
caste lce
szíkramentes,
rádióvételt nem zavaró

csengők,
gyenge és erős váltó
áramra már kaphatók.

e l e k t r o t e c h n i k a i  és f é m á v u g y á t
\VL, T evés-körul 26. Tel. u -3 5 -7 6 , u - í s -i b

POLJIDOR BRU1VSIMCK 
v ilá g m á rk á i  gramofonlemezek

v e z é r k é p v ise le te

Szerelési anyagon, rádióalkatrészeK. gramofonok, 
gramolonlemezek, csillárok a legolcsóbb napi árban

K t r  ASCHRER GVÖRGV
________________Dl. Podmaniczky ucca 2-t. szám. Telefon 11-91-16

zsebiámpaegdH
elismerten legjoDüak! M U L L E R  LÁSZLÓ

oki. vegyészmérnök
Nagy fenyero -  hosszú Budapest, vl 
élettartam — kis fogyasztás l is z t  Ferenc t é r  6. sz.
KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT! Telefon: 11-49-93.

»b i R i i f i S M A 4 P  OLCSO ÁRAK, SZOLID KISZOLGÁLÁS

w H I E I I Y  B E R H A T USzSZ*
Ha érdeklik Önt a legújabb elektromos és rádió szi
getelő anyagok, úgy kérem, hogy tekintse meg
Budapesti Nemzetközi Áruminta vasár
Iparcsarnok 72, sz. fülke. BREUER HUGÓ

műszaki kereskedő
I VI., IZABELLA U. 44 a

•aa

I
u
8se

BE I TL ER
S Á N D O R

FIA
gutniszalag, 

rádió' és villa
mossági huzal, 
zsinór, gomb, 

paszomány 
gyártás

B U D A P E S T .
Vll. Kazinczy u. 13
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DUPLASPIRALLAMPA

Melyek tegyenek az Ön 
főbb eladási évvei

*

Azok a rádiókereskedök, akik intenzíven fog
lalkoznak a rádióüzlettel, figyelik a rádióval 
kapcsolatos eseményeket és mindig találnak 
uj érveket, melyekkel a vevőt meggyőzik 
arról, hogy a jó rádió nyáron épen olyan 
fontos, mint más időszakban. Ilyen érvek 
adódhatnak például a következőkből:

A z  o l a s z  királyi p ár látogatása
Üzenetek a Nem zetközi Vásárról

Ft rövidhullám  nyáron m ég fontosabb!

Ajánlja vevőinek a különleges | >  7% T | W / | T / *  7 B i f i
rövidhullámú résszel felszerelt WlWwIli ImU/IVSvXv M

M A G Y A R  W O L F R A M L A M P A - G Y Á R  KREMENEZKY J Á N O S  R.T. Budapest, 62 postafiók
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RÁDIÓ ÉS VILLAMOSSÁG
A RÁDIÓ-VILLAIYIOSSÁGI KERESKEDŐK ÉS KISIPAROSOK ORSZÁGOS EGVESÜLETE HIVATALOS LAPJA

MEGJELENIK MINDEN HÓ 10-én. AZ EGYESÜLET TAGJAI DÍJMENTESEN KAPJÁK.

Előfizetési dij egy évre : Pengő 4.—
Külföldre .............. Dollár 1.—

Egyes szám ára 40 fillér.
FŐSZERKESZTŐ :

KAFFKA KÁROLY
Hirdetési tarifa :

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

FELELŐS SZERKESZTŐ:

BÍRÓ k a r o ly

Póstatakarékp. csekkszámlaszám: 35.235 
Csekkszámla a

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

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

Zavarok a c s ő ü z le t  k ö r ü l
\ alantikor a csőüzlet jó üzlet volt. 

Különösen vidéken, azokon a helye
ken, ahol a konkurrencia nem volt 
Ilii éles. to 40'*0 rabatt, néha még 
ennél is több és bruttó árakon lehe
tett eladni. így érdemes volt a ve
vőt lakásán felkeresni, hogy nekik 
csöveket adjunk el.

Ma 300/0 rabattot nem lehet el
érni és nem lehet, vagy csak igen 
ritkán lehet, az előirt eladási árakat 
betartani. A kereset az elektroncsö
vek eladásánál néha még a io°,'o-ot 
sem éri el. Ennek következménye 
az, hogy a csőüzletet senki sem 
erőlteti és a csőüzlet nagyon el
lanyhult.

Ebben a nehéz helyzetben, mint 
a bomba hatott Belgráder Jenő cég 
Nagy Hét előtti pénteken megje
lent hirdetése, melyben »modern, 
uj« csöveket hirdet 30— 70",o en
gedménnyel. Nagy felzúdulás volt 
a szakmában, mindenki a csőgyá
rakra gondolt. Azt hitték, hogy a 
csőgyárak csináltak valamit.

A különben is gyenge csőüzlet 
teljesen leállt, senkisem tudott cső
vet eladni, mindenki, akinek csőre

volt szüksége Belgráder céghez ment 
vásárolni. 70«o engedmény vonzotta 
a vevőket.

Ilyen engedmény a magyar cső
piacon még nem fordult elő. Meg 
kell gondolnunk, hogy nem használt 
csövekről van szó, hanem gyári ui 
csövekről. Az antikváriumok 100 
0/0-os használt csöveket sem adnak 
el 700/0 engedménnyel, ha vesznek 
ily csöveket, akkor néha még töb- 
lx‘t adnak érte. . .  És most jön a 
Belgráder és eladásra kinál ilyen 
alacsony áron. Hozzá még hirdeté
sének fogalmazása a tisztességtelen 
versenyről szőlő törvény szerint ki
fogásolható. Igaz, hogy hirdetését 
egy hét múlva visszavonta, de ak
kor már az egész szakmának nagy 
károkat okozott

Mielőtt az eljárást bevezettük 
volna, érdeklődtünk és megtudtuk 
azt, hogy a csövek tényleg gyári 
uj csövek, de nem modernek, egyet
lenegy sincs köztük, amelynél újabb 
típust ne gyártanának. Belgráder 
cég a csöveket nem a csőgyárak
tól szerezte be, hanem egy készülék- 
gyártól, melynek raktárán az évek

során a készülékgyártás cél jaira vá
sárolt csövek visszamaradtak. A csö
veket oly alacsony áron adták el, 
hogy Belgráder cég egyes típusok
nál 700/0-ot meghaladó engedményt 
tud adni.

Semmi kifogásunk sincs az el
len, ha ilyen visszamaradt csöveket 
olcsón adnak el a kereskedőnek. 
Sőt örülünk annak, ha a kereskedő 
olcsón vásárol és így nagyobb kere
setre tehet szert. . .  Csakhogy Ha 
egy gyár a normális áron alul ad 
el és különösen, ha nem a saját 
gyártmányát, hanem egy másik ha
zai gyár árucikkeit,

akkor kötelessége egyúttal ar- 
arról is gondoskodni, hogy ez 
az eladás a piac nyugalmát ne 

zavarja.
Ezt azonban a gyár nem tette 

meg. Mikor ezzel a szemrehányás
sal fordultunk a gyárhoz, azt a biz
tatást kaptuk, hogy ez a jövőben 
nem fog előfordulni, igy az egész 
ügyet lezártnak kell tekintenünk.

Még csak egyet! Dicséretére vá
lik a csőgyáraknak, hogy gyors in
tézkedésükkel — a raktáron lévő 
csövek felvásárlásával - az ügy 
méregfogát három nap alatt kihúz
ták. Biró Károly.

T V  f l ^ / T I C / í l K  alkalm ával a szakm ai ujdonsá-
1  #  I l l l / l l a l S I  gokai v á d i ó-a lk a trészek b en ,
elekirogram ofónokban, bakelit szerelési anyagokban, helyiségem 
ben tekintheti meg.

INGELEN elektromos gramofonmotorok. 
HEKAPHON indicator — csendes hangoló műszerek. 
VEKTOR normál és dupla szénpotencióméterek. 
VEKTOR elsőrangú kerékpárdinamók,
Erősitők, fadobozok, stb. stb.

Vételkényszer nélküli szives látogatását várom !

R oiand  R ádió és Viiíam osság R ák ó czi ú< 64. T e l e f o n  4 3 -3 8 -2 2
(Divatcsarnokkal szemben, az udvarban balra.)
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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.
Biró 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 (Hanglemezkül-

csönző) 11-20-37.
Hiőy 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.
Kratochvvill 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.
Remix 29-12-20.
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

DP. BEÉR FERENC
u. csaky u. 34.

mU Alt VÁC 
ÜZEME

Telelőn 29-39-85.

Bakelit oluasú 
es aiioiampak
minden színben.

uniamtelszere- 
lesl cikkek, rá
dióalkatrészek.
•
Bakelit logiaia-
tOk kapcsolóval 
és nélkül.

Tükörlámpák

A villamos hűtőszekrény mint nyári üzletág
Irta : Wahl Viktor oki. gépészmérnök

A villanyszerelőipar az elégtelen 
foglalkoztatás folytán oly nyomasztó 
viszonyok közt sínylődik, hogy 
szükséges és célszerű, ha az eddig 
kitaposott ut helyett, a bevált üzlet
ágak mellett, figyelmét a jövőben 
ui üzletágak fejlesztésére és kiakná
zására fordítja. Egyik ilyen a vil
lanyszerelő szakmájába vágó, eddig 
figyelmen kiviil hagyott üzletéig, 
melynek megszervezéséről a követ
kezőkben Írni óhajtok, a villamos 
hűtőszekrények eladása.

Bár a villamos hűtőszekrények 
elterjedése nálunk még csak a kez
det kezdetén van, az eddigi elter
jedési folyamat azt mutatja, hogy 
az érdeklődés ezek iránt évről-évre 
növekszik. Összehasonlítás gyanánt 
legyen szabad rámutatnom arra az 
óriási fejlődésre, melyet a rádió 
1923. óta a villanyszerelő-ipar tevé
kenysége folytán elért. A villany
szerelőnek annál több joga és oka 
van a villamos hűtőszekrények el
adásával foglalkozni, mivel termé
szetszerűleg ma már azok a szak
mák is, melyek korábban jégszek
rények eladásával foglalkoztak, vil
lamos hűtőszekrények eladására ve
tik magukat. A legfontosabb kér
dés tehát, hogyan lehet jövedelem
mel kecsegtető módon megindítani 
a hűtőszekrény üzletet?

Miután nálunk ma kb. 8—10 
gyártmány van forgalomban, jól 
meggondolandó, hogy az eladó kör
zetében melyik felel meg legjobban 
a közönség igényének. Ha e tekin
tetben a villanyszerelőnek nem vol
nának tapasztalatai, úgy szolgálja
nak az alábbiak rövid Útmutatásul:

1. Nagyváros, vagy vidék.
A nagyvárosban a közönség az 

élelmiszert mindenkor frissen kap- 
hatip, a kereskedő hűtőjéből ésezért 
neki elég lesz egy kisebb befoga- 
dásu hűtőszekrény is, a vidéken el
lenben, ahol néha csak hetenként 
néhányszor lehet friss húst kapni, 
feltétlenül nagyobb hűtőszekrény 
szükséges.

2. Mennyi pénzt tud a vevő be
fektetni?

A háztartások céljára figyelem
bejövő modellek mai ára 700 4000 
]>engő közt váltakozik, tehát min
den esetre meggondolandó, hogy 
képes-e a vevő ennyit befektetni. 
Szolgáljon kezdetben szabály gya
nánt, amidőn még a villamos hűtő
szekrény nálunk nem magától érte

tődő része a konyhaberendezésnek, 
hogy kisebb és olcsóbb megoldá
sok előnyben részesitendők.

3. Milyen íizetési módozatok lehet
ségesek?

Ma, midőn a részletfizetés na
gyobb befektetést igénylő tárgyak
nál szinte természetes dolog, maga 
a berendezési ár a késői)!) esedékes 
részletekkel szemben csekélyebb je
lentőségű.
4. Melyik rendszert óhajtja ön vá

lasztani?
Miután a vevő műszaki téren va

lószínűleg járatlan, e tekintetben 
nagyrészt az Ön szaktanácsára fog
ja magát bízni és igy rendkívül fon
tos az Ön saját szempontjából is, 
hogy körzete körülményeinek leg
megfelelőbb rendszert válassza. 
Ezért szükségesnek tartom, hogy rö
viden vázoljam, hogy ma milyen 
rendszerek közt lehet választani.

Két rendszer van forgalomban: a 
kompressziós és az abszorbeiós 
rendszer. Mindkét rendszer közös 
előnye a természetes jéghütéssel 
szemben, hogy az elektromos hűtő
szekrény ugyanazon teljesítményre 
sokkal kisebb, mint a természetes 
jéggel töltendő jégszekrényé és sok
kal modernebb, a mai bútorzathoz 
jobban hozzáillő kivitelben készül
nek. A félnek könnyen bebizonyít
ható, hogy a mai jégárak mellett 
az elektromos hűtés, midőn c célra 
az áramszolgáltató vállalatok ked
vezményes tarifát nyújtanak, sokkal 
olcsóbb, mint amaz. A villamos hű
tésnél elesik az emeletekre való jég- 
hordás és ez a természetes jéggel 
szemben a nap minden szakában 
egyenletes hőmérsékletű és száraz 
hideget állít elő. A villamos hű
tőszekrény hőszigetelése is olyan, 
hogy a jégszekrénny el szemben sok
kal jobban tartja a hideget. Üzemük 
bőszabályozó automaták alkalmazá
sa által teljesen automatikus, me
lyek egy bizonyos beállított maxi
mális hőmérsékletnél a készüléket 
átkapcsolják, illetőleg a minimum
nál bekapcsolják úgy, hogy azok 
semmi felügyeletet nem igényelnek.

Tájékozásul felemlítem, hogy a 
háztartási és kisipari hűtőszekrények 
leggyakoribb hütőanyaga chlor- 
methvl, kéndioxid, szénsav, vagy 
újabban az amerikai fluorsavas 
chlorvegy ölet, freon.

A kompressziós hűtőszekrény.
Ilyent különböző űrtartalommal
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ö l iS&eééemí tuÁcvjdosi vÁdojOme.
háztartási és kisipari célra több vál
lalat készít Nagyobb berendezések
nél e rendszer ma majdnem kizáró
lagos, mivel egy -egész sereg előnye 
van: a motor és a kompresszor 
folytonos üzeme lehetővé teszi vi
szonylag kevesebb hütőanyag hasz
nálatát, miáltal a gépi berendezés 
aránylag kis térben elhelyezhető. Az 
áramfogyasztása rendkívül kedvező. 
Pl. a Henneíeld-féle 140 literes 
kompresszoros hűtőszekrény áram
felvétele oly csekély, hogy a napi 
átlagos áramfogyasztása csak 0.9 
kw. A kompresszor egy bizonyos, 
előre beállított hőmérséklet eléré
sekor indul meg és a kivánt hőmér
séklet elérése után automatikusan 
kikapcsolódik. így a gép csak a 
szükség esetén jár és innen van az, 
hogy a napi áramfogyasztása csak 
cca. 0.9 kw., ami a kedvezményes 
budapesti tarifával 10 fillér költsé
get jelent.

Periodikus abszorbeiós hűtőszek
rények.

Ezek motor és kompresszor nél
kül dolgoznak és naponta három
szor kell körülbelül másfél órán 
keresztül elektromosan fűteni, mire 
mindegyik fűtés után 6 '/j óra hűtési 
periódus következik. Egy beépített 
elpárologtató gondoskodik ez idő 
alatt a hűtés megfelelő kiegyenlí
tés érői, ugv hogy a hőmérséklet
ingadozások rendszerint kicsik A 
viszonylag magasabb áramfogyasz
tás a kompressziós rendszerrel szem- 
íven azáltal egyenlítődik ki, hogy két 
fűtési periódus éjjelre esik, mely 
időszakra a legtöbb áramszolgáltató 
vállalat ily célra olcsóbb áramot ad. 
ezek felszereléséhez tehát egy két
tarifás, vagy kapcsolóóra is szük
séges. Helyszükségletük a kompresz- 
sziós hűtőszekrénnyel szemben va
lamivel nagyobb, mivel több hütő
anyag szükséges a 6 ',.. óra' hűtési 
jteriódusra. A szerkezetük rendkí
vül egyszerű és teljesen zárt.

Állandó üzemű abszorbeiós hűtő
szekrények.

Ezek hasonlóak az előbbiekhez 
minden mozgó alkatrész nélkül és 
mint a nevükből is látható, a hűtés 
állandó, miáltal kevesebb hütőanyag 
is elegendő és igy az egész szekrény- 
kisebb és könnyebb leltet. Ma már 
olyan kis hűtőszekrényt is készíte
nek, mely a falra erősíthető és igy 
a mai kisebb területű konyhákban 
semmi hasznos helyet nem foglal 
el. Áramfogyasztása nagyobb, mint 
a kompresszoros hűtőberendezéseké.

(Folyt, köv.)

Nemcsak a mi szakmánk átka, 
de talán a legjobban nálunk van 
kifejlődve az utánzás, a szolgai 
másolás.

Mindig csak azt halljuk: nem 
érdemes valami ú ja t . . .  újat kon
strukcióban, vagy alakban kihozni, 
-mén a versenytársait azonnal Ict- 
utánozzák. A leutánzás még a ki
sebb ba] lenne, de súlyossá teszi a 
h-elyzetcf az, hogy az utánzó, aki-< 
nek nem voltak előmunkálati költ
ségei, az árut lényegesen -olcsób
ban adhatja és adja is. így, aki 
dolgozik, aki a szakmát előbbre 
akarja vinni és sikerül is eredmé
nyeket elérnie, az mindig rosszab
bul jár.

Mióta a tisztességtelen verseny
ről szóló törvény érvényben van, 
a helyzet valamivel javult. Finnek 
a törvénynek, illetőleg ezen tör
vény végrehajtásának azonban -az 
a hibája, hogy a‘z utánzás megálla- 
pitásájt nem szakemberek, hanem, 
jogászok végzik, akik néha után
zást találnak ott, ahol nincs és 
nem látják meg az utánzást ott, 
ahol az tényleg fennáll. A bíró 
laikus lévén, a laikus szemüvegón! 
keresztül Ítél. Igaz ugyan, hogy; 
technikai utánzások ügyében a bíró 
vagy saját megnyugtatására, vagy 
a felek kívánságára szakértőt szo
kott kirendelni, de ez a szakértő 
igen gyakran elméleti ember, aki 
a gyakorlati megoldásokat, a szo
kásokat nem mindig ismeri eléggé 
ahhoz, hogy az ilyen ügyekben a 
szakma teljes megnyugvását szol
gáló véleményt adhasson.

lís ha a szakértő véleménye a 
szakmai véleménnyel egyező is, ak
kor is a laikus bíró Ítél, aki ha 
lelkiismerete úgy kiváltja nem 
fogadja el a szakértő véleményéit 
mérvadónak.

Az utánzás vétségének megálla
pítását szakbiróságra kellene hízni, 
olyan szakbiróságra, melynek leg
feljebb az elnöke lehet jogász, aki 
a biróság tagjait a jogi szemszög

ből is felvilágosítja. Sajnos, ezt a 
rendszert nem lehet megvalósítani, 
mivel az egész parlamenti többség 
a világot, a jogász szemüvegén ke
resztül nézi.

A fémmüv-esek ipart-estü;letánek 
csillárkészitő szakosztálya most egy 
olyan előterjesztést tárgyal, mely 
ennek a kérdésnek közelitő és jól 
használható megoldását akarja va
lóra váltani.

A javaslat szerint minden csil
lárkészitő, aki egy uj modellt dol
gozott ki, a rajznak fénymásolatát, 
vagy a kész áru fényképmásolatátl 
bemutatja az ipartestül-eten, ahol 
azt ópj>en úgy, minit a  kamarai 
mint,a védelemnél lajstromozzák,
a másolatot az ipartestületi jegyző 
és elnök aláírásával és az íjiartes- 
tiilöt jrecsétjével ellátják. Ezáltal a 
módszer által a szellemi tulajdon 
megállapit'á.st nyert. A javaslat 
még arra is gondol, és ezt 
a magunk részéről ugyan hely
telennek tartjuk hogy azt, aki
külföldi mintát utánoz, még az is 
ugyanilyen védelemben részesül
jön. A javaslat azt kívánja, hogy 
ha valaki külföldön készült árut 
akar leutánozni, valószínűleg az 
előállító cég engedélye nélkül — 
ugyanabban a védelemben része
süljön, mint a ténylegesen eredeti 
minta. Ha véletlenül egy időben 
két iparos akarja ugyanazt a kül
földi mintát kopirozni, akkor, ha 
a bejegyzés között nem telt el 
több, mint nyolc nap, akkor mind
két cég védelemben részesül. Ha a 
két bejegyzés között több, mint 
nyolc nap telt el, a  később bejegy
zett minta nem nyer védelmet.

A javaslat a védelmet helyesen 
úgy kéjizeli el, hogy az utánzó az 
esetleges eladásai után a  bruttó ár 
30o/o-át tartozik a jogos szellemi 
tulajdonosnak kifizetni és ezen kí
vül birságban részesül.

A javaslatot D e m c n y  i Osz
kár, a Meteor rt. igazgatója nyúj
totta be.

Gyártja: Tudor Accumuiatorgyar rí.
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Mit m o n d  a statiszták a ?  Irta : B iró  Károly
I I . s a i  k ö z ö tt fo g l.ilkozás;uk sz e r in t h o - g v á v á , b o g v az e g v e s  fo g la l ! :ozási

E ls ő  k ö z iem én  v ü n kben az  t vizs1- g v a n  o sz la n a k m e g az el.őfiz e tő k . á g a k o n  b elü l m ik en készü lék 'tip u -
gá l t uk,  h o g y  M a g v a ro rsz á g  la k ó - M ost azt less zü'k v iz sg á la t tá r - so k  vannak baszniál a tb a n .

1935. december 31- iki állapot

Keresők Előfzetök Detektorosok i 2 3 4 5
Foglalkozás száma %-ban száma °/o-ban c s ö v e s  v e v ő k é s z ü l é k e k  s z á m a

Ő sterm elés............. ...............  .. 2,031.415 19.074 0.9 7.982 41.9 839 3.578 4.644 1.344 687
Bányászat, kohászat ................ 35.182 13.597 10.2 044 17.9 329 973 1.205 307 139
ipar ....................................... ......... 886.071) 71.638 8.8 18.008 25.2 2.627 26.677 17.347 4.393 2.526
Kereskedelem, Hitel ................ 226.083 53.690 23.8 8.758 16.3 2.437 20.818 14.986 4.164 2.527
K özlekedés.................................... 113.289 25.837 22.8 6.012 23.3 860 10.298 6.437 1.565 665
Köztisztv. szab. fogl.................... 195.812 80.882 41.3 12.991 16.1 2.596 29.661 25.626 6.808 3 200
Véderő ___________  _______ 41.022 11.619 18.3 1.106 9.5 296 4 099 4.407 1.114 597
N apszám os..................... . .......... 61.046 10.731 1/.6 6.084 56.7 542 2.160 1.158 223 114
Nyugdíjas, tőkés ....................... 169.490 44.882 2 '.5 9.815 21.9 1.945 15.934 12.401 3.311 1.476
Egyéb fogl. és intézetek .......... 30.957 7.115 23.0 1.615 10.571 8.366 2.092 1.108

Összesen .......... 3,822.255 352.907 9.2 78.575 22.3 14.086 125.219 96.577 25.321 13.129

Az üzemben lévő készülékek két 
csoportra oszlanak: kristálydetek
toros és csöves készülékekre. A 
kristálydetektoros készülékeknél 
nincs semmiféle üzemköltség, vagy 
egészen elenyésző. így a rádiózás 
költségeit ebben a készülékkategó
riában maximálisan havi 3 pern 
göre tehetjük. Ezzel szemben a 
csöves készülékeknél az üzemkölt
ség tetemesen nagyobb. Hálózati 
készülékeknél csak az olcsóbb há
lózati áram fizetendő, mig telepes 
készülékeknél az akkumulátortöl
tés és az anódtelep időnkénti költ
ségéi jönnek számításba. Ezenkí
vül a csövek elhasználódása.

Jó átgondolással egy csöves ké
szülék havi átlagos költségeit az 
előfizetési díjjal együtt, de a ké
szülék amortizációja nélkül 10 
pengőre tehetjük.

A rádió nagy népszerűségét jel
lemzi, hogy az óriási többség, ná
lunk a rádióelőfizetőknek több, 
maiit a 1 |-e, havi 3 pengő helyett 
hajlandó Ki pengőt kiadni, hogy 
a fejhallgató kényelmetlenségeit 
elkerülje. Mégis a legszegényebb 
népességkatcgória, az őstermelés 
fli.'-l",, és a napszámosok (56.7 
"o) megmaradt a detektoros ké
szülék mellett. Feltűnő az ősterme
lés körében, amely foglalkozási 
ágban a kereső népességnek csak 
o.yp'o-a rádióelőfizető, mégis több, 
mint a fele csöves készüléket hasz
nál. Ennek okát abban látjuk, 
hogy az őstermelés foglalkozási 
ágba sorolják a földbirtokost, az 
intéző és általában a gazdasági 
tiszteket, akik az őstermelési fog
lalkozású rádióelőfizetőknek igen 
nagy hányadát teszik. Az 1934. 
évi május 1 -t összeírás adatai sze
rint minden 100 őstermelő rádió
előfizető közül ö3.ö önálló, 23.7 
tisztviselő és 12.8 alkalmazott. A

napszámosok között természetsze
rűleg mind alkalmazott. Ha az ős
termelésben törpebirtokosokat és 
földbirtok nélküli gazdasági mun
kásokat számolnánk össze, akkor 
ebben a körben alig találnánk csö
ves készüléket. Feltűnő az is. hogy 
a napszámos foglalkozásánál a  
havi tiz [rengő üzemköltséget je 
lentő lámpás készülék mennyire el

van terjedve.
Feltűnően kicsiny a detektoros 

készülékek száma a véderőnél i9.ö 
°,b), a többi foglalkozási ágaknál 
(lb  -25<>b) nincs lényeges eltérés.

A készüléktípusok szerinti kimu
tatás is azt mutatja, hogy a legel
hanyagoltabb terület az ősterme
lés és legjobban ellátóit a köztiszt
viselők és szabadfoglalkozásúak

A bem utatások  b ejelen tése
pengő bir-Nem győzzük a kartársakat elég

gé figyelmeztetni arra, hogy a be
mutatások bejelentési kötelezettsé
gének tegyenek eleget. A bejelenté
sek céljait szolgáló lapok szerencsés 
alakja következtében csak másod
percekre rugó munkát ad és a por- 
tómentes lap ára 2 fillér, ami a rá
diókészülék eladásával kapcsolatban 
nem számit. Ezen kivtil a bejelentő 
lap második része a bemutatáson 
lévő készülékek kartotékául is fel
használható.

Be kell jelenteni a vevő lakása 
szerint illetékes postahivatalnak a 
bemutatást akkor, ha az érdeklődő 
nem rádiéelőfizetö.

A kartársak között számosán van
nak olyanok, akik kivétel nélkül 
minden bemutatást bejelentenek, 
nehogy egy olyan kimaradjon a sor
ból, aki nem rádióelőfizető. Ezek a 
kartársak nem akarják a vevőtől 
megkérdezni, hogy rádiáelőfizelő-c. 
Minden esetre bejelentik. Ezekkel 
nem eshetik meg az a kellemetlen 
eset, ami a közelmúltban egyik vi
déki kereskedővel történt: Kivisz- 
nck az érdeklődőhöz egy rádióké
szüléket, a lakáson látnak cgv rá
diót. amiből azt következtetik, liogv 
tíz illető rádióelőfizető, nem jelentik 
be a bemutatást a postának fel
jelentés, elkobzás, büntetés, ,\ rend- 
őrbiró tekintettel a kereskedő jó

hiszeműségére csak i. 
ságot rótt ki

Hogy a kartársak tisztában legye
nek kötelességükkel ismét felhívjuk 
figyelmüket a bejelentés céljára. 
Az eredeti cél az volt, hogy a beje
lentés tényével a bemutatáson lévő 
készülékeket az elkobzás veszélyé
től megóvjuk Ma a helyzet meg
változott, mióta a legújabb minisz
teri rendelkezés szerint már a szal- 
litójcgy is megvédi a készüléket az 
elkobzástól, de nem védi meg a ke
reskedőt a birságtól A posta fel
fogása szerint ugyanis, amiért 14 
napig ílijfizetes nélkül engedi meg a 
kereskedőnek, liogv készülékét a 
venni szándékozóval kipréibáltathas- 
sa, a kereskedő hálálja meg azzal, 
hogy a posta figyelmét felhívja arra, 
aki rádiót vásárolt.

Martovox Ferrocartvasmagos tekercs, a modern rádiókészülék tökéletes alkatrésze!
Minden tekercshez 
kapcsolási rajz

M Á R T O N  P Á L IIV., Kossuth Lajos t
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ö i v t f f j t á á t o k
L s„ rend lesz . . .  Az árbetartások 

ellenőrzésében eltöltött egv havi ta
pasztalat mondatja ezt velünk. Le
ltet rendet teremteni. El lehet érni 
az elérhetetlent. Csak nehéz, sok 
munkába kerül.

Egy hónapja ellenőrizzük a fo
gyasztási árakat és azt tapasztaltuk, 
hogy a figyelmeztetések nem voltak 
hiábavalók. Azoknak a kartársak
nak, akik eddig nem tartották fon
tosnak a gyári eladási feltételek 
szigorú betartását, egy igen tekin
télyes része máris a legszigorúbban 
ragaszkodik a feltételekhez. Van 
egy kisebb rész, amely viszont az 
ellenőrzéssel nem törődik. Egy har
madik fajtája a kereskedőknek tisz
tám az ellenőrzésre van tekintettel és 
az árrontásokat sokkal óvatosabban 
csinálja, mint azelőtt.

Mindezen megállapítások ellené
re is nyugodtan állíthatjuk, hogy 
rendet lehet teremteni. Nem ioo°,'o- 
os rendet. . .  Csak relativ rendet, 
a mai állapotokhoz képest rendet. 
Csak azt reméljük elérhetni, hogy 
azok is, akik nem akarják az álra
kat betartani, akik elvből nem akar
ják, azok sem fogják mindenkinek, 
aki az uccáról ixsjön az üzletire, az 
árut olcsóbban adni az előirt árak
nál. Csak azt reméljük elérni egye
lőre, hogy csak azoknak adják áron 
alul, akiket ismernek, akikről biz
tosan tudhatják, hogy nem próba- 
vásárlás a szándékuk. Es már ez is 
nagy eredmény lesz. . .  Ha tényleg 
elériük.

Nyilvánosan akarunk itt beszá
molni eddigi tapasztalatainkról és 
egyben még egyszer arra kérni azo
kat a kartársakat, akik az árakat 
csak azért nem tartották be eddig, 
mert azt hitték, hogy a szomszéd 
sem tartja be: azokat akarjuk még 
egyszer felkérni arra, hogy tartsák 
be az árakat.

Tartsák be az utolsó betűig, mert 
nem lehet tovább tűrni, hogy a rá
diókereskedelem jogosan megkere
sett hasznából minden évben 5011 
ezer pengő elszivárogjon, t ttszázcziT 
pengő az az összeg, ami tiltott en
gedmények alakjában veszendőbe

■négy. t jtszázezer pengő a legmini
málisabb számítás szerint. Ötszáz
ezer pengő és ebben nincs benn az 
ügynöki jutalék, nincs benn az 
ügynöki jutaléknak még az a része 
sem, amit a kereskedő a megenge
detten felül nyújt. ( ttszázezer pengő 
tisztán a vevőnek adott engedmé
nyek összege.

Eddigi tapasztalataink szerint az 
egyik nagyforgalmu kereskedő, 
akinek árrontás szempontjából igen 
rossz Ilire van, három kísérletnél 
sem rontotta az árakat. Eddig egy 
kísérletet tettünk csaknem minden 
nagyobb forgalmú üzletben, két kí
sérletet két üzletben és hármat az 
említettben. Tapasztalatunk szerint, 
aki árat ront, az első szóra megteszi, 
nem kell alkudozni, egy szóra megy. 
Aki viszont nem rontja első szóra, 
az alku után sem teszi meg.

Eddig öt próbavásárlás járt si
kerrel. Hogy az árrontások mértéket 
bemutassuk, ismertetjük mind az öt 
esetet:

i. Egy Orion 22 havi 10.— pen
gős bérlete, a bérlet diját vétel ese
ten a vételárba beszámítják. Az ügy 
tárgyalása f. hó 29-én.

2 Egy Telefunken 437 kirakati 
kiírás szerint hat hétig használt 270 
pengő. Tárgyalás: f. hó 29-én.

3 . Egy Standard Princ 150.— 
pengő kp. Tárgyalás még nincs ki
tűzve.

4 Egy Olympia W 150.— pengő
kp. Tárgyalás még nincs kitűzve.

5. Egy Olympia W tizenkéthavi 
részletre, hat havi árban antenna
szerelés. Tárgyalás illeg nincs ki
tűzve.

A próbavásárlások tovább foly
nak és első sorban azoknál, akik
nél sikerrel járt. Eddig heten csinál
ják a próbavásárlásokat, tárgyalá
sok folynak ezen kívül még néhány 
erre vállalkozóval, akik között van
nak nők és férfiak, jól és kevésbé 
jól öltözöttek. Utasítás szerint, akit 
egyszer árrontáson fogtak, ahhoz 
mindaddig, inig két-három kísérlet 
hiábavaló volt. hetenként egyszer 
vásárlás céljából sorban megjelen
nek.

Számos helyről hallottuk azt a 
kifogást, hogy nem tavasszal kellett

V A A ° /  >
1 U U  /o;

megelégedett vevőket szerez az irányitó- 
hatásmentes tetőkeret a n t e n n á v a l .  

I Detektorostól világvevö superig jó vétel.

SIEMENS—TELEFUNKEN
k ö z p o n t i  a n t e n n a  b e r e n d e z é s e k

KEMÉNY É S M A RJA I
B u d a p e s t .  1) 1 . .  P o d m a n l c z k y - u .  64 . T e l .  4 -2 9 4 -3 1

S z ik s z ,M a x w e l l , t e le p e s  k é s z ü lé k e k b e n  s p e c i a l i s t á k

volna az árakat ellenőrizni. Ez tény. 
A tavaszi kísérletek csak az őszi 
idényre való tapasztalatszerzést és 
azt célozzák, hogy addig mindenki, 
akinek szüksége van rá, a saját bő
rén tapasztalja azt, hogy mik az ár
rontásnak a következményei.

Kalkuláljon!
megelégedett ueuo, tobd haszon

anódtelep, zseblámpa- 
elem, zseblámpahüvely 
és zseblámpaizzó.

Oroszlán- és Dura-elemek
igen olcsó árban.

HIRSCHL és Tsa gamaneiemgyár
III .szenem Bertalan u.11 . Telelőn: 12-26-34.

EPÖSÍIÖH
10-tdl 500 wattig

speciális kivitelben, 
strandfürdők, kávé
házak, vendéglők,  
egyesületek stb. ré-

Készítés 
Javítás 

modernizálás 
Teijesítménynoueies 

legolcsóbban garanciával.
Kérjen árajánlatot 1

R Erzsébet Körút 36 
Á DIÚLADO RATO R IUm

A főkapitány! rendelet 
értelmében sziréna helyett

órákat
ajánljon.

Készit, álalakit. Javít.

SCHVARCZ TESTVÉREK
szakórás mesterek

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

LÁ N G  TIBO R  ú j  c í m e ;  
Rákóczi úl 9.
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H ozzászólás -  a „Hozzászólás**"hoz
A legrégibb magyar rádiószak

lap. a Rádió Újság, már harmadik 
heh Hozzászólás címen foglalko
zik a rádió problémáival. Műsor- 
kérdésekkel és műszaki kérdésekkel. 
A müsorkérdésekkel mi nem fog
lalkozunk. Nem foglalkozunk azért, 
mert nem érezzük magunkat hivat
va. mint érdekképviseleti lap, olyan 
kérdésekkel foglalkozni, amelyek 
megítélése nem objektív, hanem 
mindig az ítélkező egyéniségétől, 
sőt nemcsak egyéniségétől, hanem 
hangulatától is függ. El tudjuk kép
zelni azt az esetet, hogy e lap
ban, méh a szakmát képviseli a 
nyilvánosság előtt kritika tárgyává 
tegyük azt, amivel a mi helyünkben 
más talán legnagyobb mértékben 
meg lenne elégedve.

Foglalkozni akarunk azonban a 
műszaki kérdésekkel, amelyeket 
meg lehet vitatni és melyeknél 
igazságunkat be is lehet bizonyí
tani A műszaki kérdések között is 
csak azokhoz szólunk hozzá, me
lyeknek eldőlte az ipart és keres
kedelmet érinti.

A Hozzászólás két ötletet vet fel. 
Most csak az egyikkel foglalkozunk. 
Ez. hogy Nyíregyháza 267 111-es és 
Budapest II. 834 rn-es hullámhosz- 
szát cseréljék fel. Vagyis Budapest
II. dolgozzék 267 m-en és Nyír
egyháza 834-én. Eltekintve attól, 
'hogy e cserének technikai akadályai 
vannak. A 267 m., ha jól tudjuk 
egy angol állomás hullámhossza, 
amelyet nem szabad nagyobb ener
giával kisugározni. De ettől függet
lenül is a hozzászólónak nincs igaza. 
Budapest II. hullámhossza, dicséret 
érte a posta műszaki urainak, a leg
szerencsésebben van megválasztva.

De nézzük csak sorra mivel in
dokolja a Hozzászóló a csere szük
ségességét:

Azt állítja, hogy a magyar rádió
előfizetőknek nem több, mint a ne
gyedrésze rendelkezik olyan készü
lékkel, mely a 834-es Bp. Il-t venni 
tudja. A cikkíró ur ebben nagyon 
téved. Ugyanis a hivatalos adatok 
szerint a rádióelőfizetők száma 1934 
május 3 1 -én 336.046 volt és az 
ugyanazon évi május 1 -i összeírás 
szerint az összeirott készülékeknek

25.31'n-a volt hosszuhullámu vételre 
berendezve. Igaz ugyan, hogy a két 
adat között egy havi különbség van, 
de mivel májusban a rádióelőfize
tők száma már rendszerint csök
kenni szokott, nem követünk el 
nagy hibát, ha május t-én az előfi- 
tők számát kereken 338 ezerre tesz- 
szük. Ezek közül tehát 75.374 (25.3 
'•<■) volt 600 -2000 m. közötti hul
lámsáv vételére berendezve a sta
tisztika szerint. Ez a szám azonban 
mélyen alatta volt az akkori való 
helyzetnek. Ennek oka a kérdés 
nem megfelelő fogalmazása volt. Ha 
azt kérdezték volna: Iudja-e ven
ni Bp. 11-t, akkor lényegesen na
gyobb számot kaptunk volna. 
Ugyanis számos késziilékátalakitás 
történt abban az időben oly módon, 
hogy nem a hosszú hullámok véte
lére alakították át a készüléket, ha
nem csupán Bp. II. vételére.

De vegyük a rosszabb esetet, 
hogy az előfizetőknek tényleg csak 
25.30/0-a. tehát már akkor is több. 
mint a negyede vette Bp. Il-t ( 1934.
V. i-én). Azóta a statisztikai adatok 
szerint 1934 35-ben eladtak 26.000 
gyári készüléket, 1935 36-ban 24.000 
darabot, 1936.37-ben 30.000-t, ösz- 
szesen S0.000 olyan gyári készülé
ket, mely kivétel nélkül veszi Bp. 
Il-t. Ezen kívül évente készül labo
ratóriumi és amatőrkészülék kb. 
8.oco, három év alatt tehát 24.000. 
amelyek kivétel nélkül veszik Bp. 
Il-t. hiszen olyan tekercsek már nem 
is készülnek, amelyek Bp. Il-t nem 
veszik. így tehát:

1934. május i-én 75.000 
azóta épült gyári 80.000 
azóta épült amatőr 24.000 

179.000
olyan gép van üzemben, mely Bu
dapest II. v ételére be van rendezve, 
ha ehhez még hozzászámítjuk becs
lés szerint az időközi készülékátala- 
kitásokat, melyek minimálisan 20 
ezerre tehetők, igy kereken 200.000 
rádiókészülékkel lehet Bp. Il-t ven
ni. Tehát a rádióhallgatóknak ma 
is több, mint a fele képes Bp. li-t 
hallgatni. Ha hozzátesszük még, 
hogy a rádióelőfizelők száma éven
ként (az utolsó három évet tekint
ve) 12 .000-rel szaporodik és az el

adott rádiókészülékek száma (az 
amatőrépitésekkel együtt) kereken 
55.000, ez azt jelenti, hogy évente 
legkevesebb 10.000-rel fogy azok 
száma, akik Bp. Il-t nem tudják 
venni. Azért veszünk csak ily keve
set, mert erős túlzásból azt is szá
mításba vesszük, hogy a csereké
szülékek között olyanok is vannak, 
amelyek már eddig is vették Bp. 
ll_-t és ezek számát évente 10.000-re 
tesszük, az összes cserekészülékeket 
ilyeneknek tekintjük. A mai napig 
nem kalkuláltuk azt, hogy becserél
nek olyan készüléket, mely Bp. 
Il-t veszi, mert a becserélt készü
lékeket egyelőre nem semmisítik 
meg. (Eddig az évi szaporulat nem 
10.000 volt, hanem 40.000). így te
hát a legrosszabb esetben is 17 év 
alatt el fog tűnni azoknak a készü
lékeknek a száma, amelyek nem ve
szik Bp. 11-t.

Ha nem akarunk pesszimisták 
lenni, nyugodtan tehetjük ezeknek 
az elavult készülékeknek kihalá
séit 4 5 évre.

Azok a kifogások, melyeket a 
cikkíró tesz Budapest II. hullám
hossza ellen, évről-évre kevésbé áll
ják meg a helyüket. De ha most 
feltesszük, hogy a csere tényleg 
megtörténik, nézzük meg mik lesz
nek annak a következményei.

237 m-es hullámhossznak a fa- 
dingzónája 55 40 km-nél kezdő
dik. Ha tehát a csere megtörténik, 
akkor Bp. II. műsorát kitünően le
het majd venni Nyugateurópában, 
de Csonkamagyarországon csak alig 
egy ötödrészében. (A határokon új
ra jól vehető lenne ).

Ezzel szemben a 834 m-es hul
lámhosszat mintha csak Magyaror
szág testére szabták volna (ezért 
is választották jó előrelátásból). 
Ugyanis 834 m. fadingzónája 300 
knt-en, tehát az országhatáron, túl 
kezdődik, igy Bp. Il-t minden relé
állomás nélkül az egész országban 
jól lehet venni.

.Szükséges és elengedhetetlen 
azonban, hogy Bp. II. egész nap 
úgy dolgozzék, mint Bp. I., liogv a 
két műsor teljesen egyenrangú le
gyen, szükséges, hogy Bp. II. ener
giáját felemeljék ugyancsak 120 
kvv-ra De erről talán egy más al
kalommal B. K.

Követendő példa
A magyar kereskedők közül még 

mindig alig néháány rendeztet olvan 
kirakatokat, amelyeknek a közön
ségre való hatása tényleg a vásár
lásra animáló.

A jól elrendezett kirakatokban el
helyezett táblácskák hatá-a kétség- 
telenül kiváló, de csak akkor, ha 
annak szövege megfelelő. Az árjelző 
táblácskákon kívül a leggyakrabban 
ezeket az elcsépelt és visszataszító 
felírásokat látjuk:

Csak nálam vásárolhat a 
legolcsóbban.

Most vásároljon nálam, mert most 
olcsón adom.

Kevés kereskedő látja be, hogv 
az ilyen felírásoknak a közönség 
nem dűl be. Ilyen vásári fogásokkal 
a városi közönségre nem lehet hat
ni. Azzal, hogy a kirakatába kiirja 
valaki, liogv ő árusít a legolcsób
ban még nem fogja az uccán ha
ladókat vásárlásra csábítani.

A ió kirakat, és vele a jó kirakati 
felírások azok. amelyek a vevők 
szükségérzetét igyekeznek felébresz
teni, vagy ha az már meg van: erő
síteni. Nem hiszem, hogy az a ke
reskedő, aki elment néhány jól 
megrendezett idegen szakmabeli ke
reskedő kirakata előtt, ne tapasz
talta volna saját magán azt a hatást, 
liogv az első kirakat felébreszti az 
érdeklődést, a második már gondol
kodóvél tesz vájjon tudnám-e a lá
tott tárgyat használni. A harmadik
nál már úgy érzem, hogy tényleg 
jó lenne, a negyediknél már szük
ségem van, majd rájövök, hogy ed
dig is nehezen nélkülöztem, mig 
végre bemegyek egy üzletbe és 
megveszem.

Minden kirakat, amely a v vő- 
íren ilyen hatást akar kelteni jó el 
gondolásu kirakat De az a kirakat, 
amely rá parancsol a vevőre, hogy 
csak ebbe az üzletbe jöjjön be és 
csak itt vásároljon, nem éri el a 
kívánt hatást. Sok emberre etriasz- 
téilag hat, teliéit rossz kirakat.

Mindezek a gondolatok akkor ju
tottak eszünkbe, mikor a Meteor 
Csillárgyár és Villamossági rt. IV- 
réz-köruti kirakatait nézegettük Az 
ott elhelyezett kirakati felírások kö

zül néhányat kiragadunk:
Esőben, hóban, fagyban biztos vi

lágítás csak vízmentes falikarral.
Képzeljünk el egy járókelőt, aki

nek van a szabadban elhelyezett fa
likara és nem vízmentes. Tudjuk, 
hogy mennyi baja van vele. Ha 
néhányszor a szeme elé- teszik ezt 
a felírást, egész biztosan felébred 
benne az ellenállhatatlan vágy ilyen 
v ízmentes falikar iránt és akkor már 
elértük a hatást.

Modern világítótestek . . .
Több fényt,
Jobb látást.

Ezt a felírást jobban is meg le
hetett volna szerkeszteni, talán igy: 

Több fény . . .
Jobb látás...
Modern világító testek.

A jobblátás iránti vágyat ébreszti 
fel. Nem az árut kínálja ez a fel
írás, hanem felhívja a figyelmet ar
ra, hogy több fényre van szüksé
gem a ió látáshoz és tanácsot ad 
arra nézve, hogyan lehet ezt a szük
ségletet kielégíteni. Nem azt mond
ja. hogy nálam vedd meg te ol
vasó. Nem, ő érdektelen tanácsot 
ad, vedd meg akárhol, néi'am v ag y  
másutt, az mindegy, de neked szük
séged van modern világitó testekre. 
Igy sokkal bizalmat gerjesztőbb. A 
vevőjelölt, ha már a szükségérzetet 
sikerült benne felébreszteni, termé
szetesen abba az üzletbe fog be
menni, ahol tudja, hogy kaphat mo
dern világítótesteket.

1 Jgyanez a gondolat egy másik ki
rakati táblán:

Jó világítás. . .
Több munka. . .
Célszerű lámpákkal.

Ez a ravasz kirakati tábla a mun
kaadókra akar hatni. Ravasz, mert 
a szövegéből nem tűnik ki, lélek
tani hatása első sorban a munka
adóra van.
Nem fáj a feje a villanyvasalóval
arra a háziasszonyra akar hatni, aki 
maga vasal. És el fogja érni a ha
tást. Valahányszor fájni fog annak 
a háziasszonynak a feje a vasalás
nál, mindig eszébe fog jutni, hogy 
jé> lenne egy villanyvasaló, azzal 
nem fáj az ember feje.

Kitűnő hatású:
Helyes világítás őrzi a szemét.
Még csak nem is kínál árut, csak 

arra figyelmeztet, hogy vigyázz a 
szemedre. Hogyan kell vigyázni a 
szemre, milyen az a helyes világítás, 
arra vonatkozólag nem ad felvilá
gosítást. Nem hívja be az érdeklő
dőt az üzletbe. Az »hivás nélküi is 
befáradj és tanácsot fog kérni . . . 
és árut fog kapni.

Már áru propaganda a következő 
felírás:
Gourmandoknak Meteor kávéfőző.

De jó árupropaganda. Nem tesz 
semmi célzást arra, hogy jobb, mint 
a másiké, csak azt mondja, hogy 
a legkényesebb gourmand-ok is 
meg lesznek vele elégedve. Hát még 
az, aki nem is olyan nagyon kényes.

A kártyajátékos babonás. Ezzel 
akar hatni:

Biztos a parti Meteor bridge- 
lámpánál.

Meteor kirakataiból csak a leg
jellegzetesebb feliratokat ragadtuk 
ki, azért, hogy azok a kartársak is 
gondolkodóba essenek, akik eddig 
a vásári kirakatok hívei voltak 

Kötelességünknek tartjuk meg
említeni, hogy az ismertetett táb
láikat Deményi Ernő cégvezető kez
deményezte és ő maga szövegezte is 
meg.

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh.

Csillárt
Meteornál

K ö zp o n t  ’ P o d m a n ic z k y  u .  22.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

E R Ő S Á R A M  R A D Ó É S R A O Ó

Tegyen Kísérletet
adjon fel egy megrendelést 

í r á s b a n
vili. Baross ucca 127

vagy telefonon

1 3 -60 -09
utána mindig nálunk fog 

v á s á r o l n i .

RADÓÉSRADÓ
GYENGEÁRAM RADÓ ÉS RADÓ

e n d b l v ü l  a l a c s o n y a r b a n
M E G B ÍZ H A T Ó , m a r k á s  r á d i ó  a l k a t  r é s z e

NOPPÍS gyártmányok Kratochwill Albert mérnök és Társa
< ÍZ Z Ó L Á M P Á K , RÁDIÓCSÖVEK. VERSENYKÉPES Á R A K

Budapest, V., Váci út 4. Telefon 11-70 35 IlOPPÍS gyártmányok
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N y Á K Í  iid L o t
Most már tizenkét éves tapaszta

latunk van. Tudjuk, hogy a rádió- 
üzlet tavasszal ellanyhul, a májusi 
költözködések alkalmával egy-két 
csere egyenáramról váltóra és vi
s z o n t , Azután három havi pihe
nés, míg az ui készülékek kijön
nek.

Miért nincs nyáron rádióüzlet? 
Kzelőtt ;  -6 évvel, mikor a rövid
hullámú vétel tökéletlen volt még, 
megértettük az. üzlet cllanyhulását. 
N váron a közép-, de különösen a 
hosszúhullám tele van zörejekkel, 
a vétel élvezhetetlen, úgy tudtuk. 
Ma azonban az adóállomások ener
giája olv nagy, hogy a közeli adók 
vételéhez csak kis erősítés szüksé
ges, igv a rádióvétel nyáron is csak
nem mindig (ha nincs közeli zi
vatar") kielégítő. A rövidhullám pe
riig mindig jó.

Ma tehát nem azért nincs nyá
ron rádióüzlet, mert nyáron nem 
rádióznak az emberek. Ma már nem
kell biztatni a nyáron jelentkező ve
vőt, hogy most ig e n ... de majd té
len nagyszerű lesz.

És mégis a nyári üzlet nem üzlet. 
Ennek másutt rejlik az oka.

Mi a ny ári üzlet leromlásának okát 
abban látjuk, hogy a nagyközönség 
várja az ősszel kijövő ui típusokat. 
Hiába mondjuk a vevőnek, hogy 
kár őszig várni, az uj szezon nem

porcelian világítok
naqy választékban!

Lovschy  H e n r i k
mérnök, Budapest, V., Sziget ucca 11

Próbálja ki
i i í  nSystem American"
U J  a n ó d t e l e p ü n k e t .  

Meg lesz elégedve!
Pála elemgyár r.l. u. Uáci út 66

hoz lényeges újítást. A vevő vár, 
hátha mégis jobban fognak tíz ui 
típusok tetszeni A rádió e so
rok trópi legalább is azt hiszi 
addig nem lesz nyáron komoly üz
let, amíg a gyárak egyöntetűen az 
összes ui típusokat egyszerre az ősz 
elején hozzák ki.

A inig kartel nem volt, Orion egy
két típusát ki merte hozni tavasszal 
és el is tudta adni. Ez a kísérlet is 
igazolja elgondolásunkat.

Mi kereskedők nem tudunk azon 
segíteni, hogy a gyárak hozzák ki 
uj konstrukciójukat akkor, amikor 
az elkészült. Ha ezt elérnénk, a rá- 
dióiizlet sokkal egyenletesebb lenne.

De mit csináljunk addig! A rezsi 
nyáron sem kisebb, megszokott, be
tanított, megbízható személyzetün
ket nem akarjuk elbocsátani. Min
den áron be kell hozni a rezsit, 
munkát kell személyzetünknek adni. 
De hogyan?

Ki kell keresni a rádió mellett 
azokat a cikkeket, amelyekkel nyá
ron is leltet üzletet kötni Ilyen el
hanyagolt üzletág a villámhárítók, 
helyesebben tulfeszültséglevezetők 
felszerelése. Nyáron mikor a zivata
rok gyakoriak, könnyebb ilyeneket 
eladni. Kis üzlet, de valami.

Ilyen nyári üzlet erösitö beren
dezések elhelyezése nyári vendég
lőkben, strandokon, szabadtéri 
sportpályákon stb.

Itt van egy jó szakmabeli üzlet 
a villamos hűtőberendezések eladá
sa és felszerelése. Kimondott nyáii 
üzlet. Csak iparvállalatok részére és 
a kimondottan jól szituált háztartá
sok részére adható cl. Nagyobb üsz- 
szegek forognak itt, mint a rádiónál. 
A legolcsóbb is 1000 pengő körül 
jár. Nem lehet naponta tizet eladni, 
de érdemes vele foglalkozni, mert 
hűtőberendezések eladásával együtt 
rendszerint szerelőmunka is van és 
nagy obb tételről lévén szó a kereset 
is ennek megfelelő.

Ha a szakmán belül üzletet nem 
tudunk csinálni, bővítsük üzletkö
rünket. l'jabban számos rádiókercs- 
kedő nváron petrolcumfözőkkcl fog
lalkozik. Ez kimondott nyári cikk 
és a négy éves tapasztalat (szakmai 
tapasztalatra gondolunk) igazolta, 
hogy a rádió és a petróleumfőző, 
melynek vevőközönsége egészen

más, a villamosságtól egészen távol 
esik, mégis mint üzletágak igen jól 
megférnek egymás mellett. A petro- 
leumfőző csak május-júniustól szep
temberig üzlet, akkor lehet tömege
sen eladni. Tehát cppen akkor,ami
kor rádióval nem tudunk üzletet 
kötni.

Vannak még más üzletágak is, 
mindenki válassza ki magának azt a 
n\ári cikket, amivel foglalkozni a 
saját egyéniségének legjobban felel 
meg, csak ne várjuk a he nem térő 
vevőt, menjünk eléje és kínáljuk azt 
az árut, amit hajlandó is megvásá
rolni.

P a n a s z o k
Állítólag egyes gyárak, mikor 

a kereskedő kérésére kimennek a 
félhez a meghibásodott rádióké
szüléket megjavítani, a legyengült 
csöveket is kicserélik és ezáltal a 
kereskedőnek károkat okoznak.

Állítólag ilyen esetek nemcsak a 
garanciális idő alatt, ■ nemcsak 
akkor fordulnak elő, mikor a gy á r 
a csövet gyári hibásnak találja és 
igy díjmentesen cseréli, ami nem 
lenne kifogásolható, hanem ak
kor is, amikor a garanciális idő 
eltelt és a szerviszórt a költségeit 
felszámítják.

Nem hisszük, hogy a gyár által 
kiküldött műszerésznek olyan uta
sítást adnának, hogy ne csak azt 
állapítsa meg, hogy csőhiba van, 
hanem ha a cső hibás, akkor 
számla ellenében cserélje ki. Hi
szen az egyes kis tételek adum 
nisztráriója egy nagy gyárnál töb
be kerül, mint egy-cgy cső, nem 
beszelve a haszonról, amit a gyár 
egy-egy cserélt csövön keres.

Egyes gyárak állítólag antenna- 
szerelést is vállalnak. Ilyen pana
szokat igen ritkán hallunk, igy 
vallószintileg Csak egészen kivéte
les esetekben történik meg, és 
csak akkor fordulhat elő, mikor 
a gyár szívességi szállítást eszkö
zöl.

Remélhetőleg a jövő szezonban 
a szívességi szállítások ha nem 
is szűnnek meg teljem mértékben - 
egészen csekély számú esetre fog
nak redukálódni, így talán több 
antennaszerelési panaszt sem fo
gunk hallani.

1936 6s 1935 évi márkás készülékek
váltóáramú, egyenáramú és univerzálisak

E s í s r s s a s  ? ■ * . * " "  * * * «  * « * ■ * " •

Hornvák Szilveszter P Telefon 14-42-03.



1937. április hó 11R Á D I Ó  É S  V I L L A M O S S Á G

Jo g i k érd ések  Közli: Pataki László d r. az RVE ügyésze

Tisztességtelen verseny
A kir. Kúria számol az idők ha

ladásával, a technika fejlődésével és 
a jogszabályokat igyekszik a forga
lom követelményeinek megfelelően 
átalakítani.

A zárórára vonatkozó törvényes 
rendelkezés tervszerű megszegése a 
tisztességtelen verseny t . szakaszába 
ütköző magatartás, mert üzleti rend
szerét a törvényes általános verseny- 
tilalom kijátszására senki sem ala
píthatja. Aki a törvény eme álta
lános tilalmát megszegi, annak ma
gatartása úgy az üzleti tisztességgel, 
mint a jó erkölccsel ellentétben van. 
Ha mégis alperes két vagy legfel
jebb három alkalommal mindenkor 
csupán r i önborotvapengét szol
gáltatott ki záróra után, úgy a ki
szolgáltatott áru jelentéktelen árára 
és csekély számára figyelemmel a 
törvényes tilalom megszegésének 
iizieíi kihasználására irányuló terv
szerű magatartásnak adott esetben 
a bíróság az önborotva pengék ki
szolgáláséit nem tekintette Ugyan
ezen ügy indokolása kapcsán mond
ja még a legfőbb bíróság, a tör
vényi vagy szerződési kötelezettség 
megszegéséitől még nem követke
zik az, hogy ez, a magatartás egy
úttal a tisztességtelen versenyről szó
ló törvénybe is ütközik, mert önma
gában nem minden cselekmény tisz
tességtelen, vagy erkölcstelen, am t 
a törvény vagy a szerződés tilt, de 
az lehet a kisérőkörülmények foly
tán, ha a törvénv vagy szerződés 
megszegésének célja vagy eszköze 
az üzleti tisztesség vagy jóerkölcs 
követelményeivel nem egyeztethető 
össze. (5589/1936. kir. Kúria.)

A telepek szerelése
Úgy halljuk, az elektromos cent- 

rálék villanyszerelői jogosítványait 
az illetékes miniszter rövidesen ki 
fogja kézbesittetni. A jogosítványok, 
amint tudjuk, visszavonásig érvé
nyesek és ha a közérdeket kielégítő 
módon ellátni tudó szerelők telep
szenek le valamely községben, 
amelyre nézve a telep szerelési jo
gosítványt kapott, akkor a hatósá

goknak kötelessége a centrálék sze
relési jogosítványát visszavonni. 
Mindenki ügyeljen tehát, hogy a 
szerelési jogosítványokat kapzsian 
követelő telepek nehogy olyan 
helységekben is netán saját elő
embereikkel szereltethessenek, ahol a 
törvény értelmében arra nem lenne 
joguk. Úgy értesülünk, hogy mind
azon községekben, ahol két szerelő 
van állandóan letelepedve, a telepek 
villan) szerelési jogosítványt nem 
kapnak és azon kisebb helységekre 
vonatkozólag sem, ahol egy szerelő 
üz ipart.

Kzérl tartjuk lényegesnek a Tag
társak figyelmét a telepek szerelési 
jogosítványának ellenőrzésére fel
hívni, mert sokkal könnyebb a ba
jok és netáni hatósági tévedések or
voslása akkor, ha a sérelmes hely
zet még nem állandósult.

Motorokat üzemben tartó  
tagtársak figyelmébe

A motorokat és általában elemi 
erővel üzemben tartott gé(>eket a 
bírói gyakorlat u. n. veszélyes üze
meknek minősiti. A veszélyes üze
mek tulajdonosának felelősségét a 
balesetért a bíró gyakorlat eddig 
minden esetben megállapította, ki
véve, ha az eset előidézésében ki
zárólag a sérült egyén hibája vagy 
vis major, avagy harmadik személy 
hárithatatlan cselekménye szerepelt 
okozóként.

A Kúria ui határozata értelmében 
nem felel a balesetből származó kár
ért a veszélyes üzem tulajdonosa, 
ha a kárt előidéző esemény nem áll 
okozati összefüggésben azokkal a 
körülményekkel, amelyek az üze
met általában veszélyes üzemmé mi
nősítik. Ezen túl tehát a tipikus 
veszélyes üzem, a vasút állomásá
nak épületében a jegypénztár előtt 
történt tolongás miatti baleset nem 
fog kártérítés követelésére alapot 
szolgáltatni, vagy ugyanígy elfogják 
utasítani igényével azt a  balesetet 
szenvedettet, tiki a veszélyes üzenni 
gyár pince lejáratának üzemidőn kí
vüli használata közben szenved sé
rülést.

Az izzúlámpapiac helyzete
Köztudomású, hogy az Elix izzó

lámpagyár, a világkartellel való 
megállapodása következtében a 
Magyarországra irányuló exportját 
még az elmúlt év végén megszün
tette és a vezérképviseleti szerző
dése szerint a Back Testvérek cég
nek még járó izzólámpák gyártását 
az Orionra bízta

Back Testvérek cég az Orion ál
tal szállított izzólámpákat nem vette 
át, mire azok huszonnégyezer 
néliányszáz — f. hó 16-án árverésre 
kerültek.

Az árverést nagy szakmai érdek
lődés előzte meg, kb. hatvanan vet
tek részt az árverésen. Ott láttuk 
Belgráder Jenőt, Reich Miklóst, 
Weinstein Arnoldot, Back Jenőt, 
Polgár Ernőt, Gottlieb Andort stb

Az. árvereztető kijelentette, hogy 
az Orion által gyártott Elixlám- 
pákért a gyár semmiféle garanciát 
nem vállal.

A tételek wattfelvétel, feszültség 
és a bura kivitele szerint voltak 
szétválasztva.

Az árverés akiit olyan izgatott 
hangulat uralkodott, hogy az egyik 
árverező — Gottlieb Andor mi
kor inár senkisem licitált, önmagára 
kínált még száz pengőt.

Végeredményben az összes Iáin 
pák 40 fillér körüli árakon keltek 
el. 7500 drb-ot vásárolt Reich Mik- 
lós, 120 drb-t Weinstein Arnold, a 
többit Gottlieb Andor vette meg.

SHAKEPR00F
bebix onyiioiian
a legjobb csavarbiztosító alátét 
Magyarországon forgalomba hozza:

M A R O S I  PÁL
V., Zoltán u. 6. Tel. 11-47-72

Rádiű Technika
Minden rádiótechnikusnak, 
rádiókereskedönek nélkü
lözhetetlen. Tájékoztat 
a rádiótechnika mai állásá
ról, rámutat arra, hogy mit 
hoz a jövő.

LÁNG TIBO R  ú j  cím e: 
R á k ó c z i  út 9 .

K artársak figyelmébe!Amikor csendes a rádióüzlet, élénk a petroleuingáz- 
főző eladás! Kérjen árajánlatot aC A D T I 1 1 I Í Z I  védjegyű petroleumgáz- a 1 M  U J * i I  készülékek k.f.t. cégtől.

. . . Budapest, VI., Andrássy út 33- sz. Telefon 12-62-7 
Fortuna főz, sut, fut Nagy viszonteladói engedmény !
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A iisztcsségte!enversen\ törvén) ér
telmében ti/ olyan hirdetések is ki
fogásolhatók, amelyek .1 valóságnak 
megfelelő áriatokat tartalmaznak, 
de oda irányulnak, hogy a vásárló 
közönséget a hirdető üzlethelyiségé
be csábítsák.

Nem akarunk itt jogi fejtegeté
sekbe bocsátkozni, célravezetőbb
nek tartjuk, ha a közelmúltban meg
jelent, kifogásolható szakmai hirde
téseket ismertetjük:

Vettem 2600 csövet, 30— 70"n 
engedménnyel kiárusítom. A Ver
senytörvénybe ütközne még akkor 
is, ha tényleg pontosan 2Ö00 csövet 
vásárolt is a hirdető és a jelzett en
gedményt megadja. A Versenytör
vény kimondja, hogy hirdetésekben 
nem szabad az áru származására 
utalni, ha az nem a szokásos ke
reskedelmi utón került a kereskedő 
birtokába. Ha a törvény megenged
né az ilyen hirdetéseket, akkor a 
kereskedők mesterségesen készíte
nének elő ilyen látszólag alkalmi 
vásárki sokat és mindig annak a ke
reskedőnek lenne nagy forgalma, 
aki a legrafináltabb alkalmi árusí
tásokat hirdetné. Ez természetes kö
vetelménye a fogyasztó közönség 
hajlamainak, mely abban a hi- 
szemben él, hogy ilyen esetekben 
valameh közbenső közvetítő, vagy 
az előállító gyár, mely cikket elő
állította ráfizet erre az eladásra, vagy 
legalább is jogos hasznáról mond le 
az ő javára.

Rádió 30—40 1 engedménnyel!
Kifogásolható hirdetés. Ámbár a 
kezdő szavak után következő tété
telek tényleg a bruttó árnál 30— 
4O0(i-kal alacsonyabbak. A kezdő 
szavak azt mondják, általában, 
hogy 30 40" (i engedményt nyújt. 
Lehet olyan olvasó, aki ebből azt 
következteti, hogy minden rádióké
szülékre megkapja a hirdetett en
gedményt. A hirdetés akkor lenne 
korrekt, ha azt mondaná (feltéve, 
hogy a gyári szerződések ezt meg
engedik) K . . .  gyártmányú 
készülék 32 'Vo engedménnyel, L . . .  
gyártmányú készülék 28<'o enged- 
zénnyel stb.

Hirdetéseinkben tehát ne csak

arra ügyeljünk, hogy amit hirdetünk 
a valóságnak pontosan megfeleljen, 
(ha 2600 csövet hirdetünk, az ne 
legyen 2500), hanem arra is, hogy 
a hirdetett szövegből ne lehessen 
olyan következtetéseket levonni, 
amelyek nem felelnek meg a té 
nyéknek. Alkalmi vásárlást egyálta
lában nem, alkalmi eladást pedig 
csak hatósági engedéllyel szabad 
hirdetni.

Fényreklámén olcsóbb árammal

A vidéki városok esti képe, ide
genforgalmi szempontokból is elő
nyös változáson megy keresztül az 
egyre szaporodó fényreklámok foly
tán. A fényreklámok terjedése be
vételi többletet jelent a villamos 
áramszolgáltató vállalatoknak és 
épen ezért érdemes lenne ezzel a 
kérdéssel közelebbről foglalkozniok.

Az a kereskedő vagy üzlet- 
tulajdonos, aki fényreklámot akar 
szereltetni, a reklám elkészítésének 
és felszerelésének költségeiről azon
nal tiszta képet láthat. Más a helyzet 
azonban az üzemköltségek terén. 
Egy kis utánjárással az u. n. ható
sági „Engedelmi dij“ és a biztosítás 
összege megállapítható, de leg- 
kevésbbé lát tisztán a reklámtulaj- 
donos az áramfogyasztás költségei
nél. Hiába állapítja meg, hogy a 
reklám egy óra alatt mennyit fo
gyaszt, az egész évi fogyasztást nem 
kalkulálhatja ki, mert előre nem 
tudhatja, hogy az egyes hónapok
ban hány órától meddig égesse.

Ezt a kérdést kitünően oldotta 
meg pl a K alocsa i Villanytelep 
Vezetősége, amikor elhatározta, 
hogy a fényreklámot a közvilágítás
ra kapcsolja és azokhoz átalány
árban adja az áramot.

Ez a megoldás úgy a fogyasztók, 
mint a telepek részére teljesen ki
elégítő, mert a fogyasztó a költségek 
szempontjából nem fogja „sötétbe- 
ugrásnalU tekinteni a fényreklám 
szerelését, az áramszolgáltató válla
lat pedig állandó, fix bevétellel 
számolhat.

Minden esetre, az áramszolgál
tató vállalatoknak érdekük, hogy a

_,__... _ . . . .  Amrad konstrukciók 2+1, 3+1,
Mindenki tl39y Sikert CPt Cl, Oki 3+2,4+2,5+l mindenben az elsők!

AMRAD KIS VICT0RIÁ-< épített.
Az utolsó évek legjobban sikerült 2 + 1 -e s  kapcsolása. 
Könnyű szerelés, biztos, jó eredmény, mert hnllámváitó, 
tekercs, hullámcsapdák gyárilag egybeépítve, bekötve.

Alkatrészeit gyártja. HIDY ÉS TÁRSA, VI., Lehel ucca 14.

fogyasztást növeljék és ezért cél
szerű, ha a háztartási, ipari, de 
főleg a reklámvilágitási áramdíj
kedvezményeikről az érdekelteket 
minél gyakrabban értesítik. A 
Kalocsai Villanytelep fentemlitett 
intézkedése figyelemreméltó példája 
a korszerű áramszolgáltatási poli
tikának. P ■ L.

Az adózás enyhítésének reménye
Az adózás kulcsát még nem csök

kentik, erre még csak kilátás sincs, 
de a végrehajtásban van némi eny 
hülés. A pénzügyminiszter minden 
évben utasítást ad a pénzügyi ható
ságoknak, mielőtt azok a kereseti 
és jövedelmi adót kivetik.

Az idei 32.000 1937. sz. idevonat
kozó rendelet szerint: ha az adózó 
fél nem mondotta fel rögzített adó
ját, vagy nem kérte adóalapjának 
uj megállapítását, de adójának sú
lyos volta miatt panaszt emel és ezt 
valószínűsíti, vagy kereseti viszonyai 
tartósan megromlottak és erről az 
adóhivatal tudomást szerez - - tart
sák ezt nyilván és a következő év 
első napjaiban írásban figyelmeztes
sék arra, hogy szabályszerű adóbe
vallás kíséretében kérheti adóalap
jának újbóli megállapítását.

Ugyancsak figyelmezteti az adó
hivatalokat a vonatkozó pénzügymi
niszteri utasítás arra is, hogy a rög
zített adók újbóli megállapítását 
csak tikkor kezdeményezzék, ha er
re komoly okuk van. A forgalom 
20—30 1 o-kal való növekedése, vagy 
tekintettel a munkanélküliség leküz
désére irányuló akcióra, az a tény, 
hogy valamely üzem több személy
zetet alkalmaz, még nem ok az adó
alap emelésére.
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Uj postai kedvezmény
A Posta eddig nyomtatványpor' 

tóval csak oly küldeményeket szál
lított, melyeket valamilyen sokszo
rosító eljárás utján állítottak elő. 
Voltak kivételek is. Ilyenek pl. a 
nyomdatechnikai utón előállított 
meghívók, ahol is a megfelelő ro
vatokba a tárgysorozatot géppel, 
vagy tintával be volt szabad írni. 
Vagy ké|>es levelező-lapok, melyre 
öt üdvözlő szót lehet írni anélkül, 
hogy postai szempontból nyomtat
vány jellege megszűnnék.

A kereskedelem képviselőinek 
régi panasza volt, hogy a Posta 
nem szállított nyomtatványként 
olyan árjegyzékeket, melyekben a 
gazdasági helyzet változása foly
tán az árakat nem sokszorosító el
járással, tehát gép-, vagy kézírás
sal írták be, avagy árváltozás ese
tén a nyomott árakat kijavították.

A m. kir. kereskedelem- és köz
lekedésügyi miniszter 92.118 1937. 
IV. 4. szánni rendeletével megen
gedte, hogy a belföldi jióstafor- 
galombam nyomtatványként kezel
jenek olyan nyomtatványokat is, 
melyekben az c  célra üresen ha
gyott rovatokba számokat (arabs, 
vagy római számjegyeket nem 
sokszorosító eljárással írtak be.

Az idézett rendelet értelmében 
tehát ha az árváltozásokról szóló 
értesítésekbe, árjegyzékekbe az ér
tékeket gép|>el, vagy kézzel Írják 
be, a  posta akkor is nyomtatvány
ként kezeli.

J u b i l e u m
C s i l l a g  Jenő hosszú 35 esz

tendeje látogatja a piacot. Mindjén 
kartársunk jól ismeri, az ő finom, 
nyugodt, lebilincselő modorával 
igen hamar mcgkedveltette magáit. 
Mindenki szereti, mindenki szíve
sen látja és a  mai nehéz gazdasági 
helyzetben csak igen ritkán nem 
rendel nála. Csillag Jenő munkáját a 
Illan és Lukács r.-t. szolgálatában 
kezdte meg. Majd hosszú ideig mű
ködött a -Siemens--Scluickcrt-nél és 
az Elektermax r. t.-nél, most hosz- 
szil idő után, már egy éve, ismét 
a Siemens gyártmányok piacát 
igyekszik a lehetőséghez képest 
bővíteni.

Kívánjuk Csillag barátunknak, 
hogy munkáját a mainál is na
gyobb eredménnyel, az egész szak
ma támogatása mellett még hosszú 
ideig jó egészségben és mint éti
dig, korát megcáfoló fiatalos erő
vel folytathassa.

SIEMEIIS—PROTOS—RAPID
az olcsó, mindenki által megvásárolható

világmárkás porszívógép
Könnyen eladható, SIEMENS névvel nem nehéz az üzlet. 

F o g l a l k o z z é k  v e l e  Ö n  i s !

Gyártja:

Magyar Síemens-Schuckert Művek
Villamossági r. t. Budapest, VI., Teréz körút 36

Késziitékiőzsde
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.

Sternberg, Rákóczi-ut 60.Kadelburger Ernő, Lipót körút 5

Orion 344, 3-j—2 rkh garanciával
185.-

„ 222, 2-j-l rkh uj garanciával
85.—

„ zenegép 7243, u 4-f-2 Bosch 
motorral 265.—

Standard 3a, 3—(—1 egybeépített 
dinamikus hsz 60.—

Koncert rt., Váci utca 23.

Orion 7050, 5+1 kh 95 —
„ 7052, 5cs, eá, kh 100 —
„ 505, 5 + 1 , rkh 190-—
„ 7243 4 + 2  univerzális 190.—
„ 403 4 + 1  univerzális 225.—

Philips-Modernvevő 3cs. eá 45"— 
„ -Luxus, 4 + 1  60'—

Standard-Rex, 5 + 1  60'—
„ -Superrex, 8+1 kh 90'— 
„ -3x, 3 + 1 , kh, hszn 55'— 
„ -3xd, 3cs, eá,kh hszn 70 — 
„ -3a, 3 + 1 , hszn 35'— 
„ -Super35, 5+ 1  rkh 190 — 
„ -Super 33 5 + 1  110.—
„ -Super 34 4 j 1 110.—

Telefunken 40W, 4 + 1 , kh 45'—

Orion-7050, 5 + 1  kh 90 — 
-7052, 5cs, eá, kh 110'— 

Philips-Kiskombínáció, 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  45 —
Astra, 3 + 1 , csn 16 —
TRT-Gloria, 3 + 1  45 —
Sziksz, 2 + 1 , csn 12'—
Kis Óriás 3 + 1  40.—

Holstein Zsígmond, V. Bálvány u. 1
Orion 7224. u 65.—

„ 7226, u 70 —
„ 7038, 3+ 1  70 —

Philips-Modernvevő eá hszn 40.— 
Standardyne, 4 j-l hszn 60.— 
TRT Glória, eá Bp. II-vei 45.— 
Blaupunkt, 4 + 1  csn hszn 20 — 
Telefunken 4a gyári csomagolás 

telepes 30.—

A z  á r a k  c s a k  viszonteladók vészévé é r v é n y e s e k .
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fi Kereskedelemügyi miniszter 
szabályozta a szegedi ipari Uásárt

Bornemisza Géza kereskedelem
ügyi miniszter rendeletet intézett 
Szeged város polgármesteréhez és 
rendőrfőkapitányához, amelyben kö
zölte, hogy szabályozta a május 
26-án kezdődő és junius 6-ig tartó 
IÁ. Szegedi Ipari Vásárt. Közölte 
egyben azt is, hogy a vásár láto
gatói számára május 23 — junius 8 
közötti időre 50*1 t-os utazási ked
vezményt engedélyezett. A rendelet 
részletesen intézkedik a Szegedi 
Ipari Vásárról. Célját abban jelöli 
meg, hogy a magyar kézműves ipar 
háziipar, iparművészet és népmű
vészet termékeit megismertesse. 
Kifejezetten : a magyar ipar propa
gálásának szolgálatába állította a 
miniszter a Szegedi Ipari Vásárt. 
A rendelkezés kiterjed a vásáron 
való részvételre is, szabályozta a 
jelentkezés feltételeit és úgy intéz

kedik, hogy a különböző kedvez
ményekre csak azok tarthatnak 
igényt, ak ik  március 15-ig jelentkez
nek a vásáron való részvételre. Végül 
úgy a szegedi ipartestület elnök
ségét, mint a vásár rendezőbizott
ságát egyetemlegesen felelőssé tette 
a miniszter a vásár ügyeinek gon
dos viteléért.

Uj árucikkek.
A Rotand rádió ismert finom 

érzékénél fogva mindig megérzi, 
hogy mire van szüksége a piac
nak. Uj cikkei közül, melyekkel 
hiányt pótol, kiemelkednek a Vector 
Diiplapot, közös tengely,-n kettős 
gombmeghajtásu hangszin- ér hang
erőszabályozó. A Vector ltuplapot 
grafitellenállásu potenciome er köz
vetett érintkezővel, mely az ellenál
lás felület időelőtti elkopását meg
akadályozza A Hekaphon hangolás- 
jelző szellemesen megoldott indi

kátor, melynél két fénysáv, vagy ár
nyék távolodása, vagy közeledése 
jelzi az állomás behangolását asze
rint, hogy az indikátort direkt, vagy 
indirekt kötjük be.

Uj tagok.
Kemény és Marjai.
Mita (Takács Imre).
Lovas Lajos, Szentes.

Küldje be 
4 . -  pengő 
előfizetési
díjét

35.235 számú 
csekkszámlánkra.

K iad ja  : A Rádió-Villamossági Kereskedők 
és Kisiparosok Országos Egyesülete

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

fedőlapjai, vörös- és sárgarézből. Vas világítótest különlegességek,

tervezetek | { Q | | 0 p  C S Í l l á r O y Ó r  V?"szerint. Dobozíu. 15 Tel. 13-13 37
Felújítások, átalakítások. Fémszinezés, dukózás terén ujitások. Tömeg
cikkek. ELECTROMÓTOROK vétel-, eladás-, javítások. ______

..tlorris-Utatl" mikrodial állomásnév- 
skála 18 rövid-, 66 közép és 20 hosz- 
szuhullámu állomásnévvel. Jellegzetes
sége az, hogy az állomásmutatató 
körmozgást végez és 270° szögben for
dulhat el. A három színben tartott 
állomások megjelenésének helyét egy- 
egy pont jelzi. 1 : 11  áttételű frikciós. 
kombinált zsinór-rugós meghajtással. 
Masszív kivitelű, 43% , ISI meghajtó 
gombbal és sima ablakkerettel.
Kratochwlll Albert mernűK es Tarsai

V. Váci-ut 4. Telefon: 11-35-70

„ G l ó r i a "  asztali (ejjeliszekreny)
íampa alsó rész bakelitből, fehér pol- 
lopas ernyővel. Barna, piros, zöld, bordó, 
fehér színekben szállítható. Cca 25 cm 
magas. Világitó talpkapcsológombbal 
ellátva.

Élbe Ktt. VI. O-ucca 9

Ferde uiiagltotest bakelitből menetes 
burák részére. Szállítható barna, fehér 
és egyéb színekben.

Élbe Hit, VI. ü-ucca 9

Uasaioerlntkezö porcellán vagy szleatit betéttel. A fémrészek 
vörösrézből, zsinórtehermentesitéssel, elsőrendű kivitelben. Szere
lése könnyű.

Élbe kft. VI. Ó-ucca 9

Újdonságok
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hiitűberendezesek
eladása háztartási és ipari célokra 
a szerelőnek kétszeres üzlet.
Uj berendezés, uj munkaalkalom.

Készpénxeiadásnái, 
résziéinél 
magas jutalék.

Gyártja: HENNEFELD IGNÁC rt.
Budapest VI, Ó-ucca 6. Tel. 1120-26,1156-46

R E M I X - t r i u /a p h
tekercs
egybeépített forgó
csapos kapcsolóval 
az amatőr munkáját, 
az On üzletkötését 
megkönnyíti.

Ajánlja vevőinek!

Uillamos
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N y á r i  ü z l e t A
Kerthelyiségek, strandok, sportpályák stb. céljaira

TE LE FŰNKÉN
miKrofon és gramafon e r ő s í t ő  berendezéseket
5— 20 watt kimenő teljesítményig bérbe ad egy napra is. 
Mikrofonok minden célra. Kérjen árajánlatot!

Hdzí zeneközuetitű berendezésünk
egyidejűleg és külön-külön 4 dinamikus hangszórót 
tart üzemben.

magvar Sfemens-schucKert müven r. t.
Gyengeáramú osztály
Budapest, VI. Teréz körút 36. szám
Telefonszámok: 24-3-98, 24-3-97, 20-7-39*

Nauwald Ülés Utódai könyvnyomda, Felelős kiadó: B író  Károly
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