
cikkek
lárkás^rádlúalKatrészek.
illamos szerelési anyagok

ESZI LÁSZLÓ kft. 
u. irányi u. 13. Tel. 18-71-58

Don,minőségben veget

elektrotechnikai és fémávugyáv
|U I., Terét-körul 2 6 . Tel. n-ss-ie, n-ss-is

POLy DÓR-BRUNSWICK 
világmárkás gramofonlemezek

v e z é r k é p v i se le t e

Szerelési anyagok, rédióalkatrészek, gramotonok, 
gramofonlemezek, csillanok a legolcsóbb napi árban

m

r á d i ó  a lk a tré sz e k  
árb an , m inőségben  
v e z e t n e  k ----------

Z t r  ASCHRER GYÖRGY
ül. Podmaniczkji ucca 2i. szám. Tcle/on 44*98-46

zseblámpaégoK
elismerten legjobbak!
nagy lényero -  hosszú 
élettartam -  kis fogyasztás

IYIÜLLER LíiSZLÓ
oki. vegyészmérnök

Budapest, VI.
LISZT FERENC-TÉÍ! t>. SZ.

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT! Telefon: il-*9-93.

f .  _  _ _ _ _ _ OLCSO ARAK, SZOLID KISZOLGÁLÁS

KEDHENV BERItAT í s s a *

í  rádiókészülékek  e lő í r d  á r a i d  é s  e l a d á s i  fe ld é d e le id  

l e s s é k  a  legszigorúbban betartani. Próbavásárlások utján az ellenőrzés állandóan folyik.

iEITLER 
SÁNDOR 

F I  fi
gumíszalag, 

rádió* és villa
mossági huzal, 
zsinór, gomb, 

paszomány 
gyártás

B U D A P E S T ,
IMI. Kazinczy u. I I
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DUPLASPI RALLAMPA

NYÁRON míG FONTOSABB
A RÖVIDHULLÁM

Ezzel a mottóval indultak a múlt évben a külföldi rádiókereskedök a tavaszi 

idénynek és sikerült is ezzel a tavaszi lanyhuló forgalmat felélénkíteni. Az 

idén nekünk is ez legyen a célunk. Mi állandóan hirdetjük, Ön állandóan 

beszéljen a vevőközönségnek a rövidhullámról. Ha ebben az irányban tá

mogat bennünket, érezni fogja, hogy még nem ért véget a rádiószezon. 

Mától kezdve Önnek is ez legyen a mottója: K ló ro n  m ég  fontosabb 
a rövidhullám — Orion rá d ió v a l !

MAGYAR WOLFRAMLÁMPA-GYÁR 
KREMENEZKY JÁNOS R.T. BUDAPEST 62 postafiók
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ő RÁQlÓ-UILLAftlOSSAGi KERESKEDŐK ÉS KISIPAROSOK ORSZÁGOS EGVESÜLETE HIVATALOS LAPJA 
MEGJELENIK MINDEN HÓ 10-én. AZ EGYESÜLET TAGJAI DÍJMENTESEN KAPJÁK.

Előfizetési dij egy évre : Pengő 4  -
Küllőidre ........................  Dollár 1 .-

Egyes szám ára 40 fillér.
Hirdetési ta r ifa :

59 "% széles ■ %, soronként . ar. P — 25 
Újdonság beiktatás darabonként ar. P 5.—

FŐSZERKESZTŐ : 

KAFFKA KÁROLY
FELELŐS SZERKESZTŐ:

BÍRÓ k a r o ly

Póstatakarékp. csekkszámlaszára: 35.235 
Csekkszámla a

| Budapesti Iparbank r.-t.-nál IV. Eskü-tér 8 
Kiadóhivatal : II. Buday László u. 6.

I Szerkesztőség: V. Személynök u. 25. 
TELEFON 12-26-30.

Laszgaliner Ernő

Laszgallner Ernő a Rádió Uiság 
megalapítója, 13 éve vezércikkíró
ja, lelke, főszerkesztője, a magyar 
rádiószakirodalom megindítója és 
első munkása 1937- február 2 1 -én 
örökre eltávozott közülünk. Itt há
gva itt bennünket. Nekünk kell azt 
a munkát, amelyet ő 13 éve meg
indított, folytatni, - küzdeni a rá
dió legszélesebb körben való elter
jesztéséért.

Jó. a hallgatóság igényeihez si
muló műsor, széleskörű, mélyen 
átgondolt propaganda, — kiállítá
sok rendezése azok az eszközök, 
amelyek segítségével a kitűzött célt 
meg lehet közelíteni.

Sokat beszélgettünk, sokat ta
nácskoztunk ezekről a kérdésekről, 
liz éve még sokan voltunk. Lasz- 

geller Ernő és a napilapok rádió

rovatvezetői. Hétről-hétre összejöt
tünk és megbeszéltük harci takti
kánkat. Arról beszéltünk, hogy ki 
mit fog lapjában iriu, hogyan Írja. 
Lassan-lassan fogytunk, Atanácsko- 
kozók száma apadt, a végén csak 
ketten maradtunk, akik ezeket a 
kérdéseket megszokták beszélni. 
Megbeszéléseink tárgya is megválto
zott, gyakran szóbakeriiltek keres
kedelmi és ipari szempontok, amik
ről az első években sohasem esett 
szó.

Ha az ilyen beszélgetések alkal
mával megkértem Laszgallner E r
nőt, hogy a rádióipar és kereske
delem érdekében Írjon meg vala
mit, kérésemet sohasem tagadta 
meg. A rádióipar, a rádiókereskede
lem széleslátókörü, barátját vesz
tette el benne. Biró Károly.

A

Rádió és Villamosság
Önért dolgozik, 
támogassa munkájában,

füiidje be 
4 . -  pengő 
előfizetési
diját

35.235 számú 
csekkszámlánkra

Q  ' f f -i f  16 cm 0  lengőnyelves hangszóró és ORION 9540 kis permanens 
univerzális kimenővel néhány nap múlva már kapható!

ORION Kálit Trimmer kondenzátor árai lényegesen le lettek szállítva !
ORION 3370 uj 4 - 5 - f l  hálózati trafó 2X 375 V 80 mA ; 2 X 2 V 4 5 A;  4 V 1.1 A már kapható!
Az ORION Kapcsolási füzet már csak Korlátozott mennyiségben Kapható, szerezze be sürgősen!
Gumival szigetelt egyeres, valamint négy-, öt- és hateres telepzsinórok körülszőtt kitűnő minőségben 1 
Réz prima tőrpefoglalat alapon, valamint forraszos kivitelben !
Vektor tökéletes, zörejmentes szénpotencióméterek kapcsolóval, vagy anélkül szigetelt hosszú tengellyel! 
Barna és fekete Bakelitlemezek, prima kivitelben, olcsó áron !
Bakelit mélysugárzók, foglalatok, villanyszerelési cikkek, stb. !
Perpetuum univerzális gramofon-motorok komplett, vagy külön, mélyen leszállított árakon !
A rendkívüli nyersanyagárak miatt az elmaradhatatlanul szükséges felárakat árjegyzéki áraimhoz fel 

kell számitanom!
Rotand gyártmányok nagy választékban 1

RotterLúránd ROTAND RÁDIÓ ÉS VILLAMOSSÁG Budapest. VII. RáHóczi-ut 61. Tel.13 58 22
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Altvays 29-12-20.
Ardó József 12-16-34.
Barta és Társa 11-49-49.

Dr. Beér Ferenc
1 2 -0 2 - 1 1 .
29-39-85.

Beitler Sándor Fia 13-62-20.
Bíró Károly 36-70-58.
Breuer Hugó 11-40-94.
Egyesült Izzó 29-48-60.

Városi iroda 11-29-02.

Élbe k. f. t.
12-87-67.
12-93-06.

Engel Károly 14-37-37.
Fuchs Róbert 11-43-82.
Gárdos Béla 29-41-31.
Gutfreund Dezső 12-81-86.
Hangfény (Hanglemezköl

csönző) 11-20-37.
Hidy és Társa 29-19-97.
Hirschl és Társa 12-26-34.
Kaffka és Wagner 12-26-30.
Ke mény Bernát 13-61-72.
Kis Ignác 29-43-07.
Koncert r.-t. 18-84-64.
Kratochtvill A. és Társai 

(Kaufmann Oszkár) 11-70-35.
Láng Tibor 14-35-48.
Lorschy Henrik 29-18-29.

Müller László (Star izzó)
29-18-30.
11-49-93.

Orion 29-59-55.
„ szervisz 29-06-51.
„ neon 29-09-78.

Pataki László dr. 12-62-5**
Pála és Társa 29-30-76.
Philips 11-87-98.

„ szervisz 11-32-42.
Radó és Radó 13-60-09.
Rotter Lóránd dr. 13-58-22.
Sigma villamossági 13-51-56.
Siemens-Schuckert 12-07-39.

Singer Sándor
12-11-25.
18-54-18

Standard 29-59-99.
„ eladás 29-45-65.
„ szervisz 12-54-84.

Telefunken 12-43-98.
Tonalit k. f. t. 14-44-89.
Tudor 29-23-09
Villamos hang 26-87-00

Dr. BEÉR FERENC
u. csahg u. 34.

Mü«nv«e
ÜZEME

Telelőn 29-39-85.

Bekeni oiuaso 
es alioiampah
minden színben.
•
umamleiszere-
I6SI cikkek, rá
dióalkatrészek.

Bakelit foglala
tok kapcsolóval 
és nélkül.

Tükörlámpák

a ramokeszüiekek bérbeadására uonatkozd
rendelet

Közöltük már. hogy a rádiókészü
lékek bérbeadása tárgyában előter
jesztést tettünk a postavezérigazga- 
tóságnak. Tersztyánszky Ákos. a in. 
kir. posta vezérigazgatója vonatkozó 
rendeletét most megküldte nekünk, 
melyet a kisérő levéllel együtt alább 
közlünk.

Tagtársaink kívánságára, a ren
deletben előirt bejelentések céljait 
szolgáló nyomtatványokat portó 
mentes kettős levelezőlapok alakjá
ban elkészíttetjük és 10(1 drb-ként 
P 2.— árban bocsátjuk rendelkezé
sükre:

Kérjük, azokat a tagtársainkat, 
akik bérbe adással is foglalkoznak, 
hogy a rendelet előírásait pontosan 
tartsák meg és az ezzel kapcsolatos 
tapasztalataikat Írják meg nekünk. 

*
86.680 1937. szám.

IV. 8. '
A Rádió-Villamossági Kereskedők 
és Kisiparosok tok. ( Irszágos Egye

sületének
Budapest, V., 

Szernél) nök-u. 25. sz.
Értesítem a tek. Egyesületet, hogy 

a rádió vevőkészülékek bérbeadá
sára vonatkozó javaslatát elfogadva, 
e tárgyban a Budapesti Közlönyben 
is megjelenő másolatban csatolt

rendelkezést adtam ki a postahi
vataloknak.

Felkérem a tek. Egyesületet, hogy 
a rendeletről t. tagjait megfelelően 
értesíteni szíveskedjék.

Nem mulaszthatom el, a tek. 
Egyesület figyelmét felhívni arra a 
körülményre, hogy a rendeletben 
említett s a postahivatalhoz inté
zendő Írásbeli bejelentések csak az 
esetben adhatók bérmentesítési dii 
lerovása nélkül postára, ha azok »a
86.680 8. K. K. M. sz. rendelet alap
ján* záradékkal láttatnak el. A kel
lemetlenségek elkerülése végett szí
veskedjék erről is a tek. Egyesület 
tagjait megfelelően tájékoztatni.

Budapest, 1937. évi március hó 
5-én.

A miniszter helyett:
Tersztyánszky s. k.

a m. kir. posta vezérigazgatója.

E A A O «  a Hivató zene és 
m w U U O  beszed miKroton,
Frekvenciahatár 50—60000 Hz. I csöves 
előerősítőt szükségei. A legolcsóbb a 
magyar piacon.
Gyárija: Lengyel István oki. g. mérnök
Budapest VI. anorassy-ut no. Tel. 1-2GZ-99.

86.680/1937. szám.
IV. 8.

Rádió vevőberendezés bérbeadása.
86.680/8.

Az 1924 1925. évi állami költség- 
vetésről szóló 1925 : IX. t.-c. 24. íj
ában kapott felhatalmazás alapján a 
következőket rendelem:

1 . íj. Rádió vevőkészülékek ipar- 
szerű előállítására, vagy forgalom- 
bahozatalára a in. kir. posta részé
ről is jogosított iparos (gyáros), ke
reskedő a rádió vevőkészülékek bér
beadásának, illetőleg bérlésének 
megkönnyítése érdekében a szük
ségletének megfelelő számban vált
hat rádióvevőberendezés létesítésé
re és üzembentartására jogosító és 
saját nevére szóló engedélyt az üz
lethelyiségére (telephelyére) illeté
kes postahivataltól.

2. §. 1 . A bérlet céljaira váltott 
engedély alapján az iparos (gyáros), 
kereskedő rádió vevőkészüléket (be
rendezést) bármilyen időtartamra 
adhat bérbe annak, aki rádió vevő- 
berendezés létesítésére, illetőleg 
üzembentartásáta engedélyt kaphat. 
(9557/1927. K. M. sz. rendelet 2 1 . 
§-a). A bérlő tehát a bérlet tartania 
alatt a postától külön engedélyt 
kérni nem köteles.

2. Egy bérleti engedély alapján 
egy időben csak egy bérlő részére 
adliató ki rádió vevőberendezés.

3 . íj. 1 . Az iparos (gyáros), keres
kedő a bérbeadással egyidejűleg kö
teles az előre váltott és a bérbeadás
hoz felhasznált bérleti engedélye 
számát, a bérbeadás napját, továb
bá a bérlő nevét, foglalkozását, ál
lampolgárságát, valamint a bérbe
adott készülék üzemben tartásának 
pontos helyét és a készülék azonosí
tásához szükséges adatokat a bér
leti engedélyt adó postahivatalnak 
Írásban bejelenteni.

2 . Ugyancsak köteles a készüléket 
bérlx'adó iparos (gyáros), kereskedő 
ezeket az adatokat tartalmazó s a 
bérlx adás napjának keltjével és alá
írással ellátott cégfeliratu igazol
ványt a bérlő részére is kiadni, mert 
annak igazolására, hogy a bérlő jo
gosult a bérelt rádió készüléket 
üzemben tartani, ez az igazolván) 
szolgál. (1. t. §-t).

4. íj. A bérlet megszűnéséről a 
bérbeadó a bérleti engedélyt kiállító 
postahivatalt a bérleti engedély szél- 
mának, a volt bérlő nevének, fog
lalkozásának, lakáscímének és a 
bérlet megszűnése napjának közié-
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sével ugyancsak írásban értesíteni 
köteles.

5- §• Az iparos (gyáros), keres
kedő a bérlet céljaira váltott minden 
egyes engedélyért a rendes haszná
latra megállapított mindenkori elő
fizetési dijat, (jelenleg havi 2.40 P), 
az engedély érvényességének tarta
ma alatt, havonkint tartozik meg
fizetni. Az előfizetési díj abban az 
esetben is jár, ha valamely bérleti 
engedély alapján az iparos (gyá
ros), kereskedő rádió készüléket 
nem adott bérbe. Ezen a ómen az 
engedélyest a dijkötelezettségi idő 
alól sem lehet mentesíteni.

6. Sj. A rádió vevőkészülékek 
bérbeadhatása céljából c rendelet 
alapján adható engedélyekre nézve 
egyéokén : rendes használatra 
szóló engedélyek rendelkezései al
kalmazandók.

7. §. 1 . Amennyiben a cselek
mény súlyosabb büntető rendelke
zés alá nem esik, kihágást követ el és 
kettőszáz pengőig terjedhető pénz- 
büntetéssel büntetendő az az iparos 
(gyáros), kereskedő, aki az ebben 
a rendeletben foglalt rendelkezése
ket megszegi.

7. íj. 2. E  kihágások miatt az el
járás a közigazgatási hatóságnak, a 
m. kir. rendőrségnek működése te
rületén a m. kir. rendőrségnek, 
mint rendőri büntető bíróságnak ha
táskörébe tartozik. Az 1929. X XX . 
t.-c. 29. íj. ( 1 ) bekezdése 4. pont
jának alkalmazása szempontjából 
szakminiszternek a kereskedelem- és 
közlekedésügyi minisztert kell te
kinteni.

8. íj. Ez a rendelet a kihirdetést 
követő 8-ik napon lép életbe.

*

A végrehajtási utasításból:
4. Ha az iparos (gyáros), keres

kedő oly külföldi állampolgár ré
szére adna bérbe készüléket, amely 
állammal a viszonosság nem áll 
fenn a postahivatal ezt az illetékes 
közigazgatási (rendőri) hatóságnak 
azonnal jelentse be. Amennyiben a 
közigazgatási hatóság a rádió vevő-

berendezés használatához nem járul 
hozza, a postahivatal az érdekelt 
iparost (gyáros), kereskedőt értesít
se és a rádió vevőberendezés azon
nali visszavételére, illetőleg a bér
leti viszony megszüntetésére szólít
sa fel. Ha ennek a felszólításnak 
nem volna eredménye, erről az ille
tékes közigazgatási hatóságot és az 
előttes postaigazgatóságot haladék
talanul értesíteni kell.

5. A bérlet céljaira kiadott enge
délyeknél a bérbeadó iparos (gyá
ros), kereskedővel szemben a díj
fizetési idő kezdete, tartama, a fel
mondás, átruházás, visszavonás stb. 
esetekben ugyanazok az előírások

érvényese'-, mint a szórakoztató rá
dió vevőberendezéseknél azzal az el
téréssel, hogy az engedély megszű
nése esetén az iparos (gyáros), ke
reskedőt csak az engedély vissza
adására kell felszólítani, de a bér
beadott rádiókészülék sorsának iga
zolását nem kell megkívánni.

6. Ha a hivatal azt tapasztalná, 
hogy a bérleti engedéllyel biró ipa- 
ros (gyáros), kereskedő az ebben a 
rendeletben foglalt előírásokat nem 
tartja be, az illető ellen a feljelen
tést a P. R. T. 1927. évi 20. sz- 
ban közzétett 14.246, sz. rendelet 
S/c. pontja értelmében saját hatás
körében azonnal tegye meg.

N agyobb köviiUekiniési
Már több Ízben fordult elő, hogy 

peres ügyekben az eljáró biró az il
letékes kereskedelmi és iparkamarán 
keresztül a kereskedelmi szokásokra 
vonatkozóan Egyesületünk szakvé
leményét kérte ki. Sajnos, azt kel
lett tapasztalnunk, hogy csaknem 
minden esetben a felperes keres
kedő oly rosszul fogalmazta meg a 
kérdéseket, hogy válaszadásnál a 
legnagyobb zavarban voltunk.

Az egyik nem rég lefolyt esetben 
pl. a törvényszék azt kérdezi, meny
nyi a szokásos havi kölcsöndija egy 
650 pengő eladási áru Mester Szu
pernek. Ilyen gép nincs. Erre a kér
désre tehát tulajdonképpen nem le
het felelni. Mi nem tudjuk, hogy a 
kereskedő vagy a fel a felperes. 
Nem tudjuk, hogy az ilyen nem 
pontosan megfogalmazott kérdések
re adott válasszal mikor árthatunk 
kereskedőtársainknak. Az említett 
esetben úgy is eljárhattunk volna, 
hogy előbb kérdést intézünk a Ka
marán keresztül a járásbírósághoz, 
kérve, hogy pontosan állapítsák 
meg, miről van szó és csak azután 
felelni a kérdésre. Nem akartuk 
huzni a pert. Úgy oldottuk meg a 
kérdést, hogy a feleletben külön 
tárgyaltuk a Mester Szupert és kü
lön a 650 pengő értékű Weltsupert.

Kérjük, — ugyanezen üggyel kap-

2  igazán jó  h a n g s z ó r ó  5  w aii teljesítménnyel

P E R M A N E N S  M Á G N E S S E L
Orthodynamíc P 650 L42 
exponenciális membránnal

U L T R A  6 0  
norma! konusz membránnal

t ö n a J ö t

csolatban, - hogy ne kérjenek a 
bíróságtól olyan Ítéletet, mely a ke
reskedelmi szokásokkal ellentétesen 
egyes szolgáltatások díjazását kéri. 
Ebben az esetben azt kérdi a bíró
ság, hogy a kölcsönadott készülék 
visszaszállítása kit terhel. Erre nem 
lehet mást válaszolni, minthogy a 
szokások szerint a kereskedőt

Ily kérdések feltevésénél a válasz 
nem lehet a kereskedőre nézve ked
vező. Mi csak a valóságnak meg
felelő, tárgyilagos választ ad
hatunk. Tapasztalatunk szerint, ha 
az ily válasz a kartársakra nem ked
vező, akkor azt mondják, hogy az 
Egyesület pontosan az ő személye, 
ellen dolgozik, hogy kenyéririgy
ségből akarnak neki kárt okozni.

Tessék olyan kérdéseket feltenni, 
melyre a kartársak érdekeinek meg
felelő választ adhatunk, akkor 
azt meg is fogják kapni. A kér
déseket azonban jól gondolják meg 
a kartársak, mielőtt a biróság elé 
terjesztik. Kaffka Károly.

Kalkuláljon!
megelégedett ueuo, ifibb haszon

' anódftelep, z se b lá m p a 
e lem , zseb lám p ah ü v ely  
é s  zseb lám p aizzó .

Oroszlán- és Dura-elemek
igen olcsó árban.

HIRSCHL és Tsa galuaneiemgyar
VI .Szenem Bertalan u. 11. Telelőn: 12-26-34.

g yá  r í  m á n  y autórádió alkalmi^áron!
Láng Tibor. Vili. Népszinház-u. 21.
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Mit mond a statisztán i na b ^ ó Károly
Sukat beszélnek arról, hogy a rá

diópiac leütve van. Mi mindig szent - 
beszállunk az ilyen elgondolásukkal. 
A magyar rádiópiac még nagyon 
messze van a telítettség fokától, még 
sok hiábavaló bemutatást kell a ma
gyar kereskedőnek addig eszközöl- 
nie, amig a piac felvevőképessége 
lényegesen csökkenni fog.

Vizsgáljuk csak meg, mily okok 
befolyásolják a rádió elterjedését és 
e vizsgálat alapján kíséreljük meg 
becslést végezni a jövőre vonatko
zóan. A vizsgálat alapját a rendelke
zésünkre álló statisztikai adatok ké
pezhetik.

Magyarország a rádiósiirüséget te
kintve, az egész kultun ilágon a 
tQ-ik, Európában pedig a 14-ik 
helyen áll. Természetesen az Egye
sült Mlamok az első helyen (200'n). 
Ez azt jelenti, hogv száz család kö
zül (négy tagot számítunk egy csa
ládra ; csak ötnek nincs rádiója.
1 tárta következnek sorban: Dánia 
( 17.1 <■,,), Nagy-Britannia ( 16.5 ), 
Svédország ( 14.5 o/o). Európa leg
gazdagabb országai, ahol sem a rá
diókészülék ára. sem az előfizetési 
dij (mind a három országban ma
gyar paritásban 14 15 pengő kö
rül) nem játszik szerepet, viszont 
adóállomásbalózat 11 k a legfejletteb
bek Mind a három államban a né
pesség kulturfoka, igy kulturigénye 
is igen magas.

C sak azokat az államokat tekintve, 
amelyek rádióhálózata annyira fej
lett, mint a miénk, a legkisebb 
a rádióelőfizetők sűrűsége Európá
ban: Jugoszlávia ( j .j " 11 ', Románia 
(0.6" 0), Spanyo' rszág ( 1 .30/0), 
Olaszország ( 1 .4" 1 és Lengyelor
szág ( 1 .70c). Mindegyikben a nép 
szegény, alacsony kuiturtokon él, a 
népesség elsősorban őstermelő. A 
rádióelőfizetési dij ezekben az or
szágokban évi 1 .65—30.30 P-ig ter
jed, bizonyságául annak, hogy az 
elő izeié-i dij magassága a rádió el
terjedését csak igen kis mértékben 
befolyásolja.

Magyarország rádiósürüségc 4.3 *1'.
A rádió elterjedéséhez tehát első

sorban gazdagság és a nép magas 
kulturigénye szükséges; a rádióelő
fizetési dij, melynek magasságáról

nálunk olyan sokat beszélnek, a rá
dió elterjedését alig befolyásolja. 
Hiszen Spanyolországban, ahol de
tektoros készülék után az évi elő
fizetési dij 1.50 peseta ( 1.65 pengő), 
a rádióelőfizetői sűrűség igen ala- 
csonv.

,\ belföldi statisztikai adatokból 
ugyanezen következtetést vonhat
juk le:

Foglalkozás* Keresők Előfizetők 
száma °lo

Őstermelés 2,031.451 19.074 0.9
Bányászat, kohászat 35 182 13.597 10.2
Ipar 886.676 71.638 8.8
Kereskedelem, Hitel 226.083 53490 23 8
Közlekedés 113.289 25.837 22.8
Köztiszt, v. szab. ft gl . 195.812 80.882 41.3
Véderő 41.022 11.619 28.3
Napszámos 61.046 10.731 176
Nyugdíjas, tőkés 
Egyéb és intézetek

169.490 44.882 26.5 
30.957

Összesen 3,822.255 352.907 9 2

A magyar királyi posta adatait az 
egyes foglalkozási ágakban a ke
reső népesség ««-ra számítottuk át 
azért, mivel egyrészt a keresők szá
ma sokkal közelebb áll a háztartá
sok számához, mint a népesség 
száma, másrészt ezek az adatok 
egész pontosak (a Statisztikai Hi
vatal adatai), inig ha a családokat, 
vagy az összes népességet (az eltar
tottakat is) tekintetbe vesszük, a 
foglalkozási ágak elmosódnak c-gy 
családon belül különböző foglalko
zásúak is vannak).

A közölt táblázatot figyelmesen 
áttekintve, azt tapasztaljuk, hogy a 
véderő, a nyugdíjas és tőkés, a ke
reskedelem és hitel, a közlekedés a 
rádiósiirüséget tekintve kb. egy ní
vón mozognak (22.8 2S.3 '>0 ).

Ha ezeknek a foglalkozási ágak
nak a gazdasági helyzetét és kultu
ráltságát vizsgáljuk, azt fogjuk látni, 
hogy nagy különbség nincs köztük. 
A nyugdíjas és tőkés csoport (mely
ben minden nyugdíjas tisztviselő, al
tiszt stb. benne van) gazdasági hely 
zetén és kulturfokán felüli százalék
ban szerepel. Ennek okát abban lát
juk, hogy az ebbe a csoportba tar
tozók nagyobb része, mely tisztán 
csekély nyugdijából nagy beosztás-

* A keresők száma az 1930-iki nép- 
számlálásból, az előfizetők 1935. dec. 31-én,

sál él, aráinkig azért költ sokat a 
rádióra, mivel házi foglalatosságán 
kiviil más lekötöttsége nincs, költ
ségesebb szórakozással sok szabad 
idejét nem tudja eltölteni, - kény
telen a rádióhoz fordulni.

Köztisztviselők és szabad foglal
kozásúak :

Az átlagon felül messze kimagas- 
lanak. Az ország legkulturáltabb és 
legjobban kereső rétege. Mivel egy- 
egy családon belül nem fordul elő 
gyakran, hogy e kategóriából több 
van, nem nagyot tévedünk, ha azt 
állítjuk, hogy legalább minden har
madik családra jut egy-egy rádió.

Érdekes és csaknem lehetetlennek 
látszik, hogy a napszámosok közül 
17 .60/0 a rádióelőfizető (az 1934. 
évi adatok szerint 190/0). A napszá
mosok kulturáltsága nem lehet ma
gasabb. mint az iparé, vagy a bá- 
nvászat- és kohászaté; gazdasági 
helyzete sem jobb és mégis két
szer akkora számmal szerepel, mint 
az ipar. E  sorok Írója sokat gon
dolkozott ezen a kérdésen és más 
magyarázatot nem talált, mint azt, 
hogy a napszámos kategóriába so
rolják az iparilag nem képzett, vagy 
legalább is nem a saját szakmájá
ban dolgozó gyári munkásokat. Sőt 
a napszámosok nagy többségét ezek 
alkotják. A gyári munkások nagy 
tömege jobban keres és állandóbb 
munkája van, mint a kisipari szak
munkásnak. És van még egy ok és 
ez a fontosabb: a gyári munkások 
csaknem kizárólag városokban, vagy 
azok szoros környékén élnek. A vá
rosi lakosság kulturigénye pedig 
messze fölötte áll a falusi lakosságé
nak. (A törvényhatósági joggal fel
ruházott városokban 10.000 lakosra 
963, a megyékben pedig csak 257 
rádióelőfizető jut.)

Az ipar, a bányászat és a kohá
szat kulturfokban és gazdasági hely
zetben igen közel áll egymáshoz, 
ami előfizetői sűrűségűkben is meg
mutatkozik. A bányászat és kohá
szat csak azért szerepel valamivel 
magasabb aránvlagos létszámmal, 
mivel az ipart a nagy tömegű falusi, 
kK kulturigényü népesség nyomja le.

Külön keli beszélnünk az őster
melésről : a kereső népesség 0.9 szá
zaléka rádióelőfizető. Hogy a kül
földi számadatokkal össze tudjuk ha
sonlítani, ez megfelel a népesség 
0.43 "o -áiiak (Jugoszlávia, Románia 
nívója alatt). Az őstermelői ágban 
szerepel a keresők 30.8 "0 -a, tehát 
a lakosság nagy obb fele. A mi föld
műves népességünk kulturigénye 
igen alacsony fokon áll (a többi |a- 
Kosádg kulturigény'éhez viszonyítva),

Krómozott és megvilágított név-, felcsengető- és házszám
táblák, sülyesztett kapcsoló- stb. szerkezetek 

fedőlapjai, vörös- és sárgarézből. Vas világitótest különlegességek,

szerint Koller csillárgyar 3 *
Felújítások, átalakítások. Fémszinezés, dukózás terén ujitások. Tönieg- 
cikkek. ELECTROMÓTOROK- — vétel-, eladás-, javítások.
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A villamos mérésekről
Termoelemes műszer.

Gyönge áramok mérésére a per. 
számtól teljesen függetlenül (e. á.- 
tnl egészen a rövid hullámig azonos 
hitelesítéssel) a termoelemes össze
állítást használják.

I'.z a különböző fémek forrasztás
helyeinek azon a tu'ajdonságán alap
szik, hogy a forrasztás-helyet mele
gítve, a két fém között villamos fe- 
szültségkülönbség mutatkozik. A 
mérendő áramot kis fütőszálon ve
zetjük át, ez az áram hatására fel
melegszik és átmelegiti a forrasz
táshelyet is. A jelentkező fesz.-kü
lönbséget érzékeny Deprez műszer 
méri.

A berendezés rendkívül pontos. A 
mérhető legkisebb áramerősség kb.
1 |,, mA. Főleg rádiófrekvenciás kö
röknél további előny, hogv a mű
szer áramköre nincs vezető össze
köttetésben azzal az áramkörrel, 
amelyen a mérést végezzük.

Mindezen nagy előnyökkel egy 
súlyos hátrány áll szemben. T. i. a 
termoelem tuláramokkal szemben 
rendkívül érzékeny és igen könnyen 
kiég. A mérést kényelmetlenné teszi 
még az, hogy a termoelemnek igen 
kicsik a méréshatárai, ezért az. érzé
keny és drága műszer jobb kihasz
nálása céljából ugyanazt a műszert 
több különböző áramerősségre szer
kesztett tcrmoelemmel használjuk. 
Ilyenformán a skálának mA.-re való 
hitelesítéséről nem lehet szó, hanem 
minden termoelemhez egy diagram
mot kell készíteni, melyből a műszer 
által mutatott értéknek megfelelő 
tényleges áram kiolvasható.

A termokeresztnél a mért áram
kör a műszerkörrel vezető össze
köttetésbe jut, viszont érzékenysége 
a szigetelt termoelemekkcl szemben

rán át a lehető legrosszabb volt. 
Termését éveken át önköltségen, 
vagy még az alatt is volt kénytelen 
eladni. Még a 6o 90 fillér napszá
mot sem kereste meg. Ha tehát 
kulturigényét amennyiben ilyen
ről lehel beszélni nem tudta ki
elégíteni. az csak természetes.

Irta: G e irl ng e r G yö rgy  oki, elektromérnök

a pontosság rovására még valamivel 
n övelh ető .

Távhőmérö.
Az elektromos távhőmérő jelentő

sége mindinkább nő. Ez egyedüli 
eszköz poroellánégető kemence, ka
zán tüzterének belseje és általában 
olyan helyek, ahova közönséges hő
mérővel be nem férhetünk, hőmér
sékletének a mérésére.

Két rendszer van: Az egyik ter- 
moelemből és Deprez galvanométer
ből áll. A másik azon alapszik, hogy 
a fémek ellenállása a hőfokkal nö
vekszik. Itt a mérendő helyre el
lenállás-szál kerül, amely áramfor
rással és direkt leolvasású ohmmé
rővel, vagy más ellenállásmérő esz
közzel áll kapcsolatban. Mindkét 
rendszernél a műszer számlapjára 
közvetlenül a hőfok van feljegyezve.

Nagy és drága generátoroknál, 
motoroknál és transzformátoroknál 
a gyárak a tekercsek közé már ké
szítéskor beépítenek ilyen villamos 
távmérő elemeket, hogy üzemköz
ben a belső melegedés ellenőrizhető 
legyen. Ez a gép hathatós védelmét 
jelenti.
L u xm érö .

Még egy mérést említek itt fel, 
ami szakmánkat érdekli és ez a meg
világítás erősségének a mérése. A 
fényelem sarkai közt fény hatására 
villamos fesz.-különbség mutatko
zik. Ezt érzékeny Deprez műszerrel 
mérhetjük. A forgalomba jutó cél
szerű összeállítások a fényelemet és 
a műszert tartalmazzák és a műszer 
számlapjára mindjárt a megvilágítás 
erőssége Luxban van feljegyezve. 
Zsebkivitelü berendezések is készül
nek.

A Luxmérő használata a villamos 
világítótestek szerelőjét hivatása ma-

A világpiaci árak több, mint két
szeresére emelkedtek már. a ma
gyar paraszt ma már állami támo
gatás nélkül is tud termelni. Pénze 
még ma sincs, de ha a viszonyok 
nem fognak rosszabbodni, hisszük, 
hogy a magyar földműves népesség 
körében is most már kissé gyor
sabb ütemben fog terjedni a rádió.

gaslatára emeli, mert képes lesz a 
a megvilágítást éppen a szükséges 
mértékre beállítani. Ezzel üzletfelét 
tulvilágitás esetén a felesleges fo
gyasztástól óvja meg, viszont a 
gyönge, vagy rosszul eloszló világí
tás által okozott balesetek ás szem
rontás is kikerülhető. Statisztikával 
kimutatták, hogy pl. gyárakban a 
világítás célszerű átalakítása a mun
kateljesítményt gyakran másfélsze
resére emeli.
B e fe je z é s .

Ezzel a villamos mérések első fő
csoportját az úgynevezett direkt le
olvasású méréseket áttekintettük 
Közös tulajdonságuk, hogy a. meg
felelő kapcsolás létrehozása után a 
berendezésen valamely alkatrész, 
többnyire mutató, elmozdul és egy 
számlapon jelzi a mérés eredmé
nyét.

A mérések másik főcsoportját az 
jellemzi, hogy a kapcsolás létreho
zása után a mérést végző egyénnek 
különböző szabályozó szerveket (vál
toztatható ellenállások, önindukciók, 
kapacitások) addig kell változtatni, 
mig egy műszer o-t vagy maximu
mot mutat.

Ebbe a csoportba olyan rendkívül 
sok mérés tartozik, hogy azoknak 
felsorolása köteteket tenne ki.

Csak röviden utalok a 2 legfon
tosabb csoportra.

Az első csoport a Wheatstone 
(ejtsd vitszton) hidberendezések. 
Pontos ellenállás, önindukció és ka
pacitásmérésre használhatók.

A második csoport a rezonancián 
alapuló berendezések. Frekvencia-, 
illetőleg hullámhossz-, önindukció- 
és kapacitásmérésre használhatók.

DINAmÖHÜZÁLOK
I X  és 2 x  pamut, I X  és 2 X  
s e l y e m  szigeteléssel, egyes 
méretek, príma külföldi áru, 
amíg a készlet tart,

hartef áron alul
MAROSI PÁL, Zoltán u.6, BudapestV .

Telefon 1 1 - 4 7 - 7 2

martouox Ferrocartvasmagos tekercs, a gg| modern rádiókészülék K  tökéletes alkatrésze!Minden tekercshez kapcsolási rajz H
MÁ R T ON  P Á l I < 4 —IV., Kossuth Lajos u. 4. H

K artársak figyelmébe!Amikor csendes a rádióüzlet, élénk a petroleuingáz- 
főző eladás! Kérjen árajánlatot a 
PAPHHIHT Ti védjegyű pelroleumgáz- 

M készülékek k.f.t. cégtől.... .. ... Budapest, VI., Andrássy út 33. sz. Telefon 12-62-73
FOrtUnO lOZ, sut, fut Nagy viszonteladói engedmény !

gazdasági helyzete évek hosszú so-
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öl jóvá KÓ.dió,óze&OM eíákás&itéáe.
Február havi számunkban ismer

tettük azokat a határozatokat, ame
lyeket rádiószakosztályunk sorozatos 
ülésein hozott a gyári szerződések 
hibáinak kiküszöbölése céljából. A 
felmerült kiváltságokat mind a négy 
gyárnak megkülclöttük és tudomá
sunk szerint az Egyezmény legkö
zelebbi ülésein fogják megtárgyalni.

Itt közöljük azt a levelet, amely
nek kíséretében mentek el a gyá
rakhoz javaslataink. Ez a levél az 
elmúlt szezon jó áttekintő képét 
nyújtja, érdemes rajta elgondol
kodni :

Egyesületünk rádiószakosztálya 
heteken ót tartó tárgyalások során 
megbeszélte és elhatározta azon ki
váltságokat, melyeket a jövő évi 
szezonnal kapcsolatban az egyez
ménybe tömörült gyári cégektől tel
jesíteni kér.

Az Egyesület kereskedő-tagjai 
sajnosán kényszerűitek megállapí
tani, hogy a múlófélben lévő idei 
szezon nem járt kielégítő eredmény
nyel. Az, hogy a szezon nem hozott 
kedvező eredményt, részben annak 
tudható be, hogy az idei szezonra

ÁtalaKitiuH
modern rövid-, közép- 
és hosszúhullámú 
O r T C D A  vagy 
1 tíIODA HEXOD A
világvevő Seper gépre 
bármilyen régi készü
lékét

legolcsóbban
garanciával!

MODERN i i l ~  "
C IID E D  állomásneves sikskálá- 

val rövid- közép- és 
hosszúhullámra,

ErzsébetHűrut36 
Rádióiaboratóríum

nézve megszabott és a kereskedők 
részére minimális hasznot biztositó 
eladási áraknak megtartása nem 
tolt lehetséges. Az ármegtartás el
mulasztásának következményeképen 
a rádiókészülékek piacának hely
zete egyenesen anarchisztikus. Az 
egyes érdekeltek között öldöklő ver
seny fejlődött ki és e versen;’ a piac 
helyzetét tarthatatlanná teszi.

A magánszemélyek kiszolgálása 
tekintetében korábban tett Ígéret 
ellenére pedig sajnálattal kellett 
megállapítani, hogy magánszemé
lyek kiszolgálása gyári áron igen 
nagy számú esetben előfordult. A 
dolog természete szerint az ilyen 
magánszemélyek kiszolgálását ke
reskedő tagjaink meglehetős nehe
zen ellenőrizhetik, de ennek elle
nére ilyen panaszokat tagjaink ré
széről közvetlenül folytatott megbe
szélések, de Írásbeli bejelentéseink 
során is hoztunk az önök, ill. a 
többi gyárak tudomására.

A t. gyárak az évenként c tárgy
ban megismétlődő tárgyalások so
rán mindig arra hivatkoznak, hogy 
diszkrét természetű és el nem hárít
ható kérésekre kénytelenek rádió
készülékek kiszolgálását eszközölni. 
Akármennyire is magáévá teszi a 
kereskedő-érdekeltség ezen állás
pontot, mégis ró kell mutatnunk, 
hogy a magánszemélyek kiszolgá
lása az évek során merített tapaszta
lat szerint az a momentum, amely 
a nagyközönségben elsősorban erő
síti meg azt a tudatot, hogy márkás 
gyári rádiókészülékek árengedmény
nyel beszerezhetők.

Az Egyesület, a kereskedő tag
jai részéről tanúsított árrontó maga
tartás megtorlására is a legerélye
sebb rendszabályok felvételét ja 
vasolja, annak kiemelése mellett, 
hogy az Egyesület az árrontás té
nyét a leghatározottabban elitéli és 
benne a szakma végveszélyét látja, 
azt a javaslatot terjesztjük elő, hogy 
az egyes árrontást megállapító és a 
jövőben hozandó választott bírósági 
Ítéletekben a marasztalás olyképen 
eszközöltessék, hogy a pénzbírság 
fele a netán feljelentéssel élő keres
kedő versenytársat illesse meg. lly

rendelkezés felvétele esetén a keres
kedő érdekeltség mindinkább fog 
igyekezni versenytársait ellenőrizni 
és az elérni kívánt birságrészesedés 
a kereskedőket a feljelentések meg
tételére sarkalja. Azon nézetünknek 
adunk kifejezést, hogy ezen rendel
kezés bevezetése esetén a kereske- 
kedőérdekeltek részéről az ellenőr
zés sokkal intenzivebb és a büntető 
szankcióktól való félelem is erősebb 
lesz.

Az árrontás kérdésével kapcso
latos, hogy az Egyesület a maga 
részéről a bíráskodás mostani rend
szerét nem tartja teljesen kielégítő
nek annak ellenére, hogy a tárgya
láson az Egyesület képviselője is 
rendszerint jelen van, az a nézet ala
kult ki, hogy a biróság 3 tagú tes
tületből volna alakítandó, mely 3 
tagú testület a jogi teendőkben já 
ratos és a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamata részéről delegálandó 
titkár, másrészt egy gyári és egy ke
reskedői érdekeltből lenne alakítan
dó. Szükségesnek tartják az érde
keltek azt is, hogy indokolt eset
ben a hozandó Ítélet teljes egészé
ben a név feltüntetése mellett a 
'Rádió és Villamossága cimü lap
ban a marasztalt fél költségére köz
zétehető legyen. A bírák egyelőre 
elkészített névsorból lennének kisor- 
solandók, vagy pedig hivatali időbe
osztásuk időbelileg is meghatároz
ható lenne.

A büntető szankciókkal kapcso
latosan még az a kívánság, hogy a 
szankciók lehetőleg úgy nyerjenek 
megállapítást, hogy az egyes cégek 
árkategóriájának megfelelően a na
gyobb forgalmat lebonyolító válla
latok aránylag súlyosabb büntetés
ben részcsitendők és az árrontás té
nyének netáni ismételt megállapí
tása esetén a büntetési tétel fokoz- 
tassék. Ehelyütt is hangsúlyozzuk, 
hogy mindezen megjegyzéseink nem 
az eddig fungált választott biró urak 
személyére vonatkoznak, hanem ki
zárólag azt a célt szolgálják, hogy 
az árrontásoknak lehetőség szerint 
elejét vegyük. Az árak megtartásá- 
sának kérdésével kapcsolatos az 
úgynevezett cserekészülékek problé
mája is.

Ismeretes, hogy a 2—3 éves ké
szülékeknek van bizonyos forgalmi

n o rris , flm rad, O rion, Philips
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ára, de a 6—8 éves készülékek is 
még piacon vannak, és puszta exisz- 
tálásukkal nyomják a piac árait és 
nehezítik az újabb készülékek ér
tékesítését.

IJlgv a t. gyártó cégeknek, mint a 
kereskedőknek evidens érdeke az, 
hogy ezen elavult készülékek a for
galomból mielőtt kivonassanak, E 
célból egy alap volna létesítendő, 
mely alap olyképen lenne dotálan
dó. hogy a forgalomhakerülő ui rá
diókészülékek eladási árához 2111: 
ezen a címen lenne számítandó. Az 
alap, amelyet a t. gyártócégek ke
zelnének, az egyes készülékeket 
előre meghatározott áron beválta
ná, és gondoskodna arról, hogy a 
forgalomból végleg kikerüljenek 
és ezáltal a piac tchermentesittes- 
sék. Minthogy a szezon elején az 
alapnak megfelelő tőkéje nem len
ne, az elképzelés az, hogy a csere- 
készülékeket beszolgáltató, a csere- 
készülékért egy bont kap, amivel a 
kereskedő a gyáraknál fizethetne, 
viszont a gyárak gondoskodnának 
arról, hogy a bon pár hónap múlva 
az alapnál beváltassék. Ezirányban 
utalunk az Egyesület lapjában már 
megjelent közleményre, de szóbeli 
megbeszélés céljából is szívesen ál
lunk a t. gyárak rendelkezésére.

További kérdés az, hogy a vevők 
részére szolgáié) kötlevclekb ■ a ga
ranciára vonatkozó kikötés olyké
pen szövegeztessék, bog; a vevő 
részére szóló garanciakikötés a vá
sárlás idejétől számított 9 hónapi 
időre vonatkozzék.

A reklámanyagok tekintetében is 
az a tapasztalat, hogy az idei sze
zonban félreértésekre adott okot az 
a körülmény, hogy egyik t. gyártó 
cégük a 6 havi, inig a másik a 
készpénzárat tüntette fel a keres
kedők részére rendelkezésre bocsái- 
tott árjelző táblán. Etekintetben a 
kérés az, hogy a t. gyártó cégek az 
úgynevezett reklámanyagot egyön
tetű szempontok szerint legyenek 
szívesek megnyomatni. Ugyanez a 
kérés a gyári szerződések szövege
zésével kapcsolatosan, valamint a 
vevők részére szolgáló kötlevél for
mulák tekintetében is. Ha ezen ké
rés teljesítést nyer, akkor a kereske
dők adminisztrációja jelentős mó
don egyszerüsittetni fog. A keres

kedőkkel létesítendő megállapodás
ba felveendő pontnak tartjuk, hogy 
a gyári márkázott rádiókészülékek 
bérbeadását akár fix, akár bizomá
nyi számlára is vásárol, valamely 
kereskedő végleg tiltassék el a t. 
gyárak, illetőleg oly rendelkezést al
kalmazzanak, hogy az azévi typusu 
készüléket augusztus hó tí-ig  bérbe 
adni ne lehessen.

A Philips Rt. múlt évi bizományi 
feltételeket tartalmazó szerződés űr
lapjának egyes pontjait követive 
tesszük meg a jövő évi szerződéster
vezettel kapcsolatosan részletes ész
revételeinket, melynek figyelembe
vételét kérjük.

Azon felfogásunknak adunk ki
fejezést, hogy a kérés teljesítése ese
tén a piac helyzete javulni fog és 
a rádiót gyártó érdekeltek is úgy 
követeléseik bonitása, mint minden 
egyéb vonatkozásban inkább fog

ják megtalálni számításaikat, felté
ve, ha ismételt kérésünknek meg- 
felelőleg a forgalmi jutalék elszámo
lása is rendeztetik, és az a jövőben 
nem az egyes gyáraltkali forgalom, 
hanem az összes kartelltagokkal el
ért összforgalom alapján lesz elszá
molva, valamint a jelenlegi katego
rizálás, ill. az egyes kategóriákból 
a másikba való bejutás lehetőségei 
is a közérdeknek megfelelően lesz
nek szabályozva. A mai rendszer 
mellett t. i. a III., IV. kategóriából 
a II., vagy l-bc feljutni kereskedő
nek nem lehet.

Szóbeli tárgyalások végett bármi
kor állunk b. rendelkezésükre, és 
biztosra vesszük, bog; az együttes 
megértésen alapuló eljárás, a mind
két részről kívánatos eredményt 
fogja meghozni.

K affka  s. k. 
ü. v. elnök

Az árrontások m egakadályozása
Az elmúlt rádiószezon volt ebből 

a szempontból az eddigiek közül a 
a legrosszabb. A forgalom az előző 
évit mintegy 2;  30" 0-kai megha
ladta, a kereskedői haszon p>edig 
ebben a szezonban kisebb volt, mint 
az előző éviben. Voltak olyan cé
gek, melyek nem törődve a márka
védelmi törvénnyel, a márkázott rá
diókészülékért az előirt ár alatt 
20 23nö-ot kértek, nem alku
után engedték le az árat, nem is 
kértek többet. Természetes követ
kezménye az ilyen viselkedésnek, 
hogy a többi kénytelen a vevők 
nyomásának engedni és ha nem is 
oly mértékben, mint az árrontás
ban elöljáró cégek, de minden eset
ben kereskedői hasznukból átadnak 
a vevőnek.

Több fővárosi kereskedő az ár
rontások ilyen mérvű elterjedésének 
megakadályozása céljából ezer pen
gőn felüli összeget adott össze abból 
a célból, hogy ebből az összegből 
a fővárosi kereskedőknél próbavá
sárlásokat eszközöltessen. Az elhatá
rozás szerint a nagyobb forgalmú 
cégeknél gyakrabban, de kivétel nél
kül minden fővárosi rádiókészülék- 
kereskedőnél minden évben leg
alább egyszer kísérelnek meg áron 
alul vásárolni.

A megtorlás módjául pedig min
dig azt az utat fogják választani, 
amely az árrontó részére a legdrá
gább. Az eddigi 100 150 pengős
bírságok nem érték el a kívánt 
eredményt, talán az ezer pengős per
költségek megteszik a maguk ha
tását.

Az ellenőrző vásárlások mát foly
nak. Mikor e sorok Íródnak. a 
szervezés még folyik még csak öt 
ellenőrzés történt prominens cégek
nél. A februári számunkban közölt 
figyelmeztetés eredményeként az öt 
ellen őrzés közül csak egv esetben 
tö r té n t á rro n tá s . Ez az árrontás sem 
engedmény alakjában, hanem a fi
zetési feltételekben adódott.

A megtorló eljárás megindult. A 
további ellenőrző vásárlások mind 
szélesebb körben folynak.

Ez lesz idén a S L Á G E R :

automatihus e  neongazas 
VILLÁMHÁRÍTÓ
Kérje nagykereskedőjétől!

G yártja  : „Sun“ Bpest, VP Lovag u. 20
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Most. mikor a jövő évi gyári szer
ződések foglalkoztatják a rádióké- 
reskedclmet. célszerűnek tartjuk a 
német rádiókereskedők és a német 
rádiókészülék-, hangszóró- és elek
troncsőgyárak között létrejött leg
újabb megállapodást részletesen is
mertetni.

A megállapodás címe: sKeretszer- 
ződés a rádiűipar és a rádiókiske
reskedelem között . A szerződés lét
rehozatala már csak azért is nehéz 
volt. mivel a német detaiirádiérke- 
reskedők több egyesületben tömö
rültek.

A keretszerződés három résziről 
áll. Az, első a rádiódctailkereskedő 
elismerésének módját, a rabattská- 
lába való beosztásának formaságait 
és a piac ellenőrzését, valamint a» 
ellenőrzés költségeit tárgyalja.

Detailrádiókereskedő csak az a 
védlalat lehet, amelyet a gyárak 
egyesülete annak elismer és ezen 
elismerésről bízom itványt áilit ki. 
A gyári egyesülés csak olyan céget 
ismerhet el, amelyet a kereskedők 
egyesülése javasol és a gyárak és 
kereskedők által közösen megfogal
mazott kötelező nyilatkozatot alá
írta.

A régi kereskedőket mind elis
merik, az újonnan jelentkezők fel
vételére egy bizottság tesz javasla
tét, melynek elnökét a gyárak és 
kereskedők együttes javaslatára a 
berlini kereskedelmi és iparkamara 
elnöke nevezi ki. A bizottságnak 
hatom tagja van (mindegyik keres
kedői egyesülés küld be egy-egy ta
got Ha egy oly cég óhajt detail- 
rádióüzletet nyitni, amelv eddig nem 
tartozott az elismert rádiókereske
dők közé, a gyárak kötelesek a ke
reskedőket elismerő bizottságnak je
lentein. A bizottság köteles a lehető 
legrövidebb idő alatt dönteni és 
döntését, mint javaslatot, a gyárak 
egyesülete elé terjeszteni. Ameny- 
nyiben valamely cég felvételét az 
egyik egyesülés lehetségesnek tartja,

a másik pedig nem, akkor az ügyet 
a kartelbircsághoz terjesztik fel, ha
mindkét fél meg akarja tagadni a 
felvételt, akkor a jelentkezőnek is 
joga van a kartelbirósághoz for
dulni.

A detailkereskedehni rabattok 
25 300/0 között mozognak. 3000
márkáig a rabatt 2 5 <» 0, 140.000 
márka felett 390/0.

A nagykereskedő rabattja 40.000 
márkáig 360,0, 40.000 márka felett 
40.500, mely 1 0,0-ként emelkedik, 
inig 400.000 márka évi forgalom fe
lett eléri a 46.50(1-1. A nagykeres
kedőnek éppen úgy, mint a gyárnak 
tilos fogyasztót kiszolgálni.

Ha valamelyik kiskereskedő a 
rabattbeosztását sérelmesnek tartja, 
egy bizottság áll rendelkezésére, 
meiy a beosztást ellenőrzi, bilihez a 
bizottsághoz csak úgy lehet for
dulni, ha előbb 20 márkát lefizet
nek. mely az esetben elvesz, ha a 
beosztást helyesnek találják.

A kiskereskedő más kereskedőt 
nern szolgálhat ki, még bruttó áron 
sem.

A szerződés betartására (főleg az 
árbetartás) egv gyári és egy keres
kedői bizottság ügyel fel.

A szerződés második része az áru 
elosztásának módjával és eladási fel
tételekkel foglalkozik. Érdekes a 
szerződésnek ez a része. V/ átvevő
ket S kategóriáiba sorozza: 1 Gyári 
képviselők. 2. Nagykereskedők. 3 . 
Detailkereskcdők. 4. Rádiókészülék- 
építő gyárak. 5. Exportőrök. 0. 
Gyári alkalmazottak. 7. Hatóságok. 
8. Tudományos intézetek.

Az 1 4 kategória kiszolgálása
a normális módon történik.

5. Exportőrök csak azzal a felté
tellel szolgálhatok ki. ha kötelezik 
magukat, hogy az árut belföldön 
nem hozzák forgalomba.

6 Csak olyan gyári alkalmazott 
szolgálható ki, aki legalább három 
hónapja a gyár szolgálatában áll. 
Egy-egy gyári alkalmazott kétéven

Gyártja : Tudor Accumuiatorgydr rt.

ként csak cgv rádiókészüléket, vagy 
készülékének megfelelő csőszettet 
kaphat. A gvári alkalmazott éppen 
úgy vásárolhat részletre, mint bár
mely más vevő.

A gyári alkalmazott kiszolgálása 
oly módon folyik le, hogy a gyárak 
egyesülete ad számára egy kiszol
gálási jegyet a rabatt megjelölésé
vel, amely neki jár és erre a kiszol
gálási jegyre bármely kereskedő le
szállítja a kivánt készüléket. A ra
batt a kereskedőt terheli.

7 A hatóságok kiszolgálása 
Ugyanúgy megy, mint bármely más 
vevőé.

8. A tudományos intézeteket a 
gyárak szolgád ják ki, de ezeknek kö
telezniük kell magukat arra, hogy 
kapott rádiót kizárólag kísérleti cé
lokra fogják használni.

A szerződés kiköti, hogy uj ti
plim készüléket csak július és no
vember 1 . között lehet forgalomba- 
hozni Árleszállításokat csak a ke
reskedők és gyárak közös megálla
podása alapján Ehet eszközölni, de 
akkor az elhatározás és keresztülvi
tel között megfelelő időnek kell el
eltelnie.

Egyezményes áru kizárólag fix 
számlára adható el. Bizomány egy
általában nincs. A kereskedő által 
megvá-árolt áru csak a szánni 1 kel
tétől számított 14 nap alatt cserél
hető.

Amennyiben a két szerződő fél 
között a szerződés értelmezésére vo
natkozóan nézel eltérések merülné
nek fel, akkor a kiskereskedők 
egyesülésének, vagy a gyárak szer
vezetének kívánságára a harmadik 
részben ismertetett állandó bizott
ság dönt.

A harmadik rész megállapítja a 
szerződő felek kölcsönös anyagi fe
lelősségét egymással szemben azok
ért a károkért, amelyeket működé
sűkkel, különösen a felülvizsgála
tokkal megbízott személyek okoz
hatnak.

Porcellánvilógitók, házszámvilógitók
csavormenetes, vízmentesen záródó opálüveggel,

f -----
T I

u r a m  mérnök,,V. Sziget-u. 1 1 .
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fC C V dC SC tC  Rozii: P ataki László  dr. az RVE ügyésze
Kúriai itélei egy centrálé 

szerelése ügyében
— A Kúria nem ítélte meg a kártérítést —

A felperesek képesített villanysze
relők szabályszerű iparengedéllyel.

Alperes részvénytársaság, és 1928. 
évi január hó 3 1 . napján villanysze
relőiparra üzletvezető alkalmazása 
mellett iparengedélyt nyert.

Nem vitás, hogy úgy alperes, mint 
felperesek iparukat ugyanazon vá
rosban és környékén gyakorolják.

Nem volt vitás, hogy alperesi rt. 
a villanyszerelési és berendezési 
munkálatokat a kézműves jellegű 
iparűzés szokásos keretein belül dí
jazás ellenében vállalja és végzi is.

Fel]>eresek kereseti kárigényüket 
arra alapítják, hogy alperesi rt. vil
lanyszerelő tevékenységét kézműves 
jellegű iparűzés keretein belül a 
fennálló és hatályban lévő tiltó tör
vényes rendelkezések ellenére jog
ellenes módon gyakorolja. Jogelle
nes magatartásával alperes a vil
lanyszerelési munkálatokat felpere
sek elől elvonja és ezzel a felpere
seknek kárt okoz.

Jogi személyek képesítéshez kö
tött ipart a kézműves jellegű ipar
űzés szokásos keretein belül nem 
végezhetnek.

Minthogy pedig az alperesi rt. 
olyan villanyszerelési munkálatokat 
vállalt és végzett, mely a fennálló 
törvényes tiltó rendelkezésekbe üt
közik, mert a kézműves jellegű ipar
űzés keretein belül esik és minthogy 
iparengedéllyel rendelkező kisi|>aro- 
soktól villanyszerelési munkálatokat 
elvonta, ennélfogva tiltott cselek
ménye következményekép alperes 
felperesekkel szemben kártérítéssel 
tartozik.

Közömbösnek találta a kir. Tör
vényszék, hogy alperes ellen jogo
sulatlan iparűzés miatt kihágási el
járás is indult és hogy a kir. Tör
vényszék nézete szerint tévesen az 
illetékes főszolgabíró alperes részére 
a fe l le s e k  iparengedélyét meg
előző kelettel villanyszerelőiparra, a 
nélkül, hogy a gyárszerü jelleget al
peres igazolta volna, iparengedélyt 
állított ki.

A fenti indokokra tekintettel a

nyíregyházai kir. Törvényszék alpe
res kártérítési kötelezettségét köz- 
benszóló ítéletben megállapította.

Alperes fellebbezése folytán a 
debreceni kir. ítélő Tábla II. 907/ 
1936. sz. alatt az elsőbirói ítélet 
megváltoztatásával felpereseket ke
resetükkel elutasitia. Az indokolás
ból:

A biróság nem bocsátkozhatik an
nak elbírálásába, hogy a közigazga
tási hatóság által törvényes hatás
körben kiállított iparengedély a tör
vénynek megfelelő-e vagy sem. Azt 
sem döntheti el, hogy alperes rész
vénytársaság a villanyszerelőipart jo 
gosan vagy jogtalanul gyakorolja-e. 
Ezen ügyek az 1884. évi XVII. t.-c. 
166. szakasza szerint kizárólag a 
közigazgatási hatóság hatáskörébe 
vannak utalva.

I' elperesek keresetük alapjává azt 
tették, hogy a szabad versenyben 
alperessel szemben érvényesülésük 
korlátozott vagy lehetetlen. A sza
bad verseny minden gazdasági vál
lalkozásnak olyan kockázata, melyet 
az e téren foglalatoskodóknak visel
niük kell. Másfelől szabad verseny 
rendszere mellett lehetetlen annak 
megállapítása, hogy egyik verseny
társ kikapcsolódása esetén a kikap
csolódott versenytárs által elért ha
szon kinek jutott volna.

Mindezekre tekintettel a kir. ítélő 
Tábla felperesek keresetét alapta
lannak találta.

Felülvizsgálat folytán a kir. Kúria:
A panaszolt alperes magatartása 

lehet esetleg iparügyi kihágás tár
gya, azonban egymagában az a 
tény a peres felek között jogviszonyt 
egyáltalában nem létesített, követ
kezőleg a felperesek csökkent jö
vedelmének kártérítési alapjául nem 
szolgálhat.

A felek közötti jogviszony fennál
lásának hiányában tehát az alapnél
küli kereset elutasítása az anyagi jo
got nem sérti.

Mindezen okoknál fogva a kir. 
Kúria felpereseket keresetükkel jog
erősen elutasította (P. VI. 40;;/  
1936. sz.l

A fentidézett per 1936. év elején 
indult, amikor az Ipari Novella még

hatályba nem lépett. Az állásfogla
lás iparos tagtársainkkal szemben, 
sajnos kedvezőtlen. Tudomásunk 
van azonban arról, hogy egy ha
sonló tényállás alapján indult másik 
perben a budapesti kir. ítélő Tábla 
a felperes villanyszerelőt illető kár
térítés tekintetében bizonyítást ren
delt el. Ezen utóbb emlitett ügyben 
a Centrálé jogosulatlan iparűzését a 
felperes tisztességtelen versenynek 
minősiti és a sérelmes versenyzés 
következtében követeli a kárát.

Figyelemmel kisérjük természete
sen ezen második peres eset kiala
kulását és azt hisszük, a telepek jog
talan szerelése tekintetében a pol
gári bíróságok is előbb-utóbb ked
vező álláspontot fognak elfoglalni. 
Nem ellentmondás ebbeli remé
nyünk kifejezése, minthogy a tisz
tességtelen versein törvény alapján 
történt fellépés szerencsésebbnek 
látszik és a kir. Kúrián is másik ta
nács fogja ezen ügyben kimondani 
a döntést.

A fontos kérdés bírósági kialaku
lását természetesen idejében ismer
tetni fogjuk.

Fiatal elektromos szakmabeli akvi- 
zitőrt keresek üzemek és villany- 
szerelők látogatására. Ajánlatok: 
»Fix és jutaléka jeligére a kiadóba.
Kiadja : A Rádió-Villamossági Kereskedők 

és Kisiparosok Országos Egyesülete

Mindenki nagy  sikeré éri el, aki 
AMRAD KIS UICTORIÁ-i épiieli.

Az utolsó évek legjobban sikerült 2-f-I-es kapcsolása. 
Könnyű szerelés, biztos, jó  eredmény, mert hnllámváltó, 
tekercs, hullámcsapdák gyárilag egybeépítve, bekötve.

Alkatrészeit gyártja : HIDY ÉS TÁRSA, VI., Lehel ucca 14. sz.
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ne fehessen a rádió! lefoglalni
\ kormán\ panaszkodik, hogy a 

rádió Magyarországon nem terjed 
oly gyors ütemben, ahogyan meg
indult és ahogyan kívánatos lenne.

A rádió elterjedé-o állami szem
pontból pénzügyi, kulturális és 
nemzetvédelmi érdek A 
clterjedé-éhcz tehát olvatr
nemzeti érdekek 
számára minden h 
alkalmazásba kell 

Kétségen felül

fűződnek, 
asználliató e 
venni.
ül, hogv az

rádió
fontos

hogy
szkózt

állam
egyik szerve a Posta minden 
lehetőt megtett és megtesz, amit 
csak megtehet a rádió érdekében. 
Állandóan keres, kutat oly eszközök 
után, méhek a rádiót előbbre vi
szik. Előfordul, hogy olyan tervek 
merülnek fel mint a népvevő 
ügye melyek keresztülvitele csak 
akkor lehetséges, ha általa más ol
dalról károkat okoznak. Ilyenkor 
lelkiismeretesen megvizsgálják, hogy 
az okozott kár felér-e azzal a ha
szonnal, amelyet a terv keresztülvi
tele remélni enged. A vizsgái lat ered
ménye dönti el a javaslat sorsát.

A népvevő ügyében úgy látjuk, 
hogy sikerült a Posta uralt ar- 
ré>I meggyőznünk, hogy az akció le
bonyolítása utján a rádióipar és a 
kereskedelem által szenvedett károk 
olymérvüek lesznek, amelyek a re
mélhető haszonnal nem tekinthetőn 
pótolhaíónak, — igy a népvevö ter
vét (úgy tudjuk! elejtették.

A népvevő akciói német minta, 
melynek keresztülvitele, mint Né
metországban is súlyos konzekven
ciákkal járt volna.

Most felhívjuk a Posta figyelmét 
egy másik, elismerjük nem nagy 
horderejű akadályra, melyet a rá
dió elterjedésének Htjából el kelle
ne hárítani és amelynek nincsenek 
súlyos következményei.

A javaslat már oly régi, mint a 
rádió maga. Németországban, Auszt
riában már keresztül is vitték.

Sem adó, sem házbér, vagy egyéb 
tartozás fejéhen a rádiókészüléket

A főkapitányt rendelet 
értelmében sziréna helyett

jelző űráhat
ajánljon.

Készít, aiaiahit, javít. 

SCHVARCZ TESTVÉREK
szakórás mesterek

Podmaniczky u. 59. Tel. 12-96-24

ne lehessen lefoglalni.
Köztudomású, hogy a foglalás 

alól a háztartás minimális bútor
zata, a kisiparos szerszámszükség - 
lete - tehát ami az életfenntartás
hoz szükséges a foglalás alól fel van 
oldva.

A jogszokásban kialakult az a fel
fog,is. hogy az ember minimális 
szükséglete magasabb, mint a pusz
ta vegetatív életfenntartás Az állati 
élet fenntartásán kívül a törvény 
azoknak a bútordaraboknak és esz
közöknek a lefoglalását is megtilt
ja. melyek egy bizonyos minimális 
kényelmet nyújtanak (ágy, szek
rény, szék, szerszámgép stb.). Csak 
a szellemi szükségletet nem védi a 
fennálló jog.

A rádiókészülék nemcsak a szó
rakozást, hanem a kultúrát is szol
gálja. Ma már sem a szinház, sem 
a mozi nem fél attól, hogy a rádió 
elvonja a közönséget. Ma már min

denki tisztában van azzal, hogy a 
(rádió a kulturigényeket, tehát a kul
túrát növeli.

A kultúra terjesztéséhez pedig 
olv nagy nemzeti érdekek fűződnek, 
hogv ezt a kis akadályt, melynek 
elhárítása senkinek sem okoz kárt, 
meg kell szüntetni.

A rádiókészülék lefoglalhatósága 
a rádiókereskedelemben egy bizo
nyos rizikót is jelent. Ez a rizikó 
a rádiókészülék lírában keres magá
nak kifejezést. Hacsak minden ezre
dik készüléket foglalja le a háztulaj
donos addig, amíg az nincs kifizet
ve. akkor is ez az egy ezrelék kár a 
rádiókészülék árában kifejezésre jut.

Amennyiben tehát kormányintéz
kedéssel. vagy törvényes rendelke
zésekkel a rádiókészülékek bírói le
foglalását megtiltanák, egyrészt a 
rádiókészüléktulajdonosok minimá
lis kulturszükségletét biztosítanák, 
másrészt a rádiókészülék árának 
csökkentésével annak könnyebb cl- 
terjeszthetőségót segítenék elő

K é s z ü l  éhiőxsde
Ebben a rovatban kereskedő- a kereskedőnek ajánlja csere utján 

hozzá került márkás készülékeit. Ha egyéb megjegyzés nincs a készülék 
használt és az árak csövekkel együtt értendők. Ha nincsenek csővel 
felszerelve úgy „csn“ rövidítést használjuk, vá — váltóáram, eá =  egyen
áram, u univerzális, hsz — hangszóró, hszn — hangszóró nélkül 
rkh rövid- közép- hosszuhullámsávokkal.
Kadelburger Ernő, Lipót-körut 5 :  Koncert rt., Váci-u. 23 :
Philips 2511, 3cs, kompi. 50— Standard-3xd, 3cs, eá,kh hszn 70 —

nagy din. hsz 20.—
Standard 3a csn 15.—

r telepes 4cs kh 20.—
Telefunken-Arcophon 3hsz 10,— 

„ -Arcophon 4 hsz 6.— 
TRT Glória, 2cs, eá 40 —
Maxwell, 6-f-l, din. hsz-val 75.— 
Süss-Super Royal, telepes 25.— 

5cs keretantennával 
Amatőr 2-\ 1. 10 db csn 15.—

Koncert rt., Váci utca 23 :
Orion 7050, 5 + 1  kh 

„ 7052, 5cs, eá, kh
„ 505, 5 + 1 , rkh

Philips-Modernvevő 3cs. eá 45 
„ -Luxus, 4 + 1  60
„ -Triumph, 3 j-1 170

Standard-Rex, 5+1
„ -Superrex, 8+1 kh
„ -3x, 3-] 1, kh, hszn

95
100
190

70 —
95 — 
5 5 -

-3a, 3 + 1 , hszn 35 '— 
„ -Super35, 5 + 1  rkh 190 — 

Telefunken 40W, 4+1, kh 45'— 
Max-Léwy motor pick-uppel 50'— 

állványon
Sternberg, Rákóczi-ut 60. 
Orion-7050, 5 + 1  kh 90 

-7052, 5cs, eá, kh 110 
Philips-Kiskombináció, 25 

„ -Mestermű, 3 + 1 , hszn 40 
„ -Luxus, 4 + 1 , hszn 70 

Telefunken 40W, 4 + 1 , kh 50 
Standard-Rex, 5 + 1  60' —
Ahemo 60' —
Synchron-motor 30'—

Rádióbörze, Ráday-u. 8.
Orion 7033, 3 + 1  12 —
Philips-Modernvevő, csn 25'— 
Astra, 3 + 1 , csn 16'—
TRT-Gloria, 3 + 1  45'—
Sziksz, 2+1, csn 12'—

1936 es 1935 eui mar Has HeszuieKeh
váltóáramú, egyenáramú és univerzálisak 

Fémdoboz 310X 620X 230  % , méretben, ducozva r , -  • • , ,
Bordás tekercstest 100X50 ’%r. méretben K e r je t l  á r a já n la to t .

Hornyait szilveszter B"d'p“, 7K"%“b”
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O vion-Tungsvam  győri kiállítása
Győrnek az elmúlt hetekben moz

galmas napjai voltak. Az Orion és 
Tungsram gyárak vidéki propaganda 
kőrútjuk keretében Győrbe érkez
tek és ismeretes vidéki kiállítás- 
sorozatuk legsikeresebb akcióját bo
nyolították ott le. Az igy kifejtett 
propaganda a város egész közönsé
gét megmozgatta, felélénkítette az 
érdeklődést a rádiózás ügye iránt s 
példát szolgáltatott arra, hogy he
lyes módon, célszerű eszközökkel az 
előrehaladott idényben is eredmé
nyes propagandát lehet kifejteni. 
Alkalmunk volt a kiállítás egész le
bonyolítása alatt azt figyelemmel ki
sérni és azt hisszük, nem lesz érdek
telen, ha arról most néhány szóban 
beszámolunk.

Az akció előzetes propagandája
ként hatalmas felkészültséggel in
dult el a győri közönség meghódí
tására a két gyár. Tízezer röplapot 
osztottak szét az ötvenezer lakosú 
városban, a két helyi lap két héten 
át hozta a teljes lapszélességü hirde
téseket és hasábos cikkeket. Előfor
dult, hogy a lapoknak ugyanabban 
a számában három-négy helyen is 
találtunk vonatkozó cikkeket és köz
leményeket. A város forgalmas út
vonalain végig hirdetéseket ragasz
tottak ki. Közel kétezer névre szóló 
meghívót küldtek ki egyesületek
nek, iskoláknak, magánosoknak. A 
gyárak, közhivatalok, fontosabb is
kolák vezetőit személyesen hívták 
meg. Megafon hirdette a főútvona
lon jóformán egész idő alatt a két 
cég gyártmányait. Reklámemberek 
hatalmas táblákat vittek a főútvona
lakon és hívták fel igy is a sétáló 
közönség figyelmét. Túlzás nélkül 
állíthatjuk, hogy kevés ember akadt 
ezekben a napokban, aki ne tudott 
volna Győrben az Orion Tungsram 
propaganda akciójáról.

A kiállítás a város központjában 
lévő Kulturház termeiben volt, A 
három terem közül az egymásba- 
nyiló két nagyobb termet kiállítás 
céljára használták fel, inig a harma
dikban előadásokat tartottak. A ki
állítási terembe lépő nézőt színes, 
megkapó kép fogadta. A díszes ki
vitelű Orion rádiók és zenegépek 
sorozatának méltó köntöst adott a 
terein művészi dekorációja. Hatal
mas képek, festmények, grafikonok 
és Ízlésesen elrendezett egyéb deko
ráció borította a termek falait. A 
sarokban üvegfalú fülke; benne mik
rofon, a kiállítás üvegfalú stú
diója. Innen közvetítettek reklám- 
szövegeket az utcára. Külföldi újsá

gok és prospektusok montázsai egy 
hatalmas falon: az Orion rádió kül
földi propagandáját mutatták 1):■ itt. 
Egy oldalfalon néhány krypton- 
lámpa. Ha eléáll valaki, maguktól 
kigyulladnak. Állandóan nagy tö
meg állja körül. (Fotocellás relais- 
vel működik.) Készülékek chassisiai 
bizonyítják az Orion rádiók belső 
szerkezetének kiválósálgát. Az ama
tőrök részére külön csemegét jelent 
a kiállított alkatrészek hatalmas tö
mege.

Különös érdeklődést keltett a za- 
varsziirés bemutatása. Kis ventillá
torok, motorok, csengők, hajszárí
tók keltettek mesterséges zavarokat. 
A vétel a melléjük állított rádión 
csaknem lehetetlen. Egy gombnyo
más és bekapcsoljuk a zavarszűrő 
blokkokat. A vétel egyszerre kitisz
tul és zavartalanná válik, (óriási szen
záció: Győrben ez még uj!

Kígyózó, különféle alakú és szinii 
neoncsövek sorozata; a falakon ké
pek a helyes világiasról; demonstrá
ciós szekrények a helyes és helyte
len világítás bemutatására; az izzó
lámpáik fejlődésének bemutatása; 
adócsövek; vevőcsövek belső szer
kezete; csőmérő berendezések, me
lyekkel a közönség behozott rádió
csöveit díjtalanul megvizsgálják: a 
világ legkisebb ultrarövid hullámú 
leadó állomása (az őszi rádiókiáliitá- 
son Pesten is láttuk); az Orion gyár 
ampulla- és fiolagyártmányai; és sok 
más érdekes és tanulságos látnivaló 
köti le a néző figyelmét. Mindezek 
középpontjában pedig a szebbnél 
szebb rádiókészülékek sorozata.

A kiállítás közönségsikerére jel
lemző, hogy az ötvenezer lakosú vá
ros lakosságából négy nap alatt kö
rülbelül tizenkétezer ember nézte 
meg azt. Az előadói teremben Lé- 
derer Sándor, az Orion gyár mű
szaki tisztviselője a kiállitáis tartamú 
alatt tizenegy előadást tartott, ré
szint vetített képekkel kísérve rá - 
dió- és világitástechnikai témakör
rel. Az előadásokon a nagyközön
ségen kívül megjelentek jóformán 
az összes iskolák növendékeikkel, a 
gyárak műszaki tisztviselői, a vá

rosi előkelőségek stb. Az előadások 
osztatlan tetszést arattak.

A posta intenziven kapcsolódott 
bele az akcióba. Teljes erkölcsi tá
mogatásukkal a rádiózás általános 
ügyét is elősegítő kiállítás ügye 
mellé álltak, lehetővé tették, hogy a 
kiállításon is be lehessen lépni az 
előfizetők közé és segítségükkel még 
jobban alátámasztották a kiállítás 
jellegének komolyságéit.

A kiállításba szervesen kapcsoló
dott bele ezalatt az idő alatt az 
Orion repülőszervisze; mindenkihez, 
aki a kiállításon valamilyen panaszt 
hozott fel Orion gé|>e ellen, kiszáll
tak és a helyszínen megvizsgálták, 
s lehetőleg orvosolták a panaszokat.

Mindent egybevetve, az Orion és 
Tungsram gyárak hatalmas erkölcsi 
sikert könyvelhetnek el győri kiállí
tásukkal kapcsolatosan. S hogy en
nek az erkölcsi sikernek meg lesz a 
megfelelő üzleti haszna is, az nem 
kétségtelen azok előtt, akik tanúi 
voltak ennek a nagysikerű megmoz
dulásnak.

Akik míg nem rádióelőfizetőK
Decemberi számunkban ismertet

tük a Postavezérigazgatósághoz in
tézett beadványunkat, melyben azt 
is kértük, hogy a Posta Írassa össze 
azokat a háztartásokat, amelyekről 
feltételezhető, hogy rádiókészülék 
beszerzése számukra nem okozna 
különösebb nehézséget és mindez- 
ideig nem rádióelőfizetők.

beadványunkra január 23-án kap 
tünk választ, melyben arról értesít 
bennünket a Posta vezérigazgatóság, 
hogy újabb összeírást eziciöszerint 
nem eszközölhet. Továbbél ezt i - ja :

»A régebben (mintegy három év 
előtt) hasonló célból elkészített iisz- 
szeirás — ma már meglehetősen el
avultnak tekinthető — adatait azon
ban kívánságra rendelkezésre tu
dom bocsátania

Akik azt gondolják, hogy a há 
rom év előtti összeírás még hasz
nálható, értesítsenek bennünket és 
mi a körzetükbe eső (három év 
előtt összeirt) címeket a leírás költ
ségeinek megtérítése mellett, ren 
delkezésre adjuk.

< 0 0 * /
m megelégedett vevőket szerez az irányitó- 

V  #  hatásnientes tetőkeret antennával .  
0  Detektorostól világvevő superig jó vétel.

SIEMENS— TELEFUNKEN
közp on ti a n t e n n a  b eren d ezések

Í S S S S S  KEMÉNY ÉS M ARJAI
B u d a p est.  1)1.. P o d m a n l*T *k y -u . 61. T e l. 1-291-31

Sxiksx,M oxuiell,telepes k é s z ü l é k e k b e n  s p e c i a l i s t á k
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A ta v a ly i v á d ió k  e la d á s a
A iá 'iókészü'.ékgyárak megegyez

tek abban, hogy a raktárukon visz - 
szamaradt készülékeket, fogyasztói 
ántk épségbentartása mellett, io ll<>- 
kal nagvobb rabattal adják át a ke
reskedőknek. A fogyasztói árat azért 
nem szállították le. hogy egyrészt a 
io°u plusz rabattot fel lehessen 
használni a cseréknél, másrészt a 
nagyközönséget le kell mar arról 
szoktatni, hogy megvárja a szezon 
elejét, amikor a múlt évi típusokat 
olcsóbban megvásárolhatja. Meg 
akarták szilárdítani a közönségnek 
a rádiókészülékek értékébe vetett 
hitét.

A rádiókereskedők a kartel ily 
értelmű határozatát készséggel fo
gadták A múlt évi típusok nehezeb
ben adhatók el, nagyobb utánjárást, 
nagyobb fáradságot igényelnek. A 
nagvobb fáradság ellenértékét meg
találják a felemelt rabattban.

De szívesen látták a kérdésnek 
ilynemű megoldását azok is, akik 
fix számlára dolgoztak, vagy kötést 
csináltak és megmaradt néhány ké
szülékük. A kartel határozata értel
mében csak kamatveszteség érte

Három éve a zálogkölcsönzők el
len sorozatos panaszok merültek 
fel: részletre eladott és még ki nem 
fizetett készülékek, sokszor, még 
mielőtt az előlegül kapott bont be
váltották volna, vándoroltak a zá
logba. Voltak esetek, mikor a be
mutatáson lévő készüléket zálogo
skották el, gyakran az ügynök még 
a bemutatás előtt adta zálogba a 
rábízott árut.

A feljelentések napirenden voltak. 
A gépek több-kevesebb, soha vissza 
nem térülő költséggel terhelve, na
pokig tartó szaladgálás után részben 
visszakerültek jogos tulajdonosuk
hoz.

Annak idején más kiutat nem ta
láltunk, minthogy a budapesti rend
őrfőkapitányt kértük, hogy figyel
meztesse a zálogkölcsönzéssel fog
lalkozó cégeket arra, miszerint a rá
diókészüléket rendszerint részletre 
vásárolják, igy tehát az elzálogosító 
igen gyakran a más tulajdonát zá
logosítja cl. A zálogkölcsönzőnek a 
gyári szám révén módja van telefo
non meggyőződni arról, hogy a ké
szülék az elzálogosítani akaró egyén 
jogos tulajdonát képezi-e, avagy 
sem. E  figyelmeztetés után egyik 
zálogos sem bújhatott ki az orgaz
daság vádja alól, mivel jóhiszemü-

őket, a gép ára nem szállt le.
Ez volt az elmélet.
A gyakorlatban az árbetartást a 

múlt évi típusokra vonatkozólag 
senki sem ellenőrizte. A to<Vo ki 
t ételes rabattot a vevőnek átenged
ték. De nemcsak a iok/o ot, sőt 
nem is 200/0-ot. Ezt akkor tették 
meg, mikor a gyár csak ioo/o kü
lön rabattot adott. Hogy mi van a 
múlt évi típusok árával, arról jobb 
nem beszélni. Különösen azóta , m i
ó ta  á llító lag  az eg y ik  gyár a m ait 
évi típusaira nem  10" , ,  külön ra b a t
tot ad, h anem  a n n ak  keresk ed ői ára  
szabad  alku tá rg y á t képezi.

L áttu n k  a k ira k a tb a n  m últ évi 
tipusu »alig  h asznált« , té n y le g  csak  
b em u ta táso k on  h aszn ált készü léket 
kp. 5 0 "  0 ra b a tta l. Így a kereskedő, 
aki az előző évben normális áron 
vette meg a készüléket, kénytelen a 
teljes veszteséget viselni.

Amennyiben a Rádiókészülék
gyárak Egyezménye kereskedőit a 
múlt évi készülékek eladásában 
megvédené, úgy szívesebben csinál
nának kötéseket, mivel kockázatuk 
nagv mértékben leszállana.

ségét nem tudta többé igazolni, igy 
e zálogosítások megszűntek.

A legutolsó napokban ismét hal
lottuk, hogy egy kispesti zálogköl
csönző a részletre eladott és még ki 
nem fizetett készüléket zálogbavette. 
A gép ugyan megkerült, mégis, ne
hogy ismét hasonló esetek előfor- 
hassanak, átirtunk újra a rendőrfő
kapitányságnak, remélve , hogy ezen 
átiratunk sem lesz kevésbé eredmé
nyes, mint az előző volt.

a d ó s z a k é r t ő in k
1. kerület:
Szemere Zoltán, Márvány-u. 28. 
Tunikold József, Győri-u. 12 .

II. kerület:
Ullmann Béla, Margit-körut 7 . 
Wachter Emil, Corvin-tér 6.
III. kerület:
Mechner Zsigmond, Pusztaszeri-ut 3 .
IV. kerület:
Márton Pál, Kossuth Lajos-u. 4.
Bán Imre, Váci-u, 23.
V . a. kerület:
Holstein Zsigmond, Bálvány-u. I. 
Kaffka Károly, Személynök-u. 25. 
Lorschy Henrik, Sziget-u. 1 1 .
V/b. kerület:
Hoffmann Jenő, Lipót-körut 19. 
Kadelburger Ernő, Lipót-körut 5. 
VI a. kerület:
Aschner György, Podmaniczky-u. 21 
Englander Dezső. Andrássy-ut 32 . 
Gráf Dezső, Lázár-u. 1 1 .
VI b. kerület:
Fürst Dezső, Vörösmarty-u. 45. 
Demény Oszkár, Podmaniczky-u. 27. 
Schönfeld Tibor, Révay-u. 12 .
VI/c. kerület:
Gerő Miksa, Szondy-u. 13 .
Lengyel Márkus, Teréz-körut 38,
VII a. kerület:
Gottlieb Andor, Dohány-u. 57.
Spitz Dezső, Erzsébet-körut 4 1 .
VII b. kerület:
Miklós Dezső, Erzsébet-körut 5. 
Kemény Bernát, Rottenbiller-u. 54. 
VlII/a.'kerület:
Klein Árpád, Népszinház-u. 28. 
Nussbaum Géza, Sándor-u. 46. 
Szilágyi Manó, Népszinház-u. 27.
VIII b. kerület:
Garai Árpád, Rákóczi-ut 47.
Rotter Lóránd dr., Rákóczi-ut 61. 
Schwarz György, Baross-u. 48.
IX a. kerület:
Dukopil Gyula. Üllői-ut 1 .
IX/b. kerület:
Novák Pál, Mester-u. 9 .
X. kerület:
Dreilinger Béla, Kápolna-u. 1 .
XI. kerület;
Halmos Aladár, Horthy M.-ut 46. 
Vágó Pál, Horthy Miklós-ut 2 1 . 
László Miklós, Verpeléti-ut 4.
XIV. kerület:
Mutter József, Czobor-utca 90.

BUDAPESTI BROHZmŰUES. CS1LLÓRKÉSZIT0 STB. IPAHTESTŰLET 

Értesítés
Alulírott ipartestület közli, hogy a csillárkészitő szakosztály f, hó 

17-én megtartott szakosztályi ülésén azon egyhangú határozatot hozta, 
hogy a rézárak tetemes áremelkedése folytán a világitó testek eddigi 
árait felemeli.

Értesítjük t. Címet, hogy f. hó 22-től kezdődőleg minden kis-, 
közép és nagyiparos, üzem és gyár világitótestjeit, amennyiben azt 
üvegezés nélkül szállítja, 15“/0 felárral, amennyiben a világítótesteket, 
üvegezéssel szállitja, 10°/„ felárral köteles a viszonteladóknak számlázni. 

Budapest, 1937. február 18
D r. F4leg$hii>]i L ász ló  s. k. B ru ck  G yörgy s. k.

ipartestületi jegyző. szakosztá yi elnök.

Is m é i a  z á lo g k ö lc s ö n z ő k
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A IV. kategória
Az 193^ '37 'Cs rádiőévad tapasz

talatai azt mulatták, hogy a keres
kedőknek oly módon való osztályo
zása, mint azt a rádiókészül ék kartól 
eddig csinálta, az egészséges fejlő
désnek legyőzhetetlen akadálya. 
Ugyanis a delcnederementes bizo
mányi szerződések esetén a IV. osz
tályba sorozott kereskedő alapra
battja 160/0, mely mellett a rádió
készülék-eladás már nem kifizetődő 
üzletág. Ha tehát egy IV, osztá
lyúi kereskedő, vagy iparos mint 
magam is mégis rádiókészülékek 
eladásával kíván foglalkozni, akkor 
kénytelen, mert ráfizetnivalója nincs, 
áruját egy I. oszt, kereskedőnél 
beszerezni, aki a minimálisan szük
séges 22 - 250,1 rabattot megadhatja 
(Csak a kai tel előírásának ki játszá
sával teheti meg. A szerk.) és meg 
is adja.

A 1\ . rádiókészülék-kereskedői 
tehát csaknem kivétel nélkül (kivé
telt csak az képez, aki nem törődik 
ezzel az üzletággal) áruszükségletét 
nem a gyá akt ái szerzi be és igy 
bármily nagy forgalmat bonyolít is 
le, a karteíiroda nem tudja forgal
mát kimutatni, minek következtében

a IV. kategóriából sohasem kerül
het ki.

Azonban az I, kategóriába soro
zott kereskedők egy igen tekintélyes 
hányada nemcsak szerencsétlen ke
reskedőtársainak, hanem rezsi nél
kül dolgozó ügynöki karának is 
megadja ugyanazt ti rabattot. A re
zsi és rizikó nélkül dolgozó ügynök 
gyakran az előleg felét elengedi.

Ilyen körülmények között a 111 
IV. kategóriába sorozott kereskedő 
csak akkor foglalkozhat a gyárnál 
közvetlen vásárolt rádió eladásával, 
ha másirányu jövedelméből pótolja 
az ebből származó deficitet.

K11 kizárólag a két kategóriás 
rendszert tartom igazságosnak. 1. a 
fixes, II. a bizományos. S mivel jog
államban élünk, ahol mindenkinek 
van hozzászólási joga, a döntést 
csak úgy fogadhatjuk el igazságos
nak, ha a 700 rádiókereskedő sor
sát nem 7 kereskedő és a gyárak 
intézik, ahogy ez e ldig történt, liá
néin minden kereskedő kapjon egy 
nyilatkozati ivet, melyen keresztül 
hozzászólási joga biztosítva van.

Az árrontásokkal szembeni szank
ciókat is módosítani kell oly módon, 
hogy azt a kereskedőt, aki csak 
egyetlenegy készüléket áron alul ad

el, ne pénzbüntetéssel sújtsák, ha
nem az összxis gyárak szüntessék be 
a vele való összeköttetést a követ
kező évi szerződés megkezdésének 
időpontjáig.

A fentiekkel egyben a közérdeket 
is szolgáljuk, tekintettel arra, hogy 
a kiveszőben lévő adóalanyok na
gyobb teret találnak a kereseti lehe
tőséghez.

Szabó Gábor.

Cégváltozás
Az Always Elektrotechnikai Gyár 

kft. az. ismeretes tulajdonos válto
zással kapcsolatban cégét Remix 
Elektrotechnikai Gyár kft-re változ
tatta. Az uj cég tagjai: Fodor Mik
lós igazgató és Sik György cégve
zető-főmérnök.

Mint értesülünk a régi ui cég 
gyárának kapacitását négy mérték
ben megnöveli, a gyár ui gépeinek 
elhelyezhetése céljából uj helyisége
ket bérelt ki.

Postatakarékpénztár! 
csekkszám la számunk :

35.235
eREMIXREMIX kapcsolások első füzetének 

h a r ma d i k  kiadása most 
készül.
Ez a nagy siker sietteti a

kapcsolások további füze
teinek előkészületeit,melyek 
a közeljövőben az Ön üzlet
kötéseit azzal is meg fogják 
könnyíteni, hogy az amatőr
társadalom minőségi igé
nyeit felfokozzák.
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* ) j ó £ dák já c&kaOiéó'zzkAőJL íoJk&t!

F o r g ó k o n d e n z á t o r ,  s z á r a z  e l e k t r o l i t  b l o k k *  
k o n d e n z á t o r ,  lengőnyelves és dinam ikus 
h a n d s z ó r ó k  5  t í p u s b a n ,  nedves  e l e k t r o l i t  
b l o k k - k o n d e n z á t o r ,  R h e o  p o t e n c i o m é t e r ,  
P ick-U p.

PHILIPS rád lú alh atrészeh

Ul. olcsö, mindenki által megvásárolható
zenehözuetitű- berendezést

(^/AIDEN^T

hoztunk forgalomba.

Kitűnő üzleti lehetőséget biztosit az uj rádióval, grammofonnal 
és mikrofonnal kombinált

„házi zeneKözvetltö-
Derendezesünr

mellyel egyidejűleg és külön-külön 4 darab navidinamikus hang
szóró tartható üzemben!

Felvilágosítással készséggel szolgál :

magvar Siemens-Schuckart művek r.t.
Gyengeáramú osztály
Budapest, VI. Teréz körút 36. szám
Telefonszámok: 12-43-98, 12-43-97, 12-07-39*

Részletes leírás és eladási 
feltételek az uj 
prospektusunkban!
Hallgassa meg 
mintaberendezosíinKet!

Nfuwald Illés Utódai könyvnyomda, Felelős kiadó: Bíró Károly
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