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POSITIVE RESULTATER
AF SAMARBEJDSFORS0G
- Erfaringerne med de selvstyrende grupper er lovende, siger un-
derdirektør C. Hermann, - men deltagelse heri forudsætter en æn-
dret indstilling hos medarbejderen, som selv skal være med til at
træffe beslutning om sin daglige arbejdssituation

For godt et års tid siden startede inden for jern- og metalindustrien nogle forsøg med nye
samarbejdsformer ved anvendelse af de såkaldte motivationsteorier. Sammen med syv andre
virksomheder blev Philips Radio udvalqt til at være med i disse forsøg, som blev igangsat
og overvåget af en styrende gruppe på ti medlemmer. Deraf var to fra Philips, nemlig under-
direktør C. Hermann og værkfører Verner Falck.
Arbejdet er foregået i det stille, men i begyndelsen af maj kunne man i dagbladene se over-
skrifter som "Industri-forsøg: Fordel at lade arbejderne bestemme", og "Arbejderne fik selv
lov at tilrettelægge deres arbejdsdag". Artiklerne var inspireret af en pressekonference, som
Jernindustriens samarbejdsforsøgsudvalg holdt for "midtvejs" at give offentligheden indblik
i de erfaringer, der hidtil er gjort.

Forskelligt hvor langt virksomhederne er
kommet
I tilknytning hertil har .Phlllskopet" bedt
C. Hermann fortælle om forsøget og om re-
sultaterne hos Philips Radio:

C. Hermann,

- Det er meget forskelligt, hvor langt de del-
tagende virksomheder er kommet med deres
forsøg, og det er endnu for tidligt at frem-
komme med en nøjere vurdering af de resul-
tater, der er nået. Det er i øvrigt Handels-
højskolens opgave til sin tid at foretage
denne vurdering og udarbejde en rapport
herover. Studerende fra Handelshøjskolen og
eksperter, som er tilknyttet højskolen, fore-
tager derfor med mellemrum analyser i for-
søgsvirksomhederne som grundlag for den
endelige konklusion.
Som et hovedindtryk må man sige, at de po-
sitive resultater af forsøgene langt overvejer
de negative. Dette kan vel ikke forundre, da
de grupper, der er startet, i almindelighed
selv har været interesseret i at deltage, og
indstillingen derfor fra begyndelsen har væ-
ret positiv. Man skal derfor være varsom
med at vurdere resultaterne alt for opti-
mistisk. Imidlertid er det klart, at gode re-
sultater i de grupper, der er i gang, vil

(fortsættes side 2)

RADlOADE
PÅ

LØRDAG
Alle Philips-medarbejdere kan
overvære kampene mellem 8&0,
Rank-Arena og Philips

Arets Radioade afvikles på lørdag,
den 24. juni, og denne gang er Philips
Idrætsforening vært. Deltagere er
idrætsfolk fra Bang & Olufsen i
Struer, Rank-Arena i Horsens og Phi-
lips. Der er henved et halvt hundrede
med fra hvert af de tre radio-tv sel-
skaber.

Sportskampene, som alle kan over-
være, afvikles således:
Badminton: KI. 9.15-13 i ABC Hallen
i Markmandsgade.
Fodbold og håndbold: KI. 9.30-14 på
Kløvermarken.

Radioaden sluttes med en fest på In-
dustrigården lørdag aften. Gæsterne
indkvarteres samme sted.

SEKS GODE IDEER
Belønningsudvalget har udbetalt
1.275 kroner. Se artiklen side 3.

o o

STORE OMFLYTNINGER PA INDUSTRIGARDEN
Dansk Røntgen-Teknik flytter ind, Philips-Electrologica udvider, og service-
center etableres for professionelle grupper

På Industrigården, hvor der før var industriel
produktion og lager blandet ind mellem af-
delinger for administration og salg, vi I der
om kort tid kun være moderne kontorer og
demonstrationslokaler til de mange forskel-
ligartede aktiviteter, der får til huse her.
Når den store ændring af Industrigården nu
kan gennemføres, hænger det sammen med
overflytningen af Philips Lampe's armatur-

produktion fra Industrigården til fabrikken i
Tårnby, etableringen af centrallageret i Glo-
strup, hvortil flytningen af de mange dellagre
netop foregår i disse måneder, og indretning
af et servicecenter i den tidligere told byg-
ning for nogle af de professionelle grupper.
Det har givet plads på Industrigården for den
nødvendige udvidelse bI. a. af Philips-Electro-

(fortsættes side 2)

Industrigården på Prags Boulevard efter de igangværende ombygninger og indflytninger.
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logica og for indflytningen af Dansk Røntgen-
Teknik, der hidtil har haft til huse på Ry-
marksvej i Ryvangen.

Nordfløjen
I nordfløjen ud mod Prags Boulevard har di-
rektionen fortsat sæde på 5. sal og sekre-
tariaterne på 4. sal. På 3. sal sker der en
række omilytninger, og etagen vi I rumme ad-
ministration for hovedselskabet og Philips-
Electrologica samt revisionen. Telefonbordet
får desuden her en tiltrængt udvidelse. 1. og
2. sal bliver kontorareal for Philips-Electro-
logica og den interne systemafdeling, ISA. I
stueetagen ligger hovedselskabets perso-
naleadministration og foredragssalen. Hvor
der hidtil har været møbelmagasin ved siden
af foredragssalen etableres en ny Philips
telefonautomat. Den har 300 numre og skal
dække hele Jenagade-området. I dette rum
opsættes også de øvrige automater, der i
kommende år skal afløse den hidtidige tele-
fonautomat, som findes i stueetagens mod-
satte ende.

Østfløjen
I østfløjen ud mod Strandlodsvej foregår der
i sommermånederne nogle rokeringer på
øverste, 3. sal. Kontorartikellageret flytter
over i sydfløjen. Dermed får trykkeriet bedre
plads, og der indrettes et rum til foto-
kopiering, ligesom postafdelingen får bedre
pladsforhold.
De øvrige etager udnyttes af Philips-Electro-
logica. På 2. sal er der kontorer og demon-
strationslokaler. På 1. sal findes såvel Phi-
lips' egne selskaber som øvrige kunder med
dataservice. Philips Data Service har hidtil
betjent sig af en af de store Philips datama-
skiner, P 1200, og yderligere en opstilles i
løbet af juli måned, hvorefter datacentralen
er fuldt udbygget. I stueetagen har Philips-
Electrologica indrettet den ene halvdel til
teknisk serviceafdeling, og i løbet af få må-
neder inddrages også den anden halvdel til
samme formål.

Den hidtidige toldbygning, som nu indrettes til
servicecenter.

Sydfløjen j ,

I sydfløjen ud ~'9fj, H~.JQ1~ladsgade flytter
Salgsafdelingen for telekommunikation i be-
gyndelsen af 1973 ind på 5. sal. På 3. og
4. sal har Philips Lampe allerede afsluttet
de planlagte omflytninger. 2. sal vil i slut-
ningen af september stå klar til at modtage
Dansk Røntgen-Teknik, og 1. sal vil ved
årets slutning være parat til at danne ram-
men om Salgsafdeling Industri. I den ene
halvdel af stueetagen findes allerede nu Af-
deling for audio-visuelle systemer samt tele-
fonbord, tegnestue og laboratorium for Phi-
lips Lampe. I løbet af juni og juli indrettes
i sydfløjens vestlige del en afdeling, der
både omfatter kontorartikellager, fælles re-
klamelager for de selskaber, der har til huse
på Industrigården, og et vareindgangslager,
hvor større enheder til selskaber på Industri-
gården kan afleveres.

Toldbygningen
I bygningen, der ligger på Strandlodsvej
over for Industrigården, og som blandt an-
det har fungeret som toldbygning, indtil In-
sotrac flyttede til centrallageret i Glostrup,
sker der også ret omfattende forandringer.
Her etableres Philips professionelle service-
afdeling, som skal dække Dansk Røntgen-
Teknik, Salgsafdeling Industri og Afdelingen
for audio-visuelle systemer. Etableringen af
denne afdeling indledes i september.

Undervejs til Svogersiev gør skovtursdeltagerne
ophold ved Roskilde Kro.

PAP-SKOVTUR TIL
SVOGERSLEV KRO
Personaleforeningen på Industrigården, PAP,
indbød til skovtur fredag den 26. maj - men
det blev nu mere en krotur end en skovter.
Man samledes sidst på eftermiddagen i
"Smugl<roen" i foredragssalen på Prags
Boulevard, hvorfra man kørte mod vest. De
to busser nåede ikke længere end til "Ros-
kilde Kro", før der måtte gøres holdt for en
forfriskning. Endemålet var "Svogerslev
Kro", hvor det kulinariske bestod af en kro-
anretning med øl og snaps. Efter kaffen spil-
lede gruppen "Combination" op til dans,
som fortsatte til den anden side af midnat.
Da kro- og skovtursgæsterne kørte hjem,
sang de om kap med lærkerne.

De sang til herrernes pris: Fra venstre fruerne Helen Jessen, Lisbeth Godt og Inger Christiansen.

SAMARBEJDSFORSØG
(fortsat fra side 1)

smitte af andre steder i virksomheden og
gøre andre interesseret i at være med. Heri
ligger også en fare, da det kan være van-
skeligt at begynde for mange steder på en
gang, så længe man ikke har tilstrækkelig
erfaring i at løse problemer, der kan opstå.

Måske selvstyre til tre kanalvælger-grupper
Vi er for øjeblikket begyndt med selvsty-
rende grupper i følgende områder: PIT-mon-
tage og lager omfattende i alt 15 personer,
en MV-gruppe, som fremstiller metal rammer
til ClV-modtagere, i alt 5 personer, en grup-
pe, der fremstiller kanalvælgeren V7, på 7
personer, og det diskuteres for øjeblikket,
om de 3 grupper, der fremstiller kanalvæl-
geren U7, også skal overgå til selvstyre;
hver gruppe er på 8 personer. Endelig har
ejendomsafdelingens folk dannet grupper for
de forskellige vedligeholdelsesopgaver, og
grupperne varetager selv i vid udstrækning
dette arbejde. Resultatet er en betydelig
bedre og hurtigere service til de andre af-
delinger.

Hvor interessen er til stede, og hvor forhol-
dene i øvrigt gør det muligt, kan en gruppe
nå meget langt i retning af selv at tilrette-
lægge sit daglige arbejde. Det mest avan-
cerede eksempel herpå er MV-gruppen, hvor
deltagerne selv fordeler arbejdet og har de
nødvendige kontakter med hjælpeafdelinger-
ne. Gruppen tilrettelægger også selv nød-
vendigt overarbejde m. m.
Alt i alt må man sige, at de erfaringer, der
er gjort, er lovende og viser, at det er mu-
ligt at gøre arbejdet for den enkelte mere
indholdsrigt, end det i mange ti Ifælde er i
dag. Imidlertid forudsætter det også en æn-
dret indstilling hos medarbejderen i retning
af selv at ville 'lære med til at træffe beslut-
ninger om sin daglige arbejdssituation. Det
er nødvendigt, at dette accepteres og even-
tuelt læres. Ligeledes er det også nødven-
digt at lære at arbejde i gruppe sammen
med andre, hvor man har et fælles ansvar
for det, gruppen skal lave. Selvstyrende
grupper etableres derfor ikke fra den ene
dag til den anden, man skal trænes eller
træne sig selv i denne nye måde at ar-
bejde på.



SEKS GODE IDEER
Belønningsudvalget i Jenagade
har udbetalt 1.275 kroner

Seks medarbejdere i Philips Radio har hver
fået en god ide. Og de nøjedes ikke med at
få den. De beskrev den og lagde den i ide-
kassen som forslag. Som belønning for dis-
se seks forslag har udvalget udbetalt til-
sammen 1.275 kroner.
Annelise Christensen, MK I, har fået 375 kr.
for et forslag om en vippelære til lettelse af
isætning af spole i UHF filterdåse. Dette for-
slag gav inspiration til yderligere forbedrin-
ger af værktøjet.
Juddie Andersen, MK I, fik 150 kr. Forslaget
gik ud på at lade en spiralfjeder vippe en
trækarm tilbage, når en nitteoperation er ud-
ført. Den tidligere anvendte bladfjeder kunne
ikke holde.
Kristine Andersen, CDA, har fået 150 kr. for
et forslag om skiltning i kontorbygningen, så
besøgende lettere kan finde rundt.
Ruth 0berg, SA, sørgede for, at "Philisko-
pat" nu bringer billeder af 25 års jubilarer
før festdagen, så man ved, hvem man skal
sige til lykke til. Det fik hun 150 kr. for.
Birgit Sønderskov, OA, fik 225 kr. for et for-
slag om ekspeditionsnumre i personalebu-
tikken. Nu når selv den mest beskedne frem
til disken.
Henning Hvidtfeldt, ML, har fået 225 kr.,
fordi han trak en syltet potentiometerkon-
struktion frem til fornyet overvejelse om
produktionsmulighed, samtidig med at han
pegede på nye muligheder for anvendelse af
konstrukti onsideen.

TO DØDSFALD
Lagerarbejder Knud Møller Jensen, Philips
Radio, døde torsdag den 8. juni, 45 år gam-
mel. Siden 1955 har han været ansat på vort
lager, hvor han ved sit rolige og venlige væ-
sen gjorde sig afholdt af de mange, han
havde kontakt med inden for virksomheden.

Radiomekaniker Willi Gottliebsen, Philips
Radio, døde fredag den 9. juni, 47 år gam-
mel, blot få uger forud for sit 25 års jubi-
læum. Han fik sit virke som tekniker både
på Brostykkevej og i Jenagade og vandt sig
begge steder mange venner.

25 ÅRS JUBILÆUM

Anne Margrethe Jeppesen. Kaj Lindgren.

Torsdag den 27. juli: Montrice fru Anne Mar-
grethe Jeppesen, Philips Radio AfS. Recep-
tion kl. 11 i mødelokale C i Jenagade.

Tirsdag den 1. august: Fuldmægtig Kaj Lind-
gren, Philips-Electrologica A/S. Reception kl.
10.30 i mødelokale 416 på Industrigården.

TAK

Det var en aldeles overvældende dag. Mod-
tag også gennem Philiskopet en stor tak for
den hyldest og de mange gaver, jeg fik på
min jubi læumsdag.

Conny Tøttrup

CONNY TØTTRUPS JUBILÆUM: Fredag den 2.
juni kunne montrice fru Conny Tøttrup, Philips Ra-
dio, fejre sit 25 års jubilæum. Det blev en fest-
dag, der gav jubilaren betydelige beviser på den
store popularitet, hun nyder overalt, hvor hun fær-
des. På det store billede herover ses et endog
meget beskedent udsnit af de mange receptions-
gæster, der mødte op i mødelokale C, og til ven-
stre er det fru Anna Kristensen, der på kolleger-
nes vegne ønsker til lykke. Gaven var en em-
hætte. Yderst til højre skimtes Sv. Loft, der mød-
te for fællesklubben med autostøvsuger og mor-
genkåbe. I baggrunden ses Preben Laudrup, der
kom med Idrætsforeningens gave, blomster og
stentøj, til jubilaren, der også er en yderst aktiv
idrætsudøver. Fru Ruth Løjbert gratulerede fra
Kvindeligt Arbejderforbund, afdeling 5, med kera-
mikvase og lysestager. Desuden var der gaver fra
en lang række grupper og enkeltpersoner.

PA PENSION
Efter 22 år hos Philips går lagerfuldmægtig
P. Mandrup Johansen, Philips Radio Af S, på
pension med udgangen af juli måned.
I alle disse år har Mandrup været beskæf-
tiget på de kommercielle lagre, i de sidste
år som ansvarlig for RGT- og Elappar at-Iaq-
rene. Hurtig ekspedition har været en leve-
regel for Mandrup, og med sin grundige ud-
dannelse inden for handel har han i øvrigt
altid forstået betydningen af at have kunder-
nes ønsker i tankerne.
En af Mandrups sidste opgaver var endnu en
gang at medvirke til en hurtig flytning (da
lageret på Kalvebod overførtes til central-
lageret i Glostrup). Det er en vital og le-
vende person, vi nu tager afsked med. Lige
til det sidste optaget af sit job. Vi ønsker
Mandrup held og lykke i årene efter de 65.

I. Paludan

Afdelingschef A. Borch, Philips Lampe Af S,
der blev ansat i koncernen i 1937, trækker
sig ved udgangen af juli måned tilbage fra
aktiv tjeneste. Borchs sidste arbejdsdag vil
dog være den 28. 'juni, idet han holder ferie
i juli måned.
Hr. Borch, som i sin tid blev ansat som bog-
holder i A/S Axel Schou, forestod en kortere
årrække de regnskabsmæssige funktioner i
serviceafdelingen, hvorefter han i 1949 over-
gik til hovedadministrationen i Philips, først
som leder af lagerkartoteket og fakturaafde-
lingen og fra 1952 tillige som leder af kun-
debogholderiet: Borch afslørede hurtigt, at
han gennem sin rolige og korrekte facon
havde særlige evner til at røgte det betyd-
ningsfulde hverv at være kontaktmand til så-
vel kunder som organisationer m. v. i be-
talingsspørgsmål, og det var derfor naturligt,
at han bevarede dette vigtige arbejdsfelt, da

omorganisationen i 1961 førte ham til Philips
Lampe.
I Philips Lampe har Borch tillige varetaget
en række forvaltningsopgaver vedrørende
ejendomme, kontormaskiner og inventar,
blanketter m. v. Han har i denne egenskab
haft kontakt med alle afdelinger og har gen-
nem sit virke været en højt værdsat kollega,
som vi alle ønsker et langt og lykkeligt
otium. Ths. Hansen

RØG OG KNALD I JENAGADE
Med røg og knald afviklede bedriftværnet i
Jenagade onsdag den 17. maj en præsenta-
tionsøvelse for myndighederne. Den blev
yderst vellykket I
Forud for øvelsen havde BV-personalet væ-
ret igennem et meget hårdt og koncentreret
øvelsesprogram for at opnå den nødvendige
færdighed.
Det pæne resultat, der blev opnået, kan helt
tilskrives den gode tilslutning og den store
interesse, som alle viste for sagen.
Der er endnu plads til et par nye medlem-
mer. P. E. Jensen

REN LUFT I STOCKHOLM
Lige før FN's miljøkonference blev afviklet i
Stockholm i juni måned, bestilte bystyret
hos Philips et komplet system til overvåg-
ning af luften. Det består af fem stationer,
hvoraf den første allerede er opstillet midt i
bykernen. Den vil sammen med de øvrige
blive koblet til et centralt dataanlæg.
Systemet skal benyttes til langtidsovervåg-
ning af svovldioxyd-indholdet i luften, som
for Stockholms vedkommende - takket være
den nye lov om begrænsning af svovlindhol-
det i olie - er ret lavt.



CENTRALLAGERET IGLOSTRUP
Flytningen går planmæssigt
- Indflytningen går fuldstændig planmæssigt
her i Glostrup, fortæller centrallagerets chef,
ingeniør Ivar Paludan. - Philips Radio's kom-
mercielle lager forlod de lejede lokaler i
godsbanens bygning på Kalvebo'd Brygge
mandag den 19. juni.
Forud for denne flytning havde overførslen
af Lampe-lagrene fundet sted, ligesom Re-
pax' førsalgsafprøvning nu også er i funk-
tion i Glostrup. Mandag den 3. juli flytter
Miniwatt.
Derefter ligger flytningen stille, men til au-
gust tages der fat igen. Da er det lagrene
for Philips Elapparat og de professionelle
grupper, det gælder: Dansk Røntgen-Teknik,
Salgsafdeling for Industri og Afdelingen for
audiovisuelle systemer. Således som tids-
planen ser ud i dag, vil dette være tilende-
bragt inden 1. september, og det er tidligere
end oprindeligt planlagt.

VIDEO-UDSTYR TIL TELSCAN
Aftale om indretning af farve-TV-anlæg
i Odd-Fellow Palæet i København
TV-produktionsselskabet Telscan A/S er i
denne tid ved at blive etableret i Odd-Fellow
Palæet i København. Selskabet har nu spe-
cificeret det farve-TV-anlæg, som for cirka
8 mill. kr. skal leveres af Philips. Dette an-
læg gør det muligt at optage og redigere
programmer af professionel kvalitet til TV-
stationer og video-kassetter.
Telscan skal blandt andet have to komplette
OB-vogne, og der skal indrettes redigerings-
central og kopieringsanlæg for kassetter i
Odd-Fellow Palæet. I kopieringsrummet kan
der kopieres 50 videokassetter i timen - og
flere forskellige kassetter på samme tid. Ba-
sismaterialet kan være videobånd eller 8, 16'
og '35 mm film.
Foruden dette millionudstyr til Telscan's
farve-TV studie og OB-vogne skal Philips til
et søsterselskab til Telscan levere cirka
3.500 video-kassette-recordere, som sam-
men med Telscan-programmer skal lejes ud
til kunder, når programproduktionen for alvor
er kommet i gang.

SPORTEN SPORTEN]

MOTIONSLØB pA KLØVERMARKEN: Under temaet "Løber man sig slank, mister man fedtet på de rigtige
steder" har Philips motionsafdeling inviteret alle medarbejdere til gratis motionsløb på Kløvermarken
hver mandag og onsdag kJ. 16. Det er der mange, der har benyttet sig af og efter et velfortjent bad følt
sig både yngre og sundere. Men der er endnu flere, der blot nøjes med at se med sympati på motionen,
De er også velkommen - og Erling Kjær (i spidsen) glæder sig til at se endnu flere. Tag blot børnene
med.

Fodboldafdelingen :

PHILIPS pA VEJ TIL 3. DIV.
Philips fodboldhold rykkede i denne sæson
op i Serie 2, og så langt som sæsonen nu er
gået, ser det ud til, at holdet spiller sig vi-
dere til 3. division. Det er .gået fantastisk
godt. Der er spillet syv kampe; hvoraf de
fem er vundet og to er spillet uafgjort. Vort
hold er det eneste, der er ubesejret i ræk-
ken. Efter de syv kampe fører Philips med
12 points. AUB har også 12 points, men for
ni kampe, og' på tredjepladsen ligger SKIF
med ni points for otte .karnpe. Philips mål-
score er så fin som 14-4.

Philips-spiller på unionsholdet
Det er' ikke alene holdet, det går godt for.
Også et enkeltmands-resultat er værd at be-
mærke. Allan Marcussen erblevet udtaget til
KFIU's unionshold, der skal spille mod de
øvrige hold inden for landets idrætsunioner.
Før udtagelseskomiteen fandt frem til uni-
onens udvalgte hold, måtte de gennem el-

DET ER IKKE EF-AFSTEMNING, men en fornøjelig quiz mellem ægtepar, som her ledes med stor
kyndighed af radioens populære Arne Myggen. Han deltog som en meget vittig konferencier i det
stort anlagte "Olympiade-Show 1972", hvormed Philips Radio netop har besøgt byerne København.
Århus, Ålborg, Vejen, Odense og Vordingborg. I alt 2500 branchefolk fra hele landet fik lejlighed til at
stifte bekendtskab med den lange række af nyheder, som præsenteres i år, ikke mindst VCR-cassette-
systemet. Showet omfattede også et stort multi-vision program, som på 8 skærme, ved hjælp af film
og lysbilleder, tog tilskuerne med på olympiaderejse gennem tider og lande, fra antikkens Grækenland
til vore dages MGnchen-olympiade,

leve rækker med hver ti hold - eller 1210
spillere.

DIS vandt over ISA
.At der er gang i Philips-fodbolden ses også
af, at to "data"-hold fornylig udfordrede hin-
anden. Afdeling DIS spillede mod afdeling
ISA, som måtte se sig slået med målcifrene
5-2. Nu har DIS udfordret et hold fra OMD-
afdelingen i Philips-Electrologica.

Kent Hansen

SEKS RASKE PIGER SØGES
Har De spille-iver, bold-øje samt lyst til i de
sene aftentimer at spille badmintonturnering
mod andre firmaer i KFIU's holdturneringer,
har vi brug for Dem og fem andre raske pi-
ger.
Der vil også blive plads til øvrige interes-
serede på vore baner i ABC's hal i Mark-
mandsgade 8. Her starter den nye sæson
1. august.
Alle interesserede medarbejdere kan melde
sig til Hugo Bentzen, Philips Central lager, te-
lefon 454333, lokal 239.

Badmintonafdelingen

FINE PRÆMIER
TIL PHILATELlSTERNE
Philips Philatelistforening holdt generalfor-
samling onsdag den 30. maj og bestemte da,
at kontingentet skulle stige fra tre til fire
kroner om måneden. Til gengæld bliver kaf-
fen gratis ved møderne, og pension isterne
bliver fritaget for at betale. Til bestyrelsen
genvalgtes Sv. Høj og B. Stistrup.
Som et ekstra oplivende moment efter gene-
ralforsamlingen udloddedes elleve årspræ-
mier. Den første var et 5 kroners central-
posthus til en værdi af 170 kroner. De øvrige
var i faldende værdi, indtil man kom til det
sidste, som var et to-skillingsmærke, der nu
er 140 kroner værd.
Bestyrelsen ønsker alle foreningens med-
lemmer en god ferie.

E. Schwanenfliigel

PHILIPS TRYK


