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Felhívás!
I. növecisKn;

A fővárosi lapokat áttekintve kartársaink hirdeté
seiben napról-oapra olyan kitételeket találunk, amelyek 
a tisztességtelen versenyről szóló törvénybe ütköznek. 
F. hó 3-iki választmányi ülésünk foglalkozott ezzel a 
kérdéssel és elhatározta, hogy azokat a cégeket, ame
lyek eddig tisztességtelen versenyt követtek el, annak 
abbahagyására szólítja fel. Utasította továbbá az Egye
sület ügyészét és hivatalos lapjának szerkesztőjét, mi
szerint kísérjék figyelemmel azokat a sajtóorgánumokat, 
melyekben kartársaínk hirdetni szoktak és amennyiben 
azokban a tisztességtelen versenybe ütköző kitételeket 
találnak, az elnökségtől nyert felhatalmazás alapján, 
minden előzetes értesítés nélkül az ügyész köteles a 
pert megindítani.

Ugyancsak elhatározta a választmány, hogy a 
márkás cikkek eladásával foglalkozó kartársakat figye
lemmel kiséri és amennyiben azt tapasztalja, hogy 
bármelyikük márkás cikket a gyár által előirt ár alatt 
ad el, azonnal megindítja a tisztességtelen verseny pert.

Nyomatékosan felhívjuk tehát kartársainkat, 
hirdetéseik szövegezését oly módon eszközöljék, 
ho,y az mások érdekeit ne sértse. Felhívjuk to
vábbá kartársainkat, hogy márkás cikkeket áron 
alul semmi körülmények között ne hozzanak for
galomba.

Az elnökség.
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megelégedett veuőt
csak tiszta hangú készülékek eladásával 
szerezhet

R E K O R D
es a

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

T E  LE  F Ű N K É N
gyártja  SIEMENS & HALSKE R. T. wiagyarorszAgi gvAra

Budapest, VI., N agym ező-ucca 4. szám .
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Nehéz esztendő következik
llégi szokáshoz híven az újév küszöbén áttekintjük 

az elmúlt évek eseményeit és azokból következtetést igyek
szünk levonni az elkövetkező évre.

Az 1932. év első napjaiban világossá vált, hogy az
1931. december 7-én életbelépett csőegyezmény képtelen 

a csőárak detailárát betartatni. E ténynek okai nagyrészt a 
csökartell megalakításának módjában keresendők. Mikor 
a csökartell megalakult, egyes cégeknek igen nagy köté
seik voltak, mélyen a karleli által megállapított árak aluli, 
lom lészeles tehát, hogy azok a cégek, amelyek ily olcsó 
csövek birtokában voltak, ezeket a csöveket a detail- 
lögvasztónak olcsóbban juttatták, mint amennyiért a 
kariellnál azokat a kereskedő beszerezhette. Ennek követ
keztében a többi cégek áruikat nem a gyáraknál, hanem 
a kereskedői társaiknál szerezték be. Kialakult a zug cső
forgalom. Ez az állapot az egész esztendőn végigkísért., 
A gyárak cső kötéseik alapján utolsó szállításaikat szep
tember hó közepén eszközölték, minek következtében a 
csőpiacon a helyzet október folyamán már egy kissé ja
vult az árrontások száma és igy az árbetartás ellenőrzé
sére delegált bizottság munkája is csökkent. Mindamel
lett a helyzet még ma sem tiszta. Ár rontások, ha igen 
mérsékelt számban is, de még mindig előfordulnak.

A készülék piacon éjijien fordított a helyzet. \z év 
elején sokkal kevesebb az ár rontás, mint a végén. Ennek 
okai viszont másutt, részben az üzlet télén ségbci, részben 
a gyárak üzletpolitikájában keresendők. Czlettelenség a 
főok, de más okok is közrejátszanak. így, amíg az elmúlt 
szezonban a gyárak árpolitikája szerint a részletárak és a 
kész)>énzárak között (rövid terminusnál) nem volt különb
ség, az 1932 33-as szezonban 10 20 °/o differencia van.
A különbség következtében ebben a szezonban több a 
készpénzüzlel, amely sokkal inkább engedi meg az árron- 
tást, mivel a kötés nem kerül a gyár elé. Az árrontásokon 
kívül a készüléküzletnek más gyengéje is van. Az 1931
1932. szezon igen korán fejeződött be és az idei szezon

későn és lanyhán indult A késői indulásnak okát abban 
kereshetjük, hogy 1932. évben nem sikerült egy kiállí
tással a közönséget felrázni és amikor szeptember köze
pén, ha larlottau is, de megindult az érdeklődés, néhány 
hét múlva megkezdődtek a nyíregyházai és magyaróvári 
relék próbaadásai, ennek következtében egyes vidéki és 
fővárosi lapok indokolatlan rémhírei, amelyek a nagykö
zönség vásárlási kedvéi teljesen elvették. Ez a jelenség 
nemcsak nálunk, mint azt kiváló munkatársunk, Hükk 
Gyula, jelen számunkban az osztrák helyzetről szóló cik
kében megírja, hanem mindenütt jelentkezik, ahol óriás 
adót építenek. December elsején Tomcsá’tyi István posta- 
fömérnök a rádióban Egyesületünk kérésére tartott elő
adásában igyekezett a nagyközönség félelmét eloszlatni, 
azonban ennek az előadásnak, ha volt i> hatása, nem oly 
nagymérvű, hogy a piac helyzetét ez lényegesen befolyá
solhatta volna.

Tonusányi főmérnök előadásával egyidejűleg egy ko
molynak ígérkező akció indult meg ugyancsak Egyesü
lt-tünkből kiindulólag, mely széleskörű rádiópropaganda 
kifejtését célozta. Sajnos, Szöts Ernő, a Stúdió kiváló 
igazgatójának halála és a karácsonyi és újévi ünnepek az 
akció folytatását kissé megakasztották, de remélhetőleg a 
közeli napokban az uj igazgatóság közreműködésével na
gyobb lendületet vesz.

Az 1931-ben megalakult szerelésianvag kartell egy- 
á Italába n nem felelt meg hivatásának, igy a közelmúlt 
napokban az összes szerelésianvag-gyárak részvételével 
újra alakult, ennek működéséről —  hálását még nem 
ismerhetve nem számolhatunk be.

Múlt év szeptemberében az eddig működő nógv kar- 
U Iliién lévő kábelgyá r mellé egy uj kábelgyár, az

trimlne kábelgyár alakult, ez utóbbi kartelleii kívül, 
minek következtében a kábelpiacon a helyzet: egészen 
megváltozott. A kartell mindent elkövelell az uj konkur- 
rens letörésére. Hogy mi okból, azt nem vizsgáljuk, de

Nincs szükség külföldi árura,  
á r b a n  m i n ő s é g b e n  v e z e t
Forgalom ba hozza:
ENGEL KÁROLY, VII., Vörösmarthy ttcca 16.

Always
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- zl< ség< sak ig
síük térre szorul. \ kartell tz uj konkurren> megje!. n* - 
>ére Volta néven uj huzalfajtát hozott a piacra. melynek 

. alatta van az •• i ii_ri huzaláraknak láthatólag 
.tz uj g 'á r  letörésére.

A Rádió és \ államosság múlt év novemberi számá
hoz a rádiószakosztály határozati folytán levelezőlapokat 
mellékeltünk, melyben a kartársak oly irányú nyilatkoza
tát kértük, óhajtják-e kötelezőiéi: bevezettetni a rádió- 

sí dijának sze h s V b*éikéz -ti vá
laszok 8 7 ' -a igennel szavazott. igy rárliőszakosztályunk 
legközelebbi ülésén módot fog keresni, e csaknem 
egyhangú határozat következtében, a be initatá-á dij sze
désének kőtelezővé tételére.

Az elmúlt év küzdelmes, nehéz volt. Nézzük meg. 
mit várhatunk az újévtől. Nyíregyházán. Magvaróvárt 
Miskolcon már működnek a relé adók. \z eddigi külföldi 
tapasztalatok alapján előre látható, miszerint az adók niíi- 
ködésének megkezdése után két-három hónap múlva azok 
hatókörzetében üzleti fellendülés várható. I gyalusak fel
lendülésre kell elkészülni a Dunántúl déli részén ahol L 
a pécsi relé nemsokára megkezdi működését. \ 12‘ >

k\\ ■ ' adó. mint azt már jeleztük, csak 193 1. elején kezdi 
,.g  próbaadásait, igy az idei */ezón, mely már a vége 

közeledik, csakhamar b3zárul és az 1933 31-es szezon 
t-ngébbnek várható, mint az idei v <!t. Minél köze- 

•;>b • 'kezünk az ónás.-idó megnyitásához, annál inkáid) 
ki alakulni a közönség kóréhén az az elgondo.ás.

■ áj j\ , idót : ez ellen küz leni < sak- 
Ijesen céltalan. Megmenteni az elkövetkezendő sz - 

sak »lv mó 1 >n lehetne ha a ;• >sti ineglepetéssz -  
rüleg még a nvár vége felé üzemhelielyezné az uj laki

ban egyáltalában nem számíthatunk. 
\/ elektromos szakma helyzete annyira összeforrt az 

allaláno.- gazdasági helyzettel, hogy annak vizsgálata egy
értelmű az egész m xág gazdasági helyzetének vizsgálatá
val. ami szűk körünket tekintve, nem lehet hivatásunké 

Hiztat.i"al a közel jövőre ugyan nem szolgálhatunk, 
le ed tekintve az elkövetkező szomorú évtől, bízunk szak

mánk nigv hivatásában. \ rádió és villamosáig u kid tó
jával együtt terjed. V kultúra terjedése felkelti ukkeink 
szükségletét és mi miudenütt ahol csak üzletet kötünk, 
a kultúrát is terjesztjük.

Hivatásunk tudata adjon erői é» kitartást az elkövel- 
kezö nehéz időkre inindannyiimkn ik.

Gondoljunk a jö v ő re  . . .
Hét év óla felfelé Ívelő szakmánk meredek vonala az 

1932-es évben hirtelen megtört. Ha okát vizsgáljuk: úgy 
azt három összetevő eredményének tudhatjuk b*. \z :*Lö 
ok a gazdasági viszonyok általános romlása, a második a 
nagyadó épülésével kapcsolat hírlapi közlemények. • 
harmadik légiiyomósabb ok pedig gyáraink hibás üzlel- 
jtolitiká ja.

Az 1932 33-as szezon derekán vagyunk, de egyben
biztos, hogy annak utolsó napjait éljük. Gondoljunk a

Nincs többé gondja anódtelepekre

Forgalomba került a 
négyszögletes celiahöoi Készült

super rádió palaba
nagy teijesitmenyü anódtelep

Kérjen árajánlatot!

PÁLA ELEMGYÁR R.-T 
BUDAPEST, V. VÁCI-UT 66.

jövőre és okuljunk külföldi tapasztalatokon, meg a ó ját 
kárunkon, amig nem késő!

\ romlás okait egyenként megvizsgálva, nézzük, mily 
módon lehet az ► kokat kiküszöbölni, vagy azok hatását, 
ellensúlyozni.

Az általános gazdasági romlás világjelenség, annak 
leküzdést*, nemcsak Egyesületünknek, vagy gyárainknak, 
di* még a kormánynak sincs módjában. Ezzel a kérdései, 
mint a mi szempontunkból vb major-ral foglalkozni n mii 
óhajtok, csupán mint egyik ható okra, kívántam említé
sével rámutatni.

A nagyadó építésének üzletrontó halálát teljesei ki
küszöbölni szintén nincsen módunlkhan. elleni), n annak 
mérséklésére irányuló eszközök már részben a mi kezünk
ben vannak. Ezen okokat az illetékes tényezők: a posta, a 
Stúdió, valamint a sajtó tudomására hoztuk és bennük 
megértő, értékes segítőtársaikra találtunk.

A vásárlási kedv felélesztésére irányuló elgondolá
saimat ebben a cikkben nem óhajtom kifejezni, mert ez 
irányban már a gyárakkal, a sajtó képviselőivel, u. in. a. 
Póslával és a Stúdióval beható tárgyalásokat folytai lám 
és bizonyos részeredményeket, mint ismeretes, el is ér
tem de a tárgyalások boldog emlékű Szöts Ernő tragikum 
halálesete miatt megszakadtak- Igyekezni fogok ellenben 
azok folytatását minél előbb kieszközölni. Ezzel a kér
déssel tehát ugy az ankéteken, mint lapunk hasábjain s<>k 
alkalmunk lesz foglalkozni.

Mi a készülékgyáraink üzletpolitikáját >zeielnrm 
vizsgálni és rámutatni azokra a hibákra, melyeket elkö
vetlek é> amelyek a közönség vásárló kedvét szegték.

\ gyárak folytonos árleszállításaikkal elveszik a kö- 
zöiiseg vasárló kedvéi. \ vásárló látva ezt íz eljárást, a/. 
iijoiMian piacra került készülékek vásárlásától is tartóz
kodik. mert joggal bízik abban, hogy néhány hónap 
múlva az uj lipusu készülékeket k i bocsa jtási áránál lé
nyegesen olcsóbban vásárolhatja meg. hiszel az árles/ál- 
lilás mindig akkor történik. miko;- a gyárak újabb lypu- 
sokat hoznak lorgalomha és így bár sziveseblien vásárolná 
meg az ujabh lypusu hangzatosán hekonferált készüléke-
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kel; először újabb árleszállításra vár! A vevők ezreinél 
késik il\ elgondolás alapján a vásárlás éveken ál, közben 
a gazdasági liclvzeliik leromlóit és a vételtől dáliának, 
vagy igényeikéi csökkentik.

Az árleszállil ások ok:i legtöbbször az, 111><ltn g\áraink 
<i piac lelvevóképességének megbecsülésében nem járnak 
el kellő körültekintéssel és nagyobb készletekéi gyártanak 
le, mint amilyent el tudnak helyezni. Az uj szezon beáll- 
lá\al tehát a régi lypusokból nagyobb készletekkel ren
delkeznek, de ezeket már az eredeti áron eladni nem lehel. 
\z árukészletek visszamaradásának oka még, mint ezt 
Háránv Henrik kartácsunk e lap múlt év decemberi szá
mában kifejtette, hogy elegen vagyunk , sőt sokan ra
guink es gyáraink közül néhány közel ezer bizomámossid 
van összeköttetésben. Csak azt tételezve fel, liogv eg\ ih 
g.'ár minden lypusáböl bizományosaink egy-eg\ példány L 
ad al. akkor is az u j szezon beálltával minimálisan báiom- 
n égy ezer régi typusu készülék felelt rendelkezik, ami 
tekintélyes tőkeveszteséget jelent. Kivezető nt csak az 
\oJna, ha gyáraink uj lypusok gyártásánál és az eladási 
lehetőség megbecsülésénél fokozottan óvatosabban járná
nak el és ha bizományosaik számát lényegesen csökken
tenék. így bizományi raktárukat a szezon vége felé mód
juk van néhány ezer helyett néhány százra redukálni és 
ezekből a régi typusu készülékekből is lehetséges a ki
bocsátási áron néhány száz darabot még elliel yezni. ha 
az uj készülékek reklámját megfelelően szövegezik. Ily 
módon nem kell már eleve avval kalkulálni, hogy az uj 
typusu készülékeikből néhány ezret önköltségi ár alatt 
kell a piacra kidobid és ig\ már az ármegállapításnál 
-•> 3()Oo-kal alacsonyabbra állapíthatják meg azok 
árait, ami az elhelyezés lehetőségét lényegesen megnöveli.

\ folytonos árleszállításoknak van egv ránk nézve 
rendkívül kellemetlen és a közönséget destruáló hatása. 
\< hogy vevőnk, ki egy nap nálunk vásárolt, ugyanazt 

a készüléket már másnap lényegesen olcsóbban láthatja 
kirakatban elhelyezve és így az az érzése, sokszor kifeje
zett meggyőződése is. hogy mi eleve tudtunk az árleszál
lításról. de elmulasztottuk erre figyelmeztetni, sőt aka
rattal heugrattuk, bersipluk! így a vásárló közönség el
veszti kereskedőjében bizalmát és a legfigyelmesebb, leg
komolyabb kereskedő is teljesen ártatlanul ugv él vevő- 
közönségének tudatában, mint egy csaló, ki ellen törvé
nyes eszközökkel védekezni nem lehet! Legkirívóbb esete 
e.nnek egyik csereakció, hol a nyomtatott árlap szerint 
ogy készülék ára 775 |*. csereára 555  P, készpénzál a 
reverzális szerint 10°o-kal kevesebb, vagyis 500  P volna, 
do mindenki tudja, hogy a készülékei a gyárban 200 
P-ért. sőt újabb hírek szerint olcsóbban is, privátnak ki
szolgálják akkor, mikor a kereskedő legálisan 300  P-őn

alul nem juthat hozzá. Ez egy lehetetlen állapot és a 
tiszte.s kereskedelemnek komoly kárt okoz. A csereakció
kat korlátozni ke,II tisztességes határok közé és nem szabad 
annak sem rejlett, sem nyílt megtévesztéssé elfajulnia.

Mi qzt a szerepel nem óhajtjuk tovább vállalni. Jogos 
érdekeink védelmét kérjük és amennyiben az árleszállí
tás időközönként minden óvintézkedés ellenére feltétlenül 
szükségessé, elkerülhetetlenné válnék, azt oly módon kel
lene. eszközölni, hogy az árleszállítással kapcsolatban min
den o!v vevőnek, ki vásárlását akár részletre, akár kész
pénzzel, de az árleszállítás előtt maximálisan 4 -5  hó
nappal eszközölte, a bruttó árkülönbözet visszatérít lessék j 
Természetes ennek következtében az is, hogy amennyiben 
(zen előterjesztésemet megfogadni tanácsosnak tartják 
gyáraink, úgy árleszállítást mindig közvetlenül az uj 
szezon beállta előtt kell eszközölni, mikor a leszállítást 
megelőzően hónapokkal visszamenőleg csak igen csekély 
számú üzletet kötöttek.

Meggyőződésem az, hogy ha a magyar gyárak hiva
tásuk magaslatán állva, javaslatomat magukévá teszik, 
vevőink bizalma úgy a gyárak, mint a kereskedők felé 
meg fog szilárdulni és ez az üzletkötéseket nagymérték- 
Ixmi megkönnyítené.

A német vezető és komoly gyárak együttes nyilatko
zatban közlik szaklapokban, hogy a közeli hónapokban 
árleszállítást nem fognak eszközölni. Ezt a mi gyáraink
nak is meg kell tenniük, mert árleszállításra szükség van, 
de annak nem szabad fej nélkül, úgy történni, hogy a 
régi készülékek leszállítóit ára és annak reklámja az uj 
eladási lehetőséget is csökkentse.

Az itt felvett javaslatok részletes megtárgyalása cél
jából a közeli napokban gyáraink igen tisztelt vezetőit 
megbeszélésre fogom felkérni. Abban a reményben, hogy 
sikerül oh platlfonimt találni, mely a hibák kiküszöbö
lése mellett a mai állapotnak javítására vezet.

Kaffka Károly ü. v. elnök.

Vevői liisak lennek
ha e l s ő r e n d ű  külföld i 
k r istá ly a in k a t kapják

| „Koroto" lOOVo-os kristály 55 
1 fillér dobozonként

„Thoxyd* 100%-os kristály 45 
fillér dobozonként 

„L S. B.“ lOO'o-os kristály 12 
fillér celluloid zacskóban.

BRILL uezérhépviseleteK U„ Báthory ucca 5. sz.
D e te k to r o k  n a g y  v á la s z té k b a n  f

A M R A D  P recíz ió s töb b szörös forgók , m ű-
„___  H l l l l l t l U  SZerrel p on tosan  ö ssz e h a n g o lv a  %%

to lera n cia , m a ssz ív  h á z , g o ly ó sc sa p á g g y a l,  
k is  k ie g y e n lítő  k o n d en zátorok k a l. Kapható : 

S  f  2 500cm. (7 5 X H 5 X 5 5  ”/».),3X503cm.(110X U 5X 55 "V), 
« és 4 '500 cm-es (140X115 55 ■%) kivitelben.

U J J . ,  í _  FT, _I _  VI., A réna-at 140. 
G yártja: a Z I C i y  C S  I S a  T e le fo n :  919—97.

«

F ü l ű t e c h n i K a i  ü z e m
F ű tő te s te k  ra jz  s z e r in t  i s : vasaló, 
főző, resó, kályha, elektroorvosi, labo
ratóriumi stb. célokra. Kivánt hőfok és 

feszültség megadandó.

W A C H T E L  E M I L
B udapest, II., Corvin-tér 6.

T ele fo n  57 7 —75.

J a v ítá so k ér t e lk ü ld ö k !

■ m ___________ ___ h-K ... .......... . = BMHSÍb b m I s B U D A PEST, VI. Ó-UCCA 14. TELEFON : 1 7 0 - 3 5 .magyar norns müven, ^
Fém- és baRőlit tömegcikkek gyártását uáilalja. — nagy választék rádió és elektromos cikkekben
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Hogyan dolgozzon a villanyszerelő laKott Helyiségben Irta Ráftkai T ivad ar

Üzletkörünk bővítése csak oly módon képzelhető el, ha alkalmazottaink vevőinkkel és megren
delőinkkel való érintkezésben oly modort tanúsítanak, hogy vevőink, megrendelőink megelégedettek le
gyenek. Szerző e cikkben nagy körültekintéssel, pontokba foglalva tárgyalja a villamszerelő viselke
désének módját a megrendelő lakásán. Célszerűnek tartanók, ha kartársaink időközönként ily irányú 
megbeszéléseket tartanának alkalmazottaikkal. Irányelvül szolgáljon a kiváló szerző cikke. A szerk.

púknak sok mérgelödésl ós bosszu-Miudeu villamoesszerelőmes temek* 
hivatásának gyakorlásaién gyakran 
előfordul, hogy segédeit, in:suit, esit- 
lég mindkettőt együtt a munkátadó, 
vagy vásárlójának házalta, lakásába* 
üzletébe stb. kell elküldeni, hogy át 
javulást, vagy pedig egy uj munkát, 
esetleg átszerelést végezzenek.

\em mindig lehetséges, hogy mega 
a szerelőniesler minden utunk 1 elvég
zésén.'! maga i> jelen lehessen és igy 
kénytelen munkás it magukra hagyni 
és legfeljebb i sak ellenőrzési gyako
rolhat.

A szerelömeslernek persze legfőbb 
érdeke az, hogy emberei ne csak a 
munkai végezzék el kifogástalanul,ha
nem azok úgy is viselkedjenek, hogy 
a munkátadó teljesen meg legye:) elé
gedve ne bosszankod jék és a munká
sokra ne legyen panasza.

Főleg a női munkáladók bizo
nyos dolgokban, mini rendszere
iét stb igen érzékenyek és a 
munkák kiadásánál sokszor igen 
fontos szavuk van, meri ugy-e hány
szor hallottuk már a gyakorlatban a 
hölgyek beszélgetése közben azt, hogy 
»erre a munkára e:t az iparost ajánl
hatom neked , de ennek az ellenkező
jét is, sajnos, sokszor lehel hallani, 
vagyis, hogy ne add oda a munkát, 
mert nálam az hanyagul végezte cl.

Ha a szerelösegédek, inasok vagy 
segédmunkások a mesternek és nia-

Trafók 24-1 P 370-től, 3+1 P 4 90 töl 
Fojtók 1 •50-től, huzalellenállás —.14 * 
mikrodialok, hangszórók, tekercsek stb.

Töm eggyártás
S z o g e t z k y  F e r e n c

VII. Verseny-u. 14. Telefon 37-6-34.

ságot akarnak megtakarít mi, ngy fi
gyeljenek az ilt kővetkező és az élei
ben jól bevált szabályokra:

1. Ili bármilyen munkának, vagy 
csak javításnak elvégzésére is a vevő
nek, inunk átadónak házába, vagy üz
letébe stb. mennek, tudakolják meg 
egészen pontosan, hogy milyen mun
káról van szó és ennek megfelelően, 
amire szerszámban és anyagban szük
ség mutatkozik, a műhelyben, vagy 
üzletben készítsék elő, mert semmi 
sem bosszantja jobban a vevőt, mint 
az, hogy rövid idő után a munkát 
abba kell hagyni, hogy a hiányzó 
anyagot, \agy szerszámot elhoz.ák. 
De ha ez mégis elkerülhetetlen lenne, 
a munkál ne hagy jak szó nélkül abba. 
hanem jelentsék kellően megindokolva 
a megbízónak az eltávozást.

2. Ha a munka megkezdését egy 
előre meghatározott időre tűzték ki. 
úgy gondoskodni kell arról, hogy a 
megszabott időben a helyszínen le
gyenek. meri minden késés a hanyag
ság. a nemtörődömség benyomását 
keltheti. V háziasszonynak sem kelle
mes. ha a munkára való tekintettel ö 
a szükséges utakat és beszerzéseket 
elhalasztja.

3. Ha a munkátadó házába, üzle
tébe stb. lépünk, tisztítsuk meg (i- 
I tőinket az utca szennyétől, a belépés
kor kalapunkat, vagy sapkánkat ve
gyük le és amennyiben a munka mi— 
n emírsége ezt megengedi, dolgozzunk 
ott hajadonfővel.

I. Nemcsak a munkátadó szernél vé
vel, hanem a ház minden hozzátarto
zójával szemben legyünk udvariasak, 
előzékenyek: kerüljük a velük való 
haszontalan társalgás. Csak akkor be
széljünk, ha kérdeznek, de válaszunk 
mindig szerény és tartózkodó legyen. 
\ szerelőníesleniek üzleti, vagv csa
ládi viszonyaira vonatkozó esetleges 
kérdezösködésekio óvatosan válaszol
junk, mig tolakodó kérdéseknél ug\- 
kell tenni, mintha a dologról nem 
tudnánk semmit. Sohase nyilatkoz

zunk kicsinyfőleg a mesterről, vagy 
annak vállalatáról.

~). \ helyiségben való tartózkodás 
alatt mindig arra gondoljunk, hogy 
idegen helyen vagyunk. \ lakásban 
való dohányzás a legrosszabb benyo
mást kelti és éppen úgy az éneklés és 
fütyülés. Munkatársainkkal ne han
gos kiáltásokkal érintkezzünk. Ha a 
munkaidőbe étkezési, vagy j ikenőszü
net esik. ezalatt halkan és fel tinié* 
nélkül beszélgessünk egy má sah Nyu
godtan és szukává tol tsággal lássunk a 
munkához és ne törőd jünk olyan dol
gokkal. amihez semmi közünk sincs.

(>. Il i a munkálatokhoz a iminkál- 
adónak valamely szerszámjára, mint 
például seprő, létra vagy más ha-on- 
lóra lenne szükségünk, úgy azt udva
riasan kérjük el, használat után azt 
megköszönve vigyük a helvére.

7. Minden munkánál ügyeljünk 
arra. hogy a lehetőségig mennél keve
sebb szemetel csináljunk, lármái csap
junk és semmit se rontsunk el. Ilosz- 
sz.abb csöveket és állólélrák.it a leg
nagyobb előv igy ázattál vigyünk. Vé
sésnél, fal-, ményezetáltöréseknél le
gyünk elővigyázatosak, nehogy a fai
nak. v agy meny ezolnek a másik olda
lán károkat okozzunk. Hogy az áltü- 
résnel a szeméi, illetve a törmelék a 
Jöldre ne hulljon, tartsunk lehetőleg 
közel az áttörés helyénél dobozt, z-á- 
kol stb. Ne hurcoljuk a szemetel széj
jel a munkahelyünkön, hanem ilyen 
szemetelő munkánál takarítsuk mind
járt el a törmeléket, szemete!.

K Lyukakat, amelyeket a falba 
vertünk, valamint a legkisebb falsé- 
i’ülést is tisztán gipszeljük el. V mc- 
nyezelen, falakon, a jtókon, bútorokon, 
egyéb berendezési tárgyakon pi>zko> 
közzel ne ejtsünk lohol, de ha ilyen 
a legnagyobb előv igy ázatos'ág da/ára 
is megtörténi, azt gondosan távolít
suk el. \ munkahelyet feltétlenül 
midben, összetakaritva szabad c.-ak 
elhagyni.

•k Ha a munkál másnap még fölv
etni kell. úgy a munka ab! anhagvá- 
sakor a szerszámokat rakjuk el és az 
anyagokat ezekkel zárjuk is c!. (ion- 
doskodjunk arról is. nehogy a félig 
kés/, munkából szereiicséhenség, v< gv 
káreset származhas>ék. Ha a munka 
készen van, úgy azt az előírásoknak 
megfelelően vizsgáljuk felül, hogy 
minden rendben van-e, jelentkezzünk 
a munkátadó. vagy annak jogosult

Cm blokkok 20—50.000-ig 1500 V-ra vizsgálva 
Légszigetelésű forgók 300 és 500 cm.
Dobskála, 4 polusu hangszóró szerkezetek 
Többsarkú átkapcsolók

santha Testuérek vili., Uisv imre-ucca 7 .
T ele fon  :<7-3-'l4.
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megbízottjánál, mutassuk meg a ké z 
munkál, adjuk ál és udvariasan kö
szönjünk el, kérve lo.ábbi lámo^:.Iá- 
sál. illetve megbízásit.

10. Mindene ke löll leguink Injc sü
léit’sok és ne nyaljunk idegen ha!mi
liő/., lui az látszólag még oh érlók te
leit is.

11. Mindenkor kifogástalan mun
kát végezzünk és igyekezzünk a mun
ka tadót 100o/o-ig kielégíteni; temié-

Elekkel a szavakkal fejezt * be a 
bemondó Szőts Ernő fene létének köz
vetítését 193'2. d-cember 19-én.

Eltemettük Szöis Ernőt. . .  és ezzel 
a temetéssíd a magyar rádió első hősi 
korszaka réget ért. I Rőkóc: i-uti 
szűk helyiségben, a régi Telefonhír
mondó helyiségeiben kezdette m g 
ezelőtt hét érrel a mi,gyár rádió roha
mos fejlődését, a néhány ezer Tele
fonhírmondó előfizető helyett száz
ezrei,■ lellek adózói a Magyar Telefon- 
hírmondó és Rádió rt.-m k. Es hogy 
százezrek lettek, n agy mértekben Szőts 
Ernő érdemének Uidhntó b \

Szőts Ernő izig-rérig katona volt. 
katonás röridséggel, gyors és idapos 
megfontolással intézte el a r dió

szelesen anélkül, hug\ szerelőmet ir
m uk érdekeit elhanyagolnánk.

1 2. V szerelők minden kedvező al
kalommal főző- és fűtőkészülékeknek 
slh. ajánlása által terjesszék a lobbiét 
áramfogyasztás lehelö-égél. de anél
kül, hogy tolakodók lennének és a 
megbízói és környezetet világosítsák 
lel a viilamos.-ág alkalmazásának sok
oldalúságáról, kényelmességéről és fő
leg gazdasági előnyeiről.

ügyeit. E sorol: Írójánál: .Uadma roll 
gyors intézkedéseit több ízben tapasz
talni. Mintegy két éve utó!jóra, midőn 
egyik futball csaixiiunk külföldi út
járól eolt hazatérőben, egy este hét 
óra után telefonon hirt a fel Szőts 
Ernő figyelmét arra, miszerint a sport 
iránt érdél:lödö közönség nagyon szí
vesen látná, ha az érkező csapat fo
gadtatását a pályaudvarról közvetíte
nék. Szőts Ernő isah ennyit válaszolt: 
\z idő már nagyon rövid, nem hi

szem, hogy meg tudom csinálni, de 
megkísérlem . . . is est,> fél tízkor 
megtörténi a közre!ités. Ez! a telje
sítményt csal: egy Szőts Ernő tudta 
létrehozni, egy Szőts Ernő, akit min
den ember, aki cs de ismerte, i.kin I:

Eltemettük Szőis E rn ői . . .

csak valaha ilo'ga volt vele, szereteti 
és nagyra becsült. Beosztott jai k í
vánságára sem fáradságot sem idői 
nem kíméltek. Nemes é: kötelességü
ket teljesítettél:, h m  au an,á' sokkal 
többel. Miogy Szőts Ernő, lia szükség 
volt rá éjjel-nappal dolgozott, úgy 
a Stúdió minden alkalmazottja hiva
talos idején kívül is mindenkor ren
delkezésére állott.

Nem állítjuk, hogy Szöis Ernő a 
legkiválóbb szakemberek' köze tarto
zott, de ennek hiányát sohasem érez
tük. Talán egyik érdeme is az volt, 
hogy egyoldalú szikértelme nem be
folyásolta és igy a Stúdió műsora s in 
volt egyoldalú. Szőts Ermí európai 
műveltségű ember volt és szeles látó- 
hőre következtél) >n mindenhol' m g- 
tudta ítélni a kapóit tanácsol: ér Ükét.

Szőts Ernő érdemei elvi tathatatla
nok. Szőts Ernő teremtett'' meg <t. 
magyar rádiót és csak kevesen ludjck} 
hogy milyen nagy tapintattal és dip
lomatát is megszégyenítő ügyesseggel 
győzte le, vagy kerülte meg azokat az 
akadályokat, amelyeket számos oldal
ról elébe állítottak.

I tód i,11 víI Béla és lllatky Endre, 
lehet, könnyen lehet, l\og\ többet 
szebbet, jobbat fog produkálni, mint 
ö, az utód már kitaposott utakon feg  
hal adni, az úttörő Szőts Ernő volt.

AZ UJ ÉVBEN
A NAGYOBB KÉSZÜ

LÉKEK IRÁNT INDUL 

AZ ÉNDEKLODÉS

Épen ezért ajánlja mindenkinek a dinamikus 
hangszóróval egybeépített 5+1 lámpás 7050-es, 
valamint ezek egyenáramú típusait, a 7051, 
7052-es Orion rádiókat, ha Önnél megbízható 
készüléket keresnek. Ezen típusok tökéletes 
hangvisszaadása, szelektivitása, e g y s z e r ű  

kezelése már közismert.

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 Y Á R
K R EM EN EZK Y J Á N O S  R. T. BU D A PE ST .
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Hz izzőíá m p a hérd éshez
Decemberi számunkban e#y cikket 

közöltem Vz izzólámpiikérilcsliez ( i- 
ineu. Erre a cikkre szerkesztősé*riink- 
be. több \ál;t*/. éi közeit, ír&jhek közül 
l ischer llu«jó kartácsunkét itt leköz- 
löm. Azért választattam ki Fischcr 
\álaszát. mivel épen Fischer ur ál- 
álláspontja az. amelyik legélesebben 
fordul szembe az cinemmel.

Tele. R  íD in  ÉS 1 ILL  t.lIOSSÁG 
szeri* es z tőségén ek

tz igen tis:telt szerkesztő ur tollá
ból iz izzólájn palérdéshez cint 
ultit megjelent cikk késztet arra, hogy 
a cikk nagyon is egyoldalii beállítását 
egy kissé a nuhik oldalról is megvilá
gítsam.

Mindkét féltől, úgy a kartelllöl, 
mint a kar télién kívül álló gyártóktól 
egészen tárol állok, mert izzólámpái - 
kai n em igen jogi tlkozom és esek 
azért kell a cikkre megjegyzéseimet 
megírni, mert cikkükön nagyon is 
látszd,', hogy honnan sugalmazták és 
az a véleményem, hogy úgy az Egye
sületnek', mint az Egyesület lapjának

nem az a hivatása, hogy cikkikben 
a kar leli gyártmány ok na:: csinál jón 
propagandát, hanem az, hogy a Ingok 
és olvasók érdekeit védje és támo
gassa.

t cikk műszaki adattál, o nélkül, 
hogy azok helytállóságát módomban 
lenne ellenőrizni, tudomásul veszem. 
I)e nem vehetem tudomásul azt a 
tisztán elméleti megállapítást, hogy a 
kereskedők érdekében álljon a kartell 
gyártmányain <1: eladása, mert a gya
korlat ennek éppen az ellenkezőjét 
bizonyít ja.

Még nagyon jól emlékszüld: arra 
az időre, amikor ti 1 .,-wattos lám
pákat forszíroztuk az 1 wattossal, 
szemben. Hiába állítottuk, hogy elő
nyösebb a drágább 1 ,-wattos izzót 
venni, mégis sokkal több I wattos 
izzó fogyott.

Ma is ez a helyzet. Il i a vevő elé 
teszünk egy izzót 1.1b pengőért és 
egy másikat 92 fillérért, minden mű
szaki érv dacára is a legtöbb vevő az

ÁTALAKÍTÁS 1 5 0
Budapost ll. ueteiere ■ ■ W w

ÉPÍTÉS íent egyen- 2 50 I 
irányítót is szamitua

JAVÍTÁS,
MODERNIZÁLÁS

Rádiószalon és laboratórium
Ull. Dohany-u. 3. Telelőn: 4-33-16

FERROSTELLA
RÁbIO ES VILLAMOSSÁGI CIKKEKET 

GYÁRTJA  ̂ BOROS GYULA 
ÚJPEST, VÖRÖSMARTY U.4S. 

K ÉR JEN  KATALÓGUST.

T áiva Seteciov
a legkisebb, a legegyszerűbb, a leghatásosabb

hullám sxiivő
a helyi adó kiszűrésére.

Kapható: 550 m, 267 m, 210 m és 840 m-re hangolva 
Á r a :  Btto 6.—, nettó 3.60 P

Tátra rádió, Budapest V., Tátra-u. 15a

olcsó izzó mellett dönt, mert a pil
lanatnyi megtaharitás ma a legfon
tosabb.

De lássuk a kereskedő szempontját 
számúiban, amiről a cilk is, meg a 
kartell is tökéletesen megfeledkezik.

1 kar telién kivid i izzó átlagos be
szerzési ára 30 "o engedményt szói- 
mitva: 92 + 102 *r 130 324 : 3=-̂
108 30^o drb.-ként 75.6 fillér.

Egy liskereskedőnél átlag 200  
drb.-ból álló raktárt feltételezve P 
151.20-t kell raktárba fektetnie.

Ezzel szemben a k  rtellizzók beszer
zési ára és a be fel:telendő tőke /V/v 
alakul:

Beszerzési ár 102 *f* 112 *r 1 44  =  
3 5 8 :3  drb.-ként 119.3 fillér. 200
darab beszerzése igénybe vesz tehát
P 238.60-t.

Ez el: szerint az első és a kereskedő 
szem pont jóiból ma semmiképen élném 
hanyagolható az a tény, hogy kurtell- 
izzók tartási 5 8 -kai több tökét vesz 
igénybe, mint a k rtellen kívüli gyárt- 
mán yoké.

Lássuk a hasznot. A kartetten k í
vüli izzókat ált dálián A skála áróiban 
adjál: cl. Tehát 200 drb.-nél P 151.20  
beszerzési árral szemben az eladási ár 
P 216. , a haszon P 64.80, mely 
a beszerzési árit alapul véve 4 3 Vo
nal:, az eladási ár alapján pedig kpzel 
30o()-nak felel meg. Ez olyar\ \a- 
szonkules, ami a mai legyengüld z- 
letmenet mellett igazán ráfér a kis
kereskedőre.

\ I: áriéit gyár tinóin yok eladási ár ('. 
skála alapjóm 200 drb.-nál P 272.60 , 
a beszerzési ár P 238.60, a haszon P 
34. , ami a beszerzési ár alapján 14
0 n-nnk, az eladási ár alapján 12* 5, 
<> o-nak felel meg.

\bszolnt számokban a kisebb be
tel:!elés 64.80, a nagyobb befektetés 
34. pengő hasznot hoz, tehát 30.80  
pengővel kevesebbet.

Ezekkel a számokkal szemben a 
kartell érvei, ha még oly helytállóak 
is, nem sokat h sznál nak. Ezt tudja a 
kartell is, ezért az erőlködés cikkei
ben és hirdetéseiben, továbbá azon a 
módun, amiről az egész város beszél, 
de senki sem helyesli.

I öbb kereskedővel tárgyaltam eb
ben az ügyben és egyöntetűen az a vé
lemény alakult ki, hagy mindéi,ki szí
vesen adn i el l  artell-izzókat, ha a 
kartell tekintetűd lenne a kereske
dőkre és nagyabb haszonszázalékot 
biztosítana neki!:. Il i a kis üzemek, 
a magul: nem gazdaságos eszköze lile- 
kel felülről számítva 36 37o\t-kal 
alacsonyabb árun tudják gyártmányai
ig t forgalomba hozni, söl > állítólag« 
maga a kartell is kihozta a maga
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Icarlellen kívüli gyártmányál méij 
alacsonyabb áron, akkor bizonyos, 
hogy a kar teli gyár tik racionális üze
meiben, h í nem is olcsóbb in, de leg- 
alább is úgy molyán áron tudunk gyár
tani. \ helyett, hogy hirdetésbe és 
cikkéé,-be fektetnék• az árdifferenciát, 
tegyék lehetővé, hogy a kereskedők 
haszna legyen nagyobb és a fogyasztó 
is olcsóbban jusson az ő jobb gyárt
mányaihoz. Ekkor jár cs k  jól mind 
a három fél: n gyáros, mert többet 
ad el, a kereskedő, mert többet ke
res, a fogyasztó, mert olcsóbban vá
sárol.

Kérem, hogy az olvasók helyes fel
világosítása érdekében adataimat a 
legközelebb megjelenő la/iban nyil
vánosságra hozni szíveskedjél:.

Őszinte tisztelettel:

EISCHER III Gő.

*

Fisclier ur számadatai feltétlenül 
helyt állók akkor, ha a kis gyárak 
izzólámpáit tényleg az »/t skálán le
hel. eladni. Vitaiéban ez megfelel a 
\;ilóságnak, de mivel áraikat védeni 
nem tudják, az árrontásnak tág teie 
van, tehát az adatok es ik ideig-óráig 
felelnek meg a valóságnak. Különben 
én előző cikkemben nem a kartell 
mellett foglaltam állást, hanem ki 
akartam mutatni, hogy a kereskedő
nek elsősorban jó árut kell tartania. 
Fisclier ur adataira nem óhajtok a 
részletekben refe ábii, inkább a kö- 
\ étkezőkben pontosabban fejtem ki 
álláspou tómat.

*
V cikk megírásának kiinduló pontja 

egy véletlen esemény volt Midőn egy k 
laglársunknál jártam, egy vevő meg
kérdezte: mi az oka, hogy az általa 
eladott lámpa oly sárgás színben vi- 
lágit, mikor a többi izzólámpája szép 
fe.hér fényt ad. Ekkor kezdtem az 
izzólámpa kérdéssel foglalkozni. Őszin
tén lievallom, hogy azideig nem vál
tam tudatában annak, hogy az alul- 
izzitolt lámpák világítási oly nagy 
költségtöbbletet okoz és ezért ínnakf 
használata nem rentábilis.

I'isztára véletlen, hogy épen akkor 
midőn az adatok után kutattam, vé- 
ge.zlék a főváros megbízásából, an
nak mérnökei méréseket, abbéli az al- 
kalomliéil, hogy az egyik kis izzólám
pagyár a fővárosnak szállítási aján
latot tett. Az általam megadott ada
tok leliát hitelesek és bárki által el
len őriz ha tők. így a legközöli adatok- 
héil folyó és a fogyasztóra vonalköz* 
látott következteléseim minden kriti
kán felül megállják helyüket.

Ezeket a lényeket a .--zerkesztöre
günkhöz beérkezett válaszok nem is 
vonták kétségbe. Ezekről tehát nincs 
is több mondanivalóm. Ellenben ki- 
íogásolták a kereskedő ténykedéséie 
vonatkozó következtetéseimet. Ezekre 
vonatkozó egyéni véleményemet óhaj
tom részletesebben meg világi tani.

A kereskedőnek, hogy a vevők tö
megét magához kapcsoló tevékenysé
get fejthessen ki, üzletéi elsősorban 
is a vevő szemszögéből szabad néz
nie. A kereskedőnek tehát vevőjének 
olyan árut kell kínálnia, mely áru a 
vevőt a hosszas használat után is meg
elégedetté teszi A kereskedőnek még 
abban az esetben is jó árura kell ve
vőjét rábeszélnie, ha a vevője kifeje
zetten gyengébb minőségű árut óhaji 
vásárolni. 11a a vevő a keieskedő alán- 
lata ellenére silányabb árul vásárol és 
ha a vevő mégis később nincs meg
elégedve a vásárolt áruval, a kereskedő 
mindenkor hivatkozbalik arra, misze
rint az ő ajánlata ellenére vette a 
gyenge minőségű árut Amennyiben 
a kereskedő nem világosítja fel kellő 
módon vevőjét, az méltán szemrehá
nyással illetheti, mivel minden keres
kedőnek kötelessége ismerni azt az 
árut, amelyet raktáron tart. Meg va
gyok győződve arról, hogy a jó mi
nőségű árut gyártó cég, ha eddig 
esetleg el is mulasztotta, a közönséget 
fel fogja világosítani árujának elő
nyeiről, tehát a vevőnélfeltétlenül 
előbb vagy utóbb tudomására feg  
jutni az a tény, hogy az általa vásá
rolt áru szükségleteinek kielégítésére 
nem a legmegfelelőbb és mi nem kí
séreltük meg rábeszélni a jó minőségű 
áru vásárlásáru.

Ha ]>edig a vevő ennek tudatára jut, 
nem fog többé bizalommid viseltetni 
irántunk-, ami csaknem egyértelmű 
avval, hogy üzletünket többé n on ke
resi fel. \  kereskedőnek tehát csak 
az lehet a kötelessége, jó minőségű 
árut tartani, jó minőségű áru vásár
lására beszólni rá vevőkörét. Amennyi
ben pedig a jóminőségii árunál élve
zett kereskedői rabatt nem kielégítő, 
mindent el kell követnie arra, hogy a 
rabatt kulcsot felemeltesse. Semmi 
esetre sem szabad azonban vevőjének 
a miatt, hogy néhány fillérrel többet 
kereshessen, az általa eléri haszon

többlet has: ötvenszeresénél is na
gyobb károkat okozni. Ez még akkor 
sem engedhető meg, lia a kereskedő 
nincs ennek a ténynek tudatában, de 
még sokkal kevésbbé akkor, lm ezt 
tudva cselek szí.

A primitív közönség minden keres
kedő iránt eleve bizalmatlan, sohasem 
biztos abban, hogy a kereskedő nem 
csapta-e be. .Nem mondhatjuk azt 
sem, hogy az intelligens vevő túlságos 
nagy bizalommal viseltetik kereske
dője iránt. Ennek azonban már a ke
reskedőtársadalom az oka.

\ háború elölt a fővárosi kereske
dők hosszas küzdelem után elértéit az 
alku megszüntetését. A fővárosban 
csak egyes, kimondottan silány minő
ségű árut tartó, kereskedőrayónban 
lehetett alkudni. Ha a háború nem 
süllyeszti le általában a közönség és 
ezzel együtt a keieskedő erkölcsi szín
vonalát, akkor a fővárosi kereskedők 
között megindult és sikeresen keresz
tülvitt akció következtében a magyar 
kereskedő megközelítené azt a tekin
télyt, amelyet az angol kereskedő elért 
a maga társadalmában.

Mint a szakmabeli kereskedők lap
jának szerkesztője, esik azt érezhet ni 
hivatásomnak, hogy minden erővel 
küzdjek kereskedőink erkölcsi és 
anyagi megerősödéséért. A kérdéses 
cikk megírásánál ez az elgondolás ve
zetett engem és ez az elgondolás vo
nul végig egész munkásságomon.

Biró Károly.

KHEM sxilii
töké le tes  m e r t ;

1. a megadott érték ±  10°, o-át garan
táljuk,

2. a megadott terhelés 30" "-kai túl
terhelhető,

3. nedvességnek ellentáll,
4. értékét üzemben sem változtatja.
OLCSÓBB minden más gyármánynál 
és nagyobb kereseti lehetőséget nyújt. 

Á R A :
1'2 watt bruttó P —.80, nettó P — .60 
0'6 watt bruttó P —.40, nettó P —.30
Azonnali szállítás utánvéttel. Csoma

golást nem számítunk.

Kassay Egon és may ra i
U. Holian-u. 5 Telelőn: 204 64

Tömbkondenzátorok és 
dynamikus hangszórók

k iv á ló  m in ő s é g é é r t

miKROFARAD RádíútechniKaí és Villamos gyár garantál
B udapest, V I. B e r lin i-té r  3. T e le fo n : 212 -81.
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Egyesületi közlemények
Lem ondott a csődbizottság.

\ csőgyárak 1931. de:. 7-én egyez- 
>égre léplek. Kg ve /.sémiik kiterjedi a 
esöárakra, a/ eladási feltételekre és 
árhel-áldások ellenőrzésére. Hét kiilön- 
lx»zö márkájú cső lévén forgalomban, 
mindegvik gvár, illetve annak képvi
selőije. megnevezel! egy kereskedőt, 
akik egy bizottságul alakítottak, mely 
bizottságnak feladataid tűzlek ki az 
á rbelai Iások ellenérzéséI.

Egy évig nuiködöll a csöárellcn- 
ör/.ö bizottság. Működése folyamán 
több kereskedői, kizárt a szállításból, 
minek kövei kéz lében ma már csak 
szórványosan fordul elő az az esel. 
hogy egy-egy kereskedő a gyár állal 
megjelöli ár alatt hoz csövekéi forga
lomba.

\ csöbizottság múlt hó 30-án tar- 
lolta Márton Pál elnöklete alall utolsó 
ülését, melyen elhatározták, hogy a 
gyárakhoz levelei intéznek, melyben 
tagjai megbízatásukról lemondanak.

Remél jük hogy az u jonnan alakuló 
bizottság ma már setrsövek alig 
lévén a piacon lényegesen köny- 
nyebb körülmények közöli eredmé
nyes munkál fog végezni.

Pécsi körzeti ülés.

Felhívásunkra Molnár Arlur pécsi 
körzeti elnök mull hó 14-érc össze
írnia a jiécsi körzetbe tartozó karlár- 
sainkal. \z ülés keretében Z .kariás 
János, a in. kir. posta kísérleti állo
másának mérnöke előadási (ai tolt 
kartácsainknak 1 nagyadó és relé
állomásul: működése, a mib'xődő re
léknél szerzet! tapasztalatok és vételi 
kísérletekről (imen. Zakuiiás mérnök 
röviden vázolta a in. kir. posta rádió- 
fejlesztési programulját. V magyar- 
óvári, a nyíregyházai és a miskolci 
relék már üzemben vannak és a pévsi 
relé a közeljövőben szintén megkezdi 
próbaadásait. \ lakihegyi 120 K\\-s 
óriás adót a jnjsta a Standard Vili. 
r.-t.-nél már szintén megrendelt'*, az 
épületet luki begyen felépítette és a 
szükséges erősáramú vezeték kiépíté
séről is gondoskodót1. Minden készen 
van tehát arra. hogy a nagyadó szere
lése is megindul jon. Czembehcly - 
zése jövő év első napjain várható. 
.1 szerk.

\z. óriásadó lesz hivatva, fejtette 
ki Zakariás mérnök. liog\ az ország 
területén mintegy 1 ">0 km. körzetben 
delek torvétel re elégséges energiával 
besugározza, a fennmaradó terület
részek besugárzása * a a relációk hiva
tottak.

\ reléállomások, valamint a laki
hegyi adó közelében a posta veleiki- 
k iséri eteket végzett. iMyan helyeken, 
történlek ezek a kisérlelek, ahol a je
lenlegi térerősség oly mértékű, mint; 
aminö a térerősség Hilda pest felett 
lesz. az óriás adó üzembehelyezésci 
után. Ezen vételkis *rlet*k eredményei 
a következők voltak: a szuper rend
szerű és 3 vagv több hangolt körrel 
biró készülékek tökéletesen megbíz
hatónknak és meg felelnek nek bizo
nyullak. Wienl. sőt a szuperekkel 
Münchent. Rigát és Sundsvvalt is za
varmentesen lehetett venni.

A 3 és 4 lámpás készülékek közül 
azok. melyek legalább 2 hangolt kör
rel 1 urnák és esetleg sávszűrővel is 
fel vannak szerelve, általában színién 
teljesen kifogástalanul, áthallás nél
kül vették Wienl. Yzon készülékek 
melyeknél némi áthallás észrevehető 
volt. luillámszünövel tökéletes szelek
tív vétel volt lehetséges.

\z egy hangolókörös készülékek 
külföld-vételre használhatók nem vol
tak. Ezeket külföldvevőkké esik meg
felelő Imllámszürö alkalmazásával le
helen lenni.

Pécseit a reléadó a város szivétől 
mintegy 3 km-re van. Éppen ezért 
határozottan lehel állítani. hog\ a 
reléadó üzembehelvezrse után is a 
helyzet kedvezőbb lesz. mint akár Ma
gyaróváron, akár Nyíregyházán.

*
Az előadás után elhatározta a kör

zeti ülés. Iiogy felkéri az Egyesületet, 
miszerint

Írjon át a postának, illetve a Stúdió
nak, hogy a rádióban hetenkénti 
szakelőadásokat lartsan «k a rádióról, 

írjon ál az Egyesület az összes 
gyáraknak, hogy hirdetéseikkel a vá
sárlóközönséget ne riasszák el, ne hir
dessék, hogy csak egyes típusokká] 
lehet külföldet venni.

Írjon át az Egyesület sürgősen a

Postai kettős
bejelentőlapok postai szétküldés
sel 50 darabonként i  pengd.

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.

Slandard-gyániak. hogy a pé:si relé! 
mielőbb üzemi.ehelyezzc,

felkérik az () szagos Egyesületet/ 
hogy forduljon a postához, kérve, 
liogv a 2 P 10 filléres előfizetési 
dijai szállítsa le minimálisan 2 P-re, 

kérjük fel a kér. minisztert, hogy 
járjon közbe az áramszolgáltató te
lepeknél, kérve, miszerint azoknak a 
fogyasztóknak, akiknek hálózati ké
szülékük van, csökkentsék le az áram 
alapdiját 10"o-kal,

kifogásolja a körzeti ülés a csó
káidé,llnek azl az eljárását, hogy az 
árleszállilássál kapcsolatban a keres
kedőknek vesztesége! okozd ’,

kifogásolja a körzeti ülés, hogy 
egyes fővárosi cégek privát feleket 
2ö"o-o> engedménnyel szo'gá'nak ki 
csövekkel.

A  gyulai szerelők panasza.

favulni laglársaink panasszal for
dullak hozzánk. Sérelmezték, hogy a 
Hungária \ ill. rl., mely Gyulán az 
ottani egyenáramú cent-álét átvette is 
a jövőben váltóárammal látják el a vá
rosi szekunder szereléseket vállal és 
ezáltal az oltani szerelő kartársaink
nak mérhetetlen károkat okoz. V i
li sdinány mik megk zásá eV Meclrner 
Zsigmond, titkár és Riró Ká olv, la
punk szerkesztője eljárlak a Hungária 
\ ill. rl.-nál, ahol \\ i.*sner Félix fö- 
mérnöklöl fel v ilágosi lások: it kértek. 
\\ iesner főmérnök ismertette szerző
désüket Gyula városával, mely szerint 
az átvétellel kapcsolatban az egyen
áramú motor- és rádió tulajdonosok
nak nem szabad az átkapcsolással kap
csolatban károkat okozniok, vagv in 
kötelesek minden motor és rádió tu
lajdonosnak egyenáramú motorját, il
letőleg rádiókészülékét azonos minő
ségű váltóáramúra díjmentesen kicse
rélni.

A Hungária \ ill. rl. kiküldőit Gyu
lára egy szakembert, aki az oltani 
motor és rádió tulajdonosokkal meg
állapodásokat léles t dt a cserére vo
natkozólag. Fel ha a I mázták szakértő
jüket arra is. hogy szabad idejében 

iparengedély 1 szerezve háztar
tási elektromos cikket hozzon forga
lomba; amidőn azonban Egyesüle
tünk levelét megkapták azonnal intéz
kedtek. hogy Gyulán szerződéses kö
telességükön felüli, lehál a cserén ki
védi eladásokat azonnal szüntessék In*. 
Utói azonban, hogy ha valamelyik 
rádió-, vagy mólóidul ajdonus a bii to
kában levő egyenáramú készülék he
lyett nagyobb teljesít mén yii készüli*-
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kel. illetőleg motort óhajtott besze
rezni, nem térhetnek ki.

Jelenleg semmiféle szekunder sze
relést nem vállalunk és az ál kapcsolás 
után kezdetben nem is fognak vál
lalni. Előreláthatólag az átkapcsolás 
után egy év akit 200 —300  uj fo
gyasztó fog jelentkezni. Ezek szere
léseit, amennyiben hozzájuk fordul
nak, a ma Gyulán divó szerelési álak
nál lényegesen magasabb árakon fog
ják elvállalni, igy az ottani szerelők
nek konkurenciát nem jelentenek.

Sőt ennél még tovább mennek. A 
szerelőknek segítséget is nyújt mák. E 
segítséget oly módon nyújtják, hogy 
amennyiben bármelyik megbízható 
szerelő az ő általuk megadott egy
ségárakon munkál vállal és.a megren
delő azt nem kéjies kp.-ben kiegyen
líteni, ők 18 havi hitelt nyújtanak és 
a hitelezett összeget az áramszámlá
val együttesen inkasszálják. A vállal
kozó szerelőt annak kívánságára ellát
ják szerelési anyaggal és kamahesz- 
teség és ezenkívül igen csekély ha
szonrészesedés levonásával a munka 
befejezése után a megrendelővel meg
állapodott összeget azonnal kifizetik.

Amennyiben jiedig a megrendelő

Alig néhány hónapja kerüllek for
galomba az Amrad többszörös forgók, 
amelyet amatőrök és készülékgyárak 
építettek be készülékeikbe. Mint érte
sülünk, igen gyakori eset, hogy az 
építő amatőr a szükséges tekercse
ket nem készíti el kellő pontossággal, 
—  műszerekkel kellőleg fölszerelve 
nem lévén —  nem képes a tekercsek 
önindukcióját ulánamérni. Természe
tes igy, hogy készülékében a rezgő
körök nem lesznek pontosan össze
hangolva. A többszörös forgók szélső 
lemezei szektorokra tagozódnak, abból 
a célból, hogy a forgók kapacitásait 
össze lehessen hangolni. Az amatőrök 
között az a téves hit van elterjedve, 
hogy a szektorok a rezgőkörök egy
behangolására szolgálnak, ennek kö
vetkeztében a szektorokat hajlitgalják.

Kérjük a forgókat forgalomba 
hozó kereskedőket, hogy minden al
kalommal figyelmeztessék a vásárló
kat, miszerint az Amrad forgók kapa
citásmérő berendezésen pontosan már 
összehangolva kerülnek k i a gyárból, 
úgyhogy az egyes kondenzátorok kö
zölt a teljes skálán régig gyakorlati
lag kapacitásbeli eltérés nem mutat
kozik.

őket kéri tel a munka elvégzésére, az 
igy áltáluk akvirált munkának tetemes 
részének elvégzését is az ottani szere
lőkre lógják hízni, de ily esetben 
kisebb haszonrészesedést juttatnak.

*
A Hungária Villamossági rt.-vel 

folytatott tárgyalásaink megbe
szélése céljából titkárunk, Mech- 
ner Zsigmond, f. hó 5-én este Gyu
lán összehívta a helybeli kar társa kát. 
A megjelentek köszönettel fogadták 
titkárunk érdekükben folytatott fára
dozásait. aki felhívta őket arra is, 
miszerint egymás közölt igyekezzenek 
megállapodási létesíteni, hogy annak 
alapján a Hungária Vili. rt.-vel szem
ben egyöntetű álláspontot foglalhass 
sanak el.

Uj tagok.
I . hó 3-i választmányi ülésünk a 

következő tagokat vette fel: Buda
pestiek: Stark Jenő (\.. Tátra-m 
15 a j ,  Dávid Mihály (VIII., József- 
körút 64.), Vrnslein 8. (V ili., Nép- 
szinház-u. 39 .), Gróf Miklós (IV., 
Kossuth Lajos-u. 5.). —  Pécsiek; 
Kornhauser Antal, Braun Jenő, Os- 
gyám Jenő.

A gyár az egyes forgók közötti el
térést maximálisan 0.5 o/o-ban engedi 
meg. de ezt a gyakorlatban nem éri 
ed. Így az I. és II. szektoroknál 1.3 
cin., a in . és IV. szektoroknál 1.5 
cm., az V. szektornál 2.3 cin. a maxi
málisan előfordulható különbség. En
nek következtében az Amrad fór (jók
hoz az amatőrnek nem szabad hozzá
nyúlnia. A rezgőkörök között fenn
álló eltérések kiküszöbölésére kizáró
lag a forgók chasósján elhelyezett 
kis kiegyenlítő kondenzátorok szol
gálnak. Abban az esetben, amikor a 
kis midget (kiegyenlítő) kondenzáto
rokkal nem lehet a rezgőköröket ösz- 
szehangolni, a tekercs meneteiből kell 
levenni, vagy hozzálekercaebii, Jineny- 
nvőben [>edig a szektorokat változtatná 
Illeg, akkor az egyes forgóit kapaci
tásai között hozna léire különbsége 
kel, minek következtében az összehan
golást már eleve lehetetlenné tenné.

E nehézségek kiküszöbölése céljá
ból az Amrad üzem a közeli napok
ban egv 3 + 1  csöve- sáv szűrös kittet 
hoz forgalomba, meiy a 3-as forgón 
kívül 3 drb összehangolt lekeresel 
és az 'elkészített chassis-t dobozba 
csomagolva fogja tartalmazni.

H ázasság.

Patai Imre dr., a Vatea megala
pítója, jelenleg a Vatea és Philips 
ügyvezető igazgatója megnősült Fe
lesége: Jámbor Ági, a fiatal, kiváló 
zongoraművésznő.

Bruer Simon, a Standard mérnöke, 
nőül vette Hitesi Icát.

Fodor Miklós, Engel káio ly  rész
letosztályának vezetője, az sAlvvays 
elektrotechnikai gyár : igazgatója el
jegyezte Slern Erzsébetet, dr. Steril, 
Ödön fatermelő leányát.

A  R O T A N D
uj ideális hangú 4 polusu Arany 
szerkezet. Teljesen nj megoldás. A 
rezgőnyelv lehető leghosszabb mérete
zése folytán a mély hangokat is töké
letesen adja vissza. Hangerős, könnyen 
indul, terhelhető. P 5*50
ROTAND a tökéletes, hangerős, fél- 
fix detektor, cserélhető betéttel. (2 
kristályos) Hangerős, könnyen kezelhető. 
Szép szigetelt házban. P —.78
ROTAND SU PER  GOLD száraz- 
anódtelepek a legkitűnőbben regenerá
lódnak. Leghosszabb élettartam, egyen
letes feszültség mellett.
V 10 20 60 90 120
F 1.15 2.40 4.70 6.70 8.95
ROTAND SU P E R  GOLD zsebelem

P -  .40
ROTAND SU P E R  GOLD botelem

P —.32
Igen  sok uj ROTAND gyártmányú 
kitűnő a l k a t r é s z  előkészületben! 
A ROTAND gyártmányok minőségáruk 
— rendkívül olcsó áron.
Óriási választékomat saját készit- 
ményü

fadobozaimból
állandóan még növelem. Remekszép 
kivitelek. Vevőim kívánságára 2 uj 
olcsó, fornérozott, normál méretű fa
dobozt hozok piacra, csinos fafaragásu 
előlappá, szenzációs áron.
79. Hangszóróval egybeépített 
2+1-es fadoboz P 3.90
179. Hangszóródoboz P 2.9J
Ezen két typus csak ezen két mértékben 

szállítható!
EK ATRAFÓ  2+1-liez hálózati trafó, 
Dubló vagy Dubeka la. kivitel P 4.40 
U. az Trieka 2 fázisú 3-f-l-hez P 7.80 
Ezen két ismeri kivitel, csak amig a 

készlet tart.
Ha még nem vásárolt cégemnél, — 

tegyen próbát I
Jó minőség, olcsó ár, gyors szállítás. 
Árak nettó ■ észpénzárak, helyt raktáram.

ROTTER LORÁND
képuiseieti cikkek raktára 

Vili. Rákóczi-ut 73. szám.
Telelőn: 35-8-22.

A z ip a r  k ö ré b ő l
Az Amrad többszörös forgók használata a gyakorlatban.
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Tátra selector
Szabadalom bejelenIve.

Az eddig forgalomban lévő hullám- 
szűrők azért nem tudtak elterjedni, 
mert kezelésük a laikus közönség ré
szére nehézkes volt. A kevéssé szelek
tív készülékeknél a közeli hullám
hosszú állomások egyszerre jelentkez
nek. Az újonnan készült készülékek
nél azonban a szomszédos hullám
hosszú állomásokat csak az egészen 
nagy állomások, rendszerint a helyi 
adó, nyomják el, inig a távolabbi 
állomások, ha kissé zavarják is 
egymást, mégis annyira szétválasztha- 
tók, hogy a vétel lehetséges. Ezekből 
az, következik, hogy olyan hullám- 
szűrőre van szükség, amely egyetlen
egy' adót, a helyi adót küszöböli ki.

A Tátra Selector ebből az elgondo
lásból indul ki. A Tátra Selector-1 
Budapest hullámhosszára, 550  mé
terre hangolják be Budapest és kör
nyéke részére, *210 méterre Miskolc 
és .Magyaróvár részére és 267 mé
terre Nyíregyháza részére. Ugyancsak 
készül 840  méterre hangolva Buda
pest II. kiszűrésére.

A Tátra Selectoron nincs tárcsa, 
amit forgatni kell, egyszerűen a rá
szerelt banándugót betoljuk a készü
lék antennapólusa helyébe és az an
tennalevezetést a Selectoron lévő öl 
hü\el\ közül az egyikbe. Ezen a he
lyen azért kellett több leágazást készí
teni, mivel, mint minden hullámszürő, 
kissé lefojtja az elektromos rezgése
ket és igv minél szorosabb a csatolás, 
annál jobban gyengül a vétel. Ha a 
készük'1 maga már eléggé szelektív, 
csak kis korrekcióra van szükség, ak
kor lazán csatolhatjuk az antennái a

hnllámszürőhöz, ha kevésbé szelektív, 
akkor szorosabb csatolást kell alkal
maznunk és igy természetesen a hang
erő is gyengébb lesz.

Az elért eredmények: Egy hangoló
körös készüléken, melynél az egesz 
skálán Budapest szól, a látra Selec
tor beiktatásával Wienben még igen 
gyengén volt hallható Budapest, de 
itt is csak akkor, lm Wien nem volt 
üzemben, vagy piano részleteket adott, 
Firenzénél már akkor sem hallatszott 
Budapest, amikor Firenze üzemen ki
nti volt. Két hangolókörös készülék
nél hullámszürő nélkül Budapest még 
Prága adása alatt is zavart egy ke
véssé, inig a Selector beiktatásával 
Münchennél, amikor ez üzemen kívül 
volt, alig hallhatókig jelentkezett a 
helyi adó.

&
 Gyári viszonteladási 

áron kapható nálam 
minden gyártmányú

^  zsefclámpaelem 
z s e d l a m  pa  
i z z ó l á m p a

AhKumulátor még olcsóbb lett!
Norm. elem 32 fillértől, zseblámpa-hü
vely 40 fillértől, 4V 1-es akkumulátor 
P 8.70, 10V 1 aó. anódtelep P 2.10.

FISCHER HUGÓ
U. Csakyu. 37. Telefon: 9 1 1 5 1 .

H alló, itt rádióhum or !
\ i g (i vörgy kő 11 y v e.

Yig Gvörgyöl jól ismerjük a Rádió 
l jságban megjelent krokijai révén. 
Yig György tolla elöl nem menekül 
senki, akinek valami köze van a Stú
dióhoz. Yig György mindenkin 
megtalál pi a sebezhető Archilcs 
sarkot, de nem lő mérgezett n\ illái. 
Sebet ejt. kigunyol, de mindig csak 
úgy szőrmentén, hogy ne táj jón na
gyon.

Yig György a Rádió l jságban meg
jeleli t krokijait, verseit és vicceit < sz- 
szegvüjtve, újakkal bővítve, könyv 
alakban, saját kiadásában jelentette 
meg. Kapható a szerzőnél. Budapest, 
\. Vadász-u. 11. Ára 1 P.

Kiadia :
A Rádió-Villamossági Kereskedők és 

Kisiparosok Országos Egyesülete. 
Felelős szerkesztő és kiadó : Bíró Károly

V issz a m a r a d t á ru já t m e g v e s z e m  
LÁNG TIBOR

uin. Hépszinnaz-ueca as. Telelőn : 4-35-48.

RÁDIÓDOBOZOK
legolcsóbban „ATLASZ" asztalosüzem 

Budapest, VII. Almásy-tér 13. 
Telefon: József 411—97.

ö s s z e jö v e te l  ja n u ár  

2 6 -á n  19 ó r a k o r  ::

/ ^ v t  T  bronzcsillárgyár Telefon:
X a L V ^ B u d a p e s t .  Dobozi-u. 15. J 31-3-37

1932. é v i uj m o d e lle k . — 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 s a  az összes 
galván színekben, ezüst, arany vagy bármely „Duco“ festékdiszitéssel.

Újdonságok

Tálra SeláCfOr. fix hangolásu hullám
szürő a helyi adó szelektálására öt 
különböző csatolással. Közvetlenül a 
készülék antennahüvelyébe dugaszol- 

ható.

KetáramKűros tumhlerkapcsoio 6 a
250 V terhelésig. Biztos érintkezés, gyors 
szakitás. Kapható: barna és fekete ba

kelit, valamint üveg fedőlappal.
Páléba lénu a legolcsóbb, a legkisebb 

hüvely nélküli zseblámpa elem.
Tátra rádiO, V. Tátra-u. 15/a. Brill uezerkepuiseletek Pala es Tsa. v. váci-ut 66.

Telefon: 120—62. V. Báthory-u. 5 Telefon: 293—05.

Neuwald Illés Utódai könyvnyomda, Budapest, Üllői-ut 48.
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