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Fogjunk össze
f ütöll. az utolsó óra, tovább nem várlialunk« ez volt 

a mottója m. é. júliusában közzétett felhívásnak, mely a 
rádió és villamossági kereskedőket és kisiparosokat ala
kulandó egyesületünkbe való tömörülésre felhívta.

Azóta csaknem egy év mull el, és ennek folyamán u 
csekély tagot számláló kis egyesületből, egy több mint 
400 tagú országos egyesülés lett, mert mindenki felfigyelt 
az óraütésre. (

Sajnos azonban ez a hirtelen felduzzadt taglétszám, 
úgy mint az időközben napról-napra leromló kereseti 
lehetőségek, megakadályozták az Egyesület eddigi veze
tőségét abban, hogy a zászlójára irt prograinmpontokat 
teljes egészében beválthassa. Hozzájárult ehhez nagy mér
tékben az is, hogy az Egyesület tagjai a legheterogéiiebb 
érdekeket képviselik, és igy az állandó érdekeljen létek 
összeütközése elkerülhetetlen lévén, az ily módon előállott 
visszás helyzetek tisztázása nagy mértékben lekötötte a 
vezetőség idejét.

Mi, kiket a közgyűlés a tagok bizalmának megnyil
vánulásaként az Egyesület uj vezetőségébe delegált, mind
ezt láttuk, és átéltük.

Konzekvenciaként leszürődött bennünk az a meggyő
ződés, hogy amennyiben az. Egyesület, mely a tagok jó
létének, érvényesülési lehetőségének előmozdítása céljából 
alakút, ezen kitűzött céjanik megfellelni óhajt, úgy az 
csak az esetben lehetséges, ha mindenki, mint egy ember 
összefog.

Összefog a köz érdekében, mely köznek érdeke az 
egyénnek az érvényesülési lehetőségét is egyidejűleg biz
tosítja.

\z utolsó óraülés elhangzott; mi már a lélekharang 
kötelét rángatjuk, és e vészharang hangjával mindenkivel 
megértetni szeretnénk, hogy nem lehet, nem szabad szét
húzni!

Nem lehet, nem szabad rövidlátó szemmel a pilla
natnyi érvényesülés lehetőségének a kedvéért, a konku
rencia pillanatnyi letörésével saját magunk alatt elvágni 
a fát, megrendíteni az alapot.

körös-körül ég az egész világ. \ nagy világégésben, 
a nagy gazdasági válságban, mely győző és legyőzött or
szágban egyformán dúl, a mi kis hazánkat sem kerülto 
el az a gazdasági pestis, mely minden szakmában az érvé

nyesülés és a létfenntartási alap lehetőségének megszűné
sével; óriás léptekkel közelgő végrondással fenyegeti

A mai beláthatatlan perspektívák józan mérlegelése 
mellett nem írunk a felemelt zászlóra semmi más pozitív 
Ígéretet, mint azl, hogy mindent el fogunk követni a 
szakma, az összesség érdekében, amit emberileg elkö
vethetünk.

De bármely csekély eredményt csak akkor tudunk 
felmutatni, ha magunk mögött érezzük az összességet is.

Fogjunk össze tehát, és vállretelt munkáéul támogatva 
egymást, dolgozzunk a közös érvényesülés, a közös fenn- 
nuiradhatás érdekében, a rendkívüli viszonyok keresztül- 
hidalhatása végett.

A vezetőség.

ANÓDTELEP A
vásárlásánál a F a l a s a

G O L D  P A L A B A
vagy a savmentes

EXCELSIOR PALABA
közül válasszon, mindkettő uj, szabadalmazott 

paraffin beágyazással
készül, regenerálódik és a l e g h o s s z a b b  
élettartammal bir.
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Április 17-ikíM 9 órakor tartottuk 
meg az 1932. évi rendes közgyűlési, 
melyen \ idéki tagtársaiuk nem vári 
nagy számban jelent *k meg.

\ közgyűlésen Barna Károly el
nököli.

V tárgysorozat első pontja Meclmer 
Zsigmond titkári jelentése voll, mely
ben az Egyesület kifejlődésének átte
kintése után ismertette a megjeleni 
tagokkal az elért eredményeket. Neve- 
feetesen a jól sikerült kiállításra, majd 
a leletünkén, Standard és az Orion 
árvédehnére téri ki Jelezte, hogy rö
vid időn belül hasonló áné lelem vár
ható a Philips é ' a Telefon gyári ké
szülékeknél i>. V/. uj tisztikar fel
adatául tüzle ki a titkári jelentés az 
árvédelem további kiépítését. Mijd a 
választmány működését és legfonto
sabb határozatait ismertette.

Majd áttért az elnökválságra. Beje
lentet le Barna ká oly lemondását és 
hogy január óta a választmány felké
résére Kaffka Károly alel nők vette át 
az ügyek vezetését. Ismertette a feb
ruárban elfogadott uj ügyrendet, mely 
a választmány tárgyalásait meggyor
sítja. Közvetlenül a közgyűlés előtt 
vettük az Orion és a Tele fűnkén érte
sítését, mely szerint újabb összekötte
tések létesítése előtt kikérik Egyesüle
tünk véleményét.

Majd felhatalmazást kért az Elnök
ség részére, hogy az adminisztráció 
lebonyolítására tisztviselő! alkalmaz
hasson. L gyancsak felhatalmazást kért 
a lapkérdés véglegesítésére, mivel ed
dig, szerződés nélkül, a Rádió és \ il- 
lamosság mint félhivatalos lap mű
ködött.

Felhatalmazást kért továbbá kiállítás 
rendezésére és e kiállítással kapcso
latban 100 pengőn túlmenő összeg 
erejéig is szerződések kötésére és na
gyobb összegek kiutalására.

Majd rátért a körzetek működésé
nek ismertetésére és itt kiemelte azo-

TÖMEGGYÁRTÁST
megbízásból váltana 

RÁDIÓ ÓS ERŐSÁRAIDBAN 
m i n t a  s z e r i n t ,  pontos 

Kivitelben, vagy salát 
teruezésben

S T Í L U S  
Budapest. Vll. mráiy-u. 67.

Telelőn: 45-0-31.

K öxq yü íésü n k
kát az eredményeket, amelyeket egyes 
körzetek a helyi elektromos centrálé 
kon k uren c i á j  á nak n 1 égsz ü n! e I ése
ügyében elérlek. így a debiwe.ii cen
tié lé az akció készülékeket a helybeli 
kereskedők utján hozza forgalomba. 
\  j éesi ce 1 teáiénál sikerült megaka

dályozni, hogy rádióval egyáltalában 
foglalkozzék. Legnagyobb eredmény l 
érte el a mohácsi helyicsoport, ugyan
is .Mohács város tanácsi a 6000 pengő 
tiszta haszonnal zárult közüzemi áru
sítást és szerelő munkákat teljesen be
szüntette. Ezekért az eredményekért a 
vezetőség nevében a titkári jelentés 
teljes elismeréséi fejezte ki a csopor
tok vezetőinek.

Majd előterjesztette az 1932— 33 
évi költségvetési előirányzatod:

Bevétel:
készpénzvagyon 
i ag< 1 ij iiátralékokból v ár-

P 102S45

iiató P 1791.30
F. évi tagdijakból 
t jo: 1 naii belépő tigoktól 
1932. évi kiállítás jőve-

P 3600.—
P 1 200.—

dél me
Időre nem látható be-

P IO O O .—

vétel P 80.25

l\ iád ás:
P 8700.—

Személyzeti P 1056.—
t gyész tiszteletdija P 300.—
Hivatalos lap 
 ̂idéki kiszállások

P 400.—
P 600.—

Portó 1> 250.—
.Nyomtatványok P 300.—
Irotla felszerelés P 300.—
Adó
Előre nem látható és ki-

P 330.—

sebb adni. kiadások P 23OO.—
Egyenleg P 2464—

I* 8700.—
A közgyűlés a titkári jelentést vita 

nélkül tudomásul vette és a költség
előirányzat értelmében felhatalmazást 
adott a megválasztandó vezetőségnek 
annak végrehajtására.

I Ilmán Béla pénztári jelentése kö
vetkezeit, melyet tudomásul vettek.

Majd Révész Zoltán terjesztette elő 
a számvizsgáló bizottság jelentését.

\ bevételek és a kiadások kialaku
lásának ismertetése után bemutatta az 
Egyesület első mérlegét:

1 agyon:
Pénzkészlet p 20.10
Bankbetétek: p 1008.35

Magyar-Olasz 81.—
Kér. Bank 927-35

Leltár p 150.—
Tagdíj hátralékok p 2559—
Követelések p ■35 —

p 387245

Teher:
Hitelezők !> 316.64
Kétes köve leié. ck I* 767.70
lisztu vagyon 1* 2788.11

I’ 387245
\ számvizsgáló bizottság jelentése

után az ügyész előterjesztésében elfo
gadta az ai ipszabálymódosításokat, 
melynek é leimé >e 1 ügyvezető elnöki 
tisztséget kreálnak és a választmányt 
20 tagból és 10 póttagból állítják 
össze.

Majd a tisztikar felmentése után 
Fazekas Dezső, Miskolc, mint korel
nök ül az elnöki székbe és a Meclmer, 
hammer és Sugárból álló szavazat- 
szedő bizottság kiküldése után elren
deli a tisztikar megválasztását.

A szavazás eredményeként elnök lett 
isinél B á n t  Károly, társelnökök: Su- 
gór Árpád Győr, Molnár Artúr Pécs, 
Fazekas Dezső Miskolc, Liskány 
László .Nyíregyháza (debreceni kör
zet) és Deutscli Vlberl Szeged, t gy- 
vezelö elnök és alelnökök: Kamnier 
Sándor, Kaffk a Károly és Bányai Ist
ván, titkár: Marosi Pál, pénztáros: 
l Union Béla, háznagy: (június Béla, 
ellenőr: Kadelburger Ernő, ügyész: 
Pataki László dr., számvizsgálók: 
.17/v.t  Emil, Bevés: Zoltán, Szilán yi 
Manó.

\ álasztmányi tagok: Asclmer
György, Bu:ás Gyula, C imura László, 
Fllenbogen Lajos dr., Gerö Miksa, 
Gyuri Jenő, Halmos Aladár, Holstein 
Zsigmond, Kaufman i Oszkár, Klein 
Árpád, Márton Pál, Meclmer Zsig
mond, Molnár Ernő, Áemes Gv ula. 
Búr Ernő, Hot tér Lóránd, Sebestyén 
Andor, Székely Pál, U achtel Emil.

Nálasztmányi póttagok: Belgrader 
Jenő, Brill László, Fazekas József, 
Frieberl Titusz, G ir ii Sándor, Ha is 
Ödön, IIirschfeld Tivadar, Kun Ár
min dr., Láng Tibor, Bitt.aer József.

/■  azekas korelnök az eredmény ki
hirdetése után átadta az elnöki széket 
az újonnan megválasztott B mi i Ká
roly nuk, ki megköszönve megválaszr 
talasál, bejelentette, hogy Kaffka, Ma
rosi, Kadelburger, Kaufmann és Kun 
dr. nem vállalják tisztségeiket. Majd 
enunciálta megválasztott titkárnak a 
Marosi után legtöbb szavazatot nyert 
Bonlha Jenő dr.-t és háznagynak Ka
delburger helyett lloffnian  Jenőt 
Hosszabb vili után, meelyben Soltész 
(Debrecen), Pál (Pilisvörösván, \6 Il
iiéi*, Bányai. Kaffka, kamnier (Bu
dapest) vetlek részt, a lemondottak 
visszavonták lemondásukat.

\ közgyűlés délutáni 14 óra 30-kor 
ért véget.
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Komoly)
Legutolsó válasz I mányi ülésünk 

olyan lonlos, ólelbevágó kérdésekkel 
J'oginlko/oll, hogy a;okról tájékoztatni 
óhaj I M in  karlárs linkül a jegy/.őköny- 
\(‘i a maga egészében közöljük.

Jegyzőkönyv

a K\E 1932. évi május 3-án 20 óra
kor a Kovács kúvéház különtermében 
larloll választmányi üléséről.

Kammer Sándor üdvözli a meg
jelentekéi, az ülést megnyitja, a jkv. 
vezetésére üiró károlyi,, iiilclesitésére 
(Julidon és Kau/in nn tagokat kéri ftl. 
Majd áttér a vezetőség elhatározásá
nak ismertetésére, kaffka Károly ve- 
zetle az utolsó hónapokban az Egye
sület ügyeit. E működésében olyan 
eredményeket ért el, amilyent más 
nem hozott volna léire. Rendbe hozta 
az Egyesület adminisztrációját, az 
egyesületi élei ki fejlesz lesére megtelte 
az előkészületeket úgy, hogy ennek a 
munkának a lefolytatása csak úgy Ne
vethet eredményre, ha azt Kaffka 
folytalja. Kéri a választmány támoga
tását, ha mindenki segítségére lesz 
Kaffkának, úgy meg fogjuk szilár
dítani reputációnkat mind.11 irányban. 
Kéri Kaffkát vezesse tovább a tár
gyalásokat.

Kaffka Károly: Kammer előadta a 
vezetőség megegyezéséi, miután a vá
lasztmány ezt tudomásul vette kije
lenti. hogy elvállalja ily feltélel mel
leit az ügyvezetést. De minden 
személyes kérdést ki akar és ki fog 
kapcsolni az egyesületi életből. Kéri, 
ha bárki ellen van valakinek kifo
gása, hozza azt az ő tudomására, ő 
kisállatra a panaszló nevének említése 
nélkül igyekszik orvosolni a panaszo
kat. Mindenkinek dolgozni kell az ösz- 
szesség érdekében. Nem lehetünk te
kintetlel arra, kinek milyen tisztsége 
van, akinek dolgozni van kedve, kéri 
jelentkezzék nála, munka van bőven. 
Vz ügyrendet sokszorosítottuk, min

den választmányi tagnak rendelkezé
sére áll, ezekből 10 — 10 példányt a 
körzeteknek is elküldünk. Ez az ügy
rend biztosit ja a tárgyalások sima. 
gyors lebonyolítását. Félre kell tenni 
a látszólagos személyes érdekel, a pil
lanatnyi látszólagos érvényesülési le
hetőséget a jövő kedvéért. Gon
dolja meg mindenki mielőtt a kon
kurensén egyel üt, ez az ülés a leg
többször visszafelé siil el. Példákat 
hoz fel arra, hogy az egészségtelen 
verseny következménye a teljes rom
lás. Ismételten felhívja a választmány

akciók.
figyelmét arra, hogy munkáját csak 
úgy kéjies ereilméine en végezni, ha 
tel jes az összetartás a kartársak közölt.

Altér a tárgysorozatra, melynek 
egyik pontja a tervezett rádióadó, má
sik az Újság cimü napilap rádiókar
bantartási akciója, melyet a Pénzinté
zeti biztosítóval karöltve indított meg. 
Az előbbi ügyről a kiküldött bizottság 
elnöke, hun dr. fog referálni, a má
sik ügyben ö maga is eljárt.

A biztosító akciója nemcsak a 
szervisszel okoz károkat a legi
tim kereskedőnek, liánom ki akarja 
szolgálni ügyfeleit alkatrészekben is. 
Állítólag vásároltak már 50.000 c-ö- 
vel 2.40-es áron *beszklauz.u!ával, de 
a gyárak ezt tagadják. Ha min
den a tervük szerint megy, jövőre 
saját márkájú csövekkel fognak ki
jönni. Nem törődnek vele, ha ráfi
zetnek, ezt tudják előre, nekik nem 
ez az igazi üzlet, azt akarják, hogy 
műszerészeiket minél gyakrabban ve
gyék igénybe, mert azok egyúttal biz
tosítási akvizilőrök is. így meg van a

Értesítjük tagtársainkat, 
hogy a Belgrader Jenő cég 
ellen folyamatban levő pert 
visszavonjuk, tekintettel arra, 
hogy Belgrader Jenő tagtár
sunk példaadásképen felkéré
sünkre a sérelmezett vörös 
könyvben levő igazolványok 
hatályát megszünteti. E célból 
alábbi hirdetést, azokban a 
lapokban, amelyekben hirdetni 
szokott, közzéteszi.

„A  Rádió - Villamossági 
Kereskedők és Kisiparosok Or
szágos Egyesületével való meg
állapodásom értelmében a piros 
könyveimben lévő vásárlási 
igazolványok érvényét a mai 
nappal beszüntetem

Fennti megállapodást a 
RVE 1932. évi május hó 3-án 
tartott választmányi ülésének 
befejezése után kötöttük.

Kaffka Károly s. k.
Belgrader Jenő s. k.

jogcímük az ügyfélhez bármikor be
menni. Erre az üzletágra nagy ösz- 
szegü ráfizetést irányozlak elő, melyet 
akvizíciós kiadásnak tekintenek.

Sokkal súlyosabbnak tekinti az Új
ság eljárását, mivel nemcsak körleve
lekkel dolgozik, hanem állandóan hir
deti is, igy nagyobb károkat okoz. Kar- 
társainknál akarja beszerezni a szük
séges alkatrészeket és mégis azt Írja: 
engros árakon adja ügyfeleinek azo
kat, holott a kereskedő nem tudja azokat

Kevés pénzzel
uj nagy lehetőségeket nyújt a 
b a k e lit  d ísz m ű á r u  cikkekkel 

való kereskedés.

Tegyen egy próbarendelést kira
kata részére és bakelit cikkeim 

önmagukat adják el.
Kétségtelenül ez a jövő cikke, 
kapcsolódjon idejekorán bele 
aki a nagy uj lehetőségekből 

ki akarja  venni a ré s z é t!! 1

Számtalan szebbnél szebb szinü 
és formájú cikkeimből néhány 

pé ld a :
Férfi cigaretta tárca 2-féle

kivitel .............................  P 1.04
Dohányszelence................ „ 1.10
Női cigaretta tárca sötétebb

szinben .......................„ 1.04
u. az világos divatszinekben „ 1.36
Hamutálca, d iv a to s .........  „ 1.12
Cigarettatartó színekben „ —.54
Tojáslartó ....... ............... „ —.54
Orvosi tál ....................... „ 1.20
Turistapohár la p o s .......... „ — .92
Toilette „ .......................„ 1.04
Qyetmek iv ó p o h ár.......... „ —.82
Pohártalp............................. „ —.34
Szalvéta gyűrű ................ „ —.48

É s m é g  s o k  ú jd o n sá g !
K érjen  a j á n la t o t !

Á rak P 25.— rendelésen  felül 
franco csom agolás, u tánvét 

mellett.

ROTTER LORÁND
bel- és külföldi Képviseleti 

clKKeK rahtára

Budapest. RéKúczí-ut 73.
Telelőn J. 35-8-22.



4 R Á D I Ó  lóS VI L L AMOS S ÁG 1932 május hó

engros árakon neki átadni. A rádió
kereskedőket oly módon akarja Le
vonni egy érdekeik ellen való akcióija 
hogy hirdetéseik 25°/o-ál levásárolja 
náluk. Kelolvassa Sugár árpádnak, 
győri körzet elnökének levelét, mely 
ben a rádió- és gramotönadó el lei 
akció megindítására kéri fel a köz 
pontot. Bejelenti, hogy az OMKE é 
az ipartestület is fogialk ozik czelcke 
a kérdésekkel és e testületek velünk 
együtt hajlandók ez ügyekben el
járni. liele kell vonni az akcióba ; 
gyárakat is és minden szakmát, mely 
egy lap részéről hasonló támadások 
nak lehet kiléve.

Kammer Sándor: Plakátot kell nyo
matni a készülékgyárakkal, melybei 
figyelmeztetik az általuk gyártott ké 
szülék tulaj (Ionosai I, hogy ők teljes 
garanciái nyújtanak készülékeikre, d. 
csakis addig, amíg a pecsétet fel nen 
bontották. \ biztositó hirdetése a/.ér 
is káros, mert azt mondja, ha a 
rádiókészülék folytán négy ember 
meghal, akkor négyezer pengő biztosí
tási összeget fizet ki. Eddig a rádió
val kapcsolatban senki sem gondolt 
halálesetre.

Chmura ajánlatára átírnak az Oml e 
nak, hogy lapjában hívja fel a ke- 
reskedülár-adalom figyelmét az 1 jsár 
kereskedőellenes magatartására.

Többek ajánlatára elhatározzák, 
hogy az 1 jság felhívására, melyben 
hirdetőiknek 25"u levásárlást Ígér 
egységesen megirt levélben adják 
meg az elulasitó választ és hirdetései
ket beszüntetik.

K un Ármin dr.: A rádióadó ügyé
ben a bizottság megbízásából eljárt a 
Stúdiónál, a gyáraknál és a gramofon- 
nagykereskedőknél. Mindenüti a leg
nagyobb megértésre talált. —  A köz 
hangulat élesen a tervezett adó ellen 
foglalt állást, igy nem valószínű, hogy 
létrejön. Mégis, ismerve karaffiálii 
minisztert, minden előkészületet meg 
kell tenni, hogy szükség esetén fel 
lehessen kellő erővel lépni.

Ez ügyben személyesen tárgyalt a 
Telefongyárral és a Standarddal, a 
legteljesebb támogatást ígérték. \ gyá
rak kijelentették, hogy a legsúlyo
sabb szezont várják és a legszorosabb 
együttműködés szükségességét Iái jak.

\ Stúdió vezetősége is beígérte támo
gatásai. Hasonló irányban dolgoznak 
a mozisok is.

M acidéi Emil: Értesülése szerint a 
szociáldemokrata párt tagjai szerve
zettségüknél fogva elhatározták, hogy 
amennyiben létrejön a rádióadó, le
mondanak a rádióelőfizetésről.

Bányai, Aschner és hun dr. felszó
lalása ulán Kaffka elnök indítvá
nyozza, hogy a kiküldött bizottságot, 
melynek tagjai Kun dr., Holstein és 
Klein, valamint ő, egészítsék ki Bá
nyai, Chmura, Belgrader és Bírna 
lagokkal. Plein pouvoirl kér a bizott
ság részére. I lólag lógnak referálni.

Bányai István jelentést les/ Glazer 
Jenő poslaigazgalóval folytatott be
szélgetéséről. Glazer igazgató szeriül 
Budapesten 20000 ’ orvhillguló van, 
igy nem valószínű, hogy a postaigaz
gatóság el fogja engedni a Ijemulatá
sok bejelentéséi, mely szerint minden 
bemutatásra kiadott készülékei bünte
tés terhe alatt be kell a postának je
lenteni; úgy kiadáskor, mint esel lege. 
visszahozatal alkalmával. Ez igen su 
lyos teher és gyakorlatban alig ke
reszt ül vihető, viszont már több keres
kedői, igy öt. Aschnert, Chmurát, va
lamin I Belgrader I megbüntették ez 
ügyben kihágás címén. Tudó ná-a s e- 
riiit 80 ellen vau feljelentés és fog 
eljárás indulni. Memorandumban kell 
a postát e rendelet abszurd voltáról 
felvilágosítani. A memorandum meg
szerkesztésével dr. Palakit és Bányait 
búza meg a választmány.

Rövid vita után, melyben Kammer, 
Chmura. Hányni, Pataki ügyésziesz
nek részt

Belgrader ajánlatára elhatározzák, 
hogy a postához és a kereskedelem
ügyi miniszterhez eljuttatandó memo
randum átadására Halász Bélát, a 
Standard vezérigazgatóját kérik fel.

Kaffka elnök kéri a megbizottakat, 
hogy minden időveszteség nélkül lás
sanak munkához és az ülést bezárja.

NEDELKOVITS ÉS TSA
Budapest, X. B Jászberényi-u t 16.

Csillárok, falikarok, fejhallgató, fej
hallgató-zsinórok, banándugók és 
hüvelyek, óndobozok, zsebizzók és 
kerékpársugárzók gyári lerakata.

SchuK Istvánnál
Karlársaiuk már megkapták Sebük 

igazgató levelei, melyben őrlési lest 
küld megnövekedői! munkaköréről és 
ismer tel i szánd ék ai l.

Szerkesztőnk felkereste S hűk igaz
gatót és kérte, hogy a Rádió és \ illa- 
mosság részére adjon néhány kérdé
sére választ. Sebük igazgató a kérés
nek készségesen eleget teli.

Mi igazgató ur legközelebbi 
programja?

—  Mint azt a kereskedőkhöz inté
zett levelemben is meg irtain, Philips ’t 
aktívvá akarom tenni, az aktivitási 
nem anyagi tekintetben értem, erre 
nincs szükség, hanem vissza akirom 
hódítani azt a pozíciót, amelyet Phi
lips a gazdasági helyzet rá nézne ked
vezőtlen alakulása folytán Magyar- 
országon elvesztett. Heg nagyol: róla 
győződve, hogy ismerve a Philips 
cikkek kiváló minőségéi és árban is 
versenyképességét, kitűzött célomat 
nem lesz túl nehéz elérnem. A rádió- 
kereskedőiket csaknem kivétel nélkül 
ismerem, hozzájuk mint jóburái óm
hoz fordulói: és támogatásukra bizto
san számitól:.

- Tudja Igazgató Ur, hogy szá
mos kereskedőnek évekre visszamenő 
differenciája van Philipsszel, miként 
szándékozik ezeket eliminálni?

—  Egyszerűen. Ezúton is felkérem 
(izolál a rádiókereskedőket, <kil:n I: 
ily differencián: vannak, keressenek 
engem fel irodámban, lehetőleg elő
zetes telefonbejelentés után, mind ál
kor készségesen rendelkezésre állok. 
A differenciákat személyesen szerel
ném kiküszöbölni. Már működésem 
első napjaiban sikerült több rádióke
reskedővel a fennálló differenciákat 
legbarátságosab bán el in lézn cm.

Patai Imre dr. szerepe nem vál
tozik meg?

—  Nem, Patai dr. igazgritótársum 
eddig is műszál:i tanácsadója volt 
Philipsnek és ezután is megmarad 
(innal:. Ez részemről nagy megnyug
vás, mert mór maga ez a tény is biz
tosítja gyártmányaiul: minőségén ’l: 
legmagasabb színvonalát.

— A \álcánál nem várhatók válto
zások?

—  Munkakörünket kissé kiborít
juk. Még intenzivebben fogunk fog
lalkozni az adó- és a nagy erősítő 
csövek regenerádásácal. Ezenkívül 
Patai dr. elméleti kutatásai és kísér
letei alapján hozzáfogunk rövidesen 
fotocellái: és lö d  fénylőim pák gyártá
sához.

Ismerve Sebük igazgató agilitását, 
meg vagyunk győződve arról, hogy 
kitűzött programját valóra fogja vál
tani. B. K.

JSO LA ^ I

Szigetelő idomdarabok bakelit é s  trolitból, 
rádió és villamossági stb. ipar részére.

I S Ó L A M Ű V E K
BUDAPEST, VI., ÜTEG-UTCA 28.
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Frítsch György.
\z elkövetkezendő 1932/33. rádió- 

szezonra gyáraink nemcsak tuclinikui- 
la ,̂ liánéin kereskedelmileg is erősen 
készülnek. \ reléadók (ize ml Kihelye
z é s  mindenesetre oly iizleli lehetősé
geket rejlenek inasuk han, amelyek 
sikeres kihasználására csak a le^kéji- 
zellehh és le^agilisabh vezetők ké
pesek.

Ez az elgondolás vezethette a Sie
mens konszern urait arra az elhatáro
zásra, hogy m igvarországi vállalatai
nak a Siemens és llalske r.-t. és a 
Magyar Siemens Keiniger Vei fa r-t - 
nek vezetéséi Frilsch (iyörgyrc hízza.

Mint megtudtuk, a legközelebbi na
pokban Frilsch (Jyörgyöt, akit kar- 
társaink mint legjobb barátjukat és 
jóakarójukat már eléggé ismernek 
ahhoz, hogy nem kell öl líemulat- 
nunk. a Magyar Siemens Keiniger 
\eifa ügyvezető igazgatójává és a 
Siemens és llalske r.-t. budapesti ve
zetőjévé nevezik ki. Ezt az értesülé
sünkéi az utolsó pillanatban vettük, 
ellenőrizni már nem volt módunkban, 
mégis örömmel sietünk kartársaink 
tudomására hozni, mivel forrásunk 
teljesen és feltétlenül megbízható.

Frilsch (iyörgy volt az, aki a lele
tünkén magyarországi gyárát meg
szervezte; Frilsch (iyörgy volt az, aki 
a fele l’u n ken kereskedők mai megszer
vezését kigondolta és elgondolását a 
kereskei lö szei 1 i pon t já I x'> I h as/.nolh a j - 
lóan végrehajtotta; Frilsch (iyörgy 
volt az, mint már jeleztük, akinek 
már a tél folyamán is arra volt 
gondja, hogyan tudja ellátni keres
kedőit olyan árukkal, amelyek átse
gítik őket a nehéz nyári hónapokon.

Frilsch (Iyörgynek ma módjában 
van elgondolásait teltre váltani és 
megkezdett szervezeteit kiszélesíteni. 
Rendelkezésén* állanak a Siemens Hei- 
niger Vei fa orvosi műszerei, röntgen- 
aparálusai stb., amelyek nem szezon
cikkek Ismerjük annyira Frilsch 
fíyörgvöl, hogy hizlalhatjuk karlár- 
sainkal, ezeket a cikkeket nem fogja

csupán a fogyasztónak átadni, hanem 
rajtunk keresztül. Nem tudjuk meg
állapítani, Frilsch ur erre gondolt-e 
ja 1 íuá ri heszélgelésü n k alkaln iá va I
vagy sem, lény az, hogy a Fele fűnkén 
gyá r I Hiányok térj eszi é*é\ el foglal kozó 
kereskedők mindig hálásan fognak 
gondolni legjobb barátjukra, Frilsch 
Györgyre, ha, mint biztosak vagyunk

\ Standard \ i I la mo ssa "i r.-t., mint 
önálló vállalat, mindössze négy éves 
múltra tekint vissza és mégis vezér
igazgatója. Halász Réla, április 27-én 
ünnepelte 30 éves szolgálati jubi
leumát.

Ennek a paradoxonnak magyará
zata a Standard Villamossági r.-t. 
megalakulásának módjában rejlik. \ 
Standard Halász Réla vezérigazgató
val együtt fejlődött ki az Egyesült 
Izzóból. Halász Réla, mint 24 éves 
fiatal mérnök lépett az Egyesült Izzó 
szolgálatába, ahol annak telefon-táv
írda osztályán működött. Első mun
kája, mint arra Délsy igazgató üd
vözlő beszédére válaszolva, maga szí
vesen emlékezett vissza, egy ukkumu- 
latorszekrény megtervezése volt. Re
lézése idején még a régi induktoros 
telefonok voltak üzemben, épen akkor 
folytak az előmunkálatok a C R 
rendszerű manuális központok fel
szerelésére. Halász Réla tehát végig
él le a telefon feejlödésél, melynek 
élappjai az induktoros, C. R. rend
szerű manuális, automata és a rádió
telefon voltak.

\z Egyesült Izzó akkori vezetője, 
Pintér, azonnal felismerte az alkotót 
a fiatal Halászban, igy már a válla
latnál eltöltött első évében mint sze- 
relésvezelő mérnök működött, fiz év 
múlva főmérnökké nevezték ki és in
nen kezdve meredeken iveit felfelé 
pályája. 1919-ben már műszaki Igaz
gató és 1928-ban. mikor az Egyesül! 
Izzólámpa és \ illamossági r.-t. az 
International Standard Electric Cor- 
poralion-nel együtt az előbbi telefon-

benne, ígéretét rövidesen úgy mint 
eddig minden Ígéretét -  leltre fogja 
váltani.

A magunk részéről mint jóakarón
kat üdvözöljük az uj igazgatót, hisz- 
szíik, hogy szélesebb munkakörében 
épugy fogja támogatni Egyesületün
ket, mint ezt nála eddig is tapasz
taltuk.

és távírda-osztályából a Standard Vil
lamossági rt.-ot megalapították, annak 
első vezérigazgatójává Halász Hélát 
nevezték ki.

Ila Halász Rélál, az emberi akarjuk 
megismerni, nézzük meg, mit alkotott 
30 év alatt. — Mindent, ami újítás a 
tele lön technika terén, az utolsó 30 év 
alatt létesült: ö vitt keresztül Magyar- 
országon. () vezette be a Standard 
rolary rendszerű automata telefonköz
pontok gyártását, az ő vezetése alatt 
építették meg az uj buda|iesti inter- 
urbán központot, ő építette meg a 
távkábeleket és ezek erősítő állomásait. 
Ö építette meg a vidéki C R. rend
szerű központokat és az ö vezetése 
alatt épülnek ma az uj 150 kvv-os 
adóállomás és a négy relé, melyek a 
nyár folyamán üzembe kerülnek.

*
A  jubilánst Détsy K ároly Frigyes ig a z 

gató üdvözölte, legnagyobb érdem ének 
tudva be, hogy ebben a  bizalm atlan v i
lágban m aga iránt mindenkor bizalm at 
tudott kelteni. Ami H alász B éla kezébe 
kerül, annak tökéletes kidolgozásában 
m egbízik az alája rendelt igazgatótól az 
egyszerű m unkásig mindenki.

H alász vezérigazgató válaszában k i
emelte e lő d ein ek : Pintér és Aschner ve
zérigazgatóknak munkásságát, akik m eg
alkották az am erikai összeköttetéseket, 
neki nem volt más do lga , mint azokat 
továbbfejleszteni.

A  rádió kereskedők társadalm a együtt 
ünnepli az ünneplőkkel a  legn agyobb 
m agyar rádiógyár vezérét, — m ég hosszú 
időn át vár tőle oly kiváló alkotásokat, 
mint am ilyeneket eddig produkált.

Halász Béla iubiieuma.

T *  I I Á c í Í m  tartama alatt igen tisztelt vevőimnek 100 pengő
I * l 5 l l l * l í I I » U S I  l / l l d U »  felüli vásárlás esetében 5°/0 külön vásári enged 

ményt nyújtok költségmegtérités cimén. Kivonat újabb árjegyzékemből ;
Bakelitházba épített 2+1 váltóáramú hálózati gép 110-150-220 

voltra AR 4100, PP 415, V 400 Tungsram csövekkel P 54.— 
Ugyanez, hangszóróval egybeépítve P 78.—
Diofaszekrénybe épített csinos kivitelű 2+1 hálózati 

gép 110-150-220 voltra ugyanazon Tungsram csövek
kel Norris-Luma átvilágítható mikrodiallal......... ... P 52.—

Ugyanez hangszóróval egybeépítve.._ ... ... ... P 66.—
Szép négyszögletes faszekrénybe épített elsőrangú

hangszóró ................. ........ ........  ... ... p 12.—
Ugyanez nagyobb kivitelben ... ........  ... ... ... P 15.—
Szisztem skála hangszóróhoz csillaggal és papir- 

konusszal................. ................................. ...................p 6.50

K érje legújabb most megjelent árlapom at!
APOLLÚ RÁDIÚKERESKEDELMI VAUALAT COPtUl. Léderer Béla.

Uj cím: Budapest, VI. Vilmos császár-ut 33. — Telefon: 170—35.
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A reszielüztet veszteségforrását részletosztályúnak vezetője.

(Tolj látás.)

A b e m u t a t á s o k  a l k a l m á v a l  
f e l l é p ő  v e s z é l y e k

1 bemutatások alkalmára! fellépő veszélyek 
egyik legfontosabb meggállási módja a pontos nyilván- 
larlás. meri leniül)b őseiben a hiányos leljegyzések okoz
zák a veszteségekéi Mkalmam volt már oly kereskedők 
könyveibe belekinleni. akik egyáltalában nem Indiák meg
állapítani, hogy kinél van készülék, (le voltak olyanok is. 
akiknek feljegyzései csak abból a szempontból voltak 
hiányosak, hogy nem Indiák miúla van a készülék a 
lelnél és aláirl e már a/, illető megrendelőlevefel. avagy 
som.

Mielőtt fenlemlilell adminisztrációs hibákból s/ánnaz- 
haló veszélyok leküzdési módjáról beszélnék, szükségesnek 
larlom i i ic j íjegyezni, hogy a bemutató készülékek kiszál- 
lilásii és átadása alkalmával különö>en városokban a lehelő 
legnagyobb kői üllekinlés>el kell eljárnunk.

Nem ismeretlen ma már az a csalóiijms. aki egy 
föbérleli lakást bérel, csupán azzal a céllal, hogy föbérleli 
lakásába bemnlalásra rendeljen zongora, bútor, gram- 
mofon és rádiókészülékeken keresztül mindenI. ami rész- 
leire csak kapható, és azután miután már mindent felhal
mozott, egyszerre csak eltűnik és a kereskedő csupán az. 
üres lakást találja. \ lakásban \oll összes berendezési és 
luxus tárgyak már régen vagy zálogházban vannak, vagy 
a leleky-lécen eladatlak.

Vz, hogy ily cselekben a szóban forgó résziéi vevő

Minőség  ? 
M egbízh atóság ! 

Ö l e s é  a r t

V i c i o v i a
a n ó d ie  lep

z s e b l á m p a  e l e m .
Tetjesiirnényért

g a ra n c iá i
vállalunk.

Kérjen 
ár ajánlatot.

GRÁBER és TÁRSA
Budapest. UH., Damjamch-utca 49.

Telefon 3 91- 97.

t/. ügynökkel összejátszoll-e. avagy >em. másodrendű kér
dés Sem ismerellen mi már az. a résziéire \.tarolni 
szándékozó égvén sem. aki a készülékei bemutatásra ál- 
\es/i és a beérkezell i'o.»/. információ illán lultengo önbi 
zalommal honi kása iráni a készülékei nem hajlandó ki- 
s/olgállaini és az azért jelenlkező! a leglelliáborodollabb 
hangon azzal utasítja vissza, hogy ö a részleteket a leg
pontosabban lógja fizetni

benti kél vesz tcség- lel ic! ö * ég elkerülésé e mindeneikéiül l 
a legfőbb leendő az. hogy a bemulaló készülék kiszolgál- 
lalása előli gyors. de megbizbaló információt szerezzünk 
be a vásárolni szándékozóról, mely információi legtöbb 
esetben már t házmestertől is be tudjuk szerezni Ha a 
vevő Kivid idő óla lakik az időszerűi ti lakásban célszerűnek 
tartom előző lakásának házmesterétől is információi be
szerezni

A második veszély kikerülése céljából nem szabad 
s o h a s e m  elmulaszlammk az átadás alkalmával aláirl átvé
teli elismervény re az átadás elöli rávez dni azl. hogy a 
készülékei néhány napi bemutatásra, kölcsönképen tulaj
donjogunk fenntartása mellett adjuk ál. meri ilyen átvételi 
elismervény birtokában módunkban van. szükség esetén, a 
rendőrség .segítségéi is igénybe venni, a készülék vissza
szerzése céljából.

Ma ily átvételi elismervén nyel nem rendelkezünk, ak
kor a visszaszolgáltatás! megtagadó féllel szemben ingók 
kiadása cimén polgári per indilbaló, azonban ezen per 
költ ségei minden valószínűség szerint a kereskedői fogják 
terhelni, mert hiszen azért kérjük vissza a készüléket, meri 
a részletre vásárolni szándékozó nem megfelelő bonilásu 
Mivel az ilyen polgári per a bíróságok munkával való 
lulhalmozása lolvtán hosszabb időt' vesz igénybe, nemcsak 
a pörköli ségek számítandók mint veszteség, hanem vesz
tési gkeni tekinthető a készülék hosszabb használati lólv- 
lan előálló természetes elértéktelenedés és veszteségnek 
tekinthető a legtöbb esőiben az is. hogy ezt a készülékei 
mar nincs idő eladni időközben a készülék avidtlá i 
v á I bálik

Minden egyes alkalommal lehál a lehető legnagyobb 
gonddal kell eljárni, igy már a bemulaló készülékek ki
szállítása alkalmával igen fontos az u n. valódiság ellen
őrzése \ reszlelüzielböl származó követelés ugy anő csak 
akkor valódi, ha lény lég annak a birtokában van a készü
lék. aki a inegrendélőlevelel aláirla

IJkepzelhclö és a gyakorlatiján már többször elő
fordult, hogy az ügynök egy príma bonilásu nevel közöli 
azzal, hogy az illető l>emiilalásra kér készülékei. \ keres
kedő a nevel hallva minden gondolkozás nélkül kiadja a 
készülékéi es az ügynök egesz máshová viszi azl és a 
leszállítás helyén aláíratja a közölt jó bonilásu nevel.
I zen veszély elkerülésére a legegyszerűbb az a módszer, 
ha ügynökkel készülékei sohasem engedünk leszállítani és 
a szállítást egy megbizbaló. az ügynökkel soha semmi 
körülmények közölt sem érintkező alkalmazottunkra bíz
zuk Igy az esetleges összejátszást megakadályozhatjuk

l-zen, a bemutatások alkalmával felléphető különböző 
visszaélésekből származó veszélyeken kivid, mint már 
említettem, a nvi Iván tartás hiányossága is veszteségekre 
vezethet.

Már a bizományi raktár kezelésénél megemlítettem, 
hogy a bemutatáson levő készülékekről olv nyilvántartás 
vezetendő, amely nyilvautarlasbol egyrészt azonnal meg
állapítjuk, hogy melyik készülék hol van és amely nyil- 
van larlás bizonyos időközönként aulomatikusan fi ií vei mez-
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Ifi bői műnkül arra, hogy a bemulaláson levő készülök 
visszaszállítandó, vagy a Lél le! megrendelölevél aláíratandó, 
vagy végül, ha ez utóbbi mái- megtörtént a megbízónál 
az elintézés megsürgetendő.

\z ilyen pontos nyilvántartás az üzleti forgalom 
emelése céljából is fontos, meri ha egy bizonyos időn Inl 
hagyjuk a vásárolni szándékozónál a készülékei, könnyen 
elő lordul hal. hogy az pillanalny ilag a rádiózási megunja

Ismernünk kell a rádiózás cimü betegség normális 
lefolyását. \ rádió belép a családba, a család valamelyik 
Ingja az első időben reggeltől ősiig rádiózik, értsd alatta, 
hogy minden pillanatban más állomásra hangol, közben 
természeteden jó nagyokat visszacsatol, éjszakákat tölt a 
rádió mellett, a család többi tagjai! nem hagyja aludni 
és kész a családi botrány. V család egyik-másik tagja már 
a rádió ellenségévé váll és az eladónak már sokkal nehe
zebb az üzlet megkötése.

Ha pl karácsony és szilveszter között bemutatásra 
s/.állilolltink egy készüléket valamely vásárolni szándékozó
nak és az többszöri kérésünk dacára sem-Ír ja alá a meg- 
midelölevelel. nem kell mást tenni, mint Szilveszter dél
utánján a készülékért megjelenni. Legtöbb esetben a csa
lád ilyenkor már kész a programmal, itt a potya rádió, 
este nem megyünk sehová, meghív juk a szomszédokat és 
nagyszerű Szilveszterünk lesz Ebben a pillanatban már 
nem adja vissza a rádióját, már hajlandó aláirni a meg
rendelőien elet is. De hasonló a helyzet szombatonként is, 
amikor a család már előre bcrendezkedelt arra, hogy 
a szombat estéjét és vasárnapi napját a rádiózásnak szenteli.

Aliul lentiekből látható, a bemutató készülékek pontos 
nyilvántartása nemcsak attól kiméi meg, hogy készülé
keink feleslegese:! túl hosszú ideig heverjenek céltalanul, 
hanem igen fontos segítő eszköz a meg rendelő levelek 
gyűjtésénél is. <

A z ü g y n ö k i d ija k  k o r a i k if iz e té s e .

\z ügynöki di jak hely leien időpontban való kifize
tése a harmadik, mindkét üzleti formánál felléphető, 
veszteségforrás \z ügynöknek jutalék-igénye csak akkor 
lehet, ha a megrendelő az összes szükséges okmányokat, 
tehát az átvételi elismervény 1 is aláirla, a készüléket rend
ben átvette és a megbízótól az üzlet perfekluálásául a 
j ó v á1 tagyás 11 iegérke ze t

Sok esetben tapasztaltam, hogy az ügynök a meg- 
rcndelöíevelet remiben behozta, a meghízó a megrendelést 
el is fogadta, ennek alapján :i jutalék ki fizette leli és mi
dőn szállításra kerüli a sor, az eredetileg vásárolni szán
dékozó különböző kifogásokkal az átvételt megtagadta 
és ilv módon az ügyletet nem lehetett lebonyolítói Inak 
tekinteni. Természetesen állandóan dolgozó, ismeri ügy
nökök (‘setében ez a Inl korán kifizetett jutalék a követ
kezőkben esedékes jutalékokból levonható, de u n futó 
ügynökök esetében az ilyen jutalékot legtöbbször veszte
ségnek kel! tekinteni

D e lc r e d e r e  m e n te s  ü z le te k  
v e s z te s é g fo r r á s a i

Különös gonddal kell tehát ügyelnünk arra. hogy a 
jutalék csak azon időpont után fizettessék ki. amidőn már 
az ügylet minden tekintetben elintézett, vagyis a megren
delő a készülékei ál is vette

Lentiekben ismertettem azon három legfontosabb vesz
teségforrást, mely mindkét üzleti formánál felléphet, az 
alábbiakban azon egyetlen veszteségforrásra kívánok rá

mutatni, amely olyan üzletkötéseknél léphet fel, melynél a 
delcrederét a meghízó vállalja.

Tulajdonképpen röviden érintettem már ezt a kérdést 
a bemutatásoknál keletkezhető veszteségeknél, ugyanis az 
ügylet valódiságáról és fennállásáról van szó

Azért, hogy az ügylet valódi, tehát, hogy tényleg 
annak a birtokában van a készülék, aki a megfendelő- 
levelcl aláírta és akiről a megbízó információt szerzett 
be. a kereskedő felelős. Ugyancsak felelős azért is, hogy 
a készüléket tényleg leszállította és azt a vevő tényleg 
átvette.

Mint már említettem a kereskedő ezen két kötelezeltsé- 
ségéböl a valódiságért és a fennállásért való felelősség
ben rejlő veszélyt úgy kerülheti el, ha a készülékek szál
lítását nem az üzlelhozó ügynökre, hanem egy feltétlenül 
megbízható, világoseszü emberére bízza.

Ibinek a szállítással meghízott embernek a kötelessége 
a szállítás alkalmával meggyőződni, hogy a megrendelőle
vél aláírója, és a készülék átvevője azonos-e Ha erről meg
győződött, akkor ily címen veszteség a kereskedőt egyál
talában nem érheti.

Sokkal nagyobb veszélyt rejteget magában a részlet- 
üzlet. mikor a kihitelezett áruk értékéért is a kereskedőnek 
kell felelnie.

Ezen kérdés vizsgálatánál Ilőlek Gyula ur cikkében 
foglaltakból sok tanulságot meríthetünk, mégis ohelyl 
szükségesnek tartom ezt a kérdést ismét megvilágítani, 
mert egyrészt a cikkíró, meggyőződésem szerint, a kér
déssel nem foglalkozott kellő részletességgel, másrészt 
pedig az időközben megjelent különböző adósvédő kor
mányrendeletek egészen uj szempontok figyelembe vételét 
telték szükségessé.

Ilölelc Gyula ur cikkében, mint legjobb bomlásunk 
egyikét az állami tisztviselői . akinek fizetése nincs 
letiltva, vagy terhelve . nevezi meg, de megfeledkezik 
arról, hogy az állami tisztviselők fizetését letiltani, vagy 
megterhelni nálunk egyáltalában nem lehet.

Hogy ma kinek szabad és kinek nem szabad hite
lezni. erre a kérdésié úgyszólván egyáltalában nem lehel 
válaszolni Mert, ha már valakinek van is olyan jövedelme, 
amely pillanatnyilag a létminimumnál több. vagyis van a 
jövedelmének letilt 1 íató része (kivévén az álla mi tisztvise
lőket), akkor is könnyen előállhat bármely pillanatban az 
a helyzet, hogy vagy a jövedelmét redukálják, vagy az 
tel jes mértékben megszűnik

Ebben a nagy bizonytalanságban, melyben hitelezési 
szempontból ma élünk, bizonyos elvi megái la látásokon 
kívül az érzésünkre vagyunk utalva Ismert dolog az 
ugyanis, hogy ingatlant elárverezletni egyáltalában nem 
lehel, ismert dolog az is, hogy ingóságok árverésére ma 
már vevő nem jelentkezik és az ingóságokat bizonyos 
becsért óken alul el sem szabad árverezni.

(Folytatjuk.)

K liséiéhez,
vagy más célra m ű s z a k i

felvételek ei
készít, gyakorlott fényképész 

Cím : a kiadóban.
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Milyen legyen a jó eladó ?
\ régi világiján jó eladónak azt 

U-Ivinlelléck. aki vevöjél rábes/.t'híké- 
I '.ességével, esetleg c os/aki)' icl!epé?é- 
\4*1. gyakran a téayek valótlan bcalli- 
lása alapján képes volt arra Imin. 
hogy az általa ajánlati árucikkel 
még lia a vevő használni sem tudja 
megvásárol ja. Sok kereskedő nálunk 
még ma is ezl a uéz.'hd vallja. n\li
maion azonban a felfogás e téren mar 
gyökeresen megváltozott. Nem a rá
beszélő, csupán saját érdekei! nezó 
kereskedőben látják az eladó mintá
kéi.él. liánéin a reális, képzett, ineg- 
íelelő műszaki és áruismerettel ren
delkező kereskedőkén, aki nemcsak a 
saját, hanem vevője érdekeit is szem 
előtt tartva, annak kéé.ivrit meg fel ló 
módon igyekszik kielégíteni. Minden 
okos kereskedő) átérzi. hogy állandó 
vevőkört csak ilyen módon lehet meg
szerezni és fenntartani, sőt az u. n 

futó vevőt is állandó, hű vevővé 
változtatni.

\ kereskedőnek tehát rendkívül fon
tos érdeke, hogy eladószemély zrtet. 
azaz munkatársait helyes alapon, gon
dosan és körültekintően válassza ki. 
Itt különböző szempontok jöhetnek 
számításba, amelyeket a következők
ben részletezünk:

R A D I O P HO N
detektort utánozzák!

Az eredeti precíz detek
toron mindig rajt van a 
Radiophon név és legprí
mább külföldi kristállyal 

van felszerelve.
Silány utánzatok iorj>alomb;iliu- 
zatalával állandó reklamációkat 
kap. Radiophon uj leszállított 

ára  P 1.15
DDII I vezerhepuiseietek. Budapest, v..DriILL Batttory-u. 5. -  Telefon 293-06.

EIVIKABE villamos gramolon- 
motor tányérral.

100 volttól 250 voltig váltóáramra 
P 60.—

Gramofontányérok 18 cm 4.80
„ 22 „ 5.70
„ 25 „ 6.50
„ 30 ff 7.70

Állandó raktár a vezérképviseletnél :
Kaufmann Oszkár Budapest, 

'••nfts császar-ut 33.
■'0-35.

Az eladó kora és előism erete
1. tekintetben igen eltérőek a 'ele

inél ivek. \zok a kereskedők, a.vik v l- 
adciszemély zelükel egy bizonyos sa
ját tapasztalatuk alapján bevált 
módszer szeriül maguk szoktak kiké
pezni. cjuasi nevelni, a lialalabb kor
osztályt lélesi ti előnyben, meri haj- 
lilhalobbnak, jobb lel1‘ogásunak és 
azonkívül mozgékonyabbnak és ügye
sebbnek tartják, mini az idősebbe
kéi. Mások viszont inkább az idősebb, 
tapasztalt, jártas, már kellő) szakmai 
ismeretekkel rendelkező eladók leié 
hajlanak. .Mindkét iellogast össze lá
bét egyeztetni oly módon, hogy sze
mélyzetünket fiatalabb és középkorú 
eg\énekből állítjuk össze, mégpedig 
olyanokból, akik elég előképzettség
gel és intelligenciával bírnak és bizo- 
nyos szaktudás által képesek arra, 
hogy iskoláztatás nélkül i> a vevőket 
azonnal kiszolgálhassák. \ tovabbkép- 
■ zés és a vevőkkel való egyén il *g ki \ a ni 
érintkezés módja időiről-időre történő 
elméleti és gyakorlati oktatás, jueghe- 
szélé elv és eszmecserék utján kérőbb 
is eszközöl belük. Hogy ez miként vi
hető) végbe, azt később részletesen lóg
juk tárgyalni.

Az eladó külső m egjelenése
Mindenki elölt kétségtelen, hogy aki 

ruházatára bármily szerény legyen 
is az. gondol nem fordít, ápolatlan 
a külseje, vagy ami a legrosszabb 
eset, tisztátalan, munkáját csak ha
nyagul, rendszertelenül és felületesen 
végzi cl Kzl még súlyosabbá teszi, 
hogy az ily elhanyagolt külsejű eladó 
állal kiszolgált vevő a cégre vonatko
zólag kellemetlen következtetéseket 
vonhat le, sok esetben a vételtől is 
elriad. Ibi e hiba csak kisebb mérvű, 
ugv neveléssel még segíthetünk. sú
lyosabb e^eteklien azo.ihm inkább te
kintsünk el az elad.) alkalmazásától.

A beteges, feltűnően sápadt, vagy 
bőrbetegségben stb. szenvedő eladó a 
vevőn1- szintén rossz benyomást gyako
rol. Vz ilyen alkalmazottat ti ken* tar
tama alatt inkább ti raktárban foglal
koztassuk. \ tulkövér vagy tulkirsiny 
eladót gyakran nem veszik komolyan, 
ügyességükéi, illetve mozgékonyságu- 
kal nem nagyra értékelik. Sokszor 
előfordul azonban, hogy kövér egyé
nek nyugodt, joviális fellépésükkel a 
vevőkben bizalmat kellenek é< jobb 
elállónak bizonyulnak, mini karcsú 
kollégáik. Néha mozgékonyságban is 
felülmúlják azokat III tehát nem sza
bad elhamarkodott véleményt alkotni,

Irta : F ó r b ó l  Á r p á d

hanem az esel mindig egyénileg bírá
lniuk') el.

Az eladó ráterm ettsége
Vannak u n. szülri’ll kereske

dőik. akikel különleges tehetségük lo- 
kozollan képesít arra, hogy mint el
adók sikeresen működjenek. Ivzek va
lósággal az eladás művészei. Vannak 
viszont olyanok, akik szorgalmuk, 1 le
haló szakmai tanulmányok, üzleti ló
gások gyors elsijálilása, emberisme
ret iik és kellemes egyéni tulajdonsá
gaik révén a jó eladó logalmat szín
ién teljes mér lékben megütik. Mind
két fajta egyformán a legértékesebb 
eladok közé tartozik.

(■ yakrun hallhattuk már. loleg 
azoktól, akik engrosüzlellel loglalkoz
nak, hogy a dclail-eladáshoz tulajdon
képpen kivételes kéjiességek nem is 
szükségesek. Szerintük a vevő az üz
letije úgyis vételi szándékkal tér i>*. 
arról lehet tehát csak szó. vájjon a 
vevőit szükségletének meglclelöcu tud
juk-e kielégíteni, vagy sem Hogy ez 
a felfogás mennyire nem helytálló, 
mi sem bizonyítja jobban, minthogy 
a vevők nagyrésze, mielőtt a vételre 
végleg elhatározná magái, több üzle
tel felkeres, hogy a különböző áruk, 
azok minősége és ára között össze
hasonlításokat lehessen Világos tehát, 
hogy az eladó, ha ügyessége, tárgyi
lagos és logikus előadása áll d áruja 
értékét, minőségét és használhatósá
gát akként tudja feltüntetni, hogy ve
vőjének azonos felfogása legyen arról, 
szóval az áru formálisan megkiván- 
tassék. a vevő végleges elhatározá
sára döntő befolyási fog gyakorolni.

V vevők minemüsége szeriül itt a 
legkülönbözőbb szempontokul kell fi
gyelembe venni. Másképpen kell egy 
fiatal és másképpen egy idősebb ve
vőit kezelni. Szakértő vevővel nem le
hel azonos módon, mint egy hozzá 
nem értövei bánni. V bőbeszédű, mo
gorva, ideges, akadékoskodó, vagy kül
sőségekre adó vevővel mindig termé
szetük szerint kell eljárni. A női vevők

Á rleszá llítás !
R027 Marpax slily. csőalj db-kéllt —.16 
R07 fejhallgató-zsinór kiképzett 

1.5 m. .................................  —.46
560 Bookliglit olvasólámpa izzó

nélkül ...........  ... ... 2.80
561 Niglitlight hangulatlámpa izzó

nélkül ... . . . ...... ............  ... 3.56
R061 fadoboz hangszórós 2-f-1 -licz 6. — 
R062 nagyobb és jobb kivitel 7.— 
R5Ü2 antennapótló 1 pólusu. —.35

Az uj árakat kérem vezesse át 
Önnél felfekvő árjegyzékembe.

MAROSI PÁL V. Zoltán-u. 12.
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megint egész külön fejezet alá tal
lóznak. üzen szempontok részletezése 
azonban túlhaladná e cikk keretét, 
miért is ezekkel bővebben nem fog
lalkozhatunk.

Az eladó minden körülmények kö
zött udvarias legyen, ügy mozdulattal 
vagy szemrebbenéssel is megsértheti 
vevője érzékenységét. Se fölényesen, 
azonban túl alázatosan se viselkedjék. 
Az eladó más cég áruját ne ócsárolja, 
mert könnyen lehetséges, hogy a vevő 
éppen az ellenkezőről van meggyő-

Az állami költségvetés egyensúlyba 
hozása az összniinisztérium legsúlyo
sabb feladata. Ezt a feladatot papír
forma szerint meg is oldotta. Egy
részt redukálta a kiadásokat, másrészt 
gondoskodott újabb bevételekről. \z 
újabb bevételek azonban nem mindig 
válnak be. Sokszor az újabb bevéte
lek iöl való gondoskodás következmé
nye nem a bevételek emelkedése, bá
néin csökkenése. így pl. az elmúlt 
esztendőben emelték a postatarifát és 
ennek a tarifaemelésnek követkéz té
lien forgalon#- és így bevétel csök
kenés állott I jc .

A legújabb terv vagy talán nem is a 
legújabb, mert a kuliszák mögött már 
régen lieszélnek erről a tervről a 
rádióéin fizetők megadóztatása. \ posta 
urai tudják legjobban megmondani, 
hogy ma is hányán adják vissza a 
rádióengedélyüket, mert nem képesek 
megfizetni a havi 2.40-ekel sem. Elő
relátható tehát, ha ez a terv tör
vénnyé válik, tényleg segíteni fognak 
az állami színházakon, mert a meg
maradó rádióé lő tizet ők löl l>e fogják 
hajtani a legújabb adónemet, de az 
előfizetők száma annyira vissza fog 
esni, hogy az állam és a Stúdió bet
űjele csökkenik és igy megterhelnek 
több mint kétszázezer rádióéin fizetőt 
és mégis lulajdonképen az államkasz- 
száhól szanálják az Operai és a Nem
zeti Színházat.

Ma a rádióéiőfizetők száma meg
haladja 330.000-el, igy a rádióéin fi
zetési dijakból havonta kereken 800 
ezer pengő folyik be. Ez összeg lel;* 
részlien a Stúdiót .felerészben a pos
tát illeti III a tiszta jövedelmet 
400.000 pengőre becsüljük, akkor túl 
bőven számoltuk a kiadásokat. Európa 
egy-kél államát kivéve, mindenütt ala
csonyabb a rádióelöfizetési dij. mint 
nálunk Több államban ennek az. ö s 
szegnek alig több. mint a felel kérik, 
mint például Svédországban, ahol pe
dig sokkal fejlettebb rádióadóhálózni

ződve és bizalmát elveszti. Az apróbb 
cikkeket vásárlókat is gondosan szol
gáljuk ki. Vz ilyesmi a vevőnek kü
lönösen hízeleg és ha legközelebb na
gyobb vásárlást akar eszközölni, úgy 
szívesebben fordul olyan céghez, ahol 
pár fillérért is megbecsülik. Gyakran 
előfordul azonkívül, hogy valaki al
kalmilag csak egy csekélységért tér 
be az üzletije, de az előzékeny kiszol
gálással elégedetlen egyúttal értéke
sebb dolgot, amire talán csak később 
lenne szüksége, is beszerez.

van, mint amilyent nálunk most épi- 
lenok ki.

Havi négyszázezer pengővel nagyon 
sok mindent lehet csinálni, oly módon 
is, hogy abból senkinek kára ne le
gyen és mégis segíti lelnének a bajba 
jutott állami színházakon.

Az állami Opera és a Nemzeti Szín
ház fenntartása elsőrendű nemzeti ér
dek. hinnék az érdeknek alá kell ren
del ni sok más kevésbé fontos érde
ket. Elismerjük, hogy a mai súlyos 
gazdasági helyzetijén a rádió tényleg 
árt a színházaknak. Mert ámbár a 
rádión keresztül meghallgatott operát 
sokan szívesebben hallgatnák meg köz
vetlenül a színháziján. Mégis számosán 
nem tudván kullurigényeikel száz szá
zalékig kielégíteni, megelégszenek, ha 
ha kénytelenek vele, igényeik kielé
gítésével —  a rádión keresztül.

Ennek következtében jogosnak is
merjük cl, hogy a rádió segítsen az 
állami színházakon. De a segítésnek az 
a módja, ahogy azt tervezik igazság
talan. Igazságtalan azért, mert azok
nak a nagy tömegeknek kell hozzajá- 
rulniok kevesek kulturális szükségle
teinek kielégítéséhez, akiknek nincs 
módjuk arra, hogy azt a maguk szá
mára megszerezzék. Tehát a szegé
nyebb 11 éposztály hozzájárul a tehelő- 
Iö>ehl>ek kia<lásaihoz.

A cél minden kétségen felülállóan 
nemes, a nemzeti kultúra szempontjá
ból feltétlenül megoldandó. De. nem 
azon a módon, ahogy azt a kormány 
elgondolta Ez a mód károkat okoz, 
károkat okoz az államnak, a Stúdió
nak. a rá<Iióelőf i zetöknek. a rádió 
v issza fej lé h lésén keresztül a kultúrá
nak és nem utolsó sorban a rádióipír- 
nak és kereskedelemnek.

\ magyar rádióipar mindöss'e hél- 
nvolc éves, ezalatt a rövid idő alatt 
európai .színvonalra emelkedett Okos 
közgazdasági politika egy ily rövid 
idő alatt kifejlődött iparágat támogat, 
támogat azért, mert ez az iparág hi

vatva van a nemzeti vagyont, a nem
zeti jövedelmet emelni és igy az ál
lami bevételeket szaporítani. A terve
zett adó meggátolná a rádióipart 
gyors iramú fejlődésében, végtelen ká
rokat okozna a rádiókereskedelemnek. 
Más utakat kell tehát keresni.

Van mód arra, hogy ezt a kérdést 
közmegelégedésre oldják meg és pedig 
a következő: \ mai, már úgy is elég 
magas rádióelőfizetési dijak tiszta jö
vedelméből támogassák az Operát és 
a Nemzeti Színházat, ezzel szemben 
kötelezzék átmenetileg az Opera és 
Nemzeti tagjait, hogy megkötött szer
ződésük keretén belül lépjenek a mik
rofon elé. így a Stúdió műsorának 
nívóját fogják emelni, minek követ
keztében a rádióelőfizelők száma és 
igy a Ijevételek is szaporodni fognak.

Ez a kérdés igazi megoldási

Uj m a g y a r  g y á r .
»Ahvays« elektrotechnikai gyár. 

Stuhlhofer és Édes IJudapesI, Váci-u. 
66. cég alatt uj magyar nagyohmikus 
ellenállásgyár létesült. \ gyár fodor 
Miklós cégvezető, az Engel Károly 
r észle löszt á I y á n a k főnöke vezetése alill; 
áll. \z épület átalakítása folyamaiban 
van, a gyártást előreláthatólag május 
végén veszik fel. Egyedárusitó: Engel 
K á roly.

*
C ím v á lto z á so k

»Valea« kereskedelmi irodáját a 
\áci-nti gyárból \ ., Eipól-körut 18..
I em. alá helyezte ál Megrendelések 
és •reklamációk fenti címre küldendők.

*
Felhívjuk igen tisztelt tagtársaink 

figyelmét, hogy az » \/>o//o rádió- 
kereskedelmi vállalat, cégtulajdonos: 
Lcdcrer Béla, üzletét május hó I-löl 
VI., \ ilmos császár-ul 33 szám alá 
(udvarban balra) helyezte ál. \ cég 
kéri az igen tisztelt taglársainkát, hogy 
leveleiket a jövőljen a közöli címre 
küldjék.

*

Ilirsrhl és Társa, az ország leg
régibb elemgyára, elköltözött a Szé
kely llerlalan-u. 11 sz. alá. hol saját 
komplexumában a legújabb és leg
modernebb beremlezés*el egy újfajta 
elem gyártását kezdi meg.

K é t p r o p a g a n d a  h ét
GB-konzum blockkondenzátor

0.1 0.25 0.5 t 2 4 MF
—.23 - .d l  —.35 .54 1 .-  1.84

Csak f. hó 25-ig érvényes, 
marosi Pál. u. Zoltan-u. 12.

meg akarjak adóztatni a rádíűelűtízetűket
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A m e r ík a v é te l h a n g sz ó r ó v a l
Melyi k rádiókészülék tulajdonos nem 

óhajtaná egyéhként jól s/.ii|u'iáló kül
lők l\ ovii masinájával Vmorikál hali
ja im ?! Perszo ez egyelőre jámbor 
óhaj. ilo megvalósilása nőm lehetetlen.

Ha körül nőzünk a nómol rádió- 
piacon azonnal szemünkbe ölük azon 
géj ok hosszú sora. amelyek nemcsak 
200 6oo m-ig é> iooo  2000 m-ig 
terjedő hullámok vételére alkalmasak, 
hanoin az n 11. rövidhullámú savok 
vételére is.

I. géj ok konstrukciója. helyesebben 
kezelése egyáltalán nem komplikál- 
labb. mini a jelen le j is forgalomban 
lévő vev ögéj;eké. ára | khIi g alig vala
mivel több. mini a rövid hullámok 
vételére nem alkalmas vevöberendesé- 
soké s emel lett kéjesek tengerentúli 
állon á 'ok  ( \m eiika. Xuszlráli i) rend
szeres vételére is.

tapasztalatból tudom. hogy az ilyen 
jepek eladása, még ha valamivel 
többe is kerülnek, sokkal könnyebb, 
mini más Ivpusé. meri egyrészt az 
árdifferencia mini már fen leld) is 
említettem nagv nem lehel, másrészt 
az olyan csemege, m int Ymeriku vé
tele csábilólag hal a közönségre

De aktuálissá teszi e kérdési a rö
videsen felépülő magyar rövidhullámú 
leadóállomás is és most tisztán a ma
gyar rádiókészülék gyárak élelmessé
géi öl függ. hogv az adott alkalmat 
ki tudják-e használni

Rizlosra veszem, hogy a vezető ma
gvar gyárak az idei őszi szezonra ki

hozandó typusaik konstrukciója d- 
kahnával számolni fognak ezzel a le
hetőséggel is. mellyel egy részi a va- 
sá rlóközönség véle!kei ívéi. nlásrész I 
forgalmukat jelentősen növel hol ik

lltUi L(U:ln
engedélyezett rövidhullámú 

adóamatőr

A rádiószaüadaimcsK Kihasználást 
jogánaH uj szabálgozass.

Tudvalevő, hogy a rádiós/, abad ál
mák kihasználási jogát a le ld  unkán 
adta meg eddig, megielelö dii leI i- 
zelése ellenében. \ szabadalmak leg
nagyobb része a Telefunkcn birloká- 
han van. néhány év óla llulh meg- 
hizásáhól is (» szedi ti dijakat a ‘ole- 
Ilinken dijakkal együttesen. Mosl. a 
Standard birtokában lévő hálóz ili ké
szülékek!’.' vonalközé) sz diadalunkat is 
Plelrich Elemér mérnök, a rplclun- 
ken tisztviselője fogja kezelni. Plel
rich mérnök Ígéretéi bárjuk, mely 
szerint lapunk hasábjain az uj szer
ződéstervezet i rányel vei I isii icrtel i

KRAFT-DUBLQ
részére

HörzetKepuíselühet keres
PicK József

B U D A P E S T ,  IV.. 
Királyi Pál-ucca 20. szám.

ü Radionirmondökroi
Ez alatt a cim aluli tartotta meg 

előadását a Műegyetemen /elenka 
I ászló oki gépészmérnök, a X L ná- 
diólahoratórium tulajdonos mérnök ' 
Az előadáson megjelentek a magyar 
posta és műszaki élet előkelőségei és 
rögtön annak elhangzása illán meg
állapították, hogy az előadó olyan tár
gyal veleit lel. mely páratlan nagy 
jelentőségű a rádió jövőjében.

\z előadás tárgya röviden a kővet
kező: Yngliáhan radio-relay service, 
Hollandiában radio-di'h  ihulie. Né
metországban D rahlInuk a neve an
nak a rádióm űsor elosztó rendszer
nek, mely nagy vonalaiban hasonlatos 
a mi lelcfon-hinnondónkhoz. attól 
azonban lényegesen eltér, meri nem 
gyenge fejhallgatói ételi, hanem köz
vetlenül haugs/óróvélell biztosit az 
előfizetőnek.

Ily módon nincsen szükség se-m an
tennára. sem föld vezetékre, de nin
csen szükség vevőkészülékre sem III 
van éppen az a vonatkozási, amely
ben a rádióvevőkészülékgyárak :il és 
kereskeilkel nagyon erő-cn érintheti a 
kérdés \z  előadó kulturális, miis/aki 
és pénzügyi előnyök szerint feloszlv 1 
tárgyalja a felvételi kérdési, ezek 
mindegyike olyan meggy özö voll. 
hogy hehizonvosod'otl a Uádióhirmon- 
dók nagy lél jogosultsága.

\ lapban megjelent klisékel készi10!I *: 
\ngerer és (löschl,

Ihidapesi. \ II . Csengery-u 20

Újdonságok
„E L B E“ hangszóró szerk ezet,
modern 4 pólusú hangszóró szerkezet. 
Speciális formája, elrendezése és anyaga 
folytán, egyforma erősen és élethűen 
adja vissza úgy az alacsony, mint a 
magas hangfrekvenciákat. Érzékenysége 

nagy, a legkisebb energiára reagál. 
Brill Vezérképviseletek Budapest, 
V., Báthory u. 5. Telefon: 293-06.

2000. sz. bakelit du gaszo ló  aljzat
Igen szép modern tipusu, erősáramra. 
Kaphat*) barna és fehér kabelitböl

préselve.
Brill Vezérképviseletek Budapest, 
V., Báthory u. 5. Telefon: 293-06.

M arclli asztali és fali szellőző. 200 
miliméteres lapáttal, nnivcrsalis motor
ral. I 'j típus. Masszív és még is olcsó ár. 

Engel K ároly,
Rudapest, VII., Vörösmarty u. 16.
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,,Irís“ takarék lám pa váltóáramra 
normál foglalattal. 10 óra alatt alig 1 
fillért fogyaszt. Szállítás: beépített re- 
duktorral, izzóval és reflektorral. Ren
delésnél hálózati feszültség megadandó 1
marosi rai, u. zoiian-u. 12. 1. 147-72.

N o r t o n  II, sülyesztett átvilágítható 
mikrodial. A rádiótechnika mai kívá
nalmainak megfelelő, az eddig forga
lomban lévő hasonló skáláknál jóval 
masszívabb műszer, kivitelezésénél kü
lönös gondot fordítottak arra, hogy 
3-4 darab forgókondenzátort is könnyen 
elhajtson. Ablaka az eddigi áradásoktól 
eltérőleg egyszerű, nemes vonalakból áll. 
M arosi Pál, Budapest, V., Zoltán u. 12.

Az ideális megbízható potenciométer. 
Műszakilag és elektrotechnikailag is 
tökéletes. Érzékeny és tökéletes műszer. 
Kapható minden értékben lOO.OOOohmig. 
M arosi P ál, Budapest, V., Zoltán u. 12.

„S“ csőfog la lat 5 pólusu sülyesztett

T T rézhüvelyekkel.
( i

i
Brill Vezérképviseletek Budapest, 
V., Báthory u. 5. Telefon: 293-06.

„H“ rádió tum bler-kapcsoló köz
ponti felerősítéssel. Megbízható jó áru, 
szépen nikkelezve. Felerősítése könnyű. 

Brill Vezérképviseletek Budapest, 
V., Báthory u. 5. Telefon: 293-06.

K örtekapcsoló faházban (világos vagy 
sötét), bakehtházban (különféle színek). 

Igen tetszetős áru.
Brill Vezérképviseletek Budapest, 
V., Báthory u. 5. Telefon: 293-06.

„Elbe“ centim éterblokk. Raktáron 
250,500,1000,2000,3000,5930 és 10.039 
cm. kapacitásban, rendelésre más kapa

citásban is szállíthatók.
Brill Vezérképviseletek Budapest, 
V., Báthory u. 5. Telefon: 233-03.

T urnlight Liliput a világ legkisebb 
zseblámpája, mellényzsebben 

hordozható.
Gyártja : P á la  é s  T ársa elem gyár rt.

V., Váci ut 66.

Forrasztó páka 40, 60 és 100 vattos 
kivitelben 110, 220 Volt feszültségre. 
Megbízható gyártmány, az egyes alkat
részek cserélhetők. Külön kalapácsfejek 
kaphatók ugyancsak 40, 60 és 100 

Wattban.
Brill Vezérképviseletek Budapest, 
V., Báthory u. 5. Telefon: 293-06.
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M  ( Í 6M 5)  Í Í P 43ÍÖ
DETEKTOR ÉS 

ELLENÁLLÁSO S  
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FREKVENCIA

ERŐSÍTŐ

U J VÁLTÓÁRAMÚ HÁLÓZATI
E R Ö C S Ö V E K

KETTŐS
VEZÉRLÉSŰ
SOKSZOROS
v é g e r ő s ít ő

R ÉG I K É S Z Ü L É K É N E K
U J ERŐT ADNAK

A SZÓRAKOZÁS  
NINCS ÉVSZAK
HOZ K Ö T V E . . .

R Á D IÓ R A  N Y Á R O N  IS S Z Ü K S É G  V A N .

A ján lja  vevőinek a 3+1 lámpás négypólusu 
hangszóróval egybeépített 7033-as O r i o n  

Európavevő készüléket.

G Y Á R T J A :

M A G Y A R  W O L F R A M L Á M P A  - G YÁR
K R E M E N E Z K Y  J Á N O S  R. T. B U D A P E S T .

Felelős szerkesztő és kiadó: B író  K á r o ly . Neuwald Illés Utódai könyvnyomda, Budapest, Üllői-ut 48.
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