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A Z  O R I O N
DINAMIKUS HANGSZÓRÓK

Strandokon, nyári vendéglőkben és 
cukrászdákban, week-end telepeken, 
nyári szórakozó helyeken, erősitó- 
berendezésekhez,
m ozgókép színházakban hangosfilm  
közvetítéseknél,
épen úgy beváltak, mint otthon, a 
rádiókészülékekhez kapcsolva.
A z Orion dinam ikus hangszórók m in
den készülék teljesítm ényét fokozzák, 
igen széles skálájú, tökéletesen tiszta  
hangvisszaadást biztosítanak.

GYÁRTJA: MAGYAR W OLFRAMLÁM PA-GYÁR, KREMENEZKY JÁNOS R. T.
B U D A P E S T , V I., V Á C I-U T  99. -  L E V É L C ÍM  : B U D A P E S T , 56 .
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Több megértést!
Minden csak porhintés mások szemébe anélkül, hogy 

ügyelnénk arra, ne legyen ugyanekkor a saját látásunk is 
porfelhővel megbénítva.

Jelszavak tömege nagy garral a közösség szeme közé 
hintve, úgy és olyan erővel, hogy mást látni már nem is 
tud és ez a félrevezetett tömeg vakon rohan a szavak után, 
legázolva az útjába kerülő minden akadályt, legyen az 
ember, barát, vagy ellenség; legyen a józan észnek bár
mely intelme, a mások kárának bármely tanúsága.. .

Körülöltünk ég a láthatár és azon túl is minden. A 
világ gazdasági válság nem kiméit meg egy országot sem. 
Mindenütt a kereskedők és az iparosok tömege jutott 
élele végén koldusbotra a saját, vagy a gyáripar téves 
[>olitikája következtében. V tanulságos [>éldak tömege all 
előliünk és mi nem akarunk tanulni a mások kárán?! 
Vakon rohanunk a végzetünkbe . . .

A gyárak több készüléket, vagy iparcikket gyárta
nak, mint azt az ipar és a kereskedelem elhelyezni képes, 
de a minőség csak a legritkább esetben felel meg a 
reklámhadjáratban bekonferállnak. A kereskedők többel 
vásárolnak, vagy kőinek !e, mint amennyit eladni képe
sek és az árak magasabbak, mint amit a közönség fizetni 
tudna.

Az eredmény; gyászos. Úgy a gyáraknak, mint a 
kereskedőknek a nyakán marad az áru nagy része és 
mert a technika mérföldes csizmákkal halad, a raktár
készlet pár hónapon belül avult, elértéktelenedett parti- 
áruvá válik. A közönség egy része drágán vesz és ezért 
megncheztel eddigi szállítójára, másrésze olcsón vesz. de 
rosszat, mert ugyanazért a pénzért kis idő múlva sokkal: 
jobbal kaphat. A szegény ember »olcsó 5— 7 lámpás 
telepes készülékei vásárol, de a rövidesen szükséges drága 
csövek és telep, valamint tartozék fen tartási költségek 
követ kéz télien drágábban vásárol, mint ha modern háló
zati készüléket vett volna; az eredmény mindig ugyanaz, 
harag, a vevő elveszti bizalmát az áru- és a kereskedő
vel szemben.

A márkás cikkeknek ára egyik boltban más, mint a 
másikban. Kis összeköttetés árán a gyárban olcsóbb, 
mint a kereskedőnél. A liiI az erkölcsben, a megbízható
ságban, kiveszett a köztudatból. A vevő a kereskedőben 
(legtöbbször csak látszólag jogosan) csalót lát. A piacra 
dobolt keinszerkiárusitoll áruk tömege Ilefagyasztja az 
amúgy is gyenge felvevőképességü közönség vásárló ked
vét. Á kereskedő, az iparos és végül a sorban következő 
gyáros, tönkre kell hogy menjenI Miért?! Azért, mert

mindenkit, még önmagát is ámítja blufföli és ebben a 
maga körül hintett, mások beugratására gyártott por
felhőben behunyva szemét, nem látja a biztos, a könyör
telen végzetet!

Pedig. . .  igazán nem is volna olyan nehéz az, amit 
tenni kéne. Csak: a gyáraknak nem szabadna többet 
gyártani, mint amennyit a piac tényleg felvenni kéj es. 
He kellene tartani; szigorú kautálék alapján a márkázott 
cikkek árát. Védeni kellene nemcsak szólván, de tényleg 
is a viszonteladót! Nem szabadna előfordulni soha an
nak, hogy privát úgy, vagy még olcsóbban is vásároljon 
a gyárban, mint a viszonteladó. Egységesíteni kellene 
árban és minőségben az árukat és legyen bár a keres
kedőnek kisebb a raktára, de minden gyár árujál egy
formán szivretett kézzel jónak, ugyanolyan jónak tudja 
mondani, mint a másik gyártmányt; eskü alatt is. ha 
kell; anélkül, hogy a balkezének hüvelykét ujjaival be
szorítani legyen kényszerítve! Legyenek az árak olyanok, 
hogy a mai kereseti viszonyok és az eladási lehetőségek
kel! arányban álljanak: legyenek fixek és szűnjön meg az 
alku, az alákínálás minden lehetősége. Log\e 1 a kereske-

Nincs többé gondja anódtelepekre 
Forgalomba került a 

négyszögletes cellákból Készült

super rádió palába
nagy teljesítményű anúdtelep

Kérjen árajánlatot!

PÁLA ELEMGYÁR R.-T 
BUDAPEST, V. VÁCI-UT 66.
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delem tisztességes (békebeli tisztességes) alapokra fek
tetve. Legyen a vevő bizvúst meggyőződve arról, hogy a 
ma vásárolt árut holnap nem kapja meg másutt, vagy 
ugyanott iéláron, vagy azon is alul. Ne vásároljon a ke
reskedő és ne kötelezze magát több áru átvételére, mint 
amennyit eladni képes. Ne tömje meg a gyár és a keres
kedő a piacot visszamaradt, divatjamúlt, olcsón kidobott 
áruval, hanem inkább semmisítse azt meg, mert ellen
eseiben az igy kielégített vásárlóközönség nyakán hagyja 
az uj, a drága árut. így nagyobb kár éri, mert azt ismét 
csak nyomott áron, vagy veszteséggel tudja eladni és ez 
a folyamat állandóan csak ismétlődik! Nem szabad a 
visszamaradt árut más kereskedő, sőt antikvárium utján 
sem a közönség nyakába sózni.

Nem szabad a kereskedőknek és a gyárosoknak egy
mást bíróságoknál egyénileg támadni, hanem az érdek
képviseletre kell az ügyek kivizsgálását, elintézését bízni! 
Tanulni kellene a múltak, a szomszédok és a tengerentúl 
példáin. Uj típusokat nagyhangú reklámmal beharan
gozni, inig a régi készlet el nem fogyott, vagy meg nem 
semmisít letelt, már csak azért sem szabadna, mert ezek, 
mint már kifejtettem, a régiek eladási lehetőségét nem 
hogy korlátozzák, de egyenesen lehetetlenné teszik.

Általában nem volna szabad félig kipróbált hamis 
újdonságokkal, felelősségnélküli alaptalan reklámokkal 
lelekürtölni és elárasztani a piacot, csak azért, hogy ezek 
a tiszavirág életű, kétes értékű »újdonságok elvegyék a 
közönség vásárlási kedvéi, a régebbi, sokszor sokkal jobb 
áru eladá si, a gyáros és a kereskedő kereseti lehetőségeit.

A technikának haladnia ke'l. Dolgozzanak a labora
tóriumoki Hozzanak ki újabb és újabb javított kiadáso
kat, de nem kell ezeket addig piacra hozni, nem kell 
ezeket a nagy nyilvánossággal közölni, amíg tényleg ala
posa# ki nem próbálják és nemcsak a szülők találják 
szépnek és jónak a gyermeket, de egy pártatlan szak- 
embereklxil álló zsűri is annak találná. Ha van képességi 
vizsga az embereknél, ha minden szakmában, minden

állásban képesség igazolást kérnek, akkor miért szabadjon 
felelőtlenül mindenki kárára, a lehuikai likvidien »ta
lálmányok'.1 tömegével tönkretenni hiúsági, helytelen szá
mítási,' vagy blöffölni akarás! érdekből, mindenki érde
kéi. legtöbbször még azét is. aki a hibái elköveti!

Olyan készüléket, vagy alkatrészt, mely egy bizonyos 
mcghalározolt minimális előírásnak nem le'e! meg, ne 
szabadjon piacra hozni és a szabványszeriiség jo'ölve lé
gién minden készüléken, vagy alkatrészen. Ez elősegítené 
a bizalmat és az eladási lehetőségeket.

Szigorú rendeletét kellette hozni a rádiózavarok ellen. 
Meg kellene nyitni a trágyádéi. Kellős műsort kelleng 
adni, olyant, mely tényleg voltot i is és nem egyszerre, 
mint ma, serléstrágynérlékesités Galli Curvival. Hanem 
külön—külön, ki-ki saját Ízlésének megfelelő műsort 
kapja. Le kell szállítani az adókat és a közterheket.

Tanulni kell. A kereskedők saját érdekűkben járja
nak el az egyesület állal rendez 'ti telvilágosilo és t r\abb- 
képzö tanfolyamokra, vagy estékre. Akinek nincs alkalma, 
az legalább alkalmazottait rendelje oda. A reklámozást 
úgy kell intézni, hogy azzal no essék kár a tisztességben 
és ne lég ven benne félremagyarázható, pl. 10 órás zseb
elem 50 fillér, vagy fólreniagyarázliatitlan egyéb valót
lanság, meri az ilyenek el lett, mint eddig is, könyörtelenül 
eljárunk, mini hogy meg fogjuk a módját találni annak, 
hogy aki a tisztességes kereskedő, vagy iparos névre ér
demtelenné válik, az megl'e'elő formálván a helyes útra 
szoritlassék, legyen -az személy, vagy bármily nagy intéz
mény.

Meg kell óvni és helyre kell állítani a kereskedői és 
az iparosi tisztességei. Mindenütt vissza kell szerezni azt 
a bizalmai és inegho siilésl, melyet a mai elfajulások 
elöli a tlszlc- ipar és kereskedelem joggal élvezeti; akkor 
ismét kilátásunk lehel a  prosperitásra, .az érvényesülésre 
és .a biztos megélhetésre, a mai biztos tönkremenés kilá
tása helyett.

, Kaf fka Károly.

R Nemzetközi Vásár
Gyáraink közül az Egyesüli Izzó az 

Iparcsamok központjában hatalmas 
építménnyel szerepeli, melynek tor
nyait egy audion cső és egy izzó
lámpa képezték. Az építmény egyik 
kirakatában láttuk az uj 75 wattos 
adócsöveket és a fotó cilák legújabb 
típusát, másik kirakatában egy slili- 
•zá't rádiókészülék foglalt helyet, mely
nek oldalán egymás után vonullak be 
a varázscsövek megszeinélyesilői és 
ezek megjelenése pillanatában a ké
szüléken a torzitatlan zene szimbólu
ma jelent meg.

A Magyar Wolfram  az Izzó közvet
len szomszédja. Hatalmas építménye 
középpontja egy tárgyaló szoba. Az 
építmény pálosiját egy forgó körkép 
képezi, mely a rádió nyári felhasz
nálási módjára hivja fel a figyelmet. 
Kiállítóit újdonságai a két és négy
csöves hordozható készülékek. Minda- 
kettö faszekrényben, hangszóróval 
egybeépítve. Az első magas antenná
hoz, az utóbbi szuperkapcsolásban 
beépített keretantennával.

A Telefongyár pavillonja közvet'c- 
lenül a főbejárat melleit szabad terü

leten van. Az Olimpikonon kívül olt 
láttuk paszirozó és mosógépeit, hű
tőszekrényéi, a I páccá evőeszközeit, 
csónak motorjait, hangos leadó rend
szerét és vágányuli jelző berendezé
sét.

A moloriparl a Ganz villamossági 
nagy motorjaival és Pabit szigetelő 
anyagú val és Rymorz Lajos, valamint 
Erommer József kismotor tekercsei
vel képviselték.

Telten és GuUbiam •• és az triadne 
hu/alárukal, az előbbi ezenkívül töm
lőit is állítottak ki.

A rádióipart a Uagy ír Nonis Mü
vek trafóival, az uj Lumex skálájával 
sth. valamint Pált és Tst rt. száraz 
elemeivel képviselték.

Az Elektromos Mérőműszerek gyám 
rt. kiállításán felemlítendő a bukelil- 
1 lázba épilelt hordozható müsze’ck. E. 
I és G kivitelben, fotócellás objektív 
luxmérője és I’ t-Ir ellenállásos hő
mérője.

Az Iparcsamokban láttuk, még Er
délyi és Szaltó Röntgen év orvosi 
elektromos kiállítását.

Tarán izzólámpáin kívül higany

kapcsolókat, neon lámpákat és kvarc
lámpákat is kiállít.

I lá/| ál lási elektromos készülékeket 
a Magyar Elektro Müvek (porszívó, 
szamovár, főzőedények, szellőző, va
saló, tűzhely) és a Vilducia (szökőkút, 
főzőedények, vasaló, kályha és tűzhely) 
állítanak ki, Elektrolu.c (porszívó, ke
félő, hűtőszekrény).

Kereskedők kevesen vannak kint: 
Szalay István a már ismert Kontikt 
gyártmányokon kívül az uj l'ürdőszo- 
Ivakapeso'ót, ezenkívül az o'tlmn gyár
tott S/őtr-l'éle lépcsőházi kapcso'ó- 
aulomalát és ivlámpaszenet állit ki.

Lorscliy Henrii;: uj típusú miniatűr 
hangulallámpát, uj szellőzőket, vasa
lókat, tűzzománc érintésmentes főző
lapokul és vasalókat.

Giitfreunil Dezső erős és gyenge
áramú elek romos cikkekei, Helyréid r 
Jenő, lioilnár .lellő rádiókészülékei
kéi, Dénes Testeéret; rt. külön pavil- 
lonjában rádiókészülékeket, alkatré
szekéi, kis lámpákat és gramofonle
mezeket állít ki. Rddióbörze alkatré
szekéi és R ufto-dinamikus hangszó
rókat.
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Quo Vadis ? __
Sienkievic óla s/árulalans/.or hall

juk a kérdést: Quo vadis?... Hova 
m együnk?... Ilma ju lu u k ?...

A mai üzletmenet mellett, —  ha 
ugyan ma üzletmenetről egyáltalában 
lehet beszélni —  naponta százszor 
kérdezhetjük: Quo vadis?

Világkrizis . . . általános gazdasági 
pangás . . . pénztelenség . . . Mind, 
mind tények. De talán arra is gondol
hatnánk, hogy pénzbőség idején a 
jól kereső emberek nem ülnének ott
hon, sutba dobnák vagy talán meg 
sem vennék a rádiót.

\'c beszéljünk tehát általános gaz
dasági pangásról, világkrizisről, jén/- 
telenségről tegyünk valamit! Te
gyünk valamit különben azt kell 
felelnünk a fellelt kérdésre, a biztos 
pusztulásba!

Valljuk b e őszintén, saját ügyeink 
iránt indolensek vagyunk. Mindegyik 
azt ívi\un ja a másiktól, hogy kaparja 
ki helyette a sült gesztenyét, de érte 
egyik RLin megy el, sőt ki sem nyújtja 
a kezét. Szinte azt érezzük mindig 
mikor együtt vagyunk, hogy hiány
zik valaki, —  valaki, aki erélyesen 
és hathatósan tud a kereskedő és a 
gyár nyelvén beszélni, aki közelebb 
tud hozni bennünket egymáshoz, aki 
meg tudja értetni velünk, hogy nem 
egymás ellen, de egymásért kell 
küzdenünk.

Bemard Shaw Írja: »Túlságosan 
igaz, semhogy szép is lehessen : cimü 
legújabb színmüvében a jelenkoriól: 
valahogy a középre került, mint az 
az ember, aki lekésett a vonatról. Az 
utolsó vonalhoz túlságosan későn ér
kezett, a legközelebbihez tulságasan 
korán. Valahogyan igy vigyünk m i is 
gazdaságilag. IJj problémáit' ág skód
nak ulon-utfélen elénk, de mind meg
old!iá la liánok. Az uj kérdések ott iz
zanak bennüld:, de kihamvadnak a- 
nélkül, hogy lángra lobbanhattok 
volna. Az élet, a: üzletlehetőségek 
ott csillognál' szemünk előtt, de nem 
tudjuk felhasználni őket. Kevés van, 
nem nagy — de van; csak meg kel
lene fogni. A módot keressük: ho
gyan lehetne megfogni.

A kereseti lehetőséget nem úgy kell 
megfogni, hogy a vevőket egymás 
elől elhalásszuk; és legfőképpen nem 
ugv, hogy a karlársaink által kért 
árat alákínáljuk; de ha márkás cikk
ről van szó. még akkor som szabad 
a deklarált ár alá mennünk, ha azt 
a konkurencia már előttünk megtette.

Egyesületünk válaszmánváltak hatá
rozata folytán, a márkás cikkek ár
rontását u rendelkezésre álló törvényes 
eszközökkel a legerélyesebben meg

Irta : H olstein Zsigmondi

f°£ju torolni. Ezen kivül a gyárak 
is megkövetelik tőlünk, hogy gyárt
mányaik árait szigorúan betartsuk.

Itt: azonban hiba van. Nemcsak a 
kereskedők rontják a márkás cikkek 
árait, "hanem a gyárak is. így már 
érthetőbb a kereskedők gondolko
dása . . .

Ne kívánja a kereskedőtől a gyár, 
hogy cikkeinek az árát betartsa, ha 
a gyár maga is szolgál ki fogyasz
tói. A kereskedő mindenképen üzle
tet akar kötni, keresni is akar —  és 
keres is, ha nincs a háta mögött az a 
»'komoly : veszedelem, hogy a kon
kurencia •—  s jelenleg saját szállító 
gyára is az legyőzi a versenyben. 
A gyárnak pedig ettől nem kellene 
félni, mert, ha a gyárhoz fordul va
laki - - és ha az —  még a gyárnak 
lekötelezettje, vagy alkalmazottja is a 
gvár ugyanolyan engedménnyel szol
gálja ki, mint a kereskedőt. Megteheti 
a gyár, mert nem köti semmi erre, 
hogy ne tegye meg. Meg is teszi, 
mert fél, hogy ezt az üzletet elveszi 
tőle a konkurencia.

Pedig egy rendesen kiépített keres
kedelmi szervezet mellett nem kellene 
félnie.

Mit érlek kiépített kereskedelmi 
szervezel alatt?

Minden gyár szervezze kereskedőit. 
Válogassa meg a gyár, hogy mely 
cég az ő llithü  eladója. Ezekkel a 
kereskedőkkel állapodjon meg, hogy 
ezentúl a gyárnál közvetlenül venni 
szándékozókai it gyár körzeti elosztás
ban hozzájuk fogja utalvánnyal utal
ni. Ezt úgy képzelem el: pl. X. tiszt
viselő jelentkezik a gyárnál, hogv ő 
kíván az unokasógora, vagy saját- 
maga részére egy rádiót vásárolni. 
Az eladási osztály megkérdezi, hogy 
hol szerelik fel a rádiót, mondjuk 
»b kerületben, hol a gyárnak a »6«- 
os számú kereskedő a megbízottja. 
Az eladási osztály erre kiállít egy 
utalványt n »6«-os számú kereskedő
höz, hogy szolgáltadon ki egy ilyen, 
vagy olyan tipusu készüléket az utal
vány ellenében, amely utalványt a 
gyár készpénzfizetésül fogad el.

Most nem probléma, hogy miképen 
kártalanítja u gyár a kereskedőt. El
sősorban meglopja a szuperrabattot 
ez után a készülék után is, másodsor
ban, mondjuk 5 lO^o-ig való (meg
állapodás tárgya) fáradsági jutalékot 
ir javára a gyár. Harmadsorban a 
kereskedő kapott egy vevőt, akit ki
szolgálhat (most már nem önköltségi 
árban) antennával, konnektorvezeték
kel és egyéb cikkel, ami már csak a 
kereskedő ügyességén és a vevő pénz

tárcájának bőségén múlik. Ebben az 
utalványozási rendszerben ezután sok 
problémát meg lehet oldani. Pl. Nem 
történhetik meg az, hogy a gyár tiszt
viselője, vagy munkása illeték télén 
egyéneinél- önköltségi árban juttat 
rádiót, ami most rengeteg esetben elő
fordul. Most mikópen védje meg a 
gyár a kereskedő által eladott áruk 
árait? ügy, hogyha bármilyen ár- 
rontást követ el a kereskedő, feltétle
nül kizárandó, akár kisfogyasztó, 
akár nagyfogyasztó. Érzésem az, 
hogy ezzel teljes rendet lehetne te
remteni az amúgy is folyton romló 
szakmánkban.

KÜLÖNLEGES AJÁ N LA T
viszonteladók és tekercselők részére j 
O06— 1‘2%-ig zománc szigetelésű'AEG. 

gyártm. huzal
0*05— 0’5 m/m-ig IX selyem szigetelésű 
01-0-5  %,-ig 2X 
0-1—3 %»-ig 2X pamut „
dynamo t e k e r c s e l ő  huzalok mig a 

készlet tart
a kartell bruttó araiból 

40% engedménnyel
orsó vagy tekercsvételnél. 

Minden más szigetelt huzalt és szige
telő anyagot, erős és gyenge áramú 
szerelési anyagokat a l e g o l c s ó b b  

ár mellett szállítok.
RE1CH MIKLÓS villamossági és rádió 
nagy .ereskedés. Budapest, VI. Vilmos 
csószár-ut 45. (Nagymező utca sarok.)

AUtÚ-9 y u j t ű M á b e i e k
legolcsóbban

marosinál u. Zolian-U 6.

V I S Z O N T E L A D Ó K  ! 
J a v í t á s h o z ,  
á ta la k ítá s h o z ,
legelőnyösebben szerezhetik be 
a szükséges rádióalkatrészeket, 
hangszórókat, tekercseket és 
fadobozokat cégemnél.

B a k elit  erősáramú és gyenge
áramú cikkekről és csengőkről 
kérjék kütön árlapomat.

2 +  1 trafó 1 x  300 V. P 3 .-
3 +  1 trafó 1 X  300 V. P 490
3 +  I trafó 2 X  300 V. P 5.40

mig a készlet tart.
Uf lé g sz ig e te lésű  SOO cm. r é z 

fo r g ó ,  logar., (bal- és jobboldalra egy
aránt alkalmas) átmenő tengellyel, hasí
tott lemezekkel ......................... P 3.75
R o ia n d  4 p ó lu s ú  a r a n y s z e r k e -  
z e l, ROTAND uj nf. és hálózati tra
fók, szilitek mikrofarados és cm. kon
denzátorok.
.R o ia n d  9 m es le rk ap cso lá sx
mutatja az irányt az uj üzlethez.
ROTTER LORflRD képviseleti cikkek 
raktára Budapest. RaHOCi-Ut 73. sz
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Ó nám iiás
Egy kiskereskedő, akivel nem régen 

iizenivilel i, üzenigazdasáui kérdések i öl 
beszélgettünk, n/t a kijelentést telte, 
liogv hízón v nekem semmi szüksé
gem sincs könyvvezetés, üzemvizsgá
lat. vagy kön\\vizsgálatra, mert én 
ezeket a dolgokat, ba mégis kiváncsi 
lennék, n következőképpen intézném 
el« :
1. összegezem nz áru értékét,
2. összegezem a fuvarköltségeket,
3. összegezem n költségeket,
4. összegezem n munkabéreket,
5. összegezem n fizetéseket,
6. összegezem nz üzleti veszteségeket,
7. megállapítom 11 pénzkészletet és
8. megái lapítom a bitéi veszteségeket.

A 7. és 8-ik tételek összegéből le
vonom nz i 6-ik tételek összegét 
és akkor látom, hogyan fut a nyúl! 
Ha ezt a számtani műveletet elvégzi, 
vagyis ba a kimenő tételeket (7. és 
8-ik pont szerinti forgalom) a be
jövő tételekből (1 6-ik pont szerinti 
tételeket) kivonja és több marad, 
mint nn ennyi az é'. t c ;tartáshoz szük
séges, akkor bizony ő meg van elé
gedve. De ha a beérkezett áru értéke 
nagyobb lenne mint a kiment árué, 
vetettem oda neki mire azt felelt*4,

hát akkor tévedtem«.
Ez nz okos kiskereskedő, akinek 

és ez jellemző, -— nagykereskedői 
ambíciói i- vannak, ezt valahogy igy 
gondolja. Mit törje ő a kereskedő 
üzemgazdasági problémákkal a fejét, 
ba szerinte ezt sokkal egyszerűbben 
is elvégezheti.

Kétségkívül igaza volna neki akkor, 
ba 11 receptje helytálló lenne, de az ő 
rendszere egv általán nem helyes, sőt 
ijesztő kereskedelmi tudatlanságot 
árul el, amilyen tudatlannak kereske
dőnek nem volna szabad lennie. És 
érdekes, hogy éppen ezek az emberek 
panaszolják folyton, hogy a »na
gyok elveszik előlük az üzleteket és 
ők azok, akik állandóan valahogy, 
valami csodára várnak és lesik, hogy 
a jó Isten, vagy a végrehajtó gondos
kodjék róluk!

Még ina, a súlyos adókkal, közter
hekkel küzdelmes időklwm is olv kis 
haszonkulccsal kalkulá 11 k, hogy eb! e 
bele kell pusztulniok, mert hiszen az 
a kicsiny haszon még az élet fen tar
táshoz is kevés; és hol van még min
den kereskedőnek az a legelemibb 
kötelessége, hogy az elért haszonból 
rosszabb időkre számítva valamicskét 
még tartalékoljon; e tény állal emelve 
rangját, minősítését és hitelét.

Az ilyen, elöljáróban vázolt keres
kedői felfogás, illetve üzletvezetési 
felületesség lermészeteen semmikép-

Irta : RáiUai T ivadar

pen sem vonja maga után azt, hogy 
a kis és középkere-kedelem egészséges 
alapokra helyeződjék. A ki kereske
dőnek nevezi magát és üzletet, üzemet 
vezet, amely üzlet a gazdasági élet 
egyik cellá ja és azzal számtalan szállal 
van összefűzve, annak azt gazdasági
lag is helvesen vezetni kötelessége, 
mert. különben olt hagyja a fogát, 
saját magát és a benne bizó hitelezőit 
csalja meg!

Vizsgáljuk meg tehát, hogy hol hi
bázta el a mi kiskereskedőnk számítá
sát? Ha a 7. és 8-ik pont alatti téte
lek nz e^ész forgalom értéke, akkor 
ba nz 1 6-ik pont tételeit ebből le
vonja, úgy az eredmény többlet, de 
hiány is lehet; vagyis nyereség, vagy 
veszteség.

Nyilván nyereségnek tekinti ezt a 
mi kiskereskedőnk, mert hiszen azt 
állítja, hogy ba a bevétele több, mint 
amennyi nz élet fen tartáshoz szüksé
ges, nkkor ő meg van elégedve.

Tehát valóságos nyereség ez? Nem! 
Meri ezek szerint akkor is jó üzletet 
csinált, ha az eredmény nagy hiányt 
mulat és akkor is ráfizethetett, ba 
az eredménynél többlet mutatkozik és 
ennek okát. a miért könyvet nem ve
zet, de ellenőrzőilénzlár felett sem 
rendelkezik, megtalálni nem is tudja.

Az emberi elme azonban akkor, ba 
azt gondolkodásra is használ ják köny- 
11 ven rá jöhet a nyit jára és megóvhatja 
magát 11 tönkrenienéstől.

\ mi kiskereskedőnk {vonljai helyt
állók lehetnének abban az esetben, ba 
a beérkezett és kiment áruk mennyi
sége egyenlő, azonban ez soha nem 
fordul elő, mindég van különbség, 
mert hiszen egyszer nagyobb az el
állás, mert a raktáramat, a készletet 
akarom leépíteni, másszor pedig, 
mert esetlegesen olcsóbban vásárol
hatunk, megnövelem a készletet. És 
itt rejlik a nagy hiba az olyan keres
kedő részére, aki az említett keres
kedőnk módszere szerint jár el. Ha 
kisebb 11/ áru beérkezés, akkor több 
pénznek kell a kasszában lenni, de ha 
a feninaradó |iénz nem nyereség, ha
nem tőke, akkor tulajdonképpen ez 
maga az eladott áru és a ki ezt nem 
ismeri fel és egyszerűen mint jövedel
mei elkölti abban a Íriszemben, hogy 
jól keresett, az saját magát csalja 
meg és a hitelezők nagyon helyesen 
cselekszenek, ba ilyen esetekben kí
méletlenül járnak el adósaikkal szem
ben.

A másik eset, amikor az árubeér
kezés túl nagy és amikor ily módon 
hiány áll elő; ez annyit jelent, hogy 
a jmjiiz áru formájában van meg, en

nek dacára azonban lehet nyereség is, 
amely azonban nem mint pénz, ha
nem mint áru jelentkezik. Az alábbi 
példával mutatjuk be vázlatosan az 
említett két esetei:

A B
Forgalom ................. 100 100

költség 4- nyereség 30 30
árubeérkezés 60 90 80 110
különbség . . . . . .  — + 10  —10
A helyes számítás alapja :

árubeérkezés ........  70
költség +  nyereség ____30
Forgalom ...................... 100

Természetesen feltételezve az árak 
stabilitását, 11 fenti példák azt mulat
ják, hogy mindkét cselben a nyereség 
ugyanaz, azonban az A) esetben a 
a nyereség 10, pénzzé lelt töke, 
mely u bankba kerül, B) esetben a 
differencia • 10 áruvá változtatott
tőke, amelyet valahonnan meg kell 
szerezni, vagy a banktól, vagy vala
mely szállítótól, akinek most tarto
zik vele.

Barátunk eredménye még egy igen 
súlyos pontban téved. Megfeledkezett 
ugyanis arról, hogy az áru és pénz
készletet, a leltárt stb. figyelembe 
vegye. Teljesen lehetetlen a nyereség 
nagyságát megállapítani akkor, lia 
nem tudom, hogy mennyi az akti- 
váim értéke, változott e az, vagy nem. 
V inai viszonvok közölt ennek különö
sen fontos jelentősége van, mert a 
készletek értéke mindenütt csökken, 

és igy a mi kiskereskedőnk hely
telen módszerének kettőzött veszélyét 
találtuk meg. Az áruk folytatólagos 
beérkezése vs eladása folytán a készlet 
értéke nagyjából ugyanaz marad, az 
áruk egyrésze azonban mindeneseire 
még n magasabb bekerülési árakon 
fog szere.|>elni. Egy ilyen nyereség- 
csökkenést akkor, ha a nyereséget a 
vázolt primitív formában állapítjuk 
meg, természetesen soha és sehol sem 
lehet megfogni.

Ismételjük tehát: A nyereség pon
tos megállapításához figyelembe kell 
venni n beruházások értékéi és a for
gótőke nagyságát. Egy fenti szem- 
ponll)ól készített fe’állitás, mely csak 
a forgótőkét veszi alapul, legfeljebb 
a raktárvezetésre vonatkozóan adhat 
áttekintést, semmi többel. Éppen ezért 
kell óvakodnunk attól, hogy megfelelő 
kereskedelmi ismeretek nélkül egy 
üzemben, vagy üzletben, szóval keres
kedelmi, vagy iparí vállalkozásban 
ilyen számításokat végezzünk, mert 
azok téves következtetésekre és hamis 
nézetekre vezetnek, amelyek saját ma
guknak és hitelezőiknek és együtt a 
nemzetgazdaságnak nagy károkat 
okozhatnak.
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A Konstruktőr probicmőí wa: maKai istvín
Minden uj szezon előtt felmerül az 

a kérdés, hogy milyen készüléket, 
jobban mondva, milyen rendszerű ké
szülékei építsünk? Ilyenkor természe
tesen tudnunk kell, hogy mit kívá
nunk egy modern készüléktől? Tár
gyalásainkban csakis nagy készülék
ről lesz szó, mert nagy igényeinket 
csak nagy készülékkel tudjuk leg
jobban kielégíteni. Vegyük sorba 
azokat a követelményeket, melyeket 
egy modern készülékkel szemben tá
masztunk.

A készülék működjön rövid-, kö
zép- és hosszú hullámon.

Legyen olyaji szelektív, ami még a 
hangszinezelel nem rontja.

Kezelése legyen egyszerű.
Relatíve olcsó legyen, vagyis egy

szerűen és kevés csővel oldjuk meg.
Hogy készülékünk a fentemlitetl 

három hullámhosszon dolgozzon —• 
kétféle megoldáshoz folyamodhatunk. 
Az egyik megoldás a rádiófrekven
ciás (kaszkud) erősítő rendszer, a má
sik a szuper, vagyis közéj)frekvencia 
erősítésének módszere.

Tárgyaljuk először a kaszkad erő
sítést. A mai állomás jungle-ban leg
alább négy rezgőkörösre kell építe
nünk, hogy kellő szelektivitása le
gyen. A négy rezgőkörbe csakis ár- 
nyékoltrácsu csöveket építhetünk be, 
mert normális csövek használatánál 

bármily gondosan árnyékolnánk 
is erősítő rendszerünk föltétlenül 
begerjedne. Ugyanis nem induktív 
visszacsatolás, hanem a csőkapacitás 
okozná a begerjedést. Azonban a 
rádiófrekvenciaerősitő összes csöveit 
csakis hosszú- és középhullámok véte
lére tudnók felhasználni, —  rövid
hullámra csak részben. Ekkor olyan 
hullámkapcsolót kell alkalmaznunk, 
hogy egy rádiófrekvencia cső han
golás nélkül —  mint aperiodikus erő
sítő működne és a deinodulator köie 
volna a rövidhullámú rezgőkör. Ez 
esetben csak egy forgókondenzáloi t 
használnánk fel vételre és a hullám
ka jósolónak még egy kívülről szabá
lyozható visszacsatolást kell a demo- 
dulator anódkörébo kapcsolnia. Lás
suk most, hogy milyen kapcsolású 
legyen a demodulalor kör? Két szem
pontot vehetünk figyelembe. Az egyik, 
hogy ilyen nagy készüléknél a de
modulalor már meglehetősen nagy 
feszültségingadozásokat kap, tehát 
úgy kell a kört méreteznünk, hogy 
ezeket fel tudja dolgozni. Erre az 
anód-könyök-egyen i rá 11 yi I ásban ka p- 
csolt cső a legalkalmasabb. A másik 
szempont a rövid hullámok vételének 
szempontja, mely érzékenyebb demo-

d ula tor kapcsolást kíván. Ilyen érzé
keny kapcsolás az audionkapcsolás. A 
kél szempont között kell választanunk.

\ hang frekvencia erősítő rész, mi
vel úgy a rádiófrekvencia, mint a 
közepi rek v encia-erosi lésnél ugyan
éban rendszerű lehet, tehát összeha- 
sonlilásunk tárgyát nem képezi.

Lássuk most már ezen rendszer 
előnyeit es hátrányait. Egy gomb keze
lésre megoldható. A ma piacon lévő, 
jól kiegyenlilelt többszörös forgók 
igen megkönnyítik ezt a feladatot. A 
közéj)- és hosszú hullámok tekercsei 
könnyen elkészíthetők, mert az egyes 
rezgőkörökben teljesen egyformák le
helnek. \ lekeresek könnyen össze
hangolhatok. A szuper készülékkel 
szembeni előnye: Budapest I. a 
hosszú hullámon nem jön be még- 
egyszer.

Egyesületünk többszöri sürgetése 
lilán május 17-ikén a Magyar Elek- 
trotechnikai Egyesület kebelében meg
alakult a Rádiósz ibvány Rizottság.

A rádió már igazán érett a norma
lizálásra. A kereskedőnek egyes cik- 
kekben felesleges sok tipus!)ól kell 
raktárt tartania, nmei hiányzik a nor
ma. V kereskedő vásárlásánál nem 
tudja megítélni, hogy a vásárlás tár
gyát képező áru mily mértékben fe
lel meg a követelményeknek —  hiá
nyoznak az előírások.

örömmel kell tehát üdvözölnünk a 
MEE elhalálozását, mely szerint el
készítteti a rádiószabvámokat. A rá
dió szabvány bizottság elnöke Paskay 
Bernát ny. poslafőigazgató, helyet
tese Rutinul Oszkár kormány tanácsos, 
a Te’efunken képviselője, jegyző Mol
nár János, a postakísérleti állomás li- 
zikusa. Tagjai az érdekelt gyárak 
Szakemberei, azonkívül az érdekkép-

Hátrányai: Bár megfelelő szelekti
vitást érhetünk el vele, —  ezt már a 
négy rezgőkör is biztosítja —- elhe
lyezhetünk benne band-pass szűrőt is. 
Azonban a sávszűrő csak egy bizo
nyos frekvenciánál biztosítja a kí
vánt sávszélességet. Mivel pedig a 
band-pass-szürőt is hangoljuk, a 
skála különböző pontjain nem kap
juk a kívánt sávszélességet. Rövidhul
lámon a sávszűrőt nem tudjuk hasz
nálni. A kezelés szempontjából hát
rányos, hogy rövidhullámú vételnél 
még visszacsatolást is kell szabályoz-* 
mink. V visszacsatolás helytelen ke
zelésénél heves fütyülés lép fel és a 
gyengébb állomások nem igen jönnek 
hangszóróban. Az utóbbi ellen véde
kezhetnénk ugyr, hogy rövidhullámú 
vételnél még egy kis frekvencia-erő
sítést kuksolnánk, azonban && egyél) 
komplikációkat vonna maga után (pl. 
akusztikus visszacsatolás). (Folytatjuk)

viselőiek, tehát Egyesületünk és az 
Elektrotechnikai Egyesület delegált
jai. EgyesüleÜinket Ka f f  k i  Károly ü. 
ff. elnök és lloffmnnn  Jenő választ
mányi lag kéjiviselik, azon kivid az 
MEE részéről Bíró Károly, lapunk! 
szerkesztője is tagja a Bizottságnak.

A Bizottságra hosszú másfél-két évi 
munka már. Egyelőre csak az előadó
kat kérték fel a szabványok előkészí
tésére. Ezek elkészülte úté. 11 először 
a rádió készülékek szerelési és azután a 
nagy kapacitású blokk-kondenzátorok 
minőségi előírásait fogják tárgyalni.

Felkérjük karlársainkat, amennyi
ben az Előírásokra vonatkozólag bár
milyen —  akár minőségi, akár vizs
galati —  kívánságaik vannak, küld
jék azokat hozzánk,

Meg jegyezni kíván juk még, hogy a 
Bizottság az egyes fejezetek tárgya
lásánál az érdekeltek köréből kiegé
szíti magát sjie iálista szakemberekkel.

IVIAROSI PÁL
N a p  r  ó l 

n a p r a  
Ne vegyen

zoltán-u. 6. - Budapest u. - Tel. 147-72

szállítom Ic áraimat.
se rádióalkatrészt, se szerelési anyagot, amíg azoknak 
árát nálam meg nem érdeklődte.
Küldje be nekem anyagszükségletének felállítását és 
én azonnal közlöm Önnel napi áraimat. Meg fog 
lepődni kartelen kívüli áraim alacsony voltán.

Uj c ik k e k  ! N ettó  á r a k  !
Norris Lumex átvil. óriás skála ára ... P 4.— 
„MX“ csiptetős olvasólámpa b a k e litb ő l zsi
nórral, bak. villásdugóval, kapcsolóval együtt izzó 
nélkül, ára darabonként ......................... P 2.40

K észü lnek a rád ió szabván yok
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villam os Kereskedelem nyári cikkei
A villamossággal kapcsolatos cik

kek eladásaiul foglalkozó kereskede
lemben élessMi elhatárolhatók az olyan 
cikkek, amelyek eladása bizonyos idő
szakokhoz van kötve. Vannak olyan 
cikkek, amehekel léli és olyanok, 
amelyeket nyári cikkeknek nevezhe
tünk. Jelen sorainkban ezekkel a 
nyári cikkeikéi kirónunk foglalkozni. 
A nyári időszak a \illamos kereske
delem szempontjából különös jelen
tőséggel hir azért, mert az utazási 
kedv fel lángolása bizonyos szükségle
tet teremi az utazással kapcsolatos- 
villamos cikkekben is. A villamos ke
reskedő feladnia nemcsak az, hogy a 
mutatkozó szükségletet kielégítse, ha
nem ügy.sen alkalmazott accjuisició- 
val arra kell törekednie, hogy ezt a 
szükségletet felkeltse. Ebiről a szem- 
pontiról a nyári villamossági cikkek 
figrelemre méltó lóvéiéit képeznek, 
mert mig pl. a Bergmanncso, veze
ték, stb. szükségletet acquisicióval nö
velni akkor, amikor nincsen építkezés, 
nem lehet, addig a villamos utazási 
cikkekben korlátolt határok között, az 
érdeklődés felkeltése lévén lehel szük
ségletei teremteni.

Ilogy hogym és miké/) kell 
aequirálni, az! a w gyár rill :inos ke
reskedőnek nem leli bővebben ma
gyarázni, inéit dicséretére legyen 
mondén, ezen a téren kiváló a maga 
nemében. Evvel szemben inkább a 
szóbajöhelő készülékekről szeretnek 
néhány szót leírni.

A legfontosabb villamos ut [készülék 
az uli melegitőpárna. Erre a készü
lékre minden nyaralónak szüksége 
van, mert nagyon sok kisebb jelen
tőségű betegségnél a melegítő párna 
gyors alkalmazása enyhülést, súlyo
sabb bajok fel lé] résének megakadá
lyozását és sok esetben gyógyulást 
jelent. Az uli melegítő [rámák i o o  —  
240 \ olt fesziiltségi határok között 
használttá lók, A\ alt felvéleliik 40 - 160 
Watt, méretük 3 2 x 3 8  cm., sulvuk
0.67 kg. Fel vannak szerelve 3 in. 
hosszú csatlakozó zsinórral, három
lépcsős kapcsolóval, a zsinór végén 
villás dugasszal, amely bármely fali 
csatlakozóhoz való csatlakozásra al
kalmas.

Jelentősége szerint a második be
íveli áll a villamos utivasnló, amely 
nélkül nyaralásra induló hölgy nem 
is kelhet útra. Apróbb fehérnemű

darabok, zsebkendők, blúzok stb. va
salása, ahol gyermekek vannak, azok 
ruhácskáinak a rend bel íozatala, tel
jesen nélkülözhetetlenné teszi a vil
lamos vasalót. Ezek a villamos vasa
lók három feszültségre használhatók 
és [ledig 110, 150. vagy 220 Voltra, 
fogyasztásuk 200 Walt, súlyúk 2 kg.. 
2 m. hosszú csatlakozó zsinórral, vil
lás dugasszal fel vannak szerelve. Csi
nos kis dobozban kerülnek piacra cs 
ez a doboz a vasalón és a csatlakozó 
zsinóron kivid még kis hajsütővasat 
és csavaros érintkező dugót is rejt 
magában, amely utóbbi segélyével fali 
csatlakozó hijján bármely lámpa
helyhez csatlakozni lehet a vasaló zsi
nórjával. Az uli vasaló talpában oldalt 
kis kerek nyílás van, mely hajsütővas 
felvételére alkalmas, azonkívül a va
saló megfordítva és szétnyílható nye
lére támasztva, főzőlap gyanánt is 
használható. Az úti vasaló tehát há
rom készüléket: vasalót, hajsütővas- 
melegilöt és főzőlapot egyesit ma
gában.

A harmadik fontos ulikészülék az 
ulvforraló. Ez 110. 1 50 és 220 Voltra 
használható 1 1/ 2 és 1 literes nagy
ságban készül és ennek megfelelően 
25°, 360 vagy 500 Wattot vesz fel, 
inig tiszta súlya 0.6, 0.7, vagy 0.85 
kg. Az utiforralókat szintén kis do
bozban szokás eladni és a doboz 2 m. 
hosszú villás dugasszal felszerelt csat
lakozó zsinórt is tartalmaz. Az uti- 
forralók a legkülömbözőbb célokra, 
berelválás, manikiirözés, szájápolás 
stb.-hez szükséges meleg, vagy forró- 
víz elkészítésére szolgálnak, de* hasz
nálhatók azonkívül uli sterilizátorok 
gyanánt is. Ez utóbbi alkalmazási le
hetőség igen fontos, mert injekciós 
fecskendők és lük, mii fogak stb. ste
rilizálását ezekkel a hasznos kis vil
lamos készülékkel bárki útközben 
maga is elvégezheti.

A felsorolt ulikészülékeken kívül a 
nyári acjuizició még egv munkaköré
re')! szeretnék röviden megemlékezni 
és pedig a szellőzők eladásáról. A 
szellőzők a legtöbb kereskedő kép
zeletében ugv élnek, mint kizárólag a

FERRO STELLA
RAbIO ES VILLAMOSSÁGI CIKKEKET 

GYÁRTJA: BOROS GYULA 
ÚJPEST, VÖRÖSMARTY U.45. 

K ÉR JEN  KATALÓGUST.

irta: wilheim Gusztau főmérnök
nyári eladás tárgyai. Pedig csodála- 
losképen helyes aquizició melleit a 
villamos asztali szellőzőket, termesze, 
lesen kisebb számban, mint nyáron, 
de lélen is el lehel adni. \ villamos 
szellőzők ugyanis lélen kiválóan hasz
nálhatók a befagyott kirakatablakok) 
jégkérgének leolvasztására. A kirakat- 
ablakhoz ferdén odaállított szellőző 
a kirakallablakra hajlott légáramlás 
következtében ott egyrészt a párale- 
csapódási megakadályozza, másrészt 
az ablak körül megrekedt hidegebb 
levegői melegebbel felcseréli és ezen 
a részen a jégkereg leolvadását elő
idézi. Ezenkívül igen jól használható 
a villamos szellőző például fényképé
szeti műtermekben, a lemezek, fény
másolatok gyors szárítására, kép tárla
tokon és minden olyan helyen, ahol 
egyidőbeii sok egyén gyűlik össze, a 
levegő felfrissítésére.

\ villamos szellőzők univerzális, te
hál egyen- és váltóáramra egyaránt 
alkalmas motorral vannak felszerelve, 
csak meghatározóit feszültségre hasz
naiba lók. ua11felvételük 15- 70 Watt, 
szárnyálmérőjük 160— 400 mm. A 
készülékek fekete, fehér, elefántcsont 
és színes kivitelben, állítható szár
nyukkal, lengető (oscilláló) berende
zéssel készülnek. Gummitömlőveze- 
lékkel vannak felszerelve, amely meg
akadályozza a régebben használt sod
rott zsinói oknál gyakran előfordult 
átszuródást és az ezt követő rövid
zárlatot.

Legújabban készülnek olyan asztali 
szellőzők is, amelyek fémből készült 
szárnyak beíveli elasztikus anyagok
ból, például s/.övetdarabokból készüli 
szárnyakkal birnak és ezeknek a szel
lőzőknek az eddig használtakkal szem
ben az az előnyük, hogy a gyorsan 
forgó szárnyak okozta sérülési lehe
tőségek tel jesen ki vannak zárva.

I fentiekkel néhány rövid sóiban 
vázoltuk a villamoskereskedelem nyári 
célkitűzéseit és leszögezzük azon meg
győződésünkéi, hogy a mai igen ked
vezőtlen gazdasági viszonyul.' mellett 
is r innal: még ezen a téren kihasz
nálható eladási lehetőségei.', amelyek 
a már említett kiváló aguiziciós ké
pességei.- mellett i s i i  pán az eladásra 
szánt anyag tökéletes ismeretéi igcny- 
lilV és ebben az esetben aguizició és 
szakértelem együtt mindenesetre m< g 
fogja hozni a kívánt eredményt.

Egyenáramú
ueszuieHek-
hez M,UW\>S-LILIPUT E r



1933 május hó R A D I ö  ÉS VI L L A MO S S A G

zavarhiKüszobofés -  antenna választás utján Irta:
A csökkent üzletmenet fokozott kö

telességévé teszi minden kereskedőnek 
azt, hogy minden lehetőség.d megra
gadjon, amellyel a rádióeludási lehe
tőségeit elősegítheti. Külföldi adóál
lomások gyakran olyan igen hosszas 
gyakorlati útmutatásokkal szolgálnak 
közönségünknek, amelyekből a rádió- 
kereskedő is tanulhat és mely taná
csok segítségénél néha olyankor is 
eredményes eladási tud eszközölni, 
amikor azok elhanyagolásával esetleg 
sok üzlete kárba vési. Az egyik ilyen 
előadó rendkívül érdekesen mulat rá 
a zavaró-zörejek kiküszöbölésére irá- 
nvuló sokoldalú törekvésre Iga pl 
elég ki, •siny főleg nyi'atkozik, az úgy
nevezett »hangnemesilőc és zavarszűrő 
előtétekről. Rossz véleményét azzal in
dokolja, hogy ha ezek a zavaró-zöre
jeket kis mértékben csökkentik is, a 
liangszinezel maga minőségileg leg
alább is annyival romlott, mint amely 
értéket jelent a zörej tompulásának 
csekély előnye.

Igen ám, de a mellékzörejek azért 
kétségtelenül mégis fennállnak, még
pedig term észeted a nagyaáio-ol,bán 
a legerősebb mértékben, iís ezeken a 
zavarokon a lehetőség határain bálid 
mégis csak segítenünk kell, harsak 
nem akarjuk vevőinket el veszi leni.

I.egelső teendő, hogy különösen há
lózati készülékeknél végre már el kell 
hagynunk az úgynevezett segéd- és 
pótanlennákal és feltétlenül ál kell 
térnünk a helyesen megválasztott év 
szakszerűen épített le'őantennákra. 
Kézenfekvő tény, hogy a hálózati zö
rejeket legkönnyebben a világítási 
áramvezelék vezeti be vevőnk laká- 
sába. Ila tehát ezen kifejezett zö
rej vezetőt antennának használjuk lel, 
nem csodálkozhatunk azon, ha ezen 
| Hl lan tonnákkal ka|xsolat osan igen 
gyakran olyan panaszokat hallunk, 
hogy az azokkal felszerelt készülé
keknél a külső zavarok fokozott mér
tékben észlelhetők.

Külön fejezel kellene ahhoz, hogy 
minisztériumok és valamennyi illeté
kes körök figyelmét, hogyan kellene 
felhivni azon kötelességre, hogy a 
külső zavarokat már azok keletkezén 
helyén (zavarforrás) elfojtsák, illetve 
elszigeteljék. Mindaddig azonban amíg 
ez a probléma ideálisan megoldva nin
csen, saját üzleti érdekünkben is tö
rekednünk kell a rendelkezésünkre 
álló valamennyi lehetőség fclhasz.ná-

Lorand dr.
Jasával vevőink panaszait mégis orvo
solni. Mert hiszen bebizonyosodott,, 
hogy olyan általunk ©'adott készülék, 
mely a zavaró-zörejeket fokozott mér
tékben behozza, többet árt, mint hasz
nál.

Itt az előadó egy igen célszerűnek 
mutatkozó és sok helyütt sikeresen 
bevált módról emlékezett meg, mely 
mód alkalmazása valamennyi eladó 
kereskedő részére érdekes tapasztala
tot jelent, sőt módot arra is, hogy 
vevőjén segíthessen.

Ha egy vevő azzal jelentkezik ná
lunk, hogy az általunk eladott készü
lék tűrhetetlen zavarokat hoz ha és 
ezek következtében a vevő részére az 
élvezetes vétel lehet 't’enné válik, sőt a 
vevő az esetleg még véglegesen el sem 
ailott készülék megvásárlásától is el 
akarna állni, akkor a következőképen 
intézkedjünk:

Szerelőnket kb. 20 in. antennaká
bellel vagy viaszhuzallal kiküldjük a 
vevőhöz a panaszolt helyre. A hely- 
szinen azután a bekapcsolt készülék
ből kihúzzuk az anlenna- és földveze- 
léket és a magunkkal hozott vezeték 
felét vagy háromnegyed részét a ké
szülék nnlennahüv elvébe kaprsoljuk, 
mig másik végét kezünkbe tartva, a 
lehelő legnagyobb távolságra távolo
dunk el a készüléktől, ameddig a 
szoba falai esik engedik és a szobá- 
bajn körüljárva megállapítani igyek
szünk azt az irányi, melyen az álta
lunk ideiglenesen felszerelt antenna- 
vezeték a legtöbb zavart hozza b\ i!- 
let\e ennek megállapítása után hama
rosan meg fogjuk találni azt az 
irányi is, melynél a bejövő zavar a 
legjobban tűrhető. Ezután a tetőan
tenna irányát ugyanolyan irányban 
szabjuk meg, mint amelyik irányt 
előbbi eljárásunk a bejövő zavarok el
kerülése szempontjából a legbizto
sabbnak jelzett. Egészen valószínű, 
hogy az ezen alapon uj irányban meg
épített tetőantenna, lényegesen kelle
mesebb vételt lesz lehetővé és ezen el
járással segiteltünk vevőnkön, de ma
gunkon is, mert véglegesilhellünkegy 
olyan üzletel, amely különben már 
kétséges volt.

Természetesen az előadó önmaga is 
megái la pi tolta, hogy az ilyen eljárás 
oly helyeken, amelyek villamoszava- 
rokkal \ annak leli he. nem tel jesen 
kielégítő. Ily esetben árnyékolt ma
gasan lei ma építést kell megkísérel

nünk, természetes figyelemmel mind
azon elő lel tételekre, melyek ily ár
nyékolt anlenna felszerelését indo
kolttá és egyáltalán megengedhetővé 
teszik. (Folytatjuk)

A jövő elektroncsövei
—  Forbáth László e’őadása. —

Egyesületünk rendezésében május 
8-ikán Forbáth László a közel jövő
ben forgalomba kerülő uj Tungsram 
csövekről előadást tartott. Előadását 
kivonatosan itt ismertetjük.

Az utolsó esek csőproduklurnái a 
készülékkonslruklőröket nem állítot
ták uj feladat elé, legfeljebb egy-egy 
csatoló elein, ellenállás méreteinek 
megváltoztatása vált szükségessé. Je
lenleg azonban a Tungsram labora
tórium olyan csöveket készít e’ő, me
lyek a készülékekben mélyrel látó szer
kezeti változtatásokat igénve'nek. Ezek 
az uj csövek:

1. A dióíla-tetrorla (ezt a csövet 
külön cikkben ismertetjük), mely egy 
ujrendszerü demodulator hangfrek- 
vencierősilővel egvheépitve: érzékeny, 
torzításmentes, nagy e ’ősité-i ténye
zőve1, fadingszabálvozásra alkatnus.

2. Hádiúfrekvcn' i'ierősitő prntoda. 
Erősítési tényezője 5000, nagy sze
lektivitás. E csövet áprilisi számunk
ban ismertettük.

3. llexoda. Kétféle kivitelben ké
sz ül és pedig szunergépekhez keverő- 
cső és fadingszabályozó. Elsőnek meg 
vannak a külön oszcillátor- és modu
látor-csövek előnyei; az egybeépítés 
hátrányát a két kört elválasztó árnyé
kolórács szünteti meg. A második 
megfelelő energiatartalékkal jó fa- 
dingszahályozást enged meg.

4. Megemlékezett még az uj rsil- 
11 iereszles l.upolw sövekröl, melyek 

különleges felépítése a cső belső szer
kezeiét teszi szilárdabbá, az elektródák 
sem a burához, sem egymáshoz képest 
nem mozdulhatnak el

Breuer Hugó
tex til b a k e lit  a n y a g o k

„G anz" g y á r tm á n y ú
D  A  Q  I T  csö vek  és  
I “  D  I I l e m e z e k  

csengő  redu k to rok  
Bp. Ufl. Hernatí-u. 30. Tel. 35-2-97

BU DA PEST, VI. Ó-UCCA 14. TELEFON : 1 7 0 - 3 5 .
G yártja a  leg m o d e r n e b b ü l fe ls z e r e lt  ü zem éb en  

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

Fém- és bakelit tömegcikkek gyártását uállalja. — Nagy választék rédié és elektromos cikkekben.
magvar Norris müven.
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Panaszok a ceniváiék ellen
N yíregyh áza

Lapunk áprilisi számában Reith 
Lajos tollából ismertettük a nyíregy
házi állajzolokal. E cikk keretében 
az ottani kartársak panaszait ismer
tettük a Nyíregyházai Villamossági 
rt. ellen, mely az ottani telep fenn
tartója.

Hivatásunknál fogva nem eléged
tünk meg a panaszok egyszerű ismer
tetésével, hanem módot is kerestünk 
azok orvoslására. E végből felkeres
tük lvomáromy károly mérnököt, a 
telep igazgatóját, akivel a kővetkezők
ben állapodtunk meg:

1. A nyíregyházi telep mindenkor, 
amikor egy uj városrész bekapcsolá
sát tervezi, előre értesíteni lógja az 
ottani kartársakat, hogy igyekezzenek 
a bekapcsolandó területen munkát 
szerezni maguknak.

2. Hajlandó, amennyiben a kartár- 
sak közül valaki munkát vállal, a 
munka elvégzéséhez szükséges anya
got hitelezni a félnek és hajlandó, 
ainenm ihen a kartársak a munkát 
részletfizetésre vállalták, a részleteket 
beszedni és a befolyt összegek ara
méban a munkadijakat ki űzetni. 
Természetesen ezt csak abban az es t- 
hen teszik meg, a mennyiben a meg- 
bizó fél hitelképes.

3. Ha valaki a karlársak közül a 
telepei arról értesíti, hogy valamelyik 
ügynöke oly mórion óhajt munkát ak- 
virálni, hogy kijelenti, miszerint ha 
nem a telep végzi el a szerelést, akkor 
a bekapcsolásnál nehézségeket lógnak 
okozni —  az alkalmazottat azonnal 
elbocsájtja.

4. A telep hajlandó a részletfize- 
tésr ee'adott háztartási elektromos cik
keket az eladónak azonnal kifizetni, 
feltéve, hogy a vevő hitelképes.

3. Az ősz elején ismételten tanfo
lyamokat rendez saját szere'ői és ok- 
vizitőrei részére, amelyen a kartácsu
kat is szive en látja. Ezek a tanfolya
mok alkalmasak arra, hogy a kartár
sakat a technika haladásáról felvilá
gosítsák, itt megismerik az összes uj 
cikkeket é- igy lényegesen könnyeb
ben tudnak akvirálni.

Á cs
A telep fenntartója az Elektromos 

Áramszolgáltató rt. A panasz, hogy 
az ottani szerelők nem képesek mun
kát vállalni, nmei a lelep hosszú rész
letre szerel és magas bekapcsolási di

jat szed. így  a kisiparos kcplelen 
munkát vállallni.

túljártunk az Elektromos iramszol
gáltató rt-nél, ahol a rész vényt ár saság 
elnöke, Dembitz Gyula in. kir. kor
inam főtanácsos a következőkben vi
lágosítóit fel bennünket.

Tény az, hogy a bekapcsolási dij 
15.—  és az órafelszerelési dij 25. 
pengő, azonban ezeket a dijakat min
den körülmények között felszámítják 
— akár a telep, akár a kisiparos sze

rel és mindenkor engedélyezik a di
jak részlel f ize lését. A kisiparos tehát 
nincs hátrán\l>an. A telep hajlandó, 
ha a szerelési a kisiparos végzi és a 
fél hitelképes, az anyagot is hitelezni, 
sőt a kisiparosnak mindenkor haj
landó a felülvizsgálati dijat elengedni 
és még lámpahelyenként 1 1 pengőt
juttatni, mixel a telepnek érdeke, 
hogy minél több csatlakozó hely le
gyen a fogyasztónál. Szerelést min
denkor olyan magasan várainak, hogy 
a kisiparos konkurieni i »ké| es legyen.

így a magunk részéről a panaszt 
nem tartjuk indokoltnak.

H ódm ezővásárhely
Kaptuk az alábbi levelei r
Isipjak áprilisi számláiban megje

lent »Nyíregyháza és a csntrálc 
korképet oliYislum, mely keserves vi
gaszt hozott számomra. Első pilla
natra azt hittem, hogy tévedés tör
tént s llódmezöráisárbely helyébe 
\ yiregyháza került, azonban a relé
állomással kap solalb m azonnal lát
tam, hogy kizárt a tévedés. Ezzel 
magyaráz haté) meg keserves vig iszom, 
mert mindeddig azt bit tan, hogy 
Hódmezővásárhely v  Hány szerelő cé
gei vannak a helybeli centrálé min
dent eltaposó politikájái'al sujlvi,

tr itteni állapot >k ICO"o-ig meg
felelnek a cikkben írottakkal, söl te
téz ik azt, nem szólva a 88 filléres 
egységárról, valamint a 12 penqős 
áramszámlálóbérröt, mely magában 
véve elég ahhoz, hogy a hisiparos- 
szerelöt versenyképtelenné tegye azál
tal, hogy a mag is egységár összegé
ből fedezni tudja az esetleges rá
fizetést.

1 aj jón miért engedik meg az erre 
hivatott fórumok, hogy a Traszt
er nt ráták megfojtsák a szerelő kis- 
i 1 hírőst?

Es meddig késik még az igazság 
jHitlosa, m ely ! nemcsak a legszoro-

suliban érdekeltek vál jék , Imii m 
inogn o társadalom is.

A lek. Szerkesztőségnek teljes tisz
teiénél maradok:

Hódmezővásárhely, 1933. május
5-én,

a c z é l  r m o n .

É rd ek es bírói íté le t
Február elsején lépett életbe az izzó

lámpa és elektroncső fogyasztási adó. 
A rendelet pontatlan megfogalma
zása következtében egyes kartácsaink 
a csillárokba becsavart izzólámpákat 
nem jelentették Ive, mint fogyasztási 
adó alá eső árut —  ainiképen ezek 
nem is képezik eladas tárgyat. A 
pénziigvigazgalóság ilyenkor kihágást 
állapított meg és bírságot vetett ki. 
Tudunk eseteket, mikor a birság az. 
adó négyszeresére rúgott. Kartársaink 
közül számosán nem voltak hajlandók 
a bírságot leróni, mivel nem érezték 
magukat hibásnak.

A pénzügvigazgalóságok erre kihá
gás miatt lel jelentét lék kartácsainkat. 
Az elmúlt napokban tárgyalt a buda
pesti törvényszék több ilyen ügyet és 
az eljáró bíró kimondotta, hogy a 
rendeletből nem látszik világosan meg- 
tilhípillelloli ik, miszerint a használt 
izzóiéin piilml is be kell jelenleni, te
liéi kartársaink jóhiszeműség? meg
állapítható és igy kihágást nem kö
vetlek el.

A bírói ilélel jogerős, mivel a pénz
ügvigazgalóság az Ítéletben megnyu
godott.

Z seb lá m p a  é s  k is iz z é l t  '

: M Ü L L E R  L Á S Z L Ó  :
■ ■
5 akkumulátor és elektrotechn. vállalata l
|  B u d a p e s t .u i .L is z t F e r e n c - td r 6 .s z . •

Wattó rádió
Budapest

VIII. N ép szin h áz-u . 21.

Dynamikus hangszórók, permanens dynamikus, hálózati transz
formátorok, fojtó tekercsek, villanygramofonok egyen- és 
váltóáramra, huzal ellenállások a legolcsóbben beszerezhetők.
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K ülfö ld i szemle
AMERIKA.

A » Rádió Corporation of Amerita« 
az I!. C. A. 1932-ben 1,133.586 dol
lár veszteséget mutat ki, míg 1951. 
iizietév 786.903 dollár haszonnal zá
rult.

Az egész földön kb. 50.000 rövid
hullámú amatőr dolgozd,-. Ezek kö
zöli rsak 232 nő vau és pedig 190 az 
1 SA-bau és 42 a föld többi részén.

Egyes államokban, mintegy bárom 
éve eltiltották az autótulajdonosokat 
átlói, hogy rádiókészülékeket szerel
jenek n kocsira. A renddelekkel nem 
lehel 11 baladási meggátolni. Folyton 
löhl) és több uniót szerelneI; fel lá- 
diáiyd. \ rádió és autógy árov.ok 
együttesen dolgoznak ki megfelelő ti
ltásokul. Aramloriása dinamó.

Vz 11 készülék, amely 1929-ben 133 
dollárba került, 1931 ben isii/, 62 
dollár volt az ára.

A IN CIHA.
1932-ben 1,500.000 rádió készü

léket adtak el.
A Westinghouse gvár állilólag 

Ilidéi/ kalódáju elekIrom-sövel; gvár- 
tásíit vette lel. Az uj esőnek már 
neve is van: Westcctor .

Az adólársaság a I!. I!. C. (Ilrikish 
Itroadrasling Corporation) bevétele a 
múlt évben 1,628.38 iónt sterling 
volt, ami az elmúlt évhez képest 
20.338 font emelkedési mutat. Az 
előfizetési díj évi 10 Sb, melynek 
nagyobb része az angol postáé.

Al S/.TRIA.
Az ősszel \\ icnlrcu egy beles rádió- 

lanfolyamol rendeztek vidéki rádió- 
kereskedők részére, napi 8 órai okta
tásban és 3 órai gyakorlatban része
sültek. A tanfolyamon 40 kereskedő 
vett részt.

CSEHORSZÁG.
A rádió előfizetési dijakból eredő 

1 levételek 51"0-a illette eddig a postát 
és 49H0-U az adótársaságot. Íz uj 
szerződésben a cseh posta 61»u-ot 
kötött k i magának.

1 4 a krislálydelektoros készülék, 
360/0 az 1— 4 csöves készülékek és 
500/0 az 5 csöves és nagyobb készülé
kek száma.

A télen a menhelyeket hangszórós 
rádiókészülékekkel szerelték fel.

DÁNIA.
Mikrofon szabadalmi Ilire dúl. I.a 

Disko cég panaszt emelt a Western 
ellen szabadalom bitorlás címen: Wes
tern ugyanezen okitól perelte La Ro- 
fat céget.

A dán hajókról rádiólávirali utón 
egesz Dánia területeié megbízásokat 
lehet leadni. A rádiólársaság pl. vál- 
kdja, hogy születésnapokon virágot 
küld. A vásárlás összege 25. - dán 
koronára rúghat.

FRANCIAORSZÁG.
1931-ben a kivitel értéke 2.4 millió 

Irank, 1932-ben már csak 1.04 millió 
volt.

I e ruhán óévre: név alatt uj tár
saság alakult, mely az osztrák eljárás
hoz hasonlóan a hang képét szal.gr 1 
veszi lel. \ felvétel kémiai utón t">r— 
léink és a felvétel ill ái 7 perc maién 
használható.

Az amerikai koukiirren i 1 megne
hezítésére a rádiói r imlnrifáját f-t- 
emellék. Egy-egy készülékre 20 dol
lár vám is esik.

HOLLA N D I 1.
Philips iiAiitcnne antiparaslle né

ven olya 11 leitennahábelI hozott forga
lomba, mely a gyár szerint a 
külső zavarokat nem viszi át a készü
lékbe.

KIN
Nankiughau rádiiikészülél.gyéir lét - 

sült, egyelőre rádió sőgyárlássu! nem 
foglalkozik.

LENGYELORSZÁG.
I z előfizetők száma állandóan fogy; 

a rádiólársaság a lievétel fokozására 
kénytelen volt a reklámot bevezetni, 
ezenkivül díjazás ellenében családi 
(eljegyzési, házassági, halál) híreket 
is közöl.

NÉMETORSZÁG.
Az elmúlt szezonban Tetejűnkén 

8o°/o-kal emelte termelését, Ifc'G 
600-zal több munkást foglalkoztatott, 
mint uz elmúlt évben.

Számos rádiókereskedő együttes 
csoportban megy ki Chicago-ba a ki
állításra, hogy az amerikai viszonyo
kat tanulmányozhassák.

Telefunken egy uj sávvevőt (kanal- 
Empfiinger) készített, mely egy-egy 
állomásra fix l>e van hangolva és más 
állomást nem lehet vele venni. Ezek 
főleg hatósági célokra (rendőrség, 
meleorologusok) készülnek.

Berlin Buenos-Ayres között egy
idejű táviró- és telefonadásra folynak 
kísérletek.

_______________ 1 I

SZIÁM.
Egyetlen adóállomás működik lion- 

kongban 350 in-en, 1932. szeptem
ber óta rádióelőfizelési dijat vezet
tek be.

Ó vás !
Egy nagy vállalat állítólagos alkal

mazottja, ki igazolvánnyal tényleg el 
van látva, sorba járja a szakmabeli 
kereskedőket és előlegeket vesz fel 
becsempészendő lámpazsebizzókra. Az 
előleget - ha kap felveszi és 
többet nem jelentkezik.

Kérjük kartácsainkat neliogv 
mások is károkat szenvedjenek - ha 
ismételten jelentkezik adják át a leg
közelebbi rendőrőrszemiiek.

*
l gyauitt közöljük, hogy mások 

tényleg csempésznek be elvámolatlan 
és megadózallan zseblámpái/, ókat 
I udomásunk szerint egy alkalommal 

a pénzügyőrük már igazoltatták és 
árukészletét elkobozták, mivel annak 
származását igazolni nem tudták.

Figyelmeztetjük kartácsainkat, hogy 
árut csakis legitim kereskedőtől vá-á- 
roljanak, nehogy a pénzügyi hatósá
gokkal összeütközésbe kerüljenek.

Kérje Képviselőnk lá to g a tá s á t!
G y á rtu n k : hálózati és hangfrekvencia 
trafókat, 4 polusu hangszórószerkezetet, 
hangszórókonuszt, cm. blokkot, huzal

ellenállást stb.
c u n  radiouzem, Budapest, x. 
L l l U  Szalias-U. 16. Tel.: 482-51.

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

feszültség megadandó.

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

T ele lő n  57 7 —75.

J a v ítá so k ért e lk ü ld ö k !

•
 Cm blokkok 20—50.000-ig 

15000 V-ra vizsgálva,

4 polusu hangszóró szer
kezetek.

Többsarku átkapcsolok.
santha Testverek. uill. utsy imre-u 7

Telefon 37-3-94.

ROLLER Qronzcsillárgyár Telefon:
Budapest, oobozi-u. is . j .  31-3-37

1932. év i uj m o d e llek . — T ö m e g c ik k e k . — N ik k e lc z c se k .  
B érm u n k a. H a szn á lt c s il lá r o k  á ta la k ítá s a , fe lú j ítá sa  az összes 
galván sziliekben, ezüst, arany vagy bármely „Duco“ festékdiszitéssel.
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Újdonságok ífo rn s  aníennsnotío szigeteiőhá/.ban, 
3 kivezetéssel és erős ár. mu csatlako

zással.
magyar fío rris  ífiuuen, vi. ó-ucca 14 

Telefon: 170-35.

Amraü precíziós, frikciós meghajtású 
frontskála. Masszív kivitelben 1 "m-es 
nikkelezeit vaslemezből. Amerikai tipus.

UK) fokos beosztással.
Hfüy 6S Tsa. Bpest, Vl., Aréna-ut 140. 

Telefon: 919-97.

Stgma 3 +  i  naiozati tra fó  i  x  3oo v
50 m A, 1 X 4 V 10 A, 2 X 2 V 3 A ; 
133 watt veszteséges sziliciumvasmag- 
gal, rétegenként szigetelve kapocstáblás 

kivitelben. Hatásfok: 95°/<*.
Sigma üüíamossagi. Budapest, vm., 

Szcszgyár-u. 12.

„IChor" lA/echentt-iampS tiszta bakelitből sajtolva, áttetsző 
baiveliternvővel, 3 voltos botelemre talpkapcsolóval, vagy 
erős áramra kapcsolóvá, csatlakozó zs norral és dugasszal. 
Állítható és függeszthető. Kapható különböző színekben. 

Törvényesen védve. Hozzávaló izzó külön kapható. 
ItföiRar Ernő V., Tisza-u. 10. Telefon: 911—82.

találkozás n  orizssiz
ifiMifgedett ueufii
c s a k  t i s z t a  h a n g ú  k é s z ü l é k e k  e l a d á s á v a l  
s z e r e z h e t .

a r e k o r d
és a

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

TELEFUÜKEN
G Y Á R T J A  SIEMENS & HALSKE R. T. mfiGVARORSZÁGI GYARA

Budapest, VI., Nagymező-ucca 4. szám.

Felelős szerkesztő es kiadó: Bíró Károly Neuwald Illés Utódai könyvnyomda, Budapest, üllői-ut 48.
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