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Hê' b "" 'oê,C. ' f " ,
:et)iWP"7n,ya,! eenJ(lternatron~a cC?~gre~,

laat

:vgel.~nh~êmoe.lJI.J.k~et ,IS om meteen1n~er-

naûó(laa.rgezel$chapbeslîssïngeQ te nemen;A 'oê d ê k 'ê .'Is Wîj în., e ,rantlezen..dat er eerraantalê
geVi:Jchtige personenoppolitïek gebïedyoorê f ' b '

je7n:cO(lerenU~ ,î!eengeW7est zîjn enc wi!

ie

ma~en walhe~!es!-!1taat,v~~d~ besp!~kîn-

,g~n~a.si dan'.c.rs,d~conc!us!.e_vaak,.dat, hel,ê

~~~!n:.etye~lê ge,weest,~:H7: ~n.lgecon~

cc~ete:,uiken wel,de~ezame.."!'JkgenutUgd~

êç!nerS, ê C

c8!~men zoîets - ziJ.,heln.iel oppolit!ek
'~e?!ed - ~f!lf ~eema~kt, dan.merkj~ dat

~th,eus, nret,...~o!strekt~ o,n,~!!:behoeft, te .1
ê~1in d!e dergel!Jke çonferentles zoêmoefzaamc

l'd ' I C '
ê oet ver open, êC, "
.., ê : """, ,

Er ziJ.rl allereerst de taalmoeilijkheden.. OQk"

'ê I kdd I Cê ' dl ' êa,spre erl e eenemers e voerta en Varl
, ?et
1n hun eigen taal Uit en,dus m\ndergemak-, I

,kelijk. c" c" :ê,1
'Daar komt npgbij'dat'rnensenuit verschil-

I'0 ..

Jerld~ la~d~n verschi.ller)clde:nken en dus"

' tlt 'jd ' htlfdb - d- I ' J ' h 'êmeê~ I ." eze ~ ~ oe en aszi) et-,

z~lfde...zeggerl,':' ê...: 'ê ,
,'ê..." --~--~aarlate(l:wïj het,nu ~erst over ,het con-. . ,', ' .: '

,g!es ~elfh,fbgen., ,c', ê De he~: J. H: ~nters, c~~f ~an de. afdellr)g IrlSpectl~,ln.o.nze bedrijven vooral ~ekend
cHet. f)adtót ongerwerp: Afbeidscrassificatie', door zIJn statJs~'sche actlvlte~t, ontvl.ng de eervolle uItnodigIng ons land als statistiCus t.e
Nu IsaTbeidsclassificatlecvoor ons' bedrijf vert.ege~woordlgen op hel Internationale congres over arbeidsclassifièatie, dat onlangs
ge~n Qnbekenc;l~egripi wij. passenêhè(zelf te Genevewerd gehouden,
toeencer i~rn he!'afgeropeQ seizóendoor Wij hebben' hem ge+raagd onze lezers eens uiteen te zetten wat het doel en het nut
de heer Meys ,al ftet.eeh en andér' over van zo'n congres waren. '
verteld. ".,' -:, ê:, Immers, de gangbare mening is, dat congressen bijeenkomsten zijn waar veel gegeten

ged~0~k7n ~~ gepraat wor~t, d,;>ch waar bitter.. weinig result.aten worden bereikt, '

waarm~ m~~trach:~p ob.J~ctl~~~.r~ wrJze Dat. dIt In xl,n alge~ee~~eld met opgaat. bewijst onderstaand verslag.. waarvoor wij de
,Ionen voor de versch,l!ef1debero~pen v~st heer Ent.ers erkentelijk xlJn.

teste'1fn,
;"ê Nederland kwam n.iet slecht voor ,de dag ,genorm~!!seerd systee,m,waaTi~~e res~!tat.e~

.' ê' ê . ..,' ê C ." ; , vacnanderesystemen kunnen êworden '"ver-
d..ernesamen!evrng !SJZ9 g!oot dat men;erde!conJUrlçtuuT,d.w.,z..::an ~e 'nv!~eclva:n:taald", 'Ditts'Jets..wat \"i6gingee:nènke~
nl.e~ komt;m~t het. rand is gelukt.. '"
va(l êee;n bepaald,.loO(l vooreen;bepaaldWa~)sdematevancbjectlv,terldremeleenc D c; d C.." C i'! !;r,""o'~"

1 '..k ;,... 'êt' " b '
d I . f " ,.', ,oor eze naUW~ samenwerKing lsnêons;

w~r :;: , '.:"., , :," systeJem:Ya~a! e!s; assllc~tleb~r~lkt ka~, Ji3ndz~e;veèr ervaHng~pgeda~n-;:;pêee~

De m~t.bodevan arbe!dsclassr!!ccaue analy- wo~derl7 H'e.r~eeêwordt:..bèdo~ld:ars wlJ.zeefê!-!i.tgebreidgeblèd:' ê' êC ,.,c,

seerteen bepaaldw~rk. Als Wij metb~hurp,e~r)aanta1c goed9~t.ra1ndemensen,yoIgensH; ~I" . C c ;C':'c'.'

van een ~thode varl arbeidsclasSificatiebepaaldec .methoden .ee~ bepaaldc..beroep .. ~t x~tnrjt ~~erc.om,'. ~~'. ol;Jso~~r~gè.fe:
yooreen bepaald werk e~n loonwi!renyast,".latencl~ssrf!ceren. komt Jederyan R'en darl:~eveih~f~ d1J~sU taten vanêde;.confere~.trei

st~.I~"-,dangaa~..wii.voIgensecen:pepaa.~dtot hetzelfdeloonJ ': , 'ow=~t ~Z~d:h'.,;resu.I~~n ku(l!1en,nog:ê~\

sch~~a naw~)ke eigenschappen noodzake.lIJkDe'di~CuSsi.e_~yer:qergel_vrag~n verlieP t " td ' t C PPd g ê d d va d n het ,~rso don!'Jk .. dk d ' k cl ê ' I ,... ' b ê" con ac a ge uren e eze vIer . a
g e~

Z!J~om at ,wer goe te unnen oen"soms' we, somsniel, evredjgend, t êê c" d cêdc.. Icc ,,Cc c 'cW ." f hl ' k ..; h fd ' i_, cc'. 'C c 'cussen e' eenemers Is ontstaar7C
ê;IJV~9~nQ~s a: pevee enn!s: ~elceOpmerke.l1j~ was,'d:at bepaalde.tanden,dte.c CC CC .,,':,

,man h'e~oor nodig,; :Y"elke'{1.sd~mat~ vandeminstepract.ischeervêJrlng chadd~n.. popu- H!e!to:hebb~(I d.e'cgezamen!l!kedln~rs en
~elfslandrgheld"nodrg voor .het b~roepi wat, ;"..
fS deczwaarte van de arbeid, enz: Vaak goordedan de Amerlkaanse;vertegen'- J. H. ENTERS..

:VopreJk,van ..de~eeigens~~ppen:ge~er7wij wo6!df~~roJi~,~de golven doo.rzlch ka{m,
eery,~ekere belonrngenwlJ.. kome(lzodQende jènè,r~~tigyanzijn stoel)everheffen'eneen"W. I
tote~~:..1QIaó!llopn'ê' c,.-. c,spe'ecfi'.~~ho~,?en beginnende~et:,..,We.inl .omngrul
D~rge1.!Jke,systemen zijn in,yelelanden'inc the .,States .., . ,x.-aar9pcdan Z.P n compacte Aangeboden: C

gebTu.f~!cZIj,hebben.%lchgedurende EinA6 en'ouitgebreid~y:er~ameling er:var!nge~..v9;I~-: Ze étag,e .i~ê.hetê.,Wesfer7. van 'Den ,~aag..
de oorlpg sterk ont"Vlkkeld.., ê de, 99têde,drsçussle automatlsch:be~lndlgd

I bestêJa~deu\f:c,~U.ite:~euke.n,2g.rofe sl3ap~Het congres had nu ten doe! omgezamen- was.,: .,'., " kamers, b,ergkamertJ6"..,grote wararld'a. '
lijke~~an.!woord te zoeken op vr~gen als:ê ZO!1d7rcha6~!n!s,tischte~ij.n" geloven;we, dat HuUrprijs:f 7'f5pei:,week, c
Kunne~ wli !d,e: methoden van:de:arbeïds- ons'lanq.,op :de confêrent!e,geen êslechte, ,:.,:, '

cla~sifica:,le t1og,':voor.,eenand~r.do~f ge";beuf~gema~kt,h:eeft, :.,: "ê' ~evraag.~: "::...c:;,' .,c::c"brUlke(} dan vo;or de:loonbepalrng, ,bIJ'(oor- In Nede;rlaQd: bestaa.t.eennauwecsamenwer- Soortgelljke:womng [m.Yoorburg of RifsWf}K"ê

beeld: voor, d~ ber~epskeiJze!t1a9 de l:eventueelïets, kJe!ner; Tot een huurprIlsvan'
vl!(le1k,"yaQdec~r~enschapjJên, nbdl.9 yoo[1emaken'h'ebben.Dit:heeff'.tot gevolggehadc f35.- per maand. c " : '.".,c
het w~rk, cafhankelijk ,zijrj': ~3D'.de, ;înyloed!daîe.r:\n cris .landgew~rklwordt metceeh ,r"llcht\nge!1cafdeling S-Ociafe ZakerJ. 'o"""c""'"



"Er werd " eentool1tie..rager",zod~t"deze1fdewagens. . . . . In de" twee ovens gebruikt kunl1en worden..
halfjaarlijks overzicht van weekrubriek

"
".: met,stomme verba~lng.. geconstateerd.. In het stempeJmagaz)jn Is door ene~giek wer- e~nyoorzetapparaat nog eens extra va,n

dat de kalender a! biJna 1. Juli 1950 aangeeft,ken van de ,~eren Hooft en PanhuIs tot een tridamp wordt ontda~n (de heer CarsouY} ..)S
lsnu ook zo om en nabij de helft van ons modelmagazIJn omgewerkt., weer gerust). DesJIj.pkoppen worden JUISt.
.. " I .. I k ? ", , .. deze week opgesteld, al zij.n er met de bij-
Jaarpan tQt. uitvoer ng ge omen Vele oude winkeldochters gingen er ult b h d f ., " "' khd " *. ",.. ." , e oren ea zuiging nQgmoel IJ e en op te

'. de stellingen zIJn "bek1eed, .kaartsysteem ge- I 0 dh " " d.' .... ,.fnderdaad een hoger,e pro~uctle afge- redresseerd, loket aangebracht, enz, ossen, m ,at, et tiJ Ig.reserveren va~
leverd. Onze verkoopafdel!ngenvonden gro- " ~ompJete series In gevaar k,wam"heeftafde"
ter afzet van deze "artikelen en het is na~Ookde gereedschappen van de draaler!J IIng Arent.zstraat. een stuntJegeleverd"door

..,' " hebbel1 nu hun Plaats en hun nummerl met overwe rkactie etc i k -genoeg gelukt om deze orders uit te voeren.. , ' .' ~ een wee , g~
Qpsteeds mee.r plaatsen in de wereldmaa~t '" .. mlddeld genome~, ruim 1 '/2 weekproductIe
men kennis met onze prod\lcten, naarwIJ aan de metaalwar,en-kant opr\limlng ge- af te leveren. Dit" mag weJ even verme!d
hopen tot wederzijds genoegen. Vaste klan- houden ln de chaos van kabels, snoeren en worden, "

tenbetekenenc. vast werk, gestûtteschakelkasten Daarvoor inde *
* ".. .. plaat~k,omt nu" een rno~ernekrac~t"en I!cht ~, tenslotte door de h\llsvesting, die naast

, ..,,)en behoeve"van onze admJnlstratle een Installatie. Ware het niet.. dat WIJ een aan- het onderho\ldswerk verschillendehûlpwerk"
a?n(al..dero,~dst.e kantoorrnach!,nes v~r-~~boren voork,e\lrvoor ~e.zomer hebben, t~lgen maakte, zo Juist gereedgekomen met
nle\lwd,waarblt de heer Kroon zIJn be"mld- dan wensten W!t dat. het w!nter ware om met een nie\lwe unit voor vuur vertinnen, waar-
del.\ng'verleen~e,~fgele:erdz!jn!nmiddels"9.e TL b\lizen"deze ,r\llmte feestelij.kte ver- van naar wij vertrouw~ ook de afz\liglng
een aantal "Ollvettl schrIJfmachines, Summa lichten. Een -draaibank kwam het beter is,
te[machinesen Faci\ rekenm~chines.." ~achlnepark veFsteken el)v,o.o~ d~ stamperi) *
Men lette eens op constr\lctleen finish van z!jn nu de twee handbevelllQlngen gecom-" I Id 11 ' I 7
deze zeer fraaie machines, Op deze wijze pleteerd. " ., a s ~e sa 0 vastste en we .zo wa\
voo,rtgaande is In 3 jaren dit .jns~r\lrnentar..rûm * een Y2 }aar.plan ~fgewerkt en dit h~eft
Up to date. De service ten aanzien van kost- ' ddd A t t - v?oral zIJn waarde omdat voor het overige

... " '" :. ...' In e epen anCe ren zs raat veran nlvea\l gewoonten en regelingen 0 eil
prijsgegevens IS stiJgende, terwijl de maga- dering gebracht in de opstelling sp\literij.. De bi ,. p p
., . d ' . t t ' th I t ff t t ff I ge even ZIJn,,zIJna. mln!s ra le me een "u ps I' ens aa gasmo e oven is geresideerd en "zingt nu

en!ncourante maandl!Jsten nle\lwe contrO- ' '.

lesccJ"\oudt.

':è..~e.rh\lisdmet on: productiebureau, tot lof van de inzenders
Het n!e\lwekantoor is meer knus dan ruim '0 " .. .. " "maar "een overgroot voordeel is, dat alle okdeze week weer heeft de Utrechtse ~?eeenbus ~en verhe\lgend a~ntal Inzend!n~en
tari~.f-. gereedschap- en ontwerppalaver!' opgeleverd. Verheugend omda\er vele bil. wa~en die ~o~r .een preml~ .in, aanmerkln~
geen storing meer veroorzaken, Verder is k~nden komen, verhe\lgen? ook omdat de Ideee~-commISSle!n deze activiteit het bewijs
hierconseq\lent verder gegaan met het zIet. dat zij. met haar ac~le op de goede ,weg IS, dat het streven naar verbetering in
systeem streepj.esstaten door de heer De Wit Utrecht geen holle frase .IS maa~. een be,~rlp dat door velen gedrag.e:n wordt. ,
terwijl sinds kort op verzoek van de heer Als goede Hollanders moeten WIJ. natuurliJk geen hei roepe,n v~,or WIJ o~e~ de brug zijn:
Husselson een week plan voor het montage- Er kan nog, veel meer ~edewerk'ng loskomen en wat de \deeen-commissie betreft, hoe

; magazijn wordt doorgegeven, meer hoe liever. Als WIJ allen samenwerken aan de opbouw van ons mooie bedrijf en
* door het samenvoegerö van onze ervaring en vindingrijkheid kans zien dit bedrijf st~eds

., .."Laborat.orium, remplace en inkomer1d(' beter te ~oen gaan ?raa~.en, ~an het niet anders of dit Is tot allerv~ordeel., ,
goede.ren wordèn enigszins gereorganiseerd I~,mand die aa,n de Ideeenactle meewerkt doet ,meer ,dan alleen ~iJn premie Incasseren:
en Voor de laatste groep worden alle con- hiJ. too~t begr~p voQr d; ~nmisbare samen,werklng die een bedrijf maakt tot de ~~aa~s
trOle-analysebladen gemaakt. waar ,hiJ en zijn collega s In go.ede harmonre hun bestaan vinden, Samen k\lnnen WIJ dit.

* bedriJf groot maken, elk op zijn plaats en door het vervullen van zijn eigen taak, De
. . ideeënbus is een der middelen daartoe en hij staat voor ieder open,

. . , . In de montage afdeling 1s de wlkkel- Een speciaal compliment deze week aan mevrouw T,. Korver"'"" Van Eltem van afdeling

a~t~mk~bat dec~t gaan Pkrod\lceredn de, anke;- montage, die als eerste vrouwelijke medewerker (als wij ons vergissen verbetere men ons);
aTWer an IS. ~rster t met, e nle\lwse een inzending beloond zag. ,,\
,balanceermachine waarmee dIt werk sneller c,
en gemakkelijker kan worden verricht. Idee nr. 91 Idee nr. 126
Tweestatorwlkkelmachines. waar- is van haar afkomstig en betreft het iets Ingezonden doorB,A, F, v,d. Linden, afde-
over wij (achteraf) best tevreden waren, ver- verder doorzetten van het buigen van anker- ling U 3220. Betreft: verbetering van de ven-
zorgde de heer Van Es voor ons en ten- I ,spieën, waardoor de inlegtijd wordt verkort. (ilatle op kantoor, Concl\lsie: de werklust
slotte is aan deze .b~nd.. (n ,drievo\ld. een Niet alleen leverl dit Id~~ tij~sbesparing op, zal door betere vent.ilatle kunnen worden
pedalen-montage \lnlt In werking, waarbij de maar ook wordt de veiligheid erdoor ver- verhoogd,
kinderziekten n\l ook wel achter de r\lg zijn, 100gd. Premie: f2.50,
Verder kreeg de heer Wouters een plat- Premie: f25. -.. Idee nr; 127
fo!m, zodat het aansluiten der motoren voor Idee nr. 116 Ingezonden door S, W, J, Drijver, afdeling
het proefdraaien"b,\l)ten" kan geschiedert, de Ingezonden door J.de Jager, afdeling stam- draa~erij. Betreft: voorstel ~m een, tweede
lopende band vent,latoren?roep werd geheel perij, Betreft: bescherming van tandwielen dra~lbar te maken voor ventIlatorschild, Con-
afgewerkt en voor de Inpakkers kwamen van trekkers, Het Idee is br\likbaar want de clusle: ondanks de verhoogde gereedschaps-
nieuwe . lak-sc~.eur apparaten, ,De impreg- veiligheid wordt erdoor verhoogd.' kosten is Idee acceptabel,
neerderiJ zag zIJn drie omvangrijke gasst;!tor- PremÎe: f 5. -. - P:emie: t 2.50,

droogovens vervangen door twee heel wat Idee nr. 129
"kl I I t . h I kt Idee nr 119e ne.re e ec rlsc e «=:xemp aren gemaa. , Eveneens ingezo_nden door S, W. J, Drïver
door Inventum. Afgezien van de andere Ingezonden door W. L. Clements, afdeling afdeling draal'er'IJ' Betreft , J ,
" dl h I d" d k ' t I " Btft ti t ' ,eenvereenVO\l-

..voor, e en, sc ee t ons It In e verze erlngs- ~e aa magazIJn, e re : voors e ~m ro or- di§de methode voor: het ver akken van e-
premlel kisten van EG-motoren te gebr\llken voor lakte ventilatorpoten. Concl.~ie: door d;ze

opslag vanM150 motoren. Idee wordt In- method kanhetverp kk ' I ' ,evoerd, e a en In v oei papier
g .. vervallen, "
Prem.fe: f10.-, Pm ' .. f10re le -..' ..
Idee nr. 124 Idee nr. 131
i'~gezonden doorB. de Man Lapi~oth, afde- Ingezonden doo! H, de Zwart, afdeling

l"n9"U2510.. Betreft: twee bewerkingen.. n~- draaierij. Betreft: voorstel om de buiten-
:mellJk rondelstampe~ en t~~kken te COmD!- deuren te voorzien van laken, waardoor
cner~n to\1 bewerkIng: snljtrekken. Idee 's schade aan transportmateriaal en deurer:t'
brUikbaar. want het ontlast de trekpers en door ontijdig dichtklappen wordt voorkomen'
verml.n~ert deuit.val.. Conc!u~ie: bruikbaar idee. , !'~"i
Premie. f 12.50 Premie. f 2.50. " "

~

*
grondroof gepleegd in het montage-

magazijn. In het laatste vak worden nu de
harderij en het cent~aal gereedschap.slijpen
ondergebracht. A.is compensatie zijn acht
normaal bakstellingen geleverd. Het staal-
magazijn kreeg de kapitale cincinnatleschaar,.
zodat Utrecht nu alle stroken zei! kan v~r-
zorgen en ook is de metaalzaag geheel ver-, . d,!euw ..

';,yanouds bestaande ongeregelde toestand



Van17~u~!tot en met.te Den Haag een
teotoonstelliog gehoudeo .ter gelegenheid van her feit,. dat het deze maand
60 jaar geleden is, dat de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maat-
schappijwe~dopgericht, '. ..
De Koninkl.ïjke Shell grgep is hier te lande vooral bekend door de dochter-
onderneming, de Bataafsche Petröleum Maatschappij (B,P.M,),diebelast
is met de oljeopsporing,winning en verwerking.. Shell Nederland N,V.,
belast met. de verkoop van de olieproducten die het handelsmerk Shell
(h )sc eeps voeren.

60 jaar Koninklijke olie
Koninklijke is een machtige organisatie.. benzine ondenkbaar îs, zou de benzine-

Ii machtig niet alleen door hef feit dat de industrie zonder auto's. als klant, een veel
I 1 groep over de gehele wereld niet minder geringere reden van bestaan hebben. De
I dan 256,000 personen in dienst heeft, maar îndustriële revolutie Is gekomen op een

door4at zij de sleutels in handen heeft vloedgolf van olie en gesmeerd door olie.
tot een van de belangrijkste energiebronnen: Hoezeer de olieproductie is toegenomen
de aardolie.. blijkt wer uit de cijfers der wereldproductie:

Te koop: Het is ..nog geen ee,~w geleden, dat e~e 1890 ; , "".. 10.3rrilllioen..ton

goed onderhouden kinderwagen. Te bev Drake In Pennsylvanlë de eerste aardolie 1907 ,.,.." , ,35.8 ,. ,.
gen bi} mej, Sollle, afdeling sociale zak boorde.. Het is pas 60 jaar geleden, dat 1920 ;..., ,.,..,.;.. 111.3 " "
.. Kesslerop Sumatraaardol.ie ging winnen en 1937 """c',""""""",..""""" 286,9 " "

VOETBAL daar onder vaak onmogelijke omstandlg- 1945 ...,..;..", ":.".,, 367.8 " "
heden de grondstaf legde vOOr een bedrijf, 1949 ",.." "..."... 487.6 ,.. "

Den Haa g - Utrecht dat nu ars een der grote steunpilaren van
V dd t ' I d d K i klljk "

I . . k an eze pro ucle ever e e on n ede Neder andse economie gezien an wor- 9 9 523 ' 11 "- 1011 OFVoor de voetbalwedstrijd VDH Maanweg den. g~?ep In 1 4 ,mi, i o,en t~n - 12 10'
tegen VDH Utrecht op 1 Juli a.s, zijn de Er is reden om trots te zijn op het werk, ZIJ heeft haar organisatie ultgeb~eld ove~
elftallen als volgt: dat de Nederlanders Kessler en Deterdlng- de gehele wereld.. In de laboratoria te Am
VDH Ut ht ", ht h bb Z d h d d sterdam, Delft, Engeland en de V,S, wordenrec verrlc een, on er en zou e aar -, b k' k.. h. ., '

Id ,.. M ' V I nieuwe ewer Ings- en verwer Ingsmet 0-
Kastrop 01lew1nnlng In n oneSle, eXICO, enezue a d b t d d t ' kk Id t k -L kH ' 1 R ' ë h t ' dd t en es u eer en on WI e , een an er

ooze oot v, I ten en oemenl 'en e mi en-oos en er waar- I t 4000000 d k ' td( ) hl' I "' k k I k " h t v 00 van., oor ruIs e oceanen

aanv, sc Jn IJ 00 we ge omen ZIJn, maar e S h b. -k t t T k M IbN-
d I d d ' envan c oone ee 0 ara an, araca 0

v.. d.. Gaag Husen van Hiel zouden geen e er an ers zijn geweest le t t M I " d b t' .'
b bd d o osoe verrijzen e oor orens en zwoe-

den Dijker H, den Dijker Weldam deze welvaarts ronnen aan oor en en aar- d jk 'kk d' h t I '
dd N d d I ' h gen e a- nI ers le e evÇnssap er

Verbeek v, d, Linden me e aan e erlan se Olemensen, sc eeps- t h . k .b I, d I b t b 'd ec nle opzuigen,Scheidsrechter de heer Saat ouwers, zee le en, a oran en en ar el ers D K ' kl" k ' t d '" 0d k b d ' h b t t e Onln IJ e IS zo groo en e 0 le IS z. e ans 0 en om ZIC een es aBn e ver- , b d d 11' ZiJdenbosch
f ' dl bI d ' onmls aar, at men op e tentoonste Ing

werven, nog a gezien van e ve e a en le k I b 'Hakkaart ons ten goede kwamen doordat de Neder." an vo,staan met s~ ere ex~os.'ti:,s..

landse beleggers hier geld in deze onder- Men ziet e: prachtig overzichteliJk. de op-
nem)ng belegden en vruchtbaar maakten, sporing, wlnn!ng, transporten, verwerkjng
De Koninklijke is gekomen op een gunstig van de aardol!e.

De automobielindustrie stond aan hef :eedschappen en eind ~roducten.Gidsen ver-
- . van zijn opzï.enbarende ontwlkke- Er staan maquetten; werkende modellen, ge-
ling; en is hier ontegenzeggelijk ee~wissel- klaren en geboeid luistert men, gevangen In

want evengoed ars de auto zonder de ban van de Koninklijke Shell,

"CCC Burgerlijke Stand Utrecht

MEISJES
Leeftijd: 16-30 jaar, ongehuwd.
Aan 1e melden bij de heer Van Bok.
horst, afdeling personee)szaken.

-

Pijtak Rosmalen
(aanv.)

Bomnof
Rog

Heskes Bosker
Goudswaard

v. d. SteeaVDH Maanweg ~

Reserves: Van Ginderen, Frauenfelder, GI~u.
demans. -

Enkele wijzigingen voorbehouden.

Kernspreekuur
Vrijdag 30 Juni aanwezig:
1.epauze: hr De Waal, hr Slagl!1olen.
2êpauze: hr Van Kortenhof, hr De Waal.

Ideeënbus
Deze week was er ook aan de
waar' men kennelijk niet voor l

onder te doen, een bemoedigend aantal in.
zendingen voor de ideeênbus.

Idee nr. 315
Ingezonden door J. Jansen, afdeling
Betreft: een verbeterde methode voor
bewerken van de slIjpplaat SZ 32.
Rremie: f 10.';:;'.

Idee nr. 316

1ngezonden... door J. van Rijswijk, , -
plaatwerkerij. Betreft: de behandeling v~n j

uithettribad komende buizen GZ 117
en 11746.

Premie: f15.-.
Idee nr. 321
Ingezonden door J. de Haan, afdeling I

werkerij. Betreft: ,een verbeterde methode voor het rolnaadlassen van stofzuigerketels. Het lijkt wel op nakaarten maar dit plaatje van VDH op de Solex-Rallye moest er

T oepass!ng van dit idee heeft een lagere no in. Men herkent er de heren Petö. v. Egmond (de Kroon), Ehrenburg en van
uitvaltotgevo.lg. 9
Premi.~:f15, -. der Made op.

Gehuwd:
M C.. M: Wenting, afdeling montage.. E.B. Doornkamp, ~p 14-6-1950.

IN TREDING EN:
). E. van Lu!jn, afdeling nabewerk1ng, op

)9;6-.1950.. .. ...
F..A.y. d.. RIjst, afdeling stamperlf.. op
19.6.1950.

Fabriek Utrecht vraagt voor de afd~.
Iing m"öntage



~

-J,van Overbeek.. "fr! "..r.t"r~4.1~~"";,,;';" ... : ("'..'"7À'L' c"'C'~"'ë..~'.c """,,,,,~..',~,\.?~':I!~"':De meesten van jullie waren het natuurlijk
al vergeten, maar de vacantie vaat "Me- 'snacht~o'm 4tureenwandefing tetijak~n' H:..Sch~ap,af,deling~x~e'ditre;dp, '19.61'950: " ' h YDH .' d " ' JSI "' fdl """"'..~'" '." 6 '" vrouw, waarover In et -tIe van en- Q~ ezq!)sopgang.. tezle!).., ", "ü ent!jn, ,\a!e\tl9'...J\~9nc.l~I),op'19, .1950.

kele weken geleden werd geschreven,.

hoort weer tot het verleden en... de thuIs- hebtknQgnoorl gezIen, " op19,q.1<J50. "
blijvers hadden ongelijk. 0, Mej. F":Hagemeller" afdeling inleèrg~~d;!dp
Het is geweest, 'een week voJ.ernst enfulm verte1lf#nafs!k; thuis kóm,dat:eteerttne. 19,6.~950: ,;", ';"",'

t;f!,ge:~én~onnes~hijn, dus elkw~twils" ,,' ~rQuwwas ült De~ H~ag, dtenog,noóiide W:,.S.. ~Ii~~erla(l?., a!d~!ingdra~!:e..r.l.1;PP
D!nsQagsm.i?dags:t4 uur maa~ten Wf# ~en;; Zo!)s?pgang heeft.. gezle!),;" ;.
n.'~mf#telkaar,onger ~etgf#not Nee, I::!. H.B. Caspf#rs,afde(lng dtaa!f#r!Ji,~R

dan;moet ~ f#! tn de:a~antie eens een paar 19"9'.!~~" ',;'jl
,geb~lef~nd~van20tot 70\ jaar, hadd~nzich uurt)esslaap,aa~,w~en..Uzulter g~e!) r9:"6.195?:.. :, èi
,voot5dagenlo~gemaaktvan'de huiselijkf# ~pljt Y9nheb~en, zo mln a!sWij spijt hebben 1, TQme!J, afde!lng draale!lj, op 19.6 19qq,bi ",.. ... ... ' d - D "y k" P J d H t 'fd I. -- t ' c';,èL es,ommeri!) gen, om te Jui~terencentecp'ta- c .-.vanc eyacantiecop", e ,on; , .. CC c ,C;,\(, . or~" a e 1ng mOR age,;op

, "c.." b", c' "C 1961950 ' C""";ten;o.ver..,De vrouW en haar leven"..; ; ; Pro t;e rt ,u een volgende keercook ee!)s;mee .c' ;', " ;;,;;;';
V;oor~aar'een interessant onderwerpè wat. teCgaan:;Wat uw;gezincmlsschien caanver~ F...;;, van Si('fho~t, afdeling copleidlng,;,op
ddor,de;i"fefders;mevrouw De Yriès~ndr:iorgrng;moetmissen;tljdens uw afwezigheId, 20..6.1950.; ;';; ;" ';,;

;VanDommelen,.. zo eenvoudig en duidelijk dat geeft'ujie dubbel. en dwars; terug.. Wan- J. J...~an;R;avensteyn, afdeling a]gement;;~a~c
werdculteengerafeld.. dat zelfs de meest ver-; neer uv~rste"ktenvoldaan,weer,thu.isbent. bewerkmg..op 2.1..6. r 950.. . ;;i;;;,,!
clegenen ew beschroomden onder ons het Wal)t dat het ook u ,zal bevallen, daar zorgt L. C. W, Batenburg, afdeling Inleerband,op;
Waagden mee te praten en vragen te stellen..' de lel:ding varyDeVonk!met haar friSse vro- 21,6:1950.' c c' ;;:;;;:;;

Endate!; over "De vrouwen haar (.eve!)'!liJkeistafvanmede~etksterscvqdr!.:en niette Nieuwe telefo~~~ rs
beelcwattezeggen en te vragen valt, bleek vergeten.. lik.. de tutnman..metzijn vers ge- e
wel uit het feit, dat we een volle dag hebben plJkteaardbeien voor;het;;ontbijten..,peen J. H. Enters, Inspectie. '.. . 172
veroruikt;om'!n een onder onsje; waarbij enpeuler)" vopr het avondeten: c ,11v!. Eysackers, Inspectie. . 172

;;rnet,ééryvrouwwilde ontbreken". de zaak ,Ja, lA. Kamerling, Inspectie. . .. 172
!)og; .!fens van all,ekanten te bekiJken ; Na" , c;, ,c M. G. v; d..S."B. " ,-, ;;"cc'

'tuurl!Jk kwamen ook de verhoudingen in het ',",' Hartelijk dank, aan bazen en collega s voor;
;~ez.i,nhierb!.Iter sprake, omdat de; vrouw . . le mittoegestuurde fruitma!)d. ...;

tn het gezin, nu eenmaal een belangrijke I. G. DE GROOTc
;plaats, inneemt; -: afdeling montage:

,Ma~.rfhulsblijvers,.haal nu niet. je neus! op,. ,;;j * ';,;
;e!)denk:;,..Nogal wat aan m de zomer, al dat

I Hartelijk dank aan de directie.. chef, bazenè gepraat", want praten kun Je buitenook~ en en collega's voor de belangstelling en ca,;;

a~c'e!)..t.o"e:: een duik in d~ zee werkt ka I-; deaux Qij ;~ijn huwêlijkontvangen... ;;";;;

;me~engc~nver;frissf#.nd.. C J, M. KROES eil e~htgef)bfe'
,En~eetJewat zo fijn was? ; . ',;afdeling,nabewerking. ;;c

Werq er; afgesproken: zo laat ...drlnken, we , ;,;;; * ;;c;c
koffi~ ;o!;!hee,o! gaan we aan tafe!.. d~n Mede: namens; m.ijn,e;chtgenote, dank ikcbef,

,beh?,'!ffde;jeai!een maar; te zorgen.. dat1e baa.s;e~Pf#rso;neei,van a.fdeling nabewerk!ng,
?pt!Jd aanwezig w~s., c;, ;c; c;

1 Spul!e!!J, !yoQFde vele bl!jken van"" belang",
Geenpro~!~em van. wat moet~~ ~e~?rg;en stell'n~ en hetcptsêhtige cadeau,.. bijc9!Js
ete!)"7nz., Ik kom vandaag niet.. R!aar;;!)e~. ;'nuwel!Jk Qntvang~n ;;

vacant!eien doel:) waar je zin m,hebt, ;;;;'TH: J: STOLK; ;cc;;;,;;;
c "

nabewerkmg/spuiterih'.

I'Kernspreekuur Maanweg~ v , ,
Traditiegetrouw wordt vandaag in Zweden
het. midzomerfeest gevierd. Een fe~st a~n-
gerlch:)erere van de langste dag, wa~raan
doorJorg~n oud wordt dee!geromen.
}n yele streken wordt zelfsg~durende de
kortenachtya?23.op24Jun!ntet geslapen,
dochwordenvo[ksdat"\sen gehouden, \.

J't"\Ne~erlandwordt dit !)ietm~er~evierd..
Ons kj!maat, dat geheel onder tnv.loedstaat

van de zee, is t,eonbetrouwbaaromzulke
feestente:organlse:en, ~et weer trek~ zich
al te vaak van onze blIjde zomergezIchten
~1~tsaa.n,:D!~Jaar is hier wel eenbeves-
tlglng van.. JUtst in de week vat"\ de langste
dagwerdhetaf~cheid van een kortezo!"\:,er-
periodege.vlerdm~t vele onweersbuien..
zelfs een windhoos en veel hagel.
WijVDHers voelet"\ ons i,n onze moderne
betonnen gebouwen, In prima staat gehou-

gaat normaal door.. it"\ tegenstelling tot blJ-
voqrbeeld dat van de boeren.. die thans
yaaknogaat"\ het hooien zlJl)et"\ voor wie
zo'n bui een hoop extra werkenkwalitelts-
vermindering betekent,

eer bu!. zich ont!ast veel extr~ werk wo!?en
verzet. Doordat op alle afdelingen het licht
ontstoken wordt stijgt in een kort ogenblik
hèt electriciteitsvarbruik enorm, Een zeel'
onwelkom verschijnsel voor de leverancier

van de elêctrrscheenergie, want die moet

biJhe.tbere~ene~van l~î.ding~n,{r'1nsforma~

.mogente Jeveren Het val dantook met te
verwond~ren , dàthetG.E,B,iiidekWfI-prIJs. . ;'
deze kot;t~tondige,zeer grotestroomi!fname;

dan ook in ons bedijf door het G.E.B.auto-
matisc;h ger:eg.istreetd;hetmax!ma)e stroom-
verbruik op het ogepblî.kvan r~istrat!e..
Is nu een hele maand'dezestroomzeercon-
stant geweest en vertoont de papierstrook;
waarop geregistreerd wordt, geen "pieken",
danb'etalen wijeenlagereprijsperk~h
dariwanneer wir bijvoorbeeldee(l of meerh . k " hbb "ogepJe en een:
In d~maéhlnekamer,waardeheer v.d.
Kloo~t~r deséepterzwaa!t,moetdan;zódra
een bui zjch aankondigt, ons eigen dieseJ-
aggr~ga at~ord en.g esta rt ,waardoor d ez e

l. k' d' ' tt 'td '
hkldple ., je Q(lS aa oorlnsc a e en van e~ "

vetlichting,(I!etdoorhetG.E.B;behoeft )e
wordèng,lleverd.. maar door onZe eigen, ,
electrrscheée(ltra1e. " ,
Wordtdi(tijq.ig'gedaan enwordtd~s;tijdjg
een gedeelte 'van de verhchting"opeigé(l," i' Co

krachtbron omgeschakeld, dan betekent dit
een aanzienlijke besparing Oporlze electrici-
tei.tsr.e:ken i (19.. " .
Doçm niet,à!leende man "van de machlne-

ve r-ern nOuClt'Spreekuur op Maandag
26 Jumaanstaande:Jn wachtkamer 1 began~

;g!ónd.,..; ,

Aanwezig zijn. c,1epauze: hr v...d:;P.las,c~rWifle. "..,c";, C
R h j,c" d'2epauie:m~j;V~n ietsc oten"."r V,j",

Linden.," c.,

Ve~lotlng~;;kenkringen
WIJ her!n~erer;leven aan, ,de verloting van
de boeken.. Welke'vandaag om 12.45 uurfn

. a~ kleIne tánta~e:~!aa~~y!ndt. Wi!t ud!reç.t,
weten, welK' boek 4, k.rIJgt, komt u ,dan even
kijken. De uits.lag,wordvMaaridag a,$.'. aànd~
kringhoofdentoegezonden, , Cc. ,.'~"
I~

'fT),enhef nat.~uS!!!IS:,pr9~er~n te ru!len.~I!
willen 'daarbiJ zol1odî~ ?nze medewe:k!ng
verlenen. Ars u een br1efje, waarop ver~eld
de tite! vanhetPo~kdat u ~eeft e~'d~
boeken die' u graagCzo,udt hebben;stuurfaan'
de
dan zullen W!J ,ons best doen, , c.,,'

I: c

;k;;im~r kan geld besparen, doch ook u, door
"llj:dig opuw;afdellngna te gaan welke
machines eii'derg#!.ljke tijdeJljkkunl1enwor-
den, uitgeschake)d. c

Ook hier geldt het parool: Door samenwer-
king en door begrijpen van elkaarSTl1'oeilijk-
heden is veel te bereiken.


