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Ne hagyjuk elkobozni készülékeinket
Taglársaink gyakran panaszkodnak, hogy tulajdon

jog fenntartással eladott készülékeiket abban az esel ben, 
amikor a vevő nem fizeti meg a rádióelő fizetési dijat 

a reiulőibiróság elkobozza. Az idevonatkozó miniszteri 
rendelet értelmében ehhez a rendőrbirónak joga van, ez. 
ellen tehát nem tehetünk semmit, mégis van mód készü
lékeink visszaszerzésére. E néhány sornak célja kar társaink 
ily irányú felvilágosítása.

ily kihágási ügyekben az államrendőrség körzetébe 
eső városokban a rendőrség, a többi helyeken a szolga
imé ilél első fokon. Az ítélet a rendőrfőkapitányhoz, 
illetőleg az alispánhoz fellebbezhető meg másodfokon és 
végső fórum a kereskedelemügyi minisztérium. Ezen té
rnek Inda lába u van mólunk a készülék visszaszerzésére, 
ha tekintetbe vesszük a minisztériumban kifejlődött jog
szokást, mely szerint, ha az elkobzott készülék tulajdonosa 
időközben Kádióüzembenl rlási engedélyt s/e ez a ki
rótt birság fenntartása mellett - az elkobzott készü éket 
\ isszaad ják.

l éhát a készülékei vissza lehet szerezni, csak tudnunk 
kell arról, hogy elkobozták és pedig a harmadfokú Ítélet 
meghozatala előtt.

Jogerős ilélet után a készülék nem szerezhető vissza. 
Vigyáznunk kell arra is, hogy minden ítélet 15 napon 
helül fellebbezhető csak meg, amennyiben ezen időn beiül 
a fellebliezést nem adják be, az iléiét jogerőre emelked
őik és a készülék többé nem szerezhető vissza.

Eljárásunk tehát a következő legyen: amikor egy-egy 
üzletfelünk csak egy havi részlettel is elmarad, érdeklőd
jünk, hogy kifizette-e a rádióelőfizetési dijat. Nem tart
hatjuk valószínűnek azt, hogy valaki a készülék részleteit, 
melyek legkevesebb háromsorosát le>zik ki az eóiizitési 
díjnak rendszeresen fizeti és ugyanakkor az előlize- 
tési di j kifizetését megtagadja. Tehát készülékünket csak 
a nem, vagy rosszul lizetők esetében kell az elkobzástól 
féltenünk. Itt pedig a részletek elmaradása jókor figyel
meztet bennünket a veszélyre. A Posta a Rádióüzemben- 
tartási engedélyt csak abban az esetben vonja vissza, ha a 
nem fizető fél kél havi előfizetési díjjal maradt hátralék
ban és akkor további tizennégy nap alatt felszólításra 
sem pecsételted! le készülékéi, vagy nem je'e iti b,» Írásban 
az illetékes postahivatalnak, hogy a készüléket kinek 
adta ál.

Tehát az első részlet elmaradásától legkevesebb bárom 
hónap múlva kerülhet sor az elkobzásra. lehál jókor

figyelhetünk az esetlege e:i elkövetkező e'kob á>r-». Ameny- 
nyihen ez mégis megtörténnék és a fél felvilágosításunk, 
után sem hajlandó uj Rádióengedélyt szerezni kérjük mi 
a fél nevére, így elkerüljük az elkobzást, de amennyiben 
ez mégis megtörténnék, módunk van ezt az első, vagy a 
második fellebbezésnél is meglenni. Tudnunk l eli azonban 
azt is, hogy a készüléket kizárólag annak adják ki. akitől 
elkobozták, tehát amennyiben a fél rosszhiszemű velünk 
szemben, ez az eljárás sem rezet eredményre.

Meg kell itt még említenünk, hogy egyes karlársaink) 
megkísérelték az elkobzott készülék d kiigényelni. Ez az 
ul nem vezet célra, mert a rendelet szerint .a készülék el
kobozható akkor is, ha az ne 11 annak a tulajdona, ideitől 
elkobozták.

Nincs többé gondja anódtelepekre

Forgalomba került a 
négyszögletes cellaKüói Készült

super rádió paiaba
nagy teljesítményű anódteiep

Kérjen árajánlatot!

PÁLA ELEMGYÁR R.-T 
BUDAPEST, V. VÁCI-UT 66.
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Javaslatok a zavavsxüvésve Irta I V ein sio cU  F e r e n c

A rádióelöl izetök számának meg
csappanása és a rádióüzlet leljem le
állási. már a vezelöiórunion levőket 
is aggasztja és érzik., hogy tenni ked 
valamit, hogy ez az elsorvadó lenden- 
cia tovább ne folytatódjon.

Kél ul kinálkozik az e.öiizctók szá
mának növelésére, ami természetesen 
a rádiószakma újraéledését is je.en- 
lené t. i. a nagyaJö mennél hama
rabbi üzembeheiyezése és az intézmé
nyes zavarszűres megteremtése.

A nagy adó meginuiiásától a Stúdió 
környéken sokkal többet várnak mint, 
amennyit az lenyleg be fog váltani. 
Pillanatnyilag a heiyzet az, hogy a 
nagyadó építésének hírére nagyon so
kan elhalasztották a rádió bevezetését, 
lelve, hogy az uj adótól a külföldi, 
állomások vétele leheleken lesz és igy 
egyelőre csali rontott a szótana hely
zetén. De ha még igen rövid időn 
beiül lei is épül, nagyon kevésre be
csülöm az e.öiizelŐK számának növe
kedését. A pestied> most is jól hallják 
L> pestet, sót sokan szeretnék, ha még 
ilyen erős se lenne az adás, tehát leg
feljebb arra lehet számítani, hogy a 
vidéken fog a detektoros gépek száma 
megnövekedni, ami, éppen a vidéki 
gazdák mostani kétségbeejtő helyzeté
ben vö rólluk van szój, legalább is 
valószinütlen.

Ma mint vevőre, csak a városi la
kosságra számiihatunk, akiknek a leg
főbb kívánsága a recsegés mentes kül
földi vétel. Mindnyájan meg vagyunk 
győződve arról, hogy csak a zavar- 
szűrés intézményes megoldása volna 
az, amely a rádiószakmái újra lendü
letbe hozná. .Mert van még egy isomó 
ember, aki képes lenne rádiót venni, 
de érzékeny és ideges és nem bírja 
hallgatni a külföldi vételt zavaró re
csegést és ropogást. Gondoljunk < s k  
arra, hogy milyen gyilkoló pillantást 
kapunk, ha egy koncerten, az előadás 
alatt egy cukotkás zacskót ropogta
tunk . . .

Csak mosolyognunk kell azon az 
egyik s/akiapban megjelent, hivatalos 
fonásból eredő felviiágosiláson, hogy 
tavaly mindössze iooo panasz futott 
be a zavarokról és vidéken egész je
lentéktelen a zavar. Ez a felvilágosi- 
tás csak olyanoktól származhatik,akik 
a rádiópiac helyzetével, a közönség ki- 
vánságával abszolút nincsenek tisztá
ban. Kérdezzék meg csak a cégek 
»bemulalós embereit«, hogy miért 
nem tudnak egy olyan félnek eladni 
gépet, akiknek még nem volt rádió
juk. Csak a recsegések miatt nincs 
üzlet, —  fogják mondani.

Hogy mi a közönség kívánsága azt 
jobban lehet megállapítani a htre nem 
jött üzletekből, mint abból, hogy há
nyán Írtak vagy nem írtak. A posta, 
ha már kiszáll is a telt helyre, vsatV 
receptet ad, de orvosságot nem és ha 
arról készülne egy statisztika, hogy a 
» javallott* szűrőberendezésből hány; t 
szerellek fel ténylegesen, akkor tűnne 
ki, hogy tulajdonképpen, milyen kis 
effektiv eredménnyel dolgozik a »za- 
varmegszünlető szervezel*, dacára az 
igazán elsőrangú technikai felkészült
ségnek és az egyes urak minden jó
akaratának.

A zavarszürés technikai része nagy
jában tisztázott.

..  Semmi remény arra, hogy olyan 
vevőgépet kila.áljának, amely a zavaró 
hullámra ne reagáljon és igy » prob
léma ezen az utón nem fog megol
dódni. A zavarok csökkentése sokszor 
elérhető ugyan árnyékolt és kompen
zált különleges antennab.rendezések
kel, de ezeknek az ára körülbelül a 
vevőgép árszínvonalán mozog. A leg
gazdagabb és a legbiztosabb módszer 
a zavart a keletkezés helyén megszün
tetni és nyugodtan mondhatjuk, hogy 
a zavarok 99°/o-a egész kis költség
gel megszüntethető. 11a vannak is 
egyes zavarforrások, amelyeknek le
fúj tása igen nagy költséggel járna, de 
ezek száma igen csekély és legfeljebb 
arról van szó, hogy ezeknek a helyek
nek a környékén a zavar a mostani 
marad, de emiatt azt mondani, hogy 
a zavarszüréshez nem lehet hozzá
kezdeni még sem lehet.

2. Ha egy zavarógépre a lőj lóbe
rendezést felszerelik, úgy ebből a za
varógép tulajdonosának semmi néven 
nevezendő kára nem származik. Söl a 
gép élettartamára általában előnyös 
hatással van. !! t megint egy szélső égés 
esetei szoktak felhozni, hogy egész 
nagy gépeknél bizonyos fogyasztást 
idéz elő a főjtólx rendezés, de elfelej
tik azt, hogy olyan kevés van ebből a 
városban, hogy erről beszélni sem 
volna szabad.

Nem is erről van szó, hanem arról, 
hogy ki fizesse a költségeket. Már 
ásításig írtak, ankétoztak ezekről a

dolgokról, teljesen eiedmény le'enül. 
különböző tervek merültek tel, ame
lyek egy része az előfizetési dijak 
feleiíieicsóvel vélték mego.dani a dol
got, ami a mai adóemelés * elleni 
hangulatban teljesen kérész tül vihelel- 
len. Mások viszont a mai eíőiizetési 
dijak bizonyos százalékának a zavar- 
szűrésre való fordításával akarják a 
kérdési megoldani. Ez ellen a terv el
len az illetékesek kézzel-tábbal kapá
lóznak. felvetődött, hogy a zavaró- 
gépek tulajdonosai vagy talán a rá
dióipar és kereskedelem fizesse a költ
ségeket. Rendkívül sok nehézség lé
pett fel minden megoldással szemben 
a tárgyalások folyamán és ami termé
szetes is, mindegyik érdekeltség a má
sikra akarta tolni a fizetés terhét és 
nem sikerült egy olyan tervet le*vetni, 
mely ötletesen megoldotta volna, hogy 
a közönséggel » .'ájdalommentesen« li- 
zellesse meg a zavarelháritás körüli 
költségeket, mert hogy végeredményé
ben úgyis csak a közönség fogja meg
fizetni, az bizonyos, még akkor is, ha 
talán látszólag pillanatnyilag a posta, 
vagy mások is vállalnák a terheket.

A szokásos meddő kritizálgalást el
kerülendő, a következő pár ötlettel 
vagyok bátor előállani, ami még a 
mai nehéz viszonyok között is keresz
tülvihető és az el fizetők számának 
biztos növekedésével járna.

1 . Minden uj rádióelöfizető belépé
sekor a házban levő összes zavaró gé
peket a megfelelő fojtóberendezéssd 
ingyen felszerelik.

Ezt harsognia kell az újságoknak 
állandóan, mert ennél jobb rádiópro
paganda nincs! A régi előfizetők rá
beszélik majd a szomszédokat, hogy 
vezessék be a rádiót, hogy a zava
roktól minél hamarabb megszabadul
janak!

Ebben az esetben a költségeket a 
2.40 gazdáinak kell vállalniok, amit 
való>zinüleg szívesen meg is tesznek, 
mert ennél jobb üzlet igazán nem 
fe'l. Egy ház zavarainak megszüli e ése 
állag 20 pengőlx* kerül és mivel az 
előfizetők számának növekedése sem
miféle uj rezsi többletet nem jelentene, 
a teljes befolyt) összeg a berendezés

IJlSpúsu1 Stentor Dynamic
d y n a m i k u s  h a n g s z ó r ó n k  

Síaöil felfüggesztés. Torzítás és zizegés Kizárva.
Gyártja: m ík r o fa r a d  RádiótechnlHaí és Uillamossügi gyár

©
B u d a p e s t , V  f. B e r lin i- t*  r  3 . T e le fon : 212—81.
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Ismét az exp on en ciá lis csövekről
Az idei szezon 11 j tipusu készü

lékei közül azok, nme'vek leva’ábS 1 él 
hangoló körre, énültek, kivétel nélkül 
exjKnienciális (változó erősi’ésii, s - 
lertoda, variable, mii slb.) csövei van
nak Felszerelve.

Gyakran előfordul. hogy vevőink 
érdeklődnek ennek az uj csőnek a 
szerepe iránt és nem tudunk kellő fel
világosítási adni. Megkíséreljük az 
alábbiakban ólv módon ismertetni a 
változó erőd fésű csövek szerepét, 
amely nem lesz ugyan egészen pon
tos felihez felső matemat'kai fej te ke
lések re le in ' szükségünk). d* annyira 
megvilágítja a cső szerénél, hogy 
a kevés rá lió'e hnikai ismere'td ren
delkező laikus me.ar fogja érteni.

Az exponenciábs csövek alantulaj- 
donsátra az, hogy kanükteriszliká ja, 
elleniéiben a többi csövekével, nem 
egyenes, hanem görbe vonal. Az ilyen 
görbe karakterisztikájú csöveknek az 
a fö sajátságuk, hogv a karakterisz
tika minden ponlján más és más a 
meredekségük, amellyé1 együtt jár az 
is, hogv erősilési tényezőjük vá’tozik. 
Ennek követkéz lében a cső erősitése 
állói függ, hogy a karakterisztika me
lyik pontián dolgozunk, vagyis hogy 
mily eb> feszültséget adunk a csőnek.

Az erősilési ténvező vá’toztatása 
szempontjálvól minden olyan görbe 
karakterisztika megfelel, melv a \iz- 
szin lesből kiindulva lassú álmenetben 
megy á! a függőlegesbe.

A cső áthatása és ezzel együtt a 
meredekségre egyrészt a rársmene'ek 
sűrűségétől, másrészt a cső rácsának 
és emit’áV) rétegének egymásból való 
tá'01sá°á,ó! függ. Görbe ka rak turisz
tikát tehát olv módon érh ‘tünk el, 
hogv a cső rácsának meneteiI ugv 
tekercselik, hogy az egyes meneteknek 

p*a^qiMJuiu iw i i . i \
amortizációjára fordítható, ig\ érv 
éven belül amortizáló lik a I eb k i ‘I s 
és van egv örökös adófizetői ük.

2. Minden olvan házban, aliol nbu s 
uj előfizető, de az előfizetők t'bb- 
sége a zavar megszüntetésének költ 
ségeit vállalni akarja, olt a fiz;*!ni 
nem hajlandókra a költségek rá’u to ö  
részét, mint közterhet ki'óbasák 
Nem kell megijedni! Csak og\ cár 
pengőről van szó és c inek a kivetése 
éppen olyan igazságos, mint a ké'\- 
szercgyezkedésnél. ahol a kisebb* év
nek. akár akar ja, akár n • n. l>e':* kall 
nyugodnia, hogv többel mint a k\ó'a. 
nem kap, senki sem juthat előnyök
höz a mások rovására. A helyzet ma 
ugyanis az, hogy sokan már nem is 
sajnálják azt a pár pengőt, a mixel

egymás’ól va’ó távo’ sá rát fo’ylonosan 
változtatják, vagy pedig tölcsér ala
kúra lekeresed':, minek köve'keztében 
minden egyes ine ietnek más és más a 
távolsága az einittáló rétegtől.

Az erősilési tényező, tehát a hang
erő változtatása szemponíjából, bár- 
milyen gö b ■ k ua1 tedszlika megfelel, 
amely az a fenn!ebb leír! követelmé
nyek nck megfejel.

Van azonban a régi tipusi, nagyobb 
készülékeknek egy kellenefen tulaj
donságuk: az u. n keresztmo luláció. 
Keres/.tmodulációnak nevezzük azt a 
jelenséget, amikor égv s e'ekliv ké
szülékben a lielvi-, vagy egv közeli 
adó minden állomással egyidejűleg 
jelentkezik, de csak akkor, ha egy 
állomásra ráhangolunk, két állomás 
között nem.

Az exponenciális cső jelentőségét 
csak úgy ismerhetjük meg, ha is
merjük a keresztmoduláció keletke
zésének módját.

Az anódegvenirányitásinál i ídulunk 
ki. Az egvenirányilásnak ez a módja 
akkor jön létre, amiko* az e^fesziilt- 
ség kellő megválasztásával munka- 
ponlul a karakténVt’ka alsó könvökét 
választjuk. A könyökben ugyanis oly 
erős a görbület, hogv amíg az anódot 
ért rezgések egeik oldala a karok te
lis zlika meredek részére, másik oldala 
már a vízszintes részre esik. A rezgé
sek egyik oldalát lellát a cső fclerő- 
sili, a másikat pedig levágja.

\ normális csövek karakterisztikája 
elméletben egvenes vonal, a gyakorlat- 
han azonban az egvenesm mindig 
egyene'lenségek vannak, lía már most 
a rádiófrekvenciae ősi'ő cső karaklc- 
risóil-áiának oly ponlján dolgozunk, 
ahol kis görbület van, akkora rácsra ér
kezel! rezgések égvén irányitódnak.

I»l. eg\ liflmo'or leb’o’ kokba ke ülne, 
de azért nem csináltatják meg egye
dül, mert igv mások ingven bo'zí- 
julnának a zavarlalan véHliez. Ezzel 
az intézkedéssel az orvhallgato'■ is elő
kerül n/^c, me"t s*nki sem liinié b gv 
a másik ne fizessen, In ő fizet.

Ez nem egv adó féle valami, lía 
nem akarják az előfizetők egv bizo
nyos épületben úgy ne csinálják, de 
ha már csinálják, ugv járul jon min
denki hozzá!

A fele köllséget ebben az esetl en 
vállalnia kellene mindazok' ak. akik a 
rádióból valami hasznot húznak, v *g\ 
n zavart előidézik. Tehát a fele költ
séget viselné a Stúdió, a posta, a za
varógén tulajdonosa, a rádióipar és 
kereskedelem slb

Mii jeleni a/, egyenirányitás? Az 
alaprezgés elválasztása az általa ho
zott modulációtól. Az alaprezgés de- 
modulációja.

Az e’ső cső anó ká ama —  egyetVn 
hangoló kör nem sze’eklá'bal ja eléggé 
a külöubö'ő állomások közeli hullám
hosszú rezgéseit több állomás ki
sugárzásait viszi magával és adja át 
a követke ő V  ozal rá s e v ő '  ö én k, 
mely a további s eVcció! e1 végzi. lía 
inár most az e’ső cső az erős lielvi 
adó rezgéseit égvén fé n y i’ ja ennek 
anódáramában a l ehangol adóállo
más rád’ó bek ven i i-, valamint a b eh i 
adó hang frekvencia rezgései folvnak. 
E kél rezgésnem össze1 eve edik, vagy
is a lielvi a ló  á'moluhálja a távoli 
adó rezgéseit. Az igv á'm oiu’á’ t rez
géseket akárhány bango’ó1 ö ön visz- 
szük is ál a helyi adó modulációs rez
géseit nnm ludjuk többé le álaszlani 
róla.

Ez a jelenség nfnlen görb' knrak- 
ler's,,i ’ á u cső ö 1 töh’ é-kevés’xé o’ő- 
fordul csak a parabolikus karnhte- 
ris'tit á ’u cső*e1 né1 nem. Ennek kő- 
vetke,,é, en para’ o’i' us 1 a a1 t ‘risz'i- 
káiu csöveket ke’l ne éu'eni. mivel 
ennél a ke^enet’e í  Veres'tiro^u’ á ió 
nem fordulhat e’ő. Mégis a c-őte bni- 
kusok egyél) kiváló tulajdonságai 
miatt az exponenciális görbevon^lu 
csők rakte isz'i1 át vá’asz'ot ák, mivel 
ennél az átmodu’á'ás ugvan meg van, 
de ez o’vin kis mértékű, hogy füllel 
nem érezhelő.

Az ex"on mc'á’is cső tehál egyenle
tes, lor/itásmen'e e ő i'és-gvenm’és't 
enge 1 mer, e rvelüli cső me’y  alkal
mas automatikus fading ki^gven!!- 
tésre és emeT'it a ke •esztmodulá'dó 
kellemetlen jelenségét nem hozza 
létre. B. K.

7,. szabályozni, hogy
mindenki tűrni tartozik, hogy a zá
rain génre a fojt óh 'rendezést felsze
relhessék.

j .  Rendeletijén szabályozni, hagy 
a jövfihen csal: olyan r/én kerülhet
nek a forgalomba, melyók a rádiózást 
nem zavarják.

Ezek volnának az irányelvek,amely
re azután egy ankétot kellene össze
hívni és éppen ugv mint a oána vá
lasztáson, addig ki rv m ouj'd i /Ve'1 
mig eredményre nem jutottal; és a 
felszálló füst fogja jelezni, hogv 
végre nemcsak ígérik, hanem már 
inog is kezdik azl a munkát, melv a 
családok ezreinek újra kenyeret, a 
postának és a Stúdiónak célig  busás 
jövedelmet ad.
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GyarainN készülnek a jövő szezonra
Az 1032/33-as s/e/ón vége felé já 

runk. Most már megállanitjiik vég
érvényesen az elárt, illetőleg az el 
nem ért ere linónveket.

A folyó S'ezón forgalma, In csak 
a gyári rádiókés uPéke1 el vesszük t - 
kintelbe kh. az elmu11 évi fo n to m 
nak 500/0-ára tehető Ez a katasz^ó- 
fális csökkenés több okra ve elbelő 
vissza. Az okok közül legfon'o abb, 
mert sem sajá’ magunk, sem ádatni 
támogatás nem s>g’the' raita: a gaz
dasági válság kimé’yíi’é̂ e. A másik és 
már több Ízben meglárgvalt ok: n 
nagy adó ü e nb die’v vés'nek kö e’e- 
dése ós különösen a kö'ö íség ilv i á 
nyu memjes'tóse. M< lia máshonnan- 
nem, ide legalább a Postaki ̂ érleli ál
lomás vizsgálataiból tudjuk. liogv az 
uj adó üzembobelvezóse szakmánkban 
semmiféle zavart se n fog okozni, de 
a fogyasztók a lapok k ö z z e l nkapján 
azt hiszik, liogv ma nem érdemes 
vásá rolniok.

Az utolsó iiz’e ’év nemcsak nekünk, 
kereskedőknek. Innen a kés/ü’é 'gvá
raknak is nagy aes't • égé o1 oz t . Ibi 
egyik-másik gyá'* lakán n m is fi/e'ett 
rá az idei szezonra, de —  és e/t telies 
biztonsággal állíthatjuk e rvikük 
sem keresett. Enrek követke télien ke
reskedőink között a/ a liite r e jd t  el, 
hogv vezető gvárainknak elment a 
kedvük rádiókészíilékek é ilésé'ől. 
ISIi —  e híreszteléseknek nem n1-árván 
hitelt adni. a lem bet ékesebb he
lyekre —  gyáraink ve tetőbe/ fordul* 
tünk információért. Gváraink vezetői 
készségei adlak a Rád’ó és Villamos
ság szerkesztőjének felvi'á'ro-á'á-t és 
felhatalmazták nyilatkozataik nyilvá
nosságra hozatalával.

*

A Siemens konszern uj vezető’e 
Gross Oerhard igazgató ki jelen'ePe 
előttünk, bogv őt nem azért küldték 
Budapestre, bogv i't az íize net. mely

A u t ó  accum ulátorok  
A u t ó  villam os V-eren 

d ezések
' A u t ó  dinam ók, önin 

ditók és másrnesek
. . I O N

olv szépen indult ung eze’ő't két év
vel, megszüntesse, hanem hogv azt. 
harminc éves műszaki é< kereskedelmi 
tapasztalatait felhasználva, a hazai vi
szonyokhoz képest a tegszé'e ebbmel
lékben kifejlessze. Minden erejével 
azon lesz, hogy a speciális magyar 
viszonyoknak megfeVő készülékeket 
hozzon piacra és azokat ke esketlőink 
utján a fogyasztókhoz eljuthassa. Biz
tosítja bizományosait arról, liogv 
mindenben, ami tőle telik, segítsé
gükre lesz.

*

Wohl Hugó. a Magyar Wolfram 
igazgatója röviden és nagi önbizalmat 
eláruló módon nyilatkozott: »Orion 
egy fiatal, még mindig erő' fejlő 'es- 
hen lévő vállalat, rugalmas. >schlg- 
fertig«, mindig és mindeme kellő 
módon felkészül, nem hagyja ma
gát a rossz viszonyoktól legyűrni.

*
Leitnrr Nándor, a Standard igaz

gatója a következőket mondotta: 
»Meg vagyok győződve arról, liogv az 
idei szezon gyönge forgalma kivételes 
jelenség, gyáram hisz. abban, bogv az 
elkövetkezendő szezonban belföldön 
is lényegesen jobb eredményeket I n
gunk elérni és erre teljes erővel fel
készülünk.

*
Philips az idén egész uj eladási 

szisztémát vezetett 1>\ mondotta 
Schuk István, a Philips-Ya'ea fial d 
igazgatója mely annvira bevált, 
hogy enn^k alapján az elkövetkezendő 
szezonban nagyszabású kés/ü'ékpro
gram kifejlesztését határozta e\ K - 
szülékéit eddig még Magyirorszá on 
nem ismert teljesen u j re ids'e íi csö
vekkel látja el. Meg van győződve ar
ról, hogy a jövő év folyamán uj 
gyártmányaik elsőrangú minőségé- 
folytán ugyanolyan vezető s'e^ jet

accumuiator és gépüzem BUDAPE Tg|g,QnK.Ê g 0̂UT1?.

fog elfoglalni a rádiópiacon, mint 
azelőtt.

*
Telefonérdeklődésünkre N.’uh hl 

Kornél, a T eV ’ongvá • \e érigazga'ója 
bizlosilotl bennünket, hogs tel jes mér
tékben felkészülnek a jövő szezonra.

A  rád íó elő fizető k szám a.

Karlársaink részben saját tapaszta
lataik, rés/bvn közléseink a'a íján j 1 
tud ják, hogy a rádió vlo‘i e ők s*án a 
•az elmúlt év tavasza ótt csökken.

Örömmel regisztráljuk, liogv ezt a 
csökkenést nőve nb r liavá' a i némi 
emelkedés vá’lotta fe', mely fo'y'o 1 
erősödő tendenciát mirtilotl február 
i-ig.

Biztosra vesszük, ámbár hiteles ada
tok még nem állanak Tenderezé
sünkre, liogv az uj cső fogyasztási 
adó következtében a további e nelke- 
dés megszűnt, sőt uj visszaesésre van 
kilátásunk.

Az u'o’só négv hónap adata': 
^Előfizetők száma Emelkedés Bpesten Emelkedés 
nov. 1. 319.449 807 112.664 590
dec. 2. 320.095 646 112.901 237
ián. 1. 321.976 1881 113.360 359
febr. 1. 325.099 3113 114.653 1293

A január havi e ő'e j seb!) s/a» o il
lat minden valószínűség szeri íl a leg
újabb rendedet köve-kezűiénve, íue’y- 
nek érteméből a hó második fejében 
bejelentett uj előfizetők csak a kö
vetkező hónapban tartoznak eVV’i/e- 
tési dijat fizetni. A le?nagvobb for
galom der'ember havában volt: a be
mutatások é’tar'ot'ak 3 ; nanig, igy
a végleges üzletkötések és a b.Me'en- 
tések zöme decenh'r második fe’é e 
esett.

Ha a négv hónán adatait figye’em- 
11 el átnézzük, azt tluasf’a’juk lio-v 
a rádiózás vidékei igen lassan le :ed. 
A fői áros kb. 2?o.ooo háztar'á-á- 
liól t 14 653 rádióeJőfizelő, tehát 
több, mint 50%.

A fő'á*őst kivéve .az o szág  te ü’e- 
tén lakó kh. 1 9 ,millió < sa’ádbó1 csak 
210.446 tart üzeu'h'n rád óf, tehát a 
lakosság t 1 °h-«a. Min kimeneti a sza
porodás az eddigi e'őTz'tők S'áiriá- 
hoz arányit'a vidéken és Bu la esten 
közel egyenlő arányú. Vidékei a sza
porodás a november i-i létszámhoz 
viszonyítva 1.80/0, mig Buda; es'en 
17 % .

Vidéki kereskedőknek nagvohb agi
litást kellene kifejteniük.

magyar Norris moueh.
Fém- és bakelit tömegcikkek gyártását vállalja. — Nagy választék rádió és elektromos cikkekben

BU DA PEST, VI. Ó-UCCA 14. TELEFO N : 1 70 -
G yártja a  leg m o d ern eb b ü l fe ls z e r e lt  ü zem éb en  

a z  ö s s z e s  rád ióa lk aftrészek eft
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Több agilitást
I d e  vagyunk panasszal. Az üzlet 

nem megy, naphosszat lét e iüí ál'unk, 
eg.v lélek sem keres lel, még a rezsit 
sem tudjuk megkeresni.

Panaszkodunk és télle tül várjuk a 
'evőt, a megrende ő!. Pelig panasz
ból és 'árásból nem fogunk megélni. 
Iöbl) agilitást! Ha a vevő nem keres 
fel bennünket, keressük fel mi a ve
vőt. Ha a közönség nnn tudja mire 
van szüksége, mondjuk meg mi neki. 
Ha nincs szüksége semmire, ébresz
t ő k  lel a szükségérzetéi és azonnal 
lesz szüksége valamire.

A közönségnek nincs pénze . . . 
hiába van mag a szükségérzele, nem 
képes azt kielégíteni. Ez a megálla
p íts  mindig igaz volt. A nagyközön
ség szükségérzete mindig nagyobb, 
mint anyagi ereje annak kielégítésére. 
Ks ha gí igaz volt mindig, még in
kább igaz ma, ma a redukált fize
tések és a munkanélküliségek köze
pette. A közönség nem tudja összes 
szükségleteit kielégíteni, de egyeseket 
mégis kielégít, kielégít minden áron, 
mert kénytelen azokat kielégíteni. 
Csak az a kérdés, az élet fenn tartás 
eszközeit nem tekint e, melyik szük
ségérzet nagyobb.

A jó kereskelő, a/z ügves iparos 
igyekszik és sikerre! igyekszik kimu
tatni, hogy az ő áruja, az ő munkája 
fontosabb szükséglelet e’égit ki, mint 
egy másik. Nézzünk csík példákat.

Egy szálló petróleumlámpa vi'ágá
nál dolgozik, m ert. .. nincs pénze 
vezeték beszerelésére, pedig az óra- 
helyig a háztulajdonos már megcsi
náltatta a csatlakozást. Csík fel kelt 
világosítanunk, hogy a rossz vi’ági'ás 
mellett kevesebbet produkál, tönkre
teszi a szemeit, néhány év múlva mun
kaképtelen lesz. . .  és e’őforgja terem
teni azt a pénzt ami nincs.

Egy kereskelő rosszul világítja meg 
kirakatát, üzlethelyiségét, me t nincs 
pénze ... Bizonyítsuk csak be neki, 
hogy jobb világítás mellett jobban 
fog menni az üzlete. . .  Akkor lesz 
pénze.

Egv kis korcsma rosszul megy, bi
zony ilsük be, lvogv a jó rádió, a jó 
gramoron/en * fe’é’é ik’ti az üzletme
netet, lesz pen: rádióra és les: pénz 
gramofon lemezek re.

Lesz pénz, de honnan lesz. ha nincs. 
Senkisem tudja összes szükségletet 
kie’égileni, kénvle’e i  e/yiket másikat 
kie’égitétlenül hág'ni. azt a szükség
le tt  elégiti ki mindenki, amelyik erő
sebben jeYntkeik. Sokszor e'sőie idü 
szükségletet sem e’égit ki valaki, mert 
azt elnyomja egy erős *bhcn jelent
kező, de másodrendű szükséglet. Hány

dohányos embert ismerünk, aki in
káid) éhezik, de a dohány élvezetéről 
nem mond le.

\rra a kevés pénzre, amely egy-egy 
család rendelkezésére áll, nagyon so
kan reflektállak. Minden foglalko á-i 
ágnak \an vevőre, meg. e ide'ő e s ük- 
sége. Minden fogyasztó a rendelkezésre* 
álló pénzösszeget számtalan felé tudná 
felhasználni. Hány csa’ád tanakodik 
azon pl., hogy az asszonynak vegye
nek-e uj ruhát, vagy egv uj csillárt 
szereltessenek-e fel. A kereskedő 
ügyességén és ügyetlenségén múlik 
legtöbbször, hogy mily irányban tör
ténik a döntés.

Vz élet harc, és ebben a harcban 
azok maradnak felül, akik több ügyes
séget, öHetessóget, élelmességet, aka
raterőt tudnak fölmutatni.

Jön a fázisadó

Elkészüli a fázisadó előadói ter
vezete, melyet a Budajiesti Kereske
delmi és iparkamara hozzászólás cél
jából Egyesületünknek megkiildö t. \ 
tervezet megtárgyalása után Egyesüle
tünk ismételten ki fogja fejteni a 
fázisadótervezeí elleni kifogásait.

A fázisadót az eddigi szokásoknak 
megfelelően az egves vámlé'e’ek sze
rinti áruka!egóriák alapján óhajtják 
kivetni. A tervezet szerint: 
porcellán szigetelési anyagok fázis

adója, szerelés nélkül 7°b. 
ólommal burko't kábelek- és huzaloké 

3 % , más burkolattal io°o, 
rsillárok fémalkatrészeié 4 0o, 
elektroncsőnek- és izzólájnpák 1 70b, 
házicsengő és nagyothalló készülé

keké 70/0,
B< írgmanncsőé io°o, 
kapcsolótábla és elektromos szereié'i 

cikkeké 250 grainná! nagyobb súly
ban 3°b, 250 granulál kisebb : uly- 
ban 5 o/0,

akkumulátorok- és lemezeké 4°;b. 
gramofonok és gran 10 főiden iczek 

adója 70/0.
A megadott fázisadókulcsok a bel

földön előállítóit árukra vonatkoznak. 
A külföldről behozott áruk fázisadó
ját az elvámolásnál kell lefizetni, for
galmi adója 40'0-kal magasabb.

A fázisadó részletes ismer tété-ével 
a rendelet végleges szövegének meg
alkotása után foglalkozunk.

A  cen trá lék  szere lése i
A villanyszerelő iparnak régi pa

nasza, hogy az elkromos centrálék 
sokszor a tisztesség! len versenybe üt
köző módon is versenyt támasztanak a 
kisiparnak. Ez a régóta vajúdó ügy, 
úgy látszik, nyugvópontra jut igen 
rövid idő alatt.

A kereskedelemügyi minisztérium
ban most van előkészítés alatt egv oly 
irányú rendelet, mely a centrálékat 
eltiltja szerelési munkálatoktól, ki
véve azokat, amelyek az uj ipar tör
vény életbelépte előtt szerezték meg a 
' illanyszerelői iparigazolványI.

Mint értesülünk a reude’et ügyében 
az elvi döntés már megtörténi, amit 
bizonyít az is, hogy az esztergomi 
kartársak panaszára a minisztérium, 
mint harmadfokú iparhatóság a Hun
gária Villamossági rt.-l e’tiltotta a 
villanyszerelő munkálatok elvállalá
sától.

M orvái M iklós,
a Magyar W olfia n kereske leimi igaz
gatója több, mint tizenöt évi műkö
dése után megvált cégétől. Mint ér
tesülünk megválásának oka az, hogy 
önállósítani akarja magát.

Cm b’okkok 20—50.000-ig 
15000 V-ra vizsgálva 

4 pólusa hangszóró szer 
kezetek.

—' Többsarku átkapcsolok.
Santha TesíuereK, um. Uísy rnire-u 7

Telefon 37-3-94.

ROLLER Dronzcsillárgyár Telefon.
Budapest, ooödzi-u. 15. j .  31-3-37

1932. é v i uj m o d e llek . -  T ö m e g c ik k e k . — N ik k e lc z é s e k .  
B érm u n k a . H a szn á lt c s il lá r o k  á ta la k ítá s a , fe lú j ítá sa  az összes
galván színekben, ezüst, arany vagy bármely „Duco“ festékdiszitéssel.
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R Ravag csinál propagandái
l zlettelenség nálunk és üzlctlolen- 

ség a szomszéd Ausztriában. Mi ta
nácskozunk, odaát cselekszenek. A 
Rtnvag, hogy az osztrák közönségnek 
a nagyadó tói va’ó fée'mét eloszlassa, 
a Messepalaslban december lü-én igen 
isekély belépődíj mellet! propaganda 
kiállítási nyitott meg. A kiábi’ás ke
retében bemutatja a rádió fejlődéséi 
megszületésétől kezdőlő’eg egészen a 
bisambergi nagy a ló ino delijéig. A 
kiállítás egy hónapig marad nyitva.

\ kiállításon a Ravvag, az osztrák 
posta, a vvieni liizőrség, mely iá dió
val jól lel van szerelve, a rendőrség 
és a katonaság ve t részt. Kiállítottak 
még azok a gyárak, amelyek bármi
nemű an\agot szállítottak a bisam
bergi adóhoz. így a közönség kiállít 
látja a bisamhergi aló  teljes modell
jét, valamint a/ok egyes részeit termé
szetes nagyságban és azok gyártási fo
lyamatát.

\ Rawag kiállított i még a gyermek 
jáls/óórái alatt hallgatói á'td készí
tet mnnkákal, slaliszlikai adatokat, a 
jelenlegi és az épülő a lóáilomás meg
lévő. illelő’eg várható t Ve "ősségi gör
béit, áttekinthetően. oly mólon, hogy 
a közönség inegnynyta'á ára alkal
mas legyen. Wient a kiállított tér
kép három részre osztja. Az első rész
ben, mely a hismibergi adó közvetlen 
közeiéivé:i van (hat kin. a város szé
létől . külföldi vé'elre csak nagv. több 
fokozatú rád o  frekvenciáé ősi övei bí
ró, vagy szuper készülékkel lehetséges. 
A másik részben, mely a város zömét, 
beleértve a belvárost, foglalja magá
ban. már középnagvságn. jó' megépí
tett három-: légycsö vés készülékek i ' 
alíkalmasak lesznek külföldi vé'elre. 
Mig a harmadik rész, melynek kö
réi*1 a mai Rosmhüge’ körnvéke tar
tozik, a vételi viszonyok jobbak lesz
nek, mint amilyen ma. A kiállítás te
rűidén nap-nap után előadásokat ren
deznek. melyek keretében az uj adó
állomást és annak várható hatását is
mertetik.

Mint értesülünk a Rawagnak nagy 
sikere van a kiállítással. A kiál lilán

területe napról-nanra zsúfolva van és 
a közönség a kiállítás megnvi á*át kö
vető napokban már, a ka á sonyi vá
sárlást megelőzve megkezdte vásárlá
sait. V napilapok, m ivek, mint ná
lunk előzőleg rémhíreket te.jcszteltcik 
a nagyadóról, a kiállítás megnyitása 
után, az ott látottak alapján, meg
nyugtatják a közönséget és igyeke
zetük nem hiábavaló. A vvie ni közön
ség félelme a nagyadótól eloszlott, 
nini seriek bizonyt dán ágban, ismerik 
az elkövetkezendőket.

Hisszük, hogy a Stúdió okulva az 
osztrák példán, a nyár végén rende
zendő kiállításunkon hasonló módon 
részt fog venni és hisszük a magyar 
közönséget épen úgy s kerül meg
nyugtatnunk, mi it a Rawagnak s.ke
rült.

Az Edison accumulatorok
gyártása

A közeli na okban helve é »üz mbe 
a svéd Nife-gyár hudajiesti üzemét, 
melynek vezetője elnökünk, Márton 
IVd. kérésünkre Márton Pál elnök 
szívesen végig kalauzolt bennünket az 
uj gyárban. \ vas-nikkel akkumulá
torok gyártása teljesen elüt az ólom
akkumulátorokétól. Mig az ólomakku
mulátorokat az öntött ólomrácsokra 
kenik, addig a vas-nikkel akkumulá
torok pólusvá/ait vékonv vas, illetőleg 
nikkel szalagoktól ossz áüi'o't perfo
rált lemezek alkotják.

A gyáriás a', aktív masszát n agukba 
foglaló cca három cm széle; acél, 
illetőleg nikkel szakigok előállításá
val kezdődik. V szalagok egv vége
iden orsóról legombolyítva kél hen
ger közöli haladnak el, melyek azt 
perforálják. \ perforált szalag a hor
nyoló hengerek közé kerül, mely azt 
két művelet után vályú alakúra haj
lítja meg. közben elhalad a brikeltezö 
gép elöli, melv a lágy aktív masszát 
briketté összepréselve, a vályúba ada
golja, majd innen két henge” közölt 
elhaladva egv második hornyolt sza
laggal lefedik és az igv elkészített 
elekródát zári egységgé préselik össze. 
I. szalagokat egymás mellé helyezve

HuliamKapcsolú
Közép-hosszú hullámra, rádió 

és gyengeáramú célokra. 
Központi felerősítéssel, 

Kapacitása minimá
lis. :: Szállítható 

2—8 pólussal
Brill uezérKépuíseieteH.
V., B áth ory -u  5. T el. : 293  06

szükség szerint 5 8 szalagot egv
lappá préselik össze aszerint, amint 
nagyobb vagy kisebb kapacitású ak
kumulátorokat akarnak gyárt mi. \z 
ig\ kipréselt és megfelelően leszab- 
d dl e'eklró akat ke e'hc il es/.tik,mely 
már a kivetéseket is magán hordja.
V kész lemezekbe a >zigeiem rudak 

Ik1 fogadására a lemezek nagysága sze
rint egy-háiom vályút préselnek.

I. nehánv művelettel készen vannak 
az elektródák a sze désre. Az i lököz- 
hen el kés/.i lelt lémházakha helyezik 
megfelelő sóimban felváltva a pozitív 
és negatív lemezeket és az edényt be
forrasztják.

V kész akkumulátorok ezután éjien 
ugv, mint az ólomakkumulálorok, a 
formáló’ a ke ülnek, nie'yben többször 
feltöltik és kis ti v mielőtt forga'omha 
kerül.

\ teljesen modern felszerelésű gyár 
két hónap alatt oly mennyiséget ké- 
pes legyártani, mely Magyarország 
mai évi szükségletének teljesen meg
felel. így remélhető, hogy rövid időn 
belül exportálni is tudnak.

Megjelent az Eka 1933. évi 
rádió ár jegyzéke

\z előttünk fekvő árjegyzék ideig
lenes jellegű. Eka az időközben elő
állott árcsökkenések kö etk'v.t’Ikui uj, 
ideiglenes árjegyzéket adott ki, addig 
is, a mig a fázisadó életbe léj>. mely 
csaknem az összes rádiócikkek árait 
lényegesen befolyásolni fogja. A fá
zisadó életbelépte után természetesen 

M u j árjegyzék jelenik meg.
Pl \z árjegyzék át ekint’ie'ő mólon 

foglalja magában az összes rá liócik- 
kekri az Eká-tói megszokott körül te
kintése.]. Az árak bruttó árak, me- 
Ivekből az engedmény levonásba ke
rül. I jitás a készülék- c< n csőárjegy
zékben van, ahol az árak mellett fel 
van tüntetve a lerovandó adó is.

Újdonság

SÁTOR potenciometerek, teljesen uj 
konstrukció, védett Irakéi tházban, loga
ritmikus, vagy lineáris szabályozással, 
minden ellenállásban és terhelhetőségre, 

kapcsolóval és a nélkül.
Joh. Kremenetzky A. G. Wien, 

vezérképviselet
FUChS RObePt, oki. gmérn., Budapest, 

IV. Irányi-u, 13. Tel. 8 -  62 -  49.
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A fogyasztási adó forgalm i adója
Olvastam, kedves Szerkesztő ur, a

Kívánságaink (inni cikkel, inelv 
röviden összefoglalja azokat az érve
ket, ami a kincstár szempontjából in
dokolttá tennék az izzólámpa-adóren
delet visszavonását, vagy legalább is 
az enyhítését. De kérdem, kedves 
szerkesztő ur, muszáj nekünk annyira 
objektiveknek lennünk, hogy csak a 
kincstár fejét fájlaljuk. Szabadjon 
egyszer szubjektiveknek lennünk és 
beváltanunk, hogy nekünk e'sősorban 
a saját fejünk fáj.

Hogy csak az iz/ó'ámpa-adónál ma
radjunk és el ne kalandozzunk arra a 
a száz meg száz más dologra, amik 
fejfájásainkat előidézték: láttuk az 
eddigi adatokból, hogy az adó életbe
léptetésének első következménye a for
galom lecsökkentése, tehát magának 
az adóalapnak a lényeges ,'ecsökke- 
nése. De ez nemcsak azt je'enti, hogy 
a kincstár nem kapja meg azt a tibb- 
letel, amire számit, hanem azt is. 
hogy mi, kereskedők, sem érjük el 
azt a jövedelmet, amit sok viszontag
ság és nehézség árán eddig elértünk.

De menjünk még egy lépéssel to
vább cs lássuk meg azt is, hogy nem
csak a forgalomcsökkenésből c őál'oít 
jövedelemcsökkenés sújt bennünket. 
Van ennek a rendeletnek egy másik, 
ránk nézve igen szomorú hatása is.

Kimutattam a múltkor, hogy a 
kartellizzókon a kiskereskedő átlagos
haszna i2°/o. Ha a vételárat ioc-nak,
a hasznot ia  to-nak vesszük, akkor az
adórendelet életbelépte óla ig 
a kép:

;y alakul

vételár 100
átlagos adó 40
adó után forgalmi adó 1.2
beszerzési ár 141.2
ezzel szemben az eladási ár 112
adó 4°

összesen: 152
Az eddig is nagyon silány I 2", -OS

haszon lecsökkent 7.8"«-ra, ami

350/0-os csökkenésnek felel meg'.
I’ls hogy a kiskereskedő ezt a 35", - 

kal csökkent hasznot elérje, ahoz az 
szükséges, hogy az eddiginél

41.2°i«-kal többet invesztáljon
üzletébe. Van a kiskereskedőnek 4 1 
"..-kai löldi invesztálni valója? Nincs. 
A következmény: nem tud invesztálni, 
nem keres, nem tud a kölelezettsé- 
geinek eleget lenni.

De van ennek a rendeletnek egy 
másik kinövése is, amiről még nem 
esett szó. T. i. azáltal, hogy a fo
gyasztási adó összege illán a forgalmi

adót is meg kell fizetni, a következő 
helyzet adódik: 3"/u forgalmi adót 
fizet
először a gyár
másodszor a nagykereskedő 30/0 
harmadszor a kiskereskedő 30/0 

ez összesen g'\o
Ebből egyedül a gyár tud egyszer

3 l,..-ot áthárítani, a másik 6"> áthá- 
rithatatlan teher megoszlik a nagy- 
kereskedő és a kiskereskedő közölt, 
de a kincstár jövedelme további 90/0- 
kal emelkedik.

Szörnyű sóhaj tör fel az emberből, 
ha belemerül ebire a számtanba és 
arra gondol: hová fog ez vezetni? 
Nem látják azok, akik ezt csinálják, 
hogy egy szörnyű ingoványba kerget
nek és minél jobban kapálódzunk, 
annál jobban belemerülünk, ami vé
gül minket is, őket is egészen el fog 
nyelni? Kartársi üdvözlettel:

Fischer Hugó.

Nyílt levél
a Műegyetemi Rádió-Clubhoz

Kedves Barátaim!
Hazánkban a rádiótechnikai iparés 

kereskedelem elérte már azt a nivót, 
mely becsületére válnék bármely kö- 
zépeurópai államnak. Büszkén láthat
juk, hogy gyáraink messze Nyugatra 
is nagy tételeket exportálnak a ver
senyképes jó árukból.

Egyben azonban —  a rövidhullámú 
technikában —  lassúbb ez a haladás. 
De ez érthető is, mert hiszen nincs 
is hazai adó, amelyen az előtanulmá
nyokat lefolytathatná a nagy közön
ség-

A Műegyetemi Rádió Club áldoza
tos munkával megkezdte, de az őss.el 
abbahagyta a rends/eies a 'á okai, ai i 
igen jót lett a magyar rövidhullámú 
ügynek. Kérlek Benneteket, folytas
sátok rendszeres délelőtti adásaitokat, 
hogy a magyar kereskedő bemulat
hassa üzembiztosán az eladni szándé
kolt vevőkészülékei, ne legyen rá
utalva a bizonytalan és szeszélyesen 
jó külföldi DX. vételére.

A magyar rádió- és gramofoncégek 
legnagyobb készséggel adnak lemez- 
anyagot a kisérleli adásokhoz és an
nak idején, ha ennek az áldozatos, 
úttörő munkának gyümölcsei megér
nek, a magyar rádiókercskedő nem 
lesz hálátlan a Műegyetemi Rádió 
Club ezen fáradozásáért.

Kéréseimet nagyrabersiilt figyelme
tekbe ajánlva, maradok klublársi üd
vözlettel Zelenka László

MAROSI PÁL
B u d a p e s t ,  V ., Z o l tá n - u 6 .

Telefon : 1 4 7 - 7 2 .

B a k e l i t
s z e r e lé s i  a n y a g o k  n e t t ó á r a i

nagyobb uételnéi árengedmény.
Dugó villás lapos - .1 6

, , peremes -.2 5
, * kétrészes - .4 2
„ „ 2 leág. T. - .3 9
„ .  3 „ T. - .4 3
„ „ 3 „ T. masszív —.62

Konnektor alj, barna b. n. - .3 0
„ „ fehér b. n. -  .50
» • siily. barna o belső 1.34
„ „ „ fehér o „ 1.54
„ „ „ barna n , 1.40
„ „ „ fehér □ „ 1.60

Kapcsoló forgócs. barna - .8 0
.. .  „ siily. 0 , 1.34
» » n n ^ n 1.40
„ „ fehér -:9 8
„ „ „ siily. 0 n 1.54
» n n n ^ n 1.60
.  tumbler barna 1 .-
„ „ „ süly. □ „ 1.40
• „ feliér 1.15
» » ,  süly. 0 . 1.80

Kétáramkörü és alternatív kivitelért
10°/o felárat számítok.

Foglalat k.-nélk. -.4 8
„ fali egyenes k.-nélk. -.5 8
„ „ ferde k.-nélk. -.6 4
„ menyezetre csinos kiv. 1 3J
„ 2 leágazással (ventilátor) -.8 5

Ernyötartó zárt kiv. 60 %  0 - .4 0
„ foglalatra 60 GS —.40
„ „ 80 «%. 0 - .4 8

Körtekapcsoló barna és szines -.4 7
„ fehér —.54

Függő konnektor lapos —.29
* „ peremes - .2 3

Vasaló érintkező 2-es rugós - 5 3
ff ff 2-es hüvelyes - .5 6
.  , l-es rugós - .2 8

Csengöreduktor 110 V-ra 2.50
„ , 220 V-ra 2.70
„ bejárati nyomó -.75
„ kapu nyomó 60 "% 0 1.65
„ fali nyomó süly. barna 0 belső 1.34
. . . . fehér 0 „ 1.54
„ „ barna a „ 1 40
,  . fehér □ „ 1.60
» „ rózsa „ barna 0 » - .7 4
. . . » fehér 0 „ - .9 4
„ „ „ ,  barna □ „ - .8 0
„ „ „ „ fehér 0 . 1.—

Antenna kikapcsoló -.4 5
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Gvamofonszemíe
Több tugtársunk felszólítására je

len számunkból Gráfor.szemlét nyi
tunk', m elymk hereiében foglalkozni 
kirónunk' a gr anofonkcredelem a l
tnál is kérdéseivel ugyanolyan széfem
ben, mint azt eddig is a: elektromos 
és a rádió kereskedelem kérdéseivel 
tettük.

i Magyar Gramofi jik eresk'edők Or
si ágos Egyesülete elnökségével történt 
mcgállapodásunl' értelmében a jövő
ben az Egy sülét összes tagjainál, l :- 
púnkat díjmentesen megküldjük■ . Kér
jük ni oh' sóinkat kísérjék figyelem
mel lapunkat, amennyiben kívánsá
gai!,' vannak velünk szemben —  tu
dassák velünk a:okat. Szeri, esztősé- 
giink a lapot olyan szellemben óhajtja 
tovább vezetni, mint azt az érdekelik  
kíván j<Si.

Gramofonműsorok a Stúdióból

Egy Fővárosi délutáni lap megtá
madta a/, elmúlt napokban a gramo- 
Inngyárakat, inán. hogy eirybangu 
leme/müsort küldenek be a Stúdióba.

Xizsgáljuk meg, hogy e támadás 
igazságos volt-e. V lemezeket a gra
mofongyárak küldik be és azokat a 
műsor szempontjál>ól a xme'anáo li-  
i ál ja felül. \ mennyiben tehát a gra- 
mofong\árak és ve'érképvise!e!ek hi
básak — éjen olyan hibás u Stúdió 
zenetanáig is, mely lulajdonkéjien 
Felelős a műsorért.

De vizsgáljuk ineg a műsor kérdé
sét a vezérképviseletek szempontjából, 
itt nem kell tekintetlel 'ennünk a ha
zai gyárakra, mivel azoknak lennészc- 
sen tel jes rejterloárjuk raktáron van. 
Amennyiben a vezérképviselet változa
tos műsort akar a Stúdióba küldeni, 
igen gyakran kényte'en külön erre a 
célra olyan lemezeket is behozatni, 
amelyeket különben nem tart kelendő
nek és így nem ó ají rak á 0:1 tarlai i. 
Nagyon jól ismerjük a leme á-akal, 
igy tudjuk, minden vezérképviselet 
nagyon alaposan álgo idolja lemez ren
deléseit.

\ vezérképviseletnek tehát külön 
költségei vannak a Stúdióban tartott 
graino''unhang*e s íné kel 1 ap< solat- 
ban. De milyen ellens/olgálta’á 't kap 
érte? A Siudió a lemezeket nem veszi 
meg, használati dijat ért* nem fizet. 
Ellen szolgál tatás csupán az a remény, 
hogy a fogyasztó közönség meghall
gatván a lemezt, talán keresni is

fogja. A vezérképviseletnek tehát más 
szempontja a gramofonmüsor össze
állításánál nem lehel mint u kö
zönség vásárlási kelvét felébreszteni. 
\z a vezérképviselet állítja jól össze 

lemezmüsorát, melyn -k lemezeit a kö
zönség a Stúdióban történt lejátszás 
után keresi.

Más szem [ióntól, hacsak saját ká
rára nem akar dolgozni a vezérképvi
selet, nem vehet tekintetbe.

Megállapodtak a gramofon
vezérképviseletek és gyárak 
a Stúdióval.

V Stúdió és a llis Masler’s \oiee- 
Columbia között támadt di ff  erem iák 
miatt hosszabb ideig II. M. V. és Co
lumbia !eme/ekel a S udió nem közve
tített.

Az időközben felvett tárgyalások 
végre eredményre vezetlek, e hóban 
már több Ízben volt alkalmunk ismé
telten hallgatni a Stúdión keresztül a 
konszern lemezeit. A megállapodás lé
nyege az, hogy maximálták a Stúdió
ban közvetítésre kerülő lemezek adás 
idejét; a lemezeket beküldő cég nevét 
nem, hanem csak a gyártó céget ne
vezik meg; amennyiben egy márkából 
egymás után több lemezt közvetítenek, 
akkor csak minden ötödik lemez után 
ismétlik meg a lemezmárkát, ameny- 
ny ibon pedig a márkák változnak, úgy 
minden egyes lemez elölt bemondják 
a márkát.

E me; álla] o:lás értelmében a s ofá- 
sos Kózsavölgyi gramofonhangverse
nyek megszűnnek.

Hogyan készül a 
gramofonlemez

A garmo fon lemezek gyártását is
mertetni akartuk olvasóinkkal e vég
ből látogatást tettünk Székely Pál 
mérnök Szabadság-téri üzemében, ahol 
a Kristály, Mercur és \\ uba lemezeket 
gyártják. Székely mérnök kalauzolt 
végig bennünket a legapróbb részle
tekig ismertetve a leme/gyárlás mai 
legmodernebb módszeréi.

Az eredeti felvételokiől ga’vanop’as- 
likai utón, a sokszorosítás céljára mat
ricákat készítenek, mely egy 50 60
tonna nyomásra berendezett hidrauli
kus présl>e kerül. A préslie a le
mez mindkét oldalát egyszerre kipré
selendő egyszerre két matricát he
lyeznek, melyek alatt, illetőleg fölött 
egy csőrendszer van elhelyezve. E < sö
rein Iszer célja az, hogy a préseiét* 
alatt forró vizet vezetve rajta keresz

tül, a masszát melegen tartsa, majd a 
préselés megtörténte után hideg viz. 
árammal még a présben lehűtse, ne
hogy a hiilés alatt alakját megváltoz
tat hassa.

A nyers lemezt előme'egilik, kb. 
100 C° hőmérsékletre, a lemez ek
kor egészen lágy. E lágy lemezt a 
matricák közé helyezve a préspofákat 
25 cm-es lemezek készítése esetén 50 
tonna nyomással összepréselik, majd 
pár másodperc után kihűtve kiemelik 
a kész lemezt. Utómunkálat csupán a 
lemezek széleinek lecslszo’ása.

A J M  9 I S M W É l "
m e g je le n t i

A legmodernebb bevált Kapcsolások.
Ezt é s  k ék , 16 oldalas ftrjegy- 
zékpótlásom at, k é r je  m in
den v i s z o n t e l a d ó  sa ját  

érdek ében .
Saját gyártmányú fadobozokban újabb 
kitűnő typusokat hoztam forgalomba!
R OTAND 4p. Aranyhangszórószerkezet, 

a tökéletes hangszórómegoldás!
Roftand hangfrekv. trafó osztott

csévével nagyszerű erősítést ad 1.96 
Roftand M obil detektor auto

mata, excenter rendszerrel, 
hatalmas hangú 1.30

Roftand S ta b il ízléses, kitűnő 
félfix detektor —.78

Roftand S u p erlor  pasztilla alakú, 
vagy finom szemcsés la kristály, 
tűvel —.45

Rexftalift válogatott minőségű 
francia varázskristály tűvel, célt. 
dobozban —.55

Ulftra eredeti kűltöldi kristály, 
ízléses celluloid dobozban —.40

B on eredeti francia kristály celo
fán zacskóban —.11

Roftand szilit huzalvéges normál 
P  —.3 2 ; ugyanaz nagy terhe
lésre —.60

Orion 2X800 cm. la légforgó, 
kiegyenlitós P  9 .0 0 ; ugyanaz 
8X800 cm. norm. tengellyel 12.50 

Standard 3X800 cm. légtorgó 
kiegyenlitós, d o bskálával, 
b elei á llo m á sn ev ek k el 19.20 

ROTAND hálózati trafók és fojtók, 
ROTAND mikrofaradok és cm. blokkok, 
RO TAND hullámkapcsolók,
ROTAND huzalellenállások stb. stb.
R O T A N D  a lkatrész , m inő

ségáru , o lc só  áron  ! !

ROTTER LORÁRD
Népviseleti cikkek rahtara 

vili. Rákúczí-ut 73. szín i.
T e le lő n : 3 5 -8 -2 2 .
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Lemez újdonságok
E rovatban állandóan foglalkozni 

kívánunk uj lemezek kritikai ismerte
tésével. Ezek az ismertetések a mii- 
vészi szempontok mellett a kereske
delem szempontjait is tekintetbe foci
juk venni. Nekünk más célunk nem 
lehet, mint tájékoztatni azt a keres
kedőt, akinek még nem volt módjá
ban az uj lemezt meghallgatni, annak 
olhelyezhelési lehetőségeiről. Termé
szetesen első néhány számunkban, 
kellő tapasztalat hiányában nem fo
gunk teljes mértékben megfelelni, de 
érzünk magunkban oh erőt és szak
tudást, amely megengedi nekünk azt 
a reményt, hogy igen tisztelt olva
sóink igényeit ebben az irányban is 
teljes megelégedésükre ki fogja elé
gíteni.

\ lemezek kritikáját felkérésünkre 
Pintér Alire zongoraművésznő Írja.

Dénes Testv. rt. VI, Teréz-krt 26:

POEYDOR-LEMEZEK.

24.982. IIoiv arc you? (Toxtrolt.) 
Jack Nyílon zenekara. A gyorsan nép
szerűvé lett szám a világhírű zenekar 
előadásában: igazán nem szorul dicsé
retre. A felvétel is kitünően sikerüli, 
a legnagyobb kelendőségre számíthat. 
(Angol ének.)

Masguerade. (Angol valcer.) Jack 
Nyitón zenekara. Hangulatos tánc
zene, szórakoztató muzsikának is meg
felel. (Angol ének.)

25.031. Komin' ins Marchenland. 
(Valcer.) Hja Livschakoff lánczene
kara. Hangulatos, nem halásvadászó 
tánc- és szórakoztató lemez, lírikus, 
finom hanga 'erdőssel. (Német >zö\eg.)i

Ilona. (Tangó.) Paul (íodwin lánc
zenekara. Tánclemez, kellemes ének- 
szólóval. Vonósba ngszerek dominál
ják a számot. Ritmikáikig a célnak 
—  a táncnak —  teljesen meglelek). 
(Német szöveg.)

17.001. Die Berge? Die sind meinc 
llcinuit. (Valcer.) Hja Livschakoff 
tánczenekara. Jellegzetes osztrák nép
zene, tiroli hanguíatkép. Lendületes, 
hangszerelése változatos, ötletes. Nyu- 
gatmagyarországon és azok közölt, 
akik ezt a zsánert szeretik a maga 
neméhen való értéke folytán sikerre 
számiihat. (Német szöveg.)

Die Dór f  másik. (Valcer.) Erwin 
llarlung és kórus Paul (íodwin zene

karával. Stilizált népmulatság egv 
osztrák laluban, vidám, rendkivül 
lemperamenlnmos, magával 1 agadó

lleuriger -hangulat. A lemez másik 
oldaláról írottak erre is érvényesek.
Német szöveg.)

24.988. Se/lön isi so cin Ringel- 
spiel. 1 boxlrott.) Poivdor jazz-zene- 
kar. Kedves, naiv hangulatú Práter
jeiénél, tetszetős harangjátékkal, kup- 
leszerü szöveggel. Igen hatásos, fül
bemászó melódia. (Német szöveg.)

Wien bleibt Wien. 1 Paso-doble.) 
Paul (íodwin lánczenekara. Tipikus

wianer valcer, amilyent ugyan már 
sokat hallhattunk, <b* mégis mindig 
szívesen újra felfigyelünk rá. Német 
szöveg.)

17.014. Wenn die Sonne schluf n 
goid. Tjidlaby o f IIIe leaves.) iSlow- 
fox.) Paul (íodwin lánczenekara. \z 
ismert és méltán igen népszerű szám
nak ebben az előadásában az ének 
dominál, emellett azonban még a 
láncritmus is teljes mértékben érvé
nyesül. V felvétel kitünően sikerült, a 
legfinomabb nüanszokal is kihozz 1 
Mindenkinek ajánlható. Német szö
veg.)

D11 schawarzer Zigeuner. (Tangó.) 
Paul (íodwin tánczenekara. Cigányo- 
san előadott motívummal indul s ez
zel a refrénben újra találkozunk 
most már tangó ritmusban. A szám 
ezáltal érdekes zamatot kap. (Német 
szöveg.)

90.182. Dos Modellen mis dem gol- 
denen Westen. (A nyugit leánya.)

Lasset sie glauben. Puccini. Elő
adja: Julius Patzak. Ez az ária al
kalmat ad a kiváló és gyorsan nép
szerűvé lett német tenorista kitűnő 
kvalitásainak érvényre juttatására. A 
berlini Staatsoper zenekara jé) híréhez 
méltóan oldja meg a kíséretet. V fel
vétel nemcsak a programmszám meg
választása, hanem lemeztechnikai 
szempontból is kitünően sikerült.

La bohémé. (.1 bohémek.) »\\ie 
eiskalt ist dies Hándchen . Puccini. 
Az előbb mondottakon kívül közis

mertsége és népszerűsége révén nagy 
sikerre számíthat.

24.817. They \U Start Whistling
Ilory . 1 Die Spalzeu pfcifen’s von 

den Dáchern . (Eoxtrott.) Jack 11 \ I- 
lon lánczenekara. Pattogó ritmus, el
sőrangú előadás. Hangszerelése rend
kívül ötletes, füttyszó, ének. saxofon 
és más fuvóshangszerek váltakozva 
hozzák a témát. Jó tánclemez; sikerre 
számíthat. Angol szöveg.)

Iloppy-Ou Lucky You (Mit dir 
kain das (Hűek) (Eoxtrott . Jack Nyi
tón lánczenekara.

A darab inkább ritmusra van építve, 
mint melódiára, ezért elsősorban tánc- 
lemeznek alkalmas. Az előadás, igen 
jó. ( Angol szöveg.)

25.011. I na Purtiva Logrima. Ro- 
manzc aus dér Oper Eliser d’Amo- 
re . Donizetti. Énekli Julius Patzak.

\ kiváló lirai-tenor melegen szár
nyaló hangja szépen érvényesül eb
ben a műben. Finoman, nem külső 
hatásokra törekvőén oldja meg fel
adatát, ami a románc intenciójának 
legjobban megfelel. Inkább zeileér
tüknek ajánlom.

I.i Danzo. Rossini. Énekli Julius 
x Patzak. Muzikálisan, kitűnő énektech- 
& ni kával előadott mii, amely azonban 

szintén főleg zeneértők számára el
vezetés.

FütőíechniHai üzem
F ű tő te s te k  ra jz  sze r in t  i s : vasaló, 
főző, resó, kályha, elektroorvosi, labo
ratóriumi stb. célokra. Kívánt hőfok és 

feszültség megadandó.

WACHTEL EMIL
B udapest, II., Corvin-tér 6.

T elefo n  57 7 —75.

J a v ítá so k ért e lk ü ld ö k !

Postai kettős
bejelentőlapok postai szétküldés
sel so darabunkén: t pengő.

Bemutató piros cédulák
A bemutatási dija 48 órára 3 pengő, 
minden további 24 órára 2 pengő
stb. felírással 100 darabonként

30 fillér.
Az ellenérték postabéiyegekben 

küldendő be az irodába.

Wattó rádió
Budapest

VIII. N ép szin h áz-u . 21.

Dynamikus hangszórók, permanens dynamikus, hálózati transz
formátorok, fojtó tekercsek, villanygramofonok egyen- és 
váltóáramra, huzal ellenállások a legolcsóbben beszerezhetők.



12 H A D I Ö ÉS V I L L A MO S S Á G _______________1933 március 10

Brunswick lem ez: &.

V 9.251. Lőve, Jun l'utriy I hitig! 
Liebc isi a!‘| sonderbar.) l ox-trot.)

Duv Lombnrdo and Mis Kovái Cana- 
dians.

Lüklelö ritmusú fox-trol, jól elő
adót! műről szövegű refrénnel. Tánc- 
lei ne/nek naivon megfelel.

I <> > Ilány Tears. Waruin so viele 
Iránén?) Őlleles, groteszk. meglepően 
lonlidalos hangszerelést! lypikus an
gol ja// a legjavából. Szép a/ ének
szó lő is. Vngol szöveg.)

V 9 .3 1 7 . Glmrlie Two-Step. Weim 
dér (diarlie Tvvo-step lan/l. Érdekes 
'<». al Irio, jóizíi humoros előadás bán, 
zenekar kísérel lel. Vngol szöveg.)

Ohl Jazoo. The Koswell Si>ler**.
Vz előbb mondottak érvényesek erre 

a lemezre is. V vocal triót gitár kisé- 
ret festi alá.

9.258. Lullaby O f The Leaves. 
I.nric Vladriguera és zenekara. Az 
előadás a megszokottnál gvorsabb 
tempójú.

Hangszerelése változatos. Az egxes 
hangszerek és a vocal chorus meg- 
lej»elésszerii felcsillanása könnved hu
mort ad a darabnak. A legjobb angol 
lánclemezek közé la Mozik. (Angol 
szöveg.)

Good-by Blues. <Lebl vvold ihr Sor-

gen.) Enric Madriguera és zenekara. 
Jellegzetes serieuse angol jazz. jo 
előadásban. Tánc és szórakoztató le
meznek egyaránt alkalmas, t Vngol 
szöveg.)

Székely Pál, V. Szabadság-tér 15:

Kristály lemezek.
5.531. Ibe DoiTnmsik. Költ W al

tér zenekara. Falusi hangulalkép, li iss. 
vidám, speciális osztrák népzene. S>ep 
hangú énekes szólaltatja meg a reI- 
rénl. il gvanezen a lemezen: honim 
auf die Schaukel, Imise keringő a 
Liliomból. Épj en olyan kedve*, mint 
az előbbi. 1 Némel szöveg.)

I )n bisl iti meincm L ’ben dieerste 
Sensalion. 1 lángéi.) 1000 U rl ’ 
fjehe. 1 I .ingé).) I .’o idja ()s<*ar Jo isi 
és zenekara. Néniéi izii lángok, fino
man előadva. Tánclemeznek elég jó.

19.408. Nem lehel azt parancsolni 
senkinek. Dal. Dr. Sándor Szenes. 
V közismeri magyar műdal l,amisin 
Lajos, a kiváló fiatal operaénekes 
magával ragadó előadásában. Nem 
csak azok számára ajánlható, akik a 
magyar dalokat kedvelik, hanem mű
vészi szempontból i> érieket jelent.

8: ép vagv, gyönyörű cagy Magyar- 
ors:ág. Dal. \ ince Kulinyi. Énekli 
l.aurisin Lajos. Ez a mél Ián népszeni, 
hangulatos darab elsőrangú előadóra

talált Lmrisinban, aki nemcsak a da
rab minden értékéi hozza ki maradék
talanul, hanem zsenialitásával a régi 
magvar időkbe visszavált korszerűsé
géi is érzékeltetni tudja.

4.079 84. 8ay ll I s i i  S o . < Lov
im!.) Jáls/a Jack Payne és zene
kara.

\ zenekar játék 1 békénkén! inkább 
s/inlien, mini rilmushan ellaposodik. 
Mini lánclemez jól megállja a helyéi.

Vngol szöveg.)
Lőre is l'h ■ Street est T hitig. * Fo\- 

Irol.) Finom, lassúbb tempójú fox- 
Irol, jéi éneks/őlóval. amil a zenekar 
diszkréten lesi alá. V jazz hangszerek 
majdnem mindegyikével külön is ta
lálkozunk. V darab csendes, bensősé
ges hangulatot t remi. 1 Vngol szöveg.)

Kiadja :
A Rádió-Villamossági Kereskedők és 

Kisiparosok Országos Egyesülete. 
Felelős szerkesztő és kiadó : Bíró Károly

Breuer Hugó
textil bakelit anyagok

„Ganz“ g y á r tm á n y ú

pa  b it
csen gő  red u k to rok

Bp., Uil. Hernad-u. 30. Tel. 35-2-97

v
kristálytiszta hangját egy készülék 
sem múlja felül.

Megelégedett vevőt
csak tiszta hangú készülékek eladásával 
szerezhet.

a r e k o r d
és a

D I A D A L

6VARTJA SIEMENS & HALSKE R. T. maevARORSZAei RVRRR
Budapest, VI., N agym ező-ucca 4. szám .

Neuwald Illés Utódai könyvnyomda, Budapest, Ollöi-ut 4 8 .
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