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Sommer-konkurrence:

HVORDAN MØDTE DE
PHILIPS I FERIEN?

NR.6

27. JUNI 1968

13. ARGANG

FØRSTE PHILIPS COMPUTER SOLGT
TIL DET HOLLANDSKE GIROKONTOR

I hverdagen møder vi Philips på mangfoldige
måder - og det sker også i forbindelse med
en ferietur.
For at få et lille indtryk af, hvordan Philipsmedarbejdere møder Philips, inviterer "Philiskopet" alle ansatte til at deltage i en lille
fotokonkurrence.
Send os inden den 15. august et fotografi
(et sort/hvidt
aftryk), der viser, hvordan De
mødte Philips i ferien. De tre bedste og morsomste indfald præmieres med en Philishave
og to gavekort på henholdsvis 50 og 25 kroner til personalebutikken.
Billederne
bedømmes af Rud Jeppesen, H.
Krebs og H. Bjerno, og vindernes navne offentliggøres
i næste nummer af "Philiskopet".

BELØNNING TIL TRE "GAMLE"
BE DRI FTVÆR NSM ED LEMM ER

Prins Bernhard (med nellike i knaphullet) modtages ved den officielle åbning af Philips Electrologica af (fra venstre) dr. Th. P. Tromp, Ir. F. J.
Philips og Apeldoorns borgmester.

- Har du lyst til at være med i fabriksværnet? Skynd dig hellere at sige ja, for ellers
bli'r du tvangsindlagtl
Sådan lød det i de første krigsår, da de lovbefalede fabriksværn skulle oprettes. Minder
fra den tid genopfriskedes
en junidag i år
ved en lille sammenkomst
hos C. Hermann
på fabrikken i Jenagade, hvor tre medlemel'-ai-1abriksværnet-{nu
-bedrlftsværnet),
der stadig er i aktiv tjeneste, fik overrakt en
belønning for lang og tro tjeneste. D'et var
Sv. Aage Christensen,
Fjernsynsfabrikken,
Helmuth Jansen, MK, og Børge Jensen, Varemodtagelsen, der hver fik en plovmand. Disse
tre boede i nærheden af fabrikken og var
derfor selvskrevne
medlemmer
af fabriksværnet. Mange gange har de måttet op midt
om natten, når sirenerne tudede, og stillet
ude på Strandlodsvej.
For nuværende BV-medlemmer - og for nye,
holdes en række nye brandværns-øvelser
i
perioden 6.-20. august, oplyser lederen af
brandværnet
i Jenagade, H. Krebs. Uddannelsen foretages af instruktører
fra Københavns Brandvæsen og Civilforsvaret
og omfatter brandtjeneste,
redningstjeneste
og ordenstjeneste.
Interesserede
kan allerede nu
henvende sig til tillidsfolkene
eller til H.
Krebs, lokal 228.

landske amatørfotograf-sammenslutning
til at
arrangere en international
fotografisk
udstilling, "Fotomundi".
Den holdes i dagene 21.29. juni 1969 i Philips Recreation Centre i
Eindhoven.
Udstillingøn,
som enhver kan deltage i, vil
tillige vise udstyr beregnet for telegrafisk
transmission
af billeder. Der vil blive fremvist arbejder fra førende fotografer over hele
jorden. Fotografiets
historie anskueliggøres
med en udstilling,
der udlånes af Kodak's
George Eastman Museum of Photography at
Rochester (U.S.A.).
Vi vil senere vende tilbage med oplysninger
om deltagelse i." Fotomundi".

C. Hermann overrækker belønningen for lang og
tro tjeneste i bedriftsværnet til (fra venstre) Helmuth Jansen, Børge Jensen og Sv. Aage Christensen.

Et kornplet databehandlingssystem P 1100 demonstreredes under åbningshøjtideligheden i Apeldoorn.
t

;N. V. Philips Electrologica
(tidligere
nævnt
som Philips Computer Industries)
har modtaget den første ordre på et databehandlings-anlæg af den nye P-l000 serie.
Ordren, der har en værdi af ca. ti millioner
kroner, kommer fra det hollandske post- og
telegrafvæsen,
der vil benytte anlægget på
girokontoret.
D'et nye anlæg skal fremskynde overførselsprocessen, og det bliver nu muligt at foretage pengeoverførselen
på en dag. Når anlægget tages i brug, betyder det samtidig,
at ordre til pengeoverførsel
kan gives ·og
automatisk udføres pr. telefon.
Den officielle åbning af Philips Electrologica
fandt sted onsdag den 12. juni i overværelse
af prins Bernhard. Blandt talerne var den
hollandske økonomiminister
og Philips-koncernens præsident, Ir. F. J. Philips.

INTERNATIONAL
FOTOUDSTILLING
I EINDHOVEN
I SOMMEREN 1969
Amatørfotografer
og professionelle
får igen
en lejlighed til at vise mesterværker
frem
på en udstilling.
Det sker på initiativ
af
Philips fotoklub i Holland, der har fået tre
internationale
organisationer
og den hel-
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BILLIGERE
LEGETØJSSKIBE
MED MINIWATT
KOMPONENTER
I dag er det en sjældenhed at se fædre sidde og snitte skibe og andet legetøj til børnene. Her som på mange andre områder har
plastic holdt sit indtog, og den yngste generation er vænnet til det farvestrålende
og
holdbare plastic-legetøj.
Nu får Miniwatt også sin andel i, at legetøjsskibe
kan sendes
på markedet til konkurrencedygtige
priser.
På legetøjsfabrikken
Bambola i Tåstrup var
efterspørgselen
efter legetøj stigende,
og
for at være med i den skærpende konkurrence på eksportmarkederne
valgte man at
udvide maskinparken
med en elektronstyret
sprøjtestøbemaskine
fra en østrigsk fabrik.
Automatikken
til denne sprøjtestøbemaskine
blev leveret af Buhl El-Automatik
i Søborg,
der på basis af NORBIT-systemer har opbygget en elektronisk
styring af 'maskiner,
der
er så avanceret og billig, at den danske fabrik nu er storleverandør
til udenlandske fabrikker.
De anvendte Norbit-systemer
er fremstillet
af Philips og er statiske systemer, der udviser større driftssikkerhed
end de hidtil
anvendte relæsystemer.
De er nemmere at
vedligeholde
og arbejder
fejlfrit
gennem
længere tid. Også prismæssigt
er de nye
Norbit-systemer
mere fordelagtige.

Den nye sprøjtestøbemaskine
hos legetøjsfabrikken Bambola i Tåstrup er elektronstyret.
Automatikken er baseret på Philips Norbit-systemer
og er
sammenbygget
i skabet til højre.

TYRKISK
MOSAIK
lagt af Jytte Andersson (tidligere
sekretær
med tegninger af Jørgen Andersson

i Philips

Ligesom
mosaikkunstneren
sidder
med en stor
bunke mangefarvede
sten, før han begynder sit
arbejde, således sidder jeg nu med et halvt års
brogede oplevelser
fra Tyrkiet og skal forsøge at
samle dem til et hele.
Jeg tror,
mosaikkunstneren
begynder
med de
glitrende
guldsten,
og for mig må det være:
Antikkens
minder.
Måske siger De straks:
Jeg
gider ikke se på ruiner i min ferie, men landskabelig skønhed kan De da lide, ikke? Og de to
ting forenes let i Tyrkiet. Tag til Troja, en stor
høj med 9 udgravningslag
og den dejligste
udsigt
over land og vand og på samme dag til Pergamum
med verdens stejleste
antikke teater beliggende
på et højt bjerg, og med blot de to oplevelser
er
De lige så bidt af antikken som jeg. Næste dag
kan De nå Efesus, denne gang en hel by inde i
en dal mellem to bjerge, og derfra Priene, den
første by i verden med virkelig
byplanlægning,
hvor alle gader går vinkelret på hinanden, og den
er såmænd bare ca. 2.500 år gammel.
De kan
følge den snoede Mæanderflod
til Milet med et
kæmpeteater,
hvor også indgange og bagvæg er
bevaret, og derefter kun 20 km langs en vidunderlig ubeboet kyst med muligheder for et forfriskende bad overalt, når De Didyma og vil sikkert stå
lige så måbende som jeg over dette enorme tempel, hvor ApolIon havde et orakel, der var lige
så berømt som det i Delfi. Dette var blot et glimt
fra vestkysten,
tager man sydkysten med, er det
som at køre gennem et levende museum, så min
beskrivelse
ville aldrig få ende.

Drak varm, nymalket gedemælk i vejkanten
Men De vil vel også gerne vide lidt om Tyrkiet
i dag? I de få større byer er livet meget europæiseret, men på landet er det både fremmedartet
og
spændende.
Her dyrkes tobak, majs, bomuld og
hvede som for århundreder
siden med træplov og
okser, og kvinderne går klædt i blomstrede
pludderbukser, langærmede bluser, som også er blomstrede, men ikke som bukserne, og store tørklæder for ansigtet. Fotografisk er de svære at komme
nær, og nægter de at lade sig fotografere,
hvilket
tit sker, skal man ikke negligere dette forbud, det
kan nemt blive farligt
for ens sikkerhed.
Ellers
er deres venlighed og nysgerrighed
over for fremmede overvældende.
Standser man for at spise i
vejkanten,
kommer de med grøntsager, frugt eller
varm, nymalket
gedemælk,
og så må man tage
med, at de stirrer
på een, som var man fra en
anden klode. Helst vil de også røre lidt ved een,
og det kan godt gå for vidt. I en lille landsby,
hvor vi blev inviteret på te, var henved 100 mennesker samlet om os på et øjeblik,
da vi ville
parkere bil og caravan. De hev og sled i os, havde
nær revet håret af mig, og ville absolut se caravanen indvendig,
men panikken bredte sig i den
grad, at vi blev nødt til at køre uden te. I kampens hede havde de da også fået revet det ene
side lys af caravanen. Selv slap vi helskindede.
Tyrkisk middag med krampe i benene.
En invitation til tyrkisk middag skal man kun sige
ja tak til, hvis man ikke har anlæg for krampe i

Radio)

benene. Vi tog chancen
flere gange og havde
nogle pragtfulde
timer - og kramper. Straks ved
ankomsten bliver man nemlig sat på gulvet sammen med husets mænd. Kvinderne
opholder
sig
ude i gården, hvor maden tilberedes
på bål og
spid. Maden bliver bragt ind på fortinnede kobberplader på ca. 1 m i diameter og anbragt 20 cm
over gulvet på en fod. De næste par timer spiser
man så af de fælles fade: auberginer,
tomater og
pebere i yogurt, ris med rosiner, fåre- eller gedekød, disse ting er faste ingredienser.
Dertil som
oftest vand, da spiritus officielt
er forbudt af religiøse årsager. Til dessert friske figner, vindruer,
vandmelon
og sød, gul melon. Så kommer kvinderne med vand i kobberkander,
så man kan vaske hænder, og så bliver man igen sat på gulvet
for at snakke i timevis.
Bryllup med forudgående
brydekamp
Islam, den yngste verdensreligion,
har også givet
os spændende oplevelser.
Alene moskeerne,
som
med deres minareter knejser over hver en landsby,
er et studium for sig selv. Uden for moskeen er
der renselsesbrønden,
hvor alle vasker
ansigt,
hænder og fødder, før de betræder
det hellige
sted. Vi profane nøjedes med at smide skoene. Så
træder
man ind på de skønneste
gamle, håndknyttede tæpper og ser sig undrende ornkr+nq, for
der virker så rodet med forhøjninger
og balkoner
alle vegne. Vi har overværet adskillige
bedetimer
og kender nu deres betydning,
men det vil føre
for vidt her. Uden at kende til det, kan man dog
nyde synet af de smukke stenhuggerog fajancearbejder,
som moskeerne
er udstyret
med. Men
forsigtighed
tilrådes
uden for storbyerne,
for vi
vantro er ikke velsete der. Derfor var det også
helt specielt,
da vi kom til bryllup
med brydekampe før vielsen, og da vi en anden gang overværede omskærelsen
af 2 drenge på 7 og 9 år.
Som muhamedaner
er man en begejstret
tilskuer
til dette, men på os virkede det barbarisk.
På bjørnejagt - blev bidt af skorpion
Som De vil kunne se af ovenstående,
har det
været en lærerig og spændende rejse i Tyrkiet,
og vi har ikke på noget tidspunkt
følt os truet
eller har lidt personlig
overlast, altså fra menneskelig side. For i dyreriget
iøvrigt var vi ikke
populære.
Hvepsene fik vældig godt ram på os,

også de store æselhvepse,
men også fra anden
side kom der bagholdsangreb,
nemlig da vi skulle
på bjørnejagt
i bjergene.
Jagten
startede
om
eftermiddagen,
men var uden resultat, da det blev
mørkt. Vi fik serveret middag siddende
omkring
et bål på jorden, og da klo var 23, kulsort nat og
uden måne, ville vores tyrkiske ven på jagt igen.
Han vidste nemlig, at bjørnene kom til bestemte
træer for at spise Johanesbrød,
og han ville så
lyse med en lommelygte
på dem, mens min mand
skulle skyde. Min mand nægtede pure, og der
fulgte
en livlig
diskussion.
Midt
under denne
sprang min ellers fredelige
mand flere meter i
vejret. En skorpion havde blandet sig i dlskussionen og havde hugget ham bagi og var nu på vej
op til halsen for at komme i ly bag skjorten. Det
blev dog forpurret,
og en gang serum hjalp min
mand over følgerne af besøget. Slanger og vildsvin i massevis er her også, og af den grund bærer mange tyrkere knive og pistoler, siger de da.
Over for deres landsmænd tog de våbnene i anvendelse den søndag, vi gik rundt i Kayseri, og
der blev dræbt 40 og såret 600 under en fodboldkamp. Heldigvis er vi ikke fodboldentusiaster,
så
vi var uden for stadion, men stemningen
i byen
var uhyggelig.
Så er det rar! at blive mindet om noget kendt, og
der har Philips hjulpet godt, for der er Philipsmodeller og reklamer selv i de små landsbyer, og
at det er et populært mærke, er vi ikke i tvivlom,
efter at vores transportable
autoradia blev stjålet,
mens bilen var til smøring. Så nu er vi helt uden
kontakt med den store verden.
Jeg- håber dog engang at se mine Philips-venner
igen og sender Dem alle mange venlige hilsener.

Nordisk Polyphon's
elleve "gamle"
drenge i hvide trøjer puster
Miniwatt's
hold, der måtte se langt efter en forventet, sikker sejr.

Miniwatt
og Nordisk Polyphon har en god
fælles tradition.
Det er et årlig fællesarrangement. Det blev holdt fredag den 7. juni,
og sidst på eftermiddagen
indledtes
den
med 24 aktive deltagere på grønsværen og
37 passive (fortrinsvis
kvindelige) deltagere
på langsiden.
Vor meddeler, der tilhører kredsen omkring
Miniwatt, oplyser, at Nordisk Polyphon stik

PAP FESTEDE
PÅ
DRONNINGHOLM
der

også

kan

tages

INFRARØDE STRALER
ER EN HJÆLP
I SKØNHEDSPLEJEN
Kvindelig skønhed har altid ladet luften med
elektricitet.
Men nu går det også den omvendte vej. Elektriciteten
bliver i stadig højere grad det foretrukne hjælpemiddel
i kvindens skønhedspleje.
HUN bruger elektricitet
til at gøre HAM elektrisk.
Blandt de elektriske hjælpemidler fra Philips
Elapparat, der tjener den personlige
pleje,
er højfjeldssol,
ladyshaver,
tørrehjælm
og
den infrarøde varme lampe, Infraphil'en.
Den
sidstnævnte har hidtil kun været kendt som
lind rende varmelampe, men på Philips-laboratorierne
har man fundet ud af, at creme,
som påsmøres huden, trænger langt dybere
ind i den, hvis den samtidig udsættes for
infrarøde stråler.

sammen

med

DET BLEV NORDISK POLYPHON'S AFTEN

P. LAUDRUP IND I PAP's BESTYRELSE
Da frk. K. Jeppesen har ønsket at blive fritaget for sit hverv i PAP's bestyrelse, er P.
Laudrup fra Postafdelingen,
der var valgt
som supprean!, TridTraCJr'rl1endes sted.

lnfraphil
- varmelampen,
skønhedsplejens
tjeneste.

ud oven på 6-2 sejren

Sidst på eftermiddagen
torsdag den 13. juni
rullede en bus fra Prags Boulevard 80 bort
mod ukendte mål.
Det var midt i den herlige højsommer, og de
cirka fyrre PAP-medlemmer
i sommertøj og
ditto-humør var feststemte straks fra starten.
Vel ude af den trafikforvirrede
hovedstad
blev heden dem dog et nummer for streng,
og chaufføren blev dirigeret
ind i en stille
og kølig skov, hvor skovturs-deltagerne
fik
en svalende forfriskning.
På den videre færd
op gennem Nord-Sjælland
blev medlemmerne rystet godt sammen, blandt andet ved
hjælp af en sang, der var forfattet af festarrangøren Preben Laudrup.
Bussen standsede igen i nærheden af Frederiksværk og her på Dronningholm
kro, hvor
skov og sø dannede den bedst tænkelige
ramme om festen, forsvandt timerne som dug
for den sol, der snart var ved at stå op
igen, inden selskabet havde lyst til at tage
hjem. Der blev danset og der blev konkurreret, og de, der ikke var med, kan tænke
sig til, hvilke festlige taler, der blev holdt,
når det fortælles at fru Helen Jessen talte
for det stærke køn, hvis repræsentant,
A.
Walther, udtrykte de varmeste følelser for
damerne.
PAP-festen
på Dronningholm
kro blev en
sukces - en af den slags, man glæder sig
ti I at opleve igen.

imod alle eksperters berettigede forventninger vandt fodboldkampen
6-2.
Efter maden blev der festet og danset. En
tipskonkurrence
blev på sypigetips
vundet
af NPA-ansatte,
så det blev en rigtig rar
aften for medarbejderne
hos Nordisk Polyphon. Miniwatt
kan trøste sig med, at det
er en årligt tilbagevendende
begivenhed - og
næste år sejrer retfærdigheden
vell

VELLYKKET
PPL SKOVTUR
TRODS MANGEL pA DAMER
Med let brise og skumsprøjt for boven indtog PPL's medlemmer
fredag den 7. juni
Ældershvl e "SlotspavIllon
fra søsiden, -ogefter at have bragt lokkerne i orden gik man
alter om bord - denne gang i det store kolde
med god appetit. Efter den dejlige mad hyggede man sig med dans og keglespil. Århus
dystede mod København i dette ædle spil.
Trods det lille antal deltagere - og deriblandt
få kvindelige - blev det en vellykket og hyggelig skovtur. Een ting er helt sikker: Det
var synd for dem, der ikke "gad" tage med.
J. Langhoff.

Det gode skib Dana, der i en let brise bragte
feststemte
PPL-skovtursdeltagere
fra Lyngby
Aldershvile
Slotspavillon.

de
til

40 ARS JUBILÆUM I
ODENSE AFDELINGEN
Lagerforvalter
Edvin Petersen, Philips Lampe,
Odense afd.elingen, har torsdag den 1. august 40 års jubilæum. Jubilaren fejres ved
en reception på jubilæumsdagen
klo 10-12 i
Odense afdelingen.

ING. SV. A. CHR. PEDERSEN
GAR PA PENSION 1. JULI
o

o

Da civilingeniør
Sv. A. Chr. Pedersen ved
årsskiftet 1962/63 af helbredsmæssige grunde ønskede at udtræde af direktionen for
Philips Industri og Handels A/S, indvilgede
han i at bevare sin tilknytning til selskabet
som kommitteret for direktionen og rådgiver
for dennes tekniske sekretariat
i særlige
spørgsmål indtil den normale pensionsalders indtræden.
I de år, der siden er gået, har man i det
internationale,
tekniske samarbejde fortsat
nydt godt af hans dybtgående indsigt og rige
erfaringer.
Nu har civilingeniør
Sv. A. Chr. Pedersen
rundet de 65, og med udgangen af denne
måned trækker han sig definitivt
tilbage
efter 33 års arbejde inden for vort selskab,
deraf 15 år som medlem af direktionen.
"Philiskopet"
ønsker ham et langt og lykkeligt otium.

40 ARS JUBILÆUM I
DANSK RØNTGEN-TEGNIK
Røntgeningeniør W. Kragh, Dansk RøntgenTeknik, har fredag den 9. august 40 års jubilæum.
Jubilaren fejres ved en reception på jubilæumsdagen klo 10-12 hos DRT, Ole Nielsensvej 25, ø.

40 PHILIPS LYTTERE
FIK GRAMMOFONPLADE
Onsdag den 21. februar spillede Philips Brass
Band i Eindhoven i et radioprogram,
der
sendtes til hele verden over Hollands Radio's
kortbølgesender.
Til udsendelsen var der knyttet en gættekonkurrence, hvori alle Philips medarbejdere
kunne deltage.
Udsendelsen gik meget dårligt igennem i
Danmark på grund af en nærliggende russisk
sender, men der var dog 40 danske Philipsfolk, der fik et resultat ud af anstrengelserne.
Nu er præmien kommet; det er en grammofonplade med Philips Brass Band, og i følgebrevet udtrykkes der håb om, at pladen vil
give et uforstyrret, musikalsk indtryk af hornorkestrets kvalitet.

KINESISK ER DET MEST TALTE SPROG
Det kinesiske sprog er modersmål for mere
end 460 millioner
mennesker. Det svarer
nogenlunde til det samlede antal af dem,
der har enten engelsk, tysk, fransk eller
italiensk som deres daglige sprog.
Denne oplysning fandt vi i en bulletin fra
den afdeling hos Philips, der sælger sproglaboratorier
og øvrigt audio-visuelt
udstyr.
Her er de tolv største sprog sammen med
oplysning om, hvor mange der benytter disse
som modersmål:
Kinesisk (460 millioner), engelsk (250 millioner), hindustansk (Indien) (160 millioner),
spansk (140 millioner), russisk (130 millioner), tysk (100 millioner), japansk (95 millioner), arabisk (80 millioner),
bengalsk (75
millioner), portugisisk (75 millioner), fransk
(65 millioner), italiensk (55 millioner).

EN IS ER FORFRISKENDE,
når luften er tredive
grader. Mandag den 17. juni var varmen næsten
uudholdelig.
både inde og ude. Efter frokosten
flokkedes
medarbejderne
uden for marketenderiet
i Jenagade, hvor denne sommeridyl
er indfanqet,

TRETTEN MINUTTER
FOR EN ØL I 1940
. I DAG KUN SYV
MINUTTERS ARBEJDE
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Telefonhuset
i Borups
sit ene endepunkt.

Alle,

hvor

radiokæden

har

NY RADIOKÆDE
TAGES I BRUG
Kapaciteten

København-Kolding

udvidet med

5.400 telefonlinier
Vore landsdele vil nu blive knyttet endnu
nærmere til hinanden. En ny radiokæde er
netop ved at blive taget i brug. Den vil. i den
endelige udbygning udvide kapaciteten med
5.400 telefonsamtaler
mellem hovedstad og
hovedland.
I juni 1966 modtog Telekommunikationsafdelingen en ordre fra Post- og Telegrafvæsenet på et bredbånds-radio-relæ-system
til
strækningen
København-Kolding.
Denne
strækning er det vigtigste led i et nyt telekcmmunlkatlons-system,
som Post- og Telegrafvæsenet har planer om at bygge.
Radiokæden udgår fra telefonhuset i Borups
Alle og har på sin rute til Kolding tre relæstationer, i Lerbjerg og Slots Bjergby på
Sjælland og i Vissenbjerg på Fyn. Systemet
vil omfatte fire identiske RF-kanaler, hvoraf
den ene holdes fri som reservekanai. Hver
kanal har en kapacitet på 1800 telefonsamtaler samtidig. Der kan også overføres et
TV-signal med indtil fire lydsignaler.
Der
sendes på frekvenser i området 6000 MHz.

Skattebilletterne
er dumpet ind ad brevsprækkerne hos alle Danmarks skatteydere,
og De føler måske ligesom vi en trang til
trøst i denne tid.
Vi fandt trøsten forleden i den marketenderiprisliste, som S. Schou i personalebutikken
fandt frem fra sine gemmer. I 1940 kostede
en bayersk øl kun 41 øre i marketenderiet.
I dag- må vi betale 160 øre. Jovist, De har
ret i Deres indvending, at der også er sket
en lønudvikling siden.
Hvis vi tager lønnen for en faglært, mandlig
arbejder inden for håndværk og industri i
1940 og i år, og derefter sætter nogle af de
varer, vi kan få i marketenderiet i forhold til
lønnens størrelse i de to forskellige år, viser
det sig, at det i 1940 krævede otte minutters
arbejde at få en halv liter sødmælk, nu kræver det blot tre minutter. En kop kaffe kostede tre minutters arbejde, nu kun to, et
rundstykke seks minutter mod tre nu, et
stykke wienerbrød tre mod fem i 1940 og
den nævnte øl syv minutter nu mod tretten
minutter for 28 år siden.
På 1940-prislisten står cigaretter omtalt til
dagspris - det var 80 øre for en tyvestykspakning. Vi kan ikke få os til at nævne
1968-prisen, for så kommer vi til at tænke
på skatten igen.

DAME-GYMNASTIKKEN OPHØRER
DAMERNE GAR NU TIL MOTION
Damernes gymnastikafdeling
har indstillet
sin virksomhed, og dens leder, fru Helen
Jessen, opfordrer de damer, der endnu ikke
har meldt sig i den nye motionsafdeling, til
at fortsætte. aktiviteten inden for dens rammer. Der er også her et specielt damehold.
P. Laudrup, lokal 355, vil give nærmere oplysninger herom.
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