszerelőkről kereske- 
delmi. sőt sok esetben műszaki terü
letet érintenek. A villamosság ugyanis 
az utóbbi években, mint azt jól tud
juk. rohamosan fejlődött, mint p. o. 
a \ illa mos főzés-sütés és melegvizlá- 
rolás területén, de meg a világítás
technika terén is. \ fejlődés tempója 
olyan gyors volt. hogy a villanysze
rei ö, akinek bizony más gondja is volt, 
ezzel a fejlődéssel nem tudott lépést 
tartani. \ ózont az áramszolgáltatók 
sem vetlek maguknak annyi fáradsá
got. hogy őket ebben az irányban ki
oktatták volna és igy megesett az is, 
liogv egy fogyasztó, aki félig-meddig 
tisztában volt a villamos főző- elő
nyeivel, a villanyszerelőhöz fordulva, 
az neki hamis műszaki, illetve üzem- 
technikai felvilágosítást adott. \ vil
lanyszerelő cégnek viszont ebben az 
esetben mentségéül szolgáljon, liogv 
nem volt tisztában az áramszolgáltató 
lari fapo'itiká jávai.

\ jó villanyszerelőnek tapasztalt 
technikusnak, jó és polgári haszon
nal dolgozó kereskedőnek, de legfő
képpen ügyes eladónak kell lennie, 
mert csak igy ind majd egy megelé
gedett törzsvevőként* s/.erl tenni, ame
lyik azután benne az állandóan szíve
sen látott műszaki háziorvost látja.

\ villanyszerelők például igen sok 
esetben nincsenek tisztában az áram- 
'/<i gáhalók scihák rendeletéivel. elő
írásán.*il s h.. amire ők feltétlenül ki- 
oktalandók, mert hiszen csak mind
ezek tudatában lehetséges a helves 
együttműködés. \  villanyszerelőnek 
panaszt az. hogy az áramszolgálta
tók eladási és szerelési osztálya meg
kísérli ennek az üzletágának lukrali- 
vabbá tételét azzal, hogy ma jdnem be
szerzési áron adnak el. mondván, hogy 
a liaszón az árameladásban rejlik és 
igy a villanyszerelő a drága üzlete 
hírébe kerül.

Nem lenne általában lehetséges ke- 
vésbbé olcsó árakkal, mint inkább 
tárgyi propagandaérvekkel üzleteket 
szerezni? Nem volna lehetséges ennek 
a propaganda és a fogyasztót helyesen 
felvilágosító munkának hordozójává a 
villanyszerelő cégeket megtenni?

Ez szerintünk igenis megoldható 
lenne, ha minden áramszolgáll dó kör
zetéinél az ipartestük?lekben megszer
veznék a villamos szakosztály t«, 
amely szakosztály azután megalakí
tana a maga kebeléből egy sziikebb- 
köríi. de minden joggal felruházott 
bizottságot, amelyik az áramszolgál
tatókkal munkaközösségre lép.

A szorgalmas villanyszerelőnek és 
az áramszolgáltatók aktiv. propaganda

és eladással foglalkozó tagjainak min-* 
<leii j >r<>| >agan<laeszköz rendelkezésére 
kell, hogy álljon. Ezért az árán iszol-* 
gáHatóknak semleges kiállítási, l>e-* 
innia lás i helyiségei kell rendelkezésre 
adniok. ahol minden villamos anya
got. fogyasztási eszközt természetben 
be lehessen mulatni és időközönként a 
fogyasztók részén* bei unta ló előadá
sokat kell tarlaniok.

Minthogy a villanyszerelő kisiparo
sok. sa jnos, nagy hányada nincs ab
ban az anyagi helyzetben, hogy egye
dül kifejlett propagandát anyagiakkal 
is tudjon fedezni, legyen le a/, ugyne-

Ön nyáron is
elad. lavit. álalakit.
tehát nyáron is szüksége van után

pótlásra.
Rendeljen f a d o b o z t ,  rádióalkatrészt, 
hangszórót, tekercset cégemnél. Buda
pest II. külön műsorát az Ön vevői is 
hallani akarják. Ehhez tekercset stb. 
—■ és vevője eddigi hangszórójánál 

jobbat nálam szerezhet be.
A Rotand Rádió uj cikkek soro
zatát késziti már most elő. A Rotand 
Mikrophon sikere után kb. 8 nap 
múlva már szállítható az uj Rotand 
Lux sülyesztett világitos skála, 
bal és jobboldali használatra egyaránt 
alkalmas. Ára bakelit ablakkal nettó 

P 1.20; fémablakkal nettó P 1.10.
A Rotand Normál, Univerzál, 
Speciál ésCirkulár hullámhoscz- 
kapcsolók utánozhatatlanul a 
legjobbak! Rotand Automata 
neongázas bakelit, v ízm en
tes villámhárító és zavarszűrő.
Áraim jelentős részét újra leszállítottam.
Ha olcsó és jó árura van szüksége, gyors 
szállítás mellett, rendeljen cégemnél.

Rotter Loránd
R O T A N D  R Á D I Ó  
Budapest, RáKúczi-ut 73.

P  A  L  A  B  A
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V I L Á G M Á R K A
P A L A  E L E M G Y Á R  R.-T.

BUD APEST , V. Václ-ut 66.
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kezeli »kézmüves büszkeség«-ről, a 
mely azt mondja, hogy mindent egye
dül, idegen segítség nélkül kell csi
nálnia.

Az áramszolgáltatók viszont (egyék 
lehetővé azoknak a villanyszerelőknek, 
akik hajlandók részletfizetési üzleteket 
kötni, hogy azt polgári haszon, illetve 
jutalék ellenében, minden veszteségtől 
mentesítve meg is tehessék.

Az áramszolgáltatók majdnem mind
egyikének ma már van is jó részlet- 
íizetési rendszere, mely a villanysze
relőt a rizikó és gyakran a szállítási 
és csomagolási költségek alól is men
tesíti. E rendszert a kisiparosság szí
vesen fogadja, mert hiszen igy a saját 
tőkéjének befektetése nélkül is tud ke
resetre szert tenni, anélkül, hogy vesz
teségek érhetnék.

Itt a gyakorlati keresztülvitel lehet 
csak vitás, de nem megoldhatatlan 
kérdés. Fontos tényező még a jutalék 
magassága. A jutalék kérdésénél két 
szempont veendő figyelembe. Az a 
villanyszerelő, aki ezt i fizetési rend
szert úgy használja ki. hogy minden 
rizikó az áramszolgáll * tóó. áram fo
gyasztó készülékeket eladás céljából 
saját maga nem vásárol, nem i- tart 
raktáron és esik i fogyasztó, a vevő 
által aláirt megbízási továbbítja az 
áramszolgáltatónak, kisebb jutalékok
kal is megengedhetik, mert hiszen 
erre az üzletre pénzbeli tényleges ki
adása nincsen és részére az ilyen üzlet 
egv aránylag kényelmes inellékiizlel. 
Magát a készülékei már az áramszol
gáltató szállítja le. szereli fel és küld 
ki p. o. egy villamos tűzhely gyakor
lati kezelésélven jártas és iskolázott va
lakit, aki a fogyasztót megtanítja a 
gazdaságos kezelésre. I)i* végezheti kü
lön megállapodás sz *rint ezt a szere
lést slh. a villanyszerelő is. In ebbe 
beletanult. termé<zplesen külön díjazás 
mellett.

A másik szempont, ami szintén te
kintetbe veendő, az ár kérdése. Itt 
arra gondolunk, hogy ha valamelyik 
villanyszerelő már túl van az átalaku
láson és műszakilag, anyagilag teljes 
felkészültséggel a sa ját számlájára, ve
szélyére is le tudná bonyolítani na
gyobb fogyasztóé*'közök eladásit, ak
kor üzletének ennek az ágára eső költ
ségei már nagyok és nem lehet többe 
kényelmes mellékkeresetről szó. Jog
gal számíthat tehát arra. hogy az 
áramszolgáltató támogatja. I-. végből az 
eladási árban kellene megállapodni es 
itten az áramszolgál Utónak a gazdasá
gilag mégis csak gyengébb villany
szerek') vei szemben megértést kell ta
núsítania. Az elmondott esetre gon
dolva. kellene helyénvaló, belátásos 
megoldást találni.

A villanyszerelő továbbá kérheti an
nak a lehetőségét, hogy a fogyasztó
nak a készülékeket használatban is 
bemutathassa nagy áramköltség nél
kül. Ebben az irányban néhány áram- 
szolgáltatónál már meg van a készség 
a villanyszerelőket ebben az értelem
ben is, valamily módon támogatja.

Mindent összegezve, tessék leülni a 
tárgyalóasztalhoz, mert ez a legalkal
masabb talaj mindezen kérdéseknek

Újpest
Az elmúlt hó utolsó napjaiban ha

talmas plakátok jelenlek meg Újpest 
városa utcáin, melyeken a Phőbusz 
részben elektromos fagyasz lókészülé
ket. másrészt installációt hirdetett 
havi 70 — 100 filléres részletárakon. 
Egyik újpesti tagtársunk a plakátok 
megjelenése után néhány agilis kar
társunkkal megbeszélve a teendőket, 
azonnal interveniált. \ plakátok meg
jelenése után 18 órával már kész volt 
a megállapodás a helybeli inarlestü- 
lel szerelő szakosztály « a cent iáié 
között. E megállapodás értelmében a 
centrálé vállalta, hogy oly rövid idő 
alatt, mint az technikailag lehetsé
ges. plakátjait álrag tszlja egy szalag
gal, melyben értesíti i közönséget ar
ról. Iiogv úgy a fogyasztási cikkek, 
mint a szerelés a helybeli villany
szerelőknél és elektromos kereskedők
nél azonos feltételek mellett megren
delhetők. Vállalta a centrálé, hogy a 
szerelő karlársak által akvirált instal
lációkat finanszírozza és ezen kívül a 
saját emberei által akvirált munká
nak 30"..-ál kiosztja a helybeli ipa
rosuk között.

Vz intervenció tehát tel jes sikerrel 
járt. Ez a siker azonban csak látszó
lagos. I gyams az átragasztás úgy tör
tént, hogy a már egy hete kifüggesz
tett plakát alá egy ugyanolyan szinü 
és nvomásu szalagot ragasztottak a 
megállapodás szerinti szöveggel, de a 
közönség nagv része, mely az első 
napokban már elolvasta a hirdetést 

és a sok ezerszámra kiosztott röp
cédulát. melynek szövegét már nem 
lehetett korrigálni), az egyáltalában 
fel nem tűnő toldalékot észre sem 
vette. Ennek ellensúlyozása céljából a 
nvill üzlettel rendelkező kartácsaink 
kirakataikban is elhelyezték a hirdet
ményt. Ennek volt is némi látszata, 
voltak érdeklődések. Csakhogy . . . 
amíg a centrálé főútvonalon fekvő 
üzlethelyiségeiben bármely csillárt 
meg lehetett vásárolni filléres rész
letre, addig a csillárokkal foglalkozó 
kartácsainknak néhány nem kurrens 
tipusu csillár részleteladását ensredé-

az elintézésére, szabályozására. Becsü- 
leles, őszinte jóakaratot kell latba vet-  
ni, hogy mindkét — egymás munká
jára utalt — fél megtalálhassa a 
maga számadását.

\z áramszolgáltatók és a villanysze
relők dolgozzanak együtt. Ne kétes, 
egymást kijátszani aJcaró megállapo
dásokat. kössenek, hanem keressék 
mindkét oldalon a valódi megoldást; 
egymás kölcsönös támogatását.

lyeztók és még ebből sem aduk min
tát vagy fényképet, hanem kizárólag 
csak árjegyzéket. Ennek következté
ben, mint azt több ottani kartácsunk 
jelenti, egyetlenegy üzletet sem csi
náltak, míg a centrálé üzletéből tucat
jával szállították el a vásárolt árut. 
Ebből az akcióból kifolyólag kartác
saink. —• kik a költözködésre való te
kintettel májusra raktáraikat kiegé* 
szilét lék — nagy károkat szenv edtek, 
mivel sem saját árujukat nem tudták 
eladni, sem akcióban nem tudtak ré
szesülni.

Részletesen közöltük újpesti kar
tácsaink kálváriáját abban a remény
ijén, hogy az elmondottakból Ugtár- 
>aink alkalomadtán tanulságot merít
hessenek.

S zeged.
E rovatban volt már alkalmunk 

olyan megállapodásokat is ismertetni, 
melyek egyáltalán nem adnak okot 
panaszra. Mégis „Panaszok a centrálék 
ellen“ összefoglaló cím alatt foglalko
zunk azokkal a kérdésekkel, amelyek 
az egyes áramszolgáltató vállalatok és 
a körzetükbe tartozó villanyszerelők 
viszonyára vonatkoznak.

Szegeden ily irányú panaszra nincs 
semmi ok. A szegedi centrálé és a sze
gedi szerelők viszonya kifogástalan. A 
szerelők díjmentes agitátorai a „több 
áramfogyasztásának és a centrálé a 
maga hatalmas tőkéjével támogatja a 
szerelőt munkájában.

Mindennemű áramfogyasztó cikk 
részleteladasát hajlandó az áramszol
gáltató saját érdekében — finan
szírozni. Ugyanígy finanszírozza a 
részletfizetésre történt installációt is.

Bakelitohm
az ideális rádióellenállás. 
Á llítha tó , túlterhelhető. 
Kapható 3ui es iow terhelésre

ui. ú-utca 14. Telefon 170-35.

Patlaszok a ceniváték ellen
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Néhány S Z Ó  a távolbalátásról Irta: L e m b e v g e v  M orcéi oki. mérnök

Az utóbbi időben mind gyakrabban hallható, különösen vidéken, hogy : várok a késziilékvásár- 
lással, mert távolbalátó készüléket akarok majd venni. Hogy a kereskedők ezen érdeklődőknek tel
jesen helytálló felvilágosításokat tudjanak adni, közöljük a következőket. ( / \  szerk.)

V távolbalátás problémája olyan 
régi. mini a tele fon. Kezdettől fogva 
az volt az álma műiden technikusnak, 
de Laikusnak is. hogy olyan szerkeze
tet találjon fel, amelynek segítségével, 
nemcsak hallhatják. de láthatják is a 
távbeszélőn át egymást a beszélő lelek

Még fokozottabban folyik ez a tö
rekvés manapság a rádió korszakában.

Ks ma már nem fantázia a távolba
látás, nemesük regényekben, de a 
valóságban is meg van. Vzonban. hogy 
étidig el nem terjedt, illetve el nem 
terjedhetett, annak egyrészt admi
nisztrációs. másrészt anyagi nehéz
ségei \ annak és csak harmadszor kö
vetkeznek a technikai akadályok.

Iz adminisztrációs dkidályok a 
Indiám eloszlásban rejtenék.

Ezőkm segíteni s íjnos jelenleg 
nem lehet

és igy a távolbalátás minősége igen 
korlátozott marad, hacsak nem me
gyünk egy külön erre a célra készített 
vevő és adóval le az

egész rövid hullámok Ierűidébe.
Ezeéí terjedés? viszont igen kor

látolt.
A második akadály, az anyagi talán 

a legnagyobb. A távolbalátó berende
zés legfőbb kelléke a synkronizáló 
szerkezet vagy igen precíz és rend
szerint komplikált szerkezet, vagy ha 
egyszerűsítenek rajta, akkor nem jól 
működik és a készülék nem ér semmit.

Precíz és komplikált szerkezetek so
hasem olcsók, még akkor sem, ha 
nagy tömegben lehel őket gyártani. 
Nem olcsók a mechanikai svuk i onizá
lók. de az elektromos szerkezetek sem, 
mert ez utóbbiaknál a szükséges 
óriási cső drágítja meg a szerkezetet. 
Ma, ha több ezres szériát lehetne fel
fektetni a távolbalátó gépekből, ak
kor is

csupán a képvisszaadó szerkezet
ára legalább 1 0 0 0  pengő körül 

mozogna.
Ez pedig a nagymérvű elterjedést ele
ve meggátolja. Már azért is. mert az 
elsőnek ismertetett adminisztrációs 
akadályok miatt evvel csak elmosó
dott képeket kapnánk.

V mi közönségünk technikai gon
dolkodása sajnos nem olyan fejlett, 
hogy az elmosódott képekben is fel 
tudja fogni a maga teljes egészében 
a távolbalátó, különösen a drótnélküli

távolbalátó óriási horderejét és azt. 
hogy a szerkezet nem olyan tökéletes 
még. mint pl. a mozi és lm elad
nánk neki egy ilyen ezer jiengős tá
volbalátói, be >:ipásnak venné és asze
rint cselekedne.

De térjünk ál a harmadik akadály
ra. a technikaira. Kz. hogy ugx m ad
juk, nem is akadály. Vbban a pilla
natban, ha az első kél, de különösen 
az adniiniszlralix akadály megszűnik, 
akkor megszűnik a te Imikai korá'o- 
zottság is és tökéletesnek mondható 
I á x 1 á I a s r a s z á m i t b a I un k.

Hogy ez miéri van igy. arra akkor 
kapunk teljes felvilágosítást, lm a lá- 
volbalálád rendszert jól magunk elé 
képzeljük.

Viliin I tudjuk, bármely feltaláló 
módszerével dolgozik i> a távolbalátó 
gép. az csak a Lépj elbontás rendsze
rével működhet.

\ képfelbontás rendszere az. hogy 
az átviendő képei elemi részecskékre, 
pontokra bontják fel és ezeket a pon
tokat idő en e'.loha egy.nám án. mint

k i ‘ e'»I >-n; így < >bl) f  én x i m pul z usoknak
megfelelő áramingadozásokat pl. fo
tocella közbeik tatásával) juttatjuk ej 
a felvevő állomásra, ahol az áram- 
ingadozásokat isméi lénnyé alakítjuk 
ál és látjuk egy kis ablakon keresztül, 
vagy xeliljíik ki egy ernyőre. Ha a 
pontok átvitele lassan történik és ma
radandóan rögzítjük azokat, akkor 
képátvitel a neve. ha gyorsul és csak 
a másodperc tört részeire látjuk a 
képet egy e.nyőn akkor láxolbalátás
nak nevezzük.

\ képál vitel csak a lelegrá fiában,

RddíO fűtő és átlód akkumulátorok 
Autó világítási és indító 
Telefon 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 :

U n n n o n l f o  AKKumuiatorohatn u u v c b n c  E i o a i M t o  Kit.
Gyár: Vili. P ráter U. 67. Tel. 367-97. 

Városi üzlet: Uí. HajOS UCCa 43.
Telefon 160—39.

ENGEL KÁROLY
ELEKTROMOS SZERELÉSI flltVAGOK ES KÉSZÜLÉKEK GVÁRA
Cégtulajdonosok: cselen;! Or HOIITSCHER PAl gépészmérnök és NO HÍJAT ERNŐ

SÜRGÖNYÖM : BUDAPEST, VII., TELEFON:
.NONIS- BUDAPEST VÖRÖSMARTY U. 16. *<-37-37

U f  üzleti l e h e t ő s é g  !
Minden szerelő kartársnak ezt a munka
lehetőséget ki kell használnia!
A rádiózavarok megszüntetését a Magy. 
Kir. Kereskedelemügyi Miniszter rende
letileg kőtelezővé tette!
Cégem mindenfajta zavart o k o z ó  
b e r e n d e z é s  zavarmentesitésére 
kapcsolási rajzokkal ellátott útmutató 
füzetet adott ki.
Ha n em  kapta meg, k é r j e ,  mert 
kevés ily ügyes seg-tö társat talál.

zavarszűrő egységet használjon, me r t  
azok a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 
folyamatban lévő szabványelőirásainak 
mindenben megfelelnek!
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a [Mhslánál terjed! el nagyobb mérlék- 
Immi. pl. kéziratokn ík, meterológiui 
térké|>ek stb. átvitelében.

\ távolbalátás jelenleg a maga pri- 
mitivel.b kivitelű formájában Ameri
kában és Vnigliában van kissé elter
jedve, de a cikk elején említett okok 
miatt a művelt nyugati közönség is 
panaszkodik a képek elmosódottsága 
miatt.

Németországban kidolgoztak az 
utóbbi két évben egy olyan rendszert, 
mely segít a képek elmo*ódottságán 
és tiszta, éles képeket ad, de elterjedni 
azért nem tud, mert egyrészt csak a 
leadó közvetlen közelében, egy nagy 
városon belül használható, tehát ott, 
ahol tulajdonképen nincs is szükség a 
távolbalátásra, másrészt a készülék 
borzasztó drága. A német módszernek 
előreláthatólag inkább a moziiparban 
lesz nagyobb jelentősége, ugyanis va
lamely fontosabb eseményt a helyszí
nen felvéve 10 12 másodpercnyi ké
séssel a megfelelő berendezéssel ellá
tott moziban le lehet vetíteni. Pl. egy 
sportmérkőzést láthatunk a moziban 
ülve (ékkor. m ikor az a fialván tényleg 
lefolyik.

\  távolbalátó technikai fejlesztésé
ről részletesebben talán egy másik köz
leményben számolunk be. Itt még csak 
egy néhány szóban akarjuk az érdek- 
lék lő közönség felvilágosítását meg
könnyíteni.

A rádió és a távolbalátás között 
csak annyi a hasonlatosság, mint a bi
cikli és a motorkerékpár között. -Mind
kettőnek van kereke, kormánya, lám
pája. de inig a kerékpár egy egyszerű 
és olcsó szerkezet, melynek kezelésé
hez szakértelem nem igen kell. addig 
a motorozás hatósági engedélyhez, 
vizsgához, szakértelemhez van kötve, 
azaz egy meglehetősen komplikált 
szerkezet, mely drága is.

A rádió és a távolbalátónak is kö
zös tulajdonlása az. hogy a térbe jut
tatott elektromos hullámokkal dolgo
zik. a hullámokat antennával vesszük 
fel és hangolt körökkel szelektáljuk ki 
és elektron-csövekkel erősítjük meg, 
de mig a hullámokból a rádiónál 
hang lesz, a távolbalátónál fény lesz. 
könnyen belátható az is. hogy a fém 
és a hang nem jöhet ugyanazon a 
hűl Iámhosszon egyszerre, tehát a tá
volbalátás céljaira egy teljesen külön 
berendezés, erősítő, képvisszaadó stb. 
kell és

ha ill-oll képeken a távolbalátót
rádióval kombinálva látjuk. <ik-
kor ez csuk egy bútor művészeti 

m egoldási
és épugy nem érinti a technikai be
rendezést, mint a rádióval összeépítem

gramofon, melynek, mint tudjuk, 
minden egyes alkatrésze meg van, 
melyek úgy a gramofonhoz, mint a 
rádióhoz külön-külön szükségesek.

Teljesen alaptalan tehát a nagy- 
közönség félelme attól, hogy a rá
diók rövidesen távolbalátóval együt
tesen felszerelve kerü'nek forgalomba.

V távolbalátó kérdése ma még alig 
nőtte ki a laboratóriumi kereteket és 
még igen sok idő fog elmúlni, mig 
különösen az adminisztratív akadá
lyokat legyőzve, vagy megkerülve a

Mind gyakrabban hallható a már 
szakmánkban ismeri panasz, hogy egy 
ma forgalombahozott; árucikket úgy
szólván az összetéveszlésig hasonlato
san, a megjeleni cikk sikeres beveze
tése után más iparosok stb. leutánoz- 
lák és igy az ilyen cikket először for- 
galombahozónak. aki végeredményben 
mint úttörő szerepel, érzékem kárt 
okoznak.

Ezen tarthatatlan állapotot, melyet 
a szabadalmi és minta védelmi törvé
nyek nem tudtak megakadályozni és 
mely tarthatatlan állapot úgyszólván 
feleslegessé tette uj cikk piacra hoza
talát, meg kellett szüntetni, ismere
tes. hogy igen gyakran kerülnek olyan 
rádióalkatrészek piacra, melyek for
mában lehelnek ugyan újak. de alap- 
elgondolás tekintetében nem szabadal
mazhatok. Ilyen alkatrészek forga- 
lombahozói a költséges és hosszadal
mas utánjárást igénylő min la védelem 
beszerzését is igen gyakran elmulaszt
ják. Már most csirájában fojtotta 
meg fentiek alapján a vállalkozási 
kedvet azon körülmény, hogy a ma 
piacra hozott cikket legrövidebb időn 
belül esetleg többen is leutánozzák, 
eltekintve attól, hogy az ilyen után
zatok kapcsán árromholó verseny in
dult meg az előállítók között, ami a 
kereskedelemnek csak árthatott.

Az év elején éleibe lépett tisztes
ségtelen versen \ törvényt alkotói ezen 
áldatlan állapot megszüntetésére hoz
ták akkor, amikor ezen törvény kere
tén belül helyet adtak annak a lehető
ségnek, hogy az uj cikkeket forga- 
lombahozó a káios utánzatokkal széni
ben védelmet nyerhessen.

Érdekes példaképen közölhetjük a 
következőket: Az egyik rádióalkatrésiz- 
üzem állal forgalombahozoll hullám- 
váltót. mely a piacon gyors beveze- 
teltségnek örvendett már, láthatólag 
a vevőközönség igényeinek megfelelő 
formában és kivitelben kerüli piacra, 
rövidesen igen hasonló kivitelben lt»- 
ulánozták.

tökéletes távolbalátó forgalomba ke
rülhet.

\z bizonyos, hogy bármilyen ér
dekes is a távolbalátás problémája, 
mégha az anyagi nehézségeket is le
győzik majd, sohasem lesz olyan nép
szerű és olyan elterjedt, mini a rádió, 
mert a képek figyelése teljesen leköti 
a szemlélőt, nem úgy mint a rádió, 
mely csupán csak a fülre hat és a 
szabad mozgásban, esetleg könnyebb 
munka végzésében nem gátolja a hall- 
gatót.

V forgalombahozó cég nem ismer
vén az utánzat elkészítőjének nevét) 
és címét, a kir. törvényszék előtt az 
egyik, ezen utánzat hiillámváltót for
galombahozó nagy kereskedő ellen tisz
tességleien verseny és utánzás vétsége 
címén pert tett folyamatba.

\ bpesti Kir. törvényszék 1934 4. 
végzésében az Él. 49. §-ához képest 
esetről-esetre kiszabandó pénzbírság 
terhével kötelezi panaszlotlal arra,

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT
viszonteladók és tekercselők részére! 
006— l*2%»-ig zománc szigetelésű AEG 

gyártm. huzal
0*05—0*5 mrtn-ig IX selyem szigetelésű 
01-0 -5  **m-ig 2X 
0-1—3 %,-ig 2X pamut
dynamo t e k e r c s e l ő  huzatok mig a 
készlet tart orsó vagy tekercsvételnél

a Kartell bruttó araiból 
40° o engedménnyel

Fejhallgatók és zsinórok lényegesen a 
piaci ár alatt, erős és gyenge áramú 
szerelési anyagokat a l e 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.)

Tisztelettel értesítjük igen tisztelt 
viszonteladóinkat, hogy gyártmá
nyainkat a jövőben 

„Eho“ helyett

„ESH“
márkajelzéssel hozzuk forgalomba.
E I N H O R N  és  Tsa
X. Szailas-n. 16. Telefon 482-51

„STÍLUS"
alkatrészek minőig megbízhatok

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

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

Utánzatokkal Kereskedni veszélyes
\ bpi kir. törvényszék elvi döntése.
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hogy a kérdéses Imi lám hossz kapcsoló 
Um*jeszlését azonnal hagyja abba, he
lyei athán a kérelmező ideiglenes in
tézkedésének és zárlatának ezen vég
zésében. M; gáll.ipiloll i a költségeket 
és terjedelmes indo>': ilásbin a követ
kezőket állapi lót la meg:

kérelmező és panasztól( is rádió
kéi eske; lő. tehát leltél lenül versen\- 
lársak.

bizonyítást nyert. hogy a kérel
mező által e ’öállLotl huUámlu>*szkap- 
csolók nincsenek szahadalmizva, sem 
mintauálelmezve. \is/onl azokat kérel
mező lényegesen előbb hozta forga
lomba. mint a pamszlott nagykeres
kedő. bizonyitást nyert, hogy a ké- 
rehiiezö állal forgalOinbahozott kap
csoló a szakkörökben általánosan is
mert és elterjedt volt és azt a keres
kedők közül többen árjegyzékükben 
i> szerepeltették. Ezen körülménnyel 
igazolta van az is, hog\ a forga- 
lombahüzott kapcsoló inlenzit ipiali- 
íikáll) használati cikk.

\ kir. törvényszék a felek hullám- 
ho«szk;.ju>o!óinak összeha > on I i! á sá n á 1 
megállapította többek közölt, hogy a 
kéielmezi» lml'ámlio->zka|K*so!ó jának 
a lörgó'esle bakelitlemezek összesajto- 
lá>a utján tan kiépítve, amihez rend
kívül hasonlít panaszlolt állal árusi- 
1ott hullámhosszkapeso'.ó lörgóles'.eis. 
Hogy az egyiknél a lemezkék körte- 
alaknak. inig a másiknál téglalap for
májúnk. az összetéveszthetőség szem- 
lantjából nem változtat a helyzeten 
átlagom szemlélet mellett.

Felsorolja a törvényszék még a két 
huiiámhosszkapcsoló külső rugóinak 
hasonlóságán kit ül a rugók szegecse- 
lémaiek hasonlóságát és kitér még a 
legapróbb részletekre is.

\ fentiekre tekintettel megállapí
totta a kir. törvényszék azt, hogy a 
panaszlolt által forgalomba hozott 
kapcsoló után képzésnek tekintendő!, 
mert az előbbinek jellegzetes külse
jét el állít tatot! elő és ezért a tásárló- 
k özön ség által összetéveszthető, sőt az 
összelát esz lés lehetősége még szakem
berek részéről is fennforoghat. Meg
állapította a kir. törvényszék, hogy az 
utánzati kapcsoló ki> eltérései a le
másolt kapcsolótól, nem változtatnak 
az utánzat és összetévesztem tényén.

Megállapította egyszersmind azt is. 
hogy hullámhosszkapcsolót lehet más
képen is előállítani, mint ahogy azt a 
panaszlolt állította elő. tehát panasz- 
lottnak nem volt szükségszerűség a 
hasonló formában való előállítás.

Fentiek alapján megállapította a 
kir. törvényszék azt, hogy panaszlolt 
nagykereskedő által árusított kap- 
cso.ó a kérelmező kapcsolójának után
zásából jött létre, mely cselekmény a

Tvl. 9. ij. rendelkezésébe ütközik. \ 
törvényszék álláspontja az tolt. hogy 
a szakkereskedőknek isméiniök kell az 
árjegyzékekből is a kérelmező által 
forgalomba hozott kapcsolót és tud
niuk kell azt, hogy a panaszlolt nagy- 
kereskedő olyan kapcsolót hozott for
galomba. melt kérelmező által for
galomba hozott kapcsoló ulánképzése, 
az a csekk menyül, Icluíl. hogy az 
utóbbi kapcsolói es ‘Heg forgalom
ban tartják, illetve árusítják, a T rl. I .

rend [''kezeseibe ütköző, lisztessct/- 
lelen verseny esel: kmeny.

kérelmező ezek szerint, mint a sa
ját márkájával, vagy anélkül előállí
tott hullámhossz kapcsolók kizárólagos 
forgalombaliozója, valamely verseny
társ azon cselekményével szemben, 
hogy e  hullámhosszkapcsoló utánkép- 
/ és ének tekinthető kapcsolót árusít, a 
Itt.  és 6800 1934. I. M. sz. rendelet 

értelmében védelemben rész *silendö.
\  fentiek értelmében panaszlotlt 

mint szakkereskedő azzal a cselek
ményével, hogy a panaszos kapcsoló
jának ez ulánképzési kapcsolóját áru- 
si lót la a Itt.  1. 9. ij.) rendelkezésébe 
ütköző cselekményt követett el. Mint
hogy e/.ek szerint a tiszleségtekn ver
senynek panaszlolt terhére való fenn
forgása valószínüsitést nyert, a (>800 
1934. I. M. sz. rendelet 4. íj. rendel
kezése értelmében a kir. törvényszék 
panaszlottal arra kötelezte, hogy az 
általa árusított kérdéses kapcsoló to
vábbi árusítását azonnal hagyja abba.

Ezután még részletesen foglalkozik 
a kir. törvényszék a panaszlott nagy- 
kei eskedő különböző védekezésével és 
azokat sorra elutasítja. Viszont köte
lezi panaszos előállítót arra, hogy 14 
naj on belül anyagi károsodása érde
kében a pert. panaszolt nagykeres
kedő ellen indítsa meg.

Mindezekből megállapítható, hogy 
végre alkalom adódott arra. Iiogv egy 
cikk első forgalomba hozója, eljá
rást indít hasson azok ellen, akik 
az. általa először forgalomba ho
zott cikk külalakját és lényegét le-

ulánozzák, valamiül rendkívül szigo
rúsággal kezeli az ítélet az anyagilag 
és erkölcsileg ugyancsak felelős for- 
galombahozó kereskedő cégekei is, 
miután azok az árjegyzékekből tény
leg megállapíthatták és tudniok kel
lett, hogy ulánképzett ulánzott) áru 
forgalomba hozásával foglalkozniuk 
tilos.

Heinéi jiik, hogy ezen közlemé
nyünkkel ligyelmeztettük az előállí
tókat é>s forgalomba hozókat egyaránt 
azon helyes útra, melyet követniük 
kell és lehel. Ukossunk, de ne uláno:- 
;unk! Annyi lehetőség kínálkozik egy- 
egy gondolat kérésztülviteélre, hogy 
felesleges más cikkeknek utánzásával 
jelentős felelősséget átvállalni, és ma
gunkat egy várható súlyos eljárás kö- 
\etkezménveinek kitenni.

NorrisállomássKaia
m in d e n k o r ,

m in d en h o l.
uj állomásokat bármikor be- 

• iktathat,
az állomásnevek átállithatók, 
minden hullámsáv külön meg

világítható,
frikciós meghajtású, nincs 
holtjárat,
m i n d e n  forgalomban lévő 
egyes és többes forgóhoz 
használható,
minden készülékhez 2 csöves

től a legnagyobbig alkalmas, 
vevőjének minden igényét ki

elégíti.

Ul. ó-utca 14. Telefon 170-35.

ErzeKeny4 pólusú hangszóró.
detektoros vételhez is.

0,1, 0.2 mm. selyemhuzalok 10 dkg-os 
faorsókon, 60°, o engedménnyel. 

OlCSO gramofónlemezek. 
Rádióalkatrészek és villamossági cik
kek a legolcsóbb viszontel-dói árakon.

R Á D I Ó B Ö R Z E  
IU. Királyi Paiu 20. Kálvin tér sarokház 
Telefon 84-7-74 Telefon 84-7-74

Magyar Etekivoművek
Budapest, VIII. Baross u. 86. Telefon  412-83

I GyáVi :  v,llan ,os f ő z ő  és  m e l e g i i ő
---------------  k é s z ü l é k e k e t  h á z t a r t á s i  és

i p a r i  c é l o k r a ,  p o r s z í v ó - ,  p a d i ó f é n y e -  
s i tö -  és  m o s ó g é p e k é i ,  v i l l a m o s  i t íz -  

-  -  -  h e ly e k e t ,  s ü lö k e t .  -  -  -
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Fényteijesiiménymévés

fényerősségét és az igy elvégzett szá
mos mérés alapján kellene kiszámí
tanunk a lámpa tel jesítményét lume
nekben.

Ettől a sok időt igénybevevő és 
nagy körültekintést igénylő méréstől 
és számítástól menti meg az izzó
lámpaipart az u. n. »Ulbricht«-íé\e 
gömb, mely az egész műveletsort —- 
méréseket és számításokat — egyet
len müszerleolvasásra redukálja.

—  Az UIbricht-féle gömbbel egyszerre mérhetjük az összes irányokban 
kisugárzott fényáramot —

Decemberi számunkban a világítási 
iparban már néhány év óla használa
tos. de a szakkörökön kívül csak igen 
kis mértékben elterjedt lénymérési 
mértékegységekkel foglalkoztunk.
Ezek a mértékegységek a gyertyafény- 
lux-lumen idővel olyan közönségesen 
ismert mértékegységek lesznek, mint 
a méter-kilogram-volt-watt stb. Ma a 
métert mondhatjuk mindenki 
ismeri, az elektromos mértékegysége
ket az intelligensebb fogyasztó, inig 
a fénymérési egységeket - a gyer
tyafényt kivéve csaknem kizárólag 
a szakkörök. Vz elektromos mérték- 
egységek megismerése az elektromos 
hálózat elterjedésével szoros ka pcso- 
lathan van. Előreláthatólag ugyan
ilyen szoros kapcsolat fejlődik ki a 
közel jövőben az izzólámpák elter
jedtsége és a fényinérés közölt. Előre 
látva a közönség ilyirányu érdeklő
dését, alkalmat adunk minden kar- 
társunknak akik eddig nem ismer
ték arra. hogy az uj mértékegysé
geket minden oldalról megismer
hessék.

Tisztában vagyunk tehát a mérték- 
egységekkel .

Gyertyafény  egy meghatározott vi
lágiló testnek a fényereje. A nemzet
közi gyertya példáid néhány erre a 
célra készült és jiontosnn bemért szén
szálas izzólámpa fényereje, melyeket 
Washingtonban. Londonban és Páris- 
ban őriznek. Ezeket a mértékegységül 
használt minlagyerlyákat csak akkor 
és csak addig használják, amíg mé
rési célokat szolgáló uj minlalámpá- 
kat összehasonlítanak , összelő telesi le
nek velük.

A lux a megvilágítás mértékegy
sége. Az egry gyertyafény által egy 
méter távolságban az összekötő vo
nalra merőlegesen álló lap megvilá
gítása.

A lumen a fényáram egysége. Az 
a fényáram, amelyet az egy gyertya
fény egy m--nvi — az összekötő vo
nalra merőlegesen álló felület leié 
sugároz, mely tőle egy méternyi tá
volságban van és amelyet igy egy 
lux-szal világit meg.

Az összlumen, vagyis az a fény- . .  , -
áram, amely egy izzólámpából kiárad, izzólámpából kiinduló lény sugár útja
az izzólámpa teljesítménye. (1). Ez a sugár valahol a gömb fa-

A vevőt elsősorban az összlumen, a 
teljesítmény érdekli, melynek megmé
rése látszólag nagy nehézségekbe üt
közik.

Ha az izzólámpa teljesítményét 
akarjuk megmérni, akkor minden 
irányból meg kellene mérnünk a

Az l Ibricht-féle gömb (1. ábra) 
fémből készült és belülről fehérre 
van festve, hogy a fénysugarakat 
visszaver je. Egyik falára egy foglalat 
van szerelve (L), van rajta egy nyí
lás (Ö), melyen keresztül helyezik be 
a foglalatba a megmérendő izzólám
pát. Az ajtót egy tejüveglap (P) ké- 
pezi, mely mögé egy fényelemet he
lyeznek el és amelyhez csatolt rend
kívül érzékeny műszeren olvassák le 
a fény által kiváltott elektron áram
erősséget. illetőleg, ha a skálabeosz
tást úgy kéjiezik ki. közvetlenül 
az izzólámpa teljesítményét interna- 
cionális lumenekben.

Hogyan lehetséges ez? Hogy ezt 
megérthessük, vegyük jól szemügyre 
ábránkat. Az izzólámpa nincs a gömb 
közepén, tehát nem világítja meg 
egyenlően mindenütt a gömb falát. 
De hiába tennök az izzólámpa izzó
szálát, amennyire csak lehetséges, a 
gömb középpontjába, hisz az izzó
lámpa nem sugározhat minden irány
ban egyformán, — ez csak akkor áll
hatna fenn. ha az izzószál egyetlen 
pont lenne.

Kisérjük csak figyelemmel egy az 

lugár
lába ütközik. Mivel a gömb fala belül 
úgy van kiképezve, hogy a rá eső 
fényt szétszórja, onnan minden 
irányban egyenletesen szórva verődik 
vissza — szórt vagy diffúz visszaverő
dés (a 2. sugarak). Mindegyik 2. 
számú egyszer visszavert sugár — ahol

a falba ütközik ismét szétszóródik 
(3 ), igy keletkeznek a kétszer diffúz  
visszavert, majd háromszor diffúz 
visszavert sugarak stb.

\z  1. számú direkt, a 2., 3-ik  
száma egyszer, kétszer stb. visszavert 
sugarak egyaránt hozzájárulnak az 
I Ibricht-féle gömb falának megvilá
gításához. Lényeges különbség van 
azonban a direkt (1) és a visszavert 
(2. 3 stb.) sugarak által létrehozott 
megvilágítás között. 1 gyanis. mig a 
direkt sugarak által létrehozott meg
világítás a gömb minden pontján más 
és más, addig a visszavert sugarak 
által létrehozott megvilágítás minde
nütt azonos, amit az elméleti számítá
sok és az elvégzett ellenőrző mérések 
bizonyítanak.

Ha tehát arról gondoskodunk, hogy 
az I Ibricht-féle gömbnek ajtajára 
direkt lény ne essék (.S ernyő az áb
ránkon). akkor műszerünk állása ki
zárólag a mérendő izzólámpa lelje- 
sitményével arányos áramot lóg mu
tatni.

A mérés az i  lbricht-íé\e gömbbel 
a következő módon folyik le:

Elhelyeznek a gömbben egy Páriá
ban, Londonban, vagy Washington-

S zinarany—
szinezüst kontakthelyekkel ellátott

M arp ax-u ariab le
hullámkapcsoló most már komoly

erős aramu Kikapcsolúval
kombinálva is kapható.

Marosi Pál TéL:01™1?-vSi

megjeleni
uj kapcsolási v a j x f ü x e i  és 

á r j e g y z é k e m .

T r a f ó k  áttekercselését vállaljuk.

LÁNG TIBOR "S S T V ff*11:
Laboratórium és t r a t ú ü z e m .
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bán hitelesíteti teljesitményü izzólám
pát, - leolvassák a nüiszerállásl. Le
gyen például az ismert lámpa V, 
1. Lm és a müszerállás i, ;x.V: a meg
mérendő lámpa A., I. Lm és a mű
szeréi lás i , ;x\.. akkor

— *2 , vagy Ns =  is X *̂ 1 Ni n u
mixel A , és í , nem függenek a mé
rendő lámpától, ha a műszer és a 
gömb nem változik, sem az \ ,. sem 
az í\  néni változnak.

Ni =  k n
állandó szám. így az izzólámpa telje
sítményét megkapjuk, ha L-t. a 
mikroampérek számát megszorozzuk 
A-val, tehát

V, k i,,
vagy ami még egyszerűbb, a műszer- 
skála beosztásához egyenesen nem a 
jjl. t értéket, hanem annak /.-szorosát 
a lámpa teljesítményét lumenekben 
Írják fel.

Ezek alapján egy izzólámpa telje
sítményének pontos megállapítása két 
műveletből áll: 1. a lámpa elhelye
zése az ( Ibrichl-íéle gömbben, 2. a 
műszer leolvasása.

Ez az egyszerű eljárás módot nvujt 
az izzólámpagyáraknak arra, hogy 
lámpáik teljesítményét nagy tömegű 
ellenőrző méréssel állandóan figye
lemmel kísérhessék és igy állandó ér
téken tarthassák is. Ez az oka annak, 
hogy ma már >nierik az izzólámpa 
teljesítményét is jelezni.

Az 1934. évi Budapesti Nemzetközi uasár
területileg megnövekedve, az egyes 

fülkék stílusosabban kiké|»ezve. Ev- 
röí-évre szaporodik azoknak a kiállí
tóknak a száma, akik gondol fordíta
nak a bemutatott áruk áttekinthető el
rendezésére. Ez éviién a \ ásár külső 
megjelenésében imponálóid; volt min
den eddiginél. Meg vagyunk győződve 
arról, hogy a külső forma kialakítá
sában nagy része volt az elmúlt évben 
rendezett két rádiókiállitásnak, melyek 
a kiállítások rendezésébe először vitték 
be az egyszerű és hatásos, modem  
vonalakat, a merész és mégis Ízlésesen 
összeválogatott erős színeket.

Sajnos azonban a A ásár vezetőségé
nek és a kiállítók nagy részének fel
fogása a \  ásár jelentőségéről nem volt 
méltó annak külső megjelenéséhez. 
Külsőleg közel nyugateurópai, a 
kiállítók eiry részének viselkedését néz
ve nem is balkáni, hanem kisázsiai. 
Nagyon csodálkoztunk, hogy a Buda
pesti kereskedelmi és Iparkamara a 
kiálliló kereskedők ilynemű viselke
dését eltűrte. Ismeretes, hogy a Ka
mara keljeiében működő zsűri több 
izhen kimondotta, hogy a vevőket az 
utcáról behívni tisztességtelen verseny 
és a Budapesti Nemzetközi \  ásáron

mely tudvalevőleg igen közel áll a 
Kamarához léplen-nyomon talál
koztunk a tisztesség leien versenynek 
evvel a lég csúnyább fajtájával. Ebhen 
a tekintetben főleg az egyes élelmi
szer árusítók és borkóstolók tűntek ki. 
de sajnos rná> szakmák képviselőinél 
is előfordultak ilyen bántó jelenetek. 
11a a Vásár vezetősége nem lép fel 
erélyesen ez ellen a mindinkább elha
rapózó szokás ellen, úgy a komoly 
kiállítók kénytelenek lesznek a \ásar
ló i elmaradni.

\ rádió és elektromos szakma úgy 
elrendezésben, mint a kiállítók maga-

tartá*át ille'.ő eg csaknem ki fogásiak n 
volt. tudomásunk szerbit, szakmánk
ban csíik egyetlen bántó jelenség volt 
és pedig a Tarán iz/ó.ámpagy ár ke- 
íeske.lő ellenes magatartása. 1 gyanis 
Túrán kiállításán egy nagy táblát he
lyezett el: 3  drb. i::ólám/)<t fi pengő. 
Nem volt kiírva, hogy milyen fo
gyasztású, igy a vevő azt hitte volna, 
hogy tetszés szerinti. Érdeklődésünkre 
megtudtuk, hogy 15 2 5 — 40 watt
fogyasztású lámpák közül lehel vá
lasztani. Már |vedig a 40 wattos 
Túrán lámpa kereskedői ára 1.25, 
így a kereskedő képtelen a szállító 
gyárral konkurálni. Több kartársunk- 
tól hallottuk, hogy ennek az eljárás
nak konzekvenciáit a maguk részéről 
le fogják vonni.

Ezen a vásáron immár hunnadiz- 
hen vesznek reszt együttes megjelenés
ijén a rádiókészülékgyárak, hogy ez
által a rádió jelentőségét jobban ki 
tudják domborítani. Egymás mellett 
négy fülke, minden fülkében egy-kél 
készülék. az idei legújabb típusok. 
\ négy gyár kiállításán, a Telefongyár 
rádiót nem állított ki. Tele fűnként 
kivéve, uj típust nem láttunk. Tele- 
f  unken egy négycsöves váltóáramú 
készüléket mutatóit Ije. melyet gyár
tani fognak. V négycsöves ter
mészetesen transzponáló sok újat 
mutat. I jszerii a skálája : egy nagy táb
lán fel vannak tüntetve a legfontosabb 
európai adók országok szerinti elren
dezésijén mind egyszerre látható 

és a hangolással egyidejűleg egy

függőleges fonal vonul végig a skála 
elölt, mely a behangolt állomás ne
vének egy megvas'agilotl. betűjét fedi. 
\ hangolás optikai, mmt az Orion 
7243. csakhogy itt a műszer mutatója 
a skála felső részén mozog.

V nagy kiálliiá>i csarnokban messze 
kiemelkedik az Egyesült !::<> pavil- 
lónja. Egy hal-hét méter magas kéz 
mutatja az izzólámpán a lumen jel
zési. Egy Tungsram fotométer, mely 
kél izzólámpa fény teljesilniényének 
összehasonlítására szolgál, egy hatal
mas árammérő a fogyasztást és egy 
tükrös galvanométer regisztrálja a lo-

Újdonságon

E 88 Orros torgatogomb huiiámátvái-
tókhoz I. II. Hl. jelzéssel ellátva

E 79 Forgatogomb fémbetéttel, 6m!m
lyukfurattal.

ELBE ELEKTRO-RÁDIO
Bp. VI. Ó-ucca 44. Telefon: 293—06.

norrís szelektor teKercs 30%  át
mérőjű műanyag hengeren, három csa
varral leerösithetö talppal, beágyazott 
1 —12-ig számozással ellátott kivezeté
sekkel. Különböző színekben. Nagyobb 
megrendelésnél cégjelzéssel. Tekercs

test külön is kapható.
Hratochwiii Albert mernoH es Társát

VI. O-ucca 14. Telefon: 170—35.

RadiúdobozoK insr
dóan raktáron. Rendelésre különleges kivitelben 

is. 2+1-es már P 2.80-tói.
Szolid áraink mellett, figyelje a munka minőségét
A T L A S Z  rádiodoboz üzem

VII Almássy-tér 13. Telefen: 411—9T.

ROLLER bronzcsillárgyár Telefon =
Budapest. Dobozi-u. 51 J. 31-3-37

1934. évi uj m o d e llek . — T ö m e g c ik k ek . — N ikk e lczések *  
B é rm u n k a . H aszn á lt c s illá ro k  á ta la k í tá s a ,  f e lú jítá s a  az összes 
galván színekben, ezüst, arany vagy bármely „Duco“ festékdiszitésseb
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tóáramot. Egy vitrin, s egy augion cső 
és kés/, az egész kiállítás, mely a maga 
egyszerűségében emelkedik ki környe
zetéből a legjobban. A bemutatott 
méréseket nagy tömeg nézte végig és 
dicséretére válik a bemutató tisztvi
selőnek, hogy nem volt hajlandó meg
nevezni a 1 ungsram lámpával össze
hasonlított márkát.

Hajós és Szánló a már jól ismert 
cikkein kívül bemutat uj dugós au
tomata biztositól, hősugárzós ventil
látort, törpe tűzhelyet, bakelitházas 
hajszárítót slb.

H oppetke és Tudor jól ismert ak
kumulátoraikkal jelentek meg. Vil- 
duria vizforraló rudat, .1/ igyar E kk- 
Iro Miiva'i kis .és nagy tipusu tűz
hely eket, nagy fogyasztású 800  
1200 watt) főzőlapokat mulat be.

Ganz és Társa fülkéjélren ji Ganz- 
Jendrassik Diesel molor dominál, 
mini újdonságot az / / / /  jelű három- 
fá/.i>u rövidrezárl molorl niutalja be. 
KLe.k tromolorokat még a Krum erTest- 
vérek, kismotorokat Frommer József 
állítottak ki.

A Telefongyár csónak motorokkal, 
tryujlógyertvákkaJ, mozigépekkel slb. 
szerepelt. Lumpart kádakat, petró
leum I őzöket és csillárokat. Székely 
Pál a Kristály lemezeket; Meteor, 
Spitz Simon csillárokat: Páln Elem- 
gyár  a jól ismert száraz elemeken 
kívül most mutat ja l>e először a \ásár  
keretében uj üzletágát a kémiai ipart. 
Láttunk fülkéjében antraeénlinlát, ké- 
kitöl. gépolajat, gumiragasztót, légy
fogót, fém tiszti tót és a Furnér vibráló 
transzparenst, gyártmányai Tigris és 
Mm kő  véd jegyet viselnek.

Túrán izzólámpáin kívül higany
kapcsolókat, neon alakokat stb. állí

tott ki.
LorscJiy Henrik uj cikkei: nyomó

gombos bakelit falifoglalat, II>h fu- 
turitlámpa , uj tipusu porcellán vi
lágítók, uj tipusu vízmentes fali és 
mennyezet armatúrák, Antigon veze- 
fékhez való bakelit szerelvények, fém
házas tükör í-eflektorak, állatkábitó 
készülék, kovácslüzfuvók stb.

Iskolamüvek r.-t. ragasztás nélküli 
papirkontiszt és régi cikkeit, \rborit 
ugyancsak régi bakelit cikkeit állít
ja ki.

kem ény Róbert luxus rádiókkal; 
Odeon az átalakított ’l'RT akciókészü-

H% ipar
nor ris-szeiehtor teke restest

A rádió állomások szaporodásával 
mindinkább előtérbe lép a szelektivi
tás kérdése, mely lehetővé teszi, hogy 
a sünin egymás mellett levő állomá
sokat zavartalanul hallgathassuk.

A nagyfokú szelektivitás azonban 
legalább 2 - - 3  hangolt kört kíván, 
amihez többszörös forgók eseté-ben 
igen precíz tekercsek szükségesek. 
Rendkívül fontos, hogv a használt 
tekercseknek, úgy az önindukciója, 
valamint önkapacilása. tehát a teker
csek átmérője, hossza, menetszáma és 
használt huzal tökéletesen azonos le
gyen. Ezen esetlven ugyanis, ha a több
szörös forgó precis kivitelű és a ve
zeték kapacitása nem nagy, úgy min
den külön fáradságos lvehangolás nél
kül a skálán egyenletesen jönnek az 
állomások, ami meg nem felelő te
kercsekkel majdnem elérhetetlen.

.Mindezen kivánalmaknak legjobban 
megfelelnek a legújabban megjelent

lékekkel; Gutfreund Dezső /srblápipa- 
tokjaival; Maxwell egy 3-as reflex
szuperrel, Reich Miklós ismert cik
keivel: Sternberg amatőr gramofon- 
fel vevővel; Fuclis Róbert 2 csöves 
dinamikus készülékkel szerepelnek.

Berta és Társa zárt kivitelű fajansz
házba épített neon villámhárítót, bő- 
kés'eltetéssel működő automata dugós 
biztosítékot, 3 csöves liangszórós leg
kisebb méretű portable rádiót; Bodnár 
Jenő ismert cikkeit mutatta be.

Kadelburger Ernő uj elgondolásu 
keretben mutatta be csillárjait és rá
diókészülékeit.

Uö véből
N onis tekercsek, amelyek tökéletesen 
egyforma átmérőjükkel, precíz mére
tükkel lehetővé teszik a nagyfokú sze
lektivitás elérését.

\ Norris tekercsek tiszta papír 
alapanyag nélküli) kemény anyagból 
készülnek és a tekercs, mint az ábrán 
látható, könnyen szerelhető talpon 
nyugszik. Minden tekercsvég számo
zott forraszcsucsban végződik, medv a 
szerelést egyszerűvé és könnyen átte
kinthetővé teszi.

A tekercstalp következtében a le
keres teljesen szilárdan és mindig me
rőlegesen áll az alaplapra, ami az 
árnyékolásnál igen fontos, mert a 
jobbra-balra dűlő tekercsek közelebb, 
vagy távolabb kerülnek az árnyékoló 
serleg falához, ami a tekercsek elhan- 

klását, vagyis a szelektivitás és 
gerő leromlását okozza.

A tekercsek úgy középfrekvenciá
ra, valamint műiden hullámhosszra 
készülnek. A tekercs test külön is kap
ható.

Egyesületi közlemények
1934. évi Magyar Rádió Hét

E hó elején a Poslavezérigazgató- 
ság összehívta a rádió érdekeltségei
nek képviselőit, hogy meghallgassa a 
decemberben lefolyt el síi Magyar Rá
dió Héttel kajvcsolaUvs véleményükéi 
és tapasztalataikat. Az értekezlet egy
hangúan megállapította, hogy az 
1933. évi tapasztalatok alapján fel
tétlenül szükséges a Magyar Rádió 
ítélnék  évről-évre v;dó megrendezése. 
Az értekezlet melyen Egyesületün
ket Pór Ernő, a rádiószakosztály el
nöke képviselte — elhatározta, hogy 
a nagyszabású — az előző évinél sok
kal szélesebb körii propaganda
előkészítéséhez azonnal hozzákészülő
dik. Minden érdekelt fél Egyesü
letünk is — kiveszi részét az intenzív 
munkában. Ez évben a vidékei erősen

be fogják kapcsolni a propagandába, 
kívánatos, hogy vidéki kartársaink 
elvben a munkában erélyesen támogas
sanak benőnket.

A párhuzamos műsor
Az eddigi tapasztalatok szerint a 

reléállomások nem váltották be azokat 
a reményeket, melyeket egyesek hozzá
fűzlek. Igya Stúdió és a Posta elhatá
rozták. hogy a reléhálózat további ki
építésétől elállónak és helyette a laki
hegyi 20 kvv-os adó energiáját fel
emelik 75 kvv-ra. A 75 kvv-os adó 
lludafiest II. műsorát fogja szétsugá- 
rozni 834 méteren. Mivel a hosszabb 
hullámok fadingmentes zónája sok
kal lágahb, mint a rövidobb hullá
moké. el lehet érni, hogy a kiépítendő 
második óriásadót a mai Magyaror

szág csaknem egész területén kifogáss- 
talanul lehet majd kisebb készülékkel 
is venni. Az uj adó elkészülte után 
meg lehet oldani a teljesen egyen
rangú párhuzamos műsort.

A centrálék szekunder-szerelése
Egyesületünk fennállása óta folyta

tott munkájának egyik gyümölcse érő
ben van. Állandó panaszaink a centrá
lék egészségtelen konkurremiája ellen 
egyelőre azt eredményezte, hogy a ke
reskedelemügyi miniszter ankélot hi
vott össze. Ezen az ankéten az ipar, 
a kereskedelem képviselői és az 
Melmosz igazgatója: Haidegger Ernő 
dr. vettek részt. Az a nézet alakult ki. 
hogy a centráléknak nem szabad köz
vetlenül más üzleti tevékenységet ki
fejteni, mint áramot eladni.
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Ez ügyben az ankétet megelőző 
utolsó beadván umkl kin a miniszter
től a következőket kértük:

. . .  'kegyeskedjek sürgős és soron- 
kivüli intézkedés utján elrendelni. 
hog\ i: üzemek kizóirólag a: utcai 
vezeték. hálózat és árammérő órával 
kapcsolatos villamossági szer előmun
kálatokat végezhessenek. d* haladék
talanul szüntessek meg a villamossági 
cikkek árusítását és az u. n. szekun
der-szerelést.

[m ennyit 'n pedig az el kiromos 
áram fogyasztásának emelését célozva, 
a fogyasztóéi részére vasalót, fűtőtes
tet, vagy más hasonló nagyold), ál- 
landó fogyasztása készülékei prop i- 
ganda áron és fizetési feltételeik mel
lett óhajtanáéi elhelyezni. agy azt se 
tegyek közvetlenül, hanem vonják be 
ezen (fikcióba a helybeli szakiparoso- 
kat és kereskedőket. mert az eddigi 
saját üzemben gydkorolt ténykedés, 
bár egyrészt az ehktromosáram álta
lános fogyasztásának el tér j  esz lését
nagy mértékben szolgálja és igy esik  
üdvözölhető, de másrészt kárho:lat4- 
nunk kell azt. hogy ezen cikkeket oly 
áron és fizetési feltételek m elled hoz
zák forgalomba, mellyel a kereske
delem versenyezni nem képes, mivel 
az ölesé) áraknál előálló veszteségért 
nem áll mód jóiban az áram fogyosztási 
szóim Iával kárpótolnia magát.

\ megrendelések gyűjtését szabá
lyozó IUOO. évi 2é). t.-e. tárgyában 
Thórx államtitkár ur Öméltóságánál 
tartott érUkezlelen. illetve az ezt kö
vető értekezleteken arról is értesül
tünk. hogv  ̂agyméltóságod bölcs ve
zetése alatt álló minisztérium illeté
kes osztálya oly értelmű rendelkezés 
kibocsátását helyezte kilátásba, mely 
a fennáll ló törvény érlelmébeni eljá
rásra utasítji a közüzemeket, mely 
szerint a villamos szerelőipar k ifeje 
zetten kézműves I: isi pár lévén, a l.ö- 
zá let; k  tulajdonóiban lévő telepei.■ vil- 
lamszerelési belső berendezéseket (sze
kundér szereléseket kizárólag fisipa- 
rosekk d végeztessenek.

1 égtelen örömmel üdvözöl ti>], és 
üdvözöljük ezen tervezett intézkedést 
és ezúton is kérjük  \  agym tél lóságodat. 
hogy ezen rendet!: ezés f i  adását m i
előbb eszközölni kegyeskedjék . . .

\ kiadandó rendelet elkészültéig is  
a Mell nősz utján arra kértük a canl- 
rálékal. hogy már most is hagyják 
abba a szekundérszerelésl és az ilv- 
nemii munkákat kizárólag kisiparo
sokkal végeztessék. Erre a levelünkre 
ezideig még választ nem kaptunk, 
ámbár ilvirányu szóbeli Ígéretét a \e- 
zetöségni'k már bírjuk.

KuldjUH be tagsági dijainkat!

A fővárosi községi műszer
üzem és a villanyszerelő 
munkálatok

Évek óla tanácskoznak a közüze
mek káros munkájáról. Evek. óla ad 
ki a minisztérium oly irányú iendel-» 
kezeseket, hogy a közüzemeik ne csi
náljanak ha létjogosultságuk
egyébként meg is van az iparnak 
konkurrenciál. \ fővárosi műszer
ül zeni mégis végez tovább is villany
szerelő munkát, nemcsak karbantartja 
berendezéseit, hanem bővili is. V kö
zelmúltban szakmai ipartestületiünk 
nagynevű elnöke. Dembilz Gyula m. 
kir. kormány főtanácsos interveniált ez. 
ügyben és tudomásunk szerint hatá
rozott ígéretet is kapott a műszer- 
iizei n kon kuíreni* iá jának I:eszün tele
sére vonatkozólag. Már-már azt hit
tük, hogy ezzel az ügy véglegesen 
elintéződött . . . És az elmúlt napok
ban arról nyertünk értesítést, hogy a 
müszerüzem változatlanul folytatja ed
digi munkáját. Reményünk van arra 
mégis, hogy egyesült erővel sikerül 
rövid időn lielül e  kérdési véglegesen 
levenni a napirendről.

Kiadja :
A Rádió-Villamossági Kereskedők és 

Kisiparosok Országos Egyesülete 
Kiadóhivatal : VI. Nagymező-u. 31.

*
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