elektrotechnikai és fémárugyár
|DI., Teréz-körui

26.

Tel. 11-33-36,

1 1 -3 3 - 3 8

POLJDDOJi—BRUNSWICK
világmárkás gramofonlemezek
vezérk ép viselete

c ik k e k

Szerelési anyagok, rádióalkatrészek, gramofonok,
gramolomemezek, csillárok a legolcsóbb napi árban

r á d i ó a lk a tr é s z e k
á rb a n , m inőségben
vezetnek - - - -

márkás rádióalkatrészek,
villamos szerelési anyagok

VÉSZI LÁSZLÓ kfi.
m. irányi u. 13. Tel. 18-71-58

BEITLER
SÁNDOR
FIA
Zsinór-, gomb-,
g u mi s z a lag
és paszomány
áruk gyártása

BUDAPEST,
Vll. Kazinczy u. 13
Alapítva 1907

Gyártmányai:
lapos és sodrott

láqitási
vegek

ASCHNER fiVÖRBV
VI. Podmaniczky u cca 21. szám. Telefon 11-98-46

cérna zsinór

Szerelési
anyagok

lapos és sodrott

selyemzsinór
csengőzsínór
kikészített és
méteráru

zsebídmpaégoK
elismerten légionnak!

m
üller
m ü LLC n

László

LH ö t LU

oki. vegyészmérnök

nagy fényerő - hosszú
Budapest, vi.
élettartam — kis fogyasztás liszt f e r e n c t é r 6. sz.
KÉRJEN ÁRAJÁNLATOTI

Cttt blokkok új kivitele

b a k e liih á z b a n

értékállóbb.
Gyártja: Górdós Béla. Újpest, Damjanich u. 4.

Telelőn: 11-49-93.

Indukciómentes kivitel
— fekete, normál ki
vitel — barna színben.
A nagykereskedőknél
már kaphatók.

OLCSÓ ÁRAK, SZOLID KISZOLGÁLÁS

KEMÍNY BERNAT

{elhallgató
zsinór
telepzsinór

villamossági
Budapesli VII., Rottenbiller u. 54
nagykereskedő telefon 13-61-72

IX és 2X
pamut
viaszhuzal
ikerhuzal
Csd huzal
T huzal

K ülföldi rá d í © k eresk ed ő it, k
n y ila tk o z a ta i sz e rin t a rö 
v id h u llám ú r á d ió z á s v ilá g 
s z e r te fe lle n d íte tte a z id ei
r á d i ó ü z l e t e t .

A s z e z o n még nálunk sem ért véget. Az agilis üzletember
ilyenkor nézi át régi vevőinek listáját és t á j é k o z t a t j a ő k e t

a rövidhuilám u

r á d ió z á s r ó l

A kiknek régi típusu, 2 hullámsávu készülékük van, rábírhatok
arra, hogy térjenek át az idei gyártmányú

O R IO N - R Á D IÓ R A ,
melynek különleges kiképzésű rövidhullámú része van. A „Rövid
hullám

. . “ cimü szakkönyvünk segíteni fogja Ont ebben !

MAGYAR WOLFRAMLÁMPA GYÁR KREMENEZKY JÁNOS Rt.
Budapest 62, postafiók 208.

BUDAPEST

1 9 3 7 . február hó.

RÁDIÓ ÉS VILLAMOSSÁG
A RADiÚ-UILLAMOSSÁGI k er es k ed ő k
MEGJELENIK MINDEN HÓ iO-én.
Előfizetési dij egy évre : Pengő 4. Külföldre ..........................Dollár 1.—
Egyes szám ára 40 fillér.

FŐSZERKESZTŐ :

FELELŐS SZERK ESZTŐ :

BÍRÓ KAROLY

Ő szin teségei k é r ü n k
Készséggel állunk tagjaink ren
delkezésére, ügyeiket — különösen
a hatóságokkal szemben — kész
séggel elintézzük. Ezzel szemben
sem köszönetét, sem hálát nem vál
lunk el,- csak egyet: őszinteséget.
Kérjük tagjainkat, ha valamilyen
ügyben hozzánk fordulnak, adják
elő ügyeiket egészen pontosan, a
tényállásnak megfelelően. Mi akkor
is támogatjuk ügyüket, ha nincs
100111,-bán igazuk.
Kénytelenek voltunk ezt a kérel
münket nyomatékosan hangsúlyozni,
mivel egy vidéki tagtársunk hoz
zánk fordult egy sérelmének orvos
lása céljából és azt adta elő, hogy
a bemutatáson lévő készülékét, mivel
a bemutatás tényét csak másnap
jelentette be, az illetékes postahi
vatalnál, a csendőrség időközben le
foglalta.
A M. Kir. Póstavezérigazgatóság
a rádiókereskedőkkel annyira együtt
érez, hogy igazságosnak tetsző kí
vánságainkat rövid utón, azonnal el
intézi. Ebben az esetben is a fent
közölt sérelmet élőszóval terjesztet
tük elő, mire — egy kereskedő el
kobzott készülékéről lévén szó
azonnal telefonon intézkedtek.
É s . . . az utólag beadott Írásbeli
előterjesztésünkre a posta által esz
közölt vizsgálat a beadványainkban
q

a

w

AZ EGYESÜLET TAGJAI DÍJMENTESEN KAPJÁK.

KAFFKA KÁROLY

Hirdetési ta rifa :
59
széles
soronként ... ar. P —.25
Újdonság beiktatás darabonként ar. P 5.—

Jr w *

és k is ip a r o s o k o r s z á g o s e g y e s ü l e t e h iu a t a l o s l a p j a

Póstatakarékp. csekkszám laszám : 35.235
rsp|flíS7ámla n
Budapesti Iparbank r.-t.-nál IV. Eskü-tér 8
Kiadóhivatal : II. Buday László u. 6.
Szerkesztőség: V. Személynök u. 25.
TELEFON 12-26-30.

sületet, hogy a próbaidőre felszerelt
rádió vevőberendezéseknél a rádió
foglaltakkal ellentétes tényeket ál kereskedőnek azt a kötelezettségét,
hogy a bemutatás tényét, az illeté
lapított meg.
Hozzá vagyaink ahhoz szokva, kes postahivatalnál a berendezés fel
hogy a hatóságok minden szavun szerelése előtt kellett bejelenteniük,
kat komolyan veszik. Nem szabad a t. Egyesület kívánságára módosí
szakmánk érdekében ezt a köztünk tottam. Az erre vonatkozó rendelke
és a hatóságok között fennálló har zésnek szövegét amely egyébként
monikus viszonyt kockáztatnunk, -— a Budapesti Közlönyben is megje
ezért a jövőben csak olyan esetek lent, — másolatban csatolom.
A t. Egyesület beadványában a
ben fogunk eljárni, amikor a panasz
tárgyát pontos, minden részletre ki ............................bolyoki céggel kap
csolatosan tett konkrét esetre vonat
terjedő adatokkal támasztják alá.
Ismételten kérjük tagjainkat, kozólag a megejtett vizsgálat alap
hogy kéréseikben mindent ponto ján az alábbiakat hozom a t. Egye
san a valóságnak megfelelően ad sület tudomására.
A . . . . . .
cég Gledura
janak elő, annál is inkább, mert a
hatóságok a tényállást úgy is meg Árpád borsodnádasdi, lakosnak 1936 .
állapítják, mint az a Póstavezérigaz- szeptember hó 18 -án, Papp István
gató alábbi leveléből kitűnik. Ezt borsodnádasdi lakosnak pedig októ
a levelet azért tesszük közzé, hogy ber hó 4 -én szerelt fel rádiókészülé
tagtársaink lássák, mily pontosan és ket,de nem próbaidőre, hanem azo
részletesen állapítanak meg mindent. kat — tulajdonjog fenntartása mel
Meg kell még említenünk: a szó- lett — részletfizetésre adta el neve
banforgó cég a készülékeket — tu zetteknek. Minthogy a vevőknek a
domásunk szerint - visszakapta, an készülék üzembentartására engedé
nak ellenére is, hogy nem volt igaza. lyük nem volt, a csendőrség ellen
őrző szemléje során azokat 1936
A szóbanforgó levél igy szó':
évi október 6-án lefoglalta.
A Rádió-Villamossági Kereskedők
A lefoglalás megtörténte után —
és Kisiparosok tekintetes Országos 1936 . október 6-iki kelettel — fent
Egyesületének
nevezett cég ügynöke mindkét ké
Budapest szüléknek próbaidőre való felszere
Múlt évi december hó 2 -án kelt lését utólag bejelentette a borsod
beadványára értesítem a tek, Egye nádasdi postahivatalnál. Mindkét
Irta: Kaffka K ároly

kapcsolási füzet Önnek üzletet jelent! Terjessze Ön is ! Telepzsinó
r o k 1-eres valamint 4, 5, 6-eres egybeszőtt kivitelben, gumi szigeteléssel!

Uj olcsó vasmagos szűrőtekercsek. Uj olcsó litzés tekercsek.

Utta MF elektrolyt. kondenzátorok leszállított árakon !
Olcsó vasalók, főzök, thermoforok, zsebizzók!
Villamos szerelési cikkkek.

Roller Lorand ROTAHD RÁDIÓ ÉS UiLLAmossÁG Budapest. VII. RáKÓCZÍ-Ut 61. Tel. 13 58 22
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Alwavs
Ardó József
Barta és Társa
Dr. Beér Ferenc
Beitler Sándor Fia
Bíró Károly
Breuer Hugó
Egyesült Izzó
Városi iroda
Élbe k. f. t.
Engel Károly
Fuchs Róbert
Gárdos Béla
Gutfreund Dezső
Hangfény (Hanglemezkölcsönző)
Hidy és Társa
Hirschl és Társa
Kaffka és Wágner
Kermény Bernát
Kis Ignác
Koncert r.-t.
Kratochwill A. és Társai
(Kaufmann Oszkár)
Láng Tibor
Lorschy Henrik

29-12-20.
12-16-34.
1112 29-39-85.
13-62-20.
36-70-58.
11-40-94.
29-48-60.
111212-93-06.
14-37-37.
11-43-82.
29-41-31.
12-81-86.
11-20-37.
29-19-97.
12-26-34.
12-26-30.
13-61-72.
29-43-07.
18-84-64.

11-70-35.
14-35-48.
29-18-29.
29-18-30.
Müller László (Sfar izzó) 11-49-93.
Orion
29-59-55.
„
szervisz
29-06-51.
„
neon
29-09-78.
Pataki László dr.
12-62-59.
Pála és Társa
29-30-76.
Philips
11-87-98.
„
szervisz
11-32-42.
Radó és Radó
13-60-09.
Rotter Lóránd dr.
13-58-22.
Sigma villamossági
13-51-56.
Siemens-Schuckert
12-07-39.
12-11-25.
Singer Sándor
18-54-18.
Standard
29-59-99.
„
eladás
29-45-65.
„
szervisz
12-54-84.
Telefunken
12-43-98.
Tonalif k. f. t.
14-44-89.
Tudor
29-23-09.
Villamos hang
26-87-00.

Dr.BEÉR FERENC
U- csaky u. 34.

1937 február hó

RÁDI Ó ÉS VI L L AMOS S ÁG

MŰANYAG
ÜZEME

Telelőn 29-39-85.

esetben szükségtelen volt a próbaillőre való bejelentést a cégnek meg
49-49.
tennie, mert mind a Gledura, mind
02-a1 1Papp
.
esetekben a készüléket nem
próbára szerelték fői. hanem a m ai
Írásbeli adásvételi szerződéssel meg
vásárolt készülékeket adták át ne
vezetteknek végleges használatra.
A fentiek alapján kétségtelenül
29-02.
megállapítható, bőgj a t. Egyesület
87-67.
beadván tálban említett adatok nyil

Avillamos mérésekről
IV.
Elektrodinamikus műszerek.
A negyedik nagy műszercsoport:
az.
elektrodinamikus
műszerek.
Eorgó tekercsük egészen úgy van
csapágyazva, mint a Deprez műsze
reknél, csakhogy ez a tekercs nem
állandó mágneses térben mozog, ha
nem egy másik tekercs belsejében.
Ha mindkét tekercsen áram megy
áit, ez úgy igyekszik beállítani a for
gótekercset, hogy síkjaik párhuza
mosak és igy bennük az áramok
egyirányúak legyenek. Az elfor
dulásnak rugó áll ellen. A létrejövő
kitérés a két tekercs áramának szor
zatával arányos. Ha a két tekercsei
egymással sorbakapcsoljuk, póluscsere esetén a forgó és álló tekercs
ben egyszerre változik meg az áram
iránya, kölcsönös hatásuk tehát nem
változik. Az ilyen műszer ugv e. á.,
mint v. á. mérésekre egyaránt hasz
nálható és az eff. értéket mutatja.
Jelzése a formatényezőtől és
kivéve a nagy frekvenciákat
a
periódusszámtól is független. Érzé
kenysége, ha a deprez műszerekét
nem is éri el, de azért a gyakorlat,
sőt a laboratóriumok kívánalmainak
is teljesen megfelel. Fogyasztása az
elég nagy érzékenységnek megfele
lően, kiesi. Skálája az elején sűrű
södő és miután ez szerkezeti fel
építéséből következik, nem is igen
lehet rajta segiteni. Külső mágneses
terektől óvni kell, mert azok erősen
zavarják. Egyes szerkezeteknél :t
tekercsek vastokban vannak, hogy

ván téves értesülésből eredhettek.
Egyébként ugv vélem, hogy a most
kiadott rendelettel teljesen kiküszőbőltetett annak a lehetősége, hogy
a szabályszerűen eljáró kereskedő
álltai bemutatásra szádlitott rádióké
szüléket lefoglalják.
Budapest,
évi február hó
7 -én.
T ersztyánszky,
a m. lir, pósta vezérigazg tója.

Irta: G elrin ger György oki. elektromérnök

ezt a zavaré) hatást kiküszöböljék.
C'sil'apitá-áról vágj légfékkel, vágj
mágneses fékkel gondoskodnak.
Szerkezete nem nagyon kémes,
ezért az összes kiviteli formákban
készülnek elektrodinamikus V és
a m p . mérők.
Wattmérő.
A leggyakrabban használt elektro
dinamikus műszer a wattmérő. Ez
szerkezetileg azonos a fentebb is
mertetett elektrodinamikus műsze
rekkel, csak álló tekercse kevés
menettel készül és sünttcl, vagy eset
leg anélkül a fogyasztó áramkörébe,
mint amp. mérő van bekapcsolva.
A lengőtekercs sokmenetü és elő
tét-ellenálláson én a hálózatra, mint
V-mérő van bekapcsolva.
A bevezető részben, ahol a villa
mos teljesítmény számítását tárgyal
tam, láttuk, hogy az áram és a ka
pocsfeszültség pillanatnyi értékeinek
szorzatát összegezve, kapjuk a tel
jesítményt. Viszont említettem, hogy
az elektrodinamikus műszernél a
forgató hatás a két tekercs áramá
nak, tehát adott esetben a kapocsfeszültségnek és az áramnak szor
zatával arányos. Ezeket a pillanatnyi
hatásokat a forgatótekercs nem
tudja követni, hanem végeredmény
ben összegüknek megfelelően tétki. A kitérés nagysága a Von X
am pefi ,
c o s o mennyiségtől függ
és a számlapra ez rögtön wattokban
van feljegyezve.
A wattmérő skálája közel egyen
letes A műszert különböző söntök-

Bakelit oiuaso
es alioiampak
.''" 'T S v

minden színben.

umamteiszerelesl cikkek, rá
dióalkatrészek.

Bakelit foglala
tok kapcsolóval
és nélkül.

Tükörlámpák

Gyártja :

TudorAccumuiatorgyar rt.
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kel es el otct-ellenállásokkal szokták
felszerelni, igy igen széles mérésha
tárok között használható, Ugyan
azon beosztással méri úgy az e. á.,
mint a v. á. teljesítményét, kivéve
a nagy frekvenciákat.
A wattmérő egyike ti modern vil
lamos szakember legbecsesebb mű
szereinek, mert a villamos energia
fogyasztásáról tájékoztat, ami gaz
dasági kérdés, teliéit ma, amikor az
crergiagaz lálkodás mindjobban elő
térbe nyomul, fokozott jelentőségű.
*

sán alapszik. Tulajdonképen amp. mes, nem nagyon érzékeny a túlfe
órákat mér, de mert a hálózat fesz.-e szültséggel
szemben,
kapacitása
állandó, számlapjára rögtön Kwó-k kicsi, ellenállása majdnem végtelen.
irhatok fel.
Mindezek a körülmények rádiókon
1 g\ e. á.-ra, mint v. á.-ra hasz való nagyfrekvenciás mérésre kivá
nálható az ingás számláló. Működési lóan alkalmassá teszik. Jelzése a
elve és szerkezete rendkívül bonyo periódusszámtól olyan mértékig füg
lult. Dacára nagy pontosságéinak, getlen, hogy 50 per. árammal hite
ma már csak ritkán használják.
lesíthetjük és skálája még 3 ,000.000
Úgy e. á.-ra, mint v. á.-ra hasz per.-nál (100 m. hullámhossz) vál
nálható a motoros számláló. Ez kis tozatlanul érvényes lesz.
mellékáramkörü motor, melynek
Egyedülálló tulajdonsága, hogy
forgórésze V, állórésze amp. mérő mig váltakozó feszültségnél a per.
ként van bekötve és a forgását mág számtól függetlenül mér, addig e.
A cos 'f fázistényezőt, melynek az neses fék lassítja. Működési elve a á.-ra egyáltalában nem reagál. Fiz a
i-hez való közelsége az árameladnk- wattmérőével egyezik. A megtett tulajdonsága alkalmassá teszi pulnak elsőrendű érdeke, úgy számít fordulatok száma arányos a fogyasz záló e. á.-k váltakozó összetevőjé
nek a mérésére, pl. egyenirányítónál
hatjuk ki, hogy a wattmérő által tással.
Legelterjedtebb
az
indukciós a szűrés fokának megítélése céljá
mutatott wattok számát a V és
amp. mérő jelzéseinek szorzatával számláló. Itt a V tekercskörének ból.
*
nagy az önindukciója, úgy, hogy
osztjuk.
Rádiófrekvenciás körökben erő
Szerkesztettek műszert ennek a benne tjoB-os fáziscltolás jön létre.
közvetlen jelzésére is. Ez a műszer Ez az amp. tekerccsel együtt forgó sebb áramokat, vagy hődrót amp.
wattmérő és a direkt leolvasású mágneses teret alkot. A forgó mág mérővel mérhetünk, vagy indukcióneses tér acélmágnessel fékezett alu mentes ellenálláson vezetve át őket,
oh nimérő kombinációja.
mínium tárcsára hat. A megtett for az ellenállás kapocsfeszültségét cső
dulatok száma arányos a fogyasztás voltmérővel mérjük.
V.
sal. A szerkezet csak v. á.-nál és
(A jövő számban befejezzük.)
Indukciós műszerek.
Az indukciós műszerek működési egy meghatározott per. számnál
Az Országos Iparügyi Tanács
elve ti váltakozói áramú számlálóé használható.
tagjai sorában Dembitz Gyula iparVI.
val egyezik meg, csak nem forog
testületi elnök a közszállitási és ener
hatnak körül, hanem a tárcsa nyo
Ezzel a zárt egységet képező miimatúkéval egy rugó tart egyensúlyi szcrforinákat he is fejeztük, de még giagazdálkodási és Führer László a
és ti tárcsáira mutató van erősítve. egy pár fontos eset van, melyre ki kisipari szakosztályokban foglalnak
Csak váltakozó áramnál használha kell térnem.
helyet.
tók. Részletesebb ismertetésüktől,
Csővoltmérő.
minthogy igen ritkák, eltekintek.
Nagyfrekvenciás körökben gya
Per iódusszámm érők.
korlatiág fogvasztásir.entes fesz. mé
Periódusszám mérésére régebben
megelégedett ueuo, több haszon
résre használható a csővoltmérő.
kis kalapácsos fejű rugók soroza
Több különböző rendszer van. Fő
téit használták, melyekre egy clekalkatrészei: eg\ elektroncső, mely
romágnes hatott. Amelyiknek sajtit
nél a rácskor kapcsolása a rendszer
rezgésszáma megegyezett a perió
szerint változik, az anódkört egy ér
dusszámmal, az erősen kirezgett. zékéül Deprez műszer terheli. Va
anódtelep, zseblámpaI jabh szerkezetek a rádiótechniká lamennyinek közös tulajdonsága,
elem, zseblámpahüvely
ból jól ismert rezonancia-jelenségre
és zseblámpaizzó.
hogy a cső fűtését addig kell sza
vannak alapítva és mint minden bályozni, tűig a mutató a o értékre
Oroszlán- és Dura-elemek
más műszer, beosztott széimlap előtt mutat (fűtés nélkül nem áll ott).
igen olcsó árban.
elforduló mutatóval bírnak.
A mérendő fr-z. bekapcsolásakor a
HIRSCHL
é s Tsa gaiuanelemgyar
kitérés megváltozik és a fesz.-t le
Áramszámlálók.
III .szenem Bertalan u. 11 . Telelőn: 12-26-30.
Villamos munka mérésére való olvashatjuk.
Érzékenységének alséi határa kb.
eszközök a számlálók. Ismertetésük
V. Miután a cső adatai idővei
e cikk kereteiben nem fér meg, csak i
változnak, túl nagy pontosságra a
röviden felsorolom őket.
berendezés nem tarthat számot. Vi
Csak e. á.-nál használható a higa
vasmagos tekercs, a
nyos számláló. Az áram vegyi Itatá szont használata rendkívül kényeimodern rádiókészülék

Kalkuláljon!

martovoK Ferrocart

á A

A

°

/

K
*

megelégedett vevőket szerez az irányitóhatásnientes tetökerct a n t e n n á v a l .
A Detektorostól világvevö superig jó vétel.
W
i
.......................
W Vidéken egyedárusitást
adunk.
Kérjen ismertetőt.

kö zp o n ti a n ten n a b eren d ezések

_______ ^

^

Viszonteladók kérjenek |
árajánlatot!

MÁRTON PÁLI

S1E M E N S-T E LE FU N K E N
vez!rképvi*eí> KEMÉNY

tökéletes alkatrésze!

IV., Kossuth Lajos u 4.
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Rezdrótmeiegedés mérése eiienáiiésnouekedésbol
Elektromos tekercselések (pl.
transzformátorok) melegedését a
gyakorlatban az ellenállás válto
zása utján állapítják meg. A mele
gedés mértékének ismerete fontos
a tekercselés nagyfokú melegedése
okozta pusztulás elleni védekezés
szempontjából.
Tekercselés vagy annak egy
részének tulmelegedése alatt az ön
hőmérséklet és a fellépő hütöeszköz
(pl. levegő) közötti különbséget
értjük, A melegedés (tü) kiszámí
tására a következő szabály érvényes:

Rw — a tekercselés ellenállása
meleg állapotban ohmokban,
to = a tekercs hőmérséklete
a mérés kezdetén C°-ban
(azonos a szobahő
mérséklettel)
Az ellenállás növekedés (A R)
százalékszerü megállapítására a
következő szabály szolgál:
Rw—Ro

t ü - Rw~ R o (235 + to) C°

20° C normális szobahőmérséklet
(to) véve alapul, a következő táb
lázat szerkeszthető a fent közöltek
alapján:

A R0/° = - Ro^ X i o o in.

1937 február hó
legmagasabb üzemi hőmérséklete*
is elértük, Rw-t 1200 ohmnak
mértük.
Az ellenállás-növekedés (A R)
tehát 20°/1>-os.
A fenti táblázat szerint 20%-os.
ellenállásnövekedés 51° C tulmelegedést (tü) okoz és a tekercs tény
leges hőmérséklete :
tulmelegedés (tü)
51 C
+ szobahőmérséklet (to) 20 ° C
71” C
R akovszky Hugó.

100 x tű

A R% = - 2 3 5 +

to
Az árelemző bizottságok

Valamikor — a háború alatt
talán szükség volt rá. Sokan voltak,
ahol Ro — a tekercselés ellenállása
akik visszaéltek az áruhiány okozta
a mérés kezdetén ohmokban,
helyzettel, de ma, amikor az ipar,
ellenállás
növekedés A R %-ban 5
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 35 40 45 50
a kereskedelem az árrombolások
miatt panaszkodik, mikor nagyobb
melegedés Ó b a n 12« 25* 30« 35’ 408 46 51 56' 612 66s 715
89^ 102 115 128
a kínálat, mint a kereslet, mikor a
P é ld a : Dynamikus hangszórónál a
Az üzem kezdetén a gerjesztőkereskedők tömege az önköltségi ár
gerjesztőtekercs melegedésének ha- tekercs ellenállását (R.) 1000 Ohmkörül ad el, ma, mikor kivétel nél
tárértékét állapítsuk meg, másszóval nak mértük. Hosszabb üzem után,
kül minden kereskedelmi és ipari ág
azt a hőmérsékletet, amelyet a vagyis amikor az ellenállás értéke
sorozatos üléseken azon tanácsko
tekercs állandó üzem alatt elér.
tovább nem emelkedik, tehát a
zik. hogy miként lehet az árak teljes
leromlását megakadályozni. . . ma
árelemzésnek nincs értelme.
A kormány az Ipari Novellában,
melynek csak végrehajtási utasítása
Ebben a rovatban kereskedő- a kereskedőnek ajánlja csere utján
hozzá került márkás készülékeit. Ha egyéb megjegyzés nincs a készülék késik, módot nyújt a kamaráknak
használt és az árak csövekkel együtt értendők. Ha nincsenek csővel az árrombolások megtorlására és
felszerelve úgy „csn" rövidítést használjuk, vá = váltóáram, eá = egyen most az áremelkedések ellen tikár
áram, u — univerzális, hsz — hangszóró, hszn — hangszóró nélkül védekezni.
Indokolatlan magas árat csak úgy
rkh
rövid- közép- hosszuhullámsávokkal.
Egy-egy készülék beiktatása 1 pengő, ha magyarázó sor van mel lehet elérni, ha a termelők, vagy a
lette azért 60 fillért számítunk. Kérjük a beiktatási dijat szíveskedjék a közvetítő kereskedők egymás között
„Rádió és Villamosság'1 35.235 sz. póstatakarékpénztári csekkszámlájára megállapodnak az eladási árban
Hogy a kereskedők ily megállapo
befizetni és a szöveget a befizetési szelvényen megadni.
Ha olyan készüléket keres, melyet itt nem hirdetünk úgy 36-70-58 dásra képtelenek, azt nagyon jól
tudjuk, a termelőkről ugyanezt nem
telefonon megadjuk, hogy kinek van raktáron.
mondhatjuk, hisz előttünk vannak
Holstein Zsigmond, Bálvány utca 1 : Koncert rt. Váci-u. 23.:
a kartclek, amelyek sokszor igen jól
Philips-Modernvevő 3cs. eá 45'— működnek.
Orion 7133, 3—
J—1, szuper 125 —
„ -Luxus 4 + 1
60'—
Azt gondolnék, hogy az árelemző
„ 7037, 3+1
80 —
„ -Luxus Super, rkh 240 — bizottságok a termelői kartelek ellen
Philips-Modernvevő eáhszn 45'—
70'— irányulnak, azok ellen az alakulatok
„ -Luxus 4 + 1
60'— Standard-Rex, 5+1
„ Superrex, 8 + 1 kh 95'— ellen, amelyeknek —- ha nem is
Standardyne 4 + 1 , hszn 50'—
„
3x, 3 + 1 , kh, hszn 55'— teszik meg — módjuk van indoko
Tele fűnkén 40G, 4cs, eá
80*—
„ 3xd, 3cs, eá, kh hszn 70 — latlanul magas árakat elérni. Nem.
„
dynamikus hsz 40 —
„
3a, 3 + 1 , hszn
35'— Az árelemző bizottság a kisiparos, a
Blaupunkt 4+1, csn, hszn 32 —
TRT Glória 2cs, eá, kh
45 — Telefunken 40W, 4+1, kh 45 — kiskereskedő ellen irányul, a kartc
TRT Gloriette, 2+1 csn
15'— lek árainak a karteltörvénv védel
K adelburger Ernő, Lipót-körut 5 :
Lorenz 3 + 1 csn
20 — met nyújt, a kis cxisztenciákat az
Orion 222/1936, rkh
85- Laboratóriumi rádiók 2+ltsn 15'— árelemző bizottság üldözi.
„
4+1, csn
20 —
„ 505, 5+1 rkh
195.—
Amplion stb. hsz
4'— Rádió és műszaki szakmában tökéletes

K é s z ü lé k

tőzsde

Standard-Darling/1936
88 —
„ -Super 36, 5+1 rkh 240 — R ádióbörze, Ráday-u. 8.
Orion 7033, 3+1
Koncert rt., Váci utca 23 :
Philips-Modernvevő, csn
Orion 7050, 5+1 kh
95— Astra, 3+1, uj, csn
„ 7052, 5cs, eá, kh
95'— TRT-Gloria, 3+1
„ 505, 5+1, rkh
190Sziksz, 2+1 , csn

45 —
25 —
16'—
45.—
12'—

jártassággal biró intelligens fiatal ember
eladói vagy üzletvezetői állást keres.
Vidékre is m egyek! Megkeresést „legjobb
referencia" jeligére a kiadóba kérek.
K ia d ja : A Rádió-Villamossági Kereskedők
és Kisiparosok Országos Egyesülete

1937 február hO
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csúcsteljesítményen
- Az uj Tu n g s r a m fényreKiam A technika korát éljük. A tech
nika rohamos fejlődésének követése
nagy munkát ró a kisiparosra: ta
nulni és folyton tanulni.
A fővárosban élő kisiparosnak
még aránylag könnyebb a dolga, az
ipar produktumai a kszeügvébe es
nek, inig a vidéki kisiparosnak csak
ritkán nyílik alkalma arra
főleg
kiállításokon
, hogy szakmájának
csúcsteljesítményeit megismerhesse.
Ezen a hiányon igyekszünk segiteni akkor, amikor a villanyszerolőés a rádióipar körébe eső egyes,
kiemelkedő termelvén)eket ismerte
tünk. Elsősorban ismertetjük az nj
Tungsram-neonreklámot.
A szakemberek azt mondják, hogy
hozzá fogható egész Európában
nincs. Már a méretei is imponálók.
Vasszerkezetmagasság: 16 m
Szélesség: 14 m
Reklámfelület: 10 [4 140 ni-.
A TUNGSRAM szó betűinek ma
gassága : 2 méter.
Az izzólámpa méretei: 0 cca. 5
méter.
Magasság: 9 m.

t

Az izzólámpa területén elhelyezett

1960 drb 10 w fogyasztású izzó
lámpa fényteljesitménye 110.000
lumen.
A neoncsövek hossza:
20 drb vörösfényü, 14 m. hosszú
neoncső (a függöny): 280 m„
a feliratokban
(TUNGSRAM
DUPLASPIRÁL, ORION NEON)
felhasznált neoncsövek hossza 230
m., összesen 510 m.
A neoncsövek összteljesítménye
170.000 lumen, amely elég ahhoz.
Iiogv a Mussolini-tér megvilágitását
megkétszerezze. (Érdekes itt meg
jegyeznünk. hogy kh. négymillió
lumen teljesítményű izzólámpáiból
lehetne annyi vörös fényt kiszűrni,
mint amennyit a TUNGSRAM Tek
láim vörös függönye kisugároz.) A
fényteljesitmény összesen: 280.000
lumen.
A vasszerkezet szélfogó felülete
cca. 50 m2, a ráeső szélnyomás cca.
7300 kg. (:1 1 vágón). A felbontást
megakadályozó betoneilensuly cca.
35.000 kg'. (Ez a hatalmas súly a
ház talapzatéinak igénybevételét csak
2 -3°n-kal növeli meg.)
Villamos adatok:
2x 110 V primőr,
2 5000. ill. 4 5000 \-os csopor
tok a szekundér oldalon.
24 áramkört 37 trafó táplál.
A legnagyobb áramlökés jelen
leg 700 amper,
maximális pillanatnyi áramfo
gyasztás 32 kw.. átlag 12.5 k\v.
A kapcsolószerkezet percenként
3 9, évenként közel 2,000.000 kap
csolást végez. A munkát 25 kap
csolópár végzi cl, igv az egy évi őszszes kapcsolások szama majdnem el
éri a 30.000000-t.

De nemcsak mechanikai és elek
tromos méretezésénél fogva, hanem
művészi elgondolásában, gyakorlati
kivitelezésében és elhelyezésében is
az első helyet foglalja el.
Az Orion Neon gyártotta.

allllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli.

Csillárt
Meteornál
K ö z p o n t : P oclrn u u íczk y u. 2 3 .
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Átalakítjuk
modern rövid-, középés hosszúhullámul

OKTODA vagy
TRIODAHEXODA
világvevő Super gépre
bármilyen régi készü
lékét

legolcsóbban
garanciáual!

MODERN

*■

C l l p E D állomásneves sikskálával rövid- közép- és
hosszúhullámra.

Erzsébet körút 36
Rádiúlaboratúrium
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a gyárnak joga volt a kereskedő
megkérdezése nélkül az
üzletet
sztornírozni, vagy az üzletfelet pe
A rádiókészülék-gyárak minden havi alapárat és jelzi az 5 <>ö kp. relni. Kérjük, hogy a jövőben ily
évben az előző év tapasztalatai alap engedményt. Ezért kérjük a gyárak esetben a féllel közvetlen összeköt
ján. javítanak eladási feltételeiken. tól azt, hogy a részletár-táblázatba 1 tetésben lévő kereskedő hozzájáru
Mi viszont évről-évre előterjesztjük sohase tüntessék fel a kp. árat. ha lását kérjék ki.
a mi kívánságainkat.
nem ettől elkülönítve csak "n-ban
Teljesen igazságtalan, hogy mikor
Rádiószakosztályunk 1937 . január adják meg az engedményt. Ha a a kereskedő vállalja a delcrederét
26., február 1 . és február 8 -ikán tar nettó kp. árat kiírják, a vevő rend a 12 havi részletüzletnél is ugyanazt
tott ülésein pontonként letárgyalta a szerint abból kéri az 5 0/0 enged a rabattot (a hat havi ár után) él
múlt évi szerződés nyomtatványo ményt. Kirakati táblákon csak a 12 vezi. A gyár 12 havi részletüzletnél
kat és a felmerült gondolatok Írás havi részlet dijat és a nettó kp. árat jóval többet kap. mint az adminisz
ba való foglalására Holstein Zsig- jelző táblákat bocsássanak rendel trációs költsége, a kereskedő viszont
inond, szakosztályi elnök vezetése kezésre.
nagyobb rizikót vállal és nem kap
mellett Hoffmann Jenő és Bán Imre,
A kilenchavi garanciába a kö érte ellenértékét. A kartel megala
valamint Pataki László dr-ból álló zönség kezd
beletörődni, csak kulása előtt az volt a szokás, hogy
bizottságot küldte ki.
olyankor merülnek fel e körül vi a mindenkori eladási ár után járt a
A sorozatos üléseken egyes pon ták, amikor a kilenc hónapot kiszá bizományi jutalék még akkor is, mi
toknál élénk vita fejlődött ki, na mítják. Hogy ezt az ütközési pon kor a kereskedőnek nem kellett
gyon megnyugtató az a tapasztalat. tot is elimináljuk, kérjük a gyá készfizetői kezességet vállalnia a
bog\' bár az üléseken résztvevő tag rakar, hogy a jövő évi körleveleik vevőért.
jaink üzleti gesztióikban távol áll ben a garanciális záradékot már elő
A megállapodás szerint a bizomá
nak egymástól, igy érdekeik is szer re nyomassák ki: garancia a kötle nyi jutalékot a gyárnak joga volt a
teágazók. mégis egyetlen egy eset vél keltétől számított kilenc hónap. fél tartozása fejében visszatartani.
ben sem került szavazásra a sor,
A megállapodásokban van egy Kérjük ennek a pontnak oly módon
sikerült olyan megoldásokat találni, pont, mely szerint a vevővel kérdő való megváltoztatását, hogy csakis
amelyek jó központoknak tekinthe ivet kell kitölteni, amelyen a záradé az esedékes tartozás kiegyenlítése
tők és igy minden kategória bele kot: »az adatok valódiságáért fele fejében lehessen a jutalékot vissza
nyugszik.
lősséget vállalok: oly módon kell tartani.
Határozataink a következők vol megváltoztatni, »az aláirás valódisá
Előfordult olyan eset is, hogy a
tak:
gáért felelősséget vállalok:: szöveg kereskedő kp. ki akart fizetni egy
A rádió és a villamos szakmában kerüljön. Lgyanis az aláirás valódi készüléket, melyet ugyanígy adott
a forgalmi adó ma már az egész ságáért felelősséget kell vállalnunk, el és nem adták meg az 5 "n kp. en
vonalon megszűnt, csak a bizományi mivel különben beküklhetnénk ha gedményt, mivel a kereskedőnek a
jutalék forgalmi adóköteles. A for mis aláírásokkal ellátott kötlevele- gyárnál tartozása volt. Kérjük, hogy
galmi adónak és a velejáró kelle ket, amelyekért természetesen az ott
a kp. üzletek lebonyolítását köm metlenségeknek megszüntetése cél feltüntetett személyek felelősségei nyitsék meg azzal is, hogy a keres
jából a raktár bizományi jellege nem vállalhatnak. Viszont a vevő
kedő igazolt kp. eladás esetén — a
megszüntetendő.
nekünk tetszése szerinti adatokat tartozásra való tekintet nélkül is 5
Á kirakati táblák és a propaganda mondhat be. a kérdőív kitöltése
"(i kp. engedménnyel vehessen ké
iratok szerkesztésében az egyes gyá után kerülhet csak az információra
szüléket.
rak különböző eljárásokat követnek. a sor, de különben is az informá
Kérjük, hogy Népvevöt is adja
Az egyik gyár mindenütt a kp. árat ciós iroda sem vállal az adatokért fe
nak bizományba és minden tekintet
is feltünteti, más gyár csak a hat- lelősséget.
ben kezeljék úgy, mint a többi ké
Előfordult eset miatt kérjük, hogy szüléktípust.
az okiratokat (váltó, kötlevél stb. 1
A gyári megállapodások értelmé
A főkapitányi rendelet értelmében
mindenkor ajánlott levélben, vagy ben a gyárnak joga volt eddig a bi
sziréna helyett
küldönc utján juttassák vissza.
zományi raktárt minden indokolás
Az eddigi megállapodások sze nélkül visszavonni még az esetben
rint a részletelszámolásokat három is, mikor a kereskedőnek kötése
napon belül tartozunk elismerni, volt. így előfordult, hogy a keres
ajánljon.
kérjük, hogy a három nap helyett kedő a gyár hibájából fvisszavonta
Készit.
14 napot vegyenek fel, mivel a sze a raktárt) nem tudott teljesíteni és
átalakít,
zonban gyakran nem lehet a kér mégis kém szeritették a kötés átvé
javít.
déses időben az elszámolások felül telére Kérjük, hogy e pontba ve
SCHVARCZ TESTVÉREK
vizsgálatára időt szakítani.
gyék be azt. hogy a gyár indokolt
szakórás mesterek
Eddig, mikor a kereskedő vál esetben visszavonhatja a bizományi
Podmaníczky u. 59. Tel. 12-96*24
lalt az üzletfélért 100 ".. delcrederél raktárt.

0Í jóvá \jádiÓA'z&z,OJn. ej&óJzÁó'útése.
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A három hónap alatt el nem adott
készülékben foglalt csöveket a ke
reskedő a gyár kívánságára köteles
átvenni. Kérjük ennek a pontnak a
törlését.
Amennyiben a bizományi árut a
gyár visszahívja, akkor 60 napon
túl a szállítási költségek a kereske
dőt terhelték. Azt a változtatást kér
jük: amennyiben a kereskedő hibá
jából hívják vissza a raktárt, a szál
lítási költség a kereskedőt terheli.
A gyár nem vállal felelősséget
aziránt, hogyha minden látható ok
nélkül is késedelmesen, vagy egy
általában nem szállít árut. azért fele
lősségre nem vonható. Kérjük en
nek oly módon való megváltoztatá
sát. bog} kötés esetében a gyár fe
lelősségre vonható, amennyiben nem
szállít.
A javításra beküldött készülékek
nél a szállítási költség a vevőt tér
beli. Kérjük ennek a pontnak oh
modon való megváltoztatását, bog}
abban az esetben, ha a beküldött
készülék nem gyári hibás, a szállí
tási költségek a beküldőt terhelik.
Kérjük, hogy a kötlevélbcn tün
tessék fel azt. hogy a gyári garan
cia a kötlevél keltétől számított 9
hónap, igy automatikusan megszű
nik az, hogy a garancia semmieset
re sem terjedhet túl a kereskedő
höz való szállítástól 13 hónapon.
Van egy pont a megállapodások
ban, mely igy szé>l: Garanciális hi
bák elintézésén kívül más . . . igény
vagy követelés önök ellen nem tá
masztható. Számos félreértésre ad
hat alkalmat, az üresen hagyott
helyre kérjük »technikai« szót beik
tatni.
Kérjük, bog} a forgalmi jutalékot
az összes kábelgyáraknál elért for
galom után számítsák. A forgalmi
jutalékot adják meg a népvevő
nél is.
A bizományi megállapodásnak ez
a pontja: Kötelességem be nem tar
tása esetén, úgyszintén akkor is, ha
ellenem magán-, kényszeregyességivagy csődeljárás folyamatba téte
tett, a forgalmi jutalékra igényem
megszűnik.
Feltétlenül
törlendő,
mert igazságtalan.
A forgalmi jutalék kiszámításánál,
ne a március 3 1 -ig elért, hanem má
jus 31-éig elért forgalmat vegyék
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alapul, mig a május 31. utáni for
galmat a következő üzletávi forga
lomhoz csatolják.
A becserélt készülékek közül azo
kat, amelyek három évnél idősebb
márkás készülékek, vagy amatőrök
által készítettek az eladási árnak né
hány pengővel való emelése utján
megszerzett összegek felhasználásá
val váltsák vissza és semmisitséK
meg. A becserélt készülékek száma
évről-évre növekszik, amennyiben
ily megsemmisítéssel a cserekészülé
kek forgalmát nem korlátozzuk, las
sanként a régi készülékek alacsony
áraikkal oly éles versenytársai lesz
nek az ui típusoknak, hogy azok
forgalma lényegesen le fog csök
kenni. atni pedig nem érdeke sem
a gyárnak, sem a kereskedőknek,
sem a rádió ügyének.
A közvetlen gyári kiszolgálásokat
szüntessék be, amennyiben azonban
kivételes esetekben mégis elkerül
hetetlenné válnak egyes szívességi
szállítások, akkor adjon a gyár az
igénylőnek egy bont az általa kívánt
kereskedőhöz, vagy meg nem ne
vezett bizományoshoz. Ez esetben a
kereskedő kisebb jutalékkal is meg
elégszik. mivel rokompenzációként
mellék munkák elvégzését reméli.
Az árrontások megtorlásának mai
rendszere nem vált be. A büntetése
ket kereskedői kategóriák, illetőleg
az árrontó forgalmához viszonyítva
állapítsa m;g a választott biróság.
mely Bányász Jenő dr. jelenlegi vá
lasztott biró elnöklete mellett 8—10
kereskedőből álljon. Minden árrotitási esetben meg kell idézni az ál
landó választott bíróságot, melyakkor határozatképes, ha az elnökön
vül két tag jelen van. A büntetés
egyik foka súlyosabb esetben az íté
let szószerinti közzététele az árrontó
terhére a Rádió és Villamosságban.
\ megállapodásokba vegyék bele
azt is, hogy a kiszabott büntetések
fele
költségeinek megtérítése cí
mén
a feljelentőnek kiutalandó,
másik feléből pedig általános pro
paganda alap létesítendő.
A bizományi szerződés július
3 1 -én automatikusan megszűnik, a
gyárnak ma joga van minden in
dokolás nélkül ajánlott levélben bár
mikor felbontani. E helyett azt kér
jük, hog\ a megállapodást csak in

dokolt esetben szüntessék meg.
Fizetési késedelem esetén a kése
delmi kamat a mindenkori törvényes
kamatláb legyen.
Abban az esetben, mikor a keres
kedő csak jutaléka erejéig vállai
készfizetői kezességet az egyik gyár
az elfogadott és később rendszerint
a fél nem fizetése miatt sztornírozott
üzleteknél a kereskedőt a beszedett
előleggel megterhelik. Előfordultak
olyan esetek, mikor a fél az előleget
nem fizette ki, hanem arról csak
»bon«-t adott és a jóváhagyás után
a kereskedő az ügynöknek jutalékát
kifizette és a fél a bont sem váltotta
be és mégis sztornirozás esetén, a
gyár megterhelte az előleggel. Egyegy ilyen eset a kereskedőnek kb.
40 pengőjébe kerül. Kérjük tehát,
hogy a megállapodásokat úgy kös
sék meg, hogy a beszedett előleg
mindenkor a kereskedő előzetes
költségeinek fedezésére szolgáljon.
Az ülésen részt vett a dunántúli
kereskedők megbízásából Sugár Ár
pád győri körzeti elnök és kijelen
tette, bog}' amennyiben a kívánsá
gaink lényeges pontjait a gyárait
nem fogadják el, a dunántúli keres
kedők nem fognak gyári készülé
kekkel foglalkozni.

„MITA AKCI0“
prec. labor, mérőműszer.

Deprez — Saphir csapágyazással,
2000 OHM VOLT b. ellenáll. !
0'5, 5, 50, 500 m.Amp. és
5, 50, 500 Volt méréshatárokra.

Igen olcsó!
Prospektus díjtalan.
M I T A elektr. és mech. vállalat
BUDAPEST, V., HOLLÁN U. 30
T e l e f o n s z á m 11—31—05

OLCSÓ

rádiúcsoveK
gyári csomagolásban.
Kérjen sürgősen árajánlatot!
LÁNG TIBOR. VIII. Népszínház u. 21.

n o rrls , Am rad, Orion, PhllipsJlemix, Standard, Telefuniien,Tonalit
M E G B ÍZ H A T Ó , m á r k á s

Norris gyártmányon

r á d i ó a l k a t

R É S Z E K ,1 ^ Z Ó I i Á M P Á K , r á d i ó c s ö d e k . v e r s e n y k é p e s á r a k

Kratochwill Albert mérnök és Társa .Budapest, V„ Váci út 4. Telefon 11-70 35

Norrls gyártmányok
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1937 február hó

gát, hogy minden pontját elfogadja
és betartja.
2.
A Iludapesti Kereskedelmi és
Az üzleti forgalom, mint rendé
Iparkamara
a Szervezetbe belépett
sem kom tavasszal csökken. A rá
kereskedőről törzskönyvet vezet,
dióforgalom
összezsugorodik, az
amelybe bárki betekinthet.
épülő házak szerelése még nem in
v A Kamara a belépést igazolja
dúlt meg, nincs sz avlésanyagszük
és arról a belépett cégnek okmányt
séglet. most jobban ráérünk. Fog'
szolgáltat ki. amelyet a cég üzletlalkozzunk kissé a szabott ár*
helyiségében vagy irodájában kifüg
ügyével.
^
geszteni tartozik.
A szabott arak előnyeit mindenki
4 . A Kamara a belépett kereske
készséggel elismeri. Az alku
a
dők nevét a Kamarai Közlönyben
becsapás! szándék jele
okozta
közzéteszi. Úgyszintén közzéteszi
azt, hogy igen sokan a kereskedő
azon kereskedők nevét, akik meg
ben nem komoly, crtékemelő köz
szülitek a Szabottár Szervezet tag
gazdasági faktort, hanem élő'sködő.
jai lenni, avagy a Szabottár Szerve
szükségtelen, sőt káros szervet lát
zel rendelkezéseinek
megsértése
nak A szükségtelen, káros intéz
miatt a biróság (Kamarai Fegyelmi
ményt, ahol csak lehet, kiküszöbö
Bíróság) által elítéltettek.
lik, elkerülik és mindenütt lenézik
5. Az a kereskedő, aki a Kamara
És mégis csak kevesen hajlandók
Szabottá r Szervezetébe belép és ezt
üzletüket a lealázó, kulturemberhez
a kötelező szabályzat aláírásával
nem méltó alku megszüntetésére
megerősítette, köteles legkésőbb az
alapozni Azt tartják, a vevő anyaláírástól számított 30 napon belül
nyira rászokott az alkura, hogy alku
üzemében szabott áron eladni.
nélkül nem akar, talán nem is tud
Ez annyit jelent, hogy azt az árat,
vásárolni. Es nem látják azt, hogy
amelyet a vevőtől kér, vagy amely
mikor ugyanakkor az áruházak ver
ár az árun magán a kirakatban,
senyére is panaszkodnak, önmagu
vagy kifüggesztett ártáblán van
kat cáfolják meg
megjelölve, a vevő alku tárgyává
Tagadhatatlan az, hogy az árunem teheti, az árból engedményt
házak forgalma állandóan emelke
neki semminő címen és módon nem
dik. A mi szakmánkban kevéssé
adhat. Ily tiltott engedmény a kas/,
érezzük csak, mert nálunk még az
szaskontó is.
eladáshoz is szakértelem kell. Oly
(>. A szabottal' nem jelent árrögzifokú szakértelem, ami a vásárlóban
tést. Az eladónak jogában áll bár
csak ritkán van meg. így az áru
mikor és bárkitől más árat kérni.
házban kiszolgáló, igen rövid idő
De nem térhet el az eredetileg kért
alatt betanított és rosszul fizetett
ártól.
árusító leányok, egyrészt nem ren
7 . Kern engedhet a kért vagy ki
delkeznek a kellő szakértelemmel,
függesztett árból azon a dinen sem,
másrészt a vevő sem bízik meg
hogy az áru selejtes vagy maradékbennük.
áru. A selejtes és maradékárut az
Ha mi nem is érezzük, a többi
*
esetben adhatja olcsóbban a normál
kereskedelmi ág nyög az áruház
A Budapesti Kereskedelmi és áruért kért árnál, ha a selejtes áru
konkurenciája a'att. Vizsgáljuk csak
meg, miért megy a közönség az Iparkamara Szabottár Szervezeté cikken világosan meg van jelölve az
árucikk hibás minősége és ára: cpáruházba. Tagadhatatlan, hogy sza nek szabályzata.
A Budapesti Kereskedelmi és ugy a maradékon a mennyiség
bott ára mellett hirdetéseiben igen
Iparkamara a szabottárak minél szé és ár.
olcsó árakat közöl, igaz viszont,
8 . A szabottárra vonatkozó sza
hogy portékája silány. A vevőt nem lesebb körben való bevezetése érde
bály alól kivételnek abban az eset
a silány áru, hanem az olcsó ár kében szabottár szervezetet létesít.
vonzza. A vevő jól tudja, hogy az
i.
Minden kereskedő, aki beje ben van helye, hogyha az eladás az
áruházban nem lehet alkudni, mégis lenti a Budapesti Kereskedelmi és eladó cég által ismert (ellenőrzött 1
ott vásárol.
Iparkamarának,
hogy
Szabottár viszonteladó vagy feldolgozó vevő
A szabott ár tehát a vevőt nem Szervezetébe belép, e szabályzat részére történik. Ily esetben azon
tartja vissza. Sőt a vevőközönség minden egyes rendelkezését magára ban fokozott gondossággal tartozik
nek egy igen tekintélyes hányada nézve kötelezőnek ismeri el és ezen eljárni.
9. A Kamara 1937 december hó
nem szeret és nem akar alkudni. szabályzat aláírásával kötelezi ma
1 -ig értesíteni fogja a szervezet tag
jait arról, hogy az első év tapaszta
latai után a Szervezet tagjai tovább
ra is tagjai maradhatnak-e valamely
váltóáramú, egyenáramú és univerzálisak
részletfizetéses alakulatnak (áruliiFémdoboz 3 1 0 X 6 2 0 X 2 3 0
méretben, ducozva
Kérjen árajánlatot.
Bordás tekercstest 1 0 0X 50 M
m méretben
telszervezctnek).
Budapest, VII. Bethlen Gábor utca 4.
Amenny iben a Kamara arról érte
Telefon 14-42-03.
sítené, hogy a szervezet tagjainak a
kérdéses alakulatban (alakulatok-

A„Szabón a r Kérdés

sokszor inkább be hagyja magát
csapni, de nem megy bele egy lealázó alkuba. És a vásárlóközön
ségnek ez a legértékesebb és általá
ban a legvásárlóképesebb része.
A vásárlók egy másik része nem
l'art pour fart
nem magáért az
alkuért
alkuszik, hanem fél, hogy
becsapják A kereskedővel szemben
éppen az alku miatt, bizalmatlan,
csalónak tartja. És ha megtudja egy
kereskedőről, hogy nem enged az
árából, hogy szolidan kalkulál, min
dig ott fog vásárolni.
Kétségte
len, hogy különösen a vásárlóknak
egv része élvezettel alkuszik. Ezek
szívesebben vásárolnak olyan üzle
tekben, ahol alkudni lehet.
A kereskedő azon igyekszik, hogy
vevőközönségét minél jobban tudja
kiszolgálni. A kereskedő a felsorolt
vevőkategóriáklioz egyaránt igazod
ni nem ktépcs, kénytelen teleit az
egyes kategóriákat jobban, a mási
kat kevésbé jól kiszolgálni. Egy
előre tehát lesznek olyan kereske
dők. akik arra a vevőkörre fognak
építeni, amely szeret alkudni és lesz
nek olyan kereskedők, akik elsősor
ban azoknak a vevőknek igyekez
nek a kedvében járni, akik undo
rodnak az alkutól. De minden két
séget kizár az a tény, hogy végered
ményben az áruházak, a nagyforgalmu több fiókos üzletek növekvő for
galma az egész kereskedelmet a fix
árakra való áttérésre fogja kénysze
ríteni.
Azok részére, akik máris át akar
nak térni a szabott árrendszerre, itt
közüljük a Budapesti Kereskedelmi
és Iparkamara által elfogadott sza
bályzatot, mely most van miniszteri
jóváhagyás alatt.

1936 es 1935 évi marhas Heszüiéheh
HornyaK szilveszter

1937. február hó

_

bán) való bennmaradása összefér
hetetlen a Szervezet tagságával, úgy
a Szervezet tagja az értesítéstől szá
mított legkésőbb 30 napon belül
igazolni tartozik, hogy a szervezet
tagságával össze nem egyeztethető
alakulat kötelékéből kilépett.
Amennyiben e kötelezettségének
a jelzett időn belül eleget nem ten
ne, a kamara elnöksége fenntartja
magánalk a jogot, hogy a felszólítás
nak eleget nem tevő, vagyis kilépése
iránt kérelmet elő nem terjesztő ta
got a tagok sorából törölje.
10 . A Szervezetbe belépett cég
köteles a szabottár bevezetési Háti
jától kezdve üzletében és kirakatá
ban - táblát elhelyezni a következő
felírással:
»Szabott árak
a Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara Szabottár Szervezetének
tagja.«
1 1 . A szabott árak be nem tar
tása, a vevő figyelmének a szabottár
kijátszási lehetőségeire való felhívá
sa (pl. »olcsóbban vásárolhat, ha
újra eljön, vagy mást küld el az áru
megvétele céljából*), továbbá, a
szabottár tábla ki nem függesztése,
vagy e szabályzat más rendelkezé
seinek megszegése a fennálló jog
szabályok szerint tisztességtelen ver
senynek minősül.
12 . A Kamara az érdekképvise
letek bevonásával a Szabottár Szer
vezet körül felmerülő kérdések elbí
rálására, kizárólag tanácskozó és vé
leményező bizottságot létesít, amely
nek tagjait az érdekképviseletek ál
tal javasolt kereskedők és a kama
rai tagok, valamint levelező tagok
sorából a Kamara elnöksége ne
vezi ki.
13 . A panaszos tetszésétől függ,
hogy panaszával a rendes bíróság
hoz (választott bírósághoz, fegyel
mi bírósághoz), vagy a Jury-irodához fordul-c.
Amennyiben a panaszos a Juryirodához fordul panaszával, úgy pa
naszának benyújtása alkalmával kö
telező nyilatkozatot ad, amelyben
magát a kamara döntésének feltét
lenül aláveti.
14 . A Szabottár Szervezet ügyeit
Kamara Juryjének-irodája intézi.
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15 . A beérkezett panaszokat a
Kamara elnöksége által kijelölt tit
kár (titkárok) készíti elő. A titkár
bármelyik fél kérelmére köteles a
panaszos ügyet a Kamarai Bizottság
elé terjeszteni.
16 . A Bizottság a feljelentés és a
feljelentett eset körülményeinek ki
vizsgálása után a Kamara elnöksé
gének javasolhatja a feljelentett cég
a) felmentését,
b) szóbeli megintését,
c) Írásbeli megrovását,
d) avagy ajánlja, hogy a panaszos
tisztességtelen verseny miatt az el
járást a bíróság. (Választott Bíróság,
Fegyelmi Bíróság) előtt a panaszlott
cég ellen megindítsa.
17 . A Kamara elnöksége a B i
zottság javaslata felett végérvénye
sen dönt.
iS. Jelen Szabályzat a kereske
delemügyi miniszter ur jóváhagyá
sának napjától számított 30 napon
belül életbe lép.
19 . A Bizottság ügyrendjét a Ka
mara elnöksége állapítja meg.
Budapest, . . .
A Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara.
Ezen Szabályzat rendelkezéseinek
magamat alávetem és azok betartá
sára magamat kötelezem.
Budapest, . . .
Megkezdődnek a mestervizsgák
Az 1936 : VII. t.-c. az Ipari Novel
la az 1922 . évi ipartörvény megvál
toztatásával az önállósulni kívánó
iparosoktól mestervizsgát követel. A
mestervizsgát az illetékes kereske
delmi és iparkamara keretében az
önállósulás helyén működő mester
vizsgáló bizottságok előtt kell le
tenni. Amennyiben a szóbanforgó
községben ily szakmai bizottság
nem működik, úgy az illetékes ke
reskedelmi és iparkamara a jelent
kezőt a legközelebbi ily bizottság
hoz utasítja. Vannak olyan szak
mák, amelyekből csupán Budapes
ten működik mestervizsgáló bizott
ság, tehát az összes vizsgázni szán
dékozók csakis a fővárosban tehe
tik le a mestervizsgát.
A mi szakmánkban a Budapesti

Kereskedelmi és Iparkamara terü
letén Budapesten villanyszerelő és
műszerész, Újpesten műszerész mes
tervizsgáló bizottság működik.
A mestervizsgáló bizottság elnö
két és alelnökeit valamint a tagok
egy harmadát a Kamara elnöke ne
vezi ki, mig a tagok további két
harmadát az illetékes ipartestület
elöljárósága választja.
Budapesti villanyszerelő mestervizsgáló bizottság elnöke: Dembitz
Gyula, alelnökei: Benesch Ferenc és
Schlesinger
József.
Kinevezett
tagjai: Vigh Bertalan, az elektro
mosipari iskola igazgatója, Szaszovszky Ottó, a BSzEM h. vezérigazgatója, Pap Lajos, a BSzEM li
igazgatója, Tokody Dániel, Buda
pest székesfőváros műszaki főtaná
csosa, Reisz József, a szakmai ipa
rostanonciskola igazgatója. Válasz tott tagok: Farkas Jenő, Fülirer
László, Kaffka Károly, Kainrath An
tal, Löbl Béla, Novak Pállj Seiler
Armand, Szommer Miklós, Vozáry
Pál és Wolf Géza villanyszerelő
mesterek.
A budapesti műszerész és orvosi
műszerész mestervizsgáló bizottság
elnöke: Dembitz Gyula, alelnökei:
Frey Nándor és Laver Ferenc. Ki
nevezett tagjai: Reisz József a szak
mai ipartanonciskola igazgatója.
Vigh Bertalan az elektrotechnikai
szakiskola igazgtója Stenzer József,
müszerészmester, Csury István, a
Polus-Sirius Müvek rt. akkumulátor
osztályának vezetője. Választott ta
gok: Brenner Antal, Lichtmann Zol
tán, Miklas Ferenc, Pintér Sándor,
Ráth Kálmám, Steiner Á k o s, Svéd
Mihály és Zlamál Lajos műszerész
mesterek.

SHAKEPROOF
csavarbiztosító alátétek
árait február hó 15-ikével

LESZÁLLÍTOTTAM!
Ké r j e n új á r l a po t .
MAROSI PÁL, Zoltán u.6, BudapestV.
ERŐSÁRAM RADÓÉSRADÓ

Tegyen Kísérletet
adjon fel egy megrendelést

írásban

Amrafl Kis uictoria í.’ssrKí’fís

hullámsáv, két helyi vétel

Tekercs, átkapcsoló, hullámcsapdák e g y b e é p í t v e ,
bekötve, központilag f e l e r ő s í t h e t ő egységet képez.
Ára olcsó, ha versenyképes akar lenni, ezt épitse meg.

ezernél több kis Viciorla tulajdonos dicséri.

Hiov és Tsa, ui., Lehel-utca ia.

Vili. Baross ucca 127
vagy telefonon

1 3 -6 0 -0 9
utána mindig nálunk fog
vásárolni.

RADÓÉSRADÓ
GYE NGEÁRAM RADÓ ÉS RADÓ
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^'yicíAuMám ,..
ló előre jelezték, mi is megem
lékeztünk róla és must itt fekszik
előttünk az Orion ui füzete, a ^Rö
vidhullám -, .« Céltudatos, átgondolt
munka eredménye, légy, mint Orion
minden propagandamunkája.
A közel 100 oldalas könyv első
sorban a laikus rádióhallgatónak tá
jékoztatással akar szolgálni, hogyan
és miként élvezheti a rövidhullámú
adóállomások kitűnő műsorát. E b 
ben a tekintetben minden hiány nél
kül oldja meg a feladatát. Felfedi a
rövidhullámok behangolásánál i el
lepő nehézségeket. I tat mutat arra
is. hogyan kell azokat legyőzni. R á
mutat arra, hogy a rövidhullámok
nál a kondenzátor i t foknyi élhangolásával 50 1S0 kilociklussal
hangoljuk el a készüléket, tehát
5 10 állomáson megyünk keresz
tül. A laikus érdeklődő ebből a
könyvből nemcsak azt tudja meg,
hogy miként kell készülékét rövid
hullám vételénél kezelni, hogy miért
érdemes rövidhullámú állomásokat
hallgatni, hanem a fellépő | lenségeket egyszerűen általa is érthetően
és mégis precízen magyarázza meg.
Az a rádióhallgató, aki a Rövidhul
lám . . ,«-ot elolvasta, ismeri azok ke
letkezését. tulajdonságait, adási és
vételi nehézségeit, tudja, hogy mit
vesz és hogy miért.
A vétel megkönnyítése cellából
segédtáblázatokat közöl. 1 . Közli az
összes 75 13 m-es hullámhosszak
között működő rövidhullámú műsoradóállomások hullámhosszát, adás
idejét és hivójelét hullámhossz szerint rendezve. 2. A vMüsoratlaszibán igen szellemesen úgy fogja ös/.sze a fontos és mindenkor jól hall
ható adóállomásokat, hogy' minden
keresgélés nélkül másodpercek alatt
meg tudjuk segítségével állapítani,
hogy egy meghatározott időben me
lyek azok a rövidhullámú állomá
sok, amelyek dolgoznak. 3 . A »Világidőatlasz« megmutatja, hogy a
vett adóállomás, vagy bármely más
földrajzi helyen a kérdéses időben
hány óra van. 4. A nevezetesebb rö
vidhullámú adóállomásokat egy vi
lágtérképen tünteti fel. 6. Az összes
( i ; 50 m.) rövidhullámú adóállo
mások működési idejét grafikusan
ábrázolja.
láz a könyv, melyet az Orion-gvár
fillérekért, az önköltségi ár alatt hoz
forgalomba, nagy mértékben elő
fogja segíteni azt. hogy a közönség
a mindinkább nagyobb és nagvobb
szerepet játszó rövidhullámú adások
felé orientálódjék.
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Uj m unkaalkalom
Néhány hete a budapesti főkapi
tány utcai falragaszokon hirdette
legújabb rendeletét, mely szerint a
gyári szirénajelzéseket betiltja. Lát
szólag ez a rendelet szakmánkat alig
érinti, mivel a kisipar nem szokott
szirénaielzéseket adni. Ha azonban
a rendelet következményeit vizsgál
juk. akkor látjuk, miszerint a vil
lanyszerelői szakmát igen közelről
érinti. Ugyanis a szirénajelzésekkel
a gyárak a munka kezdetét és vé
gét szokták jelezni és amennyiben
ezek a jelzések megszűnnek, gon
doskodni kell helyette más jelzés
ről. láz a jelzés nem lehet más, mint
elektromos csengőjelzés, amelyet a
villany szerelőiparnak kell felszerelni.
A jelzőberendezés kétféle lehet,
vagy manuális, mikor is az igazga
tósági épületben történő gombnyo-

H% ipar
A GBcm. blokkok uj kivitelben
A GB cm. blokkok uj kivitele
a régiek hibáit küszöböli ki. Ugyanis
az eddigi szokással szemben papír
ba/ helyett bakelitcsőbe szerelik. A
bakelitcsőnek a papírral szemben az
a nagy előny e, hogy a légmentesen
elzárt blokkot egyrészt a nedves
séggel. másrészt külső mechanikai
behatásokkal szemben megóvja.
Köztudomású, hogy a nedvesség
behatására a kondenzátorok szigete
lési ellenállása csökken, minek kö
vetkeztében átvezetés állhat elő, ami
csak felesleges áramfogyasztással
jár és a kondenzátor szűrő hatását
is csökkenti.
A bakelitház azonban nemcsak .1
nedvességtől óvja meg a kondenz.í
torokat, hanem a sérülésekkel szem
ben is. Sérülés alatt nemcsak a ki
vezetések és a fegyverzetek megron
gáláséit értjük, hanem a fegyverze
teket ért nyomás következtében a
fegyverzetek egymástól való távol
sága is megváltozik és igy a kapa
citásérték is változást szenvedhet,
ami egyes kényesebb helyeken kel
lemetlen következményekkel járhat
A GB cm. blokkokat a védő ba
kelitház
mely azokat az eddigi
vel szemben lényegesen szélesebb
körben használhatóvá, értékállóbbá

másra a munkatermekben csengők
szólalnak meg, vagy
és a komo
lyabb gyárak kivétel nélkül ezt a
rendszert fogják bevezetni
a jel
zés leadását óraműi ejáró, vagy elek
tromos meghajtású órára fogják
bizni.
Használja ki mindenki összekötte
téseit, hogy most, a holt szezonban,
részt vehessen ebben a munkában.
EKA bál március 6.
Mult évben rendezte az LKA
Sport Club első bálját, melynek
nagy sikerén felbuzdulva az idén
március 6-án nagyobb méretek kö
zött rendezik meg műsoros estjüket,
melynek keretében a fővárosi elő
adógárda legkiválóbbjai, elsősorban
az Odeon művészei fognak szere
pelni
Az estet a Budai Vigadóban tart
ják meg.

kö ré b ő l
teszi
a blokkokat nem drágítja,
áraik azonosak az eddigi papirhazas
kivitelű blokkok áraival.
Olcsó műszer.
A MIT A elcktrotcchn. és tnech.
vállalat (Bpest, V., Hollán-utca 30 .),
MJTA A K Clo elnevezéssel egy ui
müszertipust hoz forgalomba. A
kombinált prec. laboratóriumi Deprez műszer 2000 Ohm Volt belső
ellenállással készül ( ! ) és 0 .5 , 5, 50,
500 niAmp és 5, 50. 500 Volt mé
réshatárokra alkalmas shuntökkel és
előtét ellenállások kai van egy beépít
ve. Az igen pontos, elsőrendű, saphircsapágyazott műszer igen olcsón
kerül forgalomba. Villanyszerelők
nek. műszerészeknek, rádióval fog
lalkozóknak nélkülözhetetlen.
Technikai adataiból kitűnik, hogy
a legkényesebb igényeket is kielé
gíti (pl. rádióhangolásokra is alkal
mas stl>.) Prospzktus díjtalan.
^ 0 0 ^ v ^ < * * * ^ v»*»^ ^ * * * * * * * * * ^ t*v

P o statak arék p én ztár!
csek kszám la szám unk :

35.235

S zen zációs ú jd o n s á g o k

Koller csílldrgydr

Telefon *3-13-37 D o b o “*
Felújítások, átalakítások. Nikkelezés, dukózás terén újítások. Tömeg
cikkek. Bérmunka. Elektromotorok, vétel- eladás- javítás- ujitások.
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ó l (íem ita tá io Jl nut$könnyitóié.
Lapunk más helyén szóvátettük a
bolyoki elkobzási esetet. Ezzel kap
csolatos beadványunkban jóhisze
műen úgy tüntettük fel az esetet,
mintha a panaszos kereskedőnek
igaza lett volna. Ezen kívül mester
ségesen konstruáltunk olyan esete
ket, mikor a kereskedő a vonatkozó
rendelet szerint eljárva is kiteheti
készülékét az elkobzásnak. Ennek
kapcsán kértük a nti kívánságunkra
kiadott 83 .79H 19 31 . K. M. rendelet
módosítását.
A postavezérigazgató elismerve
igazunkat, kiadta a következő ren
deletét:
A m. kir. kereskedelem- és köz
lekedésügyi miniszter 125.932 IV.
8— 1936. sz. rendeleté
a próbaidőre felszerelt rádió ve
vőberendezések bejelentési kötele
zettségének módosítása tárgyában.
A Budapesti Közlöny 19 31 . évi
július hó 22 -én megjelent 164. szá
mában közzétett 83 .798/19 3 1 . K. M.
sz. rendelet 1 . pontjában megálla
pított azt a rendelkezést, hogy a
rádió vevőkészülék iparszert! elő
állítására vagy forgalombahozatalára jogosított iparos, (gyáros) ke
reskedő a rádió vevőberendezés fel
szerelése előtt köteles a felszerelés
tényét az illetékes postahivatalnál
bejelenteni, oda módosítom, hogy
az iparos, (gyáros), kereskedő a
próbaidőre való felszerelést a fel
szereléssel egyidejűleg köteles az il
letékes postahivatalnál bejelenteni.
Ugyanekkor azonban köteles a fél
nél a próbaidőre (bemutatásra) való
felszerelés tényét kelettel és aláírás
sal ellátott cégfelirata szállítójegyen
igazolni és a szállítójegyet a félnek
átadni. Az ily módon kiállított szál
lítójegy és az illetékes postahiva
talnak egyidejűleg megküldött írás
beli bejelentés a próbaidőre való
bemutatása tényének igazolására
elegendő.
Ez a rcndclctcm a kihirdetés nap
jai követő 8 -ik napon lép éledve.
Budapest, 1937 . február 7 -én.
A miniszter helyett:
Tersztyánszky s. k.
a m. kir. posta vezérigazgatója.
Kérjük kartársainkat, hogy e ren
delet intézkedéseit szigorúan tart
sák be, tehát:
Amikor olyan helyen mutatunk
Ive rádiót, ahol eddig nem volt, ne
csak az átvételi elismervényt Írassuk
alá a féllel, hanem hagyjanak nála
szállítólevelet is. amelyen fel kell
tüntetni:

1 . azt, hogy bemutatásra adta a
készüléket,
2 . cégbélyegző, vagy cégjelzéses
szállítólevél,
3 . a szállítólevelet a cégtulajdo
nuk alá kell Írni,
4 . ugyanazon kelettel kell ellátni,
mint a postai bejelentőlapot,
5 . a készülék bemutatásra való
átadásával egyidejűleg a vevő lu
kasa szerint illetékes postahivatalt a
bemutatásról értesíteni kell. (Erre
a célra szolgáló portómentes kettős
levelezőlapok Egyesületünk irodájá
ban, V., Arany János-u. 10 ., százdarabonként 2 .
pengőért kap
hatók).
6 . Mikor a készüléket eladtuk,
vagy visszavettük, a kettős levelező
lap második példányát is elküldjük
a vevő lakása szerint illetékes posta
hivatalnak.
A hadirokkant kisiparos
küzszállitási kedvezménye
A Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara küzszállitási bizottsága el
nökéhez Kaffka Károly ü. v. elnö
künk múlt év június 10 -én levelet
intézett, melyben felhívta a figyel
mét arra, hogy a hadirokkant iga
zolványokkal számos visszaélés tör
ténik. a hadirokkant igen gyakran
csak strohmann. Ezen visszaélések
mcggátlása céljából javaslatot ter
jesztett elő. E javaslat következményeképen a Kamarai Közlöny
1937 . jan. 23 -iki száma a követke
zőket közli:
A hadirokkant kisiparosok közszállitási kedvezménye tárgyában az
iparügyi miniszter ur 89.091 1936,
VI. szám alatt a következő állás
pontját közölte az érdekeltekkel:
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1 . Az esetben, ha hadirokkant
kisiparos és más kisiparos ajánlatai
állanak egymással szemben, úgy a
hadirokkant kisiparos százalékos Ár
előnyre igényt nem tarthat. Egyenlő
árajánlati árak esetében azonban a
hadirokkant kisiparos ajánlata ve
endő figyelembe, feltéve, hogy az
egyébként is elfogadható.
2 . Azokban az esetekben, ame
lyekben hadirokkant iparos vagy
vállalkozó (tehát nem hadirokkant
kisiparos) áll szemben nem hadirok
kant kisiparos ajánlatával, úgy a
kisiparos ajánlata veendő figyelem
be, még akkor is, ha a kisiparos
ajánlata legfeljebb 4 °o-kal maga
sabb, mint a hadirokkant iparos
ajánlata. A hadirokkant iparosok és
vállalkozók 2 %-os árelőnyre csak
más, nem kisiparos vállalkozókkal,
vagy iparosokkal szemben tarthat
nak igényt.
A bérbeadás megkönnyítése
Decemberi számunkban közöltük,
hogy
a
Postavezérigazgatóságot
olyan intézkedés megtételére kér
tük, mely ezt az üzletágat megköny
nyiti. Sokan vannak, akik a rádiókészülékek bérbeadását nem tartják
rentábilis üzletnek, de mások szí
vesen foglalkoznak vele. A Posta
vezérigazgatóság január 23 -iki leve
lében vett alábbi idézetünk minden
esetre jó néhány kereskedőnek sz o l 
gál könnyítésül.
A Postavezérigazgatóság a többi
között ezt Írja:
»A 2 . számit javaslatot, amely
szerint a rádióbérlet jelenlegi felté
teleinek megváltoztatása kívánatos
lenne olykepen. hogy a rádiókeres
kedők a saját cégük nevére szóló
rádióengedélyeket ideiglenesen .1
rádiókészülékbérlökre is átruház
hassák — helyesnek tartom és meg
fogom valósítania

Figyeim ezieiés.
Felhívjuk kartársaink figyelmét arra, hogy

m árcius 1 - t ö l «
ávb eiavtásokai
próbavásárlások útján a legszigorúbban ellenőrizni fogjuk. Aki
a márkás rádiók előirt árait nem tartja be, az ellen a leg
szigorúbban fogunk eljárni.
Az Elnökség.
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A villa n ysze re lő k K ívánságai
A villanyszerelők nincsenek meg
elégedve sorsukkal, kevés a munka
i's még annak egv részét is a kon
tárok viszik el. A kontárok (különö
sen a házmesterek) erős konkuren
ciáját éppen a legszegényebb iparosrétcg érzi, hiszen épületmunkát kon
tár nem képes vállalni.
Az épületmunkát végző vállalkozó
szerelőnek pedig az fáj, hogy az épí
tész megvásárolja előre az anyagot
és a szerelővel csak bérmunkát vé
geztet.
A Budapesti Villamfelszerelők,
Műszerészek és Látszerészek Ipartestülete február 4-ére összehívta a ká
bel-. a huzal- és a szerelésitanvagkartel tagjait és vezetőit, valamint
Egyesületünk képviseletében Kaffka
Károly és Lorschy Henrik elnökö
ket, hogy megtanácskozzák, mikép
pen lehetne a villanyszerelők sorsán
javítani.
Az értekezleten az ipartestület
kérte a megjelent érdekeltségeket,
hogy a szerelőknek nyújtsanak árvédelmet a fogyasztóval szemben,
A megjelent érdekeltségek kije
lentették, hogy külön-külön foglal
koznak majd a felvetett kérdé ekkel
és legkésőbb március 15 -éig újabb
értekezletre jönnek össze, amelyen
tárgyalásaik eredményeit ismertetni
fogják és igyekeznek az érdekeket
összeegyeztetni.

Adószakértők
Villamfelszerelők.
műszerészek
és látszerészek ipartestülete által de
legált adószakértők az 1947. évre.
I. kerület:
Erdélyi Ferenc, Uri-utca 32 .
Nánay Elemér, Krisztina-körut 129 .
Xibrinyi Kálmán, Attila-utca 8.
II. kerület:
Nemes Gyula, Margit-körut 58.
Baumgartner Imre, Margit-körut 42.
Búzás Gyula, Margit-körut 32 .
Juszt Gyula, Margit-körut 6.
Libái Andor, Fő-utca 4 .
III. kerület:
Színit tana József, Lajos-utca 70-72
Vági Ferenc. Majláth-utca 10 .
Brenner Antal, Szőlő-utca 54,
IV. kerület:
• sepai Jenő, Kossuth Lajos-utca 8.
Hegedűs Oszkár, Szervita-tér 8.
Marx Ferenc, Molnár-utca 47.
< limtira László, Ferenciek-tere 2 .
V/a. kerület:
Schlesinger József. Nádor-u. 25 -27.
Holstein Zsigmond, Bálvány-utca 1
Lichtmann Zoltán, Vilmos cs.-ut 12 .
helitt Aladár, Vörösmartv-tér 1 .
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V/b. kerület:
Kaffka Károly, Személynök-tt. 25 .
Agai Adolf, Kresz Géza-utca 8.
Fehér Ferenc, Váci-ut 26.
Zoltán Mór, Csanády-utca 7 .
VI a. kerület:
Fuchs József, Király-utca 14 .
Tornya Leó, Dessewffy-utca 37 .
Frev Nándor, Kazinczy-utca 50.
Lamensdorf Miklós, Dessewffy-u. 3 .
Klein József, Vilmos császár-ut 7 .
VI b kerület:
Farkas Jenő, Andrássy-ut 62.
Müller László, Liszt Ferenc-tér 6.
Pintér Sándor, Aréna-ut 122 .
Stoiner Ákos, Kmetty-utca 17 .
Márz Károly, Teréz-körut 54.
\ I c. kerület:
Rymorz Lajos, Váci-ut 50.
Fodor Pál, Szondy-utca 23 .
Szántó Ernő, Szabolcs-utca 6.
Svéd József, Bulcsu-utca 9 .
VII a, kerület:
I.öbl Béla, Wesselényi-utca 24 .
Frey Nándor, Kazinczy-utca 50.
Laver Ferenc, Vas-utca 2 .
Hendlein Lajos, Wesselényi-utca 2 .
VII b kerület:
Benesch Ferenc, Garay-utca 50.
Kanics József, Izabellá-utca 23 .
Laver Ferenc, Vas-utca 2 .
Tausz Béla, Rózsa-utca 1 1 .
Mózes István, Szövetség-utca 18 .
VIII a. kerület:
Kainrath Antal, Kissalétrom-utca 2
Szikra Dezső, Vas-utca 15 a.
Liedl Gyula, József-utca 4 .
Schwartz Dezső, Andrássy-ut 45.
Vili I). kerület:
Seiler Armand, Visy Imre-utca 4 .
Mann József, Nagyfuvaros-utca 27 .
May Ödön, Magdolna-utca 20.
Fehér Ferenc, Muzeum-körut 2 .
IX/a. kerület:
Villányi Béla, Lónyay-utca 18 .
Dokupil Gyula, €rílői-ut 1 ,
Hatscher Károly, Üllői-ut 25 .
IX/b. kerület:
Novák Pál, Mester-utca 9,
Dobó Pál, Liliom-utca 28.
X. kerület:
Braun Sándor, B. Jászberényi-ut 4.
Dreilinger Béla, Kápolna-utca 1 .
Kovács István, Liget-utca 9/a.
Sándor Lajos, Liget-tér 3 .
XI. kerület:
l ischhof Oszkár, Lágymányos-11. 2.
l'inna Ödön, Horthy Miklós-ut 23 .
Pinezits István, Sashegy-utca 2 4 .
Kovács János, Fadrusz-utca 2 .
Neumann Vilmos, Horthy M.-ut 42.
XIV. kerület:
Benesch Ferenc, Garay-utca 50.
I'ried Sándor, Nefelejts-utca 2 .
Laver Ferenc, Vas-utca 2 .
Ráth Kálmán, Damjanich-utca 7 .
Löwinger Tivadar, Zugló-utca 78.

Heti részlet
Egyik fővárosi nagyforglalmu rá
diókereskedő azt hirdette, hogy rá
diókészülékeket heti részletfizetésre
ad el. Február i-én tartott rádió
szakosztályi ülésünk megvizsgálva az
ügyet, a szóbanforgó kereskedő
viselkedését tisztességtelen verseny
nek találta. Felszólította tehát Pata
ki László dr. ügyészt, hogy e céget
figyelmeztesse eljárásának helyte
lenségére és amennyiben a figyel
meztetés nem járna eredménnyel,
indítsa meg ellene a törvényes eljá
rást.
A szóbanforgó cég értesítette
ügyészünket, hogy márkás rádióké
szüléket heti részletre ezentúl nem
ad el.

Próbálja ki

l l í ’>System American**
anódtelepünket
Meg lesz elégedve!

Ráta elemgyar r.t. V. váci út 66

feszültségés poluskereso
szigetelő tokban.
Próbalámpát
helyettesíti.

Lorschy Henrik
mérnök

V., Sziget u. 11,

Rídiű Technika
Minden rádiótechnikusnak,
rádiókereskedőnek nélkü
lözhetetlen. Tájékoztat
a rádiótechnika mai állásá
ról, rámutat arra, hogy mit
hoz a jövő.
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k érd ések

Közli: P a ta k i L á s z l ó d r. az RVE ügyésze az ugyancsak a haj ápolásával fog
lalkozó fodrászmester keresettel fel
ÁtalaHltás! addheduezményeH
elnyerni, tehát ezentúl mestervizsgá lépni. Mindezekre tekintettel a bíró
1937-ben
latot kell tenni annak is, aki mér ság a perbe vont áruházat a megál
A szakmát érdeklő következő ren
delkezésekre hívjuk fel a figyelmet:
Az adókedvezmény igénylésére
jogalapot adnak többek között:gáz
nak, villanynak, vízvezetéknek, csa
toméinak bevezetése, vagy az elavult
részeknek újítása; a falon kívül el
helyezett villany vagy vízvezetéknek
falba való süllyesztése.
Személy vagy teherfelvonó felsze
relése, avagy a meglévőnek meg
hosszabbítása.
Nem nyújtanak alapot az
adókedvezményre:
l ényüzési célokat szolgáló átala
kítások, villanyvezetékeknek költsé
gei, amennyiben ezek az előírástól
eltérően méretezettek vagy nem a
hatósági előírásnak megfelelően van
nak elhelyezve.
Külföldön előállított tárgyaknak
vagy gyártmányoknak költségei,
portálok és kirakati szekrények,
reklámtáblák költségei stb.
Mestervizsga.
1937 - janiién' hó ■5 -tői kezdődően
képesítéshez kötött iparban jogosít
ványt csak mesterlevél alapján lehet

nöki oklevél alapján kivált villany
szerek) vagy műszerész ipart űzni
Tisztességtelen verseny.
— Az áruház felelőssége a ha
szorirészesedés mellett rendelkezésre
bocsátott elárusító asztal mellett
árusító egyén magatartásáért. —
Az áruház két elárusító asztalt
bocsátott az ondoláló vasakat áru
sító X. V. rendelkezésére, aki nyom
tatványaiban azt hirdette, hogy on
doláló vasának használata mellett
megszűnik a hajsütés következményekép jelentkező hajhullás, molyosodás, stb. Alperesi áruház a rek
lám-cédulák szövegezésébe
vé
dekezése szerint
nem folyt be,
azért nem is felelős. A bíróság min
denekelőtt azt állapította meg, hogy
a haszonrészesedés folytán felelős,
de különben is a közönség irányá
ban az áruház jelentkezik eladóként
Ha pedig ez a hiedelem alakul ki a
közönségben, akkor az áruház fele
lőssé tehető az elárusító asztalt bérlő
egyén magatartásáért. Minthogy a
rcklámirat kitételei a valóságnak meg
nem felelnek, ezért jogosított volt

lapított tisztességtelen versen)' következményekép a sérelmes reklá
mozás abbahagyására kötelezte.
így védte meg a legfelsőbb bíró
ság a kisiparos jogos érdekét a fe 
lelősség alól kibújni kívánó áruház
zal szemben.

Újdonság

Practos baKelittogialat. ezusiozott
ernyouel, Krypton lámpádhoz: köz
csavaros, akasztós, fali egyenes és fali
ferde kivitelben. Ernyőátmérő 95"%,,.
Kapható a nagykereskedőknél.
G y ártja : Dr. Beér Ferenc muanyaguzeme, Budapest, V., Csáky ucca 34.

Megvédi
márkája árát, a kereskedői hasznot biztosítja,
az árrontást megtorolja

REMIX

Gondolja meg és állapítsa meg Ön is, hogy a
REMIX márkával érdemes foglalkozni.
R E M I X kapcsolási füzetek munkáját meg
könnyítik.

Forgalomba hozza: Engel Károly
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VILLAMOSSÁG

K ö z eted ik

1937 február hó

a

ta,

nézzen körül, hol helyezhet el erősitöberendezéseket. Jó üzlet,
érdemes vele foglalkozni.
Erősítő berendezéseink a legkisebbtől a legnagyobbig, i s m e r t

TE LE FUN KEN
minőségűek.
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permanens dinamikus hangszórót.
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