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Er werd een selectiewedstrijd gehouden voor de samenstelling van het hersengym-
nastiek-team.. De commissie zal geen gemakkelijke taak hebben want de candidaten
bleken elkander In spitsvondigheid en gevatheid de troef af te steken.
De traditionele fout - namelijk de aandacht te concentreren op het verkeerde detail -
werd ook hier gemaakt. Niet waar Joop?
Gerard v. Krefelen werd vervangen door Ben Vroklage, die" hiermede weer eens zijn
a.rtistieke veelzijdigheid demonstreerde.
Als vragenstellers fungeerden de heren v. d. Plas" en Schreve!.
Mieke was mej. Pont, de individuele score (nodig voor de selectie) werd bijgehouden
door de dames Brinkman en Gommers.
De uitzending In het AVRO-programma vindt plaats 1 2 Maart a.s.
De opnam e's op 5 Maart In de studio te Hilversum.

UTRECHT- is een enorm succes geworden en de aan-
Avond Maarten Kapteyn wez!gen hebben zéér genoten van deze

boeiende, knappe kunst.

De kern Maanweg heeft onlangs als nieuw Maarten Kapteyn komt ook In Utrecht, op
programma voor de personeelsavonden een M~andag 13 Maart. Houdt dus die avond al
;}ptreden van de beroemde declamotor vast vrijt
"1aarten Kapteyn geor9aniseerd. Die avond
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fabriek van electrische apparaten hebben
~ifhêrma~htigegebouwvan de Na,,:y-pferwor1! e)k!~are~n vandebelangr.iikSte dat v-:!j naar vele landen exporteren e~

1e()toonstelllngen gehouden op het gebied van huIshoudelijke artrkeJerJ, zoals: meubelen, dat WIJ zeer goed kunnen concurreren met
Y(;fltchüng..keukeninrichting en ookelectrts~heapparate(); '" Amerika, zowel wat betreft kwaliteit als ook
AI.!efabrikanten van naa!11; nemerl aan dezeexpo$!~ledeelen de ha~del ~arl hetgehel~ prijzen, ~at wij het echter betreurden, dat

cm!dden Westen zendt zlin Inkopers naar dezeultstekerld georgamseerdebeu.rs waar de AmerIkaanse markt van onze producten
m~nke()rliskarl make? met de nieuwe producten en vlnd!rl?en .en zijnorde'rs kan gesch~!den was door een tolmuur van 35 %,

-plaa..tsen:naeen?~,~~z~cht tehebbe~verkr~envande~~rktsltuabe. waarbIj nog komt de hoge zeevracht enz.

Hetpub),ek wor~t niet toegelaten tot de.ze~ergUrl()ingen voor hun minder essept.iêle enz... .
~how,a!!e:erl fabr,k~nten,. handel~ren en In- prqductenmeer .kunnen krijgen. A~e~,ka IS echter een )and,waar veleteg~n-
kqp~rsvp() .grote Instelllnge~zlJn wel~o~. §enbezoeker Uit Holland; zoalsschrijverstrlJd.lge b~langen tegen el~?nder opko~en.
DezeseJectle van bezoekers IS w~l nodig In dezes, komend uit een land met zachte De Indus.tr'e wenst natuu.rI!Jk beschermIng.
~t;nc!andal~ Amerika,waar het grote aan- varut~~neenconstant'gebrek aan dollars..~e.rege!'lng ~ee.ft ech:er een g~ondige wij-

Jm~nsen gauw elke samenkomst tot een was dan ook qpdezebeurs een ul.\zqnderlng ~Iglng.tn de Invoertarl~venwet In beharlde-
,.jn.~andelbare ma~sa .maakt; - men zag in het geheel nlet veel bulten- IIn9genome(). Als de Invoerrechten op een
MIJn aanwezighe)d In Chlcaga voor zake- 1anders.. - De plaatselijke pers (van het normaal.. niveau worden teruggebracht, heeft
tiJkebesprekingen - juis~ in de tijd ',oan tijdschrlft"Retailer") vroeg mij om een in- ook ,Nederland een kans ,:oor haar p~oduc-
deze show ~ bood mij een uitstekende ge- terview, dat ik gaarne toestond. t7n In de U.S.A. een ruim afzetgebied te
Jegenheid "om een overzicht te verkrijgen Na enkele welverdiende woorden van be- vinden.

van dat gedeelte, dat ons als electrotechni- wondering over deze Amerikaanse show
Ischê fabriek het meeste interesseert, name-

lijk: de stands van de electrische huishoude~
lijke apparaten. -
Namen als General Electric, Hoover, YVes-
tinghouse, Ham!lton Beach enz. enz. zijn
ook irl Europa geen onbekenden meer en
'm~nis steeds opnieuw ve~wonderd over de
ver doorgevoerde perfectre; het wel ver-
zorgde... uiterlijk van de toonaangevende
Amerikaanse huishoudelijke producten, zo-
aJs:electrlsche fornuizen, koelkasten, was-
machines, wringers" qordenwasmachines
dlepvrieslnstallatles, strijkmachlnes enz. Het
lijktwel,ol in een Amerikaanse keuken meer
geld wordt geïnvesteerd, dan in de woon-
kamer.
Men beschouwt dez~ ~ geenszins goed-
kopè apparaturen niet als luxe maar als
noodzaak, ook In de burgerlijke huishou-
-ling. waar met he(geld, dat men v~rdlent,
-,uinlgmoefwofden omgegaan.
Dri.~ redenen zijn er echter, waarom de
böveng.enoemde grote electr.ische apparaten i
werkelijk gemeengoed van de massa der
bevolking zijn geworden:
1.Jnde meeste gezinnen werken zowel de

man als de vrouw.. zodat het huishoude-
lijke werk zoveel mogelijk vereenvou-

,';!digdmoet worden;
2. hûlp)if de hulshóuding Is moeilijk te
,krijgen ~n niet te betal~n;

3. de verkoop op afbetaling is du~dani"
,,' populair dat ook de mensen met lage

inkomens alles kunnen kopen wat hun
wenselijk voorkomt.

In een wereld, die sedert mensenheugenis
v~rschoond gebleven is lian oorlqg en In-
flatie, heerst b.ii de enkeling een veel groter
gevoel van stabiliteit en zekerheid en heeft
r'i.iemand bezwaar tegen het maken van
schulden, die pas na 18 of 29 maander\ af-
betaald behoeven te zijn.
De jaar\.ijkse produ~tie is dan ook tot'zulke
gigantische cijfers opg~voerd,dat de U.S.A.
irl ae gehele wereldbehoefte ~an: etectrl.
sche hulshoudelijke apparaten en machines
kon voorzien, ware het niet dat de dollar-
schaarste ook Amerika een- streep door de
rekening zette en vele fabrieken zich afge.
sneden zien van hun buitenlandse markten,
op grorld van het feit, dat zij geen invoer-
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DJAKARTA
van Zijp

,vervolg van 2aterdag 11 Febr. nr 213)
D!t was nog niet het einde van demoei)ijk-
heden, want twee mtn\Jten voor het einde
werd het 1aatste n\Jmmer aangekondigd,de
knop opengedraaid en het res\Jltaatwaseen
verwardg~dr:\Jis van dichtslaandevl.oolki.,ten
en elkander gedagzeggende stemmen,. De
m\Jsl.c! hadden gedacht da\het)aatsten\Jrry-
mer we~ wegens tijdgebrek vervallen wascDe
omroeper vertelde dat er een vergissIng was
en dat n\Jiothetvolgendeprogrammanu~;

;mer het pauzeteke~ werd geg~ven,:maar:,
ihetkqnook niet missen, zelfsdlt~e.lgerde
en ~e arme omroeper begonioen Inwané
lOOp zelf maar "tik-tak" voorde mIcrofoon~ezeggen . ..'

t.en zeer werkzaam aandeel in deopbo\Jw
van de omroep na de oorlog heeft het strijd-
krach.tenprogramma gehad, datoveral.jn-
sprong met materiaal, personeel en \Jitzen-
dingen. Vele zenders zijn geheel door het
str:ijdkrachtenprogrammagebo\Jwd endraa!en
nog steeds met militair personeel. AI~een

I
va)len nu na de so\Jvereiniteitsoverdracht alle
FJrogramma's onder verantwoording van de
Radio Rep\Jblik Indone.,ia. In Batavia WOf
dagelijks nog vier \J\Jr uitzending verzor\o
door .het strijdkrachtenprogramma.Erzijn
militaire operators (dat zijn de mensen aan
de contróletafe\s) omroepers en prograr:;!:mac..
leiders, die echter ook dienst 'yerrfcht~(lbii
deb\Jrgerprogramma's, terwijl omg~k~erdde
D\Jrgers ook acan de mi~itaire programma's
medewerken. D!t om een rationele verde!Jng
van de beschikbacre krachten te krijgen.
Hoe meer militairen naar Holland repatriêren,
des te minder behoefte zal er bestaacn aan
programma's voor de militairen; deze z\Jllen
dacn ook langzaam ingekrompen worden, ter-
wijl de stations en zenders door de b\Jrger-
omroep worden overgenomen. Op één punt
gaan wij echter nog ~itbreiden; namelijk in
Nie\Jw-G\Jinea. tn de werkplaats van de tech-
nische dienst hier zijn wij gereed gekomen
met een zender, die opgesteld zal worden!n
Hollandia. Voor de radio-amate\Jrs onder de
VDH'ers enige gegevens over die zender.
Als oscillator wordt gebr\Jikt een 6L6, kris-
tal gest\J\Jrd. dan een b\Jffertrap met een 807,
die in de anodekring op de grond': of de
d\Jbbele freq\Jentie kan word.n afgestemd.
In de eindtrap wordt eE'n250TH oebr:\Jik
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JEUGDHERBERG TE OOSTVOORNE

De. jeugdherbergavond, die Donderdag 16 Februari j,l, in de filmzaal
Maanweg werd gegeven, trok veel meer aandacht dan de kern zelf aan-
vankelijk durfde hopen, Vrijwel de gehele fabrieksjeugd was aanwezig
om te horen wat de N.J,H,C.. ons te vertellen I,ad.
Dat was de moeite waard, Het verhaal van de geschiedenis van de
N,J,H,C" de voorwaarden voor het lidmaatschap, de films over het jeugd-
herbergwerk, maar vooral de liedjes, die vader Rommerts ons liet zingen,

Vader Rommerts- Is de leider van de prach- Nu is 25 gulden voor een gehele week
ti ge jeugdherberg Koningsbos te Bakkum In vacantie niet veel, maar voor velen toch te
Noord-H01land, Hij is een gezellige man en veel om zo maar in eens te moeten missen.
beschikt over een stem als een klok: wel- Dezulken geven wij de raad: Vraag onmid-
luldend en vol. dellijk op afdeling sociale zaken een bud-
Allen hebben meegezongen: van frikadellen getkaart aan en spaar het benodigde bedrag
Dinsdag; het lied van de dronken matroos; in de voor de vacantie nog resterende 20
maar het prettigste was het toch als onze weken. 20 weken à f 1,50 per week leve-
guitarist solo zong. ren samen 30 gulden op, ruimschoots vol-
Het lijkt ons een genoegen een avondje bij doende v.°o.r e~n volle week vac~ntie.
vader Rommerts aan de schouw door te Verdere Inlichtingen verstrekt meJ, Groene-
brengen; zo'n avond met zang en voor- weg van afde~~ng social~ zaken gaarne en
dracht na een dag van reizen en trekken is van harte. BIJ.. haar zIJn de J.I.T.-kaarten I
onvergetelijk, Daar knapt de mens op en eveneens verkriJgbaar.
dat is t~ch jui~t ,wat wij in,de vacantie nodig die een anodespanningvan 1600 volt heeft,'
hebben, verfrissing naar lichaam en geest.. a d t t 1360 ttDJ dh b I d' , w arme ~ een ou pu van p m, wae eug er ergcentra e - le overigens dt k Edt ddlt '

[I.k ' t kl t I 't ' wor ver regen, rwor ano e-mo u a lewaar J me om an en ver egen Zl ,gezien tt t t t k 805 ' k Bh h b k d d oegepas me wee sus In asseet reusac tige ge rul at men van e h k I' DI d' d' ,
, dhbkt - 'I d . d It sc a e lng e ezers le It met Interesseren,Jeug er ergen maa WI e Jeug u II .., d t h ' h " I ' Id bd " d k te I zu en mIJ eze ec msc e ZIjsprong we WI -
e e riJven en us 00 ons, gaarne r I' 11 " ' d I h 'd t 11 en vergeven,WI e zIJn en ons In e ge egen el se en" . , ..

met de sfeer van de jeugdherbergen kennis t:r zIJn reeds enige dagen proëfultzendln~e~
te maken, met de zender ,~ehou~en en de k~alltelt..

, ,., was heel behoorlijk, Nu IS het wachten op de
Daartoe geeft, ZIJ u~t d~ zoge,naamde maand- verscheping naar Hollandia, Hierbirdoetzich
kaarten .voorJe~gdlge Industrietrekkers, Deze nu de moeî.lijkheid voor, dat Nieuw-Guinea
kaarten ~aken 1emand gePurende een volle van hieruit buitenland is geworden en er een
maand I..'d van de N,J,H.C,; men kan dus I grote papi~rberg verwerkt moet worden..
trekk~n naar hartelust, en, zelfs na afl~op voordat deze zenderdedeuru1tmag, In geld
besluiten of men vast lid wil worden of met. ' b" be Id t ' Ide d armag Je IJvoor e maar len gu n a -
De kosten zijn: mee naar toe nemen,hoewel daar nog steeds
f 0,50 voor trekkers beneden de 21 jaar, hetzelfde geld in omloop Is als hier. Jn Hol-
{O,l5 voor trekkers van 21 jaar en ouder, iand)a zal weer de nodige pioniersê!rbeid
De kosten voor overnachten in de jeugdher- verricht moeten worden, daar nietê!lIeen de
bergen zijn ook laag: zender en antenne opgest~)d moeten worden,
fO,65 voor minderjarigen en maar er zal ook ee,n s:udlo gemaakt moeten
f 080 voor volwassenen. worden met volledige apparatuur, Van alle - , -

, installaties uit de tijd, dat de Amerikanen er~C14 MAKASSAR: De dienst voor leger-

Ontbijt: fO,60, zaten IS niet veel meer over, Wist U dat er contacten verzorgt in Makassar ook het
Warme maaltijd: ongeveer f 0,85, toen meer dan 200,000 Amerikanen waren strijdkrachtenprogramma voor Oost-indo-
Kortom: voor 25 gulden kan men ge makke- en zij over de 200 bioscopen hadden, Nu is nesië. De operateur Pelaupessy in de con-
lijk een gehele week trekken, Overnachting er niet eens meer een krant, Sinds er eer! trêlekamer. Pelaupessy is een Ambonnees
en maaltijden kan men er mee betalen en Hollands bataljon zit, wordt er dagelijks een en werkt met enthousiasme mee aan de
er blijft nog zakgeld over ook, ~estencild n!e1J~bul.letln uitgegeven, strijdkrachten-omroep, I



INTREDINGEN
.. Lameris, Stamperij, op 20-2-1950.. M. Metten, Montage, idem.

G. de Heus, Huisvesting, idem.
W. P. v. Mourlk, Montage, op 21-2-1950

I J. Fling, Huisvesting, op 16-2-1950.
W. H. v. Benthem, Fabrieksadm. Idem
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DE UTRECHTSE IDEEËNBUS

BURGERLIJKE STAND
Geboren:
Theodora Johanna. dochter van B. de Paauw
afdeling draaierij. op 18-2-1950.

De Kern.

Allen ontvingen verleden week een aan-
kondiging van de te houden tentoonstelling
"Vrijetijds Besteding" in onze fabriek.
Voor iedel' nu een gelegenheid om eens te
laten zien, wat er alzo gepresteerd kan wor-
den.
Laten we dus allen met spoed aan de slag
gaan ~n zorgen voor een aandeel, zodat de
teptoonstelling een succes kan worden.
Afdeling sociale zaken ontvangt i(1dien mo-
gelijk, graag vóór 4 Maart Uw bericht van
deel(1~rJ1ing.

DE HOGE VELUWE
Dat h'et niet aan een volle zaal ligt om een
mooie avond te hebben, ondervonden we -

?~~~;~~ k ,,~"~~~;~,~~~ "';i::' ~~

prachtige film liet zien. IDEEENBUS dacht een verbeterde methode voor het
Wie niet aanwezig waren, hebben veel ge- solderen van nippels op de benzineleiding
mist en zij, die er waren, gen.2.ten van het Idee no 244 werd ingezonden door M. Acda, van de Solex.
mooie, wat werd verteld en vertoond. afdeling plaatbewerking. Het betrof een Beloning 25 gulden.
Hoe schoon kwam de pracht der natuur voorstel tot het veranderen van de machine Idee no 176 van de J. de Man, afdeling mon-
naar voren en werden we meegenomen naar voor de ketel SZ 16. . tage, bedacht een verbeterde methode voor
die plaatsen, waar het u.itermate bekoorlijk Het resultaat is: verhoogde veiligheid! het knippen van handgrepen SZ 28-30.
is. Men moet deze avond meegemaakt heb- Premie: 15 gulden. Dit idee is reeds geruime tijd geleden be-

ben, wil men het fijne, wat er van uitging, Idee no 245 is ingediend door P. A. v. d. 10ond, doch verwierf nu een extra premie
aanvoelen. Kraan, afdeling draaierij. Hij stelde voor een van f 10. -.
Reeds nu vragen we Uw aandacht voor 13 verbetering in het draaigereedschap voor Wie volgt?
Maart aanstaande, dan zult U iets zeer stofzuigerbuizen. ER WERD -

aparts te horen en te zien krijgen. Resultaat: minder braamvorming. . . .
Zie nadere bekendmaking. Premie: 10 gulden. een muur gemetseld in de gereedschap-

Idee no. 246 is afkomstig van J. Kortekaas, makerij. Deze stenen des aanstoots vormen
afdeling machinale houtbewerking. Door nu de afscheiding van de nieuwe ruimte voor
middel van een mal kunnen op elkaar ge- de machineploeg, tussen veem en bedrijfs-
ijmde strippen van KY 505 beter worden school.
'esplitst. een etalage ingericht voor de Volksuniversi-
Premie: 10 gulden. teit, in ons magazijn Parkweg te Voorburg.
~ovendien stelde dezelfde inzender voor Gezien de doelstellingen van de V.U. kan
borstelschijven SZ 22 vóór het draaien in dit slechts aller instemming hebben.

zagen. een aanvang gemaakt met de aanleg van de
Resultaat: minder splintervorming. nieuwe electrische installatie voor de
Premie voor dit tweede voorstel: eveneens draaierij.
10 gulden. Zodra de kastenbatterij geplaatst Is en de
Idee no. 239 werd Ingezonden door H. v. leidingen gelegd zijn, wordt met het ver-

Id. Roa!t, afdeling pla~tbewerklng. Hij be- plaatsen van alle machines begonnen.~

Wijziging Kernreglement
..fn dedirectie-kernveroaderinq van 19 Ja-
nuatfJqngstleden fs bësloteri-arUkel 8 vanWie beslist 7 .öet.kernreglem7nt te wijzigen.

I
1 WIJ geven U hieronder de tekst zoals deze

Dit isèenvraag die velema.'en in hetdagel!)ksleve~ ~est..e;ldwordt.VO6[al thans lu!d enen zoals ze za.! worden.
wanneer het er om gaat als een "belangr.lJke beslrsslng gpnnmF'n mt'\F'+ Oude tekst.

d rArt. 8. Bepaling van het aantal zetels
wor en.

I De kern bestaat uit 15 leden.
Men za!.debeslissi~g met meer ver~r<;>,uwen ..~egemoetzien, a.ls men weet., Om tot een evenredige verdeling van het
dat de uitslag "eerl.lJken rechtvaardig zal zIJn. aantal zetels te geraken worden de werk-
Daarom Îsde beslissing over het al of nîettoekennen van een beloning nemers Ingedee!d in de vo!gende catego-

; . 1 ,. d 'leên, aan welke categorieên het aanta.f
voor ee('t Idee niet overge aten aan een persoon, maar opge ragen aan Jaarachter vermelde zetels in de kern wordt

een commissie van drie personen. toegekend. .
VoQronze Utrechtse fabriek wordtde ideeën-çommissie gevormd door de Uurloners mannen 7.zetels
heren Meys CarsQuw en Sival. Uurloners vrouwen 3 zetels., Weekloners 1 zetel

De maatstaven voor de beoordeling vindt Maandloners mannen 2 zetels
U in ons nummer van vorige week ultvoe- WAT .IS D AT? Maandloners vrouwen 1 zetel

riQ behandeld. Afdelingschefs 1 zetel
In het kort komt het hierop neer, dat een De heren Monné en de Man hebben de Nieuwe tekst
idee moet opleveren: .Jeste beschrijving Ingezonden voor het ge- Art. 8. Bepaling van het aantal zetels'
1e, arbeidsbesparing; brulk van de indicator (taster) en de blok- De kern bestaat uit 15 leden.
2e. verbetering der kwaliteit; winkelhaak. De pr1js viel na loting ten deel Om tot een evenredige verdeling van het
3e. practisch uitvoerbaar moet zijn; aan de heer Monné. aantal zetels te geraken worden de werk-
4e. geen ~i~hamelijk !e~sel kan ontstaan, Deactie~oor de ideeênbus Is, wat het aan- nemers ingedeeld in de volgende catego-

dus veilig moet zijn, tal (nzendlngen betreft een groot succes ge- rieên.
5e. niet behoort tot de taak van inzender- worden, niet minder dan 10 inzendingen Uurloners mannen

(ster). werden in de bus aangetroffen. De practi- Uurloners vrouwen
De grootte van de beloning is afhankelijk '\che bereikbaarheid van de voorstellen, zal Weekloners
van het belang, dat de eventuele toepassing nader onder de loupe genomen worden. Ge- Maandloners mannen
van het idee voor ons bedrijf heeft. rlachtig aan de macht van het kleine.. wordt Maandloners vrouwen
Vergeet niet: "kle:~e !deeên" kunnen soms -Je ideeênbus in Uw belangstelling aanbe- A.fdelingschef~
van .,groot belang zijn. volen. De. verdeling van het aantal zetels over ge-
Zo stelde de heer W. Nagtegaal van de noemde categorieên wordt vóór elke kern-
afdeling draaierij een methode .voor om het : verklezing vastgesteld door de kiescom-
slijpen van de steelbeugels van de vloer- I missie.
wrijvers door 2 stenen gelijktijdig uit te ! Oe verdeling geschiedt in verhouding van
voeren. Ihet aantal werknemers per categorie op dat

Dit heeft een besparing van arbeidskosten :!:
I moment. tot gevolg en voor hem een be!oning van '; Jngevolge het bepaalde in artikel 22 van

f 7,50. " het kernreglement wordt deze wijziging ge-

Nu is het Uw beurt om een idee in te I ~~"... ."'~;è"'f;: i durende één week ter kennis van het per-
z~nden! . .. .oneel gebracht.

Technisch Bureau tventuele bezwaren van de zijde van het

'Jersoneel moeten schriftelijk worden inge-
diend vóór 6 Maart 1950 bij het bestuur van
de kern en ondertekend zijn door ten min-
ste 15 leden van het personeel.
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NEDERLAND IN KLEUREN

~~

fl dNRVimavon ..,

AtsFébr\!ar.lons één van zljntraditionéte
zomérsédagengeeft, gaan wllonwlJ!.ekeurl.p
at aan vacantie denken. Het lijkt erg vroeg
om nu at vacantieplannénte smeden.. maar
1nw~rketfjkhéid~sh~t dat h~!7maaJ niet.
Yee\hotels;pens'ons..zome:hu'sJes~n kam-
pee:gelegenh~den~ziJn al maanden t~vo:en
besproken..~)sU dusveel.langer wacht
.loopt U dékans Uw neusJe stoten. dat wit
zeggén ln dit geval; geen be~oorlljk ond~r-
dak te vInden voor Uw vacan;le. Het gevolg
IS.. çat U Jljdens Uw kostPar~:v:acant!~dag~nl

'thuisblijft rondhangen en deze jammerlijk I
verknoeit.
De kern.. in samenwerking met de afdelIng J
sociale zaken; wil U eén handje helpen om

Idi(te voorkomen. Daartoe o!ganiserén zif
00 Woensdag 1 Maart aanstaande een

Ia~ond:waarln de Nederlandsche Reisvereni-
ging .Iets zal vertellen over haar werk. Er
wordt.. een mooie kleurenfilm over Neder- I
land v~rtoond- pas vervaardigd! - en als I
er tijd Over .Is enkele kleine reisfilms over I
andere landen. Er zal ook gelegenheid zijn I
inlichtingen te vragen. !
Profiteren wir van deze gelegenhérd;
komt niet spoedig terug.
Dusall.ennaar de N.R. V.-avond oP"'Voens-
dag 1 Maart 1950 in , Aanvang; 20.00 uur precies. Int!oductie

gestaan.
Kaarten verkrijgbaar op Maandag 27 Febr,
1950;
in de grote cantine; 1 e pauze bij hr Pen-
nings, 2e pauze bij hr J. v. d. Ree;
in de kleine cantine; 1e pauze bij mej.
der, 2e pauze bij hr v. Delft.
Indien kaarten over: op Djnsdag 28 Februari I
in wachtkamer I begane grond op I
spreekuur van afdeling verkoop.

Op 1 Maart aanstaande valt er in de kreukbare rechtschapenheid, die zijn 4
gereedschapmakerif een }ubi!eum te inz.i,ch,ten lnzak~ degereedschapm~-'o4
vieren en we! dat van de hee~H'..J' kerlj.vas~!egde In een ,boek v"anzl~n ~
Otterlo~ die.opdie dag 12V2 Jaar In H~~~get!t~ld: ~e g.ere,e°schapmaker,f. ~
onze dlenstlS.. Hit IS een mán, dIe In de loop d~r ~

. 12ViJaarmogen in vele andere b~- jarenqewezen Heeft zicHzelf niet te ~
... drijven niet serieus gevierd worden.. 'spàren; Hij vergt van zijn mensen ,Jè:t

~ biJ ons -dle..als bedrijf de 25 nog eve"nv:ee!a:ls van. zichzelf. '.f:t-
ROKEN in de cantine -tT n.letHalen- IS het een goede ge- .vD~ls i.n 12V~ jaarzeerster.kge-!t

. . . -tT woonteop zulke dagen onze mede- gro~.'d,De gereedschapmakerij ~an ~
Het Is b1j VDH nIet altijd zo geweest, -- -tT werk,ers van oudsHer eens voor Het weleer, waarde heer Otterlo enige .f:t-
er in de pauze In de cantines gerookt mocht 4 voetlIcHt .te Halen. tijd de f~iding Heeft geHad, is nu uit- ~
worden. -tT De,jubl,laris van vandàag zal dat z.icH,gegroefd tot 'een afdeling.. die een ~
p~s met ingang van 11 Februarf 1946, werd 4 wel node latenwelg~,!allen;hi! Is ware gereedscHapfabrlek.is, '<+
dIt op verzoek van de kern door de directie -tT hoofd van de contrOle op de gereed- Deze groei, zowel In de breedte als'
toegestaan, -tT schapma~erij, zit als zodanlg.rn een .in de d1epte, Îs mede te danken ge- .
De voorwaarden, die toen gesteld werden -tT aparte ruimte en onderwe.rptd3arHet weest aan het werk van de Heer'
en die thans nog gelden, zijn: 4 verrichte werk àan zijn cqntrOl.e. '0 Otterlà, "-

1. D,,; brand mag pas In sigaret, ,sigaar of -tT AII.e geree~schappen, d1ein onsb~: W.ijh~bben.rede!10mfJeme.rkente- ~
p.ijp worden gestoken een kwartier na het -tT d:lj.f gebruikt.. worde." passer~n bi! Jij'1<.te zijn voor het goede werk In ~
begin van de middagpauze, dat is dus '4 he~ de :evue, d~ Invloe~ die h}! onzed.ienst ve..rr\chtende wens uit ~
thans nà 12.15 uur of 13.03 uur. 4 daa.r~oor op de productie uitoefent IS te spreken, dat de komende .Jar~n ~

2 As en
peukj.es behoren netjes te worden -tT " DonmhlskenbOaar, I . d f ti Hem de vervulling van de Idealen .t

. .n e eer tter 0 zou eze unc e
b d h' ' h d. gedeponeerd In de asbakken. In geen "'T '..

k II Ih " I t rengen moge, le Ij ZIC van ou s- .lLd f d d ' -tT nIer unnen vervu en a s IJ . .n e Heresteld heeft, geval dus o~ de gron 0 op e bor jes -tT Iemand was met een goed, crltlsch g ~

of ~n de koPjes, -tT oordeel.. gedegen vakkennis en on- H~er Otterlo onze gelukwensen I \~
3, Buiten de cantine mag. niet worden ge- ~~~~~~~~-:f.'~~~~~~~-t-~~~-t-~~~~-:f.'~~~~~~~'~'f:~-t~-t-

rookt. Men mag dus met met een bran- ,
~~n~:n~igaret naar bu!ten of de cantine rv ACA TU ~ E. . . ,. '., "\

I~~~;~e:r~e Josephin~, do~hter van A Vos,
W '

II g .j d I t h t Id t in onze afdellnq ~arde.rll kunnen ~IJ
I afdeling montage, op 17-2-1950,I en WI u~ n ~ e gevaar open a plaatsen een leerling-harder. LeeftIjd

deze toestemming Ingetr<;,kken wordt, dan Is 25-35 jaar. INTREDINGEN
het zaak dat elke V.DH er deze Ge

gadigden kunnen zich vóór Don- MJ I G I 20-2-1950cl I ht At, 0, a vano, op ,en n "" nA m derdag 2 Maart a.s. schriftelijk mel- I
1 A. Muller idem.

den bit de.Heer Van der Kade, afd, '.J. Blok, Plaatbewerking .lde~,
EXCURSIE personeelsdienst. . " Pronk, idem.

r... .JS ' D I IjJdW.II R ~~ [ , . .. Imoen, raa ~r, em.naar m.s." I em uys KERN - MAANWEG D.Vergunst, idem.
Van de Rotterdamse Lloyd ontvingen wij be, De kern houdt spreekuur OP Maandag 27 J; Rutgrink, idem,
richt, dat de excursie naar de "Willem Ruys" Februari aanstaande in wachtkamer I be- .J. F, de Volgt, îdem..
die op 27 Augustus 1949 niet door kon gaan gane grond. : 1-1, Hartmann, Idem,
thans plaats ~an vinden op Zaterdag 4 Maart. Aanwezig zijn: van Eenennaam, idem.
a.s. : .. 1epauze: hrv.d. P.ias en mej. Mostert. W. Mersert; Steekpr6efcontrOre, .idemc

Nadere mededelingen op het mededelfngenJ 2ec pàuze: ~el. v.Rietsèhotenen hr Heij- A., J, A, Venneman, Gereedschápmakerij
bord bij de uitgang. ; i. ; mans," - (retour mil. dienst) Idem. '

~


