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POLJ/DOR BRUNSWICK 
világmárkát gramofonlemexek
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Szerelési anyagok, radióalhatrészek, gramofonon, 
gramofoniemezeK, csillárok a legolcsóbb napi arban

r á d i ó  a lk atrészek  
árban, m inőségben  
v e z e t n e k  ---------

■ a S f  ASCHNER GYÖRGY
V LP odm anicxky  uccu 24. szám. T elefon  44-98-46

zseüiampaégoH
elismerten légionnak!
nagy fényerő -  hosszú Budapest, v i. 
élettartam -  kis logyasztás l is z t  Ferenc té r  6. sz.
KÉRJEN ÁRAJÁNI.ATOT! Telefon: 11-49-93.

MÜLLER LÁSZLÓ
oki. vegyészmérnök

ttERIENY BERNAT villamossági
I I a rt u u u anagykereskedő telefon

OLCSO ARAK, SZOLID KISZOLGÁLÁS 

Budapest, VII., Rottenbiller u. 54
13-61-72
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F I A
gumiszáláé, 

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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ORION-NEON
reklámra, külső- és belső díszítésre, transparens 
átvilágításra

I 2\ SZÍNÁRNYALATBAN
áll rendelkezésre. Most tömeges érdeklődés van 
neon iránt. Használja fel az alkalmat és foglalkoz
zék intenzivebben a neonüzlettel. Tervekkel, kalku
lációval szívesen támogatjuk.

MAGYAR WOLFRAMLÁMPA-GYÁR, ORION-NEON OSZTÁLY
Budapest, VI., Váci út 99. Telefon: 2-909-79, 2-906-51
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RÁDIÓ ÉS VILLAMOSSÁG
A RADIŰ-UILLAftlOSSAGI kereskedők és kisiparosok országos egyesülete hivatalos lapja

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

Előfizetési dij e g y  é v r e : Pengő 4.—
Külföldre .................... ... Dollár 1.—

Egyes szám ára 40 fillér.
Hirdetési tarifa :

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

FŐSZERKESZTŐ : 
KAFFKA KÁROLY
FELELŐS SZERKESZTŐ:

BÍRÓ k a r o l y

Póstatakarékp. csekkszámlaszám : 35.235
r '  K p k líK 7 á n il3  'A

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

Szerkesztőség: V. Szem élv nők u. 25. 
TELEFON 12-26-30.

4 8  ó r á s  m unkahét és a u eeken d
Hat éve — m ióta Egyesüle

tünk megalakult csaknem 
minden évben kísérlet történt 
arra nézve, hogy úgy az alkal
mazottak, m int a cégtulajdono
sok érdekében a szakmabeli üz
leteket szombaton déltől hétfő 
reggelig zárva tartsák. A kísér
let minden egyes alkalom mal 
egy-két cég ellenállásán bukott 
még.

A korm ány benyújtotta a 18 
órás m unkahétről szóló törvény
javaslatot, mely szerint alkalm a
zottakat foglalkoztatni naponta 
legfeljebb 8 órát és egy héten 
összesen 18 órát szabad. E lte 
kintve egy pillanatra a törvény 
gyakorlati alkalm azásának ne
hézségeitől, — m elyekre később 
visszatérünk a törvény ily 
módon való keresztülvitele nem 
érdeke az alkalm azottaknak és 
nem érdeke a főnököknek sem.

Viszont a törvényjavaslatnak 
az a kitétele, hogy az alkalm a
zottakat napi nyolc és heti 48 
óránál többet foglalkoztatni nem 
szabad, — egyik akadálya a 
weekendnek. Á napi nyolc órán 
lul való foglalkoztatást külön 
kell díjazni a törvényjavaslat
értelm ében és nemcsak külön
kell díjazni, hanem 25°o-knl m a
gasabb bérrel. Ha tehát most va

lam elyik kereskedő alkalm azot
tainak érdekében szombat dél
ben zárni akar, akkor vagy nem 
tudja őket heti 48 órán át fog
lalkoztatni, vagy kénytelen pl. 
hetenként ötször egy-egy félórá
val tovább foglalkoztatni őket és 
szombaton öl és félórái foglal
koztatás után félkettőkor zárni 
E zt sok kereskedő és iparos szí
vesen megtenné, de a törvényja
vaslat, ha változtatás nélkül tö r
vény lesz belőle, ezt megakadá
lyozza.

Az alkalm azottak készséggel 
belemennének abba, hogy napi 
nyolc és félórái munkával szom
baton délután szabadok legye
nek, nem is kívánnának a napi 
félórai m unkatöbbletért külön 
díjazást, vagy még kevésbé m a
gasabb díjazást, de a törvényja
vaslat még a lemondást sem en
gedi meg, m ert az esetleges le
mondás ellenére is öt éven belül 
nem évül el az ilyen természetű 
követelés, viszont a munkaadó 
nem vállalhatja  azl a rizikót, 
hogy az alkalm azott öt év múl
tán és öt évre visszamenőleg kö
vetelje tőle a bérkülönbségei.

E  sorok író ja  néhány éve meg
kísérelte a fővárosban megszer
vezni a szombat délután kétórai 
zárási. Megváltjuk, abban a téves

bitben élt. hogy befolyásával el 
tudja érni a szom bat délutáni 
zárási. Három heti munka után 
súlyos csalódással kénytelen volt 
lemondani az eredm ényről. Most 
ism ét több oldalról felkérték, 
hogy szervezze meg a vveeken- 
del.

Most m ár tisztán látjuk, hogy 
a weekend csak oly módon hoz
ható létre, ha a most készülő 
törvény azt, szövegének csekély 
átalakításával lehetővé teszi

Maga a törvényjavaslat teljes 
egészében nem hajtható végre 
Ezt tudta maga a törvényjavas
latot készítő kereskedelem - és 
iparügyi miniszter is, m ikor fel
hatalm azási kér a törvényjavas
latban arra, hogy a törvény szö
vegétől eltérő rendelkezéseket 
adhasson ki. Ez a törvény te lje 
sen m egbénítaná az egy-két a l
kalmazottat foglalkoztató keres
kedő m unkáját.

Ez a törvény csak akkor lenne 
végrehajtható, ha az üzletek zá- 
rását-nyitását törvényes rendel
kezés szabályozná.

A törvényjavaslat tárgyalásá
nál bizonyára ki fognak bújni 
ezek a hiányosságok. Rem éljük, 
hogy olyan törvény lesz be
lőle, mely a munkaadók és az 
alkalm azottak elsőrangú érde
keit össze fogja egyeztetni.

HEKAPHON elektrolítikus kondenzátorok száraz, hengeres és fémházas kivitelben néhány napon belül minden méretben már szállíthatók. Hekaphon árnyékjelző indikátor műszer. Ingeién és Perpetuum váltóáramú elektromos gramofonmotorok.
VEKTOR 2.1 és 3 W  6 V. tökéletes minőségű olcsó kerékpárdynamók.
ORION 3W permanens dynamikus univerzális kimenővel.Az összes rádióalkatrészek, villamos szerelési anyagok, bakelit áruk előnyös áron. Vasalók, termoforok, főzőlapok stb.
R oiand  R ádió és Villam osság  (DivatcsarnokkaMszenü^
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Ardó József 12-16-34,
Barta és Társa 11-49-49.

1 2 - 02- 1 1 .

Dr. Beér Ferenc 29-39-85.
Beiller Sándor Fia 13-62-20.
Breuer Hugó 11-40-94.
Egyesült Izzó 29-48-60.

Városi iroda 11-29-02.
12-87-67.

Élbe k. f. t. 12-93-06.
Engel Károly 14-37-37.
Fuchs Róbert 11-43-82.
Gürdos Béla 29-41-31.
Gutíreund Dezső 12-81-86.
Hangíény (Hanglemezköl-

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

(Kauímann Oszkár) 11-70-35.
Láng Tibor 14-35-48.
Lengvel István 12-62-99.
Lorschy Henrik 29-18-29.

29-18-30.
Miiller László (Star izzó) 11-49-93.
Orion 29-59-55.

„ szervisz 29-06-51.
„ neon 29-09-78.

Pataki László dr. 12-62-56
Pala és Társa 29 30-76.
Philips 11-87-98.

„ szervisz 11-32-42.
Radó és Radő 13-60 09.
Remix 29-12-20.
Rotter Lóránd dr. 13-58-22.
Sigma villamossági 13-51-56.
Siemens-Schuckert 12-07 39. 

12-11-25.
Singer Sándor 18-54-18
Standard 29-59-99.

„ eladás 29-45-65.
„ szervisz 12-54-84.

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

D P . B E É R  F E R E N C imionvoo
SZE.i.E

u. csahy u. 34. Telelőn 29-39-85

Bakelit oluaso 
es tlloiampaK
minden színben.

Uillamlelszere- 
lesi ciknek, rá
dióalkatrészek.

Bakéin loglala
tO k kapcsolóval 
és nélkül.

Tükörlámpák

T öbb fé
II.

A több lény propagandánál a 
hangsúlyt mindig a megvilágí
tásra kell helyezni. Az olvasás
hoz, a munkához egy meghatá
rozott minimális megvilágításra 
van szükség, hogy a szemünk 

F ű té sn é l:

M olnár László e lő ad ása
megerőltetése nélkül és jó l vé
gezzük munkánkat. Hogy a jó 
megvilágítási elérjük: megfelelő 
fényáram ra, jó l elhelyezett lám 
patestre és hogy olcsón érjük 
el, ökonomikus izzólámpára, 
gáztöltésű duplaspirállám pára 
van szükségünk. Összefoglalva: 

V ilá g ítá s n á l:
Szükséglet: C -b a n  mért hőmérséklet. Luxokban mert megvilágítás.

Mi hozza létre? Cél-zerüen elhelyezett fűtőtest 
á l t a l  kibocsátott megfelelő 
mennyiségű melegáram : a ka
lória-

Célszerűen elhelyezett lámpafest 
állal kibocsátott megfelelő meny- 
nyiségü fényáram: a dekalumen.

Mit kell szem elölt 
tartam?

Hogy melegáramot a legkeve
sebb fűtőanyag ellenében, tehát 
a legolcsóbban megkapjuk, mo
dern, jó rendszerű: gazdaságos 
fűtőtestet kell alkalmaznunk !

Hogy a fényáramot a legkeve
sebb villanyáram ellenében, tehát 
a legolcsóbban megkapjuk, mo
dern, jó rendszerű: gazdaságos 
izzólámpát kell alkalmaznunk

t közönségei arra kell szak 
liilni, hogy a világításnál is a 
szükségletitől. a megvilágítás 
erősségéből .induljon ki. Az a
kérdés, elég világosság van, vagy 
nincs? Finnek fontosságát két in
dokkal is alá tudjuk támasztani: 
egyrészt a szem legalább olyan 
fontos, mint bármely más szer
vünk. amelynek érdekében fü
lünk. pedig a megfázás ellen 
meleg ruhával is tudunk véde
kezni. de a szemel tápláló fényt 
nem pótolja semmi! .Másrészt a 
világítás sokkal kisebb költség
gel já ró  luxus . mint a fűtés.

Állandóan hangsúlyoznunk 
kell, hogy különbség van a vílá- 
gTás és a megvilágítás közölt. 
A megvilágítás a cél. a világítás 
a hozzá szükséges eszköz.

Az ősszel meginduló többleny- 
propaganda csak egy váz, mely
be életet csak a szerelő szemé
lyes munkája visz. A propa
ganda csak az érdeklődést kelti 
fel. A tulajdonképpeni felvilágo
sítással a kereskedőnek és a sze
relőnek kell szolgálnia.

Tungsram hirdetéseiben I I  
fogja hívni a közönség figyelmét 
a luxiisérésre, A szerelő a gya
korlatban fogja mérni a  megvi
lágítást. A többfénypropaganda 
alalt minden szerelőnek luxnié- 
rövel kell járn ia . Mindenüti. 
ahova csak hívják, meg kell 
mérnie a megvilágítás lokál 
nemcsak a saját tájékoztatására, 
hanem a megrendelő felvilágosi 
lására is

A ii'.egv'lágitásiiu’résekt'l ne 
erösy.iAoljti , jobb, ha felkéritek 
unnak e,végzésére. Így helyzeti 
előnyt nyerünk Igv módunk 
van tanácsadásra.

Hégi összeköttetések kihaszná-l 
lási céljára  Tungsram körlevelet 
bocsát a szerelők rendelkezé
sére, hogy ezeket összeköttelé- 
seikíiez elju llalva m egejthessék 
az első vizsgálatokat. De ott, 
ahol a reklám kam pány m ár 
m eglelte előkészilő hálását, oll 
rem élhetjük a m érés tapasztala
tainak gyakorlati felhasználását. 
Fiz pociig üzletel je len i! Az ér
deklődő először csak a műszer 
működése :ránl fog érdeklődni, 
de lel kell használni ezt az alkal
mat arra. hogy a lux fogalmával 
is megismertessük. Ezt addig k II 
folytatnunk, aiirg a luxról ép
pen ugy beszélnek, mini a Cel
sius fokról.

A luxmérő használata sokkal 
fontosabb, mint a hőm érőé. Az 
em beri lesi a hőm érséklettel 
szem ben sokkal érzékenyebb, 
m int a fénnyel szemben. A nem 
kielégítő fűtést azonnal észre
vesszük, — fázunk. A rossz 
megvilágítást csak hosszú idő 
múlva vesszük észre szemünk 
rom lásán. A szem a nappali vi
lágításnál Sild—101)1) luxhoz van 
hozzászokva. A m esterséges vi
lágításnál sokszor ö —10  lux-szal 
kell megelégednie. A szem bizo
nyos határok között segít ma
gán. a pupilla kitágul, hogy 
lühb fény érje az ideghárlyál.

A inegvMágilás mennyiségi 
emelkedésével a mmöség is elö- 
térbe fog kerülni. A világilás- 
leelurkai állomás mindenkor a

I I N H I I  GmbH rövidrezárt 
U l l E l v  gramofonmotoroK
rendnivü. olcsó áron 2 évi garancia!
Lengyel István oki. gm. Andrássy út 110
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szerelők rendelkezésére áll. A
megvilágítás minőségének cm.' 
lésénél tehát támogatását igény
be vehetjük.

A reklámhadjárat mottója 
ez lesz: ktelégilö-e a világítás az 
hu helységeiben? Szerelője díj
talanul ellenőrzi.

Tungsram  csináltat és a sze
relők rendelkezésére bocsát láb 
Iákat ilyszerü felírással: Díjta
lan fény-mérés luxinérővel .térre 
azért van szükség, m ert nincs 
minden szerelőnek luxm érője és 
a közönség kedvét szegi, ha há
rom-négy szerelőhöz is el kell 
mennie, mig az egyiknél talál 
luxmérőt. A je lzett tábla pedig 
maga is felh ívja a közönségei 
megvilágításának ellenőrzésere. 
Így el fogjuk érni. hogy a szere
lőt hívni fogják. Gyakran fog
já k  azt tapasztalni, hogy a m ért 
megvilágítás alig ö (i-od része 
a szükségelt minimálisnak, 
nem az ideális jó  megvilágítás
nak, hanem annak a minimum
nak, amely még megengedhető. 
Ilyenkor erősebb izzólámpa 
használatánál rendszerint a  lám 
patestet is át kell helyezni, eset
leg modern arm atúrát kell a l
kalmazni. hogy a kívánt fény
eloszlást el tudjuk érni.

A legtöbb lakásban, ahol az 
asztal fölött egyetlen izzólámpát 
használnak, azt fogjuk tapasz
talni. hogy az. asztal szélén, te
hát a munkahelyen a megvilá- 
tás 1Ö0 250 lux helyett csak 
30 10 lux. Ebben az esetben 10 
dkhn-es égő helyett nem ajánl 
hatunk 250-esl Itt fellélleniilegy 
jó  arm atúrára van szükség.mely 
a fényt az asztal közepe helyett, 
ahol nincs rá  szükség, a szélek 
felé tereli. Célszerű ily ellenőrző 
mérésekhez bem utatás céljára  
egy-egy nagyobb égőt (05. 100, 
125, 150 dkíin) magunkkal vinni, 
hogy a bőségesebb megvilágítás 
hatását be tudjuk mutatni. B e 
m utatás után ne adjuk el a na
gyobb lámpát, hanem legyük

vissza a helyére a régi 25—10 
dklm-es lámpát, hadd lássák a 
különbséget.

Azonkívül vigyünk magunkkal 
egy hosszú zsinórt csatlakozó
val és foglalattal, hogy az eset
leg szükségesnek mutatkozó át
helyezés hatását szemléltetni 
tudjuk. Mutassuk meg azt is. 
hogy ha pl. egy 65-ös lámpát 
100 dklm-esre cserélünk ki, a 
megvilágítás több, m int 50»/o-kal 
nőtt meg és a fogyaszláslöbblel 
csak 72 52 20 watt. Ami napi 
négy órai fogyasztás m ellett Bu
dapesten 2.1 fillér napi kiadás
többletet jelent. Ez az összeg 
egyetlen háztartás költségvetését 
sem fogja felborítani és mégis 
nagy eredményeket nyújt.

Hogy a megvilágítás fokozásá
ban mennyire lehet elmenni, az 
a szerelő m egítélésétől függ. Itt 
vigyázni kell, nem  szabad egy
szerre sokat kívánni, m ert akkor 
semmit sem fogunk kapni.

Tungsrani az ily költs:' íí’- ál iin- 
kőzeteiül táblázatba taglalva 
nyomtatásiján rendelkezésre bo
csátja. A táblázat kimutatja, 
hogy egy-egy nagyobb lámpa- 
típusra áttérve, mennyi a fo- 
gyaszláskülönbözct és ez egy 
meghatározott egységár melleit 
mennyibe kerül. K im utatja azt 
is. hogy a jobb  minőségű lámpa 
ezer óra (a lámpa élettartam a) 
alatt mennyi áram ot fogyaszt és 
mily m egtakarítási nyújt a gyen
gébb kivitelű nagyobb fogyasz
tású lámpával szemben.

Hasonló eseteket tapasztalunk 
az üzemekben. Az üzemek veze
tőinek !><S"o-a tudja már. hogy 
mily fontos a jó  világítás. Még
sem alkalmazkodnak hozzá. Nem 
kalkulálnak, hogy mily kis költ
séget je len i a világítás a rezsi
hez képest. Egy munkás maii 
utál;s keresete évi llSltlt pengő 
(heti 20) Ha ennek a munkás
nak napi S órán 3IM) napon át 
51) filléres árammal táplálva egy 
15 wattos égő világit, ez évi 18,

25 wattos 30 pengő költséget je 
lent. Az előbbit egy 23 wattossal 
kicserélve, az évi kiilis'g Í2 pen
gővel, a munkabér 1.2»/o-val, az 
ul<;i:!; t 4i) w-ra cserélve p©- 
d'g 1.8o/o-val nő meg. Itt egész 
napi fogyasztást vettünk, holott 
ez a legritkább esetek közé tar
tozik és ezen kívül igen magas 
egységárat használtunk. A mun
kateljesítm ény a jo b b  megvilá
gítással lényegesen nagyobb, ér
tékesebb, mint a tölihletvilágilás 
költsége. 5 (i-szoros megvilágí
tási az üzemekben sem lehet 
csak .iz izzólámpák teljesítm ény
növelésével, nagyobb izzólám 
pák használatával egyedül el
éírni, itt talán még fontosabb a 
megfelelő modern lámpatestek 
alkalmazása.

A szerelő m unkájának meg
könnyítésére és főleg, hogy az 
egyes mérések ne m enjenek ve
szendőbe, Tungsram inspekció* 
lapokat botsát rendelkezésre. A 
két példányban elkészített in- 
spekeiós lapra a mért helyiségei, 
a lámpahelyek számát, a m ért 
világítást, a javasolt világítást és 
a költségtöbbletet he lehet ve
zetni. Az egyik példány a félnél 
marad emlékeztetőnek, a m ási
kat a mérést eszközlő szerelő 
magával viszi, nehogy feledésbe 
m enjenek javaslatai.

A lölilifénypropagaiida meg
indulása előtt erre a kérdésre 
még visszatérünk.

HUZAL KÁBEL ZSINÓR
Bergmanncsö és tartozék 

Varnishcső, vászon, papír 

M ű g ya n ta  lemezek 

Szigetelő s z a l a g  

S o d r o n y k ö t é l  

Forrasztó-ón

FELEKUILLEil
k á be l -, so d ro n y- és
SODRONYKÖTÉLGYÁR RT.

XI. BUDAFOKI ÚT 60 |
G y ártja  : Tudor eccumutatorgyar rt.
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A villamos mitoszeKrany mint nyári üzletág
Irta Wahl Viktor

Az eladásra vonatkozó beszélge
tésben nagyon fontos rámutatni ar 
ra. hogy ön miért éppen ezt a rend
szert ajánlja. Legmeggyőzőbb érv, 
ha Ön azt mondhatja, hogy saját 
háztartása számára is -e mellett dön
tött. A hűtőszekrény különben is az 
az üzletág, ahol a személyes ajánlat
nak még rendkívül fontos szerepe 
van. Itt a háziasszony büszkélkedé- 
se a megszerzett újdonság felett 
nagy segítségére lehet Önnek. 
Ugyanis, ha sikerült már hűtőszek
rényt eladnia, akkor célszerű ehhez 
a vevőhöz később egy kb. ilyen 
tartalmú lehelet Írni:

.--Nagyságos Asszon) orn'
Miután már egv nyáron át az 

általam szállított hűtőszekrénnyel 
kellemes tapasztalatokat niéltózta- 
tott szerezni és most ismét köze
ledik az az időszak, midőn a pál
lott, sőt romlott étel a háziasszo- 
nvoknak oly sok bosszúságot sze
rez, egy szerén) kéréssel bátorko
dom Nagyságodhoz fordulni.

Méltóztassék velem röviden és 
őszintén közölni tapasztalatait az 
önműködő hü.őszekrényről, mivel 
nem minden háziasszony tart a 
korral lépést és igy nem is tudja 
egy ilyen hűtőszekrény előnyeit 
kellőleg becsülni.

Talán lesz Nagyságod ismerősei 
közt is egy-kettő, kinek igazán 
szüksége volna ilyen önműködő 
hűtőszekrényre. Nagyon leköte-

AtaiaHitjuk
modern rövid-, körép- és 
ll- ssüill il árnú OKTODA 
vagy TRIODA-HEXODA
világverő Super gépre bár
milyen régi készü.énét

legolcsúbban.
g a r a n c iá v a l !

CSERE
___ ráfizetés nélkül is
m odernizálás  
b eh a n  golás  
javítás

1 évi garanciával
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oki. gépészmérnök

lezn-e tehát Nagyságos Asszo
nyom, ha ezek cirnét a mellékelt 
levelezőlapon velem közölni szi
ves volna. Ezt a csinos ismerte
tést, melyet e levélhez mellékel
tem, óhajtanám azoknak is meg
küldeni, kiknek, ilyen hűtőszek
rényre szükségük volna.

Nagyságod nevét természetesen 
csak akkor említeném, ha arra ki
mondottan felhatalmazást kapnék 
és -egyébként is örömömre szol
gálna, ha egy ily módon létre
jött üzlet után viszontszolgálatot 
tehetnék.

Midőn remélem, hogy a kelle
mes nyaraláshoz a villamos hű
tőszekrény is hozzájárul a maga 
módján, vagyok Nagyságodnak 

kész szolgája 
villan) felszerelő.

Egy másik mód hűtőszekrény vá
sárlására címeket szerezni, különö
sen olyanokat, kik anyagilag figye
lembe jönnek, az, bog)' ezekhez le
hetőleg egx éni stílusban tartott leve
let intézünk, melyben felhívjuk a 
figyelmét arra és amenny iben ez őt 
érdekli, úgy készséggel megküldjük 
neki az érdekes ismertetést, hogy 
hogyan lehet nyáron pénzt, élelmi
szert és -egy csomó bosszúságot 
megtakarítani. Ez esetben is szük
séges egy megcímzett és felbélyeg
zett válaszlevéle>őlapot mellékelni. 
Ezen nem érdemes takarékoskodni, 
mivel azáltal, hogy a válaszleve
lezőlap fel van bélyegezve, sokan 
szégyellő fogják azt válasz nélkül 
megtartani.

Egy másik mód a fél megdolgo
zására, hogy a megszerzett címre 
először a háziasszonynak Írunk -egy 
levelet, melyhez részletes ismertetés 
van mellékelve az önműködő hűtő
szekrény előnyeiről a modem ház
tartásban. Ha erre nem jön válasz, 
mondjuk 8— io nap múlva, a férj

hez írunk egy- rövidebb, tárgyilagos 
hangú levelet, melyhez szintén írtéi- 
lékelünk egy ismertetést és kiemel
jük a kedvező részletfizetési felté
tel-eket.

Végül megemlítem a hirdetés ut
ján való akrúziciót is, melyeknek 
meghatározott időközökben kell 
megj-elenniök és mindnek a villa- 
moshütés előny eit kell a természetes 
hűtéssel szemben kiemelni, valamint 
itt is felemlítendő a kellemes rész
letfizetési feltétel.

Tulajdonképen mielőtt az érdek
lődő vevővé lett. Az a gondolat 
ugyanis, hogy milyen jó volna egy 
automatikus hűtőszekrényt beszerez
ni, majd minden esetben ez év szü
lötte, úgy, hogy a vevőnek leg
többször nem is volt alkalma a kü
lönböző rendszerek közt összehason
lításokat tehetni és igy teljesen rá 
van utalva, nogy a szakember, te
hát Ön, világosítsa fel. Ekkor aztán 
sok mindenféle szóba jön. Az első 
és legfontosabb, hogy a vevőnél mi
lyen áram és feszültség van. Kom- 
pressziós, vagy abszorbeiós hűtő- 
szekrényt ajánljuk-e. Aztán el kell 
dönteni, hogy milyen legyen a hűtő- 
szekrény-, hogy- az a fél igény einek 
mindenben megfeleljen. Ha a fél 
Látni fogja, hogy Ön őt szaksze
rűen felvilágosítja, bizonyára nem 
fogja a hűtőszekrényt másutt meg
venni, különösen ha tudja, hogy Ön 
a vétel után is úgy tanáccsal, mint 
segítséggel készségesen rendelke
zésére áll, annál is inkább, mivel a 
hűtőszekrény- felállítása esetleg u; 
vezeték, faliéiintkező, kapcsolóóra, 
vagy áramszámlám felszer lésével 
is jár.

A számlálóról is idejében kell az 
áramszolgáltató vállalatnál gondos
kodni. Ügyelni kell a hűtőszekrény 
helyének kiválasztására, miu án va
lamely meleg hely- közelsége egy
általán nem szolgál előnyére, tehát 
ne legyen a tűzhely, a fűtőtest, vág) 
a napsugár közvetlen melegének ki
téve. Lehetőleg álljon szabadon,

Ml! A
induHtoros
szigeteldsvizsgaid
voltmérővel kombinálva.Pontos! O lcsó ! Üzembiztos !

IKIITA thermoelehtromos mérőműszerenMérőműszerek gyártása, javítása, átalakítása. Vezérképviselet: BARTA ÉS TÁRSA
Főtizlet: VI, Podmaniczky utca 39.
Fióküzlet; Vili, Rákóczi út 30.
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hogy a lehűlésnél felszabaduló me 
h'g akadálytalanul eltávozhassák. Bi
zonyos esetekben az uj hütőkészii- 
iéket be leltet már egy meglévő hű
tőszekrénybe, vagy esetleg a kony
haszekrénybe is építeni. Ezek azon
ban oly különleges esetek, melyekre 
nézve a hütőgépgyárosokkal kell 
érintkezésbe lépni.

Ne vegye a felvetett és itt meg
válaszolt kérdéseket könnyedén, 
mert nagyon sok függ attól, hogy 
az uj hűtőszekrény a vevő teljes 
megelégedésére működjék. C-akilv 
módon remélheti, hogy az érdek
lődök és a vevők száma növeked
ni fog. Ez annál is inkább fontos, 
mivel a villamos hűtőszekrény ná
lunk nta még eléggé uj és érdekes 
készülék, melyet a vendégeknek és 
ismerősöknek nagy lelkesedéssel 
mutatnak be. Természetesen ekkor 
meg fogják kérdezni, hogy a beren
dezést ki szállította és aztán szíve
sen fordulnak ahhoz a szakember
hez, akiről tudják, hogy az ők -t lel
kiismeretesen és jól szolgálja ki.

Ezért néhány héttel a vétel után 
győződjék meg személyesen is, hogv 
minden rendben van-e. Ekkor fel 
lehet hívni a vevő figyel nét arra, 
hogy célszerű a hűtőszekrény bel
sejét, de különösen a hóval bevont 
elpárologtatót néha-néha lemosni, 
mivel a berakott ételek és italok 
párája lecsapódik és igy kel’eTietlen 
szag keletke ik. melyet i.lő ő.-idő.e 
el kell távoli.ani. Sok háziasszonyt 
arra is kell figyelmeztetni, hogy az 
elpárologtatón ne legyen a hó- vagy 
jégréteg túl vastag, mivel az hőszi
getelő gyanánt hat, és akkor a hű
tőszekrény vagy több áramot fo
gyaszt, vagy pedig nem működik 
megfelelően.

Az itt elmondottakból kitűnik, 
hogy a legfontosabb a közönségben 
bizalmat kelteni és igy a hűtőszek
rény számára sok érdeklődőt sz • 
rezni, akik azt azután meg is veszik. 
Ez pedig attól függ, hogy a közön
ség azt a meggyőződést szerezze, 
hogy a hűtőszekrényekben ön spe
cialista és Ön minden érdeklődést a 
legteljesebb megelégedésre ki tud 
elégíteni. Igyekezzék tehát a vevő
kört ápolni és akkor jó üzleti ered
ményt fog elérni.

K A D l ö  É S  V I L L A M O S S Á G

N á & á n y ,  ó & ó .
Ma már Magyarországon oly erős 

a kartelek elleni hangulat, hogy 
meg komoly kereskedelmi körök 
ben is állandó kifakadásokat hal 
hmk ellenük. Legfőképen árdrágí
tás es kereskedelmi kulantéréi hiá
nya a vád ellenük.

Ha a kartelek működését objekti- 
\ en figyeljük, akkor egy kéi ritka 
ság számba menő, valóban előfordu
ló. túlkapásnak minősíthető akción 
kívül legfeljebb azt hozhatjuk fel 
rovásukra, hogy nem helyeznek elég 
súlyt arra, hogy a vásárlóközönséget 
a kartelek gazdasági szükségességé
ről. sőt nélkülözhetetlenségéről fel
világosítsák. Szinte érthetetlen, hogy 
az országszerte általános kartelelleni 
sajtópropagandát sem igyekeznek 
ellensúlyozni. A gazdaságilag nem 
túlságosan tájékozott vásárlóközön
ség könnyen befolyásolható a kar
telek ellen és nem lát bennük mást 
mint az ó zsebüket kizsákmányoló, 
árdrágító szervet.

Most nem akarok a kartelek mű
ködésével részlete.e:i foglalkozni, ez 
lehetetlen is lenne egy ilyen cikk 
keretén belül. Minket je'en esetben 
amúgy is főleg a rádió és elektro
mos kartelek érdekelnek, — ezeknél 
pedig — legyünk őszinték és objek
tív ek —- a forgalom lebonyo i ása a 
norma.is kereskedelmi keretek kö
zött — minden komoly panasz nél
kül folyik.

Az u.n . eladási kartelek szüksé
gessége még a gazdag nyugati ál
lamokban, ahol a verseny nem oly 
éles mint nálunk, elvitathatatlan 
tény. Korunk gazdasági tendenciá
ja, bármilyen gazdasági rendszer 
esetén: a nagyobb és ennél fogva 
erősebb gazdasági egységek kiala
kulása felé irányul.

Az eladási kartelek kis mérték
ben! árdrági.ó hatása tagadhatatlan, 
mert hiszen a karfelnek épen az ár
rontás megakadályozása egyik fő
célja. Viszont ugyanekkor, ha fel
tesszük azt a kérdést, hogv vájjon a 
teljesen szabad versenyben történő 
árlemorzso.ódás következményeként 
fellépő olcsóbb ár és kis haszonnal 
történő termelés jelent e közgazda
ságilag komoly előnyt, akkor erre

7

a kahteíhóA
nem hinném, hogy nyugodt lelkiis- 
nverette! igennel felelhetnénk. 
Nézzük csak mi történne pl. a rá
diókészülékek terén? A gyárak egy
mással versenyezve kénytelenek len
nének a minőséget is csökkenteni 
és igy a kárt elsősorban a vásárló- 
közönség erezné meg, ha nem is 
azonnal, de egy-két év múlva fel
tétlenül. A kereskedők pedig érzé
kein veszteséget szenvednének egy
részt a legélesebb konkurencia és 
az ezzel járó árrontások miatt, más
részt azért is, mert az árak csök
kenő tendenciája a raktár értékét 
is állandóan veszélyeztetné. Hátrá
nyos lenne általánosan a rádiózás 
szempontjából is, mert a gyárak a 
kisebb haszon miatt kevesebbet 
költhetnének kísérletezésre és igy a 
fejlődés intenzitása is csökkenne. 
Ezzel szemben állna az az egyetlen 
előny, hogy az árak olcsóbbodása 
esetén valószínűleg növekedne a rá
dióelőfizetők száma és igy a piac 
bővülne.

Különösen olyan tőkeszegény or
szágban, mint amilyen Magyaror
szág a kartelizálódás feltétlenül 
szükséges, gazdaságilag elke élhe
tetlen hasznos gazda ági folyamat, 
mert a vi ágszerte kötött gazdasági 
rendszerben ez az egye .len lehe.ő- 
ség a tőkerombolás és az ezzel járó 
anyagi romlás megakadályozására.

Takács Imre.iillll!lll!llll!llllllll!llllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllli:illi.
Csillárt

Meteornál
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1936 es 1935 évi m a r H a s készülékén
váltóáramú; egyenáramú és univerzálisak

Fémdoboz :S10X620X2JO nU méretben, ducozva 
Bordás tekercstest 100X50 méretben Kérjen árajánlatot.

Hornyán szilveszter P Telefon 14 4Z-U3.

Kalkuláljon!
Megelégedett uevö, több haszon

anódtelep, zseblámpa- 
elem, zseblámpahüvely 
és zseblámpaizzó.

Oroszlán- és Dura-elemek
igen olcsó árban.

HIRSCHL és Tsa gaiuáneiemgyár
VI . Szeselv Bertaian 11.11. Telelőn: 12-26 -34.
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IV.
Vizsgáljuk most meg, hogy a rá

dióelőfizetők sűrűsége miként válta
kozik országszerte. Rendelkezésünk 
re álló adatok az előfizetőket tör
vényhatóságonként mutatják ki. 
Bennünket ebben a pillanatban nem 
érdekel a rádióelőfizetők abszolút 
száma, hanem csak az, hogy 10.000 
lakosra területenként hány előfizető 
esik. Kimutatjuk a közölt adatok
ban az előfizetők számát 1927., 
1928. és 1935. év végén, valamint 
az 1928. évi szaporodást az 1927. évi 
létszám o/o-ában:
10.000 lakosra esett rádióelőfizetők 
száma:
Megyék 1927 1928 % 1935
Abauj-Torna 8.5 24.8 H 6 121.4
Bács-Bodrog 16.4 96.2 491 136.8
Baranya 15.0 48 3 225 173.0
Békés 283 135.2 256 258.9
Bihar 19.2 56.5 198 120.2
Borsod, Gömör 18.1 40.7 127 178.8
Csanád, Arad 28.7 102.0 259 197.6
Csongrád 27.9 125.8 356 198.7
Fejér 51.1 131.0 159 239.2
Győr, Moson 40.4 75.2 88 177.0
Hajdú 140 58.9 326 126.9
Szolnok 48.1 135.7 185 154.9
Komárom, liszt. 74.0 214.8 193 382.3
Nográd, Hont 41.8 121.0 193 239.5
Pest 71.7 325 6 91 487.3
Somogy 21.5 61.7 188 181.8
Szab les, l'ng 15.2 33.0 121 149.7
Sopron 26.4 43.3 83 111.3
Szatmár 7.0 28-8 332 86.3
i olna 25.9 103.4 301 222.1

Vas 31.7 54.8 85 210.4
Veszprém 35.0 104.7 225 261.7
Zala 17.9 45.7 187 162.9
Zemplén 15.5 34.5 120 185.6

Átlag 54.5 126.6 134 257.2
Városok
Baja 105.1 373 9 255 504.2
Budapest 435.6 6-9.3 611 175.7
Debrecen 75.0 192.8 195 947.3
Gvör 131.6 329.5 166 947.3
Hódmezöv. 32.9 158.1 308 349.5
Kecskemét 51.0 213.9 325 369.0
M skolc 60.1 119.2 99 884.3
Pécs 96.5 224.2 132 942.5
Sopron 170.2 239.8 42 783.0
Szeged 52.9 257.5 390 539.0
Székesfehérv. 1325 360.3 172 841.6

Átlag 287.8 509.9 75 963 2

H T L R S Z
r ú d i ó d o b o s í i z e m

Ul d m : Saió u. 6. Tel. 14-11-97 
40-féle rádió-, gramofondoboz, 
zeneszekrény, duco lakkozás !

1928. tavaszán helyezték üzembe 
a óo kw-os (ma 20 kw-nak mond
juk) adóállomást. Ez az időpont ne
vezetes a magyar rádió fejlődésének 
történetében. Ez az üzembehelyezés 
azért fontos, mert itt nemcsak ener
giaemelésről volt szó, hanem ez az 
állomás volt az első zenei szempont
ból elfogadható és ezen kívül csak
nem az egész mai Magyarországot 
kellő energiával sugározta be. Csak 
a határszélek estek bele a torzító 
fadingzónába. A régi 3 kw-os adó 
csak igen kis területet látott cl kellő 
energiával, az ország többi részében

na (301 °o). Ha a közölt (más célra 
készült) térképbe a megyei határo
kat beleképzeljük, látni fogjuk, hogy 
ezek a megyék (Tolnát kivéve: a 
határszélre esnek, ahol teltéit a nagy 
adó üzetnlxíbelyezése előtt nem volt 
kielégítő vétel és igy csak azok le
hettek rádióelőfizetők, akik nagyobb 
készüléket tudtak és hajlandók to l
tak beszerezni.

Az átlag alatt maradtak: Sopron 
(83), Vas (85), Győr (88) és Pest- 
megye (91 "fi). Pestmegyétől elte
kintve ezek a megyék a nyugati ha
társzélen fekszenek. Itt Wien adó 
sokkal jobban vehető, mint Buda
pest (az akkori időben, ma Wien

l LAKIHEGYI 20 fiW.-OS (?. 834'5 m) MUS0RA00 TERER0SSE6-60RBEI
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csak nagyobb készülékekkel lehetett 
az akkori csepeli adóállomást hang
szóróba hozni.

A nagyobb területi ellátottságnak 
természetes következménye az volt, 
hogy a városokban az előző évi 
32" ..-os előfizetőszaporodás 75"o-ra, 
a megyékben pedig 47'io-ról 134°,lí
ra szökött fel. Sem a városok, sem 
a megyék között 1928-ban nem ta
lálunk egyetlenegyet sem, melyben 
az előfizetők szaporodása nem ha
ladta volna meg az előző évit.

Vizsgáljuk meg most sorra azokat 
a törv én) hatóságokat, amelyekben a 
szaporodás 1928-ban az átlagtól na 
gyón elüt. A szaporodás az átlagnál 
több mint kétszerese Bács-Bocírog 
(4310/0), Csongrád (3560/0), Szat- 
már (3320/0), Hajdú (3260/0) és Tol

nyugat felé irányított antennával 
dolgozik). Budapest csak úgy volt 
vehető, ha Wien nem dolgozott, 
vagy prózát adott. De ekkor is ál- 
ballatszotl (kivéve a nagy készü
lékeket). E^ek a megyék az előfi
zetők számát tekintve — ámbár a 
helyzet azóta lényegesen javult 
ma is az átlag alatt vannak.

Pestmegye előfizetőinek szaporo
dása azért maradt az átlag alatt, mi
vel már az akkori előfizetői sűrű
ség nem engedte meg az ily gyors
ít amu szaporodást. A lakosság anya
gi helyzetét és kultuiszükségletét te
kintve sokkal közelebb áll a telített
ség fokához, mint az ország többi 
részei.

A városokat tekintve a legna
gyobb volt a szaporodás 1928-ban

fűmegveniránvitú (detektor

Szegeden (390«ö), Kecskeméten 
(325 °.ö), Hódmezővásárhelyen (308 
°/o). és Baján (2550/#). Négy nagy 
alföldi varosban, amelyek előfizetői 
sűrűségűket tekintve 1927-ben na
gyon el voltak maradva (ma is!). 
A szak- és napilapok és maga az 
adóállomás propagandája rázta fel 
ekkor egy ki-só ezeket a városokat.

Legkisebb volt a szaporodás Sop
ronban (420/0), ugyanazon oknál 
fogva, mint a nyugati megyék, Mis
kolc (990/o), ahol az akkori uj adót 
sem lehetett jól venni. Itt a szaporo
dás csak nehezen, a következő év 
ben indult meg úgy, hogy két év 
alatt (1927 - 1929) 2640 o-ra rúgott 
és ma előfizető sűrűséget tekintve 
már a negyedik helyen áll (Buda
pest, Győr, Pécs, Miskolc, Székes- 
fehérvár).

Budapest egészen különállóan te
kintendő. Itt az előfizetősürüség a 
legnagyobb. Oly mérvű szaporodás, 
mint másutt, lehetetlenség.

A közölt térkép igazolja azt, hogy 
Budapest II. hullámhossza jól van 
megválasztva, csaknem az egész or
szágot 2 milivoltprométer térerős
séggel sugározza be. Ez azt jelenti, 
hogy egy méter hatásos magasságú 
antennában 2 milivolt feszültséget 
indukál. Ez a térerősség mái 
csaknem tűrhető detektoros vételt 
szolgáltat. (A rajzot és adatainkat a 
Magyar Királyi Posta jelentése 1935. 
évi működéséről cimii könyvből 
vettük.)

R Á D I Ó  É S  V I L L A M O S S Á G

Bakelit

takarék
lámpa
csakis váltóáramra 110  vagy 220 
Volt, alig fogyaszt áramot (üzem
költsége 10 órára cca 1 fillér) bár
mely lámpahelyre becsavarható ! 
Vezérképviselet:

Budapest, ui. O-utcaa lei 12-93-06

%S IE M E N S
PROTOS

R AP I D 
PORSZÍVÓ

a nagy háztartásokban 
nagyobb porszívók n 

is szükséges.

Készüíékiőzsde
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.

Holstein Zsigmond, V. Bálvány u. 1

Orion 7224. u 65.--
„ 7226, u 70 —

Philips-Modernvevő eá hszn 38.— 
Standardyne, 4-f-l hszn 50.— 
TRT Glória, eá Bp. Il-vel 45.— 
Blaupunkt, 4-f-l csn hszn 20 —

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.—

Koncert rt., Váci utca 23.

Orion 7052, 5cs, eá, kh 100 
„ 7331, 3 + 1  120
„ 333, 3 + 1  u 150

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 
-2xD, eá 45
-3xd, 3cs, eá,kh hszn 70 
-3a, 3 + 1 , hszn 35 
-Super 33 5 + 1  110

Telefunken 40W, 4 + 1 , kh 45 
„ -Weltsuper 5+1 190 

TRT Glcria 3 : 1 30

Norris gyártmányok
M E G B Í Z H A T Ó ,  M Á R K Á S  R Á D I Ó A L K A T R É S Z E

Kratochwill Albert és Társai

A z  á r a k  csak viszonteladók vészéve évvényesek.

agyteljesitményü hang v e z e t ő  k, villamos gramofonmotorok 
áját gyártmányú bakelit villamossági cikkek.

I Z Z Ó L Á M P Á K ,  R Á D I Ó C S Ö V E K .  VERSENYK ÉPES  Á R A K

udapest, V., Váci út 4. Telefon 11-70 35 NorríS gyártmányok
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KereshedeimünK és iparúim 1936-ban.
A Budapesti Kereskedelmi és 

Iparkam ara, mini minden év
ben. terjedelm es könyvben is
merlek hazánk közgazdasági 
helyzetéi az előző évben és en
nek keretében különösen a ke
reskedelem és az ipar helyzeté
vel foglalkozik kimerítően.

Általános részében megálla
pítja. hogy úgy a világgazdasági 
helyzet, mini a magyar gazda
sági élei határozol! javulás Ui- 
neteil m utatja. Magyarország 
gazdasági helyzetét nagy m ér
tékben mcgkönnyitctle az. hogy 
az. egész világon Argentínát 
kivéve igen gyönge volt a ter
méseredmény. nálunk pedig a 
termés a közepesnél jobb volt. 
F.nnek következtében többel tud
tunk exportálni, mint bosszú idő 
óla az előző években és jobb 
árakon.

M egállapítja a Kamara, hogy 
a gazdasági élet összforgalm á
nak élénkülésével a kereskedel
mi forgalom nem tarlóiI lépési 
Lnnék egyik oka az. hogy a kö- 
lötl forgalom következtében a 
kereskedelem működési köre á l
landóan szőkébb térre szorítko
zik. (Szövetkezetek, egykéz ) A 
gazdasági élet élénkülése követ
keztében elsősorban a beruhá-

E R Ö S Á R A M  R A D Ó É S R A D Ó

Tegyen Kísérletet
adjon fel egy megrendeiest 

í r á s b a n
vili. Baross ucca 127

vagy telefonon
1 3 -6 0 -0 9

utána nrndig nálunk fog 
vásárolni .

H a sin á l*  te lefonok
á lla n d ó a n  ra k tá ro n

RADÓÉSRADÓ
GYENGEÁRAM RADÓ ÉS RADÓ

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

j  hoz a jövő.

zások területén mutatkozott, a 
beruházások kérőiében pedig a 
megrendelések számos esetben 
közvetlenül az iparhoz lutol- 
lak be

Az övaloll váltók számában és 
összegében mintegy liz százalé
kos csökkenés m utálható ki. a 
fizetésképtelenségek száma is 
némi csökkenési mutal az előző 
évvel szemben. Kllenben a ma
gán- és kényszeregyezségek vég
összege közel nyolc százalékkal 
emel kedd I

Kül keres kellel tni forgalmunk 
élénküli, úgy a behozatal, mint 
a kivitel némi emelkedést mutál. 
Behozatalunk üli. kivitelünk pe
dig öö millió pengővel emelke
dett Kz az emelkedés a mi szak
mánkul is érintette. Rádió- és 
elektrotechnikai cikkekben a be
hozatal közel egymillióval, kivi
telünk csak 300 ezer pengővel 
emelkedett

Az aularkiára való törekvés 
következtében az ipari termelés 
1932 óla állandó emelkedésben 
van. 193(i-ban az 1928. évi ter
melésnél közel egyharmaddal 
többet eredményezett Érdekes, 
hogy amig a termelés m ennyi
sége 30% -kal. az évi átlagos 
munkáslétszám csak 1 o0-kal nö
vekedett. addig a kifizelell m un
kabér több, mint 20"b-kai csök
keni.

A Kamara megállapít ja  hog\ 
az Ipari Novella megjelenése 
követ kéziében a kézmüvesipar 
193(1 év második felében nyu- 
godtabb légkörben végezte mun
káját A közmunkákban foko
zottabb mértékben veti részt

Bennünket közvetlenül érde
kel az. amit a mi szakmánk
ról ir:

A fontosabb hazai áram tele
pek adatai az ország elektrom os
áram fogyasztásának jelentős 
emelkedései tükrözik vissza A 
Gazdaságkutató Intézet adatai 
szeriül a motorikus célra szol
gáltatni! árammennyiség indexe 
(1927 100) az előző évi 150.1-rő!
l(>(i.ö-rc emelkedett. Hasonlókép
pen növekedett, az előző évi kisebb 
visszaeséssel ellentétben, a vilá- 
gilási célt szolgáló áram fogyasz
tás indexe is (1935: 122.2. 1930: 
120.5). ami szintén igen jelentős 
fejlődés, különösen ha tekintetbe 
vesszük, hogy az izzédámpagyár- 
lás fejlődése állal a fogyasztók

áram m eglakarilásl érlek el. Az 
áramfogyasztásnak megfelelően 
villamossági ipar belföldi leem e
lése és fogyasztása is em elke
dett A jelentési évben zárult le 
a Budapest Hegyeshalom villa
mosított fővonal első üzeméve, 
melynek üzemi eredménye teljes 
mértékben igazolta a villam osí
táshoz fűzött várakozásokat Yil- 
niosgépiparuuk részére további 
m unkaalkalmakat igér a fővas- 
uIi villam osvontalás, bár a je 
lenlés évében még nem kerüli 
sor újabb Kandó-rendszerü vil
lamosmozdony rendelésére 

Lzl az egyik legfontosabb ki
viteli iparágunkat érzékenyen 
érintenék egyes államok őszi va
lutaárfolyam  csökkentései és kü
lönösen a villam osítás terén 
m indjobban érezhetővé váló ön- 
ellálási törekvések. K nehézsé
gek ellenére mégis sikerült né
hány nagyobb külföldi beruhá
zási munkál szerezni. így többek 
közöli a nagybányai városi villa
mosközpont bővítését, a török- 
országi D iyarbekir város vizerő- 
telepét, amelyek lehetővé tették 
villamosgépekből és készülékek
ből való kivitelünk némi em elé
sét, bár külkereskedelm i forgal
munk e csoportban a behozatal 
ú jabb korlátozása ellenére is ve- 
szilell némileg aktivitásából.

Az elektrom osipar külforgalmi 
mérlege 1929-ben még 3.(5 millió 
l ’-vel passzív volt. majd m ind
inkább javulva 1931-ben28.2 m il
liós aktívummal elérte csú cs
pontját Azóta az aktívum külö
nösen a behozatal em elkedésé
nek hatása alatt lassú ütemben 
visszaesett, a je lentési évben 
alatta maradi az 1933. évinek is 

Itád’ókés/.ülckck és alkatré
szek. A rádióipar a je len tési év
ben is lépési tartott a technika 
fejlődésének ütemével és ez kü
lönösen az uj készülékek hang
erejében. hangminőségében, to
vábbá a rövidhullám ú vétel te
reli észlelhető. Bádióiparunk 
am ellcll. hogy teljes m értékben 
ledezi a belföldi szükségletei, 
dolgozik kivitelre is. úgyhogy az. 
exportja az utóbbi öl év alatt 
m egháromszorozódott. A kivitel 
jelentőségét m utatja, hogy a
27.5 millió B-| kitevő villamos 
sági ipari kivitelből a jelentési 
évben 12  1 millió i> cselt a rá- 
dioiparra f z a szám ugyan je 
lentős csökkenést mulat az előző 
évi 17 9 millióval szemben, de ez 
csak az eladási áraknak a nagy
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nemzetközi verseny következté
ben bekövetkezett jelentős csök
kenését m utatja, mert mennyi
ségben a kivitel jelentősen emel
kedett.

Izzólámpák. Az eleklrifikáló- 
dás előrehaladásával karöltve az 
izzólámpa belföldi értékesítésein 
kedvező képet mutat. A rádió
ipar termékeivel ellentétben az 
izzólúmpakivilel értékben is je 
lentősen emelkedett, annyira, 
hogy ú jra  megelőzte az elektron
cső-kivitelt és majdnem eléri az 
összes kivitt rádiócikk értékéi 
A 11 .őöö.OOt) l’-re rugó 10.ö9(iq-s 
izzólámpakivitelünk a világ- 
egyezmény alapján megállapitoll 
piacfeloszlás szerint a jelentési 
évben is több mint busz állam 
közölt oszlott meg. A kivitel 
nagy részét továbbra is Német
ország (28,‘ 13 q) és Románia (11 Itt 
q) vette fel. Jelentős vásárlók 
voltak ezenkívül még Csehszlo
vákia, Jugoszlávia, Belgium, az 
északi államok és több tengeren
túli állam is.

Egyéb v’llamossági cikkek. A
villamossági ipar egyéb (em lé
keinek belföldi fogyasztása is 
növekedett, különösen a dinamó- 
gépek, elektrom otorok, vala
mint transzform átorok forgalma 
emelkedett több nagy belföldi és 
külföldi megrendelés következ
tében.

Veinlégdiák akció
A Magyar Szülők Szövetségének 

Pedagógiai főosztálya angol, fran
cia, német és lengyel vendég-, i.lel
ve vendégdiák akciót rendez. A 
Szövetség vezetősége felkéri azokat 
a szülőket, akik gyermekeiket, hoz
zátartozóikat a ily ári hónaitokban a 
fentemlitett nyelvek valamelyikére 
taníttatni óhajtják, közöljék címü
ket a Szövetség Pedagógiai főosztá
lyával.

A kifogástalan külföldi családból 
származó diákvendég a töké.etes 
irodalmi nyelvre tanitja a magyar 
szülő gyermekét, pénzűé i c lenszol
gáltatás nélkül, tisztán vendéglá
tásért.

Érdeklődők és jelentkezési lapot 
kérők szíveskedjenek a Magv ar Szü
lők Szövetségének Pedagógiai fő
osztályihoz fordulni.

Citn: Budapest. Vili., Reviczky-

K isip ari ü zem ek  vittamosiiasa

utca 7 .« uuivK.

CASTELCO

Ezen cimen referált Kozniutza 
Pál dr. s fog., a Budapesti Ke
reskedelmi és Iparkam ara köz
gyűlésén a Kamara legújabb, 
szakmánkat közelről érintő ak
cióját. Koznmlza dr. kinm lalla, 
hogy a kisipar alacsony rezsi- 
százaléka és kis igényei melleit 
sem tudja felvenni a versenyt a 
gyáriparral, mivel kézierővel elő
állítóit áruja drága. A kisipart 
el kell tehát látni energiával.

Kimúlta, hogy Magyarorszá
gon, az 11)31). évi slatisztika ada
tai szerint az összes kézműipari 
üzemeknek csak G.lo/o-a használt 
gépierőt, minden tizenhatodik 
Elképesztő!

Kimutatta, hogy altiig nálunk 
az élelmezési iparnak 20.5#/o-n 
használ gépiéről, addig Német
országban a mészárosok 88 °ö-a. 
a pékek 77.8»’o-a. A magyar fa
iparban 11.1 "n, a németben 80.1"" 
van felszerelve motorikus meg
hajlással

Ez az elmaradottság teszi a 
magyar kézművesipari általában 
külföldi viszonylatban verseny- 
képtelenné. A versenyképtelen
ség részben a drága termelés, 
másrészt a kézierő miatt előál
lóit gyártási egyenetlenség miatt 
áll elő

Nemzetgazdasági érdek tehál, 
hogy a kézmüvesipar is áttér
jen a motorikus erő használa
tára Kozniutza dr. szerint hár
mas teendő előtt állunk.

1 MegNmerlrlni a kisiparral 
a gép* berendezés előnyeit, hogy 
azok. akiknek anyagi eszközei 
megengedik, szereltessék át üze
mükéi gépiemre. Ezt a eélt szol
gálják a mintamühelyek és a 
Vásár Villam osilotl Kisipar-pa- 
vil Ionja.

2. Olcsó áron tarifái kell a 
kczir.üves'parnak adni. Ezt a te
lepek meg is tehetik, mivel a 
kézmüvesipar munkaideje oly 
időpontba esik, mikor a telep 
nincs eléggé kihasználva. A fo
gyasztási a kézmüvesipar egyen
letesebbé teszi, Ebben az irány
ban a Kamara már hosszabb idő 
óla tárgyal az illetékesekkel és a 
lái'gválások eredménnyel kecseg
tetnek. u j g y e n g e á r a m ú  katalógusa megjelent. Díjmentesen küldi: V É S Z I L Á S Z L Ó  kft. JV .IrányiuccalS.szám

3. A kézmUveslparosoknakazt 
a részét, amely nem képes mo
torokat beszerezni, lássák el a 
telepek motorokkal bérleti ala
pon. oly módon, hogy néhány 
esztendei bérlet után a kölesön- 
motor a bérlő tulajdonába m en
jen ál. Az iparos a kölesöndijal 
kényelmesen ki tudja fizetni, 
mert ha egyáltalában van 
m unkája olcsóbban termet

A Kam arának itt ismerteteti 
akcióját őröm m el üdvözöljük, 
mivel am ennyiben a telepek h a j
landók a m olorbérleti rendszer
re áttérni, úgy egyrészt a v il
lanyszerelőipar, másrészt a m o
torokat gyártó kisipar is jo b b  
foglalkoztatottságot talál.

illlllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh
A jövő szezon előkészítés?.

Májusi szám unkban beszám ol
tunk azokról a  tárgyalásokról, 
melyeket a rádiókészülékgyárak 
vezetőivel a jövő szezon előké
szítése tárgyában folytattunk. 
Voltak egyes pontok, melyeket 
közvetlen tárgyalások keretélten 
nem tudtunk elintézni, a gyárak 
ezeket a pontokat — mielőtt vég
legesen állást foglaltak volna — 
maguk közölt akarták megbe
szélni.

Sajnos, még mindig nem áll 
módiinkban érdemleges ered
ményi közölni, mivel a gyárve
zetőknek egy része szabadságon 
volt és igy a végleges megbeszé
lésekre csak e lap m egjelenése 
után kerülhet a sor.

Jun us 15-től

MAROSI PÁL
uj címe

V, Újpesti raKpart 7
Telefonszám változatlanul: 11-47-72

A s zta li-. I l i i - .

PVQrUs
ventilátoron

I i o r s c h v  H e n r i k
mérnök, Budapest, V., Sziget ucca 11
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Q ió 'Z V ÍJ Íá $ itá S
\ alahátiyszor este végiglekin 

lünk a kivilágított gyönyörű Du
na parton, mindenkor eszünkbe 
)útnak azok a lehetőségek, ame
lyeket a villamos szakma magá
ban rejteget és amit a kartársak 
nem tudnak kihozni belőle Itt 
nem akarjuk azt állítani, hogy 
egyáltalában nem hoznak ki uj 
területeket, egyesek kutatnak es 
találnak is. de a nagy többség 
várja a megrendelőt és ezzel ki
merül összes energiája.

A díszvilágítás terén mennyi 
lehetőség van. ez a terület csak
nem teljesen kihasználatlan. A 
fényeffektusokul a kereskedelem 
csak nagy ritkán alkalmazza a. 
vevők meghódítására. Ha mégis 
csinálnak valamit, a legtöbb 
esetben egy-egy gyenge neonrek
lámot.

A villanyszerelőnek, a villa
mossági kereskedőnek minden 
alkalmat fel kell használni, hogy 
szakmáját előbbre vigye, hogy 
díszvilágítást alkalmazhasson 
mindenütt, ahol az csak elérhető.

Ha a pesti Dunaparton á l
lunk. felejthetetlen benyomást 
szerzünk, ilyen felejthetetlenbe- 
nyomási akar kelteni a vevőjé
ben minden kereskedő, csak fel 
kell hívni a figyelmet rá. Jó l 
tudjuk, hogy nincs olyan keres
kedelmi vállalat, amely akkora 
propagandaköllséget elbírna, 
mint a Lánchíd kivilágítása. De 
erre nincs is szüksége. Megfe
lelő eredményt fog hozni egv- 
egv jé)l megszerkeszteti neon. iz
zólámpa. vagy fényárhatás.

A Lánchíd nemes ivét és sú
lyos oszlopainak kontúrjait löOO 
lirb 10 wattos homályos resisla- 
lámpa hozza ki. Az összfogyasz- 
tás 180 kw. 20 f i l l é r e s  kedvez
ményes tarifával számolva is. 
óránkéul 30 pengő az áram fo
gyasztása. a berendezés amurti-

A /

Próbálja ki
n i  oSystem American1*
U |  a n ó d t e l e p ü n k e t .  

Meg lesz elégedve!
Pala elemgyár r.t. v. Váci út 66

c4 a £á*vC&Ld
záeiója, karbantartása ol\ költ 
ségeket emészt, hogy a főváros 
is ' vsak akkor tartja ezt a disz 
világítási üzemben, amikor elő
kelő vendége van a városnak, -lé> 
hatást érnek el majd az rueha- 
risiikus kongresszus alkalmából.

11 v díszvilágítás szerelése nem 
egvszerü. Itt nehéz feladatokat 
kelleti megoldani. Lrős fény.
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beim- megvilágítani, nehogy a 
reflektált erős fény a hajózási 
zavarja A lám patartók elhelye
zése okoz viszont ilyinódongon- 
dot A kínálkozó megoldások 
olyan költségesek, hogy a tény- 
:írvilágilásról inkább lemondtak 

Uv nagv beruházást és ily nagy, 
állandó költségekéi csak a közü- 
letek bírnak el. a reklám célokat 
szolgáló világító e! leklusokuál 
olcsóbb eszközökkel kell dolgoz
ni. de dolgozni kell.

hogy a hatást elérje. Rázkódás- 
mentes lámpa és szerelés, ne
hogy az államié) rázás következ
tében. amelyet a nehéz autóbu
szok okoznak, az izzólámpák 
gyorsan menjenek tönkre.

Ügyeltek arra is. nehogy a 
nagy fénvsürüség a hajókon 
szolgálatot teljesítő személy/, tel 
vakítsa. ebből szerencsétlen
ségek származhattak volna, Kze 
kel a feladatokat jól oldották 
meg. De vannak hibák is Így az 
oroszlánokat megvilágító fény
árlámpák az autóvezetőket va
kítják. üzen segíteni kell. Kmelni 
lehetne a hatást még, ha fény
árlámpákkal megvilágítanák az 
oszlopokat is. Csak alulról le-

isKoiai leiző- 
és Kapcsoló
órádat

Készít, átalakít, jauít
SCHVARCZ TESTVÉREK 1

szakórás mesterek j
Podmaniczkv u. 59. Tel 12-96-24 ;

Ú j d o n s á g
mgelen  vaitoaramu gramotonmotor
legújabb typus minden használatos fe
szültségre átkapcsolható Fordulatszám- 
szabályozóval, gummialátétes felfüg
gesztéssel, direkt meghajtású, teljesen 
zárt kivitel, a motorház előrésze bake
litből. Masszív kivitel és tökélet sen 
zajtalan járás. A rádiót nem zavarja.

Rotand rádió es uillamossag
Rákóczi üt 61.

Krómozott
/ • ,  A  és megvilágított név-, 
L  őVTJJüf, ) felcsengető-ésházszám- 

táblák, sülyesztett kap- 
cso|ó- stb. szerkezetek 
fedőlapjai, vörös- és 
sárgarézből. Vas világí

tótest különlegességek, tervezetek szerint.

KOLLER CSILLÁRGYÁR
Budapest, VIII. Doboziu. 15 lel. 13 I] 31
Felújítások, átalakítások. Fémszinezés, 
dukózás terén újítások. Tömegcikkek, 
Elektromotorok — vétel-, eladás-, javítások.

Alkalmi PHILIPS ERŐSÍTŐ
egybeépített gramofonnal 

LÁNG 1IBOR Rákóczi út 9
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Jog és célszerűség
M egtörtént cselből kifolyó

lag . . .
Egyik fővárosi, kisebb for

galmú rádiókereskedö eladott 
egy készüléket egy évi részletl’i- 
zetésre. A gyár nem hagyta jóvá 
a kötlevelet, kezest kért. A ke
reskedő szállította a kezest, a ve
vőnek (köztisztviselő) egy kar- 
társát. Hz sem volt elég. A keres- 
reskedő jó lá ltt a vevőért, aláírta 
a váltót, a gyár inkasszál.

Az üzlet megkötése után né
hány hónappal a kereskedő fize
tési meghagyást kap 2 ! pengő 
perköltségről és a le járttá  tett 
váltóról,

A gyár eljárása jogos. A köt- 
levélben olvasható, hogy egy 
részlet elmulasztása esetén az 
egész összeg esedékessé válik. Itt 
a kereskedő, aki különben 
sem volt közvetlen összekötte
tésben a gyárral mint jó tá lló  
szerepel. A váltó birtokosa azon 
h a jtja  he a váltót, akin akarja, 
akit az aláírók közül a leg jobb
nak tart. fisak az a kérdés, hogy 
illendő-e és célszerü-e ily módon 
eljárni.

Kérdés, hogy nem lenne-e eél - 
szerübb, ha előbb figyelm eztet
nék a kezeseket, hogy az adós 
nem fizet. Ha nem lelt volna itt 
a kereskedő, mint kezes, ti a egy 
tisztviselő kezest fogadlak volna 
el, v á jjo n  lelt volna-e annak is 
annyi készpénze, hogy 20!) pen
gőt azonnal ki tudott volna fi
zetni.

Nem ebben az esetben, hanem 
m indenkor a rádiókereskedelem  
érdekében helyesebbnek tarta
nók, ha a gyárak egy két részlet 
elm aradása esetén am ennyi
ben kezes van előbl) a kezes
től kérnék a részleteket és csak 
akkor tennék esedékessé a tel
je s  hátralékot, ha egyik kezes 
sem pontos.
Már az amerikai ipar is

FERROCART
tekercseket használ, ami azok 
kitűnő minősége mellett szól. 
Minden tekercshez kapcsolási 
rajz. M Á R T O N  P Á L  

IV., Kossuth Lajos u. 4

Rz ipar
Hehaphon eiektrolítihus Konden

zátoron
Szemben az eddigi papír, illetve 

csillámkondenzátorokkal, az elektro- 
l'á.kus kondenzátoroknak különös 
előnyük, hogy jelentősen nagyobb 
kapacitás-értékek mellett is kisebb 
terjedelműek. Ily kondenzátoroknál 
állandó átütés nem létezik, mert át
ütés esetén ezen kondenzátorok ön
magoktól regenerálódnak. Ez a 
szempont különösen az u. n. gyűjtő- 
kondenzátoroknál bir jelentőséggel. 
Az eddigi papirkondenzátorok át
ütése esetén nagyrészt tönkrement 
az egyenirányító cső is.

Az elektrolitikus kondenzátorok
nál használandó alumínium szala
gokra elektrokémiai utón végtelen 
finomságú és nagy átütési szilárd
ságit filmet képeznek. Ezen film kü
lönös finomsága folytán vá ik lehe
tővé a kis terjedelem, mig a film 
kémiai kiképzése a kondenzátor re
generálódását teszi lehetővé, átütés 
esetén. Ilyen esetben azonnal egy 
uj kémiai folyamat keletkezik, 
amely a kondenzátort eredeti állapo
tába állitja vissza. Elektrolitikus 
kondenzátorokat főleg gyűjtő-, szű
rő- és csillapító kondenzátorok gya
nánt használnak.

Vannak száraz és nedves fémhá
zas elektrolitikus kondenzátorok. 
Klőbbiek bárhog; szerelhetők, mig 
utóbbiak ugv, hogy hosszirányukkal 
függőleges helyzetben legyenek sze
relve.

A »Hekaphon« kondenzátorok kü
lönös előnye a csekély veszteségi 
szög azaz az összteljesítményhez 
viszonyított kisebb veszteségteljesit- 
mény — ami elsősorban a gyűjtő- 
kondenzátoroknál fontos, mivel 
ezeknél váltóáramú komponensek 
lépnek fel.

Bekötésnél a polaritásokra feltét
len ügyelni kell, ezért ez a konden
zátoroknál részint és jellel, 
részint a száraz hengeres kivitelűek - 
nél piros és fekete színnel ( és -A 
van jelölve.

A »Hckaphon« elektrolit-konden
zátorok kicsiny méretűek, ezáltal a 
legnagyobb teljesítmény és üzem- 
biztonság mellett még hclymegtaka- 
ritást is biztosítanak.

köréből
A »Hekaphon« elektrolit-konden

zátorok 55" ('. felmelegedést tűrnek, 
készüléké],itésnél mégis előnyös azo
kat oly részektől távolabbra szerelni, 
amelyek jelentősebben melegednek, 
nehogy az említett melegségi határt 
túllépjük.

Az u| Ditmar blokhoh
A D itm ar blokkok jó  hírneve 

világszerte nő. Jó  hírnevének 
megfelelően ez idén még sokkal 
nagyobb m értékben rohanták 
meg a nagy világhírű készülék- 
gyárak a D itm ar gyárat m egren
deléseikkel. úgy, hogy a gyár 
kora tavasz óta kénytelen volt 
é jjel-nappali üzemre herendez
kedni.

Tudom ásunk szerint az euró
pai országok közül Cseh-, F ran 
cia-. Lengyelországba szállítot
tak m áris nagyobb mennyiséget, 
azonkívül a termelés nagy há
nyadát a tengerentúl köti le.

A D itm ar blokkok nagy elter
jedtségüket annak köszönhetik, 
hogy m indenkor a technika ál
lása szerinti lehető legjobbat 
nyújtják.

Az 1937-es szériában is komoly 
újításokat találunk. A karlonhá- 
zas elektrolitikus blokkok Dit
m ar megítélése szerint nem vál
tak he. Ítészben a környezet ned
vessége, részben az esetleges 
mechanikai sérülések ellen nem 
nyújtott a kartonház kellő védel
mei. Ditm ar tehát nem gyárt 
többé papirházas blokkot, he
lyette alum inium serleget használ 
úgy, mint a nedves elektrolitikus 
kondenzátoroknál. Ennek az ú jí
tásnak a következő előnyeit ta
pasztaljuk: 1 . lényeges térfogat- 
csökkenés. 2 . cea. 10 °o-os súly
csökkenés, 3. kisebb veszteségi 
áram  és ennek következtében 
jo bb  szürőhatás, 1 . üzembiztos 
sabb. puhagumi szigetelésű ki
vezetés, ö tetszetősebb kivitel, 
(i. könnyebb szerelés. Bakelit- 
házas kivileiben kél uj lipusl lá
búik: 2öMF 2Ö V. üzemfeszült
ség és lOMF löd V. üzemfesziill- 
ség.

Állásközvetítés!
Radio-heszulehelado elsőrangú referen
ciákkal, jó lizetéssel állást kaphat. Ajánla
tokat a kiadóba „Csak elsőrangú" címen, 
II., Buday László utca 6.

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

K artársak figyelmébe!Amikor csendes a rádióüzlet, élénk a petroleumgáz- 
főző eladás! Kérjen árajánlatot aC A D T I i n r n  védjegyű pelroleumgáz- r v n  M  készülékek k.f.t. cégtől,... Budapest, V I., Andrássy út 33. sz. Telefon 12-62-7

Fortuna főz, sut, Ilit Nagy viszonteladói engedmény !
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HeresKeúosegéúeH es iparos- 
segedeh jutalmazása.

Pályázati Hirdetmény.

A m. kir. kereskedelem- és köz
lekedésügyi miniszter ur a Buda
pesti Kereskedelmi és Iparkamara 
területén (Pest-, Fejér-, Hont- és 
Nógrád-vánnegye) működő keres
kedőknek, valamint a 7 .500/1935. 
M. E számú rendelet 3 . §-ának 2. 
pontja értelmében a miniszter ügy
körébe tartozó iparok valamelyikét 
gyakorló iparosoknál hosszabb idő 
óta megszakítás nélkül alkalmazás
ban álló és minden tekintetben ér
demes, idősebb kereskedő, illetőleg 
iparossegédek részére az 1937. év
ben 12, egyenkint 100 (Egyszáz) 
pengőnyi jutalmat adományoz.

A kamara ezekre a jutalmakra 
ezennel pályázatot hirdet.

1 . A jutalmakra csak olyan ke
reskedősegédek és iparossegédek 
pályázhatnak, illetve csak olyanok 
hozhatók a munk|aadók által javas
latba, akik

a) kereskedőnél, kereskedelmi 
társaságnál, vagy a 7500 1935. M. 
E. sz. rendelet 3 . g-ának 2. pontjá
ban felsorolt iparok (fogadó, szál
ló, penzió, vendéglő, korcsma, ki- 
főző-üzlet, kávéház, kávémé.és. to
vábbá a borbély- és férfifodrász-, 
női fodrász-, kozmetikai-, manikűr-, 
pedikür-üzlet) egyikét jogosultan 
gyakorló iparosnál mint kereskedő- 
segédek. illető.eg iparossegédek ál
lanak alkalmazásban.

b) jelenlegi munkaadójuknál meg
szakítás nélkül legalább 25 betöltött 
év óta vannak alkalmazva.

0) ötvenedik életévüket betöltöt
ték és

d) akik sem a miniszter úrtól, sem 
hivatali elődjétől sem jutalmat vagy 
elismerő levelet még nem kaptak, 
sem pedig szolgálati érdemeik elis
meréséül legfelsőbb kitüntetésben 
nem részesültek.

Ezektől a feltételektől eltérni 
semmiképen sem lehet.

2. Minden pályázó segéd köteles 
pályázatához csatolni; a) munka
adója nyilatkozatát arról, hogy 
mennyi idő óta van jelenlegi mun
kaadójánál megszakítás nélkül al
kalmazva és hogy alkalmaztatásá
nak egész ideje alatt különöseit
a forradalmi idők alatt kifogás 
tálán és nemzetim magatartást ta
núsított,

b) a rendőri hatóság erkölcsi bi
zonyítványát arról, hogy államhüség 
és egyéni megbízhatóság szempont
jából nincs ellene kifogás, végül

c) a nem magyarországi születésit

pályázók részéről a magyar honos
ság megszerzése vagy a honosítás 
iránti folyamodás megtörténte is 
igazolandó,

3 . A pályázatok a fentiek szerint 
felszerelve a folyamodók 'agy meg
bízottjuk által lehetőleg személyesen 
adandók át a Budapesti Kereskedel
mi és Iparkamara titkári hivatalá
nak. Vidéki pályázók folyamodvá

nyaikat postán is beküldhetik.
Hiányosan felszerelt pályázatok a 

miniszter ur szigorú utasítása értel
mében figyelembe nem vehetők.

A pályázat határideje l l)37.julius 
15., amelyen túl beérkező kérelmek 
figyelembe nem vehetők.

Budapest, 1937. június hó í-én. 
A Budapesti Kereskedelmi és Ipar 

kamara Elnöksége.
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villamosclkk-kereskedö 
tevékenységi kére

A Knmarni Közlönyhői- 
A 30.000 l!)3(i. Ip. M szánni; 

rend eld  II §-a ártól méhen ke
reskedelm i szakmára szóló ipar
igazolványa alapján az általa el
adott csillárnak és rádióberen
dezésnek a vevő helyiségében 
való felállítására és felszerelé
sére, ha ez az ilyenkor általá
ban szokásost meghaladó ipari 
munkával nem jár , megrendelést 
vchel ál, a munkál azonban csak 
arra  jogosult iparossal végeztet
heti. Minthogy villany világítási 
berendezés elkészítése a csillár 
és rádió felszerelésével kapcso
latosan általában szokásos ipari 
munkál meghaladja, nézetünk 
szerint villam osrikk-kereskedő 
villanyvilágiiási berendezések el
készítésére megrendelésekéi át 
nem veliel. (4080 1037.)

A magyar Szaklapok közgyűlése
A Magyar Szaklapok Országos 

Egyesülete május 26-án este a Bu
dapesti Gyógyszerész Kaszinóban 
tartotta meg ez évi rendes közgyű
lését, a tagok nagyszámú részvételé

vel. A közgyűlésen a miniszterel
nökségi sajtószakosztály képviseleté
ben dr. Dulin Elek miniszteri osz
tálytanácsos jelent meg. Megjelent 
továbbá özv. Buday Barnáné és 
családja.

Dr. Gaál Endre v. államtitkár, 
elnök megnyitó beszédében üdvö
zölte a megjelenteket, majd vissza
pillantást vetett az egyesület múlt 
évi eseményeire. Bejelentette, bog;, 
dr. Rákóczy Imre miniszteri taná
csos, a miniszterelnökségi sajtóosz
tály vezetője másiránvu elfoglaltsá
ga miatt nem jelenhetett meg a köz
gyűlésen, távolmaradását táviratban 
mentette ki, amelyben a szaklapok 
munkássága iránt érzett megbecsü
lésének kifejezést adott. Az elnök 
indítványára a közgyűlés dr. Rá
kóczy Imréhez választáviratot in
tézett.

Ezt követően Rothmeyer Imre, az 
OMGE főtitkára, a Köztelek felelős 
szerkesztője mondott méhenszántó 
emlékbeszédet néhai Buday Barná
ról, a Magyar Szaklapok Országos 
Egyesületének egykori érdemes al- 
elnókéről. Vázolta Buday Barna her
vadhatatlan érdemeit, méltatta a 
szaksajtóban kifejtett eredményes 
munkásságát. Hangoztatta, hogy 
írásának minden sora mindig az

igazért küzdőkért szállt síkra, önzet
len harcosa volt a magyar mezőgaz
dálkodásnak, s tollával mindig súlyt, 
tekintélyt és szárnyat adott gondola
tainak. A fiatalabb nemzedéknek 
példát mutatott, s egész szakírói 
gárdát nevelt. A szaksajtó mozgal
maiban sokirányú mellett te
vékeny részt vett.

Dr. Gaál Endre elnök köszönetét 
mondott az emlékbeszédért, majd 
kérte dr. Dulin Elek miniszteri osz
tálytanácsost, hogy az egyesületnek 
a hozzá eljuttatott, s memorandum
ba foglalt kívánságaira nézve nyújt
son tájékoztatást.

Dr. Dulin Endre pontonként vá
laszolt a kérdéses memorandumra, 
s biztosította az egyesületet, hogy a 
miniszterelnökségi sajtóosztály a 
maga részéről minden igazságos és 
jogos kérelmet támogatásban ré
szesít.

Jutassy Ödön ügyv. elnök terjesz
tette elő ezután az elnökség évi 
jelentését, melyet a közgyűlés a 
zárszámadással és a jövő évi költ
ségvetéssel együtt - hozzászólás 
nélktii egyhangúlag elfogadott.

A tisztujitás során az elhunyt Bu
day Barna helyére Pettkó-Szandtner 
Aladár dr. nv. államtitkárt válasz
tották meg alelnökül.

villamos hoiöberendezísek
eladása háztartási és ipari célokra 
a szerelőnek kétszeres üzlet.
Uj berendezés, uj munkaalkalom.

Készpénzetadásnáí, 
vésziéinél 
m agas  ju talék .

Gyártja: HENNEFELD IGNÁC rt.
Budapest VI, Ó-ucca 6. Tel. 1120-26,1156-46
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VMetnények, a REMIN" DUOIYIIH 22-\őis
T .

R e m ix  E le k t r o t e c h n ik a i  G y á r  K .F .T .

!•'. hó 24-én kelt I). soraik bir
tokában megragadjuk az alkalmat, 
hogv f. hó 20-án megbízottjuk, 
Bozzay Emil ur álltai a Duomix 22 
készülék próbatermünkben történt 
bemutatásáért köszön etünket fejez
zük ki. Önök ezáltal lehetővé tet
ték, hogy a készüléket vevőinknek 
is bemutathassuk. A készülék tel
jesítményé, öl vevőink a legnagyobb 
elismeréssel nyilatkoztak, mely elis
meréshez részünkről is csatlako

zunk. Biztoiitjuk önöket, hogy ezen 
akcióikat a jövőben is örömmel fel
karoljuk és szívesen állunk rendel
kezésükre.

A modellgépak állandó bemutatá
sát illetőleg bővebb felvilágosításra 
volna szükségünk és kérjük, hogy 
ezen ügyben bennünket meglátogat
ni szíveskedjenek.

Teljes tiszte’éttel 
Barta és T ársa .

T,
Remix Elektrotechnikai Gyár K.F.T.

Örömmel vettük a múlt hó 2 1 -én 
cégünkhöz bemutatásra küldött 

Duomix 22 tipusu
2 i lámpás készülékmodellt, ame
lyet amatőrvásárlóink számosán 
megtekintettek, meghallgatták és 
arról mindenki csak elismeréssel 
nyilatkozott. A készülék mindhárom 
hullámsávon a maga nemében első
rangút teljesítet , a hangszinezele is 
kifogástalan volt, úgy, hogy min
denki megelégedéssel és azzal az el
határozással távozott, hogy építendő 
készülékét a Duomix 22 kapcsolási

Tek.

Remin Elektrotechnikai Győr kft.

A Duomix 22 készülék bemutatá
séival kapcsolatban nem csak a ma
gunk, hanem amatőrvevőink nevé
ben is örömmel mondunk köszöne
tét a t. Igazgatóságnak. A készülék 
teljesítményét rövid-közép-hosszu 
hullámon amatőr vevőink előtt ki
próbáltuk és azt minden tekintetben 
kiíogástaiannaK találtuk. Különösen 
kitűnt a készülék nagy hangereje és j 
tiszta élethü hangszinezete.

A bemutató során nyert fajtiszta- . 
latok alapján Kérjük a t. Igazgató
ságot, tegye lehetővé a készülék ál
landó kiállítását, melynek gyakor
lati keresztülviteléhez később meg
beszélendő módon magunk ré.zéről 
is hozzájárulnánk.

Teljes tisztelettel 

Láng Tibor.

sémája szerint állítja össze, vagy régi 
készülékét erre alakítja át.

Amidőn mégegyszer őszinte örö
münknek adunk kifejezést a sikerült 
összeállításhoz, egyben reméljük, 
hogy a rádiótechnika haladásával j 
többször lesz alkalmunk a Remix 
összeállításokat az amatőröknek be- I 
mutatni.

Maradtunk nagyrabecsülésünk ki
fejezése mellett

kiváló tisztelettel

Belgráder Jenő.

Tek. REM IX Elektrotechnikai Gyár kft.
A -Duomix 22« bemutatása és ki 

állítása teljes megelégedésünkre 
igen szép sikerrel járt. A készülék 
teljesítményével, szelektivitásával és 
hangszinezésével rövid-, közép- és 
hosszúhullámon az egybehangzó vé
lemények alapján a magunk részé
ről is teljes mértékben meg voltunk 
elégedve. Köszönetünket fejezzük ki 
a bemutatóért a t. Igazgatóságnak, 
mert tapasztalatunk szerint a bemu
tató teljes mértékben elősegítette 
.1 vevő bizalmának e’nyeré.ét.

I'eljes tisztelettel 

Márton Pál.

Remix elektrotechnikai 
gyár kft.

A rádióamatőrök részére bemu
tatásra küldött >;Duomix 22« készü
lék üzemközbeni kiállítása várako
záson felül igen nagy sikerrel járt. 
A készülék teljesítményéről, különö
sen pedig kiváló hangszinezetéröl 
nemcsak a magunk részéről, hanem 
amatőr vevőink nevében is teljes el
ismeréssel szólhatunk. Ezúton mon
dunk köszönetét a t. Igazgatóság
nak akciójáért, mellyel megkönnyí
tik és nagymértékben elősegítik a 
kereskedők munkáját.

Kérjük ezért a t. Igazgatóságot, 
állandósítsa a jövőben ezen nagy
sikerű akcióját, hogy -egy részt az 
esti órákban előálló torlódásokat 
elkerülhessük, másrészt, hogy a si
kert jobban elmélyíthessük és ki
használhassuk.

Teljes tisztelettel 

Hornyák Szilveszter.

A  » R £ M IX «  g y á r .  
t e k . Ig a z g a t ó s á g á n a k

Örömmel szolgál értesíteni, hogy 
Bozzay mérnök uruk által bemuta
tott Duomix 22-es készülék a leg
teljesebb elismerésemet érdemelte 
ki. A készüléket igen sok érdeklődő 
meghallgatva ugyanezen a vélemé
nyen volt. A készülék ugv hangerő, 
mint hangtisztaság és szellektivitás- 
ban a legkényesebb igényeket is 
kielégítheti. Nappal elég rossz vé
teli viszonyok között hosszú hullá
mon 5 6 állomást kifogástalanul
és rövidhullámon kezdve London
tól az összes kis adóállomásokat is 
nagy hangerővel hozta a készülék. 
Természetesen az esti órákban még 
kifogástalanabb volt a működése.

Maradtam kiváló tisztelettel 
Rádiócenírum.

K ín á lja  vevőinek, á to k  
is m eg  lesznek vele

eléged ve.

olyNtuwald Illés Utódai könyvnyomda Felelős kiadó: Bíró Kár<
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