
dCio.dúAiv.atüA: II S u d a y .  v£áó'z£ó. u. 6. Xe£e(Ion: 36-70-58 ji'i.ásn.

nasegcenvtoet

üvegek  " ASCHNER GYÖRGY
_______________ VI. P odm an iczky  ucca 2-t. sxá m .  Telefon 44-98-46

Szerelési
an yagok

PRIMODUR
szabadvezetéki szőritől, teljesen vörösrézből. vastag 
es véhonv vezetek biztos összeköti sere, - C s a k  
2 a l k a t r e s z e  v a n !  - küiso es belső sze re 
lésre. - Szállítom az összes HOFMANN vezetékössze
kötőket.

NGEL KÁROLY
elektromos szerelési anyagok és készülékek gyára 
Budapest, VII, Vörösmarty ucca 16. Telefon: 14-37-37

Dilmar!
| a név már fogalom.
* Több, mint

1,000.000
D it m a r  száraz és 
nedves blokk mű
ködik gépekbe be-

1 építve.
llmar blokknál nincs reklamáció! 

IJ.jánlja Ön is vevőinek.

tzérképviselő:
A R D Ú  J Ó Z S E F
VI, Vilmos császár út 43

(EIYIÍNV BERKÁT

zsebiampaegoK müller  Lászlóeiismerien legjobbak! m u L L c n  l h o l l u• oki. vegyészmérnök
hagy tenyero -  hosszú Budapest, v i. 
élettartam — Kis fogyasztás liszt  fer en c -tér  6. sz .
KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT! Telefon: 11-49-93.

villamossági
nagykereskedő

OLCSÓ ÁRAK, SZOLID KISZOLGÁLÁS
Budapest, VII., Rottenbiller u. 54
Telefon 13-61-72

B U D A P E S T ,
un. Kazinczy u. ta



1938 február

l̂ Ctrv-C'noK
f a  ,

iMvyw
u j

TUNGSRAM tKBWff@KJ-r

FELHÍVÁS AZ ORION RÁDIüKSRRSKSDüKHÖZ!

Kedves üzletbarétaink!
A rádiókereskedelem részéről hozzánk'intézett eddigi észrevételek arra 
engednek következtetni,hogy helyes az a célkitűzésünk,mely szerint a 
rádió eladás főszezonját december-rfiárcius hónapokra kell koncentrálni.
Természetes,hogy ennek a közös célnak a megvalósítása érdekében közös 
munkára van szükség. ki ebből a munkából kivesszük részünket azzal,hogy 
propaganda tevékenységünket megszakítás nélkül.intenziven tovább foly
tatjuk. Ajánlatos'volna azonban,ha kedves üzletbarátaink ebben a mun - 
kában,a vevőközönséggel val’ó közvetlen kapcsolatuk révén támogatnának 
bennünket.
Arra kérjük tehát kedves Uzletbarátáinkat,hogy élőszóval,feliratokkal, 
vagy nyomtatványaik utján állandóan "hangsúlyozzák vevőik előtt, hogy

kost van a rádiózás főszezonja 
időst vannak a legjobb müsorszámok 

kost van a házibálok-,njulatságok ideje 
TEHÁT liOST VAK SZÜKSÉG Jű RÁDIÓKÉSZÜLÉKRE!

Ha ezeket a közönség mindenütt fogja hallani,szállóigeként megy át a 
köztudatba és kell hogy megfelelő üzleti eredményt hozzon magával.
Budapest,1933.február havában Teljes tisztelettel

ÜAG/AR >VOLFRAiiLÁniPA-GfÁR. 
Kremenezky János R.T.



féádtó és VMUUmoSóág.
A RÁDIÓ-VILI AM0SSÁG1 KERESKEDŐK ÉS KISIPAROSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE HIVATALOS LAPJA. MEGJELENIK MINDEN 10-ÉN 
K I A D J A :  A R Á D I Ó - V I L L A M O S S Á G I  K E R E S K E D Ő K  ÉS K I S I P A R O S O K  O R S Z Á G O S  E G Y E S Ü L E T E  
FŐSZERKESZTŐ KAFFKA KÁROLY, TELEFON: 12-26-30. FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ BIRÓKÁROLY, TELEFON: 36-70-58 
SZERKESZTŐSÉG: V, SZEMÉLYNÖK U. 25. TELEFON: 12-26-30. —  POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA SZÁMA : 35.235 
ELŐFIZETÉSI Díj : ÉVI 4 P. KÜLFÖLDRE 1 DOLLÁR. EGYES SZÁM ÁRA 40 F1LL. AZ EGYESÜLET TAGJAI DÍJMENTESEN KAPJÁK 
HIRDETÉSI TARIFA : 59%  SZÉLES ”%n-SORONKÉNT P —.25. ISMERTETÉSEK NYOMTATOTT SORONKÉNT P —.80, ÚJDONSÁG P —.10
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B u d a p e s t  II. re n d e lte té s e  Irta B író  K áro ly
•Néni lehet belenyugodni abba, 

hogy az ország lakosságának na
gyobbik tele, a földműves réteg 
között a rádióelőfizetőknek még 
egy százalékát sem találjuk. Ke
resni kell minden érdekeli fél
nek azokat a módokat, amelyek 
ennek a széles rétegnek a rádió 
iránti érdeklődését felkelti. — 
Szinte hallani véljük a jiesszi- 
misták ellem léseit: Az érdeklő
dés meg van. L ak az előfizetési 
díj magas, a készülék drága és 
rossz a műsor. — Nem akarunk 
ezeknek az ellenvetéseknek a 
taglalásába belemenni, csak egy 
pár szóval térünk ki rá.

Az előfizetési dij tényleg ma
gas, egyike Európában a legma- 
gasabbaknak. Csakhogy, ha az 
előfizetési dijat a felére szállí
tanák le, akkor sem hisszük,

hogy a parasztságból tiz-husz- 
ezer uj előfizető jelentkeznék. 
Ezért pedig az előfizetési dijat 
nem szabad leszállítani, mivel 
akkor a bevételekben oly nagy 
kiesés állna elő, melyet behozni 
sem most, sem a jövőben nem 
lehel. És a rádió, bármennyire 
fontos államérdek a kultúra fej
lesztése, mégis csak üzleti vál
lalkozás.

A készülékek ára magas. Ezt 
tagadjuk. Egész Európában — 
úgy tudjuk nálunk a legol
csóbbak a rádiógépek. De ha 
feltesszük is azt, hogy a mi vi
szonyainkhoz képest magasak, 
akkor sem lehel a mi kis for
galmunk melléit alacsonyabb 
áron termelni. Ha lehetne, ak
kor nem tűntek volna el az egé
szen kis üzleti rezsivel dolgozó

kis- és középipari készülékgyá
rak és üzemek, hanem felven
nék a versenyt a nagy gyárak
kal.

Hossz a műsor. Minden em
bernek más az Ízlése. Nehéz, sőt 
lehetetlen mindenkinek az ízlé
sét kielégíteni. Mi azt mondjuk, 
-  e sorok írója sem kivétel —, 

hogy a műsor nem jó, a kül
földi állomások között számos 
van, amelyeknek a műsora 
messze felette áll a miénknek. 
Nézzük csak egyszer meg a kül
földi szaklapokat, akkor azt fog
juk látni, — a diktaturás orszá
gokról nem beszélhetünk —, 
hogy azzal a műsorral, amelyet 
mi dicsérünk, a saját hazája- 
beliek egyáltalában nincsenek 
megelégedve, viszont a magyar 
műsort meg dicsérik. Pedig a 
legtöbb európai országban négy
öt műsor közöli lehet válogatni.

M egfigyelte már f Q O Q  kapcsolási füzet készülékanyag-összeállitásai milyen nagyon
Ön is, hogy az uj V r l ^ I w i e  l V ' í ö  olcsók és amellett, hogy azok igen könnyen építhetők 

meg, hallatlanul nagy teljesítményt nyújtanak ?
Telepes, v. á. és univerzális készülékek, szuperek, erősítők, au tórád ió!
ORION árnyékolt uj kalitgyöngyvezeték — az árnyékolás legjobb megoldása!

H ekaphon világmarkás, száraz hengeres és fémházas elektrolytikus kondenzátorok — 24 típusban — 
m eglepően  olcsó áron! Hekaphon csillámtömbkondenzátorok -j— 5 és —|— l°/0 toleranciával.

Vektor ideális zörejmentes lóg. szénpotencióm éter hosszú szig. tengellyel, kapcsolóval és anélkül, 
dupla kivitelben is

Perpetuum  univerzális és váltóáramú gramofonmotorok újból kaphatók (v. á. leszállított áron) az 
ismert utólérhetetlenül tökéletes minőségben.

Perpetuum  S. M. acél pick-up karral, áramvonalas, elsőrangú hangszinezet mellett hatalmas hangerőt 
biztosit.

T elepes 2- és 3-csöves príma készülékek, takarékkapcsolással, perm. dyn. hangszóróval 20—2.COO m.

Komplett Perpetuum elektromos gram ofonok többféle elsőrangú kivitelben.
Trolitul vasmagos szűrök és rövidhullámú tekercsek 1
N ikkelcsövek, mennyezetrózsák, ernyőtartók, mennyezetvilágilók, villamos szerelési anyagok.
Uj rem ek szép  zseblámpa-kerékpártokok, dynam ofejek. különleges — eddig nem ismert típusok 

méltányos áron.

R n i n n d  R Á r f i n  ó c  D i l l n m n c e n a  Rotter Lo ra n d  Hahoczl üt 6 1. T e l.i3 S -8 2 2K O i a n a  I f U U l U  t J S  (Divatcsarnokkal szemben, az udvarban balra.)
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TelefonszámoK

Ardó József 12-16-34.
Dr. Beér Ferenc 29-39-85.
Beitler Sándor Fia 13-62-20.
Breuer Hugó 11-40-94.
Egyesült Izzó 29-48-60.

Városi iroda H-29-02. 12-87-67.
Élbe k. f. t. 12-93-06.
Fuchs Róbert 11-43-82.
Gárdos Béla 29-41-31.
Hangfény (Hanglemezből-

csönző) 11-20-37.
Hidy és Társa 49-92-98.
Hirschl és Társa 12-26-34.
Kis Ignác 29-43-07.
Koncert r.-t. 18-84-64.
Kratochwill A. és Társai

(Kaufmann Oszkár) 11-70-35.
Láng Tibor 14-35-48.
Lengyel István 29-87-35
Miiller László (Star 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 29-05-03.
Philips 11-87-98.

„ szervisz 11-32-42.
Remix 13-00-19
Sigma villamossági 13-51-56.
Siemens-Schuckert 12-07-39.

12-11-25.
Siemens Telefunken központi

antenna vezérképviselet 12-91-31.
Singer Sándor 18-54-18
Standard 29-59 99.

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

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

R E X

l i l l í í n n i  n e n g ő b
7 és 8’"w két 
haranggal 
(lapos vagy 

kolomp) 
posta szab
vány szerinti 
kivitelben is. 

R a d to za u a r- 
mentes 

bakeinhazas 
csengők. 
Kapható a 

nagykereske
dőknél.

Gyártja: KIS IGNÁC, Újpest.

Nálunk u műsor illőn azt a 
legnagyobb és minden körülmé
nyek között fennálló kifogást le
hel emelni, hogy nincs műsor- 
válogatási lehetőség. Olt van 
Budapest II.. de nem dolgoztat
ják. Napi négy órát működik 
csak. Tessék Budapest Iliit 
egész nap dolgoztatni és olyan 
műsorral ellátni, ami hiányzik 
a inai műsorból.

És most visszatérünk első gon
dolatunkhoz. Hogyan lehel a 
parasztságot, az ország nagyobb 
felét a rádiónak megnyerni! 
Olyan műsort kell adni, ami őt 
érdekli és pedig anyagilag ér
dekli A Hódiéi l'jság kh. egy ó\c 
azt a gondolatot vetette fel. hogy 
a magyaróvári adóállomást he
lyezzék Kecskemét vidékére és 
onnan sugározzon ki a kisbirto
kosok érdekében műsort.

Amennyire megszívlelendő az 
alapgondolat, annyira nem vi
hető keresztül az ajánlott meg
oldás. A kisbirtokosnak számos 
olyan kérdése van. amely anv- 
nyira érdekli, hogy annak ér
dekében hajlandó lenne havi 
2.40-el fizetni és hajlandó lenne 
80—120 pengői adni egy készü
lékért. Ilyen készülék van a pia
con, de nincs rá ma szükség, 
nem fogy. A parasztság nem ra
gaszkodna a legmodernebb ké
szülékhez, itt vannak a becse
rélt készülékek. Mindig van elég

a piacon, nincs bennük hiány. 
Akkor merülne fel igazán az. 
olcsó készülék gyártásának szük
ségessége. ha ezek a becserélt 
készülékek teljesen cHúlUJének a 
piacról. Akkor a gyárak szer
kesztenének ilyen készüléket. 
Hiszen megcsinálták a népve
vőt, annak száz pengő körüli az 
ára, de nem érdemes gyártani, 
olyan kicsiny a szükséglet.

Ha a parasztság nagy érdeklő
dési mutatna a rádió iránt, ha 
az egymillió földműves család
ból csak százezer venne rádiót, 
mind a négy gyárunk gondolko
dás nélkül fogna hozzá olyan 
készülék előállításához, mely 
speciálisan ennek a rétegnek a 
kiél ég ilésére szol gá Ina.

Tessék Budapest II. szabad 
busz órájából naponta csak 2 
11 órái a parasztságnak szentelni 
olyan műsorral, melynek köz
vetlenül használ látja V gyárak 
már a hírre is megtennék a 
kellő előkészületeket. Lenne ak
kor népvevő minden kormány- 
beavatkozás nélkül is. I s meg 
lehel lenni Budapest II. Imi 
lámhossza olyan szerencsés, 
annyira megfelel az ország mai 
kiterjedésének, hogy nem Ízlel
jük eléggé dicsérni a posta szak
embereinek körültekintő előrelá
tását. Pedig ezl a hullámhosz- 
szat nem a genfi Unió adta ne
künk. Kzt lefoglalták. T'.zcn a

Villamosságai nagykereskedők :

Lorschy HenriK V, Sziget u. 11. 29-18-30, 29-18-29
Bach TestUéreH VI, Podmaniczky u. 12. *12-17-83
Barta és Tarsa VI, Podmaniczky u. 39. 11-49-89, 12-02-11 
Gutlreunfl Dezső vi, Revay u. 12. 12-81-86

Engel Karoly Vll, Vörösmarty u. 16. *14-37-37
Fiirchtgott és Társa Vll, Dohány u. 74. 14-10-39
GOttlieD Andor Vll, Dohány u. 57. 14-08-23
Kémény Bernat Vll, Rottenbiller u. 54. 13-61-72
Lumen- Roth Dezső Vll, István út 28 13-72-91
Uránia Uillamossági Vll, Klauzál u. 1. 13-12-88
Baross Uiilamossagí Vili, Baross u. 48 13-12-19
Kussbaum Géza Vili, Sándor u. 46. 14-02-92
Radó OS Radó Vili, Baross ucca 127. 13-60-09
Rotand Rádiú-Uillamosság Vili, Rákóczi út 61 13-58-22
Belgráder üenö ix, Raday u n. 18-65-56

H ungária-Lúw yjenű Xlll, Hungária felsökörut 80. 29-36-94
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a választott birűsag
A rádiókészülékkarlel megala

kulása óla a gyárak márkavé
delmi, a kereskedők árvédelmi 
szempontból vizsgálják a gyári 
megállapodások betartása feleli 
felügyelő választolt bíróság mű
ködéséi. Minden olyan intéz- 
mény, mely egy bizonyos lársa- 
dalmi osztály helyzetére befo
lyással van. ki van léve bírálat
nak. Ex a bírálat lehet jóindu
latú és lehet rosszindulatú, de 
szükség van rá. Mi ebben a né
hány sorban, mikor a rádióké
szülékegyezmény választolt bí
rósága némi átalakítás előtt áll, 
nem bírálni akarunk, hanem 
inkább át akarjuk tekinteni mai 
szerkezetének működését, hogy 
az tanulságul szolgáljon az át
szervezésnél.

A szeptember óta megtartott 
tárgyalásokon elhangzott ítéle
tek közül i emielkezésünkre ál! 
17 ítélet. (Megjegyezni kívánjuk, 
hogy tudomásunk szerint eze
ken kivid még négy-öl Ítéletet 
hozott a hiróság december vé
géig)

A tizenhét Ítélet közül 11 el
itéit kereskedő az 1. kategóriába, 
2 a II. és 1 a III kategóriába 
van sorozva. Az elitéllek között 
négy vidéki, —• mind I. kategó
riában a többi fővárosi. Az 
ellenőrzést december eleje óta a 
(.VOSZ keretén belül létesült 
ellenőrző szerv végzi, mely tel
jesen semleges lévén, nem vá
dolható avval, hogy csak a nagy 
halakra utazik .

Az Ítéletek:
birság költség

szept. 18. — 157.50
okt. lő. — 157.50
okt. lti. 50.— 157.50
nov. 18. 100. 302.50
nov. 18. 50. 157.50

hullámhosszon be tudják sugá 
rozni az egész országot, alig 
egyes, kisebb területek marad
nak ki. amelyeken nem lehet 
egyszerű készülékkel venni. 
Hogy a legtöbb készülék Buda
pest II üzembehelyezése idején 
nem vette ezt a hullámhosszat, 

már akkor megmondottuk — 
csak átmeneti baj volt. mely 
napról-napra csökkent. Ma már 
alig van olyan készülék, régi 
készülék amelyikei nem ala
kitollak át néhány pengő költ
séggel Budapest II vételére 

Tessék tehát Budapest 11-őt a

bírság költség
nov. 27. 10. 157.50
nov. 30. 10 157.50
nov. 30. 10. 157.50
dee. 1. 15. 157.50
dec. 11 10. 157.50
dec. 12. 50. 157.50
dee. 27. 10. 157.50
dec. 29. 50. 157.50
jan. 7. — 137.50
jan. 11. — 122.50
jan. 11. 50. 142.50
jan. 19. 50. 157.50
17 ítélet 525. 2752.50
l ’gvanakkoi• a U:adiobándler

1937. dec. 22-iki száma közöl 7
Ítéletet:

1. 1 3 5 - 93 —
11. 750. 171.—

III. 130. 100.20
IV. 450. 170.30
V. 120. 61.10

VI 250. - 98.50
VII. 130. 65.10
7 Ítélet 1965.- 765.90

Aliiig tehát a magyar válasz
tott bíróság Ítélete szerint átlag 
egy Ítélet a terheltet kereken 31 
pengő birsággal és lti2 pengő 
költséggel sújtja, addig a német 
281 márka birsággal és 109 márka 
költséggel. Tehát a magyar vá
lasztóit bíróság átlagos bünte
tése 193 pengő, a német 399 
márka. Ha még hozzátesszük, 
hogy az egyetlen 100 pengős bír
ság és a hozzájáruló 302.50 pen
gős költség kél árronlási ügy 
külön-külön történt tárgyalása 
és együttes Ítélete, akkor megál
lapíthatjuk, hogy a magyar bí
róság Ítéletei igen enyhék és ép
pen ezért nem érik el teljes mér
tékben a kívánt elriasztó hatást.

De ha a per tárgyát tekint
jük, akkor tűnik csak ki a német 
választott bíróság vas-szigora. A 
magyar Ítéletek kizárólag árron-

kis- és törpebirtokosok meghó
dítására igénybevenni. Olyan 
fellendülés következne be a rá- 
dióiparliau. a rádiókereskede- 
lenihen. amilyenről eddig ál
modni sem mertünk. Akkor 
jönne csak az igazi rádiókon- 
junklura, az előfizetők száma 
évenként nem 10 13 ezerrel, 
hanem százezerrel szaporodna.

Hogy mit kellene még Buda
pest Il-vel csinálni, arról majd 
egv más alkalommal.

A kisbirtokosoknak az előfize
tők táborába való beterelése a 
legégetőbb kérdés.

fásokra vonatkoznak. A német 
Ítéleteik}

1. nem oktatta ki előírásokra 
a képviselőjét; II. számos eset
ben egy-egy bélig hagyott bemu
tatáson készüléket; III. a terhelt 
nem okozott ugyan látható kárt 
a szakmának, de okozhatott 
volna, különben is, ha a kár 
nem érezhető, még fennállhat; 
IV. az előre megbeszélt időben 
a Német Kádiókereskedők Egye
sület revizorának nem adott al
kalmat könyveinek átvizsgálá
sára, sőt a revizort meg is sér
tette; V. az előírásokkal ellen
tétben eladóit (ügynökök) nem 
havi fizetéssel, hanem jutalék
kal díjazta; VI. készpénzáron 
három hóra adott el készülé
ket; VII. a régi rendszer szerint 
az ügynöknek KD/o, az uj szerint 
5o/o jutalék jár és mégis tovább 
10o/o jutalékot adott.

Ha a magyar választan bíró
ság is a németekkel egyenlő szi
gorral fog eljárni, akkor min
denki meg lesz működésével elé
gedve.
..illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll..

Csillárt
Meteornál

K ö z p o n t : P od m a n ic ik ]) u. 2 7 .

Erősítőit
Készítése

bármilyen| 
célra, 
10-500 
wattig,

javítása
modernizélésa.

AtaiahitiuK
modern rövid-, közép- és I 
hosszúhullámé OKTODAI 
vagy TRIODA-HEXODA |
világvevő Super gépre bár
milyen régi készülékét

legolcsóbban,
g a r a n c iá v a l!

R Erzsébet Körút 3 6 1 
ADIÚLABORATORIUIYI
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JCivánáá#aínk. a Kádió.kái 'tuíé.kg-y.áKak dLő-tt
Minden évben elölről kell kez

deni. Minden évben újra meg 
kell mondanunk a gyáraknak, 
hogy a rádiókereskedő a mai 
megállapodások mellett nem tud 
rentábilisan dolgozni.

Minden utón és minden mó
don kísérletet tettünk arra, hogy 
sorsunkon javítani tudjunk. Az 
elmúlt évben a gyári megálla
podások minden részletére ki
terjeszkedtünk. Minden apró (do
logra, ami nehézséget okozott, 
felhívtuk a gyárak figyelmét, 
még olyanokra is, amelyek a je
len pillanatban nem okoztak ne
hézséget, de bizonyos előfordul
ható körülmények között bajok 
okozóivá válhattak.

Idén — sajnos, a körülmé
nyek a fővárosban annyira el- 
züllöttek — egyelőre nem tér
tünk ki másra, csak olyan kö
rülményekre, amelyek az árron
tások alakulására befolyással 
voltak.

»Az ezidei szomorú viszonyok 
arra késztetnek bennünket, hogy 
a részletkérdéseket elhanyagol
juk és minden kívánságunk az 
árbetartás biztosítására szorít
kozzék.*

»Már a múlt évben meggyő
ződtünk arról, hogy nagyon ko
moly árellenőrzés hiányában az 
árrontások fantasztikus mérté
ket öltenek. A gyáraknak is az 
a meggyőződésük, hogy ha az 
árrontás ilyen tempóban foly
tatódik ez a kereskedők tönk
retételére vezet.*

így kezdtük. Majd részletesen 
indokolva a következő kívánsá
gokat, mint minimumot terjesz
tettük a Rádiókészülékgyárak 
Egyezménye elé::

Feszültség 
és p ó lu s - 
k é r e s ő

szigetelő tokban

A próbalámpát 
helyettesíti

Lovschy Henrik
m é r n ö k ,
V. S%lgei-u. 4.

1. Az Egyezmény állal felálli 
toll árellenörzö szerv az egész 
éven ál ugyanolyan intenzitás
sal dolgozzék, mini amilyennel 
luunkájál megkezdte. Az ellen
őrzést elsősorban azoknál a cé
geknél kell lefolytatni, amelyek 
ellen a múltban leggyakrabban 
merültek fel panaszok. Vhol ár- 
ronlásl megállapítottak, azzal ne 
elégedjenek meg, hanem az ilyen 
eégnél naponta eszközöljenek el
lenőrző vásárlási, inig további 
panaszra ok nincs.

2. A választolt bírósági rend
szer megreformálását kívánjuk.

Lehetetlen állapotnak tartjuk 
azt, hogy amikor az árrontások
ból a rádiókereskedőknek van 
igen érzékeny kára, akkor az 
árrontó által fizetett összegek ne 
közcélra fordiltassanak. Kíván
tuk, hogy a minimális birság 
200 pengő és a vádul képviselő 
ügyvéd dija az eddigi 60 -80 
pengő tárgyalásonkénli dij be
íveli az első tárgyalásért 10. 
minden további tárgyalásért 20 
pengő legyen. A k ö l ts é g e k  he
lyei! a birság legyen nagyobb.

3. A gyári szívességi szállítá
sok teljes leállítását kérjük. 
Amennyiben ez azonnal meg 
nem oldható, azl kértük, hogy 
a szívességi szállítások 1*0■'b en
gedmény mellett bonyoliltassa- 
nak le.

Ezen kérésünknek két oka 
van: a) a 60o/o engedmény mel
letti szállítás a gyárnak nem üz
let, a kereskedőtől sokkal többet 
kap. így csak annak fog közvet
lenül készüléket kiszolgáltatni, 
akinek ez teljességgel elkerülhe
tetlen. A szívességi szállítások 
igy a tizedére fognak leesni, b) 
az árrontások igen nagy része 
onnan indul ki, hogy a keres
kedő vagy tudja, vagy' azt kép
zeli, hogy a vevő a gyártól köz
vetlenül is kap készüléket, ha 
akar. Igyekszik a menthetőt men
teni, enged az árból. Azt hiszi, 
hogy a vevő néhány pengő miatt 
ijem fogja a gyár szívességét 
igénybevenni.

1. Kértük a slrólimaiin rend
szer teljes beszüntetését.

Egyes gyárak közöli az a szo
kás kezdeil elharapózni, hogy a 
szívességi szállításokon felül, 
melyek száma korlátozva van, 
egy-egy kiszemelt kereskedőn 
keresztül bonyolították le a köz
vetlen szállításokat. A kiszemelt 
kereskedőknek semmi gondja 
sem volt és megmaradt a szu
perrabattja.

5 Kértük, hogy egyes ki
vételekkel gyári alkalmazott 
csak minden három évben egy
szer kaphasson készülékei és 
ekkor is csak 20<',o engedmény
nyel.

Ennek oka az, hogy tudomá
sunk szerint egyes Iiszív iselők a 
gyártól beszerzett készüléket üz
letszerűen — keresettel — to
vábbadták.

fi. Kérliik. hogy a jövőben há
rom kategória legyen: a) Hx- 
számláru vásárlók. !>) bizomá
nyosok. e) albizományások.

7. Albizományos csak az le
het. ha szakmabeli villamossági 
kereskedő, vagy villanyszerelő, 
aki nyílt üzlettel rendelkezik.

Uj eég. ha nem szakmabeli, 
az. első évben csak alhi/omá- 
nyos lehel.

Es mint eddig, fizesse le a 
Rádióegyezmény Nyilvántartó 
Irodájánál az előirt összeget és 
akkor is egy évig csak egy fix- 
számlára dolgozó kereskedőnél 
vásárolhasson és pedig csakis 
annál, aki. mint albizományos! 
bejelentette. A letelt összegből 
három gyártmányt kell vásá
rolni Egy-egy gyártmányból 
legkevesebb a letett összeg 
25«o-át.

Ezzel az intézkedéssel azt 
akartuk elérni, hogy egy gyár 
ne kreáljon mesterségesen uj 
konkurrenciál.

8 Az ügynöki iizlel egészsége
sebbé tétele céljából a bon
rendszer megszüntetendő.

Előleg helyett bont elfogadni 
nem szabad.

Az ügynök árrontásáért a meg
bízó felelős. Ha az ügynök bont 
fogad el. a főnök perelhető.

A szezon  legsik erü lteb b  k ész ü lé k e  az

Amrad-Hdtuezdr 2 + 1 E S S S r
Autom atikusan vá lto zó  a ntennacsatoias, elforgatható antenna csa to io te ke rcsek. 
E z t  é p í t s e ,  h a  m e g e l é g e d e t t  v e v ő k ö r t  a k a r !
Hidy es Társa, VI. Lehel- u. 14. Telefon: 499-298
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Elhárított veszély
I '. hó 4-én körlevélben fond ál

lunk vidéki kartácsainkhoz, kér
ve, hogy a Hádiókészülékgyárak 
Egyezménye állal szándékolt 
rabat lleszállilás megakadályozá- 
han legyenek segítségünkre. Is
mertetjük ennek fejleményeik

Február 3-án jutott tudomá
sunkra a rabatlleszállitás terve, 
még aznap este egy sziik bizott
ság megbeszélte a teendőket, 
másnap, negyedikén vidékre ki
mentek a körlevelek és este a 
telefonon és személyesen össze
hívott, mintegy 35 nagyobb for- 

almu fővárosi kereskedőből 
llő gyűlés egy adlioc bizottsá

got küldött ki, mely a rádióké
szülékgyárak vezetőitől sürgős 
tanácskozási időpontot kért.

Február 8-án, délben volt a 
találkozó, melyen Kaffka Ká
roly ü. v. elnök vezetése mel- 
lell "Egyesületünkéi egy négy 
lagu küldöttség képviselte; a rá
diókészülékgyárak az egyezmé
ny i iroda vezetőjének elnöklete 
mellell kivétel nélkül olt voltak.

A gyárak azzal indokolták a

rabatlleszállitás szükségességét, 
hogy 1. a hatóságok (a posta és 
az iparügyi minisztérium) állan
dóan sürgetik az árleszállítást.
2. Az árellenőrzést országosan 
meg akarják szervezni, nagy 
mértékben kifejleszteni, a vá
lasztól! bíróságot átszervezik, 
ami újabb nagy terhet ró a gyá
rakra és a mai nettó árak mel 
lelt nem tudják az árleszállítást 
és az újabb terheket egymagák
ban elviselni. Ezenkívül 3. a ke
reskedők árrontásai átlagban a 
bruttó forgalomnak mintegy öt 
százalékára tehető, tehát ha a 
szigorú ellenőrzés mellett az ár
rontások megszűnnek, ez az öt 
százalék felhasználható az árle
szállításra és az ujabb költségek 
kiegyenlítésére.

Egyesületünk küldöttei pedig 
feltárták a kereskedői kalkulá
ciót és kimutatták, liogj  ̂ a ke
reskedői haszon a gondosan kal
kuláló kereskedőnél alig több 5 
o/o-nál, ha tehát a kereskedőtől 
elveszik a megélhetési lehetősé
get, akkor vagy mással lesz 
kénytelen foglalkozni, vagy a 
gyárak pénzét fogja felélni.

A gyárak kivétel nélkül nagy 
megértési tanúsítottak; kötelező 
Ígéretet teltek arra nézve, hogy 
az árrontások — szerintünk — 
kiinduló pontját képező gyári 
közvetlen kiszolgálást, a tiszt
viselők szívességi szállításait, a 
strohmann rendszert feltétlenül 
megszüntetik és mielőtt véglege
sen állást foglalnak, a kiküldöt
tekkel még egyszer leülnek ta
nácskozni.

Tekintettel arra, hogy a kikül
döttek kijelentése szerint a ke
reskedelem hajlandó az árellen
zés költségeihez hozzájárulni, a 
gyárak pedig hajlandók eredeti 
álláspontjukból engedni, a ba
rátságos megegyezés biztosított
nak látszik.

így a kartársainktól biztonság 
okából bekért kötelező aláírások, 
felhasználására nem került sor.

Egyesületünk vezetősége ez 
utón mond köszönetét azoknak 
a kartársaknak, akik haladék' 
nélkül segítségünkre siettek.

Rádió és villanyszerelösegéd, fiatal 
azonnali alkalmazást keres. Érdeklődése
ket nVidékre is/, jeligére a  kiadóba.

Gyártmányaink :

Erösöramu I. és II. szigetelésű huzalok
0.5— 16 V ,  zsinórok vasfonál- és selyem 
beszövésekkel, gömbzsinórok, lapos
zsinór, te le fo n z s in ó ro k  csillárhuzal, 
gumitömlőhuzal, T. huzal, rádióhuza
lok, viaszhuzal, dinamóhuzalok, autó

kábelek stb.

METEOR CSILLÁRGYÁR és 
VILLAMOSSÁGI RT. 
KÁBELOSZTÁLYA  
BUDAPEST VI.. P0DIY1AHICZKV-UCCA 27.
T E L E F O N I  ♦ 1 1 -6 6 -7 0 .

K é r j e n  á r a j á n l a t o t !
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A tavoibaidids mai helyzete irta m agú Kálm án
IIa olvassuk a szaklapok cik

keit és látjuk az érdekes képe
ket, azt lehetne gondolni, hogy 
a távolbalátás elterjedése csu
pán rövid idő kérdése. Azon
ban technikai fejlettségének el
lenére a távolbalátásnak a rá
dióhoz hasonló elterjedésére 
még sokáig nem lehet számí
tani.

A laboratóriumok hosszú és 
fáradságos, de eredményes mun
kája lehetővé telte, hogy ma 
már sikerül korlátolt távolságon 
belül olyan átvitelt létrehozni, 
hogy a vétel helyén a mozgóké)) 
eléri azt a nívót, amit egy jó- 
minőségü kis házimozi képes 
nyújtani. A laboratóriumok 
munkájának eredményeit nem 
lehet máról holnapra az általá
nos gyakorlatba átültetni. Ez an
nál is inkább elképzelhető, mert 
a kutatómunka nem fejeződött 
he és napról-napra újabb felfe
dezések és tökéletesítések vál
toztatják meg a kísérleti beren
dezéseket. Ezek a változások 
ugyan nem alapvető jellegűek, 
de a távolbalátó készülék ter-

HUZAL KÁBEL ZSINÓR
Bergmanncső és tartozék 

Varnishcső,vászon,papír 

M űgyan ta lemezek 

Szigetelő s z a l a g  

S o d r o n y k ö t é l  

Forrasztó-ón

FELEGUILLllE
KÁBEL-, SODRONY- ÉS
SODRONYKÖTÉLGYÁR RT.

XI. BUDAFOKI ÚT 60

mészeténél fogva mégis jelenlő 
sek. Mig a rádiónál, legalább a 
helyiadót akármilyen (régi vagy 
uj Lipusu és bármilyen rend
szerű) készülékkel lehet venni, 
a távolbalátásnál minden hala
dás használhatatlanná leheti az 
előző rendszeri, de mindien eset
ben annak átalakítását követeli 
meg.

A vevőkészülék minden ré
szének nemcsak önmagában, 
hanem az adóállomással pon
tosan egyidejűleg kell tökélete
sen működni. Az adó és vevő- 
készülékek közötti viszony olyan, 
mint mikor fogaskerék hajt egy 
másik fogaskerekei. 11a az egyik 
vagy a másik keréknél csak egy 
fogat megnövelünk, a gép meg
áll'.

V távolbalátásról Ameriká
ban. a korlátlan lehetőségek ha
zájában. is az a vélemény, hogy 
még nem alkalmas a kereske
delmi felhasználására. Az adó
állomások és ezekkel a vevőké
szülékek rendszere is. olyan 
gyors ütemben változhatnak, 
hogy mig egy rendszer ki nem 
forr, nem tud kialakulni az egy
séges. kereskedelmi forgalomhn- 
hozhalö készüléktípus.

A távolbalátás mai fejlettsége 
ugyan módot adna már az egy
ségesítésre, de egy állandó fej
lődési folyamatot nem szabad 
tulkorán guzsbakölni és a remé
nyekre jogosiló fejlődés szabad
ságát megakadályozni. A gya
korlati nehézségek elhárítása 
után azonban nagy lehetősége
ket rejt magában a távolbalátás 
a közönség és a művészet, vala
mint a rádióipar és kereskede
lem részére.

A távolbalátás iránt az egész 
világon igen nagy az érdeklő
dés, de gyakorlatilag ezideig csak 
Angliában vezették be. Az ang
liai tapasztalatok fognak gya
korlati alapot szolgáltatni a lá- 
volbalálás általános fejlődésé
hez. Technikailag Amerika sem
mivel se maradt el ezen a téren 
Anglia mögött, de a gyakorlati 
alkalmazást üzleti szempontból

arra az időre halasztották, mi
kor mód lesz már amerikai mé
rőiéi gyártásra és forgaloniba- 
hozásra. Angliában körülbelül 
15 gyár foglalkozik távolbalátó 
készülékgyártással. i londoni 
Olyinpia kiállításún a közönség 
óriási érdeklődése mellell be 
mulatták üzemben az összes 
gyártmányokat. A készülékek 
jói is működtek, de mig rádió
készüléket több százezer dara
bot adlak el. lávolbalátó készü
lék csak mintegy száz darab 
cserélt gazdát, összesen körül
belül IKK 10 távolbalátó készülék 
van forgalomban, de ezeknek is 
csak a fele van a nagyközönség 
használatában. Az adó és a mű
sor költségei! a rádió jövedel
méből az állam fedezi. Ameriká
ban a rádió mintájára a távol- 
balátást is díjmentesen akarják 
bevezetni és az adók építési, 
üzemi és inüsorköllségeit hirde
tésekből fogják fedezni. Való
színű. hogy a kifejlődőn távol
balátás a reklámnak egy uj és 
hatalmas fegyvere lesz, ami friss 
vérkeringést visz az egész keres
kedelmi életbe.

A műsorral is nehézségek van
nak. Annak ellenére, hogy tény
leg lehetséges szép és élvezhető 
képet közvetíteni, ezek figyelése 
fárasztó és egy félórán belül 
unalmassá válik. Viszont más
oldalról a távolbalátás népsze
rűségének hiányát azzal okolják 
meg, hogy kevés az ezidőszerint 
szokásban lévő napi kél órai 
közvetítés. A közvetítések idején, 
d. u. 3 órakor még és este !l 
órakor már nincsenek otthon 
azok, akik megengedhetik ma
guknak egy távolbalátó készülék 
beszerzését A műsor bővítése 
után esetleg az érdeklődés emel
kedése várható. A müsorszámok 
megválogatása szintén nem 
könnyű feladat. Egy zenekari 
hangversenynél a távolbalátás 
nem tud előnyöket nyújtani. Az 
elektromos szem előtt álló he
gedűművész nem sok változatos
ságot nyújtó mozgását két perc 
alatt meg lehel unni. Komoly, 
nívós, filmszerű előadást nem 
sokai lehel nyújtani, ha meg

REIYIIX alkatrészek REMIX pályázthoz tekercskészlet, hozzáhangolt 
nagyoan. forgók, skálák és az összes alkatrészek.

M E G B ÍZ 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 k ,

Kratochwill A lbert és Társai,Norrís gyártmányok
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gondoljuk, hogy a filmgyárak
nak az előállít olt film 1 percnyi 
játékideje legalább llllíll P-be 
kerül nem is Ilollywood-ban. ha
nem Budapesten. A filmstúdió- 
szerű előadóhelyiség felépítési 
költsége amerikai forrás szerint 
legkevesebb 250.000 I’. A távol
balátás hálás müsorszámai a rö
vid humoros jelenetek, láncok 
és legelsősorban a filmhiradó- 
szerii aktualitások és helyszíni 
közvetítések.

A távolbalátás pénzügyi hely
zete eléggé bizonytalan, miután 
a kísérletezések egyik milliót a 
másik után nyelik cl. anélkül, 
hogy ebből jelenleg üzleti ered
mény mutatkozna. Pénzzel sok 
mindent el lehet érni, de nem 
lehet kierőszakolni egy techni
kai haladást olyan téren, ahol 
még sokat kell tanulni.

A legnagyobb rádiócégek 
egyike, a Rádió Corporation oí 
America (RCA) katódsugárcső- 
kisérlelekre a harmadik millió 
dollárt költi cl. A távolbalátás
sal kapcsolatos kísérletekre már 
10 millió dollárt használlak fel. 
Igaz, hogy' ők már kezdenek üz
leteket is kölni. Az RCA állal 
szállítóit kisérlel i lávolbalátó 
adóállomásért 500.000 dollárt fi
zetett a Columbia B. S.

Meg kell állapítanunk, hogy 
a lávolhalátőkészülék a normá
lis rádiókésziiléklöl teljesen 
független és ezzel semmi kap
csolata nincs. A rádió egy eset
leg felépítendő képközveíitő ál
lomás üzem heh élvezésé illán is 
ugyanígy, ugyanarra a célra 
használható, mint most. A tá
volbalátás lúd majd olyant 
nyujlani. amire a rádió nem 
képes, de helyettesíteni nem 
fogja tudni. A rádiókészülék úgy 
van megszerkesztve, hogy sok 
egymástól elválasztható távoli 
(külföldi) adóállomás vehető le
gyen olyan hullámhosszakon, 
amelyek ilyen távolságok állii- 
dalását lehetővé teszik. A kép
adóállomás technikai okokból 
kénytelen ultrarövid ltullámokal 
használni. Az ultrarövid hullá
mok hasonlóan terjednek, mini 
a fénysugarak és ezért liatástá-

yolságuk még aránylag nagytel
jesítményű adóállomást feltéte
lezve is, csak mintegy 50 km. 
körzetre lehető. A távolbalátó
készülék tehát helyivevő, ahol 
nem kell, de nem is lehet sze
lektivitásról beszélni, mert egyr 
adóállomást nem a most szoká
sos S) kHz, hanem legalább 2500 
kHz sávszélességben kell kimo
dulálni, ami annyit jelent, mint
ha hosszú és középhullámon 
minden adóállomást egyszerre 
vennénk.

Látjuk tehát, hogy a távolba
látókészüléknek a követelmé
nyeknek megfelelő, különleges 
felépítésűnek kell lenni, ami 
rendes rádióvételre nem hasz
nálható és viszont. Olyan meg
oldás azonban ismeretes, mely 
a távolbalátó hangfelvevőrészé
nek erősilőjét és hangszóróját 
megtakarítandó, a távolbalátó
nak az erre a célra készült ki
vezetéséi a rendes rádiókészü
lék bemenetéhez lehet kapcsol
ni. Ilyen készülék Angliában kb. 
700 l’-ért kapható.

Xem leheletlen, hogy a szegé- 
nvebb országokban a távolba
látás az amatőrök segítségével 
fog majd kifejlődni. Ez azért 
volna észszerű, mert a katódsu
gárcsővel az amatőrök a távol
balátáson kívül rádiótechnikai 
'mérésekre és érdekes kísérletek
re is fel tudják használni. Ők 
az adórendszer esetleges válto
zásaihoz is könnyen tudnak al
kalmazkodni és a vérbeli ama
tőrnek nincsenek műsor tekin
tetében különleges igényei. A 
fontos csupán az hogy készü
lékét üzemben tudja kipróbálni. 
Ha a külömböző érdekeltségek 
felállítanának egy egyszerű adó
állomást. az amatőrök munkája 
valószínűleg megindulna, felkel
tené az általános érdeklődési és 
ennek nyomán megalapozná a 
távolbalátás komoly kifejlődé
séi.

A kereskedőknek és techniku
soknak el kell készülni arra a/, 
időre, mikor a lávolhaláló ké
szülékek és alkalrészeik keres
kedelmi forgalomba kerülnek. 
Az üzembehelyezés és karban

tartás alapos tudási és gyakor
latot kíván meg.

A lávollialálással foglalkozó 
nagy eégek helyes üzletpolitikái 
követve, a fejlődésnek és mód
szereknek minden részletéi a 
nyilvánosságra hozzák. Ily mó
don a gyakorlati emberek is lé
pést tarthatnak a távolbalátás 
fejlődésével és elég ismeretet 
szerezhetnek a gyakorlat meg
kezdéséhez. Tehát ha arra sor 
kerül, ki tud majd fejlődni a 
távolbalátó készülékkel foglal
kozó iparág, éppen úgy, mint 
ahogy a rádiónál történt.

*
Az angol lapok meglepő hala

dásról számolnak be. A távolba
látó vevőkészülékek száma az 
utolsó három hónapban úgy
szólván megháromszorozódott. 
Egy közölt grafikon szerint de
cember végén az ugrásszerű 
emelkedés eredményeképen 
mintegy 8500 vevőkészülék van 
már forgalomban. Egv napilap 
intervjut közöl, melyben vezető 
emberek kijelentik, hogy 15)38. 
végéigaz adórendszerben semmi, 
azontúl pedig csak kis költséget 
jelentő változtatással kell szá
molni.

Az érdeklődés további növe
kedésére ad reményt az a köz
lés, hogy 1938-ban a képközve- 
titő adások időlartamát az ed
digi napi két óra helyett négy 
órára emelik fel. Az újonnan 
beállítandó két órából az egyi
ket a kora esli órákban előre 
megállapított időben, a másikat 
pedig a szükséghez képest külső 
közvetítések lehetőségéhez al
kalmazkodva használják fel.

Külföldi gyártm ányú
egyes és kettős szénpotencióméterek.
Szmkronmotorok. plck up-OK. dinamikus Hang
szórók. mérőműszerek, kénén a ra ia m é tó l:

L Ó I I G  T I B O R . pakoczi-ut a

forrasztócsúcs, csőszegecs, 
kábelsaru, a legkülönbö
zőbb méretben éskivitelben

mOROSi PÁL. Újpesti raRpari 7.
T e le lő n : 1 1 4 - 7 7 2 .

Űzni

Nagyteljesítményű h a n g v e z e t ő k ,  villamos gramofonmotorok 
Saját gyártmányú bakelit villamossági cikkek.
IZ Z Ó L Á M P Á K , R Á D IÓ C S ö ú E K . V E R S E N Y K É P E S  Á R A K

Budapest, v., Váci út 4. Telefon ii-7 0  35 Norrís gyártmányok
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Jogi k é r d é s e k  Közli Pataki László ár. az RVE ügyésze

a munkavállalók jogviszonya
A .1(101) 1938. Ip. . rendelet.
\ lanonenak és a Hl éven 

aluli fiatalkorú alkalmazottak
nak minden éviién 1-1 napi fize
téses szabadság jár.
1. Február 1-én lépett életbe.

Azokban a vállalatokban, ahol 
a lanoneokat és a Hí éven aluli 
fiatalkorúakat leszámítva, több. 
mint kél alkalmazott van. a 
munkavállalóknak évenként fi
zetéses szabadságot kell adui a 
következő előírások szerint (ki
vételt képeznek a vezetőálláso
kat betöltők és azok, akiknek évi 
járandósága a (1000 pengőt meg
haladja):

a) Munkásuk és iparossegédek:
Az évenkénti fizetéses szabad

ság egy évi folytonos szolgálat 
után legkevesebb ti nap.

öl évi szolgálat után legalább 
nyolc nap.

További bárom évenként egy- 
egy nappal több, a 17-ik szolgá
lati év betöltése után legkeve
sebb 12 nap.

b) Oly munkásnak, iparosse
gédnek, aki legalább 21) alkal
mazol) munkáját irányítja, va
lamint művezetőnek és keres
kedősegédnek ugyanannál a 
munkaadónál eltöltött egy évi 
folytonos szolgálat után 6 napi, 
öl évi folytonos szolgálat után 
12 napi szabadságol kell adni.

I./. az időtartam kétévenként 
egy-egy nappal nő. 17 évi foly
tonos szolgálat után legalábbis 
nap.

e) Tisztviselőknek: egy évi 
folytonos szolgálat után (i nap, 
bárom évi folytonos szolgálat 
után 12 nap. mely évenként egy 
nappal növekszik. Tizenöt évi 
szolgálat illán a legkevesebb 21 
nap.

*

\ szabadságidőbe vasárnap és 
törvényes munkaszüneti nap 
nem számítható be.

A szabadságidőbe betegség, 
baleset, vagy lebetegedés miatt 
történt mulasztás szintén nem 
számítható be.

Betegség, baleset, katonai szol
gálat, az alkalmazott saját hi
báján kivid fekvő okoknál fogva 
előállott évenként legfeljebb bá
rom havi nninkainegszakitás 
nem szakítja meg a szolgálati 
viszony folytonosságát. Az első 
esztendőn túl a fizetéses szabad
ság szempontjából katonai, vagy 
egyéb okoknál fogva egy évet 
meg nem haladó időre történt 
munka megszakítást folytonos 
szolgálatnak kell tekinteni.

Fizetéses szabadságot első Íz
ben annak kell adni, aki 1938. 
év folyamán bármikor egy évi 
szolgálatot betöltőit. A szabad
ság legrövidebb idejének meg
állapítása szempontjából csak 
az 1937. január 1. utáni szol
gálatot köteles a munkaadó be
számítani.

A szabadság idejében a termé- 
mészelben nyújtóit szolgáltatá
sok ellenértékét is ki kell fizetni, 
ha az alkalmazott azokat igény
be nem veszi.

Akinek megállapodás szerint, 
vagy szokás alapján több sza
badság jár, annak azt meg kell 
adni. A szabadság osztatlan, ha
rsak a megosztásban a munka
adó és a munkavállaló kifeje- 
zetten meg nem egyezett De eb
ben az esetben sem lehet kél 
munkanapnál kisebb részletekre 
felosztani.

Amennyiben megegyezés nem 
történi, csak abban az esetben 
lehel a szabadságot megosztani, 
ha a vállalat helyzete elháritha- 
latlanul ezt megköveteli. Ily eset
ben a ti 12 munkanapra ter- 
terjedő szabadság legfeljebb két 
részre, az ennél hosszabb sza
badság legfeljebb bárom részre

M unkás
ellenőrző
órák

jam lasa.
K a rtian ta ria sa  
es eladasa

S C H W A R Z  T E S T V É R E K
aranyéremmel kitüntetett órás mesterek 
PO d m a n lczky u . 5 9 . Telelőn 12 9 -6 2 4

Krúmozott
és megvilágított név-, 
felcsengető- és házszám
táblák, sülyesztett kap
csoló- stb. szerkezetek 
tedolaplal, vörös- és- 
sárgarézből. Vas világitó 

test különlegességek, tervezetek szerint-
K O L L E R  C S IL L Á R G Y Á R
Budapest, VIII. Dobozi u. 15 Te). 131-331 
Felujilások, átalakítások. Fémszinezés, 
dukózás terén újítások. Tömegcikkek. 
Elektromotorok — u íte l-, elatías-, la vlta s.

osztható, mely esetben legalább 
két részlet 6—0 napos legyen.

A munkaadó köteles az alkal
mazottal legalább lő nappal sza
badságának megkezdése elölt an
nak időpontjáról értesíteni.

Az alkalmazottnak szabadsága 
alatt nem szabad ellenszolgálta
tásért munkál vállalnia, ha sa
ját munkaadójánál vállal, ez 
nem tekintendő szabadságnak. 
A felmondásban levő alkalma
zottnak. ha még szabadságon 
nem volt, a felmondási idő alatt 
kell a szabadságot megadni.

A renddel megtartásának el
lenőrzésére nyilvántartást kell 
vezetni, melyben fel kell tün- 
telm az alkalmazottak

1. nevét, születése helyét, szü
lelése évéi, havát és napját;

2. szolgálalbalépésük évét, lió- 
napját és napját;

3. szolgálati beosztásukat, kép
zettségüket ;

4. a szabadság időtartamát, 
kezdetét és végéi;

5. a szabadságidőre kifizetett 
illetmény összegét.

II. .Március 1-én lép éleibe.
Az ipari vállalatuknál alkal

mazol! tisztviselők munkaideje 
a munkásokéval azonos, sül 
azokénál napi félórával liosz- 
szubb is leltei. Kz azokra a tiszt
viselőkre vonatkozik, akik a ter
melésben közvetlenül részi vesz
nek (üzemi tisztviselők).

A többi tisztviselő ideje napi 
8 óránál cs beli 14 óránál liosz- 
szabb nem lehet. A tisztviselő
nek munkáját szomhulon I óra
kor be kell fejeznie.

Túlmunkái csak hatósági be
jelentés melleit leltet végeztetni 
és ily esetben az egy órára eső 
illetményt legalább 23<>b-kal m a
gasabban kell számítani. Ez ha
vifizetéses alkalmazottnál a ha
vifizetés Viso része. A havi fize
tés, törzsfizetés, lakáspénz és ter
mészetbeni járandóságból adó
dik.

*

A rendelet legkisebb munka
bérekre vonatkozó rendelkezései 
a mi szakmánkra nézve esak ak
kor lépnek életbe, mikor a leg
kisebb niiiiikabéreket már meg
állapították. * 12

Időmegtakarítás céljából jogi 
ügyekben kérjük közvetlenül 
Pataki László dr.-hoz fordulni 
(V.. Nádorit. 13. Telefon:
12 59-62.).
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7jÖ&£l fójnjyt
Múlt számunkban győri látoga

tásunk alkalmából megemlékeztünk 
egyik kartársunkról, aki üzletét és 
kirakatát kifogástalanul világította 
meg.

Azóta egy hónap múlt el Sokat 
gondolkoztunk és sokat beszéltünk 
szakmai körökben erről a kérdésről. 
Arra a meggondolásra jutottunk, hogy 
igen szomorú, miszerint kényszerítve 
éreztük magunkat megállapításunk 
nyilvánosságra hozatalára. Az a keres
kedő, mint üzletember és mint villa
mossági kereskedő _ csak köteles
ségét teljesítette. Ö tudja, átérzi, 
hogy „Világítás Vevőt Vonz". Hát 
kinek kell ezt átérezni, ha nem a 
szakembernek ? Hogyan tud az a 
villanyszerelő-kereskedő üzletmegvi- 
lágitást tervezni, ha saját magának 
nem csinálja meg. Hogyan fordulhat 
egy más szakmabeli kereskedő hozzá, 
hogy jó megvilágítást tervezzen és 
készítsen számára, ha maga nem jár 
jó példával elől. Mindenkinek azt 
kell gondolni róla, hogy nem tudja

Ezen cim alatt folytatólagosan ér
dekes gyakorlati kérdéseket, illetve 
azok megoldását ismertetjük. Ezen 
kis feladatok, melyekkel itt foglal
kozni óhajtunk, szolgáljanak az ol
vasó saját ellenőrzésére és ismere- 
tcinek felfrissítésére. Hangsúlyozni 
kívánjuk, hogy tisztán gyakorlati 
kérdésekről lesz szó. Tehát lehetőleg 
nem az elméletet mint inkáob a 
gyakorlati utat óhajtjuk ismertetni, 
amely módon a kérdések megold
hatók. A kérdésekre vonatkozó meg
oldást mindenkor a következő szám
ban hozzuk.

Felhívjuk kartársaink figyelmét 
arra, hogy ez az uj rovatunk, me
lyet állandósítani fogunk, amennyi
ben kellő érdeklődést látunk iránta, 
kiválóan alkalmas alkalmazottainak 
— inasainak és segédeinek — to
vábbképzésére. Kérdéseink között

Cl k íh cJ&Ctt&Ct,
feladatát jól megoldani, azért sötét 
a kirakata és az üzlete.

Azok az urak, akik sötét üzlettől 
akarják a világosságot terjeszteni nem 
gondolnak arra, hogy a jó példa 
kényszeritőleg hat a szomszédos üz
letekre. Egy valamennyire is magára 
adó kereskedő nem tűri, hogy a kör
nyékbeli — akár más szakmához tar
tozó — kereskedő üzlete jobban le
gyen megvilágítva, mint az övé. Hogy 
az üzlet kirakataiból áradó fény már 
messziről a járókelők figyelmét más
felé fordítsa.

És a jó üzleti világítás kivitele
zése nem megvetendő munkaa kálóm. 
Nemcsak néhány izzólámpa eladás
sal jár. A nagyobb teljesítményű 
izzólámpákhoz feltétlenül szükséges 
egy egy jó armatúra. Több lámpa
helyre van szükség, esetleg a csat
lakozó vezetéket is meg kell erősí
teni.

És ne felejtsük el sohasem, hogy 
a fényesen megvilágított üzlet, mint 
a járvány terjed. Kafjka Károly

lesznek kezdőknek valók és olya
nok, amelyeknek megoldásához el
méleti és nagy gyakorlati tudás 
szükséges.

Kérjük, hogy a megoldásokat tisz
ta papíron, a papír egyik oldalán, 
lehetőleg géppel Írva küldjék be, 
mivel a legjobb megoldásokat le
közöljük és a hibás megoldásokat 
az elkövetett hibákra rámutatva 
amennyiben válaszbélyeget és meg
címzett borítékot mellékelnek — 
visszaküldjük, 
t. feladat. Helyes-e az elér

hető legnagyobb teljesítmény.
Egy kis helyitelep erőforrása két 

egyenkint 27.5 kvv teljesítményű 
egyenáramú dynamóból áll, mely
nek meghajtására egy gyorsjárásu 
37.1 Le teljesitményü nversolajmo- 
tor szolgál. A két dynamó egy 2 X 
220 volt feszültségű háromvezetékes

hálózatot táplál. Állítólag a legrosz- 
szabb esetben a következő maxi
mális terhelések érhetők el:
az 1. dynamónál 70 amp. 120 V.
a 2. dynamónál 60 amp. 120V.
az összterhelés tehát 130 amp. 120V.

Felmerül a kérdés, hogy ez a le
adott teljesítmény talán kissé ala
csony ? Mekkora volna a legnagyobb 
elérhető ?

Megemlítjük még, hogy a , nyers
olajmotor olajfürdős fogaskerékát
tételen keresztül egy 240 percfordu- 
latu ötször csapágyazott előtétről 
hajtja meg a dynamókat szijáttétel 
utján egy második transzmisszióról, 
mely az első transzmisszióról ugyan
csak szijáttétel utján van meghajt
va. A transzmisszión a szijtárcsá- 
kon kívül még két tengelykötés is 
van.

A budapesti villanysz:relö- 
ipar kívánságai

Már több Ízben foglalkoztunk a 
budapesti villanyszerelő iparosság 
azon kívánságaival, melyeket ipar
testületünk utján nagykereskedői 
szakosztályunk elé terjesztettek. A  
nagykereskedői szakosztály is már 
több ízben foglalkozott a kérdéssel, 
de eddig még nem sikerült olyan 
tárgyalási alapot megteremteni, mely 
komoly megoldással kecsegtetne. A 
Villamfelszerelők, Műszerészek és 
Látszerészek Lapja ez évi I. szá
mában uj tárgyalási alapot ismertet, 
melyet a szakosztály most vizsgál át.

•EKA bál
lesz f. hó 26-án a Budai Vigadóban. 
A kiváló művészek felléptével ren
dezett, 9 órakor kezdődő műsor, a 
tulajdonképeni táncest jó hangulat it 
van hivatva kialakítani. Informá
ciónk szerint, mint minden évben, 
a szakma szine-java ott lesz. Meg
hívó igénylés 14-37-37 mellékállo
más 5. és 6.

Kalkuláljon!
megelégedett ueuo, tóim  ha szo n

L m m V  an ód telep , zseb lám p a-  
elem , zseb lám p ah ü vely  
é s  zseb lá m p a izzé .

Oroszlán- és Dura-elemek
igen olcsó árban.

HIRSCHL és Tsa galuánelemgyar
VI .S z e x e iV  B e rta la n  11. 11.  T e le lő n : 1 2 - 2 6 - 1 4 .Gyártja : Tudor Accumuiatorgyar rt.

Szóljon h ozzá  .  .  .  Közli: Wahl Viktor
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tVte uguKÓ'Jí kíkép'zéóe.
Az ügynökökkel minden kar

társnak baja van. Aki ügynö
kökkel dolgozik, folyton panasz
kodik: az ügynök megbízhatat
lan, ha előlegei kap, többet 
nem jön vissza; ha előleget nem 
kap. nincs egy árva fillérje, 
éliesen nem képes dolgozni. Az 
ügynöki tevékenységet, ha ko
moly ember szánja rá magái, 
csak átmeneti állapotnak tartja, 
addig, mig valami máshoz jut.

Dr. BEÉR FERENC
u. csa ky u. 3 4 .

■ '

ÜZEME
Telefon 2 9 -3 9 -8 5

Baheiit oluaso 
es aiioiam pah

» minden színben.

u n ia m fe isze re  
les) cikkek, rá
dióalkatrészek.
•
Bakelit foglala
tok kapcsolóval 
és nélkül.
•
Kocka ratíiö- 
fo rgato go m oo k

Újdonság

Korona bananduyo igen masszív ki
vitet, teljesen biztos érintkezés, kis át
meneti ellenállás, érintésbiztos, oldal 
csatlakozással is. Kiválóan alkalmas 
laboratóriumi célokra. (Szabadalom bej.) 
Gyárba IVlayer Em u VII. Verseny-u. 14.

Bátran eladhat 
nagy Supert,

J(_X

az

„  TELE 
^  FUN 

KENT7
>

antennát Bízza ram !
s
i
E
M
E
N
S

Telefunken ezüs antenna. 
Házitelefon, kézibeszélő, 
fényjelző berendezések. 
Diitalan szaktanács és 
árajánlat.

IYIARJAI ANDRÁS
SIEMENS-TELEFUNKEN 

Központi antenna
képviselete

VI, Podmaniczky u. 61. 
Telefon 129—111.
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Hogy u komoly ember miért 
nem akar ügynök maradni, 
még akkor sem, ha ezen a 
pályán valamivel többel is ke
res. mini egy másik irányú fog
lalkozással, annak az az oka, 
hogy a kartácsai közöli sok a 
megbízhatatlan. És ő nem akar 
azok közé tartozni. Van egy né
hány komoly, átgondoltan dol
gozó ügynök, akik tudják, hogy 
lehel ezen a pályán is eredmé
nyekei elérni, csak érteni kell 
hozzá. Es hogy intelligensei)!), 
korrekt emberek számosabban 
élhessenek ezen a pályán. Bár
dos Sándor, a Lengyel eég el
adója, javaslattal fordult az
egyezményes gyárakhoz.

Libben a javaslatban Bárdos 
Sándor azt kéri a gyáraktól, 
hogy az ügynöki tevékenységet 
folytatók részére permanens 
lanfolyamol állítsanak fel, mely 
tanfolyam keretében elsősorban 
az eladással kapcsolatos keres
kedelmi tevékenységre oktassák 
ki a kezdőket, a rutinirozottab- 
bakal pedig technikailag képez
zék ki.

Bárdos Sándor mint ne
künk mondta klubszerűén 
képzelí el ezt a tanfolyamot. 
Lenne egy állandó helyiség, 
ahova a tanfolyam látogatói bár
mikor betérhetnek. Úgy érezzék 
olt magukat, mintha otthon len
nének és olt gyakorlati bemuta
tásokkal belenként egy-kétszer 
előadásokat tartanának szemi- 
náriumszerüen. Maguk az el
adók elmondanák tapasztalatai
kul. A képzeltebb, gyakorlottabb 
eladók megbírálnák a kezdők el
járását. Kísérleti előadásokul és 
bemutatásokat rendeznének, a 
kezdő eladót váratlan helyzetek 
elé állítanák, hogy a legkülön
bözőbb körülmények között való 
viselkedésre kitanitsák.

Tudomásunk szerint a gyárak 
a tervet kedvezően fogadták, igy 
remélhetjük azt. miszerint né
hány éven belül képzeli gárda 
fogja a rádiókészülékek eladását 
végezni.

Ajándékozás.
A vevőközönségnek ingyenes jut

tatásokban való részesité.-e körében 
kifejlődött üzleti felfogás szerint a 
csekélyebb értékű, főként reklámjel- 
legü ingyenes juttatások, mint úgy
nevezett; üzleti figyelmességek, az 
üzleti tisztességgel nem ellenkeznek, 
de csak akkor, lra azok alkalomsze
rűek és rövid ideig tartók.

Az oly ingyenes juttatás azonban, 
amely állandóan, rendszeresen tör
ténik, a juttatás csekély értéke ese
tén is elveszti a megengedett üzleti 
figyelmesség jellegét és tiltott aján
dékozássá válik, mert az. ingyenes 
juttatást a tisztességes üzletvitel kö
réből nem az adott tárgy kisebb 
vagy nagyobb-ért éke, hanem első
sorban a juttatás rendszeressége zár
ja ki. (K. 698— 1937.).

A kereskedő nem fosztható meg 
attól a jogától, hogy kedvezőbb el
bánásban részesítse azt a vevőt, aki 
állandóan vagy gyakrabban nála vá
sárol. Az ily »kedvezőbb elbánás« 
fogalma alá vonható százalékos ár
engedmények vagy árvisszatéritések 
lényegileg nem egyebek ármérsék
lésnél, amelyek pedig ajándékozás
nak, vagy ingyenes juttatásnak nem 
tekinthetők és elvileg nem kifogá
solhatók. Állandó vásárlás e-etén 6 
0,ü-O5 vételárvisszatérités nem képez 
törvénybe ütköző ajándékozást, ha
nem csupán ármérséklésnek tekin
tendő.

Az izzólámpa ára
Izzólámpát ma már minden áron 

lehet kapni. A II. és III. skála csak 
papíron van meg. A fogyasztó is, 

ha egy kicsit utána jár az 1. 
skálán vásárol; a nagyobb fogyasz
tó, akinek egy évben 100 200 a
lámpaszükséglete 1. -4. vagy I. 6- 
tal vásárol.

Az izzólámpán, akár kartellámpa. 
akár kartelen kívüli, nem lehet ke
resni. Ezen lehetetlen állapotnak a 
rendezése céljából nagy-kereskedői 
szakosztályon tárgyaló okát kezdett. 
Ezek a tárgyalások előreláthatólag 
hosszabb időt fognak igénybevenni, 
minek következtében gyors változás 
nem várható.

1937 es 1936 euí m a r  k a s Készülékén
váltóáramú, egyenáramú és univerzálisak

í s s í a s i f f i & a  i r t a i 1*”  * * * •  * « * * » '•
Hornyán szilveszter P Telefon 14-42-03.

Á R R O N T A S O K  Osoha László mérnöknek (Akadémia ucca 1.) jelentendők
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jHemCx <vz, atno±ÓJvLwnusé>it
Hol van már az az idő, mikor 

12 13 éve csaknem sorbaálltak
az amatőrök a rádiószaküzletek 
előtt, hogy egy-egy papírhen
gert, huzalt, vagy ” fejhallgatót 
vásárolhassanak. Az amatőriz
mus fénykora kétségtelenül már 
régen lehanyatlott és sohasem 
tér már vissza. Ahogyan az em
beriség történetében még nem 
volt példa oly intenzív amatőr
mozgalomra, mint amilyent a 
rádióépilési híz. kiváltóit, úgy 
nem is hisszük, hogy valaha 
még egyszer előforduljon. Egy
eidre semmi kilátásunk sincs 
erre.

Pedig kár érte. Szép volt az 
a nagy lelkesedés, az a nagy 
munkavágy.

A nagy láz rövid néhány évig 
tarlóit. Kezdődött a detektoros- 
készülék építéssel. — ehhez nem 
volt semmiféle előismeretre 
szükség. Folytatódott az egy-, 
kétcsöves készülékek építésével, 
a különböző miikapesolásokkal, 

itt sem volt valami nagy ne
hézség. Majd jöttek a rádió- 
frekvenciaerősitős készülékek, a 
neutrodinok, a különböző rend
szerű transzponáló készülékek. 
Ezek építésébe már nem mert 
minden amatőr belekezdeni. Itt 
mái' nagyobb kézügyesség, na
gyobb körültekintés és némi 
szaktudás is szükséges volt. Itt 
már sokan lemaradtak. A háló
zati készülékek térhódításával 
pedig már az amatőrök száma 
rohamosan csökkent.

Az amatőrizmus hanyatlásá
nak egyik és talán legsúlyosabb 
oka abban rejlett, hogy mind
inkább nagyobb szükség volt el
méleti ismeretekre és az embe
rek nem nagyon szeretnek ta
nulni. Azokért az amatőrökért, 
akik az első nehézségektől meg
riadlak, nem kár. De sajnálhat
juk, hogy elmaradoztak azok is,

akik komolyabban foglalkoztak 
a rádió elméleti részével is. Ezek 
lemaradásának már más, komo
lyabb okai voltak.

Az okok egy része abban rej
lett, hogy a szaklapok — tiszte
let a kivételnek — meg nem épí
tett, csak papíron kidolgozott 
készülék leírásokat ismertettek. 
Ezeket a nem létező készüléke
ket más folyóiratok nyomán kö
zölték le és olyan tulajdonsá
gokkal ruházták fel, amily tu
lajdonságokat a leggondosabb 
megépítés mellett sem lehetett 
az előírások alapján , az akkori 
csövekkel a készülékből kihozni. 
Az amatőr megépítette a készü
léket és csalódás érte. Abban a 
díszemben volt. hogy képességei 
nem kielégítők. Vagy igen gyak
ran előfordult, hogy a közöli 
kapcsolási vázlatokba hibák 
csúsztak. A készülék egyáltalá
ban nem működött.

A gyári készülékek pedig ál
landóan javullak. Az amatőr 
nem tudott sem teljesítményben, 
sem előállítási költségben a gyár
ral versenyezni.

Az amatőrök száma ma már 
a tiz év előttihez viszonyítva 
egészen csekély. De annál érté
kesebb. A mai amatőr itt 
igazi amatőrre gondolunk — 
tud. Tud elméletileg és tud gya
korlatilag. Az alkatrészgyárak 
azokat az alkatrészeket, ame
lyek kényesebbek, tökéletesen 
gyártják, az egyes alkatrészeket 
összehangolják, hogy ma az az 
amatőr, aki még dolgozik,drága 
laboratóriumi felszerelés nélkül 
Is a mai kor színvonalán álló 
készüléket tud építeni. Pedig egy 
mai jó készülék megépítése nem 
olcsó mulatság. Alig kerül keve
sebbe, mint a gyári gép. Es 
mégis dolgoznak!

Remix a komoly amatőrök 
buzdítására olcsó alkatrészeket

hoz egy pályázattal kapcsolat
ban forgalomba és a legjobba
kat dijakkal jutalmazza. Ily buz
dításokkal, mint injekciókkal, 
még hosszú ideig életben lehet 
tartani az amatőrizmust.

Ezen a pályázaton, mely első
sorban az amalőrizmus élénkí
tését célozza, résztvehetnek kar
társaink közül azok is, akik ké
szülék építésével foglalkoznak. 
A megadott elméleli rajz sze
rint. a megadott és olcsó áron 
beszerezhető alkatrészekkel kell 
a legnagyobb teljesítményű rá
diót megépíteni. A pályázó ké
szülékeket ugyanazon körűimé
nek közöli, lehál ugyanazon az 
antennán vizsgálják meg. Így a 
helyi körülményeket nem kell 
tekintetbe venni. A dijak elég 
tekintélyesek ahhoz, hogy érde
mes legyen építeni és érdemes 
az amatőrt építésre buzdítani, • 
hisz ez üzlet is és elsősorban 
üzlet.

Es a végén, mint értesülünk, 
a gyár azzal a gondolattal fog
lalkozik, hogy a legjobb gépet 
saját propagandája céljaira meg
vásárolja. Képzeljük el, hogy 
mit jeleni az egy amatőrnek, de 
különösen egy kisiparosnak, ha 
közhírré teszik, hogy a legjobb 
készüléket ő építette.

Érdemes a pályázaton részt- 
venni.

U) Képviseletet m :
PRESPAN elektrotechnikai és rád ió 

célokra ; barna, fekete, piros, zöld, 
szürke, kék színekben, mintázva is 
G y á r t j a :  Cartonificio Barzano, 
Milano.

MICANIT-lemezek, csövek. MICALEX 
szigetelők, présporok, ASZBESZT- 
SZIGETELŐSZALAG és egyéb 
szigetelőanyagok. SZÉNKEFÉK 
kiváló m inőségben. G yártja: Monti 
& M artini, Milano.

Állandóan rak tárró l szállítható 
HUtonieges s zig e te lő -a n ya g a im : 

PABITEX (műgyanta textillemez) 
fogaskerék, hangszóróm em brán 
céljaira. SUPERBABIT-LEMEZ ma
gas műgyantatartalommal nem réte
gezett kivitelben rádiófrekvenciás 
célokra. Ganz gyártm ányok.

Egyéb raktári különlegességeim :
TÖMÖR SZIGETELÖRÚD textil és 
papíranyagból sajtolva. Könnyű nteg- 
munkálhatósága, magas szigetelő
képessége és olcsó ára miatt csaknem 
minden helyen fiberrud helyett hasz
nálják. Négyszegleles csőből sajtolt 
lapos Pabit-rud  különleges elektro
mos célokra. Varnish-cső, fo rrasz
végek, füzőszem ek (ózni), minden 
méretű Pabit-lem ezek és csövek, 
csavarbiztosítók.

B R E U E R  H U G Ó ,  lzabella-u.44,a.

Szíveskedjék

4 p e n g ő  e lő f iz e té s i  d ija t 3 5 2 3 5 . s z .
p o s ta ia k  a r é k p é n tá r i c s a k k s z á m lá r a

m ielőbb b efizeén i!
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KristSlyüvcg behozatal

Az utolsó néhány esztendőben is
mét divatba kerültek a Mária- Teré
zia csillárok. A közönség kereste, 
de a kartársak csak a legnagyobb 
nehézségek árán tudták a közönség 
igényét kielégíteni, mivel nem volt 
kristályüveg a piacon.

Régebben nagy divat volt az 
üvegcsillár, 8 io éve viszont alig

P r ó b á l ja  k i
• „System American44

U |  a n ó d t e l e p ü n k e t .  
Meg lesz elégedve 1

Pála elemgyár r.t. u. Váci út 66

M I T A
a iig e le lé ie iu g ó lA k , 
K u l i ,  f l m p . ,  m A m p -  
mévők. K o m b in ó ll-  
m érm ű sxerek .

U J K É PES 
M llS Z  e r Ar j e g j j z é k

m e g j e l e n i .
Díjtalanul küldi a Vezérképviselet

BARTA ÉS TARSA
Főüzlet: Podmaniczky ucca 39. 
Fióküzlet: Rákóczi út 40.

Az Ön i e 0 O J Íc s ó £ J í
bevásárlási forrása

jladó* ÁS fiadé.
VIII, Baross u. 127. lel. 13-60-09
Hasxnáii telefonok 
állandóan vakiávon.

H a P e s tre  főn ,
vacsorázzék a

Fis c h e r
vendéglőben Sxt. Is tván  kt  43,

ahol szakmai össze
jövetelt tartunk minden

p é n te k e n
este.

volt ebben a cikkben kereslet. Mi
kor 1929-ben kitört a cselt vám- 
háboru, megszűnt a cseh kristály- 
üveg behozatal, de akkor senkisem 
törődött a kristály üveggel, senkinek 
sem kellett. Azóta megkötötték a 
cseh kereskedelmi szerződést és nem 
gondoltak a kristályüvegre. Több 
kartársunk kért erre a célra behoza
tali engedélyt és mindig visszautasí
tották. Senkisem tudta, hogy miért, 
mig végre Kaddburger Ernő lagtár- 
sunk utána nem járt a dolognak é- 
meg nem állapította, hogy nincs fel
véve a behozható cikkek közé.

Csillárkereskedő kartársaink kí
vánságára Egyesületünk vtz t ség.1 
az Omkc-n keresztül felvétette a be
hozható áruk jegyzékébe a csillá
rok számára való kristályüveg.t és 
e célra évi 150 q kontingenst ál api- 
tettak meg. Most már nincs aka
dálya kristályüveg behozata'nak.

Lopott rádiókészülékek
Egyik fővárosi kartársunk az el

múlt hetekben hirdetést tett közzé, 
melyben azt jelezte, hogy használt 
rádiókészülékeket vásárol. A te’efon 
egész nap szólt. Természetesen a 
legtöbben lehetetlen magas árakat 
kértek. Sokan ajánlottak idei tí
pusú készüléket igen alacsony áron, 
de mikor azt kérdezték, hogy tu
lajdonjogát miképen tudja igazolni, 
az eladók többet nem jelentkeztek. 
Kartársunk megállapítása szerint 
nagyon sok lopott rádiókészülék 
van a piacon. Különösen az ügynö
kökkel dolgozó kartársak jól te
szik, ha kissé utána néznek a do
lognak.

Uj kábelgyár
Köztudomású u g y a n  az egész vil

lanyszerelési szakmában, még sem 
lehet szó nélkül elmenni egy ol\an

esemény mellett, mint a Meteor 
C'siílárgyár és Villamossági rt. ká
belgyárának megindulása. Már 
több, mint egy éve beszélnek róla, 
tudtuk, hogy berendezés alatt áll. 
Első gyártmányait már hónapokkal 
előbb láttuk, piacra azonban az áru 
csak néhány hete került. Úgy infor
máltak bennünket, hogy a szokatla
nul hosszú előkészületi időre azért 
volt szükség, mivel egyrészt csak el
sőrangú minőségű áruval akartak 
piacra jönni, másrészt gyártmányai
kat nem akarták egyenként, hanem 
lehetőség szerint mindent egyszerre 
forgalomba hozni, hogy a különböző 
gyártmányok kiváló minőségével 
megmutathassák a gyár teljes fel- 
készültségét és teljesítőképességét.

És tényleg a nekünk bemutatott 
átu szemmel láthatólag egyenrangú 
a legrégibb tapasztaltokkal r ndel- 
kező gyárak gyártmányaival. Szinte 
hihetetlen, hogy alig féléves kísér
leti tapasztalat után ilyen kiváló mi
nőségű árut tutinak előállítani.

A rjtgyzék

Kornyák Szilveszter idén megjelent á r 
jegy /ékéken első Ízben vette fel azokat a 
tudnivalókat, amely a  rövidhullámú ama
tőrmunkához feltétlenül szüktégesek. Már 
a múlt számunkban ismertetett árjegyzéke 
iránt oly nagy érdeklődés mutatkozott, 
hogy a  nálunk szokatlan nagy számban, 
f>000 példányban megjelent árjegyzék né
hány hét alatt teljesen elfogyott.

Az uj kiadásban 16 oldal terjedelem
ben nemcsak egy vezérelt adónak a  tel
jes leírását adja, hanem mindazokat a 
tudnivalókat, amely egy adóállomás üzem
engedély elnyerésénél nélkülözhetetlenek, 
így a leirt adóállomás műszaki leírását 
oly módon is adja, hogy annak szószerinti 
lemásolása a szintén leközölt kérvényminta 
melléklete gyanánt megfelel.

Késziiléfeiőzsde
Koncert rt., Váci ucca 23.

kh

3cs. 40.—

80.
75,
60.

130,
40,
85.

Orion 7052, 5cs, eá
„ 7037, 3+1
„ 7226, 2+1 u
„ 7066, 6+1

Philips-Modernvevő 
„ -Star, 5+1 kh 
„ -Luxus, 4+1 kh hszn 45. 

Standard 3x, 3+1 kh hszn 40. 
„ -3xd, 3cs, kh hszn 45.
„ -Rex, csn 35.
„ -Superrex, 8+1, khcsn 45.
„ -Super 36, 5+1 220
,, -Imperator, 5+1 260.

Standardyne, 4+1, hszn, csn 12.

Koncert rt., Váci ucca 23.
Telefunken-Diadal, 2+1, kh 40— 
TRT Glória 3+1, kh 30 — 

„ -Akció, 2+1 csn 20.—
Laboratóriumi 2 + 1 ,3 + 1  csn 12.—

Modern Gépeket Értékesítő kft. 
Kertész ucca 36.

Orion 7123, 2+1 25.—
7016, 2+1 22 —

Standard 3a, 3+1 hszn 18.—
Telefunken-Diadal, 2+1 35.—
Astra 2+1, hszn 12.—

Az árak  csa k  v iszonteladók  
részére érvén yesek .
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100.000 PENGŐ
forgalmat hoz a rádió- 

kereskedelemnek

R E M I
„TRIUNIPH-SUPER"
T E K E R C S A K C I Ó

Vegyen részt benne Ön is !

Részletes felvilágosítást a 
13. oldalon, pontos adatokat 
külön körlevélben ad EK A

A  P R O TO S-R A P ID -P O R S
a kis háztartások  univerzális tisztító  eszköze, 
a nagy háztartás fontos kiegészítő  készüléke 

F o g y asz tása  130 watt, tisz ta  súlya 4.3 kg 
A kezelő szem élyzetet terhelő  súly m unkaközben 2.9 kg

V . : V ' j,
MAGYAR S I E M E N S - S C H U C K E R T - M Ű V E K
Villamossági Részvénytársaság B udapest, VI., Teréz-kőrut 36

Ha a télutó és a koratavasz
üzleti lehetőségeit ki akarja használni, adja fel rendeléseit 
már most, hogy szükségletét tartalékolni tudjuk. 

KOSZillOkelnk kifogyóban vannak, ha sürgősen rendel, Önt 
még el tudjuk látni

T E L E F U N K E N
készülékekkel.

•

' W '

Gyártja :

MAGYAR SIEMENS SCHUCKERT MÜVEK VILL. R.T. 

GYENGEÁRAMÚ OSZTÁLYA 

BUDAPEST, VI, TERÉZ-KÖRUT 36
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CsaH Standard rádíúReresRedö 
használhatja fel az alábbi 
eladási éruehet:

E XT R A 
E X T R A U

Budapesten Bécset veszi szelektíven. 
Egygombhangolás.

/
S U P E R 38
SUPER CHAMPION . 
SUPER U N I V E RZ U M '

Óriás skála „varázsvesszővel1 
csendes hangolás gyors 
forgattyuval, liangolásjelző.

GRANDSUPER
Standard Rádió

\
Teljes optikai jelzőberendezéssel kombinált]; 
óriás skála, „varázsvesszővel- . Csendes 
hangolás gyors forgittyúval. D.namik ex- i 
panzió. Róvidhullamu előerősítő fokozat

a R i m y  s o r o z a t
N«uvald lilét Utódai könyvnyomda, Felelős kiadó : B író Károly
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