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VI. Ó-ulca 9. Telefon 29-3-06
Bakelit szerelvények, villámot sági- és rádiócikkek 

’«* Gyártás — engros — képviseletek elektrotechnikai és fémávugyáv 
VI., Teréz-körut 26. T e l . <3-3-76 és <3-5-78

POL\DOR—BRUNSWICK 
világmárkás gramofonlemezek

Szerelési anyagok, rádiúaikatrészeK, gramofonok, 
gramofonlemezek, csillárok a legolcsóbb napi Orbán

r á d i ó  a lk a t r é s z e k  

á rb a n , m in ő sé g b e n  
v e z e t n e k  -  -  -  -

BARTAésTARSa
FÖŰZLET;P00t1ANIQZKYlJ.39.FIÓK}jZin>RXKÓCII-UUO.kéfy#ftrjeguzékeinket

órbon, minöségber^eiet

IVilágítási üvegek
Villamos szerelési anyagok

a legolcsóbb árakon 1

Aschner György
villam ossági n a g y k e r e s k e d é s e  
VI. Podmaniczky u c c u  2 i .
T e le fo n  <9-8-46 I

STAR zseblámpa-, keréhpárizzóK gyártása
Speciálisrádió sKálauilágitú lámpán

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT!

M U L L E R  LÁSZLÓ
oki. vegyészmérnök

B udapest, VI.
LISZT FERENC TÉR 6 . SZ.

Telefon: 14-9-93.

1936  óui t i d usu uj gyári rádifföiKatreszek
NORIUS ORION PHILIPS STANDARD TUNGSRAM
RÁDIÓCSQUEK IZZÓLÁMPÁK

O  KRATOCHWILL ALBERT m é rn ö k  és t á r sa i

rádiócikkek gyártása és nagykereskedése
TELEFON 17-0-35 VI. R E V A Y  UCCA 6
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RÁDIÓ ÉS VILLAMOSSÁG
A RÁDÍÓ-UILLAIY10SSÁGI KERESKEDŐK ÉS KISIPAROSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE HIVATALOS LAPJA

M E G J E L E N IK  M IN D E N  H Ó  1 0 -é n .

Az Egyesület taglal díjmentesen KapiáK
Előfizetési dij egy évre: Pengő 4.— 
Külföldre ..............  Dollár 1.—

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

FŐSZERKESZTŐ : 
K AFFK A K ÁROLY

SZERKESZTI:
BÍRÓ k á r o l y

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

Szerkesztőség:
Budapest, V., Személynök-u. 25.

TELEFON 226-40.

Az eleKtromos ipar gazdasági helyzete
Nem közgazdasági értekezést 

Írunk. Lapozgatva a Budapesti Ke
reskedelmi és Iparkamara évi jelen
tésében olyan adatok ötlöttek sze
münkbe, melyekkel kapcsolatos 
gondolatok a nyilvánosság elé kí
vánkoznak. így c néhány sor cime 
nem is felel meg teljesen a tartalom
nak. Csak azokat az adatokat vizs
gáltuk meg, amelyek közvetlenül 
rendelkezésünkre állottak. A  villa
mos iparra vonatkozó adatok közül 
hiányzanak a termelési adatok,
csakis a külkereskedelemre vonat
kozó részleteket közli a Kamara.

A külkereskedelmi és különösen 
az export statisztika nagyon figye
lemreméltó adatokat tartalmaz. Az 
exportált áru értéke szerinti sorrend
ben exportáltunk:

1933 1934
1000 pengő értékű

árut
Búza ..........................  43.695 54.188
Vágó és igás állatok 53.998 39.905
Villamos gépek és

készülékek 25.208 33196
Baromfi ..................... 27.124 28.854
Disznózsír és szalonna 6.701 15.843
Toll ........................ - 8.099 14.095
Gépek és készülékek 6.410 9.956

A kivitt mennyiség értékében, te 
hát devizatormclésben a villamos 
ipar mezőgazdasági állam va 
gyünk! a harmadik helyen áll. 
Az utána következő ipari exportág 
a nem villamos gépipar, melynek

exportértéke a villamos ipar deviza- 
termelésének alig több mint egy ne
gyede. A villamosipar devizaterme
lése az összes exportnak 8.4%-a. 
Ha elgondoljuk, hogy villamosipari 
exportképes gyárunk tiz sincs, ezen 
gyárak üzleti eredményeit kiválónk
nak kell minősítenünk.

Tiz gyár termeléséből áll az egész 
magyar exportnak több, mint S°,o-a.

Ha az exportstatisztikát tovább 
vizsgáljuk, azt látjuk, hogy a villa
mosipar összes exportja tovább igy

Í-. •
1933 1934

1000 pengő
Dinamógép, motor és

trafó ............... 560 798
Mérőkészülékek ... 992 906
Audioncsövek ... 10.893 17.139
Rádiókészülékek ... 2.867 3.158
Izzólámpa ... 8.885 10.742
Ellenállások, áram-

szabályozók ... 381 572
L egtöbbet ex portáltunk audion -

csőből és izzólámpából összesen 
majdnem 28 millió pengő értékben, 
mely az egész magyarországi ex
portnak 6.9°,o-ára rúg és rádióké
szülékekből három millió pengő ér
tékűt, mely az egész exportnak 75 
ezreléke.

Érdekes, hogy az összes izzó- 
lámpa- és audioncsőtermelésiinknek 
mintegy io°o-a maradt a jelentés 
szerint belföldön, a többit ex-

trta Bíró Károly
portáltuk. Az export nem elhanya
golható részét teszik azok a félig 
kész gyártmányok, — főleg izzószál- 
fonalak —  melyeket idehaza termel
nek és a külföldi leányvállalatok; 
használnak fel. Ezek a leányvállala
tok nemcsak azzal termelnek devi
záit, hogy átveszik a félig kész gyárt
mányokat, hanem üzleti feleslegeik 
felett is rendelkezhetünk.

De vizsgáljuk meg egyéb szem
pontokból is a két legnagyobb ex
portágunk adatait:

Audioncsőből exportáltunk:
1933- ban 1,541.000 db ot 10,893.003 P,
1934- ben 1,864.000 „ 17.139.000 P

értékben.
Audioncsőexportunk darabszámva 

kerek 21 0/0-kai, mig értékben 57.3 
0/0-kai növekedett 1934-ben. A lé
nyegesen magasabb értéknövekedés 
főleg azzal magyarázható, hogy az 
audioncsőgyárak kartellre tömörül
tek és igy a köztük fennálló éles 
harc a külföldön is megszűnt, más
részt az elmúlt esztendőben nagy 
mértékben emelkedett exportunk 
amerikai csövekben, melyek ára 
magasabb. így, mig egy-egy expor
tált cső átlagos ára 1933-ban 7.07 
pengő volt, addig 1934-ben 9.20 
pengőre emelkedett.

Izzólámpaexportunk:
1933- ban 8.051 q 8,885X00 P értékben
1934- ben 9.763 q 10,742.000 P 
Izzólám pában ugv  a m ennyiség.

.. ..................... ........................1111111111....mii..... ............................. mii............................................ 1.....
g  a C j f i i f l H  az uí’ ^Hó, egyátlekintésü síkskála, rövid-, közép- és hosszú- g
§  M w O t t M W t C *  bullámra, állomásnevekkel, egyhúrrendszerel, igen szép kivitelben §p
|  n éh á n y  n a p  m ú lva  m á r  sxálliiha tó .
1  K O T  U N D  I D E Á L ,  u j e g y s é g e s  hullámváltók ! ! !

Figyelje a le g k ö z e le b b i  h í r  (Ü tést e z en  a h ely en  ! |
1  R Ő T T É  Ft L O R A N D  R o t a n d  R á d i ó  R á k ó c z i u t 73 . T e le fe n  3 5 - 8 - 2 2  §j
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mint az érték 21 - 2 i(,/o-kal növe
kedett.

Ismeretes, hogy a magyar izzé>- 
lámpagx ártás a wolframszálas izzó- 
lámpagvártásra való áttéréssel lett 
világviszonylatban is elismerten 
naggyá. Izzólámpaiparunk egykorú 
a többi európai államok izzólámpa- 
iparával.

Ezzel szemben audioncsőgyártii- 
sunk néhány évvrel később indult 
meg, mint a nyugati államok au- 
dioiiipara, mivel nálunk az első adó
állomás csak tiz évvel ezelőtt nyílott 
meg. így kereslet nem lévén, az ipar

sem tudott megindulni. Mégis a ma
gyar audionipar néhány év alatt a 
késői megindulást a külföldi gyárak
kal szemben annyira be tudta hozni, 
hogy ma összes termelésének alig 
tiz százalékára rúg a belföldi fo
gyasztás, közel két millió csövet ex
portál és elhelyez külföldön, ott. 
ahol a jól felkészült konkurenciával 
vámvédelem nélkül, egyenlő fegy
verekkel küzd. Ez a tóm is mutatja, 
hogy a fiatal audioncsőgyártás vi
lágviszonylatban is felveszi a ver
senyt a többi külföldi, világhíres 
vállalatokkal.

Á rro n tó -e  a szakiparos ?
Levél a szerkesztőhöz. —

A mostanában megalakult rádió- 
készülékkartel céljai: racionális ter
melés, árvédelem. De mintha cél
pontja - ahogyan mondani szo
kás a kisemberek, mi lennénk.

Kisember! Kik tartoznak a kis
emberek csoportjába? Csaknem ki
vétel nélkül kistőkés. de jó szak
emberek. Ezek egyrésze, a legfiata
labbak már a rádió mellett nőttek 
fel, egyedüli szakmájuk a rádió, 
máshoz nem is értenek. Az időseb
bek ezek is középkorúak ere
detileg vagy műszerésznek, vagy vil
lanyszerelőnek készültek. Jött a 
rádió, újszerűségével és nagyszerű
ségével. megfogta őket, átnyergel
tek a rádióiparra, eleinte építésre, 
ma már inkább csak javításra. Ma 
a szó valódi értelmében rádióiparo
sok, a rádió szerelmesei.

£s miránk, kik a rádióiparnak 
szenteltük életünket, miránk mond
ják, hogy tönkre tesszük a rádió
üzletet, hogy mi vagyunk az árron- 
tók, hogy mi miattunk jött létre a 
rádiókészülékkartel.

Szerkesztő ur, szives engedelmé- 
vel meg szeretném védeni e néhány 
sorban hasonló sorban lévő kartár
saimat a gazdátlan, de uton-utfélen 
mégis hallható vádaktól.

A szakiparos nem rendezkedik be 
a körutakon fényes üzlethelyiségek
ben, nem tart ügynököket, hogy 
azok számára az üzletfeleket felhajt
sák. Meghúzódik szerényen egy ki- 
sebb-nagyobb forgalmú mellékutcá
ban, ahol kisebb a bér, szerényeb
bek az üzleti lehetőségek, de bizto 
sabbak. A szakiparos nem megy 
bele kockázatos vállalkozásokba, 
mert szerén) tőkéjével nem is me
het bele.

Azt állítom, hogy a szakiparos 
biztosabban csinálja meg a maga 
kis üzleteit, mint a főútvonalon a 
fényes üzletek A szakiparos, ha a

vevővel tárgyal, sohasem fog töb
bet mondani az eladandó gépről, 
mint amennyit az tud. Nem fogja 
állítani, mint azt nem egy esetben 
ügynököktől hallottam, hogy egy 
kétcsöves rövidhullámú géppel biz
tosan venni fogja Amerikát. A szak
iparos, ha elad egy rádiót, vevőjét 
meg akarja tartani, akár műszerész, 
akár villanyszerelő, mindig avval 
kalkulál, hogy a megelégedett vevő 
más ügyben is hozzá fog fordulni.

A szakiparos rendesen kevés szá
nni üzletet bonyolít le, de vevőit 
szakszerűen szolgálja ki. Aki betér 
az üzletébe, vagy akit felkeres, ah
hoz mindig valami szál tűzi, nincs 
szüksége arra, hogy árrontás utján 
fogja meg a vevőt. Nem állítom, 
hogy igy van, de sokkal könnyeb
ben eshet bele az árrontásba az a 
kereskedő, aki ügynökökkel dolgo
zik. Aki tehát hozzá van szokva, 
hogy 10 1 5 o,, jutalékot fizessen az
üzletszerzőnek, mikor az üzlet ügy 
nök közbejötté nélkül, tehát jutalék
mentesen jön létre, az ügynöknél 
megtakarított jutalékot könnyűszer
rel átengedi a vevőnek.

A szakiparos, mikor megköti az 
üzletet, úgy érzi, hogy neki a teljes 
rabatt jár, az az övé, azért ő kellő 
ellenértéket adott az ő munkájában. 
A szakiparos, ha megköti az üzletet, 
még nem végezte cl a dolgát, fél
tékenyen vigy áz arra, hogy a vevő 
számára mindent kihozzon a készü
lékből, amit csak ki lehet abból 
hozni. Tehát mindenkor a legmeg
felelőbb antennát építi, jó földelést 
készít, a család minden egyes tag
ját betanítja a rádió kezelésére. Vi
gyáznia is kell, hisz büszkeségéről, 
iparáról y'an szó.

Állítom, hogy a rád i ókészülék- 
gyáraknak érdekük, hogy bennün
ket, rádiószakiparosokat támogassa
nak; érdekük, hogy- a közönséggel

szakemberek érintkezzenek; érde
kük. hogy a rádiókészülékeiket egy 
csavar meglazulása miatt ne küld
jék vissza esetleg vidékről is —• 
a szerviszbe.

lés mit tapasztalunk. A legrit
kább esetben rendez valamelyik 
gyár kirakatot egy-egy szakiparos
nál, belső kiképzésről nem is beszé
lek. Nem szoktak azért rendezni, 
mert a kirakat nem megfelelő nagy
ságú. Ugyanakkor elfelejtik, hogy 
a körutakon, ahol szcbbnél-szebb 
kirakatok tannak egymás mellett, 
nem tűnhet fel egy-egy kirakat any
ucira, mint egy mellékutcában, ahol 
egy jól kidolgozott kis kirakat mesz- 
sze kiemelkedik és ezáltal a járó
kelőt megfogja.

Nem kisebb fontosságú lenne a 
szakiparosok üzlethely iségének belső 
kiképzése. Aki belép az üzlethelyi
ségbe. annak már van vevő szán
déka. Az eladó munkáját megkönv- 
nyiti, sokszor sikerre vezeti, ha az 
üzlethelyiség belső kiképzése arra 
a készülékre tereli a vevőjelölt fi
gyelmét, amelyet el akarunk neki 
adni.

Azt hiszem, sikerült c néhány sor
ban kimutatnom, hogy a rádió
szakma leromláséinak nem mi 
szakemberek vagyunk az okai, sőt...

Kemény Róbert.

P  A  L  A  B  A
zseblámpa elem 

anódtelep 
h ü v e l y  
zsebizzó

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

B U D A P E S T ,  V .  V á c l - u t  6 6

Az űn Honkurrense erős, |
üzlete részére meg- 1
felelő sláger., rádió- X
cikket szállitÖnnek a I

Rádiúbörze
|X. Radav u. 8. Telefon 84-7-74

A s o k  k ö z ü l :  8
dinamikus hangszórók, pick- I  
up-ök, gramofonmótorok, I  
trafók, blokkok. I
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Tersztyánszhy Ák o s  a posta vezérigazgatója
Dr. b. Szalay Gábor nyugalomba 

vonult, utóda, eddigi helyettese, 
Tersztyánszky Ákos, közismerten ki
váló mérnök, tehát gyakorlati em
ber. Minden reményünk meg van 
tehát arra, hogy a rádió szélesebb 
körben való elterjesztése irányában 
folytatni és tágítani fogja azt az 
utat, melyet kiváló elődei törtek.

Itt van pl. az erősáramú rádió
zavarok kérdése. Egy éve elmúlt 
már annak, hogy a kereskedelem
ügyi miniszter elrendelte a zavarok 
megszüntetését. Ez a rendelet egész 
Európában úttörő volt, tehát a ma
gyar postáé az érdem, hogy ezt a 
kérdést legelőször szabályozta. A  
szabályozás megtörtént, de a ren
delet túlságosan óvatos megszöve
gezése következtében csak lassan 
halad előre. És hiába szüntetik meg 
a meglévő zavarok százait, ha az 
elfojtott zavarok helyébe száz és 
száz uj zavaró gépet kapcsolnak be. 
A  zavarok megszüntetésének első 
követelménye egy olyan törvényes 
rendelkezés életbeléptetése, mely 
már ab ovo eltiltja olyan villamos-

Peregriny Sándor a
Az utolsó években formai kine

vezés nélkül is már ő volt a vezér- 
igazgató. Tudor minden nagyobb- 
szabásu gestióját ő teremtette meg.

Peregriny Sándor a Gy őri Akku
mulátor Müvek kis tisztviselője volt, 
mikor mintegy 28 éve a győri gyá
rat Tudor megvette, magába olvasz
totta és igy megnyerte az akkor 
egészen fiatal Peregriny Sándort is. 
Tudorék hamar felismerték Pereg
riny kiváló képességeit és fokozato
san mind nagyobb és nagyobb ha
táskört ruháztak rá. Nyolc éve ne
vezték ki kereskedelmi igazgatónak. 
Ez idő alatt vásárolta fel a Sirius 
szárazelemgyárat, vette fel Pertrix 
elemek gyártását és a teljesen lezül- 
lött akkumulátor-piacon a Hoppecke 
gyárral kartelt alkotva, teljes rendet 
teremtett.

Lebilincselő modorával és meg
értő tárgyalásaival mindenkit tiszte
lőjévé tett, akinek csak egyszer is 
volt vele dolga. Peregriny Sándor

gépek gyártását és forgalombahoza- 
talát, melyek a rádiót zavarják. Ily
rendelet kibocsátása az érdekelt ipa
rok körében semmiféle ellenállásra 
sem találna, hisz tudomásunk sze
rint egyes üzemek már ma is úgy 
szerkesztik meg villamosgépeikct, 
hogy azok a rádiót nem zavarják.

A rádió egyik legnagyobb ellen
sége a lift. Az egyik felvonógyár 
(Rotor) már ma is kizárólag úgy 
szerkeszti a liftkapcsoló berendezé
seket, hogy azok gyakorlatilag szik
ramentesek.

Reméljük, hogy az uj vezérigaz
gató a rádióérdekeltségek régi kí
vánságát mihamarabb valóra fogja 
váltani.

Minden jel arra mutat, hogy 
Tersztyánszky vezérigazgató műkö
dése alatt az a szívélyes viszony, 
mely Egyesületünk és a posta kö
zött már eddig is fennállott, még 
jobban el fog mélyülni.

Ebben a reményben üdvözöljük 
Tersztyánszky Ákost a póstavezér- 
igazgatói székben.

Tudor uezérígazgatúja
vezérigazgatói kinevezését mindenki 
a legnagyobb örömmel vette tudo
másul.

A Fővárosi Elektromos 
Müvek és az ipar

A BSzEM propagandát csinál. 
Örömmel vesszük tudomásul. De 
csak a propaganda tényét és nem 
azt a módot, ahogyan csinálja. Azt 
hirdeti, hogy a Honvéd-utca 22-ben 
vasalók, resók stb. hibáit megálla
pítják.

Nem értjük, mire való ez. Hát 
nincs a fővárosban hét-nyolcszáz 
olyan iparos, aki nemcsak a hibát 
tutija megállapítani, hanem azt meg 
is tudja javítani? A Müvek az ily 
irányú propagandával csak a közön
ség bizalmatlanságát kelti föl. Ki 
bízzon a villanyszerelőben, ha a Mü
vek szükségesnek tartja a hibák elő
zetes, félhivatalos meghatározását, 
nehogy az iparos a hozzánemértő 
közönséget félrevezethesse.

Ki- és átkapcsolok 
Altérn. kapcsolók 
Ougaszalyazatok 
Csengőnyomók 
Csengőrózsák

sülyesztett kivitelben is, 
üveg-, barna vagy fehér 
bakelit fedőlappal

■ í é s  2 á r a m k ö r ö s  
k ö r t e k a p c s o l ó k

kavielen kívüli 
árakon
Vidékre utánvéttel! 

M AROSI PÁL. V. Z O L T Á N  U. 6 
Telefon 14-7-72

Különböző

s p e c i á l i s
rádióalkatrészek 

és csövek
egy tételben 
alkalmi áron 
e l a d ó k

KAFFKA ÉS WAGNER
V. Személy nők u 25. Tel. 22-6-40

Dr. BEÉR FERENC "IS*8
U. Sziget u. 25. Telefon 93-9-85.

Bakelit oluaso 
es atioiampak
minden színben.

Uillamfelszere-
, IBS! cikkek, rá

dióalkatrészek.

Bakelit toglala
tok kapcsolóval 
és nélkül.

tcrnöKt
pick-up-ök I permanens dinamikus 

| h a n g s z ó r ó k
ÚJ, tökéletesített, modern Kivitelben!

e t e k i v o  d i n a m i k u s t  s k á l ák  
h a n g s z ó r ó k

^  K é r je n  m á r  m o s t  á r a já n la ta i  I
LOEBENSTEIIV L. IV. E g y e te m  u c c a  3. T e l. 86-4-44
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Amit m ár ma tudnunh Mell a távolbalátásról
ii.

A képfelbontás módjai.

ej katód sugárral.
A mechanikai képfelbontó rend

szerek után ismerkedjünk meg a 
technika legújabb alkotásaival: a ka- 
tódcsővel és az ikonoskóppal. Ezen 
két alkotás módot nyújt a távolba- 
látó készülék oly mérvű tökéletesí
tésére. mint ahogyan az elektroncsö
vek a szikratávíróból, a detektoros 
készülékből, a modern leadok és 
szuperrádiók kifejlesztését tették le
hetővé.

A katódcső lényege a következő:

BAKELETQHM
rádió ellenállásokat használjon 
mindenhova, mert:

túlterhelhető,
állítható,

saválló,
nedvességálló,

hőálló,
NORRIS

UNIVERSÁL
h u llá m á tk a p c so ló t

használjon, mert 
üzembiztos,
leghosszabb élettartamú, 
érintkező lemez kapacitása 
legkisebb (cca 01 cm)
A készülék bármely helyen, tehát 
közvetlenül a tekercs alatt is el
helyezhető
Bármilyen kapcsoláshoz használ
ható, könnyen szerelhető és zár
latmentes
5  é v i g a r a n c ia

Kratochuilll Albert mörnoh es Tsai
ui. Revay-ucca 6. Telelőn 17-0-35

BEITLER

® UII. K a i i n c i ,  u tc a  43 
T elefon  : 36-2-20

zsinór
uiaszhuzal

cgv ;o 40 cm. hosszú, légüres, 
v;igv gázzal töltött üvegcső (3. áb
rái. Miként az elektroncsöveknél, 
ugv itt is megtaláljuk a katódot 
(k), mdv az elektronokat termeli. A 
katódbóí kilépő elektronok nagy 
sebességgel száguldanak az tinód 
felé (A), melynek közepén egy kis

lyuk van. Ezen a lyukon az elektro
nok áthaladnak és mintegy 1 ., téiiy- 
sebességgel (100.000 km mp) ülőd
nek az üveg falának, melyre egy 
fluoreszkáló réteget vittek fel. l.zen 
a rétegen (E) a nagysebességű 
elektronsugár egy világitó fénypon
tot idéz elő. Az elektron-, vagy k:t- 
tódsugár az áruidtól az ernyőig ha
ladé) utón, két egymásra merőlege
sen álló lemezpár között L, és L, 
halad keresztül. Ha az L, lemezpár 
végeire valamilyen váltakozó fe
szültséget kapcsolunk, akkor a kü
lönben egyenesen haladó katódsu- 
gár függőleges irányú lengéseket 
fog végezni. Az ernyőn az egy füg
gőleges fénycsik alakjában jelent
kezik. Az Lj lemezpárral vízszintes 
irányban lehet a sugarakat kitérí
teni.

A katódsugárral a fentvázolt mó
don, oly világitó fénypontot állít
hatunk elő, mely úgyszólván min
den tehetetlenségtől mentesen ve
zethető az ernyőn minden irányban 
és mint később látni fogjuk, köny- 
nyen felhasználható a továbbítandó 
kép felbontására és összerakására. 
Ahoz, hogy képfelbontásra hasz
nálhassuk. szükséges, hogy az er
nyőn jelentkező világitó pont lehe
tőleg fényudvar mentes, éles kör
vonalú legyen. Ezt a sugár kon
centrálásával érhetjük el. Erre két 
mód van. Az egyik abból áll. hogy 
a légüres üvegcsövet gázzal töltjük 
(argon. neon). A másik módszer 
szerint a csövet kívülről egy nagy- 
menetszámú tekerccsel vészük körül, 
melyet egyenáramú körbe kapcsol-

Ismerteti: Borsódy László

va, mágneses tér keletkezik, mel\ - 
nek tengelye a sugár tengelyével 
egybeesik. Ezen a módon is kellő 
koncentráció érhető el A koncentrá
ciót sztatikus utón is elérhetjük. 
Ebben az esetben az A anódlemez 
és az L, lemezpár közötti részen 
cgv fémhengert helyezünk el, mely
re 1000 2000 Voltos feszültséget
kapcsolunk.

I Igv a gázzal töltött, mint a lég
üres katódcsőnél megtaláljuk a ka
tódot körülvevő úgynevezett Weh- 
nelt-féle cilindert 13. ábrán W-vel 
jelezve). A W hengernek kettős 
szerepe van: a katódot elhagyó 
elektronokat összesüriti es az altod 
felé haladó elektronok számat asze
rint változtatja, hogy mennyi ne
gatív előfeszültséget adunk neki a 
katóddal szemben. Tehát Ugyanúgy 
működik, mint a rádiócsőnél a ve
zérlő rács. Ha a Wehnelthenger 
nagyobb negativ feszültséget kap, 
csökken az átlódon áthaladó elektro
nok száma, ha kisebb a negativ fe
szültsége, nő az elektronok szama. 
Ha pedig az elektronok száma vál
tozik. változik az ernyőn a fénypont 
erőssége is.

Ahoz, hogy a világitó pontocská
val a képfelbontást elvégezhessük 
szükséges, hogy a sugár az ernyőn 
sűrűn egymás alatt, vízszintes so
rokat Írjon le és ha az ernyő alsó 
részét elérte, ismét visszaugorjon a 
legelső sor elejére. A fénypontnak 
ezen mozgását két bukórezgés 
(Kippscliwingung) segítségével ér
hetjük el. Bukórezgés alatt valamely 
feszültségnek olyan változását ért
jük. melynél egy kezdő értéktől 
meghatározott idő alatt, megbatáro
zott értéket, az idővel egyenesen, 
arányosan növekedve ér el és ab
ban a pillanatban, amint ezen érté
ket elérte, a legrövidebb idő alatt 
ismét kezdő értékre esik vissza. 
Bukórezgéseket a legegyszerűbben 
úgy állíthatunk elő, hogy egy kon
denzátort (C) 4. ábra R ellenálláson 
keresztül feltöltünk. Ezen kondenzá
torhoz parallel, egy ködfénylámpa 
van kapcsolva. Amint a kondenzá
tor feszültsége a ködfénylámpa gyuj- 
tófeszültségét elérte, a lámpa be
gyullad. vezetővé válik és a konden
zátor lámpán keresztül annak oltó

KOLLER bronzcsillárgyár Telefon:
Budapest. Dobozl-u. 51 j. 31-3-37

1935. évi uj modellek. — Tömegcikkek. — Nikkelczések. 
Bérmunka. Használt csillárok átalakítása, felújítása az összes 
galván színekben, ezüst, arany vagy bármely „Duco“ festékdiszitéssel.
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feszültségéig kisül. A lámpa kial
szik, vezetőképessége megszűnik és 
a kondenzátor ismét feltöltődhetik.

Az L, lemezpár (3. ábra) bukó- 
rezgéseinek frekvenciáját úgy vá
lasztjuk meg, hogy az a másodper

ül U
• 6

4. ábra.

csőben elhelyezést. Ezen lemezen 
egy fotoaktiv réteg van a fémlemez
től szigeteken felvive, mely igy a 
fotócelláknak millióit alkotja. Min
den ilyen kis fotócella a fémlemez
zel egy kis kapacitást képez.

cetiként váltandó képek számával 
legyen egyenlő, pl. 25 herz. Ezáhal 
a fénypontnak lassú sülyedését ér
hetjük el. A vonalak nem lesznek 
teljesen vízszintesek, hanem mind
egyik vonal vége a kezdetnél any - 
nyival lesz alacsonyabb, mint amek
kora a fénypont átmérője. Ugyanis 
az L, lemezpár feszültségét vezérlő 
kondenzátor a bukórezgés beállítása 
következtében ily mértékben nő 
meg.

Az L , lemezpárra kapcsolt bukó- 
rezgés a fénypontot balról jobbra 
mozgatja, majd a legrövidebb idő 
alatt ismét baloldalra vezeti vissza, 
másodpercenként 180 400-szor,
aszerint, amint több-kevesebb kép
sorral dolgozunk.

A kép felbontása úgy történik, 
hogy a mozgó fénypont átvilágítja 
az átviendő képet. A  kép mögött 
levő fotócella a sorban átvilágított 
képpontok árny alati különbsége sze
rint kisebb-nagyobb fotócellaáram
mal modulálja az adóállomás hor
dozó hullámát.

Az eddig megismert képfelbontó 
módszereknél a képek átvitele, köz
vetlenül, tehát a személy vagy a 
tárgy lefény képezése nélkül, nagyon 
tökéletlen. E módszerekkel szabad
térről és színpadról a közvetlen kép- 
továbbítás csakis filmfelvétellel old
ható meg. A legújabb német »Zwi- 
schenfilm« eljárással, a továbbítan
dó esemény képe cca 40 mp késés
sel sugározható ki az adóállomásról. 
Ezen nehézségek áthidalására a 
Zworikyn-fc'.c »lkonoskop« látszik al
kalmasnak.

Az ikonoskop lényegében egy 
olyan katódcső, melynél az ernyő 
helyett egy fémlemez nyer az iiveg-

A átviendő képet egy lencseszisz
témán keresztül erre a fényérzékeny 
mozaikra vetítjük (5 ábra). Minden 
fotócella egy bizonyos számú elek
tront emittál, mégpedig a rávetitett 
képnek azon a helyen levő fényere
jével egyenesen arányosan, minek 
következtében a cella pozitív öltést 
nyer. A  fotócellamozaik felületét a 
katódsugár az ismert módon leta
pogatja. Ahányszor egy cella felett 
elhalad a sugár, annak negatív 
elektronjai a cella pozitiv töltését 
kisütik és az áram az R ellenálláson 
keresztül lefolyik. Minthogy a cel
lák töltése azon fényintenzitással 
arányos, mely a cellára esik. igy az 
R ellenálláson keletkező feszültség- 
esés egyenesen arányos lesz a cel
lára eső fényerővel.

Ezen feszültség ingadozást az adó 
modulálására használjuk fel. Az. 
ikonoskóp ilyen módon, a mikrofon
hoz hasonlóan, bárhol elhelyezhető 
és ugv látszik általa a külső közvetí
tések a legnagyobb tökéletességgel 
oldhatók meg. (Folytatjuk.'

A cégtáblarendelet

Az 1922. évi XII. t.-c. 'az Ipar- 
törvény) minden kereskedőt és ipa - 
rost arra kötelez, hogy üzlethelyi
ségén kívülről, jól olvashatóan teljes 
nevét tüntesse fel. Igaz, hogy ezt a 
rendelkezést számosán nem tartot
ták l>e, mégis Bornemissza minisz
ter e törvény rendelkezéseinek el
lenőrzésére vonatkozó szigorú utasí
tását a legnagyobb mértékben hely
telenítenünk kell. Ha annak okát

AtaiaHitasnai DITMAR nioHKOt
Nincs átütés, 

nincs recsegés, 
tökélétes.

építsen 
be.

Állandóan raktáron :
NEDVES: SZÁRAZ:
K - iu MF 4 0 Volt 25 MF 50 Volt

16 MF 450 „ 4 MF 320 .
30 MF 320 „ 30 MF 220 „

25 MF 270 „
20 MF 320 ,
10 MF Bipoláris

ARDÚ JÓZSEF. 1)1. Dllm os császár ú t 43 .T e l. 24 -6 -3 4

keressük, hogy az Ipartörvénynek 
ezt a nem nagyon fontosnak tartott 
rendelkezését miért nem tartották 
be, bizonyára az ellenőrzés hiányá
ban fogjuk megtalálni. Igv számo
sán, oly'anok is, akiknek e ténnyel 
kapcsolatban semmi hátsó gondola
tuk sem volt, nem hajtották végre 
pontosan a törvénynek ezt a pont
ját. Tekintettel arra, miszerint a tör
vényt igen számosán jóhiszeműen 
sértették meg, a célnak teljesen 
megfelelő lett volna két-három hó
napos türelmi időt adni, mielőtt az 
ellenőrzést megkezdik.

HELO A R M A T Ú R Á K
falikarra utátfeszitéshez 

Edison- Ganz- Swan foglalattal

Közvilágításhoz, a legkülönfélébb válto
zatban; öntöttvasházba zárt, érintésmen
tes foglalattal, vörösréz f cmalkatrészekkel

LORSCHY HENRIK MÉRNÖK
elektrotechnikai nagykereskedése
BUDAPEST, V., SZIGET-UCCA 11.

Telefon 91-8-29, 91-8-30

SZINHROI!
a mindig pontos villamos óra

Gyártja :
Ó r a g y á r  Tömő ucca 26

Forgalom és haszon 
az üzlet Hét pillére

Ezt biztosítja az uj

anódtelcp, zseblámpa- 
elem, zseblámpahüvely 
és zseblámpaizzó.

O roszlán- és Dura-elemeknél 
30’/u-os árleszállítás.
HIRSCHL és Tsa galuaneiemgyar
VI .szenem Bertalan u. 11. leleten. 22-6-44
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Jogi kérdések Közli Pataki László ÚP. az RVE ügyésze
Átalakított készülék minőségének 

nem szabad romlania.
Egy fővárosi rádiókészülék építő 

cég feltűnő olcsón hirdette azt, hogy 
rádiókészülékeket egy évi garanciá
val átalakít váltóáramról egyen
áramra. Egyesületünk vezetősége 
meggyőződvén arról, hogy a való
ságban üzletfeleit drágább átalakí
tásra beszéli, tisztességtelen verseny 
címén megindította az eljárást. Al
peres minden fórumon elvesztette a 
pert.

A klasszikus kúriai Ítélet indoko
lásában kimondja:

Mivel pedig az irányadó tény
állás szerint az alperes a szóban- 
forgé) 2 7  1 lámpás váltóáramú ké
szüléket csak úgy alakította volna 
át egyenáramúvá, hog\ az átalakítás 
után addigi minőségének és hasz 
nálhatóságának nem felelt volna 
meg, sőt szerencsétlen körülmények 
össze játszása esetén életveszélyes is 
lehetett volna, — alperesnek a ke
resetben panaszolt hirdetése valót
lan és megtévesztő. . . .  tehát alpe
res tisztességtelen versenyt követett 
el. (P. IV. 730/935O

Az ipari szakvizsga
A képesítéshez kötött szakiparok 

gyakorlása közismerten előtanulmá
nyok igazolásához van kötve Mégis 
az Ipart orvén; és annak végrehaj
tási utasítása gondoskodik arról, 
hogy kivételesen olyanok is megsze
rezhessék rövidebb idő alatt a ké
pesítést, akik különben ebből a 
szempontból a törvényben előirt 
inas- és segédéveket nem töltötték 
ki. ha egyébként más utón szerez
tek erre érdemeket.

libben a kérdésben még számos 
ipartestület sem volt kellőképpen 
tájékozódva, ezért a Kamarai Köz
löny?, a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara folyóirata, júliusi szá
mában részletesen ismerteti azokat 
a feltételeket, amelyek mellett szak
vizsgára lehet valakit bocsátani.

így előképzettség és az ipar el
sajátításának különbözősége szerint

öt-kilenc hónapi inas- és hat-tizen- 
négy havi segédidö után szakvizs 
gára bocsáthatók: a hadirokkantak, 
a hadifogságból visszatértek, a had
viseltek, a menekültek, az Ameriká
ból visszajöttek, a hadiözvegyek, az 
19tg. évi ellenforradalomban eleset
tek özvegyei, a közszolgálati alkal
mazottak és hivatásos katonák (ha 
legalább négy középiskolai végzett
ségük van és állásukat önhibájukon 
kívül elhagyni kénytelenek), végül 
azok, kik legalább öt éven át foly
tatott foglalkozásukat kénytelenek 
elhagyni és négy középiskolai kép
zettségük van.

A »Gyári lerakat« használata

Egyik nem szakmabeli győri cég 
cégfeliratán és röpcéduláin »Gyári 
lerakat? kifejezést használta. Az ér
dekelt kereskedők megindították a 
tisztességtelen verseny pert. Az el
hangzott Ítélet szerint az alperes 
végrehajtás terhe mellett azonnal 
kénytelen a cégfelirást eltávolí
tani. s a röplapok terjesztését 
beszüntetni.

Az Ítélet indokolása szerint a 
Gyári lerakat? kifejezés használata 

a közönségben azt a téves véle
ményt alakítja ki, hogy a vevő köz
vetlenül a gyárral kerül összekötte
tésbe és így olcsóbban vásárolhat. 
-Már pedig a kifogásolt esetben ez a 
tény nem állott fenn.

A kényszeregyezségi
eljárás reformja

Köztudomású, hogy a fizetéskép
telenné vált cégek aránylag igen 
hagy százalékának az eljárás meg
indítása alkalmával összeállított lel
tárában készpénzkölcsönök szerepel
nek. A készpénzhitelezők egy ré
sze rokon, magánszemény, sőt néha 
nem létező személy.

előfordulnak olyan esetek, hogy 
az áruhitelezők nem hajlandók a 
felajánlott kvótát elfogadni, mégis 
a mai rendelkezések szerint, ezek a 
gyanús hitelezők döntik el a fizetés-

képtelen cég sorsát. Az OHE most 
meg akarja reformálni a kényszer
egyezségi eljárást, melynek kereté
ben módot keresnek a hitelezők ily 
módon való megkárosításának kikü
szöbölésére,

A tervek szerint az ajánlat elfo
gadása feletti szavazásban csak be
jelentett cégek vehetnek részt: a bí
róság úgy a hitelezőket, mint az 
adósokat eskü alatt hallgatja ki a 
tartozás fennállására vonatkozóan; 
végül már egyes vidéki pénzügy
igazgatóságok már ma is ellenőrzik 
azt. hogy a fizetésképtelen cégek 
készpénzhitelezőinek adó vallomásá
ban szerepelnek-e a bejelentett té
telek.

Adóhátralék és közszállitások
A 23.419 VII. a. 1*. M. körren

delet szakítva az eddigi gyakorlat
tal, az egyes pénzügyi hatóságokat 
felhatalmazza arra, hogy méltányos 
esetekben a közszállitást végző kis
iparossal, vagy kereskedővel szem
ben ne hozzák levonásba amiakadó
tartozását egészben, hanem csak, 
anyagi körülményeinek figyelembe
vételével, tartozásának egy részét, 
sőt kivételes esetekben azt is meg
engedi, hogy a teljes követelést adó
levonás nélkül is kifizethessék.

Ajánljuk tehát közszállitást végző 
és adóhátralékban lévő kartájaink
nak, hogy követeléseik likvidációját 
megelőzőleg az adólevonás mérté
kében előre állapodjanak meg a 
pénzügyi hatóságokkal.

Regenerált izzólámpák 
fogyasztási adója.

A »Kamarai Közlönye: írja: Bí
rósági átiratra utaltunk a 77.800 
*9 3 3 - P- M. számú rendelet 3. §-á- 
nak 5. bekezdésére,amely kimondja, 
hogy azokat az izzólámpákat, ame
lyeket egyes alkatrészek megújításá
val, vagy más módon már haszná
latra alkalmatlanná vált izzólámpák
ból] állítanak elő (regenerált izzó
lámpák), a fogyasztási adó szem
pontjából ugyanúgy kell kezelni, 
mint az uj izzólámpákat.?

J tt  a z ideje, |

 ̂ KAPCSOLÓ
ÓRAIT ÍÍ1EG JAVÍTTASS A! 

sem varez Testvérek ■
speciális órásoknál H
VI., Podmaniczky ucca 59 H
Telefon 29-6-24 H

KEMÉNY BERNÁT
villamossági nagykereskedő 

BUDAPEST, Sl'-i-"á
VII., ROTTENBILLER- UTCA 54.
O lc s ó  á r a k  Szolid  k is z o lg á lá s

lllilllllllllilllllllllllllllllllllllllllillilllllilllllllllllllllllllllllill
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A »Kamarai Közlöny«-ből. 

Ármegállapodások ellenőrzése
bályok értelmében panaszos ver
senytársának megtéríteni tartozik.

A Zsűri, Választott Bíróságok és 
a Kúria állandó elvi felfogása sze
rint az ármegállapodások és általá
ban a vásárlások ellenőrzése a gyá
ros, kereskedő elvitathatatlan joga. 
Nincs jelentősége tehát annak, hogy 
a versenytárs, vagy megbízottjai 
nem voltak vevők és a vételi szán
dékot csak színlelték, mert csak az 
bírhat ügydöntő fontossággal, hogy 
az alkalmazottak azt hitték, hogy 
vevőkkel állanak szemben és igv 
megállapítható, hogy az alkalmazot
tak a valóságos vevőkkel szemben 
is hirnévrontó nyilatkozatokat tet
tek volna.

Indokolatlan perindítás

Az alkalmazottak utján

elkövetett tisztességtelen verseny 
megállapításánál közömbös, hogy az 
alkalmazott, amikor volt munkaadó
jának kárára a cselekményeket el
követte, már más versenytárs alkal
mazásában állott-e, vagy csak ké
sőbb nyert alkalmazást és a cse
lekményeket azért követte el, hogy 
alkalmaztatást nyerjen. Ha ugyanis 
a versenytárs tudott arról, hogy az 
alkalmazott az ő üzlete érdekében 
követi el a cselekményeket és ezt 
tűrte, annak megakadályozására mit 
sem tett, felelőssége megállapítható.

Jogosulatlan céghasználat 
A magyar piacon gazdasági ér

tékkel biró neveknek felhasználása
A Zsűri ismételten, majd törvény 

(I933:XVH.) által is szankcionált 
állásfoglalását alkalmazza az alábbi 
kúriai Ítélet, amely a versenytársnak 
azt az eljárását, hogy a per tárgyává 
tett cégszöveg egyes tételeit külön 
per tárgyéivá tette, indokolatlan per
indításnak minősítette, mert eljárá
sának nyilvánvaló célja alperesnek 
több költséggel való megkárosítása. 
A  Kúrái kötelezi panaszost, hogy 
azt a kárt, amelyet versenytársának 
a joggal való visszaéléssel, tehát a 
jé> erkölcsbe ütköző módon szándé-

cllen nem csupán a közvetlen sértett 
fél, hanem a Tvt. 7. §-ának ren
delkezéséből folyóan minden ver
senytárs követelheti a jogosulatlan 
céghasználat abbanhagyását még 
akkor is, ha a sérelmes magatar
tást tanúsító felet a cselekmény el
követésével kapcsolatosan szándé
kosság nem vezeti. Elegendő, ha a 
sérelmezett cselekmény már tár
gyánál fogva a Tvt. rendelkezé
seibe ütközik, vagyis a jogosulatlan 
névhasználat alkalmas arra, hogy a 
közönséget az áru származását, a

kosán a felesleges kiilönperrel oko- versenytárs gazdasági pozícióját ille- 
zott, az általános magánjogi jogsza- tőén megtévessze.

R% izzólám papiac helyzete
Már a második izzólámpagyárat 

zéirták be adóeltitkolás miatt. Nem
csak a gyárat zárták be, hanem 
egyes kereskedőknél lévő és le nem 
adózott lámpákat is zéír áléi vették ..

Vidéken már hosszabb idő óta 
csend van, ellenben Budapesten az 
egyik nagy áruházunk a legnagyobb 
kartclenkivüli izzólámpagyár gyárt
mányát már a legolcsóbb vidéki ár
iáiéul .90 fillérért (55 f  35) ;'ru" 
sitja. (Csak Zalában <S8.)

Adhatja az áruház 90 fillérért, hi
szen köztudomású, hogy a szóban- 
forgó gyár 60 y 4 " rabatot is ad, 
ha muszáj. Ily rabattal pedig az iz
zólámpa a viszonteladónak 73.22 fil

lérjébe kerül, ami felülről lefelé szá
mítva több mint i8«/o-nak felel meg.

Az uj márkarendelet alapján szak
mánk első védett cikke izzólámpa. 
Az Elix izzólámpát a márkavédelmi 
rendelet védelme alti helyezték, mi
nek következtében detail eladási 
árát szigorúan be kell tartant

Uj iipusu
Labovavo ultra

kombinált mérőműszer már kapható 
Kérjen műszaki leírást

LÁNG TIBOR

Rz összes uj vádióUai
Standard, Orion, Philips, Telefun- 
ken, Eka már szállítjuk

viszonietadói á r o n .
t * A W / l l ? P n n u  r . i .  B u d a p e s t ,  IV. V á ci u c c a  23 

H n U t l V G n  M T e le lő n  .- 88 -4 -64  és 83-3-09

Újdonságok

neodyne eieKtromos ajtózár, a  fegy
verzet lebiztositott acél Kirner-csavarok 
között forog, erős mágnesszerkezet, nagy 
áttétel, egyszerű szerkezet. Jobb és bal
oldali ajtókhoz egyaránt használható. 
Kapható gyenge- és 110 V erősáramra.

Gutlraund Dezső,
VI. Révay u. 12. Telefon 28-1-86

Érintes&iztos tüggesztewogialatbake-
litból, kapcsolóval, vagy kapcsoló nélkül. 
A függesztőgyürü egy darabból van a 
foglalattal, nem csavaíodhatik ki. Gyűrűs 
közcsavar megtakarítható. Törv. védve. 
Kapható a nagykereskedőknél. Gyártja : 

Dr Beer Ferenc műanyagüzeme, 
Bpest, V. Sziget u. 25. Telefon 93-9-85

uilagito nazszamtabia tetszés szerinti 
színben ducozott 215X215"/™ nehéz 
öntvénykeretben 140X140"' .., opálüveg 
megvilágított felülettel, időálló kivitelben. 

Gyártja :
meteorvniamossagi es csillargyar rí.
VI. Podmaniczky u. 27. Telefon 16-6-20

A
rádiúKiállitás
elmarad!
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1935/36.
Ismeretes minden rádióval fog 

lalkozó előtt, a Rádiók Stradivá 
Húsának a Super Eka készüléknek 
tavalyi nagy sikere, amelynek nem
csak minőségi okai voltak, hanem a 
készülék külső újszerű megoldása 
is nagymértékben hozzájárult a si
kerhez.

A szemmagasságban elhelyezett 
állomás sikskála. a készülék szekré
nyének műszaki megoldásai voltak 
azok a külső ismérvek, melyek miatt 
a nagyközönség ragaszkodott a Su- 
per Ekához.

Az Eka sorozat legújabb két pél
dánya a 2 + i csöves EKA RE
FORM t-s a 4 ( csöves EKA ABC
SUPER ilyen a tavalyihoz hasonló, 
azonban technikailag és művészileg 
szebben és jobban megoldott sik 
skálával és szekrénnyel készül.

EKA REFORM
Az EKA REFORM készülék há 

rom hullámikörzetben (rövid, közép 
és hosszú jó vételviszonyok esetén

A nagy választék jegyében indul 
ismét az ORION rádiógyár. Komp
lett sorozatban olyan készülékeket 
sorakoztat fel, amelyek minden mű
szaki és árigényt kielégítenek.

ORION 555.

Az ORION rádiógyár igen cél
szerűen már a tavasszal forgalomba- 
hozott uj készülékeket, amivel az 
volt a célja, hogy a vásárlóközön
séggel megkedveltessen egy-egy ké
szüléket. Mint mindenkor, úgy az

v á d i ó h é s x i i í e U e i
EKM rá d ió k

kis csőszám ellenére a komoly hu - 
rópa vevő osztályba tartozik. Né
hány jellemző műszaki adatként 
megemlítjük, az igen elmés önmü 
ködő hullámhossz szinjelzsst, az 
állomások ABC sorrendben való el
helyezését, 1:15 áttítelü finambe- 
állitást, a vasmagos litza tekercse
ket és úgyszólván mindenhelyütt al
kalmazott veszteségszegSav anya
gokat, változtatható antennacsito- 
lást és szabályozható kapacilivvvisz- 
szacsatolást, független hullámcsap
dákat a közép és hosszú hullámsáv 
részére, a 9 wattos hangszórócső 
után alkalmazott elsőrangú minősé
gű dynamikus hangszórót, beépített 
antennapótlót, biztonsági hálózati 
kikapcsolót és beépített hálózati ki
kapcsolót.

EKA ABC SUPER

Az EKA ABC SUPER világvevő 
készülék. Mint már a neve is mutat
ja. az állomások ABC sorrendben 
vannak az ugyancsak önműködően 
megviálgitott sikskálára elhelyezve.

A három hullámkörzet ilyen osz
tálya készüléknél már természetes, 
de feltűnést fog kelteni az 1:100 
áttételű pörgettyű rendszerű finom- 
beállitó. Bizonyára mindenki kiván
csi mi az a pörgettyű rendszer, de 
a gyár közelebbi részleteket egye
lőre nem közöl, meglepetésnek tart
ja azok számára, akik rövidesen 
kapnak a cégtől készüléket.

Fényindikátor, önműködő iading 
kiegyenlítő, 9 wattos végerösitőcsö 
8 hangolt kör igen pontos állomás- 
kailibráció és hangszinszabályozó 
azok a segédeszközök, amelvck

ORION rádiók
idén is kiemelt azonban egy nagy
teljesítményű vevőkészüléket, amcív 
mindazokat a technikai újításokat 
egyesítette magában, amelyeket a 
rádiótechnika az elmúlt év folyamán 
termelt. Valamennyi készüléknél 
igen szembetűnő a célszerű techni
kai felépítés és a kiváló hangvissza
adás, amely az ( )RI<>N rádiókat ed
dig is mindenkor jellemezte. Az 
ORION rádió 1935 36. évi soro
zatából elsőnek kell megemlíteni az 
»ORION-hangvonalas« super 555. 
rádiót. 1 j vonalak, uj forma. ami

mellett a készülék érzékenysége cca 
!0 mikrovolt, szelektivitása cca 7.5. 
Neper és amelyek lehetővé teszik 
azt. hogy valóban elsőrangú telje
sítményt nyújtson.

*
Mindkét készülék távkapcsolóval 

van ellátva, mely távkapcsolóról 
ugyancsak nem kivált bővebbet kö
zölni a gyár és csupán annyit árul 
cl, hogy ez az i. t. kereskedő és 
villanyszerelő uraknak, újabb üzleti 
lehetőséget nyújt.

Az F.KA másik szenzációja a ké
szülékkel kapcsolatosan kihozott tel
jesen újszerű prospektus. A pros
pektusokat három komoly művész 
tervezte, a címlapokat Radó György, 
a többi rajzokat pedig a gyermek - 
rajzoló Gedő Lipót <■ > Gearg György. 
Mindkét készülékről egy-egy több- 
szinnyomásu, 8 oldalas prospektust 
hoz ki, amelyek komoly művészi ér
téket képviselnek.

A luxus kivitelű, nemes fából ké
szült rádiódobozok Breucr Albert 
művészi remekei, ugyan azé a Breuer 
Alberté, kinek tervei szerint épültek 
az utóbbi évek rádiókiállitásai.

hosszú kísérletezések eredménye. 
Ahogyan az autóknál az áramvonal 
vezetett a legnagyobb sebesség el
éréséhez, úgy adta az ORION 555. 
rádiónál az uj forma : a hangszóró 
speciális szerelése azt a hangvissza
adást. amely annyira megragadott 
bennünket. Az ORION rádiógyár 
mérnökei megmutatták a ferde 
hangfalra szerelt uj rendszerű hang
szórót es elmagyarázták előnyeit. 
Mindenki tudja, hogv a tökéletes 
1 angvisszaadás és a szelektivitás 
szoros összefüggésben állanak eg\-
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Villamos- és rádió- 
kereskedők 
f IflVelméke!

MEGBÍZHATÓ

T A R T Ó S

IZZÓLÁM PA

ÍY KERESETI  LEHETŐSEI?!
D E T A I L  E L A D Á S I  Ál t AK S K A K Á L Y OXV A  !

K É R J E  N A G Y K E R E S K E D Ő J É T Ő L !

AZ ALLG. GLUHLAMPENFABRIKS A. G. WIEN
M A G YA RO RSZÁG I VEZÉRKÉPVISELETE.
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Miért érdeke Önnek azELIX
izzólámpákkal foglalkozni ?

Mert vevőjének elsőrangú minőségű 
tartós, márkás izzólámpát ad.

Mert az ELIX izzólámpák kicsiny- 
beni eladási árainak betartása az 
59991935. sz. márkavédelmi rende- 
.let alapját! kötelező és igy nincs 
annak a veszélynek kitéve, hogy a 
versenycég állandó olcsóbb és ol
csóbb eladásaival vevőit Öntől el
hódítja.

Mert nem az olcsóbb, hanem a 
m á r k á s  á r u  nyújt —  biztos 
kalkuláció melleit rt- megfelelő
hasznot.

.A

rh

Détail eladási árak:.

1 0 -2 5  w a tt ig  . P  1 .40  

4 0  íVattoé . P  4 .5 6  

6 0  w a tto s  . P  1 .98 

7 5  w a tto s  . P  2 .5 2
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mással cs hogy a túlhajtott, sőt sok 
esetben maga a megkövetelt szelek
tivitás is rontja a plasztikus hang
visszaadást. A szelektivitás és töké
letes hangvisszaadás kérdését igen 
érdekesen oldották meg az ORION

gyár mérnökei az 555-ös hangvona
las supernél. A készülék ugyanis 
sávszélesség-szabályzóval van ellát
va. amely lehetővé teszi azt, hogy a 
készülék az egymáshoz egészen kö
zelfekvő és eddig csak igen nehezen 
szétválasztható állomásokat tökéle
tesen szelektálja és az egymástól 
normá'is hullámhossztávolságra lévő 
állomásokat pedig egész kiváló 
hangvisszaadással vegye. A készii- 
léknék négy hullámsávja van. s le
hetővé válik az egész világ rövid
hullámú adóállomásainak fading- 
mentes vétele9.5 m-tő! 25 m-ig és 20 
111 -tői 50 m-ig. Egyedülálló újítás a 
színváltó óriás skála. Az egyes hul- 
lánisávokat változó színek világít
ják meg: a skálán mindig csak an
nak a hullámsávnak az állomásnevei 
világítanak, amelyikre a készülék 
éppen be van állítva. Az óriásskála 
összesen 123 heirt állomásnevet tün
tet fel. A  szuperkészüléknél any - 
nyira fontos tökéletes beállítást az 
optikus hangolás teszi lehetővé tu- 
ningméterrel. A készülék hullám
hosszhatára 9.5 25, 20— 50, 195 —
600, 725 - 1950 méterig terjed.

ORION 505.
Az ORION rádiósorozatnak leg

nagyobb teljesítményű vevőkészü
léke az ORION 5 i  2 csöves 505-ös 
luxus superrádió. Érzékenysége 
olyan nagy, hogy minden állomás, 
amelyik —  a rádiótechnika mai ál
lása mellett - a vétel helyén egy
általán vehető, ezzel a készülékkel 
igen jól bejön. A készülék érzékeny
ségszabályozója abban az esetben, 
amikor a túlzott érzékenység hátrá
nyosan befolyásolja a vételt, pl. 
erős légköri zavarok stb. esetén 
lehetővé teszi, hogy a készülék ér

zékenységét csökkenthessük. A ké
szülék szelektivitását, hangerejét és 
hangszinezetét nem kell külön is
mertetnünk, ezt a vevőközönség s a 
kereskedők egyaránt igen jól isme
rik. A nagy állomásnévskálán el van 
helyezve a tuningméter is. A  fading- 
kiegyenlités mind a három hullám
sávon igen jól működik és úgy a 
hangszin, mint a hangerő szabályo
zása folyamatos módon történik. A 
hullámhosszhatár 19 50, 195 600
és 725 1950 méterig terjed.

ORION 404.
Méltó tagja az ORION sorozat

nak a 4 7 2 csöves 404-es váltó
áramú super, melynek tökéletes 
hangvisszaadása a legkényesebb ze
nei igényeket is kielégíti. A telje
sítőképessége olyan nagy, hogy min
den számbavehető állomás fogható 
vele. A fadingkiegy enlités ennél a 
típusnál is igen kiváló. Az állomás- 
névskáláról itt sem maradt el a tu
ningméter. Nem hiányzik erről a 
modern rádiókészülékről a »tna rá- 
diójá«-nak egyetlen része sem. A kí
vánt hangerő és hangszinezet min
denkor folyamatosan és könnyen be
állítható. A készülék hullámhossz
határa 19 50. 195 600 és 725 -
1950 méterig terjed.

ORION 344.
A 344-es 3 2 csöves refle\-su-

pert nem kell különös módon ismer
tetnünk. Ezt mindenki ismeri, úgy 
a vevőközönség, mint a kereskedők 
között. Egy rókáról két bőrt, ez a 
sliperkapcsolás elve és eredménye

még sohasem mutatkozott olyan ki
váló módon, mint ennél a készülék
nél. Az ORION rádiógyár a kora 
tavasszal hozta forgalomba ezt a 
készüléktípust, az azóta elmúlt né
hány hónap tökéletesen igazolta e 
készüléktípus üzembiztonságát. A 
reflex-elv sikere arra indította az 
ORION rádiógyárat, hogy ezt a ké

szüléktípust, mint egyik főtipusát, 
folytatólag hozza most az őszi szű
zéin folyamán nagy mennyiségben 
forgalomba. A tökéletes fadingki- 
cgyenlités, az állomásnévskála, az 
optikai állomásbeállitó (árnyékjelzőj 
folyamatos hangszinezet- és kettős 
hangerőszabályozó olyan főtulaj
donságai ennek a készüléknek, ame
lyek az eladást igen megkönnyítik. 
Hullámhosszhatára 19 50, 195—
600, 725 -1950 méterig terjed.

ORION 222.

Bő választékot nyújt az ORION 
rádiógyár a kis készülékek terén is. 
Kiemeljük a kis készülékek soroza
tából a 222. sz. 2 t 1 csöves távve
vőt. Ezzel a készülékkel a rövid-, 
közép- és hosszú hullámsávon, nagy

hangerővel jön egy egész csomó 
külföldi adóállomás. Az uj. nagy
teljesítményű Tungsram-csövekkel, 
a kis csőszám ellenére, ez a készü
lék komoly külföldvevő A legtöbb 
európai nagyadó, a helyi adók mű
ködése alatt is zavartalanul vehető, 
mert egy fix és egy 200 600 mé
terig szabályozható veszteségmentes 
hullámcsapda megszünteti a helyi
adó zavaró hatását. Becs minden 
esetben vehető, a budapesti adás 
alatt is. A készülék külső formája 
is elárulja nagy teljesítményét. A 
nagy sikskálán egy egész sor kül
földi adóállomás neve látható. Érde
kes újítása ennek a skálának, hogy 
a színek hullámsávok szerint vál
toznak. Ez eddig csak egész nagy
teljesítményű készülékeknél volt lát
ható. Tekintettel arra, hogy a ké
szülékben elektro-dinamikus hang
szóró működik. a hangvisszaadása is 
egészen kiváló. A hangszóró ennél 
a készüléknél is ferde hangfalra van 
felszerelve. (ttletes és igen egyszerű 
módon állítható be a készülék min
den hálózati feszültségre. A készü
lékre szerelt bugásgátló teljesen eh-



12 HADI Ö ÉS V I L L A MO S S Á G 1935 augusztus hó

min.ilja a rendellenes váltóáramú 
hálózati bugást. Hullámhosszhatára 
19— 50, 195— 580, 725— 1950 mé
terig terjed.

ORION 204.
Igen komoly kétlámpás készülék 

a 204-es 2+1 csöves ORION rádió. 
Ezzel a készülékkel az átlagos vételi 
viszonyok mellett számos külföldi ál
lomás vehető. Tekintettel arra, hogy 
kettős hullámcsapda úgy Budapest 
I-t, mint Budapest 11-t könnyen ki
szűri, Budapest működése alatt is 
tudunk venni néhány nagyobb eu
rópai állomást. Ebben a készülék
ben légszigetelésű forgókondenzátor 
van, az antennacsatlakozása szabá
lyozható. a lengőnyelves hangszóró 
pedig nagy hangerővel és kiváló 
hangvisszaadással dolgozik. Hullám
hosszhatára 200 600 és 700 1700
méter.

ORION 111.
A kis keresettel rendelkező, de a 

rádiót nélkülözni nem akaró vásárló- 
közönség eddig amatőrök által ké
szített, vagy házilag tökéletlenül 
összeeszkábált készülékekkel elégí
tette ki igényeit. E közönség szá
mára az ORION-gyár egy igen ki
váló, 100 pengős áron aluli, úgyne
vezett népvevőt, a 111. sz. ORION- 
NÉPVEVÖ-t hozta forgalomba. Ba- 
kelifházban, igen tetszetős formá
ban, beépített lengőnyelves hang
szóróval. Budapest I. és II. vételére 
alkalmas ez a piac számára igen 
nagy sikert jelentő vevőkészülék.

ORION 403.
Specialitása az ORION rádiógyár

nak az univerzális rádiókészülék.
Annak idején elsőnek hozta forga
lomba az univerzális rádiót Magyar- 
országon. Bizonyára minden keres
kedő emlékszik arra a nagy sikerre, 
amelyet az ORION rádiógyár az 
univerzális rádiókészülékekkel el

könyvelhetett. A 403. sz. 4 f  2 csö
ves univerzális superrádió igen nagy
teljesítményű vevőkészülék, a nagy- 
igényii rádiózók minden igényének 
kielégítésére. Ez. a készülék szerke
zetileg azonos a 404-cs számú vevő- 
készülékkel és rendelkezik annak 
minden jó tulajdonságával. Nagy ál 
lomásskálája van tuningméterrcl és 
a fadingkiegyenlités éppen olyan 
tökéletes, mint a váltóáramú készü
léknél. Hullámhosszhatára 19 5°-
195 -600, 725— 1950 méterig ter
jed.

ORION 333u.
Hézagpótló módon küszöbölt ki 

hiányt az ORION 333u. 3 1 csöves
rádiókészülék. Ez a büszke tagja az 
ORION rádió univerzális sorozatá
nak, teljesen veszteségmentesen 
épült fel, alkalmas a rövid-, közép- 
és hosszúhullámok vételére. A be
épített. veszteségmentes hullám
csapda a készülék tökéletes szelekti
vitását biztosítja. Az antennacsato- 
kísa szabályozható, a készülék érzé
kenysége pedig oly nagy. hogy a 
figyelembe vehető európai adóállo

mások nagy hangerővel jól fogha
tók. A készülékbe szerelt perma
nens dinamikus hangszóró a nagy 
hangerő mellett kiváló hangvissza
adást nyújt. Úgy a hangerőt, mint 
a hangszinezetet kényelmesen lehet

szabályozni. Igen tetszetős és hul- 
lám sávönként színeket váltó álló- 
másnévskála nagyon megkönnyíti az 
állomások beállítását. Hullámhossz
határa 19 50, 195 -600, 725 -
1950 méterig terjed.

ORION 7226.
Kis készülékeket vásárolni akaró, 

de egyenárammal rendelkező vá
sárlóközönség részere kiválóan al
kalmas a 7226. számú 2+1 csöves 
ORION univerzális rádió. Ez a ké
szülék is vesz néhány külföldi állo
mást, a beépített kettős hullámcsap
dával pedig úgy Budapest I., mint 
Budapest 11. könnyen kiszűrhető.
I.cngőnyelves hangszóróval, igen Íz
léses kávában. Hullámhosszhatára 
200 600, 700— 1700 méterig terjed.

ORION 666.
A rádió és gramofon pompás 

kombinációja Amerikában minden 
lakás nélkülözhetetlen tartozéka. 
Egv ilyen rádiókészülék, amely nagy 
hangerejével és kiváló hangvissza
adásával úgy a rádióállomások mű
sorát. mint a gramofonlemezeket 
közvetíti; egy egész zenekart pótol 
és házimulatságok részére, vagy akár 
nyilvános helyiségekben kiválóan al
kalmas állandó zene és szórakozás 
szolgáltatására. Az ORION rádió
gyár 666. sz. zenegépe, két elektro
dinamikus hangszóróval rendelkezik 
és a nagyteljesítményű 5 2 csöves
vevőkészülékkel vett adóállomáso
kat egy 4 csöves erősítőn keresztül 
felerősítve, eddig ismeretlen, töké
letesen élethü hang visszaadással jut
tatja el a hallgatóhoz. A beépített 
készülék úgy a rövid-, mint a kö
zé])-, valamint a hosszhullámokon 
fadingmcntcscn működik és nagy 
állomásskáláján az összes vehető 
adóállomásokat feltünteti. A készü
lék \áltóáramra alkalmas, hullám
hosszhatára pedig 19 50, 195—-
580, 725 1950 méterig terjed.

PHILIPS rádiók
Szakmai körökben aligha esik 

mostanában több szó arról, mint 
hogy milyen lesz a küszöbön álló 
szezon. Amint az árunak az értékét 
közgazdasági értelemben a kereslet
nek és kínálatnak viszonya szabja 
meg, úgy a piacnak tempóját a kö
zönség vásárlóképessége, a helye
sen irányított kereskedői tevékeny
ség, továbbá az igények kielégítésé
nek lehetősége diktálják. Az első té
nyező fejlesztése hatáskörünkön kí
vül esik, mert a gazdasági és társa

dalmi élet számtalan, általunk nem 
kontrollálható tényezőjétől függ. 
Nem igy a második, amelyiknek 
Sorsa kizárólag a kereskedő kezébe 
van letéve és amelynek eredménye 
az egyéni leleményességtől, helyes 
meglátástól és általában azon jeles 
eladói tevékenységtől függ. amely
nek taglalására most részletesen ki
térni nem akarunk. Nézzük inkább 
a harmadik tényezőt: milyen lehe 
tőségek állanak rend -1 ki •zésünkre, 
amelyekkel az igény eket a közönség

és kereskedő szempontjából egy
aránt előnyösen kielégíthetjük, ille
tőleg az érdeklődést felkelthetjük. 
Más szóval: mit tettek az eladás fo
kozásának érdekében a gyárak.

Ebben a fejezetben a PHILIPS 
újdonságokat fogjuk ismertetni; 
azokat a most megjelenő roppant 
érdekes készüléktípusokat, amelyek 
látszat szerint még a múlt évi nagy 
Junior sikert is túl fogják szárny alni. 
Mindenek előtt azt az örvendetes 
tényt kell regisztrálnunk, hogy négy
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uj készülék jön, amellyel ismét tel
jessé lett a PHILIPS készüléksoro
zat. A  nagyszámú PHILIPS híveket 
tehát akadály nélkül ki lehet szol
gálni, mert a 98 pengős népvevőtől

A z uj PHILIPS készülékek neve, tipusjelzése és á ra :
•■Árpád" 2+1 csöves népvevö, 1710 tipus,
••Matador" 2+1 csöves kélpentódás külföldvevő, 1730 típus,
••Szuper Tríumph" 3+1 csöves Európavevö s/up r, 1750 tipus,
••Luxus Szuper" 4 + 2  csöves Anierikavevő szuper, 1770 tipus,

a 448 pengős luxus-készülékig min
denki megtalálja a maga igényeinek 
és zsebének legjobban megfelelő tí
pust.

6 havi 
részletára
P 9 8 .-  
P 178.— 
P 328.- 
P 44 8 .-

ARPAD.

Soha és sehol ilyen olcsó árban 
PHILIPS készülék piacra még nem 
jött. Ez a tipus van hivatva azon 
néprétegek szükségletét kielégíteni, 
amelyek vásárló ereje a 98. pen
gős 6 havi részletárat meg nem ha
ladja. Érdemes rá felhívni azon de
tektoros előfizetők figyelmét, akik

eddig a magas árak miatt lámpás 
készülékre áttérni nem tudtak. Eb
ben a készüléktípusban a PHIL1PS- 
laboratórium gazdasági és technikai 
szempontokat hozott összhangba. A 
financiálisait legolcsóbb megoldás 
mellett elérhető maximális teljesitő- 
ké|>ességet nyújtja.

Az Árpád készülék kitünően hoz
za és szelektálja Budapest I., Buda
pest II. és a relais-állomásokat; ked
vező vételi viszonyok mellett pedig 
külföldi műsort is szolgáltat. A ben
ne felhasznált, közismerten elsőran
gú lengőnv elves hangszóró abszolút 
jó hangminősége úgy a komoly ze
nét, mint a könnyű tánczenét, vala
mint a prózai szövegeket is élvezetes 
formában adja. Ezt a hangszórót 
egyébként 2210. tipusjelzéssel P 
14.40 eladási árban PHILIPS külön 
is szállítja.

Az Árpád 2 -+ 1 csöves, váltó
áramú hálózatból táplálható készü
lék rendkívül csinos, tetszetős bake
lit-házban kerül forgalomba, amely
nek megtervezésében a művészi 
szempontok is teljesen érvényre ju
tottak. Olcsó ára mellett is egy tö
kéletesen kidolgozott PHILIPS ve
vőgép; ez a készülék nem kísérlet,

hanem befejezett komoly konstruk
ció, amely az ápolt és barátságos 
otthonnak melegséget, szint ad. 
Megbízható és mindig rendelkezésre 
áll, hogy a házba örömöt, szórako
zást hozzon. Nincs készülék, amely 
hasonló ár mellett annyit tudna 
nyújtani, mint az Árpád.

MATADOR.
A tavalyi átütő sikerű »Junior« lé

nyegesen továbbfejlesztett utóda. 
Minősége a 2 -j— I csöves készülékek 
maximuma. Ara a »Junior«-énál va
lamivel magasabb, de a sokféle be
vezetett újítás az ártöbbletet érték
ben lényegesen felülmúlja. Ilyen újí
tások többek között:

1. Sokkal szebb, drágább doboz 
és hangszóróselyem.

2. Permanens dinamikus hangszó
ró a mágneses helyett.

4. Príma légszigetelésű, kalit-izo- 
lációs hangoló kondenzátor, trolitul- 
forgó helyett.

4. Két hullámcsapda egy helyett.
5. A  legújabb (és drágább) pen- 

,t ódacsövek.
6. Állomásneves luxus-skála az 

egyszerű számskála hclvett.

lönbözetet is indokolnának. A  12 
havi eladásnál a havi részletösszeg 
csak P 2.50-nel magasabb (P 12 
helyett P 14.50), ami a nagy telje- 
sitménybeli differenciánál nem ké
pezhet eladási nehézségeket.

Különösen figyelemre méltó a 
Matador permanens dinamikus 
hangszórója. A  legújabb kísérletek 
és tapasztalatok alapján készült ez 
az uj hangszórótipus, amelynek spe
ciális maximális érzékenységű japán 
mágnese kétcsöves készülékek ré
szére alkalmasabbnak minősiti, mint 
bármely elektrodinamikus hang
szóró. Fontos még, hogy a perma
nens dinamikus hangszóró az elek- 
trodinamikussal szemben áramot 
nem fogyaszt, amiről a vevőt okvet
lenül érdemes tájékoztatni. Ezt a 
hangszórótipust különben 2220. ti
pusjelzéssel 30 P eladási árban 
Philips külön is forgalomba hozza.

A PHILIPS Matador a modern, 
igényteljes ember ideális kiskészü- 
léke. Budapest I-et, Budapest II-t 
és a relais-állomásokat egymástól 
szelektáltan, tisztán és biztosan veszi 
és a külföldi állomásokat olyan 
számban hozza, ami a műsor bősé
gét és változatosságát feltétlenül biz
tosítja. Vételi körzete a közép- és 
hosszú hullámokon túl a rövidhul
lámú sávra is kiterjed; állomásnev- 
skálája mintegy 50 nevet tüntet fel, 
elsősorban azokat, amelyek mint a 
magyar rádióhallgatók kedvenc adói 
ismeretesek.

A készülék kitűnő szelektivitását 
főleg két abszolút jó minőségű hul
lámcsapda biztosítja, amelyek közül 
az egyik Budapest I és a relais- 
állomások, a másik pedig Budapest
II. hatásos kiszűrését biztosítja. 
Ugyancsak a szelektivitás fokozását
szolgálja a változtatható antenna-

7. Koncentrikus tengelyeken ülő 
dupla gombok az egyszerűek he
lyén.

8. Yasmagos tekercsek a régebbi 
rendszerűek helyet.

Mindezen újítások, amelyek a vé
teli lehetőségeket és hangminőséget 
a »Junior«-ral szemben lényegesen 
megnövelték és a kezelést meg
könnyítették, sokkal nagyobb árkü-

csatolás, továbbá a vasmagos- es 
kábeltekercsek és a kalitszigetelésü 
légforgó.

Nem kétséges, hogy a Matador 
ugyanúgy az 1935— 36. szezon fő
slágere lesz, mint az elmúlt évadban 
a Junior volt.

SZUPER TRIUMPH.

Az első októdás 3 csöves PHI
LIPS szuperkészülék. Nem ok nél
kül hívják »Szuper Triumph«-nak 
mert benne győzedelmeskedett 
triumfált a modern rádiótech 
nika, olyan eladási ár mellett, mely 
a kevésbbé tehetős polgári réteg ré
szére is elérhetővé teszi. 12 havi 
részleteladásnál a havonta fizetendő 
27 P. dacára a mostoha gazdasági 
viszonyoknak, még mindig gondta-



14 RÁDI Ó ÉS V I L L A MO S S Á G 1035 augusztus hó

lantil beilleszthető a polgári háztar
tásba. A Szuper Triumph 3 y i cső - 
'es Lurópavcvő szuperrádiókészti 
lekben sikerült a/t a típust kiépíteni, 
amely a változtatható visszacsato
lás nélküli transzponáló rendszer 
előnyeit nyújtja, anélkül, hogv a 
csőszámot magasra kellett volna fo
kozni. Kenne az ideális középkészü 
lék tekinthető megvalósitottnak. Az 
állomás bchangolása ugyanugv tör
ténik, mint bármelyik nagy szuper- 
géppel. Nagy előnye, hogv nem ref- 
lexkapcsolásu és igy hangvissza-

I.UXUS SZUPLR.

Minden rádiókereskedő élénken 
emlékszik az annakidején világhírű 
l’l l l l . l l ’S-Luxus (2511. típus) ve

vőre. Kz a gép az i<;2iS 30-as évek
ben a világ legjobb készüléke volt 
és dacára 1000 pengőn felüli árá
nak. .Magyarországon is sokezer ve
vőre talált, megalapozva nálunk a 
I’HILII’S készülékek hírnevét. Az 
idei Luxus Szuper 11433 36. rádió-
technikájának minden vívmányát 
magában foglalja és kétségtelenül

Szuper váltóáramú hálózatta alkal
mas 4 -j- 2 csöv es transzponáló ké
szülék. A késleltetett automatikus 
hangerőszabályozás megszünteti a 
zavaró elhalkulásokat. A készülék 
kezelésére páronkint koncentrikus 
tengelyeken ülő 4 gomb szolgál. 
Vételkörzete a közép-, bosszú- és rö
vidhullámú állomásokra egyaránt 
kiterjed. Közvetlenül hallgathatók 
az Óceánon túli: amerikai, ausztrá
liai és indiai állomások is. úgyhogy 
a Luxus Szuper a világ lcgválaszié- 
kosabb és legváltozatosabb szórako-

udása teljesen torzitástalan és hang- 
hü. A négy kézelőgomb páronkint 
koncentrikus tengelyeken ül. A Szu
per Triumph váltóáramú hálózati, 
egy gomb hangolásit szuperkészülék, 
rövid-, közép- es hosszú hullámú ál
lomások vételére alkalmas. Az állo
mások hely ét az áttekinthető nagv- 
sikskála névszerint feltünteti. A be
épített. uj konstrukciójú elcktrodina 
tnikus hangszóró a hangtisztaság, 
hanghüség és hangerő tekintetében 
egész csodálatos eredményeket ért 
el. I.z a hangszóró különben 22 
tipusjclzéssel 30 P eladási árban kü
lön is kapható. Amint a készülék 
szerkezete a nagy ipari mestermunka 
valóságos iskolapéldája, ugvanugy 
külső megjelenése és alakja a lég 
választékosabb tnüizlésről tesz tanú 
ságot.

úgy minőség, mint eladási le
hetőség tekintetében a 231 1-es 
Luxus méltó utóda.

A Luxus Szuper egészen kü
lönleges kivitele is sejtteti tel
jesítményének nagyságát. Kz a 
készülék az élő zenével telje
sen azonos hatású és értékes 
műélvezetet képes nyújtani. I 
elektrodinamikus hangszórój.' 
nak mintaoltalom alatt álló 
különleges elhelyezése foly
téul a hangkibocsátást és 
hangerőszabályozást abszolút 
ideálisan. a zongora módjára 
végzi. Radikális eszközök szol
gálnak a zavarok megszüntetésére. 
Az uj Októda cső fütty - és bugás
mentes transzponálást, a neoncsöves 
látható hangolás pedig az állomá
soknak minden zavaró hang nélküli 
beállítását teszi lehetővé. A Luxus

zását képes nyújtani
Noha a Luxus Szuper ára keve

sebb. mint a fele az egykori PHI
LIPS Luxus készüléknek, a telje
sítménye mintegy tízszerese. A ha
vonta fizetendő 37 P (12 Havi rész
let) pedig olyan összeg, amelyet 
igen sokan könnyedén meg tudnak 
fizetni.

Standard rádiók
Darling.Standard, mint az elmúlt évben, 

úgy az idei évadban is. három uj 
típust hoz forgalomba. Egy luxus 
kivitelű 2 -- 1 -est Diriing néven, egy 
középteljesítményű készüléket, a 
3 v 1 csöves Super Y-t és egv nagy
teljesítményű készüléket, az 3 1  
csöves Super 36-t. mely hivatva van 
a legmesszebbmenő igém eket is ki
elégíteni.

Ljitás az idei Standard készülé
keknél. hogy távkikapcsolóval ke
rülnek a piacra.

Kétpcntódás 2 y 1 csöves készü
lék a technika mai állása szerinti 
legtökéletesebb kivitelben. A I far
ínig minden egyes alkatrészé a maga 
nemében a legtökéletesebb, igy ez 
a kétcsöves készülék olv teljesít
ményre képes, amilyent eddig ilyen 
kis csőszámu készülékben el sem 
tudtunk volna képzelni.

Tekercsei vasmagos litziből ké
szültek. nemcsak a hangoló teker
csek, hanem a hulláinszürő teker

csei is, miáltal Darling szelektivi
tása nagy mértékben megnöveke- 
dett. Két hullámszürőjc van. Egy ál
lítható, a zavaró középhullámul áll >- 
más kiszűrésére és egv második lutl- 
lamszürő Kp. ||.r;. fjxcn ichan- 
golva. mely egy tumbler segítségé
vel ki- és bekapcsolható.

Minél szelektívebb egy készülék, 
annál pontosabban kell behangolni. 
I gy anis. ha nem hangolunk ponto
san rá az állomásra, akkor a sze
lektív készülék az egy ik oldalsávból



1395 augussztiis hó H A I) 1 ú ÉS V I L L A M O S S Á G

,i magas hangokat levágja. A Dal
iáig veszteségmentes felépítése kö- 
vetkezteben éles hangolást kiván, 
ezért nagy áttételű finom beállitó- 
val van felszerelve.

Antennacsatolása változtatható, 
minek következtében az antennához 
illeszkedik és Így a legjobb teljesít
ményre állítható be. A  tág határok 
között változtatható hangszinszabá- 
lyozója módot nyújt a külső zavarok 
részben való kiszűrésére is.

Sikállomásskáláva! van ellátva, 
melyen az állomásak hullámhossz- 
feltiintetése mellett ABC rendben 
sorakoznak. A  hullámkörzetek vál
tását automatikusan szines fény 
jelzi.

A két watt teljesítményt nyújtó 
dinamikus hangszórója TAL1 9 watt 
anódveszteségü végerősítőhöz csat
lakozik, mely a nagyteljesítményű 
visszacsatolt audion egyenirányitott 
hangfrekvenciás energiáját torzítás
mentesen dolgozza fel

Super Y
3 + i csöves váltóáramú szuper 

fixen beállítható visszacsatolással. 
Úgy a középfrekvenciás rezgőkörök, 
mint a bemenő rezgőkörök vasma
gos tekercsekkel vannak felépítve, 
minek következtében szelektivitása 
nagy érzékenysége mellett minden 
igényt kielégít.

Szelektivitása önműködően válto
zik. Nagy térintenzitásu állomások
nál, ahol a hullámhosszban szom
szédos állomások zavarásától nem 
kell tartani, a szelektivitást a hang- 
szinezet megjavítása céljábéil auto
matikusan lerontjuk. A szelektivitás 
változtatása a hangerőszabályozó 
segítségével történik. Ugyanis, ha a 
hangerőszabályozót kiforgatjuk, a 
hangerőcsökkentés céljából beikta
tott ellenállással egy visszacsatolt

körbe csillapításul olunikus ellenál
lást viszünk be, miáltal a rezgőkör 
szelektivitása romlik.

ABC állomásskálája a gyakorlati 
igényeknek megfelelő teljes pontos
sággal van beállítva. Ezt az eddig 
nem ismert pontosságot a legújabb 
Standard szabadalomnak köszönhet
jük, melynek felhasználásával a fi- 
nombeállitó skálát az eddigi lehető
séggel szemben nemcsak az alsó és 
felső végén, hanem a közepén is 
egész pontosan be lehet állítani. 
Ugyanis a gyártás folyamán a leg
precízebben működő gépek ellenére 
is az egyes rezgőkörökben különb
ségek állanak elő, aminek következ
tében azonos állomások a különböző 
készülékekben a kondenzátorok más 
és más állásánál jelentkeznek. Min- 
den régi készüléknél részben a több
szörös forgók egyes tagjaival pár
huzamosan kapcsolt kis kondenzáto
rok (trimmerek) állításával, részben 
a skála mutatójának beállításéival 
két helyen egészen pontos v át ed
dig is a skála. Most a Standard sza
badidőm módot nyújtott arra, hogy 
egy harmadik ponton, a skála köze
lién is az állomásnevek behangolás 
esetén pontosan fedjék a mutató 
i húsát.

Super Y nagy dinamikus hang
szói óval van felszerelve, ami a nagy 
erősítés következtében előálló ha
talmas hangenergia torzitatlan fel
dolgozását teszi lehetővé.

Keverőcsöve a TAK2 oktoda, 
melynek nagy keverőerősitése elő- 
cső alkalmazáséit feleslegessé teszi.

Folytonosan változtatható liang- 
szinszabáh ozás. helyi és távolsági 
kapcsolón, hálózati kikapcsolón kí
vül ki kell emelnünk különös érzé
kenységét rövid hullámokon. A fo- 
gvasztók igen gyakran panaszkod
tak amiatt, hogy a rövidhullámo
kon készülékeik érzékenysége meg 
sem közelíti a direkt rövidhullám
vétel céljaira készült kisebb cső- 
számu készülékek érzékenységét. 
Sokszor egy rövidhullámú visszacsa
tolt audion érzékenyebb volt, mint 
egy háromkörzetvevő négyes szuper.

Ennek oka az, hogy mig egy 
egvszerü visszacsatolt audionnál 
egyetlen rezgőkörömmel mindig rá 
tudok pontosan állni a keresett ál
lomásra, addig a szuperkészüléknél 
együtt jár a modulátor és az oscillá- 
torkör hangoló kondenzátora es mi
vel az egyes tekercsek között kü
lönbségek vannak, a rövidebb hullá
mok körében (20 m-en) eg> behan
golt körök 30 m. körül már nem 
jártak együtt, nem adták ki ponto
san a középfrekvenciát. Teliéit a be

l ő

menőkor nem állt pontosan az állo
máson, s igy ezt csak kevéssé en
gedte át. Standard ezen a hibán 
oly módon segített, hogy a rövid
hullámú rezgőkör tekercsének ön
indukcióját egy rézhengernek a te
kercs erőterében való mozgatásával 
állíthatóvá tette. 11 \ módon a két

rezgőkört az oscillátort és a m >- 
dulátort nemcsak a kondenzátor 
teljesen kiforgatott állásában, ha
nem beforgatott állásában is össze 
tudja hangolni. Ennek következté
ben a Super Y érzékenysége a rö
vidhullámú sávban megsokszorozó
dott.

Super 36.
A Super 36 az igényes ember 1a- 

diója. Minden benne van. amit ma 
nyújtani lehet. Bandpass bemenet, 
az első közbenső rezgőkör hármas 
bandpass, majd a második, mint í 
bemenőkor, kettős bandpass. A köz
benső rezgőkörök tekercsei vasma
gosak, litzéből készültek így érték 
el pontosan a kilenc kilociklus sze
lektivitást.

A készülék hangoláséinál nemcsak 
a skálabeállitö Standard szabadal
mat, hanem a Standard egy másik 
uj. finombeállitó skálaszabadalmát 
is felhasználták. Ez a finombeállitó- 
skála 1 s áttételű, mely elég finom 
ahoz, hogy úgy a közép, mint a 
hosszú hullámsávon pontosan tud
junk hangolni és még sem teszi tii 
relemjátékká egoik állomásról a má
sikra való áthangolást. Viszont a 
rövidhullámú sávban a pontos be- 
hangolásnál a hangoló gombot be
nyomjuk, miáltal a beállitóskála át
tétellel 1 :i(i-ra változik, amiben ,it 
tétel mellett ekkor is a legprecízeb
ben lehet hangolni.

Késleltetett automatikus hang
erőszabályozóval van felszerelve. 
Ugyanis TAB2, a kettős dióda 
hangéi őszabái vozó-kapcsoléishan lé
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vő anódjának kis negatív előfeszült- 
séget adunk. így addig nem indul 
meg ezen az ágon az anódáram, 
amig a diódára jutó, már kellőkép
pen felerősített rezgések amplitú
dója nem nagyobb az előfeszültség - 
néí. Az ilyen nagyobb állomások
nak a dióda álltai egyenirányitottj 
anódárama által okozott feszültség
esést nemcsak a TAK2 októda ve
zérlőrácsára adjuk, mint előfesziilt- 
séget, hanem ugyanig)’ változtatjuk 
úgy a közbenső hullámhosszon dol
gozó. mint a hangfrekvenciaerősitő 
csövet, mind a kettő az exponenciá
lis karakterisztikájú TAF3 pentóda. 
A három csövön keresztül végzett 
automatikus hangerőszabályazás oly 
mértékű, hogy ha két adóállomás 
térerőkülönbsége 1:1000, a Super 
36-nál ez a különbség éppen hogy 
észrevehető. így vétel közben fel
lépő fading esetén, ha a térerősség
változás 1: 1000 ingadozást nem ha
ladja meg, a fellépő fadingct észre 
sem vesszük. Nagyobb ingadozás vi
szont ritkán fordul elő.

Az összes alkalmazott csövek a 
maximális anódfeszültség alatt dol
goznak, igy a kiadott hatalmas ener
gia torzításmentes.

Állomásskálája a Super 35-készü
lékben megismert rotációs skála, 
mely kizárólag azon hullámsáv állo
másait tünteti fel, amelyek éppen

behangolhatok. így külön hullám
sávjelzésre a Super 36-nál nincsen 
szükség. A rotációs állomásskálát 
ugyanazon módon három ponton 
hangolják be, mint azt a Super Y 
nál leírtuk.

A fémsávos optikai hangoló mű
szer, mely az állomásskála fölött van 
elhelyezve, a rövidhullámok sávjá

ban is megengedi a néma hangolást.
Még az elmúlt évi készüléknél is 

zavaró volt a tükörfrekvencia meg
jelenése, melyet a Super 36-nál oh
modon sikerült nagy mértékben 
csökkenteni, hogy annak kiszűré
sére Standard szabadalma szerint 
kétszeres szürőkört alkalmaztak.

Érzékenysége a rövidhullámsáv

ban jóval nagyobb, mint a Super 35 
érzékenysége, mivel a Super 36-nál 
is a rövidhullámú rezgőtekercs ön
indukciója állítható.

Standard 2x.
Standard három uj készülékén kí

vül forgalombahozza tovább is a már 
ismert Standard 2x kétcsöves készü
léket, mely hivatva van azokat is 
ellátni jó rádiókészülékkel, akik 
vag\’ nem tudják a Darling havi 
részletét megfizetni, vagy nem óhaj
tanak rádiókészülékre annyit áldoz
ni, amennyibe a Darling kerül.

Super U.
Ez év tavaszán került forgalomba 

Standard négycsöves univerzális ké
szüléke, méh azoknak a nagyigényü 
rádiózóknak a rádiója, akik vagy 
egyenárammal ellátott helyen lak
nak, vagy kilátásuk van arra, hogy 
idővel ily helyre fognak költözni. A 
Super U megjelenése idején is, ma 
is nagy hiányt tölt be és igy tavaszi 
nagy sikere előreláthatólag foko
zódni fog.

Az összes készülékek Standardtól 
már megszokott választékosán ne
mes ízlésre valló dobozakba vannak 
építve, igy a kényes Ízlésű embere
ket mindenkor ki fogja ebből a 
szempontból is elégíteni.

Tetegunken rádiók
Örömmel értesülünk, hogy a Te- 

lefunken rádiókészülékek újból piac
ra kerültek. A  cég, melynek gyárt
mányait az egész világon a legelő
nyösebben ismerik, Magyarországon 
ismét felvette a gyártást. Fenti cég, 

amely még ma is a technika és 
tudományos kutatás élén áll, 
olyan vevőkészülékeket fog a piacra 
hozni, amelyek minőségi és üzleti 
szempontból úgy a vevőközönséget, 
mint kereskedőinket, a legtelje
sebb mértékben ki fogják elégíteni.

Telefunken Regös.
A  2-(-l csöves váltóáramú hang

szóróval egybeépített készülék, Te
lefunken »Regős« néven kerül a 
piacra.

Az úttörő és kutató munka ered
ménye ez a készülék, melynél szám
talan technikai újítás található. Már 
a bekapcsolásnál kitűnik, az ui u. n. 
gyorsfelfütésü csövek előnye: a ké
szülék a bekapcsolás után már kb 
20 mp. múlva üzemképes. Ez a ké
szülék nem csak a hosszú és kö
zép-, hanem a rövidhullámok véte

lére is alkalmas. A szelektivitás biz
tosítására ill. a veszteségek elkerü
lésére. a tekercsek magas frekven
ciájú huzalból készültek és Simcns

gyártmányú Sirufer vasmaggal van 
nak ellátva. Ugyanilyen módon ké
szült a >Regős« kettős hullámcsap

dája is, mely ezáltal a zavaró helyi
adók tökéletes kizárására alkalmas. 
A Regős hangszórója a legmoder
nebb. mert uj konstrukciójú expo
nenciális felülettel biró u. n. Nawi> 
membránnal készült. Ez a dinami
kus hangszóró ezáltal úgy a zenét, 
mint a beszédet, csodálatos élethü- 
séggel adja vissza. Az állomások 
kényelmes leolvasása céljából a ké
szüléknek jól megvilágított sikská- 
lája van. A Telefunken »Regős« 
természetesen gramofoncsatlakozás
sal is cl van látva; figyelembe véve 
a fentemlitett nawi-membrános di
namikus hangszórót, ezzel a készü
lékkel a hanglemezátvitel még az 
eddiginél is tökéletesebb. Művészi 
kivitelű teljesen fényezett diófaháza, 
bármely lakásnak is díszére szolgál.

Mestersuper.

Fenti készüléken kívül különösen 
ki akarjuk emelni a 4 +  2 csöves u. 
n. Mester-Supert. Ez a legmoder
nebb kapcsolású, nagy szelcktivitásu 
készülék, mely egyesíti magában a
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modern rádiótechnika úgyszólván 
minden vívmányát.

Telefunkcn ennél a szuperkészü- 
léknél nemcsak azokra a tulajdonsá
gokra helyezett nagy súlyt, me
lyekkel manapság a legmodernebb 
kapcsolású szuperkészülékek rendel
keznek (mint pl.: magasfoku érzé
kenység, elsőrangú szelektivitás), 
hanem különösképen rendkívül egy
szerű kezelést és elsőrangú hangmi
nőséget igyekezett elérni. Teleíun- 
ken e célból a Mester-Supert egé
szen ujrendszerü, u. n. országskálá
val szerelte fel, mely az adóállomá
sokat országonként, részint égtájak 
szerint csoportosítja; igy pl. az ösz- 
szes magyar állomások egy sorban 
találhatók, Ugyanúgy az olasz állo
mások stb. Ha pl. egy francia állo
mást akarunk felkeresni, nem kell

—  úgy, mint eddig —  az összes 
állomásokat végigkeresgélni, hanem 
csak a Franciaország felírás mellett 
csoportosított állomások közül kell 
a keresett francia állomást kiválasz
tani. Fentieken kívül a skálát, mind 
a három hullámhosszon, méterhul
lámhosszban is hitelcsitették.

A skála könnyű áttekintése cél
jából aszerint, hogy az állomás 
milyen hullámhosszon működik 
az állomásneveket különféleképen 
színezték, a skála felett elhelyezett 
lámpák pedig automatikusan jelzik, 
hogy a készülék milyen hullámhosz- 
szon dolgozik.

Az állomások beállításának meg
könnyítése céljából, a készüléket 
hangolásjelző műszerrel láttáik el, 
mely egyszersmind lehetővé teszi az 
állomásoknak hangtalan, teliéit zö
rejmentes felkeresését.

Ami a hangminőséget illeti, a Te- 
lefunken Mester-Super konstruk
ciója olyan, hogy úgyszólván az 
egész hangskálát teljesen egyenlete
sen és élethűen reprodukálja. A be

szédnek és zenének ezt a tökéletes 
visszaadását többek között a dina
mikus hangszóró uj »Nawi mem- 
brán«-ja eredményezi. Erről a mem
bránról már a »Regős« leíráséinál rö- 
\ idén megemlékeztünk, most azon
ban kissé részletesebben szeretnénk 
ezzel foglalkozni. Ezen membrán 
jellegzetes sajátsága az, hogy az u. 
n. keresztrezgéseket, melyek a hang 
bizonyos torzuláséiban nyilvánultak 
meg kiküszöböli. A A'awi mem- 
brán« ugyanis nem egyszerű kup
alak, hanem matematikai alapon 
méretezett exponenciálisan görbített 
felület, ami által elérhető lett a 
hangskálának egyenletes és torzí
tásmentes visszaadása.

Hogy olvasóinknak kissé köze
lebbről vázolhassuk, hogy a Nawi- 
membrán fizikai elve min alapszik,

a következő hasonlatot közöljük:Ha 
egy vékony vonalzót függőlegesen 
az asztalra támasztunk és felső
részét a kezünkben tartva nyo
mást gyakorolunk rá, úgy a vonalzó 
meghajlik. Ha a nyomást megszün
tetjük. de rögtön újból megnyom
juk a vonalzó felső részét, úgy az a 
másik oldalra fog kilengeni, u. n. 
keresztrezgéseket fog végezni. A kö

zönséges kupalaku membrán alko
tója ilyen vonalzónak tekinthető. A 
membrán széles része a hangszóró- 
házhoz fixen van erősítve, a mem
brántölcsér keskeny részét a lengő
tekercs ide-oda mozgatja és szintén 
ugyanazokat a keresztrezgéseket 
végzi, tehát a membrán tulajdon
képen a rezgésirányra merőlegesen 
is ide-oda leng, ami bizonyos zavaró 
hangokat ad. Képzeljük most el, 
hogy olyan vonalzót támasztunk 
függőlegesen az asztalra, mely már 
eleve egyik oldalára Ívben kihajol. 
Ha most ezen vonalzó felső részére 
gyakorolunk nyomást, úgy az min
dig csak a már eredetileg meglévő 
kihajlás irányában tud kitérni, tehát 
a ritmikus keresztrezgések nem lép
nek. fel.

A Nawi-membrán felülete egy
szerű kupalak helyett - exponen
ciálisan görbített, igy keresztrezgé
seket nem végezhet.

A Telefunken Mester-Super ter
mészetesen hangszinszabályozóval is 
fel van szerelve. A készülék szintén 
gyorsfiitési csöveket tartalmaz, me
lyeknek nemcsak a gyors üzemké
pesség, hanem a csőmikrofóniának 
úgyszólván teljes hiánya is tulajdon
ságai közé tartozik. A  Mester-Super 
rövid-, közép- és hosszuhullámsávon 
dolgozik, automatikus fadingszabá- 
lyozóval van ellátva és hanglemezek 
elektromos visszaadására, valamint 
egy második hangszóró bekapcsolá
sára is alkalmas.

A készülék minden használatos 
váltakozóáramu hálózati feszültségre 
átkapcsolható.

Különösképen ki kell emelnünk a 
Mester-Super dobozának modern és 
művészi kivitelét. A  Telefunken cég 
e készüléknél igazán azt az elvet va
lósította meg, hogy a modern rádió
vevő nemcsak elsőrendű hangszer, 
de egyúttal értékes bútordarab is
legyen.

....................... ................................ ............................... .

A z ismertetett készülékek előirt 
á r a i  f e lt é t le n ü l b e t a r t a n d ó k

Árrontókat az ö s s z e s  g y á r a k

egyetemlegesen k i z á r j á k
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Egyesületi közlemények
A rádiókiállitás

A rádiókiállitás előkészítő mun
kálatai foylnak. A Posta körlevél
ben szólította fel a rádióipart és ke
reskedelmet a kiállításon való rész
vételre. Egyesületünk tagjai közül 
számosán a körlevél hangját sérel
mesnek. a kért helybércket pedig 
ml magasaknak tartották, felkéré
sükre az elnökség múlt hó 2 Vlkára 
választmányi ülést hivott össze, 
melyben csaknem kizárólag a kiál
lítás ügyével foglalkoztunk.

Az itt elhangzott panaszokat a ve
zetőség a | ostavezérigazgató elé ter
jesztette..

A kereskedelem problémái
Van elég. \z Omks július havá

ban tartott választmányi ülése az ak
tuális kérdésekkel foglalkozva első
sorban megállapította, hogy a va
sárnapi munkaszüneti rendelet ti ke
reskedelem egyetlenegy kategóriá
ját sem elégíti ki. Aki nyitva tart
hat azt reklamálja, akinek he kell 
zéirnia kifogásolja, hogy mások nyit
va tarthatnak.

Még mindig dúl a harc a 4. §. és 
a 47. íj. körül. Az ipar csaknem 
egyhangúlag a 47. íj. megváltozta
tását követeli, a kereskedelem pedig 
ragaszkodik nemcsak az érdekelt 
kereskedelmi ágak a mai állapot 
fenntartásához. A 4. íj. megváltozta
tását senki sem kívánja.

A gazdaadósságok rendezése tár
gyában is állást foglalt az Omke vá
lasztmánya. magáévá tette ii. v. el

nökünk Kaffka Károly álláspontját 
mely szerint a gazdák áru hitelezőit 
egyenlő elbánásban kell részesíteni 
a készpénzhitelezőkkel. A bankok 
kárpótlást kapnak a gazdákkal szem 
belli engedményekért, a kereskedő
nek azonban most fizetnie kell a 
gazda tartozását, sőt sok esetben 
hitelezőből adóssá léptetik elő...

Kívánták a postai csomagszálli- 
tási dijak leszállítását, valamint a 
postatakarékpénztári befizetések 
díjmentességét.

Uj tagok
Július hó 23-ikán tartott választ

mányi ülésünk a következő uj tago
kat vette fel:

Schwarcz Ferencivé Technológia 
rádió). Budapest, Vili.. Népszínház 
utca 23.

Villamossági és kereskedelmi kft.,
Budapest, V., Hollán-u. 30.

Gellert Endre, Budapest. V . Sze- 
mélynök-u. 27.

Nyitrai Ernöné, Budapest, \ II.. 
Angol-11. 1 b.

A Kamara a szakvizsgáról
A Budapesti Kereskedelmi és 

Iparkamarától kaptuk az alábbi le
velet, melyet teljes egészében itt 
közreadunk:
12.489 1935.

Tekintetes Elnökség!
Előfordul az, hogy az iparhat ósá

gok az 1922. évi XII. t.-c. 22. és 24. 
S-ai. illetve a vonatkozó végrehajtási 
rendeletek alapján valakit tévesen 
bocsátanak a törvény rendes utján
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A posta a zauartalan útfélért
Felhívjuk az érdekelt kartársak 

figyelmét arra, miszerint most már 
a posta maga is hajlandó pert indí
tani azok ellen, akik elektromos gé
peikkel a rádióvételt zavarják és fel
szólításra nem hajlandók a zavart 
megszüntetni.

A  posta idevonatkozó intern ren
deleté szerint, amenny iben a zavar
forrás Budapest vételét zavarja és a 
zavarkiküszöbölés 20 30 pengőre
rugó összeggel megoldható, az ille
tékes postaigazgatóság megindít
hatja a pert, amennyiben arra az 
elsőfokú iparhatóság illetékes. Ha 
a járásbíróság illetékessége alá tar
tozik, a per megindítására vonat
kozó döntést a vezérigazgatóság 
magának tartja fenn.

Az eredmény nem teljes, üröm
mel fogadjuk azt, ami van és kellő

időben kérni fogjuk a postát, hogy 
ezen rendelkezést terjesszék ki min
den esetre vonatkozóan.

A szerelésianyag Kartel
Úgy látszik most már végleges 

formában megalakult. Szalay István 
cég is aláírta a kartelszerződésnek 
az eladásra vonatkozó részét, az 
egyes gyárak között a gyártásra 
vonatkozó megállapodást szeptem
berig függőben tartják. A szerződő 
felekhez, mint uj gyár Szívós O ttó 
is csatlakozott.

Ezek szerint Bitiét Bernit, Engel 
Károly, hajós és Szántó, Szalay 
István és Szívós Ottó szerelési
anyag gyártmányaikat kizárólag az 
e célra alakult kft. utján hozzák for
galomba, vagyis minden gvártmá- 
nyukat oda szállítják és saját szük
ségletüket is a kft. utján látják el.

nem igazolt szakképzettségének pót
lása végett szakvizsgára. Az ilyen 
esetekben, amenny iben az iratokból 
vagv a fél nyilatkozatai alapjául ka
maráink megállapíthatja, rendszerint 
a vizsgára bocsátás előtt informál
juk az illetékes iparhatóságot és 
igyekszünk azt a szakvizsgára bo
csátó végzés visszavonására bírni. 
Előfordulhat azonban, hogy külö
nösen vidéken, nem szerzünk tudo
mást a vizsgáira bocsátás alapjául 
szolgáló tényekről és ilyenkor ,1 vizs
gát meg is rendezzük.

Az ipartestületeknek azonban 
olyankor, amikor a szakvizsga bizo
nyítvány alapján az illető iparjogo- 
sitványért folyamodik, az 1922. évi 
XII. t.-c. 41. S-a alapjául vélemény- 
nvilvánitási joguk van. Ezzel kap
csolatban felhívjuk a tek. Elnökség 
figyelmét arra, hogy amennyiben a 
szakvizsgára bocsátás ténykörülmé
nyei között a vizsgázóra vonatkozó
lag olyan dolgokat állapítana meg, 
amelyekből arra lehet következtet
ni, hogy a szakvizsgára bocsátás té
vesen történt: akkor, amikor az ipar
hatóság az ipartestület szakvélemé
nye ellenére is az ipariogositványt 
kiadja, e véghatározat ellen éljen 
fellebbezéssel, rámutatván a szak
vizsgáira bocsátás kérdésében elő
állott tévedésre. Ilyen esetben a 
felügyeleti hatóság a már letelt 
szakvizsgát is felülvizsgálat alá ve
heti.

Budapest, 1935. július 9-én.
A Budapesti Kereskedelmi- és.

Iparkamara.
Gyulay Nagy Antal

főtitkár. alelnök.

ÁLLÁSKÖZVETÍTÉS
KERESI NK rádiószcrcléshez. 

bemutatáshoz, üzletek lekötéséhez, 
valamint irodai munkálatokhoz értő 
szépirásu fiatalembert, mielőbbi be
lépésre. Ajánlatok fizetési igény- 
megjelölésével »Garanciaképcs« je
ligére lapunk kiadóhivatalába (V.. 
Szcmélvnök-u. 25.) küldendők.

Céltudatos, komoly fiatalembert ke
res elektrotechnikai gyár. helybeli 
és pestkörnyéki vevők látogatására. 
Motorkerékpár-hajtási igazol vámmal 
bírók előnyben. Eddigi működés le
írását és ref unciákat tartalmazó 
ajánlatokat a fizetési igény megje
lölésével »Fix és jutaléka jeligére 
a kiadóhivatalba kérünk. (A'., Szc- 
mélynök-u. 25.).

Kiadja : A Rádió-Villamossági Kereskedők 
és Kisiparosok Országos Egyesülete 
Kiadóhivatal: VI. Nagymező-u. 31.
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V I L Á G  M A R K A  
A MAGYAR PIACON

G y á r t j a :  M AGYAR S IE M E N S  S C H U C K E R T  M Ü VEK V IL L . R. T. 
Egyenáramú osztálya 
Budapest, VI. Teréz körút 36.

Meghívó
A  R á d ió -V i l la m o s s á g i  K e r e s k e d ő k  
é s  K is ip a r o s o k  O r s z á g o s  E g y e s ü le te

V. rendes közgyűlésére,
melyet 1 9 3 S . s z e p te m b e r  h ó  1 0 -é n  21  
ó r a k o r , ennek határozatképtelensége esetén 
1 9 3 5 . s z e p t e m b e r  1 5 -é n  10  ó r a k o r
tart az OMKE tanácstermében (V. Arany János 
utca 10. II. em.) Ez utóbbi gyűlés az alap
szabályok értelmében a megjelent tagok számára 
való tekintet nélkül határozatképes.

T árgysorozat:
1. Elnöki megnyitó.
1. Ügyvezető elnöki jelentés.
3. Pénztári jelentés.
4. A tisztikar jelentése.
5. Az uj tisztikar megválasztása.
6. Az uj elnök székfoglalója.
7. Költségvetés a következő évre.
8. A hivatalos lappal való szerződés megújítása.
9. Esetleges indítványok.

Az Elnökség.

Meghívó
a Rádió-Villamossági Keres
kedők és Kisiparosok Orsz. 
Egyesülete

miskolci körzeti gyűlésére
melyet a u g u s z tu s  2 6 -á n  18 ó r a k o r  
tart M is k o lc o n  a  K e r e s k e d e lm i  
T e s tü le t  (Kossuth-u. 3.) székházában.

Az Elnökség.

Meghívó
a Rádió-Villamossági Keres
kedők és Kisiparosok Orsz. 
Egyesülete

g y ő r i  körzeti gyűlésére,
melyet a u g u s z tu s  2 5 -é n  11 ó r a k o r  
tart G y ő rö tt a z  Ip a r te s tü le t  szék
házában.

Az Elnökség
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Neuwald Illés Utódai könyvnyomda,. Felelős szerkesztő és kiadó: Biró Károly
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