
Felhívás a Kartársakhoz.
Választmányunk határozataképpen nyomatékosan felkérjük 

kartársainkat:
1. tartózkodjanak minden olyan cselekedettől, mely mások 

érdekeit sérti,
2. sem hirdetéseikben, sem nyomtatványaikon, de még 

élőszóval se használjanak olyan kitételeket, melyek teljes 
egészükben nem felelnek meg a valóságnak. Különösen akkor 
ne, ha ez a kijelentés az eladandó árura, a konkurenciára, 
vagy annak árujára vonatkozik,

3. márkás cikkek árait az előállító gyár előirásai szerint 
szigorúan tartsák be,

4. amennyiben a konkurencia, fennt körülírt és igy a 
tisztességtelen versenybe ütköző cselekedetei tudomására jut
nak, haladéktalanul tegyenek jelentést Egyesületünk vezető
ségének, hogy azok megtorlása iránt megtehesse a kellő 
lépéseket,

5. a választmány azoknak a kartársaknak az eljárását, 
akik haszonszerzési célzattal, szakmai sérelem megtorlása 
címen, egyesek ellen tisztességtelen verseny pert indítottak, a 
leghatározottabban elitélte. Ennek következtében tisztesség
telen verseny cimen pereket csak abban az esetben indítsanak 
közvetlenül, ha a sérelem nem a szakmát egyetemlegesen, 
hanem személyükben érte, de ez esetben is kérjék ki előző
leg az Egyesület vezetőségének véleményét.

Az elnökség.
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Jk |U | n  A  1% am erik a i rendszerű  több- 
Nl I I I  I I H  U  szőrös forgóknál d rá g á b 
ba t k ap h a t, de jobbat nem . 2-es, 3-as, 4-es 
forgók 'l%U tolerenciával egybehangolva, trimmerekkel, |  
luxus kivitelben. Homloktarcsa, átvilágitós árnyék- 

mutatóval, precis, masszív kivitelben.
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Prosperitás
(By) Prosperitás —  divatos jelszó, Ez a divatot* 

jelszó az élet lehetőségét, a boldogulást jelenti. \/ élet
lehetőséget jelenti a kereskedő és a gyárra nézve egyaránt. 
Prosjierity boldogulás. Talán nem fedi ioo°/o-kal az 
amerikai-angol fogalmat, de közel áll hozzá.

Egyik üzletév lezárult, a másik küszöbén állunk. 
Vizsgáljuk meg, mitől függ prosperitásunk az 1933 34-os 
szezonban, mit tettünk annak érdekében, mint egyén és 
mint közület. V vizsgálat alapján állapíthatjuk meg a 
további tennivalókat.

\ kereskedő boldogulásának alapja —■ a kereskedői 
haszon. A kereskedői haszon összetevői 1 az üzleti forga
lom, az eléri haszon kulcs és az üzleti rezsi.

\ forgalmat növelnünk kell addig a halárig, mig 
ennek érdekében nem vagyunk kénytelenek a haszon- 
kulcsot csökkenteni. Yminl a forgalom növelése a haszon- 
kulcs csökkenése révén érhető el, a legritkább esetbe i o* 
akkor is csak átmenetileg vezet a nettó haszon emelésé
hez. Mielőtt tehát a forgalom emelésének módjain gon
dolkozni kezdenénk, gondoskodnunk kell a haszonkulcs 
esetleges emeléséről, de legalább is az eddig elvezeti! 
ha szónk u les biztosi Iá sá ró I.

\z még nem haszonkulcs, amit sikerült a gyárnál 
rabatt alakjában kiverekednünk. \ rabatt csak akkor 
válik haszon kulccsá, ha tényleg azon az á *o 1 tudjuk ér
tékesíteni az árut, amelyből a rabattot kaptuk. \ haszon- 
kulcs magassága tehát a bevásárláson kívül a konkunvn- 
ria nyomásától is függ. Hiába határozzuk e\ hogy: Kn 
inkább nem adok el, semmint haszon nelkiil adjak. E11 
nem elégszem meg azzal, ha a rezsimet megkeresem én 
is élni akarok. Ha a konkurreiicia olcsóbban kalkulál, 
a fogyasztó hozzá megy vásárolni. Es hiába térünk á<i 
más cikkek forsziro/ásara. meri minden cikkné es min
den szakmában egyforma a helyzet.

\ haszonkulo biztosítása csakis közös megegye/es 
alapján vihető keresztül es ekkor is csakis márkás cikkek 
eselébtMi lehel tartós. Egyénileg eredményt e’érni nem 
tudunk. itt tehát a közületitek, a szakmai egyesület
nek kell közbelépnie. \/ Egyesületnek mindent e' kell 
követnie, hogy a tagjai állal elért rabatt tényleg haszon- 
kulccsá váljék.

Egyesületünk július 1 i-iki ülésére megírniuk a rádió- 
kész iilékg vara kai, hogy barátság >s beszélgete^ek alapjan 
azokat a feltételekéi megbeszélhessük. melyek a jövő 
szezonban prosperitásunkat emelni fogják.

Ezen az ülésünkön az Oriont Dózsa Ferenc, Philipset 
Kelen Madár mérnök. Siemenst Bertalan Pál mérnök es 
a Standardot Szilárd József és \irava János mérnök kép
viselték a Telefongyár egy sajnálatos félreértés következ
tében nem volt jelen).

Ezen az ülésen, ámbár a rádiókereskedelem csaknem 
minden bajáról szó esett, mégis minden a haszonkulcs biz
tosítására vezethető vissza. És tekintettel arra, hogy ebben 
az ügyben a gyárak és Egyesületünk között teljes egyet
értés uralkodik, biztosra vehető, miszerint az 1933 34. 
éiwdbnn —  legalább is a rádiókészülékeknél élért 
rabatt egyúttal az elért haszonkulccsal is egyenlő.

\ gvárak képviselőivel lörtént megállapodásunk értel
mében a. gyárak a szállítási szerződéseikbe hajlandók be
venni egy olyan idevonatkozó pontot, melyet Egyesületünk 
vezetősége kíván. \ készülékgyárak tehát az. árak betartá
sára vonatkozó kívánságainkat teljesítik, igy remélhető, 
miszerint találunk olyan rendszabályokat, melyek képesek 
minden kereskedői a gvárak állal előirt urak betartásara 
kén vszeri leni.

*

Nincs többé gondja anódtelepekre 
Forgalomba került a 

negyszogietes celládból Készült

super radíú paladal
nagy teljesítményű anűdteiep

K érjen árajánlatot!

P Á L A  E L E M G Y Á R  R . - T  
B U D A P E S T ,  V .  V Á C I - U T  6 6 .



R Á D I Ó  ÉS V I L L A MO S S Á G 1933 julius hó

\mennyiben a készülékek előirt bruttó árai a tényle
ges eladási árakkal azonosak, a rabatt haszon kulcsnak te
kinthető. -Nem akarunk itt az Egyesület vezetőségének ha
tározata elé vágni, igy e kérdés megoldásának módozatai
val nem foglalkozunk.

Egyesületünk e megállapodással a haszonkulcsot biz
tossá telte, nem vagyunk többé kitéve annak a veszélynek, 
hogy az általunk kiengedett vevő a szomszédban olcsób
ban vásárolhat. Ily körülmények között a forgalom emel
kedésével még a notórius árrontónál is feltétlenül 
haszonnövekedésnek kell előállani. 1 ■ gyancsak az em
líteti ülésen történt megállapodással birjuk a gyárak Ígé
retét. miszerint a közvetlen kiszolgálásokat a lehető mini
mumra szorítják és még ez esetben is a kiszolgált lél kö
zelében üzlettel bíró egyik kereskedőnek 8 -1o°/o jutalé
kot írnak jóvá. Ugyancsak mcgállajKxltimk arra nézve 
is. hogy amennyiben valamelyik gyári tisztviselő a 
gyártól tisztviselői áron kapott készülékéi bármily mó
dón értékesíteni megkísérelné, a legszigorúbban lógnak 
eljárni, egyes gyárak azonnali elbocsátással torol
jak meg.

Egyesületünk tehát mindent megtett a haszonkulcs 
biztosítása és a prosperitás alátámasztása végeik

f orgalom emelése céljából el kell hárítani azokat az

akadályokat, melyek a forgalmat mérséklik. Sajnos, a 
legnagyobb akadályt a pénztelenséget elhárítani 
nincs módunkban. Testületileg ma mást nem tehetünk, 
mint minden olyan eszközt megragadni, mely alkalmas a 
közönség vásárló kedvének tokozására.

barátságos eszmecserék alkalmával több ízben volt 
módunkban a Stúdió vezetőségével egyes mii sorszámokra 
vonatkozó kívánságainkat közölni, melyek csaknem ki- 
\é!el nélkül meghallgatásra talállak. Ezek, valamint a 
közel jövőben kívánságunkra a műsorba iktatott helyszíni 
közvetítések, ha nem is változtatják meg az üzletmenetei, 
mégis némi nyomot hagynak a közönségben. Ezek az apró 
kis hatások összegeként jön meg a közönség vásárlókedve.. 
Egy másik nem lebecsülendő eredményünk az, hogy sike
rűit a vezető gyárakkal egy szeptember közepén rende
zendő rádiókiáililásban megegyezni. Tervbcveltük a ki
állítással kapcsolatban egy kirakajtverseny megrendezését, 
mely a közönség érdeklődéséi a rádió felé van hivatva 
terelni.

Hogy a karlársak mit tettek az egyéni prosperitásuk 
érdekében, azt vizsgálja meg kiki maga. 11a úgy látja, 
hogy mindent elkövetett a saját üzleti forgalmának eme
lésére és ugyanakkor üzleti rezsijének csökkentésére, ak
kor nyugodtan nézhet a jövő szezon elé, —- vagyont gyűj
teni ugyan nem fog, de megélni igen.

o Konstruktőr proőiemdi
Foh tatás.)

Irta

Vizsgáljuk most már másik rend
szerünket. Azt fogjuk látni, hogy ez 
inkább megfelel a jó készülékké1 
szemben támasztott ki\ánságoknak. 
Milyen legyen tehát a jó szuperkészü
lék, hogy a fenti követelményeknek 
megfeleljen? Föltétlenül elötélszürő- 
körös legyen, hogy pseudoinlerferen- 
cióis zavarok ne jöhessenek létre: a 
rezgőkörök egy tengelyen fussanak; 
a középfrekvencia úgy legyen meg
választva, hogy rövidhullámon is 
kellő erősítéssel bírjon, mert rövid
hullámú vételnél az első csövet nem 
használjuk és igy csak a közéj)Irek- 
vencia erősítésére számíthatunk; a kö
zépfrekvencia megfelelő sávszélességre 
legyen lehangolva.

Miért kell előtétszürőkör? Mint már 
említettük, a pseudointerferenciás za
varok kiküszöbölésére. Kitérünk e he
lyen a pseudointerferenciás zavarok 
ismertetésére, bár nem uj dolog, ami
ről beszélni fogunk, de azok szá
mára, a kik ismerik, esetleg más meg
világításban adjuk a dolgot. A pseu- 
doinlerferenciás zavarok a szuper-elv
ből vezethetők le. Pl. ha Budapestet 
akarjuk venni s miperkészülékkel, ak
kor Hudajiest rezgéseit egy olyan rez
géssel j)árasiljuk, hogy a két rezgés

különbsége annak a rezgésnek felel
jen meg, melyre a középfrekvencia 
le van hangolva. Ibinek elérésére két
féle rezgésszám is alkalmas. Budapest 
kiloeiklusszáma 545; legyen közép- 
frekvenciánk 100 kilociklusra lehan
golva. Hu 545 kilociklushoz egy 645 
kilociklusu rezgést keverünk, úgy 
^645 545 joo) megkapjuk a 100
kilociklus differenciát. Azonban 
ugyanezt a differenciát kapjuk, ha a 
bejövő hullámhoz 445 kilociklusrez- 
gést ke\erünk, mert 545 445 100
kilo ciklus eredményhez jutunk. Egy
szerűen kifejezve e/ azt jelenti, hogy 
ha oszcillátorköröm Budapestre van 
lehangolva (545 kilociklus), modula- 
torköröm ugyancsak erre, akkor e'.ö- 
tétszürökör nélkül Beromünster frek
venciája (645 kilociklus) keveredve az 
oszcillátorrezgésekkel, szintén kiadja 
a középfrekvencia rezgésszámát és igy 
ez is hallható lesz. Mivel azonban a 
modulátorkor nem Beromünster frek
venciájára, hanem Budai testére van 
lehangolva, Beromünster rezgése lé
nyegesen gyengébben hallható, de éj»- 
peai elég ahhoz, hogy a kél rezgés 
inlerferálódva egymással, heves IÜ- 
tvülésl okozzon. Ez a pseudointer- 
ferenciás jelenség.

Amint az elöbbiekl)öl kitűnik, csak

tikkor nem lesz interferencia, I 
beromünster rezgései* vagy egyál laa g y -
iában nem, vagy olyan gyengén jut
nak a demodulatorhoz, hogy ezen 
impulzusok annak érzékenysége alatt 
maradnak. Ezt elérjük azáltal, hogy 
a modulátor kört annyira szelektívvé 
tesszük, hogy csak a venni kívánt 
frekvenciák jutnak a demodulatorhoz. 
Ezt a vélt szolgálja az előtétszürőkör. 
Az előtélszürőkörhöz nem feltétlenül 
szükséges csövei is kapcsolnunk, azon
ban, hogy a távolabbi kisteljesítmé
nyű adók is kellő hangerösséggel jö j
jenek, ajánlatos mégis csövet is hasz
nálni. I la j>edig ide Yariable Mu csö
vet leszünk, úgy annak ismert elő
nyeit is élvezhetjük.

Az előtétrezgokört, valamint ennek 
csatolását a modulátorkörhöz úgy vá
lasztjuk meg, hogy lehetőleg mind
két kör szelekli\ maradjon. Ezen 
problémánál nem kell arra töreked
nünk, hogy az első csövet kihasznál
juk, mert a középfrekvencia kellő 
erősítést nyújt a legtávolabbi állomá
sok vételére is. Az első csőnél már 
az antennacsatolást is lazára vesszük 
1 induktív csatolásnál 5 7 menetel,
kap.niliv csatolásnál 10 15 cm-t).
Zárókörös csatolás nem ajánlatos, 
mert a kör szelektivitását rontja és 
ezért alkalmazunk itt is, mini az 
a n len narsa tolásnál, ki> értékű induk-

Egyenaramu
KeszuieheK-
hez MLWM$$~LILMPUT 80 Ohmos

ellenálláson
Kaphatón
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liv, vagy a könnyebben megoldható 
kapaeiliv csatolást. K a [Miit i v csato
lás megoldása azért könnyebb, mert 
Imlíámátkapcsolás esetén nincs szük
ség külön kapcsolókarra.

Az oscillátorkör méretezésénél löl- 
nterül az a kórdós, hogy a venni ki- 
\ánt állomásokai milyen frekvenciá
val keverjük, kise»!>!>el vagy nagyob
bal, mert az előbbi példa tanulsága, 
szerint a venni kívánt állomás kelj 
oszcillátorállásnál is bejöhet. A válasz 
egvszeni: V | Misii adóhoz közel fel
tétlenül nagyobb frekvenciájú segéd- 
rezgést használ junk. Ennek oka a kö- 
volkező: \z előbb emliletl példában 
a segédrezgési 445 kilociklusbuii ál
lapítottuk meg. Ha ezt a segédrez
gési használjuk és nem a nagyobbat 
1545 kilociklus), akkor Rudapest I. 
a középhullámú skálán kétszer fog 
bejönni: rendes helyén és Beromün- 
ler körül. Hogyan lehetséges ez, hi
szen előtétszürőkört alkalmaztunk? 
I'eleltül álljon ilt a következő: A 
helyi adó térintenzitása 40 -50 km.- 
nyi körzetben még annyira erős, hogy 
azt egy clőtélszürőkör még nem tudja 
tökéletesen kiszűrni, vagy esetleg a 
modulátorkor árnyékolatlan rövid ve
zetékei veszik fel. Ebből következik, 
bogv az összes tekercseket ajánla
tos árnyékolni, mert előfordulhat, 
vhogy a modulátorlekcrcs az antenna
körtől függetlenül külön feli eszi azok
nak a tíikörállomásoknak rezgéseit, 
inelvek pseudointerferenciát okoznak. 
\ begerjedés veszedelme is árnyéko

lást kivan.
I gv az előtétszürőkört, modulátor

kor!, valamint az oszcillátorkört egy 
tengelyre kulcsolhatjuk, azonban gon
doskodni kell arról, hogy az egyes 
rezgőkörök minden ponton ki legye
nek egyenlítve. V kiegyenlítés a két 
első körnél semmi nehézségbe nem 
ütközik, mert a kél rezgőkör teker
cseit egyformára készíthetjük. A fel
adat egytengelyes megoldásnál ott 
mutatkozik, hogy az oszcillátorkor 
forgójának kapacitása csak annyi le- 
gven, hogy o és be forgatott állás
nál a segédrezgések és a venni kívánt 
rezgések különbsége mindkét esetben 
kiadja a középfrekvencia rezgésszá
mát. Ezt a legegv szeriibben úgy ér
jük el, hogy az oszcillátor forgó
jával megfelelően megválasztott blok- 
kondenzátort kapcsolunk sorba. Ezen 
sori>akötölt blokknak nagysága min
dig a középfrekvencia rezgésszámától 
függ. Más értékű blokk kell azonban

a közép- és más a hosszúhullámok vé- 
b diez. Lehet a problémát sorbakap- 
csolt blokk nélkül is elintézni, és 
pedig úgy, hogy az egyen tengelyre 
szerelt forgók közül a kél első kör 
forgója egyforma lehel, azonban az 
oszcillátorkor forgója (a közös ten
gelyre szerelt harmadik forgó) olyan 
alakú és kapacitású legyen, hogy az 
egész skálán a kél körrel parallel 
fusson. Ezen elrendezés előnye, hogy 
jól megszerkesztett oszcillátor forgó 
esetén az oszcillátorkor minden egyes 
pontja tökéletesen ki van egyenlítve 
az előző körökkel. Nagy hátránya 
azonban ennek a megoldásnak, hogy 
bosszubullámu vételhez másik oszcil
látor forgó kell, vagyis egy tengelyre 
4 forgót kell szerelnünk. A sorba- 
kapcsolt blokkokkal elért kiegyenlí
tés még azon hátrányát is számba- 
véve, hogy csak a skála elején és 
végén tökéletes a kiegyenlítés, a skála 
egyéb részein azonban 4 -6 kiloriklu- 
sos differenciák lépnek fel —  még 
mindig előnyösebb a külön oszcil
látorforgó alkalmazásánál, mert az 
előbb emlile’t kis különbségeket úgy 
hangerőben, mint szelektivitásban a 
jól méretezett középfrekvencia kom
penzálni tudja.

\z oszcillátor és modulátorkor egy 
másik fontos kérdése, hogy külön 
oszcillátor-modulátor csöveket, vagy 
keverőcsöveket alkalmazzunk? Tagad
hatatlan, hogy külön oszcillátor-mo
dulátor cső alkalmazása előnyösebb 
mint a keverőcső. T. i. ebien az 
esetben az az előny jelentkezik, hogy 
a bejövő rezgések már a modulátor
körben megfelelő erősítést kapnak, 
amit modulálorcsőnek árnyékoltrácsu 
csövet véve még fokozhatunk is. Ezen 
elrendezés hátránya, hogy anyagi 
szem fontból okvetlenül a keverőcsö
ves elrendezés mögött van, mert ke- 
verőcső alkalmazásával egy csövet meg 
tudunk takarítani, ami a mai agyon- 
adózolt világban nem megvetendő. A 
hullámkapcsoló is bővül oszcillátor- 
modulátor alkalmazásával, ami me
gint az egv szerűség rovására megy.

A keverőcső hátrányai viszont: ki
sebb érzékenység és az u. n. húzó
hatás . Ez azt jelenti, hogy a mo
dulátorkor hangolásával az aránylag 
nagv rácska|>acitáso|k következtében 
az oszcillátorkört is elhangoljuk. Ez 
különösen rövid hullámú vételnél hat 
zavarólag.

Készülékünk következő tárgyalásra 
kerülő fokozata a középfrekvencia 
fokozat. Milyen frekvenciára, illetve 
hullámhosszra legven lehangolva a 
középfrekvencia? Ismét kél követei
mén vt kell kielégítenünk. Az egyik 
az, hogy a középfrekvencia nagyerö-

RÁDIÓDOBOZOK elsőrendű kivitel
ben és olcsó árban minden méretben 
és típusban állandóan raktáron. 2+ 1-es 
pengő 3-tól stb. ATLASZ rádióüzem 
Almássy-tér 13. Telefon: 411—97.

sitésl adjon, a másik, hogy peeudoin- 
lerferenciás zavarok ne jöhessenek 
léire.

\z. első követelmény kielégítésére, 
vagyis a jó erősítéshez nagy hullám
hosszú — kis kilo iklusszámu közép
frekvencia kell, mert ezzel tudjuk leg
jobban megközelíteni az árnyékol t- 
rácsu cső belső ellenállásai. A jó erő
sítés különösen a rövidhullámú vétel 
szempontjából fontos* mert mint em- 
Iileltük ilyenkor előcsövünket kiik- 
laljuk. T. i. rövid hullámú vételnél 
az előcsö használata körülményes és 
különben sem vezet nagy eredmény
hez.

A második, a pseudointerferenciás 
zavarokat kizáró feltétel viszont ki» 
hullámhosszú =  nagy kilo; iklusszámu 
közéi)frekvenciával érhető el. A tü
körállomások igy távolabb kerülnek 
egymás lói.

Ezek után középfrekvenciánk hul
lámhosszának, illetve frekvenciájának 
megválasztásánál az arany középutat 
választjuk. A mai véled viszonyok 
mellett legjobban bevált a 110— 13Ó 
kilo iklusra lehangolt kö .ép fnk en- 
cia. Ezen adatok melleit a pseudoin
terferenciás zavarok jól kiküszöbölhe
tők és az erősítés is megfelelő mér
tékű lesz. A jó árnyékolás itt is fon
tos. Lehetőleg nagy vörösréz serle
geket használunk és tekercseink t vas
tagabb huzalból, cca. 0.15 0.2 I m i i 

vel készítjük és az összehangolás
hoz egészen ki> értékű 5° 80
kondenzátorokat használunk.

Milyen antennái használjunk ilyen 
készülékhez? Mivel itt a szelektivi.ás 
már nem az antennán, hanem a band- 
l>ass szűrőn múlik, sokkal alkalma
sabb a jó hosszú antenna, mely a le
vezetésekkel együtt 30 40 m. is le
het. Rövid hullámoknál különösen jó 
szolgálatot tesz a hosszú antenna, 
azonkívül a helyi zavarok pedig 
sokkal gyengébben észlelhetők, mert 
az adóállomások által kelteti leszült- 
ségingadozások sokkal nagyobbak.

Megjegyezni kívánjuk, hogy a rö
vidhullámú vétel ellen elég gyakran 
hallhatunk kifogásokat. Elismerjük, 
hogy a hangolás rövid hullámon nem 
oly könnyű, mint középhullámon, 
azonban korántsem olyan nehéz, hogy 
azt egy kis gyakorlattal el ne tuda 
bárki sajátítani.

FROITZHEim és 
RIIDERT. Berlin
huzaltekercselőgépek kaphatók :

MAROSI PÁL, ZOltan-U. 6. 
TELEFON:  1 4 7 - 7 2 .
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& i ! & 3 < g s i á $  c i  s z a b a d b a n  Irta : W i l h e i m  G u s z t á v ,  főmérnök

(M \ legtöbb ember <.\kó| izei ősé
ben a vilá ilási évad liefejezte egvbe. 
esik a hosszabb in a i  napok belkö- 
szön lével. \z akviiciós le vékony.* ég 
ellanyhul és uj erőt gyűjt az öozel 
meginduló munkára.

1/ az önkén!es szüln i azonban nem 
indokolt, mart a világítási herendizé
sek tervezésével és szerelésévé.! fog
lalkozó szakembernek a m ár is bo 
alkalmat nyújt a munkára. \ nyári 
kerthelyiségek egyik fő vonzóereje a

ezek külső beszövése idővel szembánló 
foszlányokban lóg le a vezetékről és 
ezért helyettük időálló poronif ve
zetékeket alkalmazzunk. \ lámpáim
nak. akar gömbök, kockák, hengerek, 
vagv hasábok legyenek azok, ne ho
mályos. vagy lejiivegekbül, hanem va
lódi opáltieet/ebhöl készüljenek, mert 
kizárólag opáliiveg alkalmazása lé
vőn érhetünk el kellemes, enyhe, szórt 
megvilágítást. Vz egyes áramkörök 
biztosítására az elavult mignon-hizlo-

helység belső pazarl’énvü szórt meg
világítását.

\ 2. sz. ábrán szálloda letöterrnszá- 
inl; megvilágítását láthatjuk. Oszlo
pokon álló opálhengerekből áll ez a 
megv ilágilás, amely oszlopokba a 
hozzávezelés földalatti kábelekben 
történik. Illegális helyen más megol
dásról nem is lehet szó. mert a kife- 
szitett huzalok teljesen lerontanák az 
esztétikai hatást.

\ égül a 3. sz. ábra káré/tázi forrasz

1. ábra. 3. ábra.

világítás. Ha ebből a szempontból 
vizsgáljuk a budapesti nyári helyisé
geket. ugv rengeteg rossz és kezdetle
ges berendezésre bukkanunk. V kert 
lelett át fesz itelt huzal, arra felfüg
gesztve néhány lapo- bádogernvö és 
benne egy vakító, áttetsző üvegii izzó
lámpa és elkészült a nyári világítás . 
Ennyire azonban nem szabad lebe
csülni a közönséget. \ jó v ilágilás 
iránti igények napról-napra fokozód
nak és aki csak egyszer járt korszerű 
világiiá'sa 1 felszerelt nyári kerlhelyi- 
ségben. az már nem szívesen ül he a 
vakító izzólámpák szemrontó fény- 
körébe.

Ebben a m egá! la pi fásbem sok mun
kaalkalom rejlik. .Még pedig kész- 
pénzüzlel . mert nyári vendéglővel 
csak készpénzre dolgozik az óvatos 
üzletember. ízléses, olcsó szerelvé
nyekre van szükség, amelyekkel szi- 
vesen pótoltatja az élelmes tulajdo
nos az elavult világítótesteket, külö
nösen akkor, ha reménye van arra, 
hogy a korszerű világítás újabb ven
dégeket vonz üzletébe.

Milyenek legyenek ezek a világító
testeit?

Elsősorban időállónk. Eső, nedves
ség, szélvihar ne rongálhassa meg 
őket. Sárgaréz foglalatok helyeit vö
rösréz foglalatok a helyénvalók, hoz
zá vezetés gyanánt nem megfelelők a 
szabványos G. í-es vezetékek, mert

silók helyett önműködő kis aatonm- 
hikat szereljünk. Ez utóbbi rendsza
bállyal sok kellemetlenségtől óvjuk 
meg magunkat, mert elkerülhetjük a 
biztosíték alkalmazásával együttjáró 
kényszerű üzemszüneteket. \ rövid
zárlattal együtt járó sötétség >ok pén

esli felvétele, houtiirvilágilás lineslri- 
rsövekkel és kombinált helyi és tér
világítás hármas opálhengerekkel. \z 
ilyen opálburáknál a világítás kellő 
erősségére és egyenlő fényességére 
kell ügyelni. Nagyon rontja a világí
tási hatást, ha a három henger vala-

zébe kerül a fizelőpincémek, a pót- 
világításul szolgáló gyertyák fénve 
mellett pedig nem szívesen vigad 
a városi magyar. \z önműködő kis 
automata a rövidzárlat okának ki
küszöbölése után. kézmozdulattal 
azonnal bekapcsolható és a világítás 
újból működik.

Lássunk már most képben néhány 
példát a szabadtéri világításra.

\z. 1. sz. ábra é l1 lm is: ’rárnsifó há
zikói, vagy jó magyarsággal Imi iéi 
ábrázol, amelynek tetején kivilágított 
mézesüveg forog. \ tetőn álló neon- 
hetük. az opáliiveg gömbökből álló 
girland harmonikusan egészítik ki a

2. ábra.

melyikében égéstartaniának vége felé 
közeledő izzólámpa van és egy henger 
a három közül sötctebb, mint a má
sik kellő.

\ iiágitásterhnikusok és villamszere- 
lök részére a nyár sem je'enli a kény
szerű tétlenség időszakát, mert »■ / vi
lágítás a s:abadbm« hálás és még 
eléggé ki nem aknázott terület. Majd 
ha Budapesten és a vidék minden 
számottevő városában a 11 vári kert- 
helyiségek világítása nyugati színvo
nalra emelkedett, akkor majd mi is 
pihenőre fordíthatjuk a nyarat. Ad
dig azonban még sok nyarat kell 
munkában e 1 tő I te n 1 i 11 k.
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P an aszok  a ceniválék  e l le n .
N y íreg y h á z i V illa m o ssá g i r í., m in i k o n k u rren s .

Évekkel ezelőtt, amikor még a \il- 
lumossági szakma nagy fejlődés elölt 
állolt, amikor még a szakma iparo
sait és kereskedőit nem gyötörte a 
napi megélhetés gondja már ak
kor is nagy visszatetszést szült az a 
sajnálatos tény, hogy egyes területe
ket, állítólag a fejlődés érdeké
ben, nagy tőkeerős vállalatok, köz
üzemek kizárólagos üzletkörükbe so
roztak úgy, hogy ott kisiparos, vagy 
szakmai kereskedő megélhetési lehe
tőséget nem talált. Ma már a fejlődés 
megindult, az állítólagos ok tehát 
megszűnt. Ma azonban már ezek a 
hatalmas vállalatok az elért gazdasági 
előnyökről lemondani nem hajlandók 
és a most beállott gazdasági helyzet 
közepette a kisiparnak és a kiskeres
kedelemnek oly nagy konkurenciát 
csinálnak, hogy az a gyilkos iramot 
nem bírván —  a biztos pusztulásnak 
néz elébe.

Ezek közé a vállalatok közé tarto
zik a Trust egyik érdekeltsége: a 
Nyíregyházi \ illamossági rt.. in l\  
Nyíregyháza városával kötött szerző
déséből folyó előnyöket kihasználva, 
az utóbbi időben .Nyíregyházán és a 
Trust érdekeltségi körébe t irtózó t - 
rü’eteken a ki*ipari és a kereskedel
met tevékenységében annyira meggá
tolja, hogy azok megélhetése a kér
déses helyeken lehetetlenné vált.

Hiába való minden törekvésünk! 
(gyűléseink, beadványaink tömegé
nek gydkorlati értéke a semmivel 
egyenlő. Teljesen magunkra hagyva 
tanácstalanul állunk. Lbben a gigászi 
küzdelemben nincs, aki mellénk áll
jon. aki szószólóink ig y m . Senki 
sincs, aki a közel félezer tagú elek
tromos kereskedő és iparos, adófi
zető polgár érd kében valamit is 
tenne. Senki sincs, aki a hatóságoknál 
közbe járna ezeknek a kisegziszten- 
cIáknak megmentése érdekében.

A gazdasági helyzet, az emberek 
gazdasági cs politikai felfogása meg
változott, csak a Nyíregyházi Villa
mossági rt.-nek, a villamszerelőipart 
guzsbakölö szerződése maradt meg 
változatlanul. Pedig ez a szerződés 
sem szent és sérthetetlen. V Nyíregy
házi Villamossági rt. szerződésében 
biztosított monopóliuma az áramter
melésre vonatkozik. A telepnek nincs

kizárólagossági joga sem szekunder 
szerelésre, sem elektromos készülékek 
eladására. 1 telep ahelyett, hogy más 
válUdalok mintájára a szekurid r sze
relést a helyi kisiparosokra hízná, 
ügynököket tart, ezehlrd bejáratja a 
várost, minden munkát megszerez 
magáinak. Könnyen szerezhet meg, 
mikor hatalmas tőkével módja van 
huszonnégy, sőt még több hónapi 
részletfizetésre végezni el a szerelési 
munkálatokat. \ városnak kötelessége 
lenne ennek a vállalatnak, a helybeli 
kisipar és kereskedelem rovására ki- 
szélcsedell, munkakörét eredeti hiva
tásának megfelelő keretek közé szo
rítani.

Nagyon szomorú ez az állapot, pe
dig biztosan és kézzelfoghatóan bebi
zonyítható és megállapítható, hogy 
ez a közcélt szolgáló vállalat önző 
anyagi érdekéinél.• elötérbetolása mel
lett az adófizető iparosság és keres
kedelem teljes mérlékb n megbénul. 
Ne arra törekedjék a Nyíregyházi Vil
lamossági rt., hogy saját szakmájá
ban dolgozó iparosság működését 
megakadályozza, hanem inkább egyes 
elavult primer vezetékeit cserélje ki, 
nehogy azok a polgárság éleiét veszé
lyezlessék.

Vegyék tudomásul az illetékes té
nyezők. hogy Nyíregyházi Villamos- 
sági rt. Trust üzletvitelében a mai 
szomorú kenyérharc közepette —  >e- 
szedelmes önzést látunk, heiendezé't 
felül\ izsgáló ténykedésükben pedig 
elfogultság állapítható meg. —  Mert 
mégis különös és nem engedhető meg, 
hogy a Nyíregyházi \ illamossági rt. 
Trust instá Nációt szereljen és ugyan 
akkor konkurens kisiparosok munká
ját kizárólagossággal felülvzisgál a.*

Szívesen lálnók a N'yÍ!egyházi Vil- 
mossági rt.-t konkurenseink között, 
ha az is velünk egyenlő fegyverekkel

* Információnk szerint az esetlegesen 
sérelmes felülvizsgálati határozat Nyir
egyháza város mérnöki hivatalához meg
fellebbezhető. A  szerkesztő.

FERROSTELLA
RÁblÓ ÉS VILLAMOSSÁGI CIKKEKET 

GYÁRTJA: BOROS GYULA 
ÚJPEST, VÖRÖSMAfVTÍ U.4S. 

K É R JE N  KATALÓGUST.

küzd, de akkor mondjon le monopó
liumáról, mely velünk szemben nagy 
helyzeti előnyt biztosit számára.

Nagy László. Nyiregyháza.

M n y a g v iz s g á ía io k
Magyar Kir. Technológiai és \nyag- 

\izsgáló intézet,
Budapest, \ III., József-körut 6.

1933- sz.
Szakvélemény.

Megbízó: I I,KE Elektro-Kádió \e- 
zérképviselelek Brill E.), Kudapesl, 
\.. Káthory-u. 5.

Megbízás kelte: 1933. június 27. 
Megbízás tárgya: Egy darab egyidejű

leg átadott 6 250 Élbe 3000 jelű 
süllyeszthető, négyszögletes, bakelit 
fedőlappal ellátott tunibler pilla
nat) kapcsoló vizsgálata abból a 
szempontból, hogy 6 Amper terhe
lést elbir-e.
\ kapcsolón 110 Voltos egyen

áramú hálózatból 6 Mnpére erősségű 
áramot bocsájtottunk keresztül oh- 
mikus terhelés közbeiktatásával és 
egyidejűleg megmértük a kapcsoló fe- 
lüíetck'eu az érintkezési felületek át
meneti ellenállása következtében fel
lépő fesziillségesést. V kapcsolót meg
terhelt állapotban 10-szer ki- és be
kapcsoltuk és azt találtuk, hogy ez a 
feszültségesés egy-egy érintkezési fe
lületen 26.5 42.3 millivolt közöli
ingadozik a többször megismételt bé
ka pcsolási á{lapotokban.

\ mérés után a kapcsolót 1 órán 
keresztül 6 Ampérrel megterhelve tar
tottuk és ezen idő alatt az érintkező 
felületekre helyezeti viaszgolyócskák 
változatlanok maradtak, jeléül annak 
hogy a felületek lényegesebben nem 
melegedtek fel.

I élemény.
Fenti kísérletek eredményéből meg

állapítható, hogy a bemutatott kap
csoló a 6 Vmpéres terhelési a kísér
let alkalmával kifogástalanul bírta. 

Budapest. 1933- j ' llius hó 4. 
Igazgató helyeit:

Mezei Bertalan s. k.,
miniszteri tanácsos.

\z elektrotechnikai osztály vezetője: 
Kusaila 1’éler s. k., 

oki. gépészmérnök.

D ynam óh u zalb an
L itzék b en

leg o lcsó b b
marost Pál. zoltan-u. 6. Tel.: 147-72.

magyar norris müven.
Fém- és baKelit tömegcihkek gyártását vállalja. —

B U D A P E ST , VI. Ó-UCCA 14. TELEFO N : 1 7 0 - 3 5 .
G yártja  a  le g m o d e r n e b b ü l f e ls z e r e lt  ü zem éb en  

a z  ö s s z e s  r á d ió a lk a tr é s z e k e t

Nagy választék ráció és elektromos cikkekben.
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Tagnévsorunk
B u d a p esti k örzet.

Béta rádiólub.. 1., Verpeléti-ut 4. 
Broadcasting rádiólab., I., Ábel Jenő-u. 5. 
Délivasut rádió, I.. Krisztina-körut 99. 
Grünbaum Imre, I., Gyóri-ut 14.
Halmos Aladár, I., Horthy Miklós ul 46. 
Kemén> Károly. I., Kruspér-u. 5— 7. 
Kovács Dezső, I., Csörsz-u. 3.
Kris/iina rádió. 1.. Krisztina-körut 141. 
László Vilmos, I., Verpeléti-ut 4.
Márvány rádió, I.. Márvány-utca 27. 
Nánav Elemér, I., Krisztina-körut 127. 
Tóth István, I.. Greguss-u. 8.

Bihari Sándor, II.. Széli Kálmán tér 4. 
Búzás Gyula, II.. Margit-körut 32.
Nemes Gyula, II., Margit-körut 58.
Roich Sándor, II., Kelety K. u. tt 
1 ’llmann Béla, II., Margit-körut 7. 
VVachtel Emil, II., Corvin-tér 6.

Gellert Ernő, III.. Tavasz-u. 13.
Kellner Zs. Sándor. III.. Lajos-u. 4.

Bojác* István, IV., Prohászka O. u. 4. 
Ghmura László. IV.. Frcncick tere 2. 
Euclis Róbert, IV., Irányi-u. 13.
(Galambos Jenő, I \ ., Apponyi-tér 1.
Gróf Miklós. I\.. Ko*»uth Lajosu. 5. 
Hegedűs Oszkár, IV., Hajó u. 8.
Káldor Emil, IV., Eskü-ut 2.
Koncert r.-t., \ ’áci-u. 23.
Loebenstein L.. IV., Egyetem u. 3. 
Márton Pál, IV., Kossuth Lajos-u. 4. 
Rádióbörze, IV., Királyi Pál-u. 20. 
Rádiónova, IV., Váci-u. 27.
Rózsavölgyi és Tsa, 1 \ ., Szervita-tér 5.

Bodnár Jenő, V., Vilmos császár-ut 60. 
Brill László, V.. Báthory-u. 5.
Elektron, V.. Váci-ut 170 c.
Elkán és Győry, V.. Váci-ut 6.
Favorit, V.. Korall-u. 27.
Fodor Lajos, V.. Bálvány-u. 20.
Gereben Béla, V.. Vilmos császár ul 62. 
Holstein Zsigmond, V., Bálvány-u. 1. 
Kádelburger Ernő, V., Lipót-körut 5. 
Kaem Labor, V.. Csáky-u. 24.
Kaffka és Wagner, V., Lipót-körut 1. 
Kranier Andor, V., Csáky-u. 8. 
Laszgallner Ernő. V.. Vilmos cs.-ut 34. 
Lorschy Henrik, V., Sziget-u. 11.
Marosi Pál, V., Zoltán-u. 6.
Mechner Zsigmond, V., Tátra-u. 12 b. 
Molnár Ernő, V., Tisza-u. 10.
Philips Rádió és Villamossági r.-t.,

V., Lipót-körut 18.
Scheiber Ferenc, V., Fáik Miksa u. 10. 
Stark Jenő. V. Tátra-u. 15 a.
Szommer Miklós, V., Homcd-u. 19. 
Vigadó Rádió és Müszergyár, V.. 

Vigadó-u. 1.

Z. L. Laboratórium, V., Vilmos Cs.-ut 34.

Alkalmi Ráidióház, VI., Király-u. 32. 
Általános Elektromos \ általat, \ L. 

Andrássy-ut 19.
Aschner György, VI., Podmaniczky-u. 21. 
Astra Rádió és Villamossági r.-t..

VI., Lehel-u. 14.
Audion. VI., Nagymező u. 31.
Dénes Testvérek r.-t.. VI., leréz-krt 20. 
Fnglánder Dezső, VI., Andrássy-ut 3 -- 
1 ábry Jenő, VT., Ó-u. 46- 
Fischer Hugó, VI., Desewffy-u. 32. 
Franz Rezső, VL, Jókai-tér 7.
Friebert Titusz. VI., Teréz-körut 60.
Gerő Andor, VL. Podmaniczky-u. 25.
Gerő Miksa, VI., Szondy-u. 13.
Grünwald Sándor, VI., Xagymcző-u. 66. 
Gutfreund Dezső. \ I.. Révay-u. 12. 
Halm Arthur és Tsai, VI.. Andrássy-ut 10. 
Hidy és Tsa, VI., Aréna-ut 140.
Hirschl és Tsa, VI., Székely Bertalan 

utca 11.
Ion Akku és Gépüzem, VI., Ó-u. 46. 
Kardos Ferenc, VI., Berlini-tér 2. 
Kaufmann Oszkár, VI., Ö-u. 14.
Kemény Róbert, VI., Szondy-u. 9.
Kövesd Rudolf, VI., Lchel-u. 33.
Láng Imre, VI., Teréz-körut 3.
Lengyel Márkus, VI., Teréz-körut 25. 
Magyar Elektermax r.-t., VI., Béke-tér 3. 
Magyar Wolfram Lámpagyár r.-t.,

VI., Váci-ut 99.
Meteor Villamossági r.-t., VI., Podma

niczky-u. 25.
Mikrofarád, VI., Berlini-tér 3.
Mozgay István, VI., Andrássy-ut 55. 
Müller László, VL, Liszt Fcrcnc-tér 6. 
Nemes Sándor, VI., Andrássy-ut 2.
Pcthó Andor, VI., Cscngery-u. 64. 
Rádiótechnika, VI., Teréz-körut 5 
Révész. Vértes é> Tsa. VL, Csengerv u. 76. 
Stílus Elektra és Mechanikai Üzem,

VL, Lehel-u. 8.
Stúdió akku, VI.. Gr. Zichy Jenő-u. 20. 
Szilágyi Árpád, VI.. Aradi u. 16.
Semmel Mór, VI., Desscwfy-u. 39. 
Ungár Márton, VI., Jókai-u. 6.
Wessler Oszkár. VI., Gr. Zichy Jenő-u. 30. 
Zollmann Lajos, VI.. Jókai-u. 35. 
Zemler Vilmos, VI., Béke-u. 6.

Atlas rádiódoboz üzem, VII., Almássy- 
tér 13.

Bachrach Aladár, VII.. Dohány-u. 0 8 . 
Bányai István, \TL, Thököly-ut 22. 
Béesz Labor, VII., Rottenbillcr-u. 6 a. 
Bodnár és Tsa, VII.. Szövetség-u. 17. 
Breuer Hugó, VII., Hernád-u. 30. 
Capacitás Rádió, VTI., Bosnyák-u. 1 a. 
Csillárok és Világítási r.-t . VII.. Erzsé

bet-korút 41.
Elektra Csillárgyár, VII.. Dob u. 42.

I ingei Károly, VII., Vörösmarty-u. 16. 
I.rzsébetköruti Rádióház, \TI., Erzsébet- 

körut 36.
Filléres Anticjuarium, VII., Bethlen u. 8. 
Földes Sámuel, VII., Kertész u. 43. 
Fürchtgott és Tsa, VII., Dohány-u. 7 4 - 
Goldstein Ignác,- VII., Kazinczy-u. 53. 
Gonda Jenő, VII., Rombach-u. 15- 
Hantos és Fleisclunann, VII., Kisdiófa 

utca 6.
Hausner M. György, \TI., Wesselényi - 

utca 31.
lfj. Horváth István, VII., Bethlen u. 11. 
llutter József, VTI.. Károly-körut 19- 
Kammcr és Tsa, VII., Erzsébct-körut 5 4- 
Keleti Aladár, VTI., Thököly-ut 3. 
Kemény Bern.it, VII., Rottenbiller-u. 54. 
Korányi Zsigmond, VII., Baross tér 12. 
Mayer Emil, VII., Verseny-u. 14 
Morvái kft., VII., Erzsébet-körut 42. 
Örvös Pál, VII., Király-u. 73. 
Rádócentrum, Erzsébet-körut 5.
Róth József, VII., Klauzál-u. 27. 
Schönfeld Tibor, VII., Damjanich-u. 9. 
Sternberg Hangszergyár, VTI., Rákóczi- 

ut 60.
Tausz Béla, VII., Jósika u. 27 
Tempó Villamossági, VII., Thököly u. 30. 
Zelenka Pál, VII., Dohány-u. 13. 

Általános Gázizzó r.-t., VIII., Jozsef- 
körut 42.

Arnstein S., VIII., Népszínház u. 39. 
Bálint László, VIII., Üllői-ut 5 2/b- 
Baro>s Villamossági, V ili.. Baross-u. 48. 
Bencsch József, V ili., Üllői-ut.
Feledy Sándor, VIII., Rákóczi ul 51. 
Dávid Mihály, VIII., Jé»zscf-körut 64.
G rá bér István, VT II., Bérkocsis-u. 31. 
Klein Árpád, VIII., Népszínház u. 28. 
Koller Csillárgyár, V ili., Dobozi u. 15. 
Láng Tibor, VIII., Népszinház-u. 21. 
Lustig Sándor, VIII., Rökk Szilárd u. 14. 
Marnitz Frigyes, VIII., József-körut 41. 
Pallace Rádió, VIII.. Rákóczi-ut 47. 
Rotter Lóránd dr., VIII., Rákóczi-ut 73. 
Révész Zoltán, VTII., Baross-u. 77.
Sántha Testv., V III., Visy Iinrc-u. 7. 
Sigma Rádióüzem, VIII., Szeszgyár-u. 12. 
Szilágyi Manó, VIII.. Népszinház-u. 27. 
VVatto, VTII., Népszinház-u. 21.

Beethoven Rádió, IX.. Üllői-ut 19. 
Bclgrádcr Jenő, IX., Ráday-u. 11. 
Dokupil Gyula, IX., Üllői-ut 1.
Bartos Mór, X., Liget-tér 2.
Bitó Károly, X., Belső Já-zberényi ut 30. 
Dreilinger Béla, X., Liget-tér 2.
Fho Rádióüzem, X.. Szállás-u. 16. 
Magyar Ruggyantagyár r.-t., X.. Kére 

pesi-ut 17.
Nedelkovits és Isa. X.. Belső J'./bcrényi- 

ut 16.

találkozás az orszáphaz Mutnazttan
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Sigmoncl Elektié, X., Kerepesi-ut 104.
Abony: Havas István, Osztroczky József, 

Percnyi Sándor.
Balassagyarmat: Kondor és Hofbauer.
Csepel: Dahil József, Tatay Károly.
Eclsögöd: Duhay Ferenc.
Kecskemét: Kellermarin Jenő, Klein

Miksa.
Kiskunfélegyháza: Geller Henrik.
Kiskunt acháza: Kertész Nándor.
Kispest: Fleischmann Gyula.
•Vagy körös: Kelle rmann Lajos.
Pesterzsébet: Halmos Ernőné, Pauncz 

Zoltán.
Pestszentlörinc: Krausz Andor.
Pilisvörösvár: Pál József.
Salgótarján: Szántó Testvérek.
Székesfehérvár: Adler Ármin, Franki I.. 

Gansl Jenő, Hübscher Adolf, Kántor 
Gyula, Nagy Lajos, Rosenberg és 
Stern, Simon István, Szabó József, 
Vadász János.

Vácz: Kertész Aladár.
I Ijpest: Ferro-Stella, Gárdos Béla, Maii

déi Jenő, Pittner József.

D eb recen i k ö rze t .
Berettyóújfalu: Karakas László.
Bűd szent márton: Friedmann Ármin.
Debrecen: Bárány Henrik, Berger Ernő, 

Cseh Lajos, Csillag József, Görcsös 
Lajos, Juhász Gyula, Katz Andor, 
Kessler A., Pollák Sándor, Soltész 
László, Tasnády Kovács Sándor.

Hajdúböszörmény: Bodnár Márton.
Hajdúszoboszló: Juhász Lajos.
Hatvan: Fuchs Lajos.
Jászárokszállás: Szabó János.
Jászberény: Spekonya Lajos.
Karcag: Gross G., Reinhardt Tódor.
Kisújszállás: Kizdián László, Nagy László.
Kisvárda: Darmann Jakab, Egyesült Vil

lanyszerelési Vállalat, Friedmann Jakab.
Kunmadaras: Abdul Antal.
Mátészalka: Friedmann József, Szabó Ka

roly, dr. Zsdánszky Kálmán és özv. 
Vay Gyuláné.

Mezőtúr: Gyenes Antal, Salgó Lászlóné.
Nagyhalász: Engel Ernő.
Nagykálló: Fuchs Ferenc.
Nyírbátor: Reiner Sándor.
Nyíregyháza: Horváth János, Liskány 

László, Mihalik József, Nagy László.
Sarkad: Farkas Imre, Váradi Károly.
Szolnok: Tessényi László.
Vásárosnamény: Friedmann József.

G yőri k ö rzet .
ÁCS: Vértese József.
Celldömölk: Dömölki Sándor, Koczor 

1 híniel, Nagy József.
Csorna: Ilaár Sándor. Sugár és Tsa, 

Zollner Jenő.
Esztergom: Juratschek János.
/ \ IsögaUa: Kis József.
Győr: Albrecht Lajos, Avkai István, Huh 

rentei Ferenc, Geisse Árpáid, Gőgös 
Lajos, Győri Pál, Hébenstreith Nán

dor, Horváth György, Jaksa József, 
Jorias Engelbert, Juhász Andor, Kum- 
mer Károly, Xeuwirth Imre, Sugár 
Árpád, Tóth József, Váradi Pál, Wein- 
traub Fülöp.

Hajmáskér: Frőhlich József.
Jánosháza: Molnár Rezső.
Jánoshalma: Stein Béla.
Keszthely: Geresdorfer Lipót, Kincs 

József.
Kisbér: Schwarz Lajos.
Komárom: Kramer Ferenc.
Lenti: Váradi Rezső.
Moson: Frischmann Oszkár.
Nagykanizsa: Elektron, Transdanubia 

r.-t., Weinberger Lajos.
Pápa: Goldstein Gyula, Gősy Otté>, 

Grünwald Vidor, Jamnitzky Károly. 
Pfeifer József, Sommer Andor, Sugár 
Árpád.

Sopron: Brenner Károly, Eperj esi József.
Sümeg: Bőhm József.
Szombathely: Bartos János, Berger és 

Tsa, Elektra, Fáik és Sági, Hajduska 
Sándor, Nabicht Ödön, Sági József, 
Szántó Izsó, Varga János.

Tóváros: Borsos Ferenc.
Vasvár: Pfeifer Ignác.
Veszprém: Regényi József, Rotschild 

Zoltán.
Zalaegerszeg: Gans Lajos, Hegyi és Mé

száros, Polgár Endre, Simon Gyula.
Zalaszentgrót: Epstein Imre, Góczári 

Gyula.
M isk o lc i körzet.

Abaujszántó: Blau Vaskereskedelmi r.-t.
Eger: Lustig Sándor, Salamon Miklós.
Heves: Gacsó Endre.
Kisterenye: Lichter Miksa.
Mezöcsát: Komoróczky Pál.
Mezőkövesd: Márkus Jenő. Haller Árpái*.
Miskolc: Fazekas Dezső, Feid József, 

Fodor Kálmán, Ilcilig Sándor, Kovács 
József, v. Sallay Gürtler Arisztid, 
Schweitzer Testvérek r.-t., Szűcs Jó
zsef, Veres Andor, VVeiss és Csun- 
derlik.

Pásztó: Spitzer Gyula, YVohl Aladár.
Pétervására: Ullmer Soma.
Puinok: Klein Bélámé, Klein Vilmos, 

Szántó Testvérek.
Sajószentpéter: Weiss Mór.
Sárospatak: Lányi Dezső, Sztruhala

Sándor.
Sátoraljaújhely: Dubai Jenő, Pavlovits 

Emil.
Szerencs: Selymes Árpád, Weissberger 

Salamon.
Tokaj: Engliinder József.

P é c s i k ö r z e t .

Barcs: Langruber Ede. Werthcitn József.
Báttaszék: Gaucr Bálint.
Bonyhád: Vér Béla.
Csurgó: Varsányi Mihály.
Kaposvár: Hermáim Sándor, Rózsa

László, Solt Béla.

Magyarboly: Engel László.
Mohács: Steiner Gyula, Vesztergombi 

György.
Nagyatád: Bárány Károly.
Németboly: Elm Dezső.
Pécs: Braun Ernő, Braun Jenő, Fran- 

kenthaler Jakab. Graef János, Ham- 
merli József és Tsa, Kornhauser Antal, 
Molnár Arthur, Xeidhardt János, Os- 
gyáni Jenő, Pál Leó.

Pécsvárad: Singer I.
Szigetvár: Drávavölgyi Villamossági r.-t., 

Hádinger János, Nagy Ferenc, Szente 
Gyula.

Tolna: Gyémánt Károly.
Tolnanémedi: Kovács Elek.
Villány: Piánk József.

S z e g e d i k ö rze t .

Baja: Brust József, Engelmnnn Testv., 
Kókay Testv., Komlós Gyula, Rosen
berg József.

Battonya: Dezső János.
Békés: Mészáros József.
Békéscsaba: Hirsch Ferenc, Havas Ödön, 

Rosenbauin Soma, Schlesinger József. 
Csongrád: Engel Mihály, özv. Régner 

Zsigmondné.
Gyula: Becker Antal, Ehrenfeld. 
Hódmezővásárhely: Aczél Tibor, Berger 

\ rilmos, Rubinstein Hermann. 
Kiskundorozsma: Brenner Emil, Brünner 

János.
Körösladány: Elmer László.
Makó: Ifj. Fodor Sándor, Klein és Tsa. 
Orosháza: Csepreghv Antal, Micsinay 

Ernő.
Szarvas: Stefáni Mihály, Sztrehovszkv 

Márton, Szűcs József.
Szeged: Barna Antal, Csánvi Antal, 

Csury és Kaiser, Déry Ede r.-t., 
Deutsch Albert, Fonyó Soma, Gábor 
József, Gyertyás Lajos, Jani András, 
Kelemen Márton, Klein Ottó, Pollák 
Imre, Rosner JcSzsef, Schünbrunn Izi
dor, Tóth András, Varga József, Zaviza 
Lajos.

Szeghalom: Kelemen és Fabulya.
Szentes: Grüner Andor, Klein Ernő, 

Weinberger Gábor.
Szőreg: Kádár Lajos.
Vésztő: Mészáros János.

Postai kettős
bejelentőlapok postai szétküldés
sel 50  darabonként 1 pengő.

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

30 fillér.
Az ellenérték postabélyegekben 

küldendő be az irodába.
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Tanulságos stalsszüHa
\ posta vezérigazgatóság a február 

elsején I) esz ede t1 i á d ióössze i i*ói vek el. 
feldolgoz la. \ kö/i radoll adatokból 
.fontos következtetéseket vonhatunk le. 
\ kövelke/lelé'ck meginnia I jak azl 

az iránvl, amelyen a rádiókereskedő 
propagandájának haladnia kell. meg- 
nmlahán a/okal a területekéi, melyek 
még koránt sincsenek rádióval le
ülve.

Összeszámoltak összesen 267.722 
összeirólapot. a többi rádióelüfizeld 
az elterjedt hírek következtében ak
kor jeleni meg a fogyás/lási adó
rendelet vagy egyáltalában nem 
töltötte ki az összeiróivet, 'agy a ké- 
>zülékre vonatkozó kérdésekei hagyta 
felelet nélkül.

Lmeljünk ki ebből a szám rengeteg
ből néhánx adatot: V rádióelöfizetők 
közül őstermelő: 10.421: iparos ön- 
a I ló és segéd): 52.295: | >olgá ri köz- 
alkalmazott: 54.394; magánalkalma
zol I: 30.047: nyugdíjas: 25.194.tan
intézet: 829.

(lazánk őstermelő ország, a lakos
ságnak több mint felét a föld meg
munkálása és a földmunká'al köz
vetlenül kapcsolatos munkakörök tart
ják el. \ földműves a téli hónapok
ban házi munkára, sokszor háziipari 
munkára kényszerül, tehát a család 
naphosszat otthon tartózkodik é< igv 
minden más foglalkozási ág fölött a 
legjobban van rászorulva a rádióra. 
Mindezek ellenére a rádióelöfizetök- 
nek mindössze csak 3.8°/o-a őster
melő. \z őstermelés körében telnu bő 
tere lenne az akvizíciónak, ha más 
akadályok nem állanak fenn. \ leg
fontosabb akadály a legsúlyosabb 
pénztelenségen kívül az őstermelő 
kulturális igéin leiensége.

Z seb lá m p a  é s  k ís iz z ó k

1 M Ü L L E R  L Á S Z L Ó  :
• •
2 akkumulátor és elektrotechn. vállalata l
• Budapest. Ul. Liszt Ferenc-ter 6.sz. j

\z iparosság 19.5. a közalkalma
zottak 20.3°o-kal. a magánalkalma
zottak 11.2 és a nyugdíjasok 9.4“ "- 
kal szei epeinek a rádióéiul izelók kö
zött. \ középosztály lehal az a ré
tég. mely leghamarabb leli adólize- 
löje a rádiónak és nemcsak több mint 
kétharmadát teszi az itt fel nem 
sorolt foglalkozási ágakkal együtte
sen) az összes rádiórlőfi/.élőknek. ha
nem tömegéhez viszonyítva több. mint 
kétszer olyan arányban veszi ki reszel 
rádiószakma táplálásában, mint a 
többi foglalkozási ágak egy (illésén.

\z in teleki uális osztály csaknem le
ütve van. ebben a körben a rádióke- 
reskedö munkája csaknem kizárólag 
cserére, ja'itásokra, pótlásokra irá
ny ulhat.

Szomorúan érdekes, hogy Magyar- 
ország több. mint 3000 tanintézete 
közül mindössze csak 829 van rádió
val felszerelve. \ tanintézetek fel
szerelése aránvlag- ki> számuknál lógva 
az ipar és a kereskedelem szemponl- 
jából —  a mai helyzet szanálása 
szempontjából - nem bir nagy fon
tossággal. Ha azonban magasabb ál
lami. kulturális és gazdasági szem
pontokból vizsgáljuk a tanintézetek 
iigvét. az mindinkább fontosságot 
nyer. 3000 tanintézet felszerelése a 
mai nyomott árak melletti nem ke
rülne még egy fél millió pengőbe 
se, ezzel szemben a rádión keresztül 
az iskola oly tanítási és nevelési se
gédeszközt nyerne lásd a nyugati ál
lamokat*. mely másként nem pótol
ható.

Vannak a statisztikának vigasztaló 
adatai ő. Magyarországon az 1930. 
évi statisztika szerint van 2.092.909 
lakott lakása: a csöve* készülékek 
száma pedig 179.130. Ha a külföldi 
viszonyokat figyelembe vesszük, meg
állapíthatjuk. hogy a rádió elterje
dési maximumának tekinthető a 
mi 'iszonyaink között az. ha min
den második lakásban lesz rádió. Lz 
pedig azt jelenti, hogy eladható még
800.000 rádiókészülék olyanoknak, 
akiknek ezideig nem volt csöves ké
szülékük. Ha még tekinteti)? vesszük 
azt is. bogv még mindig vannak 
üzemben a városokban, tehát ott, ahol

Fütdtectinihaí üzem
F ű tő te s te k  ra jz  szer in t is  : vasaló, 
főző, resó, kályha, elektroorvosi, labo
ratóriumi stb. célokra. Kívánt hőfok és 

feszültség megadandó.

WACHTEL EMIL
B u d a p e s t, II., C o rv in -té r 6 .

T elefo n  577—75.

J a v í tá s o k é r t  e lk ü ld ö k !

mindenütt \an elektromos áram. 
^9.000 detektoros é» több mint io.coo 
telepes készülék, melyek becserélése 
modern hálózati készülékekre, rövid 
idő kérdése: a rádiós: tJ:m a helyzete 
nem tekinthető kilátástalannak, mint 
a:t soli in közülünk hirdetik.

Ujj könyven.
1 rádió ellenállásokról.

Irta: Kopás: Mátyás oki. gm.
Ára: 60 fillér.

Kopasz mérnök a 40 oldalas fü
zetben nemcsak a forgalomban lévő 
Mways ellenállásokat, azok terhelhe
tőségét ismerteti, liáné n az ellenállá
sok kombinációjának számításait, a 
jó minőségű nagy ohmikus és huzal- 
ellenállások tulajdonságait is egy
szerű nyelven, könnyen érthetően 
fejti ki.

Majd néhány modern kapcsolási 
véve például, megadja a rádióellen
állások helyes méretezését.

Gyárak, pályaudvarok és villamos 
erők öz pont ok 1' i lági 'ás 1.

Irta: Wilheim Gusztáv oki. gm.
Ára: 3 pengő.

Szerző e bőven illusztrált 55 oldalas 
könyvben a kitűzött tárgy kapcsán a 
világítástechnikai tervezés módszerei
vel foglalkozik. És ez a tény teszi 0 
ki> könyvecskét általános jelentősé
gűvé. Mindenki haszonnal alkalmaz
hatja e könyv gondolatmenetét, aki
nek oly helyiségek világítását kell 
megterveznie, ahol több ember fordul 
meg. vagy tartózkodik. Ilyenek: üz
lethelyiségek. irodák, műhelyek stb. 
Akik ilynemű munkálatokkal foglal
koznak. azoknak meg kell szerezniük 
e könyvet.

Kiadóhivatalunk utján megrendel
hető.

KészüléK építők!
Szerelési anyagok

minden használatos méretben 
állandóan raktáron

stílus  eleMromechanlKai üzem
Ul Lehel-u 6 Telefon: 901-31

Cm blokkok 20-50.000-ig 
1.500 V-ra vizsgálva 

4 polusu hangszóró szer 
kezetek.

Légszigetelésű forgók.
santha Testvéren, um. uisy imre-u 7

Telefon 37-3-94.
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Bizományi áru siKKasztas
Nevek nélkül közöljük az alanli 

birói itélelcl:

A kaposvári királyi Járásbirósáq.
B. i 1.381/1933 -3. sz.

1 Ila.i/yar S:enl Korona nevében.
\ kaposvári királyi járásbíróság, 

mint büntetőbíróság 1933. évi május 
hó 22-ik napján megtartott rivilvá- 
nos tárgyalás alapján, a vád és véde
lem meghallgatása után meghozta a 
következő

Ítéletet:
..........elsőrendű vádlott, kaposvári

lakos, magyar állampolgár, kereskedő
foglalkozási!.............má>o,lr. ndü vá<I-
lotI, kaposvári lakos, magyar állam
polgár, kereskedő foglalkozása bü-

Kérje képviselői látogatását!
G y á r tu n k : hálózati és hangfrekvencia 
trafókat, 4 polusu hangszórószerkezetet, 
hangszórókonuszt, cm. blokkot, huzal- 

ellenállást stb.
C f t i n  rádiouzem, Budapest, x. 
C n l l  szallas-u. 16. Tel.: 482-51.

nősük, mint Btk. 70. szerinti tet
testársak a Btk. 355. §-ába ütköző s 
a II. Hm. első §-a, a Btk. 356. §-a 
első lótele szerint minősülő sikkasztás 
vétségében.

Indokolás.
\ádlollnak beismerésével és a nyo

mozás adataival bizonyítást nyert a 
vád tárgyává tett ama tényállás, hogy 
vádlottak kapós váron 1931. évi szep
tember hó 15-i napján Engel Károly 
sértett cégtől elsőrendű vádlott cég, 
melyei fia, másodrendű vádlott veze
tett, átvett 2 drb rádiói, melyei vád
lói lak együtt és közösen eladlak, a 
felvett vételárat pedig saját céljaikra 
elhasználtak s nem küldöttók meg a 
sértett cégnek, holott az iratoknál el* 
fekvő szerződés értelmében joga volt 
a sértett cégnek a bizományi árukat, 
vagy azoknak egy részét bármikor 
visszakövetelni és ezen esetben vissza 
kelleti volna küldenie vádlottaknak 
sértett budapesti raktárába.

így birtokukban lévő idegen ingó 
dolgot jogtalanul el tulajdoni toltuk az
által. hogy vele mint sajátjukkal ren
delkeztek.

Vádlottak bűnösségüket beismerték 
és beismerésüket a tárgyalás egyéb 
adatai is megerősítenék.

Kaposvár, 1933. május hó 22-én.
Tusa s. k. kir. járásbiró*

A mískolczi körzet uj vezetője
Fazekas Dezső, miskolci körzetünk 

elnökének elhunytéval a választmány 
megbízásából az elnökség vitéz Sálláy 
Gürller \ risztül ka Harsunkat kérte 
fel a körzet ideiglenes vezetésére.

Ön nyáron nem űoígozíK,
nem ahar Keresetre szeri tenni?

Átalakítás ti, ikusan nyári üzlet. 
F a d o b o zo k  összehangolt tekercsek, 
alkatrészek versenyen kívüli ár
ban ! KOTfllVD  gyárimányok, kere
settek, jók, olcsók. Újdonság, szenzáció: 

R O T f l l V D - Ü U T O M B T l I  
bakelit villámhárító cserélhető n e o n -  
g á z a s  patronnal. SZj összeköiíe- 
iési létesít Ön és vevőie  k ősón .

HŐITEK LOMOD
Steouiseietj cikKek raktára

Ulti. RáHŐÖZI-Ui 73. szám.
Teleion: 35-8-22.

K ia d ja :
“ A Rádió-Villamossági Kereskedők és 
“ ~kis7párösok Országos Egyesülete.

ROLLER bronzcsillárgyar Telefon:
Budapest, DoDozi-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 le 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
yalván színekben, ezüst, arany vagy bármely „Duco“ festékdiszitéssel.

Rddiö-Uillamossági Kereskedőit és Kisiparosok országos Egyesülete
M eghívó

Az Országos Iparegyesület helyiségében 
(VI., Gróf Zichy Jenő-u. 4.) 1933. augusztus 
25-ikén d. e. 10 órakor tartandó

III. ren d es közgyűlésre.
T á r g y s o r o z a t :

1. Elnöki megnyitó.
2. Titkári jelentés.
3 . Pénztári jelentés és zárszámadás.
4 . Alapszabálymódositás.
5 . A  tisztikar felmentése.
6. A z  uj tisztikar megválasztása.
7. Székfoglaló.
8. Esetleges indítványok.

Amennyiben a meghirdetett közgyűlés az 
alapszabályok értelmében határozatképtelen 
lenne a közgyűlést ugyanazon helyen és órában 

1933. évi szeptember 3-ikán 
tartjuk meg, melyre íéláru vasúti utazási 
kedvezmény biztosítva van.

Hz Elnökség.

M eghívó
az 1933 évi körzeti közgyű lésre.

T á r g y s o r o z a t :

1. A tisztikar felmentése.
2. A körzeti tisztikar és választmány meg

választása az elnök kivételével, kit a központi 
közgyűlés választ meg.

3. Esetleges indítványok.

A körzeti közgyűlés időpontja : 1933. évi 
augusztus 4 délelőtt 10 ói a, ennek határozat- 
képtelensége esetén

1933. évi augusztus hó 13-án,
melynek időpontját és helyét a körzet tagjai
val a körzeti Elnökség fogja Írásban közölni 
és a Budapesti Közlönyben is meghirdetjük.

H körzeti E ln ö k s é g .
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RádiöHiállitás fis Ufis
a z  dszi LaKOerendezési és Háztartási Oásár Hereiében

1933. szeptember 2— 17.
az I p a v c s a v mo k h a n  
Detail eladás a Helyszínen megengedve.

Jelenthet és ax E gyesü le ti Irodában, Budapest,
V. T á i r a - u .  4 2 / b .  T e l e f o n  : 204-06 .

megelégedett ueuüt
csak tiszta hangú készülékek eladásával 
szerezhet.

a r e k o r d
és a

D I A D A L
kristálytiszta hangját egy készülék 
sem múlja felül.

GYÁRTJA SIEMENS & HALSKE R. T. MA6YAR0«szAei avara
Budapest, VI., N agym ező-ucca 4. szám .

Felelős szerkesztő és kiadó: Bíró Károly Neuwald Illés Utódai könyvnyomda, Budapest, Üllői ut 48.
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