
c'~

~

13 Sept. 1952

~

.~--

Nummer

.

~

Men kan daardoor de
geluidskwaliteit verbe-
teren ten kostte van de
selectiviteit. Bepaald
nieuws was er niet, al.
thans niet in de radio-
sector . Bij de televisie
ziet men nog weinig
vierkante be eldbuizen.
De grootste groep is die
met .de 12 inch (31 cm)
beeldbuis, dezelfde als
wij gebruiken in de KY
311 U. Daarnaast ziet
men nog 9" (22 cm)
buizen en 15" of 16"
beeldbuizen.
Dit is, in a nutshell, het
nieuwe van Earl's Court
een radiotentoonstelling
die voor ons ook be-
langrijk is omdat de
Engelse radio-ind ustrie
zoal niet de enige toon-
aangevende, doch wel
een voldoende groot
afzetgebied heeft om
voor ons van belang te
zijn.

Onze ontwerper de
heer P. J. v. d. Scheer
was ,de eerste Neder-
lander en de tweede
buitenlandse bezoeker
die zijn vlaggetje prik-
te in het landenbord op
de Nationale Radio
Show te Londen. Dit
jaarlijkse evenement
trek~ bezoekers uit de
gehele wereld en aan-
gezien onder deze be-
xoekers kopers zijn, is
Engeland evenzeer als
Nederland, belust is op
exportorders.
De show omvatte radio,
televisie en electronica.
Wat de radio betreft
waren er alle Engelse
merken met een keur
van toestellen. Wat het
uiterlijk van deze toe-
stellen betreft zijn vele
fabrieken van de mo-
derne opvatting terug-
gekomen en presenteert
men weer he~ hoog-

glanzende meubelstuk.
In vergelijking met on-
ze toestellen is de af-
werking beslist minder.

RADIOSHOW
IN LONDEN

Onze producten zou-
den op de show een
uitstekend figuur heb-
ben geslagen. Men ziet
er veel zeer grote toe-
stellen uitgevoerd als
staande modellen. Ver-
der veel aardige por-
tables.
Electrisch zijn de Engel-
se ontvangers anders
dan de onze hetgeen te
verklaren valt uit het
feit dat ~en daar op
een eiland woont, vrij-
wel u)tsluitend naar de
sterke eigen zenders
luistert en minder last
heelt van het Europese
gedrang op de midden-
band.
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Beursberichten
Nieuwe stofzuigers en

radiotoestellen
Op de Najaarsbeurs te Utrecht heelt Stok-
vis enk~le nieuwe producten van onze labriek
gepresenteerd: de stolzuigers SZ 36 en 37,
het radiotoestel KY 524 en de radiogramo-
foon KY 5265.
De belangstelling voor deze nieuwigheden
was zeer bevredigend en wij mogen ver-
wachtcn dat het werkelijke aanwinsten voor
on!; fabricageprogramma zullen worden.
Men kan over de Jaarbeurs te Utrecht den-
ken hoe me:1 wil; leit is dat dit evenement
tel ken jare weer de start is voor een nieuw
rJdioseizoen. Zo was het vroeger ook. De
lieuwe modellen werden op de najaarsbeurs
(een voorjaarsbeurs bestond toen nog niet
den volke gepresenteerd en het hing geheel
van de ontvangst daar af of zo'n nieuw mo-
del cen hardlopertje zou worden of "het
niet zou doen", zoals de term luidt. Het is
tegenwoordig al niet anders en daarom zijn
wij zo verheugd dat de voortekenen gunstig
zijn.
De ERRES KY 524 is onze lezers al bekend.
Een toestel van f 198.- dat er goed uit-
ziet, goede prestaties levert en, mede dank
zij de aantrekkelijke prijs (waar de 15 %
weeldebelasting inzit) tot de zeer aantrek-
kelijke aanbiedingen mag worden gerekend.
Degene die zich een radiotoestel wil aan-
schaffen heeft nu de keuze uit drie ERRES
modellen van beneden de 250 gulden; een
prijs die in vergelijking met het prijspeil van
voor de oorlog, en de genoemde 15 % weel-
debelasting in het oog houdende, zeer rede-
lijk is te noemen.
Eveneens iedelijk is de prijs van ons ailer-
nieuwste product: de ERRES radiogramofoon
KY 5265. Onze ontwerpers, ere wien ere
+oekomt, hebben hier knap werk geleverd.

,or 495 gulden koopt men hier een toe-
~J~I dat door zijn sierlijke vorm, compacte
bouwen technische prestaties een attractie
is voor de steeds in aantal toenemende
schare gramoloonlielhebbers. Deze disco-
philen kunnen vreugde beleven van dit I

ERRES product dat vele mogelijkheden biedt I
o.a. de inbouw van een F.M. eenheid en
voor welks beschrijving wij elders in dit num-
mer ruimte hebben gereserveerd.
Door deze 2 nieuwe typen is het aantal
ERRES uit de lopende serie gestegen tot 16,
nml. voor Nederland de KY's 513, 514, 524,
515, 516, 5166 (batterij toestel), 516A V (net
en accu), 517,518 en 5265. Daar komen nog
bij als tropentoestellen de KY's 5131, 5141,
5161, 5161AV, 5172 en 518M.
De koper behoeft waarlijk niet te klagen
over gebrek aan keuze.
Dit zeilde geldt trouwens voor degene die
zich een ERRES denkt aan te schaffen. Tot
dusverre konden wij hem aanbieden de
ERRES mod~llen SZ 20 (handstofzuiger), SZ
315 (witte cylinder) en SZ 175 (blauwe tor-
pedo). Met dit assortiment - van voortref
lelijke kwaliteit - moest Stokvis de strijd
aanbinden tegen de vele concurrenten. Hoe-
wel de superieure eigenschappen val:! bij-"'"" """~
voorbeeld de blauwe SZ 175 algemeen erk-;

WSBLAD VOOR HET PERSO
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0" de Zwitserse Radio- en ,Televisie-tentc

ERRES KY 311 U te bewonderen.

kend werden, vormde de prijs van f 185.-

voor vele kopers een onoverkomelijk be-

zwaar. Aan dit bezwaar is nu tegemoet ge-

komen door het lanceren van 2 nieuwe

modellen: een blauwe cylinder SZ 36
(f 135. -) en beige cylinder SZ 37 (f 150.-).

De ERRES reeks omvat nu de SZ 20, hand-

stofzuiger, SZ 36, SZ 37, SZ 315 en SZ 175.
Ook hier dus volop keuze, vooral. in de.

regionen van de lage prijzen.

Wij hebben de vaste overtuiging dat Stokvis
met zijn medewerkers en perfecte organisa-

tie alles op alles zal zetten om de ERRES-

producten overal te doen oprukken.

-
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)onstelling viel ook ons televisietoestel de

Aangezien de verkoop de bekroning vormt
van de climax: belangstelling - begeerte -
verkoop, is dit najaar een omvangrijke recla-
me-campagne opgezet. Degene die geabon-
neerd zijn op een van de bekende dames-
bladen (Margriet, Libelle en dergelijke) zuI-
len de ERRES advertenties wel zijn tegen-
gekomen.
Wij hebben ditmaal zo uitvoerig op dat
commerciële chapiter gehamerd, omdat het
vcrkoopsucces van onze producten bepalend
is voor het wel en wee van onze fabriek.
Het is geen geheim dat de koopwoede die
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h. middenfrequent zeefkring;
i. mogelijkheid tot inbouw van

ERRES F.M. eenheid. De F.M. band
van 88-100 Mc/s (3.4-3.0 m) is
op de schaal aangegeven.
Dit is een interessante nieuwig-
heid. Door inbouw van de nieuwe
YDH F.M. eenheid type FM 521
(5 buizen) kan men met dit toestel
dus de Duitse FM-zenders beluis-
teren, zo men tenminste binnen
het werkingsbereik van deze zen-
ders woont, en is men al bij voor-
baat ingeschoten op de Neder-
landse FM zenders die waarschijn-
lijk zullen worden opgericht. Als
bijzonderheid kan worden vermeld
dat het laagfrequent gedeelte spe-
ciaal voor FM geschakeld wordt.

j. verend opgehangen platenspeler
met 2 draaisnelheden: 78 o.p.m.
en 331/3 o.p.m.;

k. vederlichte gramofoonopnemer met
2 saffieren, resp. voor gewone en
voor langspeelplaten;

I. gramofoonopnemer wordt inge-
schakeld met de golfbereikschake-
laar;

m. bij weergave van gramofoonplaten
en op het FM bereik is de frequen-
tie karakteristiek speciaal aange-
past;

n. omschakelaar op 6 netspanningen,
gramofoonmotor en FM eenheid
worden tegelijk met de voedings-
transformator omaeschakeld.

Waar op gewacht werd

Erres radiogramofoon
Het genootschap "Onze Taal" heeft
zojuist uitgemaakt dat het is grammo-
foon en niet gramofoon. Wij zullen
echter zo vrij zijn voorlopig de twee-
de m niet te gebruiken. Dit ter inlei-
ding van ons nieuw product, de ERRES
radiogramofoon KY 5265. Dertien jaar
,geleden, in 1939, stond een radio-
gramofoon voor de laatste maal op
het programma. Dat was de KY 198
en hij kostte f275. -, voor die tijd
een aardige prijs. Zoals te verwach-
ten was, heeft de techniek niet stil
gestaan. Men kent tegenwoordig
naast de conventionele 78 toeren gra-
mofoonkast, de micrograaf voor een
zelfde draaisnelheid en de 331/3
toeren langspeelplaat.
De gramofoonplaat is van huis uit
bedoeld voor mechanische weergave.
De breedte van de groef was er op
berekend de naald zodanige uitslagen
te laten maken dat deze via de mem-
braan in geluid konden worden om-
gezet. Toen kwam de pick-up die dit
langs electrische weg deed.
De grote groefbreedte van het veren.
tal stond echter slechts een korte
speelduur toe. Vandaar de opkomst
van de 33 1/3 toerige microgroefplaat.
Wij hebben de indruk, dat dank zij
deze perfectionnering de gramofoon-
plaat een nieuwe toekomst tegemoet
gaat en zeker niet het veld zal moe-
ten ruimen voor de bandweergave-
apparatuur, zoals velen aanvankelijk
meenden.
In dit licht bezien heeft de ERRES
KY 5265 goede kansen. Het is een
veelzijdig toestel. In de eerste plaats
kan het als radio-ontvanger bogen op
een aantrekkelijke specificatie zoals:
a. 5 + 1 buizen, t.w. ECH 42, EAF

42, EBC 41, EL 41, AZ 41 (gelijk-
richtbuis) en EM 34 (afstemoog);

b. golfbereiken: 13,5-51,2 m, 175-
585 m;
gespreide banden: 24,2-26,0 m,
28,.0-32,1 m;

c. physiologische volumeregeling;
continue regelbare toonregeling;

d. kathodestraa/ afstemindicator;
e. golfbreuk indicator;
f. positieve en negatieve tegen kop-

peling;
g. stofdichte 21 cm luidspreker met

grote gevoeligheid en brede weer-
Qavekarakteristiek:

Aandacht voor de boek
Dit is de negende maal, dat wij de aandacht
vragen voor een nieuwe serie boekenkrin-
gen. Hoewel dus de meesten onzer wel
weten waar het om gaat, toch nog een korte

toelichting.
t.en boekenkring bestaat uit 12 personen, die
12 nieuwe boeken gaan.lezen; elk boek 2
w~ken. De kringlpop duurt dus 44 weken.
De deelnemers betalen hiervoor~ cent per
week, totdat de totalèprijs van de boékën

I in een kring bij elkaar is. De boeken zijn
I dan eigendom van de kring en worden aan
het eind van de kring verloot.
De bedoeling is goede lectuur voor een ge-
ring bedrag per week onder ons bereik te
brengen en tevens na afloop van de kring
:1og een aanvulling of begin van een boe-
ken bezit te doen verkrijgen. Daarom ver-
zoeken wij dringend, dat alleen diegenen
meedoen, die van plan zijn de boekeh netjes
en zorgvuldig te behandelen, zodat ze er
na afloop nog als nieuw uitzien. Kan men
zelf een kring vormen van 12 personen in
zijn naaste omgeving, des te beter. Men kan
kan ook zelf de zoeken kiezen, waarbij
rekening gehouden kan worden met ieders
!)ersoonlijke smaak. .
Lukt dat ook niet erg, men geve zich
individueel op en wij zullen 1rachten een
kring samen te stellen, zoveel mogelijk in
ieders omgeving en met zo goed mogelijke

I hneken.
, ~chriftelijke opgave kan men richten aan
de hr A. v. d. Lans, afdeling Ziekenkas. Ook
I zal er de volgende week in de cantine ge-
Ilegenheid zijn zich op te geven. De inschrij-
ving sluit 25 September a.s.
Voor de kringen, die zelf hun boeken kiezen
volgt hieronder een bloemlezing van een
'!antal boeken, die volgens recensies, boek-
besprekingen enz. aan te bevelen zijn. Men
kan natuurlijk ook andere boeken kiezen,

enkringen
maar overtuige zich dat ze de moeite waard
zijn en ga niet alleen op de titel of de naam
van de schrijver af.
JOHAN FABRICIUS 244 blz.
De ontvoèring van Europa. (7.50
Een nieuwe roman van de bekende ~chrij
ver, waarin hij U meneeemt naar het won-
derschone eiland van Capri. Vlot en boeiend
geschreven, met vele humoristische gege-
vens en meesterlijke, ietwat caricaturele
beschrijvingen van verschillende landsaarden
en karaktertrekken.
DAPHNE DU MAURIER 336 blz.
Rachel (7.90
Ook dit yerhaal speelt, zoals veel van haar
andere romans in Cornwall, het rotsachtige
schiereiland. En zal weer velen boeien, die
van de romantiek, opwinding, liefde en kleur
houden, die zij ons ook in "Rebecca" gaf.
ARKADY FIEDLER 233 blz.
De rivier der zuigende vissen. (7.90
Buitengewoon avontuurlijk reisverhaal, per
zeilschip 1009 mijl de Amazone op. Enkele
weken varen tussen de reusachtige oerwou-
den. Over de bewoners van het oerbos,
over hun zeden en gebruiken, over flora en
fauna, wordt zeer goed verteld.
LEONHARD HUIZINGA 299 blz.
Lóete. (7.90
Een ernstige roman van de schrijver van
"Adriaan en Olivier", maar daarom zeer
zeker niet minder goed. Het verhaal van een
vroeg ouderloze, gevoelige jongen, die door
omstandigheden in de oorlog veel mee-
maakt, maar wat ondanks moeilijkheden en
gevaarlijke avonturen goed afloopt.
ERNST WIECHERT 219 blz.
De Stokebrand (6.90
Een geestig boek over de toestanden in een
klein Duits provinciestadje. Door de terug-
keer van een eertijds weggelopen gymnasiast
die naar Argentinië emigreerde, wordt het
stadje op stelten gezet. Ironie en sarcasme
van de schrijver van het machtige epos over
het geslacht Jeromin.
KARL ESKELUND 299 blz.
Haar Chinese familie (6.90
Het laatste boek van de Deense journalist
die met eeD Chinese trouwde. De hoofdper-
soon van dit boeiende boek is een halfbloed,
de dochter van een Deense rivierbootkapi-
tein in het verre Oosten en een Chine'
Met grote liefde voor het Chinese volk ç ,-
scheven.
DITHA HOLESCH 203 blz.
Tschief, de gemzebok (8.90
Voor liefhebbers van dierenboeken is dit
verhaal geschreven. Het speelt in de Zwit-
serse bergen en vertelt boeiend van mens
en dier in die streken.
ROBERT STANDISH 280 blz.
Goud in de jungle ( 6.50
Boeiend verhaal, spelend in Nieuw-Guinea.
De hoofdpersoon tracht in de jungle een
gelukkiger leven te vinden, ondanks het
goud dat hit ontdekt heeft.
GIOVANNI GUARESCHI 195 blz.
Het noodlot heet Clotilde (6.50
De avonturen van dit gefantaseerd kolder-
verhaal zijn zo interessant en met humor
doorspekt, dat men ze ononderbroken leest.
De fantasie van de schrijver staat voor niets
en maakt de zonderlingste sprongen.
AXEL KIELAND 200 blz.
Gevaarlijke Wittebroodsdagen f 6.90
Prettig boek, geestig en onderhoudend. Het
verhaal is door het hoorspel bekend. Het is
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Burgerlijke Stand
i Gehuwd:
I H. J. Verbeek, afd. Nabewerking, met mej.

A. M. V. D. Brand, op 27.8.1952.
:;eboren:
Lodewijk, zoon van H. C. M. Cirkel, afd.
Machinerevisie, op 1.9.1952.

-:

Zaterdagmorgen werden door de heer Meys
de diploma's uitgereikt aan de geslaagden
van Technisch Basis, Practlsche Algemene
Vorming en Sleuteldiploma. Na een inlei-
dend woord van hr Meys volgde tot slot nog

I een gezellig samenzijn onder het genot van
I een kopje koffie en een sigaret.

INTREDINGEN
J. M. Ouwerkerk, volontair afd. Laborato
rium op 8.9.1952.

Mede namens mijn vrouw, dank i~ chef en
collega's voor de belangstelling ondervon-
den bij de geboorte van onze zoon.

H. C. M. <:;I~el, afd. Mach.rev.
*

. van Eijk, afd. Montage, dankt allen voor
de betoonde be.langstelling tijdens zijn ziekte
ondervonden.

*
H. J. Verbeek, afd. Nabewerking, dankt
I)lrectie, Chef, baas en collega's voor de
cadeaux en de belangstelling bij ~ijn huwe-
lijk ondervonden, mede namens' zijn vrouw.
. -

Boekenkringen
de ontvluchting na veel spannende beleve-
nissen van een Amerikaanse in 1941 uit Ber-
lijn, door middel van een "zakelijk" huwe-

lijk.
H. MACFIE 199 blz.
Aan de voet van de regenboog f 6.~
Een prettig geschreven en boeiend verhaal
met fraaie natuurbeschrijvingen. Het gevaar-

i lijke harde leven van een woudloper. Ge-
I .,eeltelijk een beschrijving van eigen bele-
venissen ten tijde van vroegere goudzoekers
in Noord West Canada.

I ~ENGT DANIELSSON 240 blz.
i Kon Tiki-eiland f 8.50
I De Zweedse deelnemer aan de Kon Tiki-IDEE VAN FOREETELDEVOOR TWEE I exp.editie heeft naderhand een .nieuw lang-
durig bezoek gebracht aan Rarsla, het atol-

Z . eiland, waar het vlot destijds strandde. Het
wltserse fabriek waardeerde tip geeft ons tezamen met vele illustraties een

31zijdig idee omtrent het tegenwoordig leven
Th. H. Foree, wikkelaar te Utrecht, is de eerste VDH-er wiens idee internationale toe- en werken van de mensen op een sterk ge-
passing heeft verkregen. Hij bedacht nml. een belangrijke verbetering aan de Micafll- I isoleerd eiland.
wikkelramen, hierin bestaande dat de rembanden vervangen werden door schakel- RICHAR LLE~ELL YN 347 blz.
banden. Dit houdt in dat de draadspanning die vroeger bij het aanlopen van de machine Hoe e.~nzaam IS het. hart f 8.90
met een sprong omhoog ging nu vrijwel gelijk blijft, hetgeen de ligging van de draden Aangr!Jpend en tragisch verhaal. Enkele we-
in de groef ten goede komt en de bedrijfszekerheid verhoogd. ken Uit het leven van een Londense jongen

W .. h bb db . S .. van 18-19 jaar, een "sjappie", geestelijk
IJ e en eze ver eterlng ook gemeld. W. J. Drijven had een idee inzake het Ik I dl I II I . td . f '

lf b . k . . vo omen eeg, e n a er el avon uren ver-
aan e mica I - a rle In Zwitserland. Deze repareren van te dur) geslepen astappen, zeid raaktachtte de verbetering van zoveel belang, waardoor de kosten van afval worden ver- .

dat zij het îdee overnamen en haar verte- laagd. Het leverde een f 25. - premie op. JAN VRIJMAN 311 blz.
genwoordiger (Electrostoom, Rotterdam) op- Alle inzenders onze dankl De tekenen van de storm f 8.95
dracht gaf aan Foree een premie van 300 Talentvol geschreven verhaal, spelend In de
Zwitserse francs uit te betalen. Aangezien H. J. Slagmolen Incasseerde een premie van 16e eeuw aan het hof van de Deense koning.
de Zw. frs momenteel 86 cent doet kreeg f 10, - voor een constructieverbetering In De levensgeschiedenis van een Nederlandse

onze Utrechtse medewerker 240 gulden in de T.S.-rotor. De besparing werd helaas vrouwen haar dochter Duveke. De levens
de hand gedrukt. Dit schone moment is hier grotendeels te niet gedaan door de te maken zijn hevig dramatisch, maar niet alle hart-
vereeuwigd, v.l.n.r. hr v. d. Gaag (chef kosten. Desondanks kan de premie op verheffend. Indien men het historische ver-
montage), Foree en de vertegenwoordiger f 10,- worden bepaald. leden en de huidige practijk niet met elkaar
van Electrostoom. F L H I dl k . verwart, Is het boeiende lectuur.. . es ngen reeg een premie van
Utrecht telt no . d' "k I' d f25,- voor een ogenschijnlijk simpel' Idee, A. RUTGERS VAN DER LOEFF 280 blz.
J R t fd~ Ume2e9rOOvin t lnlgdrlJ e le en: dat nochtans een flinke besparing 'oplevert. Mens of wolf? f 6.90
. ossaer a . se e voor een H b f h kk I E d bd dl' d SZ 23 .t t I I et etre t et verpa en van twee inp aats en goe oek over het tragische lot van

o enr er ed~ va~ e .t ~I S apa p a.at 1teO van één EL 5-lagers per zakje. De besparing de "verplaatste personen". Met nuchterheid,
v vaar Igen l..p.V. UI messing. remle k. ht d . t ; I d k I kh d hId aan za Jes rec vaar Ig een premie van gevoe van e wer e Ij el en umor ge-

gu en. deze grootte. schreven.



PI d . t Burgerlijke Stand" ,. '
W ,., ''ccannen voor e In er Antonia Co.r~e)ia FrederiCQ;'d~hhte;';Yän;F.

Die hebben we allemaal en zeker de groep enthousiaste YDH-ers, die nu alweer gestart P. H, v, Druten"af?",...Me~belmak~rij,~?p
îs, om hun collega's van de Winter een paar gezellrge avonden te bereiden, Het ligt in 2,9,1952. "",,',
het voornemen om half December met een toneelstuk te komen en dan in 1953 het Erica Jane, dochter .van E...cEtty, afd. Ver-
seizoen te besluiten met een bonte ayond,. Zeker het zijn nog maar plannen, en wijzi- sterkermontage, op 2.9..1952, ' 'j; ,
gîng is altijd nqg mogelijk, maar alle medewerkers ziln met volle moed het nieuwe Mej. J. Jansen, afd. Coderîng, met L. Hof-
seizoen ingegaan en.: waar een wil is, is een weg, stede op 17.9.1952.

Het ballet bestaat nu uit 12 dames en uit- -
breiding is nog mogelijk. ,. Van .~Ike deel- Er werd en wordt... lNTREDINGEN
neemster wordt een wekelijkse bijdrage ge- W, de Bock.. afd Meetappa.ratenlaboratorium
vraagd van f 0,50, waarvoor M~vrouw van ,. besloten het magazijn yan de Huisves- 1.9.1952.
Maerlant twe~ uur les geeft, nl, een uur ting - de Wigwam - te yerplaatsen naar [, A, Dekker, afd. Electronischelab" 'idem.
r.h~thm. o~fenlngen en een uur ballet. Repe- de linkerachterhoek van het terrein, dus ach- Mej, H. A, Post, afd. Alg, Nabewerking, id.
tltles beginnen op 16 September as. van ter de lakkluis. Hij krijgt dan een ande.re M, M, Nieuwenhuyse, afd. T..C. Montag~..id.
1.7.15 tot 19.15 uu~.. bestemming,nml,; verpakkings- en transport- Mej. M, A. F, J,Twaalfhoven, afd.!,lnleer-
De toneelgroep, die öp 11 .?e~.er al IS b~- materiaalservice. Kort en goed: men repa- b:fnd, id. ..c ',..."'..c
go~n~n - behoeft waarschijnlijk geen Ult- reert er normaalbakken en timmert er kisten. Mej. P. v, d. Spek, afd;loof'!~dmnistr;, id.

~eldln~. d - I 14 dh d~ Mie inst311eert zich met zijn Me!. M.de Bruyn, afd. Op1eid!ng'{lVOK)rd.
et or est aarentegen momentee voorraden In het tweede grondstoffenmaga- M~J' A, M, W. R. F, Jaspers, Id.

ma~ sterk - wil graag zijn repertoire uit- zijn in de voormalige CQntine, Mej. H. H, Kuiper, id.
brel~en .~et enkele show~ummers, waarvoor '.. Me.. E. v. d. Streaten, id:
nodig zIJn drie zangereSjes en één zanger"..'. d e T elco IS nu vrijwel geheel ger~ed. J .
(tenor). Wek~lijkse bijdrage 10 cent per Deze wee:k werden de .Iantaarnp~~en op A.. D, M. v. Ges~el, Id,
p(!rsoon. Rep~tities op Maandag, o~,ze terreinen geplaatst, dit ten b~~IJze, dat A.~.G' de GrÇ>ot, Id.
Ook het koor van de heer v. d. leeden - WIJ een g!ote fabriek geworden ZIJn, M_~, C. J. Verver,. id,. .

h bl.k De stukken zwartegrond worden eerstdaags Mej. J. Zwerver, Id. (volontair) Id.op et ogen I nog maar een mannen- M K d G ft BI k fdS ht t .' ' b .d ' tb D met zoden bele g d ter opluistering van het evr. . v. . re - on, a. c oon-
sex e - IS voor uit rel Ing va aar. e hl' kd. t 'd

wekelijkse bijdrage is eveneens 10 cent per ge ee., ., , . p.aM. Ij~S Sp~~er, afd. Electronische labora-
persoon , Het nieuwe telefoonlijstje - zoetjes- t' 89 1952
De ,Hawaiian. band tenslottè is ~r, door per- 'lan kunnen we al spre~en van een. telefoon- ~~~r;' S.. W. ~. d, He den-Wessel, afd.
soneelsmutatles, het slechtste aan toe, Om Doek - vermeldt als nieuwe afdeling; Mon- " h kd . t . d y

d bi k Ja H . h d " .k A t d fd c oonmaa lens, I .een goe ensem e te unnen vormen zou ge UIS ou e IJ e ppara en; eze a e- R b d t fd 0 I 'd ' g 'dbh 'kk ' I' dtk d dh ' t d :>.apraae,a.pelln,l.men nog moeten esc I en over twee gui- I Ing wor omen e maan ge ulsves op e
ta risten en een bassist. Wekelijkse bijdrage 1e verdieping van de houtvleugel en zal
10 cent. zich bezighouden met de montage van stof-
Gegadigden voor één of meer van boven- I zuigers e,d. welke daartoe van de ENAF
genoemde groepen kunnen zich opgeven bij i terugkomen,
de heer Koopman, typekamer, Hoofdkantoor I Chef van deze nieuVfe afdeling is de heer
(liefst per boodschappendienst), Verkuylen.

De nieuwe telefooncentral efunction-
neert sedert begin van deze maand tot aller
genoegen. Mej, Groeneweg neemt binnen-
kort haar intrek in de voormalige telefoon-
centrale.

INr 897
Inzender: J. Oudshoorn.
Door gebruik te maken van bestaand ge-
reedschap bij het anodiseren van sleden
SZ 37 kon een besparing worden bereikt en
een premie van f 10. - worden uitgekeerd.

*
Nr 898
Inzender: J. L. v. d. Kraan - ENAF.
Betreft een wijziging van beugel GZ 076 79.
Premie (5.-.

Kernspreekuur Maanweg.
15.9.1952
te pauze: hrn van Zeeland en Oosthoek.
2e pauze: hrn Haasdijk en Camphuysen.
22.9.1952
1e pauze: mej. Mulder en hr Oosthoek.
2e pauze: hrn Mindé en Kouwer.

NIEUWE TELEFOONNUMMERS:

~~:Sr~:~ dien.~~.~~~.~i~~..~.~n..~~~.~~)..::: ~~~ I

Op Maandag 15 September a.s. kunnen er
in de cantine tijdens beide pauzes tramkaar-
ten besteld worden voor de maand October
1952.

Beursbericht
vervolg van pag. 1
na Korea ontstáan is gaandeweg plaats heeft I
gemaakt voor een zekere onlust. Het publiek
is critisch en eist een maximum aan waarde
voor een minimum aan geld.
Onze taak is het als fabriek door een soe-
pel~ instelling ten opzichte van de behoef-
ten van de markt, steeds datgene te bieden
waar de koper het beste mee is gebaat. Dat
stelt hoge eisen aan onze ontwerpers en
dwingt hem steeds tot grotere activiteit. Dit
deed ons in het vorige nummer als voor-
beeld van snefle ontwerppractijk, het voor-
beeld aanhalen van de Heinkei Volksjäger.
Hadden wij het maar niet gedaanl
Het stelt ook hoge eisen aan elk onzer. De
basis van commerciële ~uccessen wordt ge
legd in de fabriek en slechts door efficiënte
samenwerking zullen wij ons doel bereiken.
Door cr)tische instelling tegenover ons werk,
door het streven naar verbetering en het
verlenen van service kUnn8n wij ons bedrijf
vooruithelpen.
Dat leert ons de Najaarsbeurs 1952. I

Herfst op komst
Onder dit hoofd geeft de HIVO in het
maandblad Volksontwikkeling een overzicht
van wat de HIVO-leden in de komende
maanden op cultureel -gebied te wachten
staat. Een keur van voorstellingen en con-
certen staat op het programma en wij laten' I
voor belangstellenden hieronder een korte
samenvatting volgen.
!-Iet Winterseizoen wordt geopend op 21
-ieptember a.s.
De Balletgroep van Sonia GaskeIl komt dan
met een nieuw programma in het Gebouw
voor Kunsten en Wetenschappen. Deze och-
tend is alleen toegankelijk voor gewone
leden; de toegangsprijs bedraagt f 0.60 per
:>ersoon. Liefhebbers van ballet kunnen hier
,1un hart ophalen.
In Diligentia treedt op 5 October op de
voortreffelijke Rotterdamse voordrachtskun-
stenaar Jac. van Elsäcker. Voorgedragen zal
worden .,Het been", een novelle van de
Vlaamse schrijver Willem Elschot.
Tenslotte willen wij nog Uw aandacht vesti-
gen op 3 series elk van 3 filmvoorstellingen
op Maandagavonden in het Kriterion Thea-
ter. Serie abonnementen voor 3 voorstellin-
gen zijn voor leden en buitengewone leden

verkrijgbaar aan het HIVO-kantoor, West-
einde 46, Den Haag.

fDit zijn slechts enkel~ grepen uit het weI-
I ~oorziene Winter~rogra~ma. .Nadere inlich

Itingen kut1t U krijgen biJ mej. Groen~w~q.
afd. Sociale Zaken, die U ook gaarne als
HIVO-lid zal noteren.

Dankbetuigingen voor belangstelling onder-
vonden bij jubilea, ziekte, huwelijk of an-
derszins werden ontvangen van:
Ing. Roorda, Afd. Octrooien
M. L. Jansen, Afd. Wikkel
H. Schuemie, Afd. Draaierij
M. C. Overduin. Afd. Gereedschapmakerij. de Jong. Afd. Montage. .

Ideeënbus

Nr 838
111gezonden: D. v. Peursen, ~fd.Dr;.aierij.
Een aanvu.llende premie van (2:50 is ~öe-
g~kend wegens de besparing bereikt met het
frais~n van kartelmoeren.GR079.06,

*
Nr 891
Ingezonden: G. Kruys, afd. Galvano.
Betreft een andere wijze van ophanging va
ophangogen SZ 23. Premie f 5. -.

*

*
Mej. C. J. Herwaarden, afd. Montage, be-
dacht een wijziging aan contactplaat GK
688 31. Daardoor wordt de r:nontage ver-
eenvoudigd en de werking verbeterd.
Premie f7,50.
Dit tecbnische voorstel, afkomstig van een
onzer vrouwelijke medewerkers, werd door
de commissie met veel genoegen ontvangen
An met-nog meer genoegen beloond.
ten compliment aan mejuffrduw Herwaar-
den; wellicht zullen 9n~ andere jonge-
dames er een aanspori,!~\n vinden ook eens
een idee in te zenden.


