
Een bez~ek aan de .Jaarbeurs te
Utrecht, In de eerste Jaren van de
oorlog een opwindend genoegen
vanwege de uitgestalde rijkdom aan
nog slechts in onze herinnering be-
staande artikelen, is gaandeweg ge"
worden tot een 'routinebezoek, nog
slechts tot doel hebbende zich te
oriënteren op de producties van de
concurrentie, eens kennis te nemen
van de stand der techniek en zich
een beeld te vormen van de gang
van zaken in het algemeen.
,Met deze drie doeleinden voor ogen
hebben wij een vluchtig bezoek aan
de .gebouwen op het Vreeburg en
aan de Croeselaan gebracht.
Wat hetVreeburg betreft, dus het aloude
centrum van de Nederlandse Jaarbeurs: dit
complex is door de uitbreidingen en ver-
bouwingen, die daar zijn aangebracht op
een aanzienlijk hoger peil gekomen. Er is
getracht de Neder1andse Jaarbeurs, die vóór
de oorlog onder invloed van de geweldige
omvang van de Leipziger Messe, een pure
Nederlandse aangelegenheid was, op inter-
nationaal niveau te brengen. Dit heeft on-
ver:mijdelijk een t.veeslachtigheidin de op-
z~t tot gevolg gehad. Beziet men de ex-
portruimten, waar textiel~ en Iederindustrie
als groep optreden en die als zodanig een
keurige indruk maken, naast de kamertjes op
de hogere verd.ïepingen waar de kleinere
ondernemingen onderg~bracht zijn, dan
krijgt men de indruk dat slechts de eerstge-
noemde in~endingen op internationaal peil
staan en dat de laatste zuiver nationaal zijn
georiënteerd, I
Er,komtop,de Jaarbe,urs dienteng,e:olge pu-

l!
bliek van diverse pluimage: de buitenlandse c
\nkoper.. die zich uiteraard het meèste ge-
trok~en ~,oelttot de grote, pr?ducenten res- I
pectlevelljk verkooporganisaties; daarnaast:
de binnenlandse koper die zowel een win- I
kelier uit Sierhuisteweer als inkoper van een I

fabriek o/. handelshuis kan zijn en ten slotte
de kijker, de oprechte kijker.. die niets wil
o/. k~nkopen en die zich alleen maar wir
verlustigen in de aanblik van deze rijke
staalkaart en die met evenveel interesse een.. -demonstratie van eet) graafschop gadeslaat c "
I_" d' h ' " ",c

as een.clnzen Ing vanc arr:nante beh~,s,be,- "50&, 507 en 50B, die naaSt de gebruikèlijke p[aátse
..vond~:t, ,zoals het "ou,de vIssermannetje Uit s!ofzuigers.. ventilatoren en. zei.lwrijvers op ~/att

~rk, ~'e, l,n,Pdlaatselljke d~acht, ?ompl~et ~et een bekende aantrekkelijke wijze waren ge-hu1pfr
rlnge~jes It) e oren, d.ie rozige dingetjes exposeerd, 'n-
stot)d Je bewonderen,' ,ea..He,\Publ}ek stuwt door gangen en t!appen., Tegenover S~OK,!IS IS als vanouds ?e grote cl
huizen. als eeng,rote stroom, rokend, boter- concurrent U!t Elnd~ov~n. ~p radiogebied,
hammen uit het vuistje etende en onver- was ~r verder onzes Inziens, niets s?hokkends Aller«
moeid in zijn ~ela~gstelling voor al wat er te Zien, Een grote stofz.ulgerfa~rle~ (EFA) steld
a.~n schoon, lelijks, Interessants en onb~lang- ontbrak op he,t appèl, Dit ,~edrljf verkeert, door
rljks geboden wordt. zoals bekend,cln grote moeilijkheden,

n,-, .~,
Wat dat interessante betreft: STOKVIS had Waldorp toonde een ,nieuwe model slede- bere!,
zijn stand bij de ingang naàr de wand ver- stofzuiger.. Wij konden. ons niet onttrekken tal is
RJa~tste,nnamdaar,een voortreffelijkeposi- ,aan de indruk, dat w!r met onze mode!lepeen.i
tI7.In.dl~ aan de binnenkomende bezoeker SZ 30 en 16 een standaard voor kwaliteit vice-'
onmidd~.ll.ijk opvier, Als voornaamste nieuwe ges~h~~en hebben, diè door ve)en waar- omge
ERRES-producten, die daar geëxposeerd wer- schijnlijk ~or~t nagestreefd; de op onze mo- Haag
den, npemen wij de gehele serie KY 505. dellen gelnsplreerde typen kon men op vele BD-tal

wi;l~

Çllché Nieuwe çourent
:holJwnemen.
met-hulpmotor of de losse

16toren betreft: hier was wel het een
Icler te zien.

.

Rijwielen met hulpmotor/

~erst dan het RijwielSolex, tentoonge-
op een grote stand en geruggesteund
een enorme kaart van Nederland, to-

.de reeds bestaande en de in voor-
ding ziinde service-stations. Dit aan-

nu z6groot, dat men werkelijk van
ankernet kan gaan spreken. Voor ser-
lertening kan men in Amsterdam en

; ..:vlng terecht bij. 6 adressen, In Den
bii 4, Rotterdam 3 en verder bii een

I erkende service-stations, liggende tus-

cnrlA
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weg te wêrken. bljvoorbeèld 1IJ 'een kamer
met harde, dus galmende wanden of bij het
..,-, ~--- --_c..,. " ,-"",c;,..,.,. IUI~""I ",,)naar een met veel StOrIng aoorKO-

concurrerende mende zender.., ~~ kast )s wat een ERRES-, .. kast behoort te ZIJn: royaal van formaat (56
vervolg van pagina 1 ""', x 23 x,37 cm),keur!g afgewerkt, doc~ z,on-

sen Dokkum en Maastr1ch.tiBreskens enEn- welke motor zIch, evenals de vroegere Saxo- der8mge overdaad of smakeloze versiering,
schedé, n:,tte, in het achterwie~ bev.indt. . Een ~rotehouten kast is, zoals",bekend, bo-
Wij hebben altijd de stelling geponeerd, dat HIJ heeft een verende vork en een specIaalvendIen ten zeerste bevorderlijk voor een
6nberispe\ijkservicebetoon onmisbaar is, De frame, Vermogen 0,6 pk, Snelheid 35 km goedegelu.idskwaliteit, Door zi!n ru,~tige lij-
tijd zal'Jeren of wit geliJk hebben, per uur", rlen,past zelfs deze grot7 kast In vrijwel elk
Er waren, uiteraard, concurrenten, Oude en Ten slotte de Poulaln, dat !S een losse hulp- rnterreur,zonder daarblronnqdlg op te va!-
nieuwe, Naast de Mosqulto's van Waldorp motor à la Solex; Echter bevindt de ben- jen, "-'.

en deVi~toria, dieh~ geleverd wordt, .in- ii~etank zich boven de motor aan het stuur... Aan goede leesbaarheid van de schaal Is
gebouwd In een speciaal frame met teles- HIJ wordt ook geleverd, gemonteerd In een weer zeer veel zorg besteed: niet alleen
c~opvorkw~ren er de Mobylette van Kap- spec.iaal, verzwaard f~a~e, . fd?Of ~en achtergrond,;d!e h~ta.f.le,zen van
teln, de Berini en de Cyclemaster, de belde Twee dingen vallen op, ten eerste het on i destatlonsnamen ook bij helder daglicht heel
laatste Inde handel gebracht door Hart, Nib- miskenba~e stre~en naaf verzwaarde frames I go~d mogelijk maakt, maar ook door de sta-
brig en Greeve, al of ~iet me4ieen...verend~ voórvork; ten tions te nummeren overeenkomstig de nieu-
Verder de Franse'iile Poulaln"los, of ge: tweede de vrijwel algemene voorkeur voor w-eîndeling,
monteerd In een speciaal' frame, Het EFA- rolaandrijving op de band, B" lktt I ' tt ;'

II' t ' d. V I ' lh d S I b 'd d 're oes e,IS een salons Js gevoeg,Speedwheel ontbrak ditmaal, erme den WIj.. s ec ts at 0 ex el e I eeên d' h t kll ;kkt d "

t d' le e 00 moge J maa e nle op e
Wat nu 9!e concurrende me!ken ~etreft: het het ~erste .t~epa,~te, "schaal voorkomende miden-en lan e olf-
Is hier niet de pla~tsom er 'een oordeel Het aanwezig zIJn op de Jaarbeurs IS ulter- tt ' à! " ' t t 'd tf ' g g

d h d salons a mlnu e e I en IC eren,
over te vellen. aar s)ec ts een symptoom van e con:- .,..,. ,

De Mosquito achten wij bekend genoeg, De current.iestrijd, die zich aankondigt. Er zijn I Het go~fbere!kidat ingeschakeld IS wo~dt
Victoria (Duits) Is een motor van 38 cc, die in Nederland nOg meer rijwiel motoren aan- a~tomatlschaan~eduid dooreen ve~l!chte ln-
bij 5150 toeren 1 pk levert, Hij wordt ge- gekondrgd of in voorbereiding, Er kunnen d!cator.. welke zich a~n de rechterzIJde van
plaatst naast het achterw!el en .drijftd!t aan uit Frankrijk,Dultsland, Oostenrijk, It~,I!ê en '~t schaal~ch~rm bevindt, ,
met eer) ketting, Hij heeft 2 versnellingen, Engeland nog veel meer merken gelmpor- uiteraard IS dit toestel voQrz!en van het ma-,"
De Moby!ette (öntwerp Motobècane) wordt teerdworden, doch van àl deze zal slechts I gische oog, de EM 4. Door dit hu.lpmiddel te".
geleverd door de motorenfabriek Kaptein datgene slagen wat de klant op de duur de I ~ebruiken voorkomt men dat men naast de
te Arnhem, beste diensten bewijst, De tijd zal het Ieren, 1ulsteafstemmlng staat en dat het geluid
Het Is een compleet rijwief-met-hulpmotor, Wat de t!jd ook leerde was de onm!sken- daardoor onnatuurlijk klinkt,
De motor bevindt zich aan de onderzijde bare comeback van West-Duitsla~d, Dat land Het toestel.is geschikt voor 6 netspanningen,
voor de trapas, Vermogen ~,6 pk. :-vas v~rtegenwo?rdigd ,met een Imposante Dit is een attractie voor degenen.. die van
De Mobylette heeft 2 kettingen en een V- Inze~dlng werk,~ulgmac,h Ines e~ d~monstreer~

I plan zijn veelvuldig te verhuizen, Door hetsnaar. , ., de hlermede,zlJn onmisbaarheid In de Euro spannlngscarousselom te zetten wordt het
De ~erlnl wordt vervaardigd door Plu~le.r' pese economie, Gedemonstreerd werd even- toestel voor de netspanning ter plaatse ge-

H~t lS een losse hulpmotor, die veel geliJke- eens door enkele landen van achter het hOkt .. aktdS I C b " dl ' h' d "' I I sc I gema ,nis met e 0 ex vertoont, ar urateur en Ijzeren gor Jn; Ier wer een commercie e.. '
ontsteking z.ijn Engels, Vermogen 0,5 pk, opzet misb!u!kt .voorpoliti~ke doelstellingen, De ;gr~~ofoon wordt Ingeschak~ld d,oor
De Çyclemaster Is een gemotoriseerde flets, Doch daarover 'nu niet, .. draaien aan de meest r.echtse knop, de plck-" ., .~-, Jp kan aangesloten blijven ook als het 10e-

, -"'. -:"stel " weer' voor radioontvangst wordt ge-
Het ,!wee,de toestel.'\',;;cf E R R E S KV 5 0 8 ,bruikt: Men behoeft dus geen stekkers uit ~e
van de nieuwe KY -",c\" "trekken of met snoeren te scharrelen, Uiter-
Sbe~)ek,dat din onz~:a- "het tweede van de nieuwe reeks "aardjsereengramofoon-aansluiting en een
,~Ie. se ert ~n ge "' aans)uiting voor een extra luid~preker, Van

tiJd In product e I~, " dit laatste wordt In de practijk waarschijnlijk
Is de- KY 508, , minder gebruik gemaakt dan wel mogelijk
Evenals bij de KY"' " 1s..' In aekamer van log~, de zieke hulsge-
505, die wij vorige" ""noo(àf grote zus is zo'n extra luidspreker
week uitvoerig be-" drkwijlseen gewaardeerd'attr.ibuut,
handeld,en, loopt de "Bijzond~re attentie voor de 21 "cm VDH-
~~oducue al geruime l.u1dspreker. Door zijn grote c9nus:-dlameter
uJd.: Nu het toestel "en gevqeligheld i~ een voortreffelijke ge-
geexposeerd staat.. luidskwaliteit gewaarborgd,
op de Jaarbeurs en " , "

men het ook in de Het toestel heeft IJzerkernspcelen en alle
winkeletalages ziet bedieningsorganen aan de voorzijde ge-
verschijnen, kan alle groepeerd,"

terughoudendheid Dit is zo een beschouwing over de techni-
verdwijnen en kun- sche details en de lezer, die het niet inte-
nen wij meer over resseert, vergeven wij gaarne omdat dit soort
dit prachtige appa- lectuur in het al.gemeen niet tot ieders ver-
raat ve~tellen, Want beelding spreekt.
prachtig is de ~Y ., . , c. '" c Wat wèl tot de verbeelding spre~kt: het
508 z?nde: e(llge twIjfel,; met all:en na aeln~oe!!ng van de gew~Jz!gde golfleng- fraaie, uiterlijk en het, magn}!ieke .geluld. Een
doqr u.'terIIJk, doch ~ok door prestaties, ten~erde!lng per 15 Ma~rt Jongstle?enceerl radiotoestel, dat mogen WIJ nooit vergeten,
Wat de te7hnische, bijzonderheden betreft: geb.'ed, dat de meer belulst~rde stauqns her- is niet In de eerste p)aats een middel om
de KY 508 IS voorzien van 5+ 1 lampen, na-" bergt en ten slotte de )ange golf, 950-2,000 alles te kunnen horen wat In de aether is
melijk.'de ECH21, EAF 42,EAF42'"EL,41,m, Ook ,hierisc~ntinu, dus doorlopende onverschill!g of dit komt uit Melbourne of
EM 4 (afstemoog), benevens de gellJkrlcht- toonrege)lng op rad!o en gramofoon, Wladiwostok, wèl is het de sl.eutel tot het
lamp AZ t, "Een radiouitzending opgramofoonplaatweer- wonderland van muziek en kunst, van nieuws
Het heeft 4 golfbereiken: 15:-,"55 m, op wel- gave kan door draaien aan deze knop z6 en voorlichting dat de radio Is. Doch vooral
ke ,band men de gebruikelijke korte golf- genuanceerd worden, dat het geluid in de van muziek. De statistieken Ieren, dat men
stauons kan beluisteren; de 50-185 m, ook voor het oor aangenaamste compositie door- het meest naar de muziek luistert' een radio-
wel~enaamd "visSer!jba,n~", een golfbere!k komt:" Bekend is,. dat de meeste lu.isteraars toestel moet er dus in de aller:erste plaats

da\~letall.eenat~r.acuefls'.voord~gen:n, dl: dejf?ut,..begaan ..;hethoog ,te veel w~g te op bereken~ zijn de m~ziekweergav~. zok~~mssenof familieleden In de ,~lss~rIJ heb d!~a!e~ ,zoa~sdatheet, Hjerme~~ bedoelt goed m~~el,~k te doen ZIJn, Welnu, biJ de
b~n"maarookvoor alle "ge~one luisteraars, de!adlotech~jcus,datmen dene1glng heeft KY 508 IS dit ten :volle het geval. Om voor
die met veel genoegen luisteren naar een de (schelle) hoge tonen .te laten vervallen, dit toestel enthousiast te worden moet men
gesprek van Schip~er Ja~p Rog van de Ym. en dat hierdoor ,het ge!uid onnatuurlijk.don- het gezien, doch bo~enal ,gehoord hebben,
525, Noordster, die thuIsvaart en aan zljnker wordt, " "Daarna wenst men zich mets anders meer.
reder rapporteert over de vangst, H k h' " "
Vervolgens de middengolf van 175-580 m;et an. ec :~~ ook nodig zIJn hoge '9!)en Detaijprijs:. f.398.-,. cC
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yV!t dè'correspondentie,
Mijne heren, hiermede wou ik U eens
de pr.ij~ vragen voor een Nieuwe
schaal zo als die ingaat op Woens-
dag 14 Maär:t ik heb 131 jaar geleden
ee'n Erres Radio gekocht het iS ge-
nummerd Erres KY 465 van f2.80. Nu
wou ik daar een nieuwe schaal op
hebben daarom wou ik de Prijs eens
weten dit is het tweede Erres toestel
wat' ik gekocht heb ik neem op dat
gebied altijd Erres producten zoo dat
u mi} nu oQk zoo wi.ll.en a~twoQrden
over de nieuwe schaal,

c Excursie KRO-studio
.
Voor deze excursie is zoveel belangstelling,
dat het verstandig is het aantal deelnemerste splitsen. -

Op ,Maandagavond 15 Me\ aanstaande gaat
nu eer) .geqeelté van de Utrech~se collega's
eno.p een met de K.R.O, nader.qf te spre-
ken;avonq, d(! rest van de Utrechtse en alle
Haagse VDH'ers met de collega's van de
Kroonfabriek. Wij hopen, dat de tweede
groep ook nog .in Mei aanstaande de trip
naar Hilversum kan maken.

I

j
:I

Ideeënbus. . .

Idee no.~8 ~ Ingezonderi door J. F. van
8erkel, a/dêling inpakkerij. Betrof het sorte-
renvan defect geraakte radiolampen. Idee
zelf IS niet bruikbaar.
Aanm~edigfngspremie 2.50 gulden.
'"

!d~e.n9::2M:~, tngezonden ...,do~!. A. ..!im-
rJ;1~ç~~ns.,,!afdeIJ':1g ..~qntage," Nieuw ~oort
trimmal, Premie"!59 gulden.'. .' -. . .
.Idee ,no: 270:.:';; Ingezonden door J. A. van
Gronde!!e. à/deling draaierij: Twee inzen-
dir.gen niet beloond. zijnde ideeên die be-
horen tot de normale dagtaak.

0.Derde inzending betrof afsteken van buis, .
Premie 10. gulden.
Ideen~. 244 -ingezonden door M. Acda,
afdeling plaatbewe,king:" Betrof bewerking
SZ 16 ketel"""'(, .'.
~Premie: 20 gujd~(\ 0.,

c ...
Idee no. 273"... Ingezonden.door H.l. Os-
kam; afdeling plaatbewerking. Betrof betere
ponsbewerking van GK 07 00"

cc51dPr~m!e'è gu en. "

lNTRED1NGEN
. , . ..

Vanverschi!!ecnqe ka~te.n werd a( aan.~~
kern gevraagd of er dit jaar weer een vrlJe-
tijdtentopnstel!ing met bonte avond gehou-
den wordt.

,
'D~kern was dit niet vergeten; maar de

agenda voorde-eerste maanden van 1950
liet geen ruimte over. Bovendien is er een
hele voórberelding voor nodig.. De kern
heeft nu.besloten ln October 1950 een .vrije
tijdtentoonstelling met bonte avond te hou-
den.Wij.vestrgendaar"nu reeds de aan-
dacht op. dan hebben allen die aan de
bonte avond willen meewerken of een werk-
stuk willen maken, daar ruimschoots de tijd

. ..,voor.
De' he'~r G..C:Koopmiiri', die vorîge ker~n
zoveel heeft gedaan olnzowel de tentoQI'I-
stelling als d~ "bonte avond te doen slagen,
heeft zich ook nu weer bereid verklaard een
groot deel'van de voorbereiding op zich
"te nemen. Ten einde in October zo goed
mOgelijk' voor de dag ta komen, is het nood.:
zakelijk reeds nu een ,;plan de campagne"

.
lemaken. D:aarom verzoeken wij allen, die
op de een of andere manier aan de bonte
avond willen meew~rken, bijvoorbeeld op
net gebied van zang, muziek, toneel, enz.,
zich spoedig op te geven bij de heer Koop-
man.. afdelingcorrespondent!e. Liefst schrlf-
t:l'jk, per boodschappendienst. Ook zlj,dle
zich vroeger reeds opgegeven hebben.
VDH'ers, laat weel: eens zien, wat U kuntl
Wi]rekenen op een goeél en geva.rieerd pro-
gramma van debor)teavond en een hele-
boel inze;ndingen..voorde tentoonstelling.

it.. J. Imhoti atqeli~g starTip~r!j: op 23-3-:50
lA. M.. Stlgter. afdeling stamper!J op 23-3- 50
J. H. Timmer,afdeling draaierij op 23-3-'50
M.J. v.d. Krift, afdeling montage op 27-3-'50

Dan kbetuigingen werden ontvangen van:
R. Th. Freund - afdeling montage, aan het
com.ité z!~kentroost,voordè attentie ont-
vangen tijdens ziekte.
G.C. Schuddebeurs - aan het personeel
v~ri de Arentzstraat voor de prachtige fruit-
mand ontvangen bij zijn thUiskomst uit het
ziekenhuIs...

ONGETARI FEERDWERK
dwat te oen,

,
Jet blijkt n.iet iedereen bekend te ~ijn,wcl.ke

legel'in~wordtgevolgd blld~afrekéni n9yan
nngetarlfeerd werk.

Ueze zaak Is In de directfe.kernvergadering
van 11 October )949 geregeld; de volledige
tekslvan deze regeling!ater) wiJ h!~ronder
volgen: .
1. indien geen ~nalyseblad of geen tarief

voor een bewerking aanwezig is... IJan.
moet door de baas vóór de aanvang der
bewerkihg het. tariefbureau gewaarschuwd
worden. De baas blijft v~rantwoordelljk

,:voor het tijdig aanwezig zijn van het
'tarief;".' "",CC

!.' het tariefbureau geeft dan een voorlopig
tarief, eventueel met hersteldlagram;

~. verzuimt de baas om te waarschuwen
vóór de aanvang van het werk en wordt
er dan zonder tarief gewerkt, dan wordl
de bewerking afgerekend met een mini.
mum tgeslag v~n 15 %. Hetzelfde geldt
wánneer de arbeids-anal'yst niet tijdig
verschijnt; - ""'" ""ic

4. los hiervan staat de regeling betreffende
indirect werk. Wordt per week door een

., man meer dan 30 perioden indirect werk

geleverd {op blauwe werkbon) dan wordt
over dit volle bedrag een toeslag van
15 % betaald. " ,

Is dit aantal minder dan 30 perioden per
week dan' wordt .hierover geen toeslag
betaald.

I(M. BOERSMA -, werkv90rbereiding.
"':. d "-.wer . . .. ,

door een echtgenote geklaagd, d~t. de~e ru-
briek altijd maar weer melding maakt van
verhuizingen en ve:rbouwingen.
Wel, zo is he~ bij YDH altijd geweest en
zo zaJhet alt!jdwel blijven, Het groeit al dat
leef ti , . , .
ve~p~.I~ in d~draaierij. D~ eer~~e rij staat nu

)ng<:lid.
iVoor deze afdeling ontvangen een tweetal
i5-spillige boorbanken. .De vloerbelasting zal
:;Ia~gzame!hand wel de!ode streep gaan be-

~r~!~~n.. ~o vo! .staatret ~rnu. .
rdoor, de' afdellng,.Beplantlngen van de ge-
:meente 's-Gravenhage naarstiglijk gewèrkt
aan de beplanting naast de Regulusweg en

iMaanw~g.~Strak~ liQ~ onzefabr!~k verdoken
l inJ:jet pr!lle g!oen ~n kunnen onze mensen
izlch tijdens de lunchpauze gaan vermijen in

ihet~tru~e~), .' 'c," ..

~e ~aanwe~ ~:;andert qok ~~n ~anzlen:
j. zij werd aanzienlijk verbreed en bestraat met

kinderhoofdjes,de offlciëlenaa~ voor deze
kelen onbekend zijnde.Ze zij,n, naar 9nze
correspondent meldde; .afkonisUg uit de
Goeverneurlaan, dewelke tot 's correspon~
dents génoegen geasph'á1teerd'wordt. Tot
zijn genoegen tn verband met'i1J.n hoop op
~n Solex,. c"

Ideeënbus
Hr Godschalkvan afdelin§ montage zag,
dat men bij".de ankerrekjes veet last had
van verschuiven, kantelen en beschadiging.
Hij st~'devoor hierv7rbeterlng in te bren-

, gen door het aanorengehvanlatjes op de
i rekken.
Er is een proef genomen, welke z6 goed
v61dget, _dat de inzender een premie van
15 gulden kon worden .t6eg~ken9'
Ook Uw!d~~.telt mëerc"~;,:::;~:;t".

VROUWE
en de Solex "",

,
Vrouwe Justitia, die de ene- week wel een
aogje'look en de andere week niet, weet
nu waar zij aan toe is, dank zij de Minister
van Justitie. , ". "cC,!,
Deze heeft namelijk ~an het 0.1'1: (Open-.-
baar ;Min.isterle) ~oenweten, dat er in ver-
band ,met het binnenkorti_n werking treden-
de wegenverkeersreglement geen bezwaar
behoeft te bestaan tegen een soepele be-
handeling van bestuurders v~n rijwielen met
hulpmotor.
Dit geldt vOor gebruikers van een met name
genoemd aantal merken (niet allel), wan-
neer zij niet In het bezit zijn van een rij-
en "nummerbewijs.. gebruik maken van rij-
wielpaden of wanneer hun vervoermiddel
nïeflsvoorzien van spiegel en hoorn..' .
Wè),~oet m.end,~ wegenbelasting hebben
betaald en ten bewijZe hiervan de kaart
kunnen tonen.
E~n enànder in afwàcnUng ~an het nieuwe
wegenverkeersregl~ment.. dat deze materiezarregelen. ; , , "-

lri het kort betekent dat aus:
';';;' dat mèn voor dè Solex gèen rijbewijs

meer nodig héeft //

..,-'"' dat men evëriniin spiegél,'iiummerplaten
en'toeterno'dlg heeft' .

.:.; dat men op' de rljwielpadën mag rijden
~ dat m~n wèl wegenbelasting moet beta-

'I . .'en. ~ .
Hee) in het ko~; .,~. .- dat d~ Sól.e~ b~vrijd.ls van bijna alle

wettelijk~ ~àlla5t. -",
Een z\Jcht van verlichting, doch ook een ge-
voel y~n... dankbaarheid jegens A.N.W.B.,
dagb)aà~R,; volksy,ertegenwoordiging, min is-
ter$ en. departe(nenten voor het begrip, dat
hier. getoqnd werd voor een juiste houding
t~gen9Y~r, het nieuwe, vervoersmiddel.
Er .1S ruim baan ge(na~kt voorde Solexl

, ': "c :., ',:
Geboren: ~ ,. '. .. "
Apolonia, dochter van N, G.Bon, afd. Mon-,
taae.,-éoD-12.3.1950.. "",
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Burgerlijke Stand
Anthonius Jozef Maria, zoon vanJ A. M.
v. d. Zijden, Wikkelafdeling, op 233.1950.

INTREDINGEN
A. C, T etler\.o, Verbouwing, 23.31950
C. M. A. To'!1mers, Verbcuwing, 23.3.1950.

** '.., Mej A J. Ouwerkerk, Inkoop, :.. 7.3.1950:
&. ~ill G. lv.. d Burgt, Plaatbewerking, 2! 3..1950.
",,~,;~'$~. ')~~. L, J. Felkes de Groot, Plaatbewerkong (terug

Vandaag en dat is geen Aprilmop, zijn de
ee!ste 6 Sorexen aan het eigen personeel
uitgereikL.De zesde man (niet de derde),

~ I die vorige week niet genoemd werd, was
... W. F.. Guttèrswijk van'afdeling nabewerkins.

Zaterdag 8 Aprir 'zijn onderstaande perso-
nen aan de beurt:
J. de Ruyter, afdeling draaierij.
P. C. Roelantse jr., afdeling draaierij.
C. Kuiper. afdeling gereedschapmakerij.
C. A. J. M. Pijtak. afd. gereedschapmakerij.
A. M. Brinkhof, afdeling codering
en bij de Kroon:
Hr Pronk, afdeling Solexmontage." c,

ZELF BORDEN HALEN
in kleine cantine,

Nu het bezoek aan de kleine cantine ten
:~e~q,\~~ j~~,.r~'.t",,~,?oie lentewe~rziender-:
"'qgery'"afl)e1emt en 'er weer geklaagd wordtc

over,een overbezetting aan borden en ón-
derbezetting aan gebruikers. is op verzoek
van het cantinepersonee!, voor de kleine
cantine' een nieuwe regeling getroffen.
Er worden geen borden meer klaar gezet
op de tafels: ieder kan bij binnenkomst aan
de toog bó'rd, 'mes en vork halen, tegelijk
met zijn kopjè thee. Zodoende worden niet
'meer borden in gebruik genomen dan. no-
dig is. Dank bij voorbaat aan allen voor de
prettige medewerking.

Excursie radiohandelaren
Na twee weken onderbreking in verband
met de voorjaarsbeurs.. woráen de excursies
van radiohandelaren naat'ons bedrijf Maan-
dag aanstaande weer hervat. Er komt dan
weer een groep van 125 personen.

Rente budgetzegels
Houders van budgetboekjes worden verzocht

. huI) boekjes in te leveren op 3 of 4 April
::~Qc~la~aqe""ter bij.$~hr!jving van de ren!e

over het afgelopen kwartaal, .c

Maandloner~ bij de administrateur (hr Oost-
hoek), yur- en weekloners bij hun tijdschrij-
ver.

In de fabriek Maanweg is zoekgeraakt:c'cc
, EEN REKENLINIAAL.
I Gaarne terug te bezorgen bij ir Boersma,

afdeling werkvoorbereiding.
, Kernspreekuur Maanweg

De kern houdt spreekuur op Maandag 3
April aanstaande, in wachtkamer 1, begane
grond.
Aanwezig zijn:

r 1e pauze - hr v. d. Plas en mej. Mulder.
2e pauze - hr Camphuysen en hr Heijmans.

I

11

wil

Er is in de loop 'ian de week zoveel
belangstelling aan de dag gelegd voor
de experimentele televi~ie-relayering
van hedenmiddag en er zijn zoveel
toegangsbewijzen uitgereikt, dat de
schrik ons een beetje om het hart ge-
slagen is bij de gedachte nu te moe-
ten publiceren, dat deze uitzendingniet doorgaat. ..,

Reden: de datum - 1 April - de
dag dat men de gek stuurt waarheen
men wil. Lezer, vergeef het ons; een
goede krant of een goed dagblad is
het aan zijn reputatie verplicht op die
dag met een wild verhaal te komen,
dat de pretentie moet hebben te zwe- ..

men naar waarheid, doch dat voor
de aandachtige lezer voldoende vin-
gerwijzingen moet bevatten om hem
te behoeden voor fatafe vergissingen.
Die aanwijzingen waren er te over:
ten eerste de gezworlen stijl van de
inleiding, die degenen die de be-
scheidenheid des Iedacteur~ kennen,è

c
toch wel opmerkzaam moel hebben

gemaakt. Zo vol zitten wij niet met
verdrongen complexen, dat wij deze
overcompenserel) in onze geschriften.
Ten tweede verzonnen namen, die,
wij gev~n het toe, enige bestudering
behoeven, doch die toch ook wel ver-
helderend 'zijn voor het bedrog. "Alr-
jape'" wil zeggen "luchtmop" en "nl-
g~rfilm" "zwarte film", dus een film
die overbelicht is, dus mislukt Is. De
"nihilscope" camera's zurlen niet veel
beeld produceren, want nihil is niets
~n scope is zien en ten slotte waren
alle foto's er met de haren bijgesleept.
De beam-antenne was die van de
televisie-zender te T uriin. de aandach-

-",-,.. "C"'""'"'"'"C"' i
tige lezers van dif!)raawè1i!ek~d;~~,!,:,
Ten slotte is niet nage.iatende datum
aan U op te dringen, Iet op de juiste
datum staat notabene nog in de laat-
ste regel. Wie het dan nog niet door-
heef( wel die ga vanmiddag maar
kijken als de Sikorsky helicoptère bo-
ven de fabriek Maanweg "hovert"
(dat, tussen haakjes, is de specifieke
uitdrukking voor dit op de plaats rust
vliegen en geen redactioneel ver,.
zinsel).
Intussen heeft U in de kranten kunnen
tezen d~t de beslissil}gswedstrljd tus-
sen Arsènaten Chelsea geëindigd Is

meteen t-Ooverwi'nning van de
Arsenallers!ook~~1 gunnèrs of reds
genaamd en aangezien Liverpool met
2-0 van Everton wdn (de Toffees)
gaat".'22 April in Wembley het stuk
Arsenal-Liverpool. Dezê wedstrijd zal
wel periV worden uitgezonden, doch
nîetworden gerelayeerd. De speciale
TY~~n~~~i~ ~ièdeze week op d~
P'lroneît: worden ge:plaatst hebb~n er

,dus niets "mee tè maken.
Wèl moet ons nog één ding van het
hart; het gehele verhaal was welis-
waar verzonnen en al zeggen wij het
zetf, niet slecht verzonnen. Maar het
berustte, net als de boeken van Jules
Verne; op een technische mogelijk-
heid, althans waarschijnlijkheid.
Het zou zeer goed mogelijk zijn bij
de huidige stand van de TV-techniek
een soortgelijke relayering te arran-
geren en wellicht zullen wij het nog
eerder beleven dan wij nu voor mo-
gelijk houder).
Maar dan niet OP 1 April.


