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Jubileum Solexrally
medewerkers gevraagd

Op de nationale feestdag, Zaterdag 5 Mei
aanstaande, wordt er een jubileum Sofex-
rally naar Schiphol gehouden.
Het ligt In de bedoeling van de directie om
onze Solexrijders in de gelegenheid te stel-
len aan deze rit deel te nemen. De fabrieken
zullen daartoe op die dag gesloten zijn.
Wij hebben aan het organisatiecomité een
vijftigtal medewerkers toegezegd, voor het
bemannen van contrOleposten en startplaat-

I ~en. De contro.leurs en controleuses (want de
zijn nIet minder welkom); worden per

of per motorfiets om 7.00 uur van de
- . naar het contrOlepum gebracht, ver-

ichteri daar hun i~ak en worden om 12.30
naar Schiphol gereden.'

nchpakket, attracties, prijsuitreiking, eten
vervolgens met de auto of motor terug

de woonplaats. Om 21.00 uur Is men
thuis.

"'-'~'. kunnen zich tot 15 Maart aan-
;; schriftelijk opgeven biJ hr T etenburg,

,g organisatie. ,
de als controleur te verrichten taak
; {e zijner tijd nadere inlichtingen

.. '. "" ' , dat vele niet Solexisten zich zuI-

len melden. Zelf bewaren wij de leukste: her-
Inneringen aan de Z9 uitstekend geslaagde
rally van vorig jaar. Maar om een rally te
kunnen organiseren heeft men medewerkêrs. J: lieden die hun plezier hebb_en in het

en doen rijden van anderen.

- P9RTRET VAN EEN K~ANr

.:r is inderdaad enige verbeeldingskracht
voor nodig om achter elk radiotoestel of
iedere ~tofzuiger, die voor export wordt
verzonden, het land en de afnemers te zien
:aar onze producten voor bestemd zijn:
ERRES radio's gaan naar vele .landen, onder
anderen naar Arabië, om precies te zijn de
!)elg~lmstad Mekka.
Daar woont een importeur, die ons boven-
staand portret ter kennismaking zo nd.

ten echte sheik.

Wij en ons gereedschap

TELEVISIE IN AMERIKA

de raad, die wij elkaar geven, door te zeg-
fen, dat. er twee dingen- zijn, die je nooit

uitval is g een afval moet uitlenen, n.l. je vrouwen... je vul-
'Jen?

AIU bllb bi " k dt " d I' . I Ouderen onder ons zullen zich vast nIet
S ~ voet a c u e~.n e angrl}. e we s riJ ver lest en u.ltva t voor" schuldig maken aan een verkeerd gebruik

promotiekansen, heeft hiJ het dan bl}U verkorven 7 I_aat U hem In gedach- van gereed~cchap, Jongeren zullen wellicht
{f';nverder links liggen of P\Jt U zich uit in het vinden VJn alle mogelijke in een levenslustige bul niet altijd de waar-
of onmogelijke verontschuldigingen 7 ,; de beseffen en weleens dingen doen. die U

., ...' ,. . als oudere tegen de borst stuiten,
Als een sigarenfabrikant zIJn sigaren keurt, heeft hiJ dan geen Interesse We ieven op Onze afdeling of In onze groep

meer voor de afgekeurde sigaren, die toch immers evenveel hebben in een kleine gemeenschap. Wist U, dat
gekost als de goede 7 Of zal hij ook deze sigaren zorgvuldig verzamelen, samenopvoeding vaak de prettigste manier
netjes verpakken en als 2e keus sigaren voor een wat lagere prijs aan. van opvoeding is en veelal ook de meest.
bo d 7 Z .. t h . . f.. k A li h t doeltreffende?1e en e zIJn oc Immers even geurIg en IJn van sm aa , '"\ een e

uiterlijk Îs wat minder.

Omdat er maar één Err~s is, doen wij dit
-J",t. Wij halen van het afgekeurde product Als U er eens een ogenblikje bij stil staat,

Jfouten er maar liever eerst uit. Toch met hoeveel zorg b.v. een tapje wo~dt be.
kunnen wij van de sigarenfabrikant wel wat wèrkt en later geslepen, dan begrijpt U van.
Ieren. zelf. dat ons gereedschap een kostbaar be
We hebqen op één van de afdelingen een zit is. .
affiche hangen/)1et als opschrift "uitval is Drs. Bos, onderdirecteur v~n. het Nederlands
geen afvali" Instituut ~oor Perso~eelsl.e,d'ng ~~rteld~ ons
Zoudt U er aan mee willen werken dat af- onlangs In een lezing In de fIlmzaal, dat
gekeurde producten àls zorgerikind~ren be- iedere goede vakman zijn gereedschae be-
hqndeld worden? .Ieder krasje en iedere schouwt als een. stukje van hem zelf Hii is
andere beschadiging maakt de zaak nog .er mee ~ergroeld.
erger. ij kent dit gevoel vast wel.. Vanwaar anders

Eén kwaal, die zich aanvankelijk onschuldig I
voordoet, kan door verwaarlozing veIecom-
plicaties met zich meebrengen en zelfs tot
een ongeneselijke ziekte lelden.
Meestal kunt U zo'n droevig (en duur) einde
wel voorkomen.
Wij geven U hieronder enkele adviezen:
1. Zorg, dat ook afg~keurde producten

goed verpakt naar voorgaande afdelingen
worden teruggezonden.

2. Leg een afgekeurd product niet
opzij, maar doe dit met zorg.

3. Verzamel afgekeurde producten
tqt een te grote voorraad. Grotere aan-

c1allen werken vàak ruwere L
in de hand,

4. Verricht ook het sorteerwerk aan af.
gëf<eurde producten met de nodige zorg

Goed gereedschap is he1 halve werk. Dit is
een aloud gezegde, dat iedereen kent. Ook
01:1 ze gereedschapconstructeurs kennen deze
waarheid. Maar wat meer is, zij passen die
bovendien ook toe.
Wij durven U, zonder ons aan grootspraak
of overdrijving schuldig te maken, met --
hal:1d op ons hart te verzekeren,. dat al",..
gereedschap van eerste klas kwaliteit is.
Van de kleinste boor tot de i""~~,~~~",,..~
fr~is toe.
Edoch, adeldom verplichtl
AtsU een keertje de bloel11etjes buiten zet,
en met uw vrouw in "een dure gelegenheid
gaat -eten, kunt U de ober geen dubbeltje
looi geven. En als U ~an een machine werkt,
dreeen klein vermogen heeft gekost (en die
zijn er,. want f50.~O. - is heus niet de prijs
van onze duurste machine) zult U zich er
we(voorwachten; er nonchalant mee om te
springen..
AJ beseffen we dit niet îedere dag, toch is
ons dagelijks gereedschap van edele makelij.

bijna 10 millioen toestellen
"~,,o Radio & Television News werden in

Ver. Staten in 1950 naar schatting
~~J (ja. 7Vz mil!ioen) televisietoestel-

"~,' geproduceerd met een waarde van
1.250.000 dollar (1 ~ mililard dollar = bijna

.3 milliard gulden).
De verkoop ontwikkelde zich als onder-
staand:

1946: 15.000 toestellen
1947: 196.955 ..
1948: 953.511 ,.
1949: 2.896.676 .,
1950: 7.500.000 ..

(voorlopige opgave)
Er 'zijn 107 zenders in bedrijf. Het aantal in
gebruik zijnde toestellen bedraagt 9.169.300.



1 bladveer, 2 hardbo~rd. 3 vu'renhouten lijst. 4 h~rJboard, 5 vurenhout,
6 sierspijke!. 7 vurenhou~, 8 stalen kogel. 9 h~rdb~Jrd, 10 triplex of
hardboJrd, 11 vurenhout, kops~ kant afgerond.

9i~

.

Onderstaand artikel is samengesteld door de
Redactie van het Hobby Bulletin voor vader
en zoon, "Handig Bekeken", een dltgave van
U,M. "De Muiderkring".
Wedstrljdzeil~n in de huis-
kamer zonder de kans te
10pen, dat het door gebrek
aan wind een drijfpartij
wordt. Want wind is er hier
niet nodig. Een stalen kogel
zorgt er voor, dat de Shar-
pies! BM-ers, Vrijbuiters,
Jollen of wat u maar wilt,
de eindboei passeren. Een
aardig spel om op een
regenachtige dag 1e voor-
schijn te halen; een aardig
knutselwerkje om in vrije
ur~n uitgevoerd te worden.
De ,;plas", waarop de wed-
strijd plaats vindt, is een
plaat hardboard, waarin in
lengterichting drie of meer
gleuven gezaagd zijn van
ongeveer Y2 cm breedte.
Hierin glijden de jachtjes, . 11

die u)tgezaagd worden van
triplex of eveneens uit
hardboard, Aan de kielzijde
van de bootjes is een hou-
ten. blokJe aangebracht,
waarin ze vastgelijmd zijn
(zie 1,0 en 11). De boven-
plaat wordt nu als 't ware
het deksel van een grote
doos, waarvan de zijkanten
gemaakt zijn van vurenhout
en de bodem van hardboard. De "hoogte"
van de doos moet zodanig zijn, dat
wanneer de bootjes er 0 pst a a n, ze on-
gevèer ter hoogte van de waterlijn door de
gleuven van het deksel heensteken. Aan de
rechterzijde vandeze doos Is een afschiet-
richting aangebracht, Een eenvoudig hou-
ten schotje, een staafje met houten blokje
aan het eind en een spiraalveer.

Aan de voorzijde van de doos is in de wand
een uitsparing aangebracht met daaronder
een bakje om de afgeschoten kogels weer
op te vangen. De zaak werkt als volgt: De
stalen kogel wordt in de afschietrichting ge-
legd (daartoe Is de boven plaat op die plaats
uitgezaagd).
Men spant de veer door het staafje naar zich
toe te rekken en laat vervolgens los. De kogel
rolt nu langs de geleider 5, die van hout Is,
en 1, die van een stuk bladveer gemaakt is,
en zal, als ze goed is afgeschoten, tegen het
blokje aan de onderkant van één der bootjes
stoten. Dit maakt dan een kleine vordering In
de richting van de eindboei. Om te voor-
komen, dat er niet al te veel missers zijn,
worden In de grondplaat ter weerszijden on-
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der de gleuven sierspijkers geslagen, die dus
enigszins de richting bepalen. (zie tekening
grond plaat en pos. 6). Voorts helt 't geheel
naar voren, doordat men aan de achterzijde
een paar klosjes van 30 mm hoogte lijmt.

Het gaat er nu maar om wiens bootje het
eerst aankomt. Natuurlijk kan het voorkomèn,
dat men het bootje van een ander vooruit
helpt. Dan heeft men pech gehad I

Men kan het geheel zo' aardig mogelijk aan-
kleden door er b.v. een vuurtorentje op te
zetten, de bovenplaat met dikke blauwgroene
verf te behandelen, waardoor men de indruk
van water krijgt, aardîg gekleurde boeien op
te stellen en m~er van die dingen.

Men behoeft zich bij dit spel echter niet aah
deze uitvoering te houden. Volgens hetzelf-
de principe kan men autorennen, paard~n-
rer'lnen, motorrennen of wielrennen toepas-
sen. Alleen make men dan een andere en-tourage. '
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. ~.' A. C. Portier, magazijnadministratie ':";

Mej. J, W. Vogel poel, montage
--~~-", Lv. Leur-Gantevoort, idemE h d Jan te/Ivoor twee)t / . w. F. J. Palthe, idem

en gewaarscuw man e t voor twee H, Wagensveld, draaierij
A. W. Kreefmeijer, huisvestingMogelijk vraagt men zich al waarom wij ons Dankbetuiging S, C. Grootes, montage .

zO druk maken over de veilîgheid, wànt al- 5 Maart 1951
dus zegt men: in de wereld van heden heb- Gaarne betuig ik hierbij allen, Directie en C. Meijer, stamperij
ben ze blijkbaar een andere menlngover de personeelsleden van hoofdkantoor, de fabrie- P. J, v. Zwieten, draaierij
mênselijke veiligheid. Ja, aan dit laatste kun- ken Maanweg, Utrecht en de Kroon, mijn H. L. Zorn, stamperij
nen wij niets verhelpen. A(1ders is het met hartelijke dank voor d.e felicitaties en prach- P. J. J. Roëll, productiebureau
de veiligheid in ons bedrijf. De machines tige cadeaux, die ik ter gelegenheid van mijn
zijn of reeds bij de aankoop met de be- 12Y2-jarig jubileum mocht ontvangen. KERNPUNTEN
nodigde bevèiligingen uitgerust, of ze wor- C SCHREVELden door ons dàarop aangebracht. Daarom * . Merit-rating systeem
"?agt ons bedrijf de zor9.er voor. Of de Mede namens mijn echtgenote, betuig ik De toepassing van het prestatiebeoordeling

oeveiligingen gebruikt worden: daarvoor zijn hiermede mîjn dank aan directie, chefs, ba- (Merit-rating) systeem. van Utrecht zal in
de mensen dIe de machines bedienen, ver- zen, collega's en de kern voor de cadeaux, overleg met de kern en hr Schrevel worden
antwoorde!ijk. Men laat wel eens de beveili. bloemen en gelukwensen, die ik bij mijn bekeken.
ging voor wat ze is, omdat het gemakkefi)ker 12Y2-'jarig jubileum heb mogen ontvangen. . .
werkt. Doch laten wij beden~en, dat indien' H C MEYER Uitbetaling maandloners
de chef of baas het niet ziet, de kous daar- .. Ten einde moeilijkheden voor sommige

mede niet af is. Door een dergelijke gemak- . . maandloners te voorkomen Is besloten uit-
zucht riskeert men een ongeluk en boven- Stud,efonds In 1950 betaling van maandloners als volgt te rege-
dien .de ~}tkering. Het kan dus te staan ko- In 1950 werd door het Studiefonds aan toe- len. 5 April ontvangt men het laatste week-
men op een financiële strop. Indien. ieder lagen totaal f 436.94 verstrekt. Het fonds loon, 14 April uitbetaling maandloon, en
volkomen verantwoord is tegenover zichzelf eindigde - dit jaar met een saldo van verder achtereenvolgens 16 Mei, 18 Juni, 20

en zijn gezin,dient ~ij ~ebr~ik te maken f 1359.92. Juli, 22 Augustus, 24 September, 25 October
van de bestaande veiligheidsmiddelen.
Wanneer een collega een beveiliging niet Als hoogste toelage Qn~:lng een werknemer Vacantieregeling lang dienstverband
gebruikt,' maakt hem er op attent. "EEN (9. - per maand, terwIjl als laagste toelage De hiervoor uitgewerkte regeling wacht op

GEWAARSCHUWD MAN TELT VOOR r 3.70 per maand werd verstrekt. het fiat van de directie.
TWEE," ~én persoon ontving de bijdrage tweemaal,
Wij gelqven niet dat men iemand een be- . personen a~htmaal, 2 personen zesmaal, Vertrek voor kernspreekuur
moeial zal vinden, die een col)ega wijst op 2 personen driemaal en 1 persoon eenmaal. Als vast vertrek voor de te houden kern-
het dreigend gevaar. Ook op dit ierrein I .. spreekuren is beschikbaar gesteld het kamer-

moeten: wij komen tot een hartelijke samen- tje achter de portiersloge aan de zijde der
werkina. dames-garderobe.

Lezing ..Atoomenergie"
Ir Zaayer, die deze lezing zal verzorgen. is
'1anstaande Maandag 12 Maart verhinderd.
.In verband hiermede wordt deze avond ver-
~Iaatst naar Maandag 19 Maart aanstaande.
Aanmelding voor deelneming aan de hersen-
gymnasti~k ~an geschieden bij de ~ortier.

5.3.1951
A. Rietveld, montage
M. M. Schoonhov~n, idem
A. Va1kenhoff, idem
G. Vrouenfelder; Idem
E. E.v. d. Zee. Idem

Excursie "Hoogenovens"

Binnenkort wordt een excursie georganiseerd
I naar de Hoogovens. Degenen die nog niet
in de gelegenheid zijn geweest zich hier:
vorig jaar voor op te geven kunnen zich nu
hiervoor aanmelden bij de portier.
Bekeken zal worden of de mogelijkheid aan-
wezig is hen aan de excurs!e te laten deel-
nemen.

ne onderbreking als ara. IVJontage

: op het gereedschaps.

magazijn..)e Solexstand op de Jorlgste RAI.tcn:oons:elii~g wcrd o~der meer bezoch! door. het Pel is iemand, die altijd rus~ig zijn gang gaat
voltallige koor van de Kamper jeugdpo;i"je. Deze jongen~, allen tussen de 14 en 16 Jaar, -en die zorgt, dat zijn zaken in orde komen.
waren vroeger de schrik van de Kamper politie, doch zijn ~u, dank zij het initiatief en Pel en Weldam, wij bieden jullie onze har.
de toewijding van een actieve commissaris "omgeschoold' tot medewerk~rs van de telijke gelukwensen aan. Wij hopen, dat jul.
politie. Zij assisteren bij de verkeersregeling, weten van E.H.B.O. en tonen zich het ver. lie ons bedrijf nog vele jaren van dienst zult
trouwen waardig, dat in hen gesteld wordt. De uitrustingen worden gefinancierd door de , zijn. .

Kamper burgerij en industrie. Vijftig gulden per persoon kost zo'n uitrusting: Stokvis
tastte in de buidel en stak drie Kampenaren in de spullen.



DER SNOECKER SCHRICK

~-. P. VAN DIJK en echtgenote,

metaalmagaz!)n
De kern houdt spreekuu~ op Maandag 12

'Maart 1951 in de kamer van de heer v. d,
Poel.
Aanwezig zijn:
1epauze: mej: v. Rietschoten en mej. Mulder
2e oauze: hr v d Pla~ ~n hr Hevman~

c

INTREDINGEN
5 Maart 1951

Onie oudste en trouwste So.lexrijder is H. KERNPUNTEN "'ej. I. M Kiekens, constructrebure'a~!ap~o
M k . t 11 fd I ' e k . en telèvlSle

ar us, s eunp aar van a e Ing v r eer. Lezin g Over WETTEN EN MENSEN" C L' II b ' '., .. " II . -:. Ipman, e ectromotorena o!atorlufrl
Dag In dag Uit IS hIJ op het pad naar"en ~a~ De lezi!:lg over ...,Wetten en Mensen", die A. van Buytene, Solexlaboratorium-
.d~ postkantoren, departementen, I-vei;an professor B. C, Slotemakerop 14 Maart 1951 A..Zegveld, methodenbureau
~Iers en relaties. Weer of ge~n jeer, Fred in de filmzaal zou houden, kan voorlopig niet Mej. J. A, Pol!emans.. ~:oorcalcutatie
IS op de weg, Natuurll.]k op de So ex. doorgaan wegens langdurige z.iekte van deze "-1ej, A, J. Rietveld, Idem

Gell.]k de Centauren, die mythologische 1igu- professor. ' Groenendaal, opleiding
rendrezomethun paard vergroeid waren, L' CULTUUR EN TECHN1EK" : G, K, Hanselman, idem
dat men hen afbeeldt half als paard, half als ezlng over 11. A Hiemstra Idem
mens, is H. Markus!vergroeid met zijn Solex. Dr!ir H. van Riessen uit Amsterdam spreekt: ~ej. .A. V, A. Jonker, typekamer
Hij dankt er z~lfs zl.]n dagelijks~ naam aan: Woensdagavond 21 Maart aanstaande voor: Mej. M. Groothulzen, verkoopkantoor
Fred Solex, een beperkt aantal VDH-ers over "Cultuur! A, Bernard, draaierl.]Fred nu .is, naast vo!ij~erig Solexist, ook ge- en Technle~", ' . i~. G, Bal, id~m

renommeerd schaker, wielersportdeskundige, ~e excursIe naar de H~ogovens komt In i . v. d.Harst, Idem
voetba.lcr~ticus, maar bovenal visser. Als de zicht. '. I,' A, Serlie, idem
walken jagen. langs ee~ lage lucht en de Op Zaterdagmiddag 14 Aprtl .1951 g~an we van Zeeland, montage
wlnd!ov~r dew~ilanden giert, siddert het met een groot gezelsc.hap. In tou~lngcars Mej. C. de Groot, inleerband
snoeken~qm in' Haqstrecht en omgeving, naar Velzen, Degenen die z!~h èen Jaar ge- . v, d. Horst, idem"
want dan is Fred op komst leden hebben opgegeven, genieten voorkeur. H, G. Monker, idem

., ,. '. Op beperkte schaal zl.]n nieuwe aanmeldin- Mej. F. L, D. Mulder, idem
Vorige week ving hiJ er zo een. 91 cm lang gen mogelijk. Mededelingen hierover, als- 7 Maart 1951
was het monster en het woog 10 pond. Alles mede over de kosten en waar en wanneer F J S' k b kh d.ff' ' I t t d d d d.t' h f . . Jou e, oe ou Ing0 Iclee gecons a eer oor e expe I lec e deZE! betaald moeten worden, vindt U spoe-
de~ Spoor~egen te Goudà, zonder enige dig In het VDH-tje. Aangeboden: ,
twijfel een I~tegere figuur, Fred heeft, groot- Te Voorburg: woning, 2e etage, 5 kamers,
moedig als hl.] is, de vangst weggeschonken Er werd grote zolder, Huur f 37,50 p,m.
aan een famillielid met een groot gezin eR . . . . Gevraagd: .
dus grote pannen. Fred zelf eet geen VIS, deze week afgeleverd door Stokvis voor j,e 'I" e Schevenlngen of omgeving: benedenhuis,
hij v.angt ze alle;n maar. materiaal laboratorium een nieuwe kerfslag- 4 kamers of meer, Huur tot f 50. - p.m.
Met deze wongerbare visvangst heeft Mar- machine.. fabrikaat Otto Wolpert. afd. Sociale Zaken
kus zich onmiddelll.]k aan de top geplaatst Deze materiaal beproevingsmachine IS spe-
van het VDH-hengelaarsgtlde. ciaal van belang bI.] het onderzoek van Mej. Groeneweg van afdeling sociale zak.en
Zelfs onze vriend Orth van de nabewerking materialen, verwerkt In de Solex-motor. I is na een ~fwezlgh7id van vele weken (gal-
vangt zulke snoeken niet. Hr Oterdoom kan weer tevreden zl.]n met i(lachtenl) I~ ons midden teruggekeerd, al is

deze aanwinst. het voorlopig nog maar voor halve dagen.
I een bezoek aan onze fabriek gebracht door

VDH bouwt aan z_ijn toekomst h~t. personeel van de Haagse Dulnwater- HERHALINGSOEFENINGEN
,. leiding. ,. . - Degenen, die een oproep ontvangen voor

Met de bóuwerlj gaat alles naar wens. voor de vergrijZing van het hoofdkantoor herhalingsoefeningen, verzoeken wl.] dit de-
Het stortwerk voor de grondstoffenloods is ontvangen een grote serie genormaliseerde zelfde dag nog te melden aan afdelingschef
deze week klaargekomen, Volgende week stalen kantoortafels. , Jf aan hr v. d. Geld, afdeling personeels-
begln~ men met het stell~n van d: ijzercon- Het aanzien van het .hoofdkantoo~ heeft inJ

I dIenst, onder vermelding van naam en de
structle. De bouwput voor de cantine en het derdaad een belangrijke verbetering onder- datums van aanvang en einde der oefe-
laboratörlumgebouw tS droog en door de gaan. nlngen,
dragline op voorlopige diepte uitgegraven. .. .
Dank zl.] de onafgebroken bemaling vallen Nog steeds geld te verdienen Einde lopende boekenkringen
de omliggende gronden eveneens droog. Het anti-verspilllngs-actiecomité is onverza- Vandaag is de laatste datum op het lees-

digbaar. Hèbt U nog ideeën, stopt ze in de schema in de boeken. De komende 2 wekèn
AVRO ARBEIDSVITAMrNEN ?us. W!j zullen hem wekell.]Ks lichten en ook tot 24 Ma~rt aanstaande zl.]n bestemd om.dt'

Iedere week v90r enkele verrassingen zor- boeken, die de deelnemers aan ee;n krl(lg
Donderdag a.s. voor de Montage gen. I door een of andere oorzaak niet gelezen

WI.] hebben nog enkele pakjes Virglnia- h~bben, alsnog te lezen.
Een portie arbeidsvitam.inen zal ons Donder- ,igaretten in voorraad. l.3eeft U dit even aan het kringhoofd op.. bit
dag 15 Ma,art aanstaande door de AVRO BI.] sluiting van de Inzamelactie (begin April: wie ook de boeken ingeleverd moeten wor-
wordèn toegediend, zullen we bovendien In totaal nog 3 prl.]zen den.
M~n geeft dan van 9,35-10,30 uur een pro- ter be~chikking stellen voor hen, die deze Z~terd~g 24 Ma.art zal ~an op de bekende
grammp speciaal bestemd vo~r onze afdeling weken d~ meeste inzendingen instuurden. wIjze In de kle'~e cantln~ geloot worden.
mo(1tage, dat grotendeels bestaat uit de on- Eén pri!s van f 10. - In deze week (biJ afrekening van loonweek
derstaande verzoeknummers: Eén prijs van f 7.50 11) zal ook voor de laatste maal voor deze

. , Eén prl.]s van f 5.- Iserle il)gehouden worden ter verrekening~' ~hrQug~ nlg~t to light Deze prl.]zen zl.]n weer belastingvrl.] (d.w.z. van de gemiddelde prl.]s per kring.
, or everan ever voor UI)

I Het is de bedoeling om aansluitend (in

3. Heimat, delne Sterne Id .. b April) een nieuwe serie boekenkringen te

4 Hawaii eeen us M . .5. F D' d starten. ededelingen pIerover komen nog
. rance Iman . e, Idee no. 486 n hel VDH-tje.

6. Schenkt man slch Rosen In Tyrol Ingezonden door A. J. Stolwerk, afdeling., . .
7. Pennsylvania Polka '"'lontage. - angs deze weg bedanken WIJ de directie,
8. Selectie uit Blume von Hawali Redactie Js op de vingers getikt over de bazen en pers.one~! voor de belang.~telling
9. Souvenir' de P.aris redactie van deze publicatie, Het idee houdi e~ cadeaux, dIe WIJ vQor ons huwelijk ont-

10. Selectie uit Rose Marle in het gebruiken van oude wikkel kernen van Vlnaen

11, T ales from tfie Vienna woo.d een vervallen luidspreker voor nieuwe ker-
12. Sensation nen tn, Is dus volkomen origineel.
13, Douce France No. 403
14, Prairie Campflre Ingezonden door G, de Bruyn, sll.]perl.].
15. Valse, Bluette Betreft een andere wl.]ze van sll.]pen van
16. B~autlful dreamer merkplaatjès, waardoor minder uitval op-
17, Red roses treedt.
18, De marir,e defileermars. I 'remie f 10. -.


