
„ELBE" hit,
VI. Ó-utca 9 
T. 12-93-06
Gyártás 
engros 
képviseletek

kívüli árak.

Kelit szerelvényen
szerelési cSKkek

elektrotechnikai és fémárugyár4 fi
’M W ,  Tevéx-U ötu i 26. Tel. í í - js-zc, < i-3s - n

POLJIDOR B R U N S W IC K  
világmárkás gramofonlemezek

vezérképviselete
Szerelési anyagok, rádióalkatrészek, gramofonok, 
gramoíoniemezek, csillárok a legolcsóbb napi árban

r á d i ó  a lk a tr é s z e k  
árban, m inőségben  
v e z e t n e k  -  -  -  -

Világítási üvegek
Villamos szerelési a n ya g o k

a legolcsóbb árakon

A sch n er G yörgy
villamossági nagykereskedése
Dl. Podmaniczky ucca 24.
Telefon *4-98-46

I széna, nagyobb üzemfeszültség,
tágabb használhatósági terület

rjen árajánlatot és prospektust, hogy 
vevőinek felvilágosítást tudjon adni. 

ó József, ül. üilmcs császár üt 43
DITMAR
elektroliiikus kondenzátor

1YIÜLLER LÁSZLÓzsebiámpaegűH
elismerten legjobban!

_ . oki. vegyészmérnökkagy fenyero -  bosszú Budapest, vi, 
élettartam — kis fogyasztás liszt Ferenc tér 6. sz.
KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT ! Telelőn : 11-49-93.

uasuton legolcsóbban, GOTTLIEB UNDOR
i  prompt eszközlűm megrendeléseit DII.( Dohúnv ucca  39. n . T e le fon  44-08-23

BEITLER
SÁNDOR

FIA
Zsinór-, gomb-, 
g u mi s z a  lag 
és paszomány- 
áruk gyártása

BUDAPEST.
Üli. Kazinczy u. 13

Alapítva 1907

Gyártmányai:
lapos és sodrott 
cérna zsinór
lapos és sodrott 
selyemzsinór
csengőzsinór
kikészített és
méteráru
fejhallgató

zsinór
telepzsínór

IX és 2X 
pamut 
viaszhuzal

ikerhuzal 

Csd huzal 

T huzal
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TUNGSRAM

f c x ó w  " ' / * * _

AJÁNLOTTA MÁR
cukrászdák, fagylaltozók vendéglők, kávéházak és egyéb nyári helyiségek  

tulajdonosainak, hogy szereltessenek fel rád ió t! N éhány hét múlva m eg

kezdődnek Berlinben az

O L IM P IA I  J Á T É K O K !
Ön is tapaszta lh atta , hogy a sportvonatkozásu helyszíni közvetítések mily 

nagy töm egérdeklödést váltanak k i!  A  berlini O lim piász híreit a közönség 

szívesen hallgatja  valam ely nyári helyiségben. Ahol rádió van, oda szíve

sebben járnak. Érveljen a fentiekkel és a ján ljon ezeken a helyeken

O R I O N  R Á D I Ó K É S Z Ü L É K E T

G y á rtja :

M A G Y A R  W O L F R A M L Á M P A -G Y Á R , Kremenezky János r. t.
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RÁDIÓ ÉS VILLAMOSSÁG
A RÁDIÓ-VILLAMOSSÁG! KERESKEDŐK ÉS KISIPAROSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE HIVATALOS LAPJA 

MEGJELENIK MINDEN HÓ 10-én. AZ EGYESÜLET TAGJAI DÍJMENTESEN KAPJÁK.
Előfizetési dij egy évre s Pengő 4.—
Külföldre .........................Dollár 1.—

Egyes szám ára 40 fillér.
Hirdetési tarifa :

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

FŐSZERKESZTŐ : 
K A F F K A  K ÁR O LY

FELELŐS SZERKESZTŐ:
BÍRÓ k a r o l y

Pósfatakarékp. csekkszámlaszám: 35.235 
Csekkszámla a

Budapesti Iparbank r.-t.-nál IV. Eskü-tér 8 
Szerkesztőség:

Budapest, V., Személynök-u. 25.
TELEFON 12-26-30.

villanyszerelő-ipar és kereskedelem
A  háború gazdasági pusztításait 

még mindig nem hevertük ki. Az 
egyes gazdasági ágak nem találják 
meg a maguk munkakörét, a mai 
irányított gazdasági törekvések mel
lett az államhatalom igyekszik a 
megfelelő munkaköröket megálla
pítani és elhatárolni. Az ilyen elha
tárolások, ha jogkiterjesztést nem 
is, de jogfosztást mindig jelentenek. 
Ilyen elhatárolásokat vett fel az uj 
ipari novella is, ahol a kereskedő 
jogkörét erősen megszükitette. Az 
iparost akarta megvédeni a keres
kedővel szemben. Hogy ez meny
nyire volt jogos és szükségszerű, 
azt a tapasztalat fogja megmutatni, 
a törvény julius 15-én lép életbe.

Az 1936-os Ipari Novella meg
védi az iparost a kereskedővel szem- 
ben, de nem védi a kereskedőt az 
iparossal és a kisiparost a nagyipa
rossal szemben. Szakmánkban a 
munkakörök teljesen összekevered
tek. A villamos szakmában nincs 
kimondott gyár, nagykereskedő, kis

kereskedő, —  nincs nagyipar és 
kisipar. Minden iparos —  akár 
gyár, akár kisipar —  egyúttal nagy- 
kereskedő és kiskereskedő is, a 
nagyipar vállalja és végre is hajtja 
a kisipar körébe vágó munkákat is. 
Csak a kereskedő marad meg, he
lyesebben kényszerül megmaradni a 
maga munkaköre mellett, de itt a 
nagy- és kiskereskedelem olvad 
össze.

F.z a mai helyzet nem elégíthet 
ki senkit. Júniusi számunkban már 
megírtuk, hogy a vidéki iparos-ke
reskedők és a fővárosi szerelőiparo
sok egyaránt meg akarják változ
tatni a mai helyzetet. A két állás
pont között ellentét van. De úgy 
látszik sikerülni fog az ellentéteket 
eliminálni és igy a végleges megol
dással mindkét érdekeltségi csoport 
kívánságai teljesülni fognak.

A fővárosi iparosok küzdelmét az 
ipartestület, illetve annak agilis és 
örök fiatal elnöke, Dembitz Gyula 
kormányfőtanácsos vezeti. Jól át

gondolt kívánságuk az, hogy a vil
lanyszerelő ne lehessen egyben 
nagykereskedő is, mivel igy a nagy- 
kereskedői rabattot élvezvén, ahol 
munkaalkalom kínálkozik, illetőleg 
ahová csak pályázik, —  olcsóbb be
szerzése révén —  minden konkur- 
rensét ki tudja szorítani és igy a né 
hány nagykereskedő-villanyszerelő 
cég nagyobb munkákra monopóliu
mot élvezne. Kívánságuk, hogy a 
kereskedő ne avatkozzon be az ipa
ros munkakörébe, viszont —  saját 
érdekükben is —  készséggel hozzá
járulnak ahhoz, hogy az iparos ne 
folytasson kereskedői tevékenységet.

Dembitz Gyula —  kivel erről a 
kérdésről beszélgettünk —  a felve
tett kérdésre azt válaszolta, hogy ő, 
mint a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara közszállitási bi'.ottságá- 
nak elnöke is minden irányban, — 
úgy a gyárak, mint a hatóságok 
felé is megtette a kellő lépéseket és 
mindenütt a legnagyobb megértésre 
talált. Reméli, hogy a vezetése alatt 
álló iparostársadalom helyzetén ba
rátságos megegyezés utján nagy

Orion 9200 s í.  10 W. dynam. hangszóró chassis gerjesztővel, állítható kimenővel, 2 darab csővel, bármilyen feszültségre. 
Orion 9400 sz. u. az de 6 W. I darab csövei.
Orion 3 és  5 W. la, dynam. chassis k.
Orion 9111-9172 la, lengönyelves hangszórók.
Orion 3349 sz. 3+1 trafó, 2 x  250 V, 56 mA; 2x2 V, 3.25 A; 4 V, I A.
Orion 3366 sz. 3-4+ 1 trafó 2X390 V, 6> n.A ; 2X2 V, 3.2 A ; 4 V, 1.1 A, 4 V, 1.1 A ráépdett 2X8 MF elektrolyt. kon

denzátorral.
Orion 3367 sz. 3 +  1 trafó, 2X375 V,45mA; 2X2 V, 25 A; 1X4V.I A: 1X4 V, 1 A 
Orion alkatrészek minősége egyedülálló ! 1 !
R o t . n d  uj sikskálák, hullámváltók, detektoros stb. R o t a n d  M o b i l  excenterrendszerü la. detektorautomata.
V ek to r ideális szénpotencióinéterek kapcsolóval, vagy anélkül. , ,
Klng elektrolylikus kondenzátorok, szilitek stb Perpetuum tökéletes univerzális grammofonmotorok, lemeztanyérok.
Always szilitek, cm tömbkondenzátorok slb.
Gumizott, ónozott kötőhuzal 1 mm 0 ;  1-eres telepzsinór la. gumizott igen olcsón.
Villam os szerelési anyagok, bakelit cikkek, zsinór- és huzaláruk versenyképes árakon.

Az Ön beszerzési forrása legyen a
Rotter Löránd rotand rádió  és villa m o s sá g  Rákóczi út 73.
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Telelonszámoh
Always 29-12-20.
Ardó József 12- 16-34.
Aschner György 11-98-46.
Barta és Társa 11- 49-49.

12- 02-11.
Dr. Beér Ferenc 29-39-85.
Breitler Sándor Fia 13-62-20
Breuer Hugó 11-40-94.
Egyesült Izzó 29-48-60

Városi iroda 11- 29-02.
12- 87-67.

Élbe k. f. t. 12-93-06.
Engel Károly 14-37-37.
Gárdos Béla 29-41-31.
Gottlieb Andor 14-08-23.
Gutfreund Dezső 12-81-86.
Hidy és Társa 29-19-97.
Hirschl és Társa 12-26-34.
Kaffka és Wágner 12-26-30.
Kemény Bernát 13-61-72.
Kis Ignác 29-43-07.
Koller 1. 13-13-37.
Koncert r.-t. 18-84-64.
Kratochwili A. és Társai 11-70-35.
Laub Lipót 12-16-39.
Láng Tibor 14-35-48.
Loebenstein L. 18-64-44.
Lorschy Henrik 29-18-29.

29-18-30.
Marosi Pál 11-47-72.
MUller László 11-49-93.
Orion 29-59-55.

„  szervisz 29-06-51.
„  neon 29-09-78.

Pála és Társa 29-30-76.
Philips 11-87-98.

„  szervisz 11-32-42.
Radó és Radó 13-60-09.
Rotter Lóránd dr. 13-58-22.
Sigma 13-51-56.
Siemens-Schuckert 12-07-39.

12-11-25.
Standard 29-59-99.

„  eladás 29-45-65.
„  szervisz 12-54-84.

Szerkesztőség 12-26-30.
Szonda Mihály 29-18-31.
Telefunken 12-43-98.

mértékben segíteni lesz módjában. 
Meg fognak szűnni a mai állapotok, 
mikor az egyik pályázó munkával 
együtt alacsonyabb árakon pályázik, 
mint amennyibe versenytársának 
egyedül a nyersanyag kerül.

Nálunk megállapodásokat - igy 
mondják —  azért csinálnak, hogy 
legyen mit kijátszani. így, feltéve, 
hogy ez az akció sikerre fog ve-, 
zetni, ■—  találnak majd kibúvókat. 
A  mai nagykereskedő-iparos ketté 
fogja választani cégét; különállóan

két céggé válik: egy nagykereske
dőre és cg}’ ipari vállalatra. Dembitz 
Gyula felfogása szerint ez megen
gedhető, de ebben az esetben az 
ipari vállalat csak az őt megillető 
rabattot fogja élvezni. Amennyiben 
pedig a nagykereskedelmi vállalat 
magasabb rabattját is bekalkulálja 
munkavállalásainál, úgy meg fog
ják találni a biztos módot arra, hogy 

"vagy az egyik, vagy a másik válla
lat működését a kellő korlátok közé 
szorítsák.

A vádióipav és kereskedelem  v á lsá g a
Mindannyian érezzük, hogy szak

mánk válságba került! Érezzük, 
hogy tenni kellene valamit, de a 
javulásra nincs is kilátás! Már azt 
sem hisszük el, hogy konkurren- 
sünknek jól megy! Ez a vég! Ezen 
már segíteni nem lehet.

Az a késhegyig menő harc, a leg
kíméletlenebb eszközökkel folytatott 
verseny, ami a szakmában dúl, bi
zonyítja, hogy a bajokat úgy akar
ják megoldani, hogy a kicsiket min
den áron legázolják, a szakmából 
kiradírozzák és a megmaradt, ösz- 
szezsugorodott vevőkörön óhajtanak 
szép lassacskán eléldegélni. A  szak
ma el fog bazárosodni. Ezentúl a 
vevő csak bemegy egy megmaradt 
rádióüzletbe, kér egy rádiót szépen 
becsomagolva, hóna alá csapja és 
megy haza. Ezt akarják!

Hát ez még nincs igy s remé
lem, egyhamar nem is lesz igy! 
Csak a szimptómák ilyenek és ez 
arra ösztökél, hogy a bajokat, a ve
szélyt, amiben ma a rádiókereske
delem és ipar vergődik, idejében 
felismerjük és a védekezés módját 
megtaláljuk.

Én a bajt, amiben ma a rádió
kereskedelem és ipar szenved, sok
kal súlyosabbnak látom, semmint 
azt apró egyéni akciókkal, lamen- 
tálásokkal meg lehetne javítani. Itt 
bizony sokkal nagyobbszabásu do
logra van szükség! Már oly sokat 
ankéteztek, tanácskoztak és Írtak er
ről a problémáról, hogy az ember
nek a könyökén jön ki, de arról, 
amit én alapvető bajnak látok, ami
ben minden bajnak kutforrását lá
tom, valamint az orvoslás módjáról, 
még nem hallottam egy szót sem. 
Éppen ez késztetett jelen sorok meg
írására engem, a gyakorlati embert, 
ki életének nagyrészét vevők és 
amatőrök között tölti, hogy kifejt
sem, miként látom én a dolgokat.

Mielőtt a rádiót élethivatásomul 
választottam, izig-vérig vérbeli rá
dióamatőr voltam. Üt éven át nem

aludtam többet naponta 4— 5 órá
nál, öt éven át nem tudtam, mi a 
színház, a mozi, a nő és egyéb szó
rakozás, 10.000 pengőt elrádióztam, 
mielőtt ebből akartam megélni, s 
most is alig várom, bog)' legyen 
egy kis szabad időm, amikor leülhe
tek az adógépem mellé és beleme
rülhessek a rádiónyujtotta gyönyö
rökbe, mint egy igazi amatőr. Én 
tudom azt, hogy ma is vannak ama
tőrök, fehér hollók, kik Ameriká
ból hozatnak kvarckristályt, mikro
font, meg egyéb rádióalkatrészt, 
amiket itthon nem kaphatnak. Én 
számtalanszor láttam önállósításom 
óta igazi amatőr-műhelyeket, orvos, 
tanár, pap, katonatiszt, biró, föld- 
birtokos és egyéb foglalkozásunkét, 
láttam, hogy 8— 10 darab külön
böző rádiókészülék volt birtokuk
ban, alkatrészek és műszerek tö
mege volt náluk felhalmozva. Lát
szott, hogy ezek az emberek évek 
óta százakat és ezreket áldoztak ne
mes szenvedélyüknek. Én igazolva 
látom a rádiósfeleségeknek azon ál
lítását, hogy a MRAOE (rövidhul
lámú amatőrök egyesülete) a tehe
tetlenek clubja, mert ezek a fele
ségeiket elhanyagolják, szidják a 
rádiót, mert elrabolta tőlük az uru
kat, féltékenyek a rádióra. Én tu
dom, látom mindezt és éppen ezért 
a leghatározottabban visszautasítom, 
megcáfolom a gazdasági válsághoz, 
pénztelenséghez fűzött okokat 1

A hiba máshol van!
Nézzük csak, hogy álltunk a tele

pes korszakban? Polgártársunk el
telve a kristályos készülék nyújtotta 
gyönyöröktől, áttanulmányozott egy 
csomó szaklapot, vásárolt egy dup
larácsos csövet, a következő héten 
egy pici fütőakkut, néhány nap 
múlva egy 10 voltos anódot, a kö
vetkező nap, vasárnap lévén, össze
állította a berendezését a meglévő 
5 kilogramm súlyú használati uta
sítás révén és csodálkozva látta, a 
nagy mii sikerült I A berendezés
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sokkal hangosabb lett! A  család fi
gyelme az ifjú Titán fele fordult, 
mindenki azt hitte, ő maga is, hogy 
most egy uj Marconi született. Két- 
három hétig meg is volt elégedve, 
de azután uj babérokra vágyódva, 
beszerzett még egy lámpát és egy 
niedertrafót, összeszerelte! Újabb si
ker! A  rádió még hangosabb lett, 
a fülön tartott kagyló kibírhatat
lanul erős volt. Újabb megoldás! 
Vásárolt egy hangszórót. A  hang
szóró természetesen gyengén szólt, 
tehát a következő lépés egy újabb 
lámpa beszerzése egy trafóval egye
temben. Készülékét tovább bővitet
te. Azonban jöttek az újabb kompli
kációk: a telepek számát és terje
delmét kellett növelni. Azután rá
jött az illető, hogy a duplarácsos 
csövekből nagyobb hangerőt nem 
lehet kihozni. Áttért az egyrácsos 
csövekre. Amikor már ez is meg
volt, külföldi állomások vételére 
áhítozott: egy előcsövet és egy újabb 
rezgőkört kellett gépébe iktatni. 
Közben számtalan kísérlettel foglal
kozott. Ezek a kísérletek mind 
könnyen áttekinthetők, semmi el
méleti tudást nem kívánó dolgok, 
amit mindenki könnyen elvégezhe
tett. Az amatőrtől csupán egy kis 
türelmet és odaadást igényeltek; 
már pedig aki belekóstolt a rádió
zásba, annak türelme megnőtt. Nem 
kellett annak már semmiféle más 
szórakozás, folyton jobban és job
ban belemerült, mint egv hazárd 
játékos, még a munkakörét is elha
nyagolta, csak a rádiónak élt-halt.

Ez igv ment mindaddig, amig a 
derült égből le nem csapott a vil
lám! A gyárak piacra hozták a há
lózati készülékeiket! Az amatőrvilág 
megtorpant. Elismerte a hálózati 
készülékek fölényét az ő tizenhat 
darabból álló tákolmánya fölött. 
Megpróbált alkalmazkodni a válto
zott körülményekhez. Bújta, tanulta 
az idevágó szakcikkeket. Igyekezett 
megismerkedni az uj fogalmakkal, 
mint a közvetett izzitásu cső, egyen- 
irányitás, váltóáramú izzitás stb., 
stb. De egyrészt az uj fogalmak tö
mege, másrészt az uj csövek és 
egyéb alkatrészek indokolatlan drá
gasága, tulemelkedtek lelki és 
anyagi képességein. Csak nézte- 
nézte az előtte heverő kapcsolási 
rajzokat, melyek teljesen idegenek 
voltak előtte, amikben nem ismerte 
ki magát és lelkében összeomlott 
minden remény és önbizalom. Be
látta, hogy ő ezekután csak kontár, 
aki ezeket sohasem tudja majd meg
emészteni. Belátta, hogy egész ed
digi munkája hiábavaló volt.

Ennél a pontnál az amatőrök 
nagy része kidőlt. A  nagy gyárak 
mosolyogtak: Nesze nektek amatő
rök ! Most mi jövünk! Nem kell 
amatőrizmus! El is árasztották a 
világot készülékeikkel, iooo/o-os 
győzelmet arattak. Egy pár évig 
nem is volt baj. De ma már nem 
nevetnek, inkább azon törik a fe
jüket, hogyan és kiknek lehetne a 
legyártott készülékeket, alkatrésze
ket és csöveket eladni, mikép le
hetne uj alkatrészt gyártani, hogy 
arra rá ne fizessenek! Úgy látszik 
a számításba mégis csak valami hi
ba csúszott. Vége a rádió arany
korszakának, amidőn úgy az ama
tőr, mint a kereskedő és a gyáros, 
megelégedetten találta meg számí
tását.

De most térjünk vissza arra az 
összezsugorodott, megmaradt ama
tőrgárdára. Nagyrészt azok marad
tak csak meg, akik már előzőén bő 
ismereteket szereztek, akik már elő
zőén tisztában voltak az anódpótló 
és egyenirányító rendeltetésével, 
akik már félig-meddig profikká ala
kultak át, akik a rádiózást már élet
célnak tekintették, akikben volt elég 
lelkierő a válságon diadalmaskodni, 
akik már a rádióból akartak meg
élni. Fájó szívvel látom, hogy nagy 
része ezeknek is elbukott. A  tudo
mányt nem lehet máról-holnapra el
sajátítani. Erre nem lehet születni, 
ezt tanulni kell. Látom ezeknek az 
embereknek lelkes igyekezetét, jó
szándékát, őszinte odaadását. Meny
nyi kínnal, bajjal, keserűséggel, 
mennyi munkával és energiával, éjt 
nappallá téve törekednek, hogy ro
konuknak, szabójuknak, cipészük
nek vagy fogorvosuknak rádióké
szülékét megépítsék. És ez nem si
kerül! Korántsem lesz olyan, mint 
egy hasonló kaliberű gyári készü
lék, még ha a felhasznált alkatré
szek jobbak is annál. Az eredmény': 
harag, per, bűnvádi eljárás! Nap
nap után látom, amint bejön egy 
szerelő vevővel; kiadnak 80— ioo— 
150 pengőt alkatrészekre. Az ered
ménnyel már előre tisztában va
gyok! Néhány hét múlva vissza jön 
a vevő, a szerelőre kigvót-békát ki
ált. A rádiótól egy jó darabig el

ment a kedve; rosszul sikerült rá
diója minden áron eladó. A legjobb 
eset, hogy egy gyári gép vásárlásá
ra rá lehet beszélni, ritkán fordul 
elő!

•
Most, hogy ily szépen elparentál- 

tam az amatőrizmust, írásomnak egy 
uj fejezetéhez érkeztem. Ez az után
pótlás! Mindnyájan érezzük, hogy 
újabb amatőrizmus nincs, újabb 
amatőrgárda nem nevelkedett, leg
alább is számba jöhető mértékben 
nem. Aki mégis oly bátor és rá
szánja magát arra, hogy a saját ma
ga által gyártott kristályos készü
lékről áttérjen egy lámpás készü
lékre, jaj annak; megbánja ezersze
resen, hogy ilyesmire adta a fejét. 
Ez biztos kudarc! A  szülők, a hoz
zátartozók gunykacaja kiséri, min
den, de minden ellene fordul, kény
telen idegenek segítségéhez fordulni 
és drága pénzen megszólaltami rá
dióját. A kvalitásról azonban ne be
széljünk! Hát bizony ebből nem lesz 
RÖSz (Rádió Örültek Szövetsége) 
tag. A  sok balsiker, keserűség, ta
nácsért való ide-oda szaladgálás 
úgy kiöl a delikvensből minden 
lelkesedést, hogy még álmában sem 
mer arra gondolni, hogy egy 3 i  I - 
es készüléket építsen, vagy pláne 
Marconinak képzelje magát. A való
ság igen hideg zuhany és barátunk 
inkább a futballnál, vagy másutt ke
res szórakozást. Ettől az embertől 
nem fognak látni egy fillért sem a 
gyárak és kereskedők, ez az ember 
már meghalt a rádió számára, ez 
már csak kritizálni fogja a részletre 
vásárolt rádiót, igyekezvén a rész
leteket mindenféle kifogással kitol
ni, bosszúságot okozva a kereskedő
nek, az iparosnak. Ez az ember 
soha egy pillanatra sem fogja szere
tetteljes pillantással végig cirógatni 
rádióját: ez nem az ő szülötte. En
nek a szemében csak egy közönsé
ges bútordarabbá válik, amire büsz
ke nem lehet! Ezt jó lesz, ha a szak
ma tudomásul veszi!

*
A rádióantikváriumok úgy a múlt

ban, mint a jelenben nagyon sok 
támadásnak voltak és vannak kité
ve. Mintha ezek volnának a bajok

to n a liA (

Nyári üzlet . . .
Strandokra, tenniszpályákra, ál
talában szabadtéri közvetítéshez

w t | «  q j -  perm anens dynam ikus ha n g -:
U l i r a  szóró chassis 10 w att teljesít-1
m énnyel kapható , k i m e n ő  t r a f ó  né lkü l is. 

Loebensteln L. Bpest. IU. Egyetem u.3. T. 18-64-4 a



6 R Á D I Ó  ÉS V I L L A M O S S Á G 193R julius hó

okozói, ha ezeket megszüntetnék, 
akkor minden jóra fordulna, mert 
(az a sok százezer pengő, a többi ke
reskedőnek jutna. Megszűnne min
den gond, Int és baj. Hát ez nen 
egészen igy van. Bizonv nem szűn
ne meg a gond és a bu, mert ha 
egy kicsit jobban bele nézünk, ak
kor rájövünk, hogy az antikvárium 
jelző csupán máz. Vegyünk alapul, 
mondjuk egy jó napot, amidőn io o  
pengő bevétel van. Ebiről legalább 
So pengőért uj, eredeti alkatrészt 
vásároltak s csak egy töredéke a 
használt áruért befolyt bevétel. E t
től bizony nem borul fel a rádióke
reskedelem, sőt csak elősegíti az 
amatőrizmust, hogy egyes használt 
alkatrészhez olcsóbban hozzá tud 
jutni egyrészt, másrészt pedig meg 
van az amatőrnek az a megnyugtató 
tudata, hogy ha drága pénzen be
vásárolt uj anyagokat és a megépí
tett készülék nem váltotta be a hoz
zá fűzött reményeket, akkor az al
katrészek nem válnak értéktelen lo
mokká, hanem azokat több vagy 
kevesebb ráfizetéssel más újabb al
katrészekre cserélheti be. Végered
ményben ez további munkára ser
kenti és megnyugtatja az amatőrök 
megmaradt táborát.

Hogy sok ilyen antikvárium van, 
az nem azt bizonyítja, hogy ezeknek 
jól megy, hogy ezekből rövidesen 
milliomosok lesznek, hanem azt, 
hogy ha egy műszerésznek, vagy 
más hasonlónak, aki a szakmában 
dolgozik io— 15 év óta, heti 20—  
30 pengős fizetéssel, netán eszébe 
jut önállósítani magát, pénze, hi
tele nem lévén, nem tud rendes rá- 
rióüzletet nyitni. Egész vagyona az 
a csomó rádióalkatrész, ami az évek 
során nála összegyűlt. Tudja azt, 
hogy munkájával meg tudja keresni 
kis üzlete bérét, meg azt a heti 20—  
25 pengőt, ami a megélhetéséhez 
szükséges, —  nyit egy rádióantik
váriumot. Ezzel takarja a szegény
ségét! Ami pedig azt illeti, hogy 
valami kétes üzletbe belemenjen, 
hát kérem, mindenkinek csiklandós 
a háta! Ilyesminek legfeljebb csak 
bedül egyszer, vagy csak beugrasz- 
tani leltet, egvébként örül, hogy 
meg van a mindennapi kenyere, 
hogy önállónak mondhatja magát 
és igyekszik minél kevesebb zavart 
okozni, nehogy egy kis szél, vagy 
csak lehelet elsöpörje az ő kis eg
zisztenciáját.

*

Az antikváriumokról mondaniva
lómat befejezvén, rátérek arra, mi
képen lehetne a bajokon segíteni?

Első sorban is parancsoló szük

ség az, hogy a rádiókereskedelem 
és ipar vezetőit áthassa az a tudat, 
hogy ezeken a bajokon másképen 
segíteni gyökeresen nem lehet, csak 
úgy, ha a haldokló rádióamatőriz 
must újból feltámasztjuk! Sokan 
lesznek olyanok, akik ezen sorokat 
olvasván, azt mondják, rendben van, 
de miként? Állítom, hogy ha ezzel 
a problémával sokan' fognak beha
tóan foglalkozni, akkor nagyon sok 
egészséges és hasznos gondolat fog 
születni, ami ugv az amatőrizmust, 
mint végeredményben a rádiókeres
kedelem és ipar ügyét előre fogja 
vinni. Igyekszem rámutatni arra az 
útra, amelyen ugv a készülék-, mint 
a csőgváraknak haladniok kell. Az 
amatőrizmus megszűnésének okait 
vizsgálva, rávilágítottam azon okok
ra, melyek azt előidézték, melyek 
megszüntették az amatőrök után
pótlását. A készülékgyáraknak azt 
tanácsolom, hogv amikor uj készü
léket hoznak a piacra, akkor ne tit
kolózzanak, hanem egy időben hoz 
zák forgalomba annak minden 
egyes alkatrészét, minden egyes 
csavarját, megfelelő kapcsolási raj
zokkal és szabásmintákkal, legfel
jebb a dobozokat ne hozzák forga
lomba, nehogy visszaélések történ
hessenek. Aki ezen alkatrészeket 
megveszi, azt nem fogja csalódás 
érni. annak munkája sikerülni fog, 
annak készüléke nem lesz lényege
sen rosszabb, mint a gyár által ké
szített. Az a szerelő, akihez egy 
ilyen készülék kerül javításra, nem 
fog úgy állni, mint szamár a he
gyen, mert nem ismeri ki magát 
benne. Az ilyen alkatrészek két-há- 
rom évig legyenek forgalomban, 
hogy úgy az amatőr, mint a hiva
tásos szerelő, munkáját rendesen 
elvégezhesse és olyan készülék bir
tokába jusson, amivel bizonyos ideig 
meg lesz elégedve, melyben örömét 
leli, mert a saját gyártmánya s 
mellyel újabb egyéneket serkenthet 
a készüléképitésre.

Ne féljenek a gyárak attól, hogy 
most egy pár készülékkel keveseb
bet adnak el. Megtérül az busásan. 
Ne legyen hiba az, hogy az amatőr 
jó készüléket épit, ami esetleg 20—• 
30 pengővel olcsóbb lesz a gvári 
készüléknél. Az amatőr örülni fog, 
hogv a készüléket ő építette, ez si
került és sikerülni fog majd a leg
közelebb építendő nagyobb készü
léke is. Önbizalma fog nőni. a szen
vedély úrrá lesz rajta és a rádióipar 
és kereskedelem úgy újabb rab
szolgát szerzett ezzel magának, aki 
csak a rádiónak fog élni.

*

A következő pár sorom a csőgyá
raknak szól! Ez az a pont, ahol az 
amatőr, sőt a szakember is hasra 
esik. Mert Binóda, Heuóda, Októda, 
meg a jó Isten tudja micsoda csö
vek, rácsok és egyéb elektródák 
szerepelnek, dehogy is van tisztá
ban. Hogy is volna? Hát ki világo
sítsa fel őt? Hiszen, ha egy hónapig 
olvasgatná egy ilyen nóbeldijas tu- 
dósyál származó műremeket, akkor 
sem értené meg. Hogy akarunk it
ten akkor utánpótlást? Hogyan mer
ne neki kezdeni ilyen készüléknek 
egy kezdő amatőr? Hát ki fogja itt 
magát kiismerni? Mikor még szak
emberek közül is kevesen vannak 
velük tisztában. Igv bizony nem lesz 
amatőrizmus, sőt a régiek is felad
ják a meddő küzdelmet. Hogyan 
képzelik a csőgyárak, hogy talán 
egydtemi tanársegéd legyen az 
amatőr, mielőtt amatőrösködésre 
adja a fejét?

Ennek megszüntetésére tisztelet
tel felajánlom az Egyesült Izzólám 
pa és Villamossági Rt-nak a követ
kező ötletemet: Szerkesztessék és 
hozassék forgalomba egy olvan rá
diócső, amely egv 2 + 1 csöves ké
szülék mindhárom csövét egy bu
rában tartalmazz", a hozzávaló 

. blockokkal és szilitekkel együtt, 
ugv ho«v egv ilyen csőnek, mely 
egy rádiófrekvencia pentódát, vég- 
erősitőt és egyenirányítót tartalmaz
na cca 9 kivezetése volna. (Loewe 
többszörös csövek! Szerk.). A gvá- 
raknak nem probléma ily cső elő
állítása megfelelő cca. 15— 20 pen
gős áron. Ebből a csőből a világon 
pár százezer darabot lehetne elhe
lyezni. Evvel a csővel döntően le
hetne áthidalni azt az űrt, ami a 
kristályos és lámpás készülék kö
zött van manapság. Evvel a csővel 
készüléket építeni gyerekjáték és 
biztos siker. Ez döntő lökést adna 
az amatőrizmusnak, ami az egész 
világ rádióiparát és kereskedelmét 
kedvezően befolyásolná.

m
Ez az, amit már régen szándékoz

tam az érdekeltek tudomására hoz
ni s remélem soraim elolvasása 
után, sokakban fog visszhangra ta
lálni s megkísérlik a bajok orvos
lásának ilyen módját, ahogy én lá
tom. Hiszen még számtalan kisebb- 
nagyobb mód van a bajok orvoslá
séira, fontos az, hogy az érdekeltek 
evvel állandóan foglalkozzanak, re 
várjanak valami rendkívüli csodát, 
ami a válságot magától rendbehoz
za. Törődjenek vele, amig nem ké
ső. Változtassanak ezen a helyzeten.

Hornyák Szilveszter.



1936. julius hó R Á D I Ó  É S  V I L L A M O S S Á G 7

Amíg a ueuű eljut odáig . . .
Az eladóról irt cikkben megálla

pítást nyert, hogy az eladó csak az 
eladás ténykedését végzi. Hivatko
zás történt tovább;! arra, hogy a ve
vőt, illetőleg érdeklődőt az eladóhoz 
»csábitani« kell. A  csábításnak ezt 
a tudományát a hirdetés és a rek
lám fogalmával jelöljük.

Mielőtt a reklám fontosságát 
részleteiben kihangsúlyoznám, meg
kísérlem a reklám, a hirdetés és a 
kirakat ősi formáját rekonstruálni. 

*
A kereskedelem kezdetleges ko

rában, mikor már a javak, a termel- 
vények mennyiségében túljutottak 
—- a család keretén belül is —  az 
önszükséglet kielégítésén, túlterme
lés állott elő; az árutöbbletet csere
kereskedelem formájában igyekez
tek értékesíteni a szükségletszabta 
értéken. A  csereforgalom már a 
család keretéből kilépett és szájról- 
szájra továbbított a hir, hogy az 
egyik emberközösség húsfeleslegét 
szőrmére elcserélné. Ez a kolportá
z s  már a hirdetés alapformája volt 
és amint látjuk már ezt is a szük
ség teremtette. Egyforma szüksége 
úgy a kínálónak, mint keresőnek, 
hiszen mindketten eladók voltak, 
akik feleslegüktől akartak szabadul
ni, de egy úttal vevők is, akik újabb 
szükséges cikket kívántak besze
rezni.

Később a javak további szaporo
dása létrehozta az egyoldalú kíná
lót, aki nemcsak az önszükséglet 
mennyiségéig cserélt, hanem felhal
mozta a kapott termékeket, —  lét
rehozta a kereskedőt.

A  fejlődésnek induló kereskede
lem természetesen csak a legfonto
sabb szükségleti cikkeket közvetí
tette: élelmiszert, ruházatot.

Az áru halmozódott, raktár kép
ződött és ennek a tárolt árutöbblet
nek vásárló kellett, vásárló pedig 
csak akkor jelentkezett, ha az első
rangú termékekből hiányérzet mu
tatkozott: éhség, illetőleg lerongyo- 
lódás formájában. Vagyis a keres
kedelem még csak az ezekben mu
tatkozó hiányt volt hivatott pótolni, 
ami azonban meglehetősen lassú 
folyamat volt. A  fogyasztás nem 
haladt párhuzamosan a termelvé- 
nyek szaporodásával.

A kereskedelem további fejlődé
sének menetében elérkezett az a pe
riódus, mikor már az áru forgalom
ba bocsáitása nem csereáruért, ha
nem családok, közösségek, nemze
tek közösen megállapított értékmérő 
eszközéért: a pénzért. Ez követke

zésképen elindított egy uj gazdasági 
fejlődést: a kapitalista gazdálkodást.
Azt a gazdasági rendszert, mely 
fejlődése folyamán, a szabad gaz
dálkodás alapján megteremtette a 
konkurrenciát és ez a versenykész
ség friss, gyorsabb tempót vitt a 
kereskedelem mozgásába. Amigez- 
ideig a kereskedő csak az elsőrendű 
szükségletek hiányát pótolta s a ke
reskedelem egyenletes, lassú egy
helyben topogás volt, addig a ka
pitalizmus teremtette konkurrencia 
felkeltett hiányérzettel megindította 
az áru gyorsabb forgalmát.

Már az eddigiekben is igyekeztem 
kimutatni azt, hogy a hiány tudata 
készteti a fogyasztót a vásárlásra. 
Ez a hiány részben effektiv, való
ságos hiány, részben pedig terem
tett, felébresztett, szuggerált hiány. 
Ennek felismerése és felhasználása 
adott alapot a mai modern keres
kedelemnek; és itt vált szükségessé 
a reklám használata; mert a rek
lám a hiányérzet mesterséges fel
idézője.

Mi tehát a kereskedő jó hirdeté
sének lényege? Elsősorban az, hogy 
a valóságos hiányérző vevőt hoz
zám, csakis az én üzletembe csá
bítsa; másodsorban pedig az, hogy 
újabb hiányérzetet keltsen és ezzel 
további vásárlóközönséget teremt
sen.

A jó hirdetés tehát az érzékszer
veken keresztül szuggesztiv módon 
a lelkiekre hat. Az érzékszerv csak 
mint közvetítő működik. A  hatásos 
érzékeltetés nyomot hagy, Ixideg- 
ződik és vagy azonnal, vagy alka
lomadtán cselekvő ingert —  ez eset
ben vásárlási szándékot —  vált ki; 
figyelmeztet a hiányra, illetőleg uj, 
csakis egy xbizonyos c:kk« beszerzé
sére kényszerit. Ilyen irányban mű
ködik és ezt az utat végezteti a he
lyes reklám. Ha a kereskedő hir
detéséből eredményt, forgalmat lát, 
úgy meggyőződött, hogy reklámja 
szuggesztiv erejű volt.

A kapitalista gazdálkodás jelleg
zetessége, hogy fejlődésével, széle
sedésével a konkurrencia folytono
san é'eződik. Az állandósult ver-

ELEKTROMOTOROK ' Â/nasA

sennyel ■—■ felhasználva a hirde
tést —  sikerült elérni azt, hogy az 
igények növelésével a szükséglet és 
igy a szükségleti cikkek száma is 
állandóan emelkedik. Ezek a to
vábbi szükségeltek részben prakti
kusságuknál fogva érnek el fontos
ságot, ilyenek a technikai cikkek; 
részben pedig kulturális jellegűek, 
ezek az irodalmi termékek; újab
ban a rádió stb. Ami tegnap még 
luxus volt, az holnap már nélkülöz
hetetlen szükséglet. És minél több 
fényüzési cikk válik szükségletté, 
annál kulturáltabb egy nép, annál 
magasabb fokán áll a műveltség
nek.

A rádió, mint fogyasztási cikk, 
még legtöbb államban luxus, de 
Oroszországban, ahol hatvanhét 
adóállomás működik, az Egyesült 
Államokban, ahol huszonegy és fél
millió vevőkészülék van üzemben és 
Németországban, ahol az u. n. 
Volksapparatot hozatta a kormány
zat forgalomba: szükségleti cikknek 
minősítették.

A hirdetés tehát, mint nemzet- 
gazdasági eszköz, kulturmissziőt is 
teljesít.

Hogy mikor és milyen hirdetés
sel érünk el szuggesztiv eredményt, 
az további, bővebb tárgyalást igé
nyel. Zádor (Zinsenheim) Jenő.

Kalkuláljon!
megelégedett ueuo, tedd haszon

w « r
anódtelep, zseblámpa- 
elem, zseblámpahüvely 
és zseblámpaizzó.

Oroszlán- és Dura-elemek
igen olcsó árban.

HIRSCHL és Tsa galvánelemgyér
U l .s z e s e i v B e r t a l a n  i i . 1 l .  T e le lő n : 1 2 - 2 6 - 3 4 .

E R Ő S Á R A M  R A D Ó É S R A D Ó

Tegyen Kísérletet
adjon fel egy megrendelést 

í r á s b a n
Vili. Baross ucca 127

vagy telefonon
13-60-09

} utána mindig nálunk fog 
vjá.s á r o 1 n i.

RADÓÉSRADÓ
GYENGEÁRAMj .RADÓ ÉS RADÓ
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Visszhang Zinsenheim Jenő 1936 3. szamcan megjelent cikkéhez
A kereskedelem eddig gyakorolt 

eladás módszerének megváltoztatá
sához visz közelebb egy lépéssel a 
fent említett cikk.

Kereskedelmünk és kereskedőink 
nívójának emelése már régen ese
dékessé vált és kétszer *sen fontos 
ez most, mikor idegenforgalmunk 
ily nagy mértékben lendül fel. Fon
tos azért is, mert minden nálunk 
megforduló idegen vásárol valamit, 
tehát »vevő« és igy a kereskedőnek 
fontos érdeke, nemcsak nemzeti, 
hanem egyéni szempontból is, hogy 
üzletéről a legjobb véleménnyel le
gyenek.

Miből alakul ki ez a vélemény?
Az üzlet külseje, kirakata, belső 

berendezése adja az első benyo
mást, de mit ér mind ez, ha az el
adó nem állja meg a helyét! Mig 
egy jó eladó, ha az üzletről szerzett 
első benyomás nem is volt a leg
kellemesebb, cl tudja feledtetni azt 
a vevővel, addig egy rosszul visel
kedő eladó, még a különben na
gyon jó benyomást keltő üzletet is 
nagyon kellemetlen emlékűvé tudja 
tenni. Pedig az üzletnek a legjobb 
reklám az ott szerzett kellemes em
lék, mely még sokszor viszi vissza 
a vevőt, aki egyszer ott vásárolt.

A becsapásra menő üzlet nem ke
reskedőhöz méltó!

Nagyon fontos, hogy jó eladóink 
legyenek, kik mindig tudják, mi
kor, mit lehet és kell a vevőnek 
ajánlani és eladni.

Szerintem becsületesebb eljárás 
megfelelő keretek között a vevő fi
gyelmét az általa vásárolni szán
dékozott áru esetleges szépséghi

báira felhívni, semhogy az agyon
dicsért áruivá otthon derüljön ki 
egy s más hibája.

Vonatkozik ez különösen a rá
dióra. Nem mind szakértő az, aki 
rádiót kivált otthonába szerezni, s 
bizony gyakran előfordul, hogy 
laikusnak, kinek arcáról már mesz- 
sziről leri, hogy nem ért hozzá, 
nem a legjobb és lcgkifogástala- 
nabb készüléket sózzák a nyakába 
és ha történetesen reklamációval él, 
őt magát okolják a készülék elron
tásával, holott az eladó tisztában 
van azzal, hogy azon a készüléken 
rontani már nem lehetett.

I.lsősorban tehát a kereskedőnek 
érdeke, hogy jé) eladó) személyzet
tel rendelkezzék. Az ő érdeke, hogy 
jó eladó kiképző iskolák és tanfo
lyamok létesítését sürgesse illetékes 
helyen. A kereskedelmi iskolák tan
tervének lényeges, a gyakorlatnak 
megfelelő módosítását kérje. Az is
kolák azért fontosak, mert ott szerzi 
meg az ember az életben való el
helyezkedéshez szükséges alapot. Ha 
az alap nem jé>, nem szilárd, hogy 
lehet arra építeni ?

Ha végigvizsgáljuk ezeket a kér
déseket, mindinkább előtérbe nyo
mul az a tény, hogy úgy a jó keres
kedőnek. mint a jó eladónak feltét
lenül rendelkeznie kell lélektani is
mereteken alapuló, a kereskedelem
ben minden körülmény k között 
szükséges tudnivalókkal.

Nem állja meg a helyét az a té
ves felfogás, hogy kereskedő min
denki lehet. »Jó kereskedő csak te
hetséggel és rátermettséggel, hozzá
értéssel rendelkező ember lehet.

mert tartsuk szem előtt, hogy nem 
kalmárok, hanem kereskedők va
gyunk. Örkény Mária.

A k k u m u l á t o r g y á r  é s  
I x l & A *  I S  V i l l a m o s s á g i  r .  ft.

Központi iroda:
Budapest, su. Kossuth Lajos u. a.
TeíSiOn 18-91-16, 18 91-46

akkumulátorok 
szárazelemen 
kisfeszültségű izzók

lum és Sajó szárazelemen 
quích Hísiesziiitségü izzón

Átalakítjuk
jauitjuk, modernizáljuk 

r á d i ó j á t
Uiszonteladóknak

legolcsűbban
garanciáitól!

Erősítőn
minden célra, bármilyen'tel
jesítményre, legolcsóbban.

Telepes készülékeket 
takarekkapcsolasra 
á t a l a k í t j u k

Festékszóró
kompresszorral, 
chromnikkel huzal 0‘03, 
0.04, 0 05 stb.

Kismotorok olcsón eladók.

Erzsébetnörut36 
Rádiólaboratórium

O deon és Homocord
hordozható gramofonok hat minőségben!

Homocord Supev és Odeon Luxus Supev
uj rendszerű hangdobozzal, mely egyben pick-up is! Sdaiom

Odeon Eiekivo Kombinált
elektromotorral kombinált rugós meghajtással, egyen- és váltó
áramra. Mindenütt használható.

E n g e l  K á r o l y
Budapest, VI. Vörösmarty u. 16. Tel. 44-33-33*
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Hagymeredeksegu végpentódák Irta: Fehér István oki. gmérnök
, (200—250 Volt), minimális torzitás-

A modern igényeknek megfelelő 
rádiókészüléktől megfelelő ár mel
lett elsősorban kifogástalan hang- 
visszaadást és nagy hangteljesit- 
ményt várunk. Az említett technikai 
követelmények megvalósitása -ha 
az árkérdéstől eltekintünk eddig 
sem ütközött nehézségekbe, s a 
megoldás legtöbbször abban állt, 
hogy a végerősitőfokozatot külön
legesen képezték ki, vagy úgy, hogy 
cllenütcmü (I! osztályú) csövekkel 
'táplálták a hangszórót, a másik eset
ben úgy, hogy nagyteljesítményű 
erősitőcsövekkel és megfelelő elő- 
erősiíővel dolgoztak. Mindkét meg
oldás azonban meglehetősen költ
séges, mert speciális transzformáto
rokat és egyéb különleges alkatré
szeket igényel, miért is csak a drá
gább cs kevésbé elterjedt készülé
kek birták el a vele járó drágább 
kivitelt. A  magyar rádiópiac viszont 
a középkategóriájú készülékeken 
épül fel és már régóta hiányát érez
te annak, hogy a népszerű vevőké
szülékekben is megvalósítva lássa 
azokat a tagadhatatlanul lényeges 
előnyöket, melyek eddig csak a ki
váltságos, drága gépmodellck privi
légiumát képezték. —  Ezt elérendő 
a Tungsram müvek legutóbb ér
dekes és teljes megoldást jelentő 
rádiócsövekkel jöttek a piacra, me
lyek a magyar rádiózás erőteljes 
továbbfejlődését hivatottak előmoz
dítani.

Az uj Tungsram csövek nagy 
meredekségü, magas hatásfokkal 
dolgozó végerősítő pentódák, leg
nagyobb előnyük abban áll, hogy a 
szokásos anódfeszültség mellett is

sál igen tekintélyes hangerőt szol
gáltatnak anélkül, hogy nagyobb 
előerősitést igényelnének.

Továbbá előnyük, hogy teljesen 
kimodulált programrészieteket is 
(fortisszimó részletek) torzításmen
tesen erősítenek, mert átlagban gya
korlatilag mindig a maximális tel
jesítőképességük a'att dolgoznak.

Az uj váltóáramú végpentóda 
neve: TÁL 4, mig az uj univerzális 
típusé: TCL 4. Mindkettő anódtel- 
jesitménye 9 watt.

Luxusgépek vagy különleges erő
sítők részére ugyan szívesen használ
ják még ma is az egyrácsos vég
erősítő csövet (erről egy más alka
lommal még szó lesz), azonban a 
szokásos vevőgépek túlnyomó ré
szére sokkal több előnyt nyújt a 
végpentóda. Ez ugyanis kedvező 
erősítés mellett, kis torzitással arány
lag nagy hangerőt szolgáltat. Az uj 
Tungsram végpentódák ennek a fi
gyelembe vételével készültek. Amig 
azonban elődeik teljes kivezérlésük
höz elég nagy előerősitést igényel
nek, addig a TÁL 4., ill. TCL 4. 
csövek meglepően kis rácsváltófe- 
szültségnél már nagy teljesítményt 
adnak. A csövek adataiból az cm-
litett kiváló tuladdonságok könnyen
levezethetők.

TÁL 4 TCL 4
Fiitőfeszültség 4 V 33 V
Fütöárani 1.75 A 0.200 A
Anódfeszültség 753 V 200 V
Arnycikolórács fesz. j 250 V "I 200 V
Neg. rácselöfesz. 6 V 8.5 V
Anödáram 36 niA 45 mA
Árny. rácsárani 5 mA 6.m A
Norm. meredekség 0.5 nA V 8.0 mA/V |
Norm. belsőellenállás 50.000 íí 45.000 íí
Legn. anódteljesitmény 9 W 9 VV
Legn. hangteljesitmény

(„A“ kapcsolásban) 4.5 W 4 VV
Hatásfok 50",o 50°/o
Legkedv. külső ellen-

állás az anódkörben 7000 Q 45C0 Q
Vezérlőrácsfesz. ----------- 1

(váltóáram) 3.5 V 5 V

Fenti adatok tanulmányozásánál 
meg kell gondolnunk, hogy az ed
dig használatos végpentódák teljes 
kivezérléséhez 10— 13 Volt effektiv 
hangfrekvenciás váltóáram kellett. 
Ha a hangfrekvenciás előerősitést 
kikerülendő, ezt a nagy váltófeszült
séget közvetlenül a demodulátor- 
diódáról kivánnók levenni a vég
pentóda vezérlésére, akkor az elő
ző középfrekvenciás erősitőcsövek- 
nek -— alacsony modulációval biró

programhullám vételénél —  oly ma
gas közép, ill. nagyfrekvenciás fe
szültségeket kellene feldolgozni, 
hogy a csövek a karakterisztika

SHAKEPR00F
csavarbiztosító alátéttárcsa m inde
nütt ott, ahol a csavar m eglazulása  
veszéllyel já rhat.

M agyarország i eg yed árus itás :

MAROSI  PÁL Zoltán U. 6
Telelőn: 11-47-72

Készítünk nagyobb megrendelésekre

Kapcsold órákat

Speciális javító műhely.
SCHVARCZ TESTVÉREK
szakórás mesterek
Podmaniczky n. 59. Tel. 12-96-24
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görbülete miatt hangfrekvenciás 
torzítást okozhatnak. Másrészt nem 
szabad azt sem szem elől téveszteni, 
hogy hangfrekvenciás előerősités 
alkalmazásánál a demodulátor-dió- 
dára csekély hangfrekvenciás feszült
ség kerül, ami egyrészt a fadingki- 
egyenlitést hátráltatja, másrészt meg 
az egyenirányitás hatásfokát rontja.

A TÁL 4. meredeksége a régebbi 
TÁ L 2. cső több mint háromszo
rosa. Ugyanennyiszer érzékenyebb 
tehát és —• mint a fenti adatokból

Siti- ábra TAL4 ; fix elöfeszültséggel.

kitűnik kb. 31 Volt effcktiv vc- 
zérlőfeszültségnél már teljesen ki- 
vezérelhető. 7000 ohm anódköri ter
helésnél a TÁ L 2. dinamikus erősi- 
tése csak 15-szőrös, ugyanekkor a 
TÁL 4-é 57 szeres, tehát az uj vég- 
pentóda hangfrekvenciás erősítése 
közel négyszerese elődjének. A 
hangteljesitmény kb. 4 watt, ami 
már sok is a szokásos szoba hang- 
erősséggel összehasonlítva. (Utóbbi 
általában 1.0— 1.5 watt-nál nem na
gyobb.) Azonos körülmények mel
lett, de csak 3 watt hangteljesit- 
ménynél a torzítás alig 4"<, míg 2 
watt-nál már 3<>/o alatt van, ami 
már a magas zenei követelmények
nek is megfelel.

A szükséges csekély vezérlőfe
szültséget a demodulátor-dióda jó 
hatásfok mellett könnyen szolgál
tatja, ami feleslegessé teszi a köz
benső hangfrekvenciás előerősítőt. 
A megfelelő középfrekvenciaerősi- 
tés ily körülmények között a jólis
mert TAF 3. exponenciális rádió- 
frekvenciás pentódáról vehető le, 
ami által a népszerű 3 csöves szu
pernél elkerülhetővé válik a kelle
metlen reflex-kapcsolás, ill. a ké
nyes visszacsatolás. Amellett a 3 
csöves szuper teljesítménye eléri a 
4 csöves szuperét. A 4 csöves szuper 
is nyer természetesen a TÁL 4. 
használatával, mert ez esetben egy

rádiófrekvenciás előerősitőcsövet al
kalmazhatunk s evvel hathatósan 
csökkenthetjük a készülék pseudo- 
interferencia-érzékenységét és a jel
legzetes szupersuhogást.

Elsőrangú jelentőséget nyer a 
TÁL 4. a kétcsöves készülékekben 
is. A  gépek érzékenysége megfele
lően nő, úgy hogy a jól vehető adó
állomások száma lényegesen szapo
rodik. Visszacsatolással működő 
kapcsolásoknál még az az előny is 
fennáll, hogy miután a visszacsa- 

, tolt audion hatásfoka nagy ampli
túdók feldolgozásánál csökken, mert 
a munkapont és vele együtt a mere
dekség alacsonyabb értékek felé el
tolódik, —  a TÁ L 4. cső kis ampli
túdókra is kitünően reagál és az au
dion jó hatásfokkal működheti

A TÁL 4. cső tehát nemcsak uj 
készülékmodellek tervezésénél jelent 
nagy előnyöket, hanem meglévő gé
pek tökéletesítésére is kiválóan al
kalmas. Errevonatkozó hasznos Út
mutatásokat tartalmaz a Tungsram 
közlemények nemrég megjelent V-ik 
füzete.

A  TÁL 4. elvi kapcsolásait az 
1. és 2. ábrák mutatják.

ellenállással.

A  TÁL 4. parallel típusa univer
zális alkalmazásra a TCL 4, mely 
szintén 9 wattos indirekt fűtésű vég- 
pentóda. A magas fütőfeszültség 
miatt a hálózati bugás meggátlása 
céljából a vezérlőrács itt a csőbal
lon tetején egy kis fémsapkához 
van kivezetve, mig a TÁL 4-nél a 
vezérrács külön lamellához van köt
ve a csőfejen.

Mindkét csőnek előnyös tulajdon
sága, hogy azonos anód- és segéd- 
rácsfeszültséggel működnek; a TÁL 
4. jó tulajdonságai a TCL 4-re is 
alkalmazhatók. Amig azonban a 
régebbi TCL 2. 110 Volt anódfe- 
szültségnél is jól dolgozott, a TCL 
4. ennél a feszültségnél csak ellen

ütemű (B-osztályu) kapcsolásban ad 
megfelelő nagyságú hangteljesit- 
ményt, mert ezen alacsony feszült
ség mellett egyébként túl kicsi vol
na az anódáram; 110 Voltos háló
zatoknál tehát továbbra is célszerű 
marad a TCL 2. mig 200 Volt körül 
feltétlenül a TCL 4. fogja átvenni 
a szerepet.

Az alanti ábra mutatja a TCL 4. 
elvi kapcsolását.

____________ 100 V

3 ábra TCL4 elvi kapcsolása.

Tekintettel az itt leirt csövek igen 
magas meredekségére, azok köny- 
nyen begerjedhetnek vagy nagy- 
frekvenciás visszacsatolást okozhat
nak. Külön gondossággal kell tehát 
a készülékek építésénél eljárni: 
ajánlatos az elektróda hozzávezeté- 
sek páncélozása, a vezetékek a leg
rövidebb módon szcrelendők, anód- 
és rácsvezetékek egymástól lehe
tőleg távol tartandók. Ajánlatos még 
közvetlenül a rács hozzávezetések 
elé csillapító ellenállásokat (100—  
1000 ohm nagyságrendben) besze
relni, amivel a rövidhullámú zavar
frekvenciák kialakulását akadályoz
zuk meg.

Mindkét vég|>entóda a jól bevált 
kupolaburába van beépítve, általá
nos mechanikai építési módjukró 
a Tungsram közlemények IV-ik szá
mában (1935/36.) találhatók érde
kes adatok.

KEMEHV BERIIÁT
ulllamosságl nagykereskedő 
BUDAPEST. Telefon: I

Ull., ROTTENBILLER -  UTCA 54.
O lcsó ár o k . S zolid  k is z o lg á lá s
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és Kisiparosok Országos Egyesülete
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A Luxemburg-effektus és a légkűri zavarok
Leközöljük a szerző jő megfigye

lésére és logikus gondolkodására 
valló cikket, megjegyezzük azonban, 
hogy következtetései ámbár helye
seknek látszanak, mégsem tekinthet
jük végleges magyarázatnak, mivel 
még nincsenek ellenőrizve.

Mielőtt megfigyelésemet képező 
tulajdonképpeni tárgyamra áttérnék, 
szükségesnek tartom néhány szóval 
összefoglalni a »Luxemburg effek- 
tus«-nak nevezett és néhány év óta 
ismert tünemény magyarázatát.

Gyakori jelenség. Abban áll, hogy 
egy állomás műsorával egyidejűleg 
egy második állomás műsora is jön 
olyankor is, mikor a készülék fel
tétlenül szelektálja a két állomást 
és a jelenség keresztmodulációval 
sem magyarázható. A  Luxemburg 
tünemény csak olyan állomás véte
lénél fordul elő, amelynek a meg
figyelő földrajzi fekvésével való 
egyenes vonalú összeköttetésben egy 
—- rendszerint hosszuhullámu 
igen erős másik adóállomás is mű
ködik. Pl. Kisázsia egyes helyein 
Budapest vétele alatt és Budapest 
hullámhosszán Brassó jelentkezik. 
Brassó vagy egyidejűleg Budapest
tel, vagy ha Budapest moduláció 
nélkül sugároz ki, akkor önállóan is 
kitünően vehető Budapest hullám
hosszán, de csak addig, amíg Laki
hegy üzemben van. Amint Laki- 
hegy leáll, Brassó csakis a saját hul
lámhosszán vehető.

Ida a készülék nem lenne szelck- 
tiv, akkor Brassó függetlenül Laki
hegy működésétől vehető lenne 
ugyanezen a hullámhosszon. Ha ez 
a tünemény a keresztmoduláció je
lenségének lenne a következménye, 
vagyis csak azokban a vevőkészülé
kekben lenne észlelhető, ame
lyekben a keresztmoduláció előfor
dulhat, akkor nem lett volna érde
mes ezzel a tüneménnyel oly sokat 
foglalkozni. Azt tapasztalták, hogy 
ugyanazon városban ugyanazt az ál
lomást véve, kivétel nélkül mindig 
észlelhető volt a tünemény, amiből 
az következik, hogy nem a készülék 
modulálta rá pl. Budapest I. hul
lámhosszára Brassó műsorát, hanem 
már rámodulálás után érte az an
tennát.

Általánosan a következő magya
rázatot fogadták el: A  távolsági vé
telnél olyan nagy szerepet játszó 
Heavyside-Kenely réteg (mely nem
csak a távolsági vételt teszi lehe
tővé, hanem a fadingjelenséget is 
előidézi) a visszaverődésnél a hosz- 
szuhullámu állomás kisugárzásának 
egy részét egyenirányitja és az igy 
egyenirányítóit, a vivőhullámról le
választott hangfrekvenciás rezgések 
átmodulálják az ugyanolyan irány
ban haladó idegen állomás hordozó 
hullámát. A  Luxemburg jelenség te
hát a Heavyside réteg egyenirányító 
hatásának a következménye.

Ez a tünemény a szakkörökben 
eléggé ismert, de kevesen tudják, 
hogy ez a jelenség már régen is
mert, vagy legalább is tapasztalt 
tény minden rádióhallgató előtt, aki 
távoli adók műsorára rendszeresen 
vadászgat. Csakhogy ebben az eset
ben nem egy másik müsoradóállo- 
más, hanem a légköri elektromos 
kisülések modulálják át a venni kí
vánt állomás kisugárzott rezgéseit. 
Valószínűleg már sok rádióhallgató 
fejébe ütött szöget az a kérdés, hogy 
miért halljuk a helyi adó hordozó 
hullámát tisztán és zörejmentesen az 
adás megkezdése előtt, vagy a szü
netekben és miért van az, hogy a 
legtisztább zörejmentes telepes ké
szüléknél a legjobb vételi viszonyok 
mellett is, távol minden elektromos 
vezetéktől, távoli állomások hordo
zó-hullámát figyelve, mindenkor zö
rejeket, de lega'ább sustorgó hango
kat hallunk. Ugyanakkor a hango
lást oly pontra állítva, ahol állomás 
nincs, semmi zajt sem hallunk.

Ennek oka csak igen kis száza
lékban kereshető az adóállomás tö
kéletlenségében, ellenben önként 
adódik a jelenségnek a Luxemburg- 
cffektussal való magyarázata.

A természet által létesített adóál
lomások —  a villámok —  gyakran 
jó néhány kilométeresek. A  villá
mok által képviselt energia sokszo
rosa bármely óriásadó ugyanazon 
idő alatt kisugárzott energiájának, 
így természetesen a Heavyside-ré- 
tegen való visszaverődésnél sokkal 
nagyobb amplitúdóval modulálja az

Becserélt márkás rádiók
Standard Superrex,Super35, Super 35 U.
Standard 3 A , Voltohm 2 + 1  stb. rádiók, hangszórók

viszonteladóknak meglepően kedvező, leszállított arakon.
■ T A W / I I i D T M  r. t. Budapest, IV. Váci u c c a  23 „ n U l l l / C n  M T e l e f o n  : 18-84-64 é t  18-33-09

KÉRJEN AJÁNLATOT mmm

ugyanott visszaverődő műsorszóró 
kisugárzásokat.

Nagyon könnyen lehetséges, —  
amint ezt az utóbbi napokban ez 
irányban ejtett megfigyelések is alá
támasztanak —  hogy nemcsak lég
köri, vagy földi eredetű zavarok 
hatnak ily módon a vételre, hanem 
távoli égitestekről származók is. A 
május hó elején megfigyelt protube
ranciák (napfáklyák) kitörései rend
kívül nagy mértékben zavarták a 
rádióvételt. Tarján Oszkár.

Asztali és fa lig y ű v iis

s z e l lő z ő k

L O R S C H Y
H E N R IK

mérnök 
Budapest, V., 
Sziget uccall

szuperkészülékek
h< ngolásához precíziós mű
szerekre van szükség.

L A B O R A U O - U L T R A
2 m A érzékenységű Deprez 
műszer 5— 50—500 V és 2 — 
50- 250 mA mérőhatárokkal 
beépített süntökkel és előtét 
ellenállásokkal.

váltóáramú feszültségméréshez előtét 
5—50-500 V-ra cca 2 mA 
érzékenységű bármely gyárt
mányú egyenáramú műszerek
hez igen olcsón.

Gramofon feiueuű
a piacon kapható legnagyobb 
áthuzásu 30 cm-es lemezig. 

Kérjen részletes ismertetőt 
Láng Tibor VIII., Népszínház ucca 21- 

Telefon 14-35-48

Villanyszerelők!

i

Falon kívüli és 
sülyesztett szerelvények 
elsőrangú kivitelben 
olcsó árban

STÍLUS______
Cégtulajdonos Szonda Mihály
V. K árpát  u . 3/ b. Tel. 29 *8 3*

Rádióalkatrészeket

Uadmiumox
(rozsdamentesit)
S e h u lz ,  K ó z s a -u .  (0 9 . T e l .  t 12 01-74
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Az elektromosság mint hüfejieszto a kézműves- és kisiparban ina: wahi Viktor
Külföldön jó néhány évig tartott, 

mig meg lehetett értetni a közön
séggel, hogy egy kilo wat tórám unka 
melegségtartalniának nem az ári, 
hanem annak kihasználási lehetősége 
játszik elsősorban szerepet. Ha az 
elektromos telepek berendezésük és 
hálózatuk tökéletesítése által lénye
gesen meg is könnyítették az elek
tromosságnak mint melegnek a fel- 
használását, a döntő mégis az volt, 
hogy az egyes hőfolyamatok áram
szükséglete más tüzelőanyaggal 
szemben lényegesen olcsóbb volt. 
Ennek oka pedig az, hogy mig szi
lárd, cseppfolyós vagy gázalaku tü
zelőanyagnál a hőszolgáltató szer
kezet hatásfoka 40 io»o, sőt ezen 
alul van, addig az elektromosnál az 
75- -95 0/0 közt mozog. Ebből követ
kezik az a meglepő tény is, hogy az 
elektromos utón előállított meleg 
hatásfoka még az esetben is lénye
gesen felülmúlja más tüzelőanyag 
melegének hatásfokát, ha magát az 
erőmű és vezetékhálózat vesztesé
gét is beszámítjuk. Ha továbbá az 
egyes melegfejlesztő anyagok me
legségtartalmának árát tekintjük, az 
különösen az elektromos meleg ja 
vára fog eltolódni, tekintet nélkül az 
egyéb mellékes előnyökre, amilyen 
a finom szabálvozhatóság és a ké
szüléknek a helyi szükséglethez való 
legmesszebbmenő alkalmazkodása. 
Az áramfejlesztő telepek terhelésük 
kiegyenlítése céljából a melegszol
gáltatás céljára szolgáló áramot, kü
lönösen, ha éjjeli áramról van szó, 
oh’ mérsékelt áron bocsátják a fo
gyasztó rendelkezésére, hogy annak 
ára más tüzelőanyaggal felveheti a 
versenyt.

Az elektromosságnak a kisipar
ban való használhatóságára vonat
kozólag legyen szabad felemlítenem

a fémiparban: az ellenállás- és 
ivhegesztést, az elektromos izzító- és 
edzőkemencéket (a nyitott kovács- 
tűzhely hatásfoka aiig 5 p'o!), az 
elektromos forrasztást és az autó-

Neongazas villámhárítóamatőr forrasztópáka,
Kisfeszültségű izzöh
autóizzók,

„SUN“ rádiókristály 
légmentes csomago
lásban.

HÜBNER LÁSZLÓ
BUDAPEST, VI. 
LOVAG UCCA 20. 
TELEFON 11-98-39

mobiljavitóüzcmekben az elektro
mos vulkanizálást,

a faiparban, hol a nyitott láng 
mellőzése rendkívül fontos: az elek
tromos enyvfőzést, furnicrmelegitő- 
lapokat és faszáritókemencéket,

a ruházati- és tisztálkodási ipar
ban: a vasalót, a mángorlót, az 
elektromos vizmelegitőkazánt, a mo
sógépet, a forrólégtust, a hajszárí
tót, a hajhullámositót,

a papirosfeldolgozóiparban: a 
könyvkötészetben ismét az enyvme- 
lcgitőt, a nyomdaiparban a szedő
gép és a nyomógépek festékhenge
reinek fűtését,

az élelmiszeriparban: az elektro
mos kemencéket, a pékipar és a 
cukrászok számára a fűtőberende
zéseket erjesztőkádak részére, a me- 
legitőberendezéseket cukorkagyár
táshoz, a kávépörkölő- és őrlőgépe
két, az abszorpciós hűtőgépeket, a 
főzőedényeket a hentesipar szá
mára. stb.

Már a használati lehetőségek ily' 
számos volta is azt bizonyítja, hogy 
az elektromos melegfcjlesztést nem 
lehet oly egyszerűen elintézni, hogy 
•jó, de drága!«. A  világítási áram 

is drágább volt valaha, de miután a 
szükséglet kialakult, az megcsinálta 
a maga útját.

Az egyes készülékeket az üzemi 
előnyök vagy esetleges hátrányok 
figyelmen kívül hagy ásával helyesen 
megítélni nem lehet, hanem mind
enre körülményekből együttesen ki
adódó mérleg a mérvadó. Ha szi
gorú üzemi feltételeknek kell eleget 
tenni és a meleg előállítási költsé
ge az összes üzemi költségekhez ké- 
]>cst nem játszik döntő szerepet, ott 
az elektromos melegfejlesztés ösz- 
szehasonlithatatlanul előnyben van. 
Kisebb igényeknél azonban a szén 
és gáz versenyre kel vele.

Ragadjuk ki a fenti felsorolásból 
ez alkalommal az elektromos sütő
kemencét, mely ezidőszerinl is szá
mos vita tárgya. Az elektromos sü
tés jelentősége az áramfejlesztőtelc- 
pek számára abban rejlik, hogy ki
egyenlíti a fogyasztást, különösen 
hőtárolókemence használata esetén, 
melyet este 10 óráitól reggel 6 óráig 
szoktak fűteni. Ha 20 kwh közepes 
teljesítményt veszünk fel, akkor ez

8 órai fűtési tartam mellett 160 
kwh és egy évben kereken 50.000 
kwh fogyasztást jelent, nem szólva 
a világítási áramról.

Az elektromos sütőkemence elő
nyei az általánosan használt fafü- 
tésü és gőzkemencével szemben: 

a pontos, esetleg önműködő hő
mérsékletszabályozás,

a felső és alsó meleg egymástól 
független szabályozása,

a melegség egyenletes elosztása 
a fütőtérben,

a kemence felállitási helyének 
függetlenitése és kisebb helyszük
séglet másfajtával szemben,

abszolút tisztaság és üzemi higié
nia s az ezzel járó előnyösebb mun
kafeltételek és időmegtakarítás.

Elmarad a tűz megpiszkálása, a 
korom, hamu és salak eltávolítása, 
a kémény és huzatok tisztítása, a 
tüzelőanyag szállítása és a tüzelő
anyag tárolására szolgáló hely.

Ezen előnyökkel szemben áll a 
magasabb beszerzési ár és az áram 
árának megfelelő magasabb üzem
költség. Ezen előnyök és hátrányok 
természetesen meg vannak a gázke
mencénél is, melyeket minden sütő
iparos csak a saját helyi viszonyai
nak megfelelően tud mérlegelni. A 
sütőüzem nagy melegszükséglete és 
a kenyérnél mutatkozó kisebb ke
reseti lehetőség mellett a fűtési költ
ségek természetszerűen lényeges 
szerepet játszanak, mig finom süte
ményeknél valamint a cukrászatban 
ez a körülmény nem oly fontos. A 
kérdés lényege tehát az, hogy a pék 
az elektromos fűtés előnyéért meny 
nyivel fizethet többet, mint más ol
csóbb tüzelőanyag használata ese
tén, hogy üzeme még gazdaságos 
maradjon. A kérdésre a választ egy 
hőgazdasági összehasonlítás adja 
meg, melynek részletezése azon
ban túlhaladja e rövid ismertetés 
kereteit.

A  másik elektromos hőforrás, 
mellyel ez alkalommal foglalkozni 
óhajtok, az elektromos hegesztés.

A fémipar számára ennek alkal
mazása rendkívül fontos. Azt hi
szem felesleges e helyen a gépjavi- 
tóiparban a hegesztés előnyére rá
mutatnom a szegecseléssel és újra
öntéssel szemben. Az elektromos

Szenzációs tavaszi újdonságok
Koiier csiliargydr Telefon***-13*37 D° b°*1
Felújítások, átalakítások. Nikkelezés, dukózás terén újítások. Tömeg
cikkek. Bérmunka. Elektromotorok, vétel- eladás- javítás- újítások.
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Az Izzólámpa fényteljesitménye
Vasúton utaztam és a szomszé

daim, intelligens emberek, arról vi
tatkoztak, miképpen lehetséges az, 
hogy a 25 dklm-cs izzólámpa 28 
wattot, mig a 100 dklm-es csak 7 5 
wattot fogyaszt. Megemlítette az 
egyik, hogy már több szakkereske
dőt kérdett meg, egyikük felvilágo
sítása sem volt elfogadható. Úgy 
látszik, ezzel a kérdéssel még több 
kartársunk nincs tisztában. E  hiá
nyon igyekszünk e cikkünkkel segí
teni.

Az izzólámpa, mint minden ener
giád talakitó, veszteséggel dolgozik. 
Az izzólámpába bevezetett villamos
áramnak csak egy töredéke alakul 
át fénnyé, a többi kisebb rezgés- 
számú hővé és igya fénykihasználás 
szempontjából elveszik. Minél ma
gasabb hőfokon izzítjuk a szálat 
aránylagosan- annál több fény és 
igy kevesebb hő keletkezik. Ez az 
oka annak, hogy a wolframszálas 
lámpa nagyobb fényt nyújt, —  gaz
daságosabb —  mint a szénszálas. 
Ugyanígy a gázzal töltött még jobb 
hatásfokú. A  wolframszál 2100 C°- 
ig izzítható légüres térben, a gyors 
elpárolgás veszélye nélkül. A  gázzal

töltött lámpákban az argongáz nyo
mást gyakorol az izzószálra és igy 
annak párolgása lassúbbá válik. En
nek következtében az argongázzal 
töltött lámpák még magasabb (2600 
C°) hőfokra hevithetők, vagyis hasz
nálatuk még gazdaságosabb. (Kryp- 
tongázban wolframszálat 2800 C°-ig 
hevítik.)

Egy 25 wattos, 110 V-os szénszá
las izzólámpa 4 dklm, mig a mai 
duplaspirál argongáztöltésü ugyan
ilyen fogyasztású lámpa 24 dklm 
fényteljesitményt nyújt, vagyis hat
szor olyan gazdaságos, mint őse, az 
Edison által szerkesztett lámpa. A 
jövő lámpája: a kriptongázzal töl
tött pedig 25 watt energiafelvétel 
mellett 29 dklm-en fényáramot su
gároz ki.

Az izzószálban keletkezett hő rész
ben sugárzás, részben környezeté
nek vezetés utján való felmelegítése 
miatt megy veszendőbe. A felvett 
energia egy része tehát fény, egv 
más része hő alakjában, sugárzás 
utján, a többi pedig az izzószálat 
körülvevő gázmolekulák felmelegí
tése révén használódik el.

Az egytípusú izzólámpáknál a 
ságárzási körülmények teljesen azo

nosak. Azonos a hőfok, azonos az 
izzószál és azonos a környezet (ar
gongáz) is. A  felvett energiának su
gárzás utján való felhasználása te
hát minden lámpában azonos felté
telek mellett, igy azonos módon is 
bonyolódik le.

Más a helyzet a vezetéses veszte
ségnél. A  felvett energia ugyanis

r
ahol N az energiát wattmp-ben, 
e a hálózati feszültséget voltokban 
és r az izzószál ellenállását jelenti 
ohmokban kifejezve. Minél nagyobb 
áz r (az izzószál ellenállása), annál 
kisebb az energiafelvétel.

A kisebb fogyasztású lámpák iz
zószála tehát nagyobb ellenállású, 
mely nagyobb ellenállást az izzószál 
vastagságának csökkentésével érik 
el. Viszont a vékony izzószálat nem 
szabad oly magas hőfokra izzítani, 
mint a vastagot, félni kell a gyors 
elpárolgástól. A  kisebb teljesítményű 
izzólámpák hőmérséklete működés 
közben kisebb, mint a nagyobb 
wattfelvételüeké, igy a lumen watt
hányados, az izzólámpa gazdaságos
sága is kisebb.

hegesztőüzemek szirma az ajtogén- 
hcgesztőkkel szemben ma még lé
nyegesen kisebb, de az emelkedés 
megállapítható. Általában a kis
iparban az elektromos hegesztéshez 
az ut az autogénhegesztésen keresz
tül vezet, mivel a gáz használható
sága rendkívül sokoldalú, nem be
szélve legtöbbször a szükséges elek
tromos csatlakozás hiányáról. Ettől 
eltekintve azonban megállapítható, 
hogy minden közepes vagy nagyobb 
vasszerkezeti üzem elektromos he
gesztés használata esetén sokkal 
gazdaságosabban dolgozik, mint 
más módon. Az elektromos hegesz
tés előnye a gázhegesztéssel szem
ben a rögtöni üzemkészség, a gáz
fejlesztő vagy gázpalackok elmara
dása. Az elektromos hegesztésnek 
még az az előnye is megvan, hogy 
kisebb üzemnek nagyobb működési 
területet biztosit és módjában van 
nagyobb szerkezetet is elvállalnia, 
mivel egy munkahelyen csak egy 
ember dolgozik.

A kétféle elektromos hegesztés 
az ellenállásos és ivhegesztés —  kö
zül ez utóbbi a kisipar számára elő

nyösebb. Az elektromos ivhegesz- 
tésnél a legmagasabb hőmérséklet 
a szűk helyre szorított iv talpánál, 
tehát a munkadarabon és elektró
don van, mig a gázhegesztésnél a 
láng magjában, úgyhogy az ivhe- 
gesztésnél a hőkihasználás sokkal 
jobb mint amannál.

A kisipar számára a legmegfele
lőbb egy egyenáramú áramátalakí
tó, melynek árama 50— 250 A. közt 
szabályozható. Ha az üzem hegesz
tőmunkával nincs folytonosan el
látva, akkor inkább egy hegesztő- 
transformátor jön figyelembe. Ez 
utóbbit az áramszolgáltató vállala
tok nem szívesen látják, mivel ez 
egyfázisú transzformátor használata 
esetén az egyik fázist a másik ket
tővel szemben aránytalanul megter
heli és az üresjárási áram is jelenté
keny, melyet az felvesz. Sokkal szí
vesebben látják a háromfázisú he
gesztőtranszformátort.

Az ellenállásos hegesztés a kis
iparban állandó foglalkoztatás ese
tén tompa-, olvasztó-, pont- és var
rathegesztés számára jön figyelem
be. Különösen a ponthegesztés az,

mely lemez- és huzaláruüzemekben 
szóba jöhet.

Az elektoroms hegesztés további 
fejlesztését, különösen az ellenállá
sos hegesztés terjesztését a kisipar
ban, a megfelelő áramtarifa mozdít
hatja sikeresen elő és remélhető, 
hogy az áramszolgáltató vállalatok 
figyelme nemsokára e térre is ki 
fog terjedni.

D r.BEÉR FERENC
u. csaky u. 34.

muanvas
Ü Z E R IE

Telelőn 29-39-85.

BaKeiit oluaso 
es alioiampah
minden színben. 
•
Uiiiamleiszere- 
lesl cikkek, rá
dióalkatrészek.

Bakelit foglala
tok kapcsolóval 
és nélkül.
Tükörlámpák

Uy c ím !
KRATOCHWILL ALBERT MpKN()K ps iársai

V. Váci úi 4
rádiócikkek gyártása
és nagykereskedése (Kádár u. sarok, az udvarban)
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TársascégeK iparűzésé
A kereskedelmi társaságok ipar

űzésére vonatkozó szabályokat az 
Iparügyi Novella módosítja, még
pedig olyképen, hogy a jövőben ké
pesítéshez kötött ipar üzésére köz
kereseti vagy betéti társaságokban 
csak iparosok társulhatnak.

Az Ipari Novella rövidesen élet
belép, igy tehát ezen kérdés megvi
lágítása erősen aktuális.

Eddig egy, vagy egyik tag képe
sítése alapján űzhette iparát a társas 
cég. Ez a helyzet számos vissza
élésre adott alkalmat, minthogy a 
társas viszonyban lévő érdekeltek 
közül csak a képesítéssel nem biró 
rendelkezett tőkével, igy gyakran 
úgynevezett társulás jött létre. /  
képesítéssel nem biró tag aránylag 
kisebb fix-fizetéssel, esetleg anélkü 
tulajdonképen alkalmazottjává tette 
azt az iparost, akinek jogosítványa 
alapján ipari munkát végezhetett, 
igy megtakarítván a külvilággal 
szemben főnökké előléptetett alkal
mazottja révén nemcsak a jogosu
latlan iparűzés miatti bírságokat, 
hanem az OTI járulékokat is.

A  visszaélések megakadályozá
sára a kereskedelemügyi miniszter 
1932. évben rendeletet adott ki, 
mely szerint képesített és képesítés
sel nem biró tagok társasággá ala
kulása esetén az illetékes szakma 
Ipartestülete nyilatkozhat a társulás 
tudomásulvétele lágyában. Az Ipar
testületre hárult tehát a feladat, hogy 
felülvizsgálja: tényleges avagy szin- 
leges társulás forog-e fenn? Az el
lenőrzési jog gyakorlása e téren két
ségtelen nehéz feladatnak bizonyult

az Ipartestületek részére. Hisz mi 
sem egyszerűbb, mint a törvénynek 
megfelelő szövegű szerződés bemu
tatása és azután járjon utána az 
Ipartestület, ha tud és bizonyítsa, 
hogy a bemutatott szerződés nem 
fedi a tényeket.

A folyó év elején ismeretessé 
vált Ijrari Novella a kijátszási lehe
tőségeknek egyszersmindenkorra vé
get kíván vetni.

Képesítéshez kötött ipar üzésére a 
jövőben iparos csak iparossal társul
hat.

A  sorompók ez irányban leendő 
lezárása előtt sokan igyekeznek tár
sulás utján képesítéshez kötött ipar
ra jogosítványt szerezni. Ezen hul
lám fenntartása végett az Iparügyi 
Miniszter bizalmas rendeletben uta
sította az összes iparhatóságokat, 
hogy ellenőrzési jogukat az eddigi
nél is szigorúbban gyakorolják. Jár
janak utána minden egyes esetben, 
nem forog-e fenn a törvény kiját
szása?

Az Ipari Novella az eddig szerzett 
jogokat épségben hagyja.

Azt az adódható kérdést, hogy 
két különböző képesítésű iparos tár
sulhat-e valamelyikük képesítésének 
megfelelő iparra, az általunk ismert 
törvénytervezet nem tárgyalta, fel
tételezzük azonban, hogy a törvény 
végrehajtási utasítása fog támpontot 
nyújtani erre vonatkozólag. Hiszen 
—  szakmai példát véve —  a leg
egészségesebb társulás a villanysze
relőé és a műszerészé.

Értesülésünk szerint a törvény 
még julius hónapban fog megje
lenni a Törvénytárban.

Dr. Pataki László.

Lesz rádi íkiállitás
Minden ipar népszerűsítésének 

egyik legalkalmasabb módja kiállí
tások rendezése. Vonatkozik ez a 
megállapítás különösen azokra az 
iparágakra, amelyek állandó fejlő
désnek vannak kitéve. A  kiállítást, 
aki csak egy kissé érdeklődést mu
tat, megnézi és a kiállításon látot
tak nagy mértékben fokozzák a vá
gyat az ott látottak megszerzésére.

A kiállításon mutatják be mind
azt, amit az ipar egy év alatt ter
melt. Már pedig a rádióipar fejlő
dése még mindig igen gyors iram
ban történik, szüksége van tehát 
rendszeresen visszatérő kiállításokra.

És mégis —  csak nálunk —  már 
három éve nem volt kiállítás. Nem 
azért nem volt, mert nem éreztük 
szükségét, hanem azért, mert az ér
dekeltek között nincs meg az egy- 
ség.

Ez évben sikerült az összes mér
tékadó tényezőket a kiállítás ügyé
nek megnyerni, igy a kiállítást az 
Őszi Lakberendezési és Háztartási 
Vásár keretében, de teljesen önálló 
megjelenésben rendezzük meg szep
tember 3—13. időben.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllll!lllllllllllllllll

Gottlieb Andor
villamossági cikk nagykereskedő, 
Budapest, VII., Dohány-u. 57., tele
fon: 14-08-23., ki hat éves cégével 
szép pozíciót vívott ki magának a 
piacon, miután nem utaztat ez utón 
kéri az igen tisztelt vidéki vállal
kozó cégeket és ismerőseit, hogy 
saját érdekükben is keressék fel nb. 
megrendeléseikkel.

Uidonságok
Állítható tan foglalat bakelitből 

80 mm-es ernyötartóval. Szerelhető mint 
egyenes, vagy két különböző helyzetben 
mint ferde foglalat. Beállítása szerelés 
közben a helyszínen a fél kívánsága 
szerint. Minden tetszetős színben kap
ható. Raktárkészlet háromszoros vá
lasztékot nyújt. (Törv. védve) Gyártja : 

Dr. Beer Ferenc v. Csáky u. 34.
Telefon: 29-39-85.

Pál anya, Acéllemezből sajtolt 
kontra anya, a csavar anyák elmozdu
lása ellen biztosan véd. Kis helyszük
séglet, mert az anyából csak egy menet 
emelkedésnek kell kiáltani. Olcsóbb a 
csavar orsó is, mert rövidebb csavar 
elegendő az anya biztosítására. Könnyű 
konstrukció, olcsóbb mint a kontra anya 
és egyéb csavarbiztosítók. Kapható 
raktárról, minden Whitworth menethez 
I V—l”-ig és Metrikus menethez M6— 
M24-ig. Magyarországi vezérképviselő: 

Breuer Hugó, vi. Izabella u. 44/a.

szabadalmazott legyezotarcsas
CSauarDIZtOSItO A fogak legyezöszerU 
átlapolásával eddig el nem ért.ered
mények. A legyezötárcsában találjuk a 
isavarbiztositás legmodernebb elvének 
a megvalósítását, mert a legyezöszerüen 
átlapolt és rugózó fogakat még nagy 
nyomások sem lapíthatják össze és ezért 
éles vágott szélük az anyák rácsavará- 
sáná! a csavarösszeköttetés anyagába 
behatolnak. Ez a zárófogakban fellépő 
erős rugózással együtt tartós, hatékony 
biztosítást nyújt az anyának vagy csa
varnak nem kívánatos visszacsavarodása 
és meglazulása ellen.

Breuer Hugó
Budapest, VI. Izabella ucca 44/a.
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Rtivays
S z a b v á n y k a p e s o l á s o k a i

még mindig keresik, 
a közeli hetekben megjelenik

harm adik kiadása
Always mindig fejleszti az amatőrizmust, a 
Szabványkapcsolások árának visszatérítését 
a Rádiókiállitás látogatásával hozza kap
csolatba. 4

1936 szeptember 3—13
Felvilágosítást nyújt: Biró K ároly, 
12—13 órák között, szerda és szom
bat kivételével. Telefon: 12-08-43
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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GYÁRTÁS KÖZBEN

1 2 5 - S Z Ő R  EL L E N Ő R IZ V E

j  f ü t ö á r a m f o g y a s z t á s b a n ! 
Az u j s z e r k e z e t ü  ka t c d  
k ü l ö n l e g e s  f e l épí tése  és 
a n y a g a  e g é s z e n  j e l e n t é 
k e ny  megtakar í t ást  biztosit  
az á r a m f o g y a s z t á s b a n. 
E gy i d e j ű l e g  l é n y e g e s e n  
m e g n ö v e l i  az é l et tar tamot ,  
ú g y h o g y  a csövek f o k o 

z o t t  t e l j e s í t m é n y ü k  dacara ,  
sokkal  t o v á b b  tar tanak és 

r i t kábban kel l  ők e t  cserélni .  Aki  rádiója karbant ar 
tását o l csóbbá,  ü z e m é t  biztossá,  hangvi sszaadását  
tökél etessé akar j a  tenni ,  k i z á r ó l a g  a z  uj^ 
P H I L I P S  T A k  A R É K C S O V E K E T  h a s z n á l j a .

O lim piai játékok
indulnak meg a közel jövőben, melyek az egész sport
társadalm at állandó izgalomban fogják tartani.

Rádión
keresztül nemcsak az eredm ényeket tudjuk meg azonnal, 
hanem a döntő mérkőzések lefolyását is figyelem m el 
kisérhetjük.

Legyen ez eladási érveinek középpontjában, igy sikerrel fog

rádiókat eladni.

Gyártja Magyar Siemens-SchucKert Müveit r.t.
Gyengeáram ú osztály
Budapest, V I. Teréz körút 36 . szám
Telefonszám ok: 2 4 -3 -9 8 , 2 4 -3 -9 7 , 2 0 -7 -3 9 *

Neuwald Illés Utódai könyvnyomda, Felelős kiadó : Biró Károly
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