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Thorkild Bur k al 

Bent Jacobsen 

Kaj Christensen 

Gerda Albrechtsan 

Helge Fergo 

Preben Lindbo 

Ansættelser: 

Otto Andersen 

PHILIPS: 

1. novbr. 1948 Thorkild BurkaI, tekni 
ker, serviceværksted. 
5. novbr. 1948 Bent Bille Jacobsen, 
lærling. 

8. novbr. 1948 Hartvig Nielsen, assistent, 
H.B. 
15. novbr. 1948 Inge Olsen, omst ilfings 
bordet. 

ASAS: 

1. nov. 1948 Helge Fergo, assisten t 
indkøbsafd. 
1. nov. 1948 Kaj Christensen, assistent, 
Silkehorg afd. 
1. nov. 1948 Preben Lindho, assistent, 
ordrekontor. 
1. nov. 1948 Ce rda Albrechtsen, assi 
stent, reklameafd. 
8. nov. 1948 Hans Carl Hjelme, elev. 
1. dec. 1948. Jytte Andersen, tegnerske, 
neonafdeling. 
1. dec. 1948 Ulf Hansen, assistent, lager. 
1. dec. 1948 Hans Rasmussen, assistent, 
Haderslev. 

PHILIPS: Genansættelse : 

8. novbr. 1948 Otto Andersen, assistent, 
kontant salg. 

Fratrædelser: PHILIPS: 

30. okt. 1948 Anne-Lise Pedersen, lær 
ling D. B. 
30. okt. 1948 Ruth Rønsch, L.K. 
13. novhr. 1948 Anny Torp, Hovedhog 
holderiet. 
15. novhr. 1948 Hennig H. Hartz, hoved 
bogholderiet. 
30. novhr. 1948 Erik Lyngbæk, hoved 
bogholderiet. 
30. novhr. 1948 Frode Dartved, Forstær 
kerafdelingen. 

ASAS: 

3. nov. 1948 Erik Rehhoff, reklameafd. 
30. novhr. 1948 Knud Haar, assistent, 
lageret. 
30. nov. 1948 Annie Hass Hansen, Kig- 
kurren. 

Omflytninger: 

1. novhr. 1948 Dirch Svenstrup, ASAS 
indkøbsafdeling til PHILIPS ordrekontor. 
1. novhr. 1948 Niels Erik Jensen, ASAS 
Aalborg til ASAS kreditorer. 
1. novbr. 1948 Rolf Carlsson, PHILIPS 
forstærkerafd. til ASAS Aalborg. 
8. novbr. 1948 Eggert-Andersen, PHILIPS 
ordrekontor til Philora-afdelingen. 
10. novhr, 1948 Børge Larsen, PHILIPS 
kontant salg til PHILIPS Aarhus. 

Hjemvendt fra militærtjeneste 
PHILIPS: 

28. okt. 1948 Walther Pilegaard, service. 
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FORENINqS-NYT 

PAUL V. SCHRØOER 

DEN NYE FORMAND TIL MEDLEMMERNE 

Som det blev antydet i sidste num 
mel' af PAP-Æsken, skal jeg i dag 
holde trontale, og jeg vil gerne aller 
først på den nye bestyrelses vegne 
takke Aarup og hans stab for det 
glimrende arbejde, der er blevet ud 
ført indenfor foreningen i de 2 for 
løbne år. 

Den nye bestyrelse vil bestræbe 
sig på at føre de gode traditioner vi 
dere, og naturligvis drage fordel af 
de allerede indvundne erfaringer. 
Først og fremmest vil vi koncentrere 
os om at få et mere udbygget samar 
bejde i stand på alle fronter, og vi 
håber, at det må blive muligt for os 
at få medlemmerne til - i højere 
grad end tidligere at slutte op om 
foreningen. Vi er meget interesse 
rede i medlemmernes synspunkter 
og altid lydhøre for ønsker, der så 
fremt de kan gavne vor sag, vil blive 
forelagt ved samrådsmøderne. 

Bestyrelsens første opgave vil væ 
re at skabe en ordning således, at og 
så det menige personale vil få ad- 

gang til at høre nogle af de foredrag, 
der i vintersæsonen holdes for afde 
lingsledere o. lign. Disse foredrag 
tænkes holdt i umiddelbar tilslutning 
til arbejdstiden og skal i en populær 
fremstilling give personalet lejlighed 
til et kig bag kulisserne og samtidig 
et rent nødtørftigt varekendskab. At 
et sådant arrangement har medarbej 
dernes interesse er vi klar over, og 
vi håber snart at kunne lægge ud 
med første foredrag. 

Med hensyn til PAP-Æsken føler 
vi os foranlediget til at udtrykke vor 
tilfredshed med bladets nuværende 
form. Naturligvis kan PAP-Æsken 
gøres endnu bedre, og vi vil gøre, 
hvad vi kan, men en af forudsæt 
ningerne for et bedre blad er, at 
medlemmerne bliver mere aktive 
medarbejdere end tidligere. 

Bestyrelsen går ind for mottoet: 
"Når man taler og handler muntert, 
føler man sig munter", og tager fat 
med opsmøgede ærmer. 

Paul V. Schrøder. 
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r PHILORA-a#e~~el'l 
~--------------------------------~ 

De fleste vil sikkert studse over, 
hvorfor PUIILPS har valgt et sådan 
mærkeligt navn til denne afdeling, 
der hovedsagelig beskæftiger sig 
med salg af damplamper (natrium 
lamper, kviksølvlamper og lysstof 
lamper) og armaturer hertil. Men li 
ge så vel man har PhiliShave, Phili 
dyne og Philetta og mange andre 
navne, har man altså foretrukket at 
give denne afdeling navnet "Phi 
lora", uden at det har nogen som 
helst tilknytning til varens art. 
Philora-afdelingen er ida g en af 

deling med en del år på bagen. Den 
blev startet i efteråret 1932. Den 
gang eksisterede lysstoflamper ikke, 
men hovedartiklerne var kviksølv 
lamper til fabriksbelysning og natri 
umlamper med det gule lys til vejbe 
lysning eller reklamebelysning. 

Hvis De en sen aften i årene fra 
1932-36 havde foretaget en spadse 
retur i den indre by, ville De måske 
have mødt to personer, der nærmest 
var faldet i trance over et eller an 
det reklameskilt med natriumlarnper, 
det var direktør Lorentzen og inge 
niør V oss, der - stolte som et par 
spaniere - stod og betragtede dette 
sidste resultat af Philora-afdelingens 
intensive aktivitet gennem flere må 
neder. Værdien af leveringerne til 
sådan et skilt var ca. kr. 200, og 
hele afdelingens omsætning androg 
de første år mellem kr. 6-700 om 
måneden. Til sammenligning her kan 
oplyses, at den største omsætning i 
år på een måned, (nemlig den sidst 
forløbne oktober måned) var ca. kr. 
400.000 nt. 

Da det lige fra afdelingens start 
har været næsten umuligt at få myn 
dighederne til at interessere sig for 
natriumlamper til vejbelysning på 
grund af de store installationsom 
kostninger, kom der først virkelig 
gang i omsætningen den dag, da lys 
stoflamperne kom på markedet, og 
kort tid efter optog afdelingen også 
produktionen og salget af armaturer 
til disse lamper. 

Afdelingens største interesse er 
selvfølgelig belysning, hvad enten 
det er på fabriker eller i konto rloka 
ler, i butiker eller i det fri, men der 
opstår stadig nye virkefelter. Såle 
des er der nu fremkommet bakterie 
dræbende lysstoflamper til rensning 
af luften i opholdslokaler. Bestråling 
af planter med kunstigt lys er igen 
ved at komme frem, idet det har vist 
sig, at lysstoflamperne særligt egner 
sig til dette formål, og før eller se 
nere vil sikkert også ultra-violet be 
stråling af mennesker blive et loven 
de emne indenfor afdelingen. Et for 
søgsanlæg, der kunne virke opkvik 
kende på visse andre afdelinger in 
denfor firmaet, har længe været un 
der overvejelse!!! 

Afdelingen ledes idag af ingeniør 

l 

Krogh Clausen 
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Krogh, der tager sig af såvel produk 
tion som salg og med kyndig hånd 
svinger lysstoflampesceptret på mar 
chen fremad. Som første hjælp til at 
besvare de usandsynlig mange kun 
deopringninger, der hver dag strøm 
mer ind, og til at holde styr på hele 
papirmøllen, har ing. Krogh Leif El 
kjær og Eggert-Andersen, medens 
ing. Clausen fører en dobbelttilvæ 
relse som henholdsvis professor og 
sabotør, idet han foruden at have på 
taget sig ansvaret for et så vigtigt 
kunde-problem som erstatnings 
spørgsmålet også forsøger ved hjælp 
af tørrelamper at stikke ild på det 
størst mulige antal militærklædef'a 
briker. 

._- 
j 

Som et bevis på, meel hvilken ener 
gi man i afdelingen går ind for at be 
vare topformen, kan nævnes, at alle 
4 "Philoraer" selvfølgelig "spiller" 
Badminton. 

Grønbjerg Elkjær 

Afdelingens største problem i de 
forløbne år har været at fremskaffe 
de nødvendige lamper og råmateria 
ler til armature.rne, idet efterspørgs 
len stadig har været betydelig større 
end Produktionskapaciteten, men 
den tid er selvfølgelig ikke fjern 
hvor bI. a. udarbejdelsen af projek 
ter, reklamering 
og teknisk pro 
paganda bliver et 
vigtigt led i kam 
pen for at udvi 
de Omsætningen. 
Denne del af af 
II elin gen s arbej 
de har ing. Grøn- 
bjerg overtaget. Eggert-Andersen 

I Philora-afde- 
lin gen betragter man selvfølgelig en 
almindelig glødelampe som noget 
helt antikveret, og afdelingens mål 
er i de kommende år at opnå en stør 
re omsætning end normallampe-af 
lingen. En virkelig sund og indbrin 
gende konkurrence. -- Men heller 
ikke normallampe-afdelingen ligger 

. på den lade side. Ved forceret pro- 
duktion på fabriken er salget af nor 
mallamper steget kolossalt. Det bli 
ver interessant at se, hvem der til 
næste år vinder kapløbet. E. D. Voss 
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PERSON~LI~ * LOIi~LI~ 

Visdahl, Arnold, f. 6. 3. 1903, kørselschef, 
kommercielt lager, Strandlodsvej. Kom som 
2·årig til København og som lS-årig i kon 

torlære hos La ur. 
Knudsen. Var her i 
6 år og gik derefter 
over i kaffe- og ko 
lonialbranchen. Den 
1. juli 1929 blev han 
ansa t hos ASAS i 
ekspeditionen i Stu 
diestræde, hvorfra 
han i 1933 flyttede 
over- til PHILIPS eks 
pedition. Udnævntes 

i 1941 til kørselschef og overflyttedes til· 
Strandlodsvej. Er i besiddelse af en usand 
synlig evne til at få hjulene til at rulle, 
uden at man dog kan sige, at de griber ind 
i hinanden. Men han kan ikke rigtigt lide 
proportionalloven, for efterhånden som kaf 
febarene bliver pænere og pænere, bliver 
det vanskeligere og vanskeligere at få bu 
dene hjem. Er svag for overskårne Wiener- 
brød Lokal 355. 

Stierne, E. E., f. 2. 8. 1903, Indkøbschef, 
fabriken. Formentlig kender alle A/S Schou 
rup i Aarhus? Stjernø har stået i lære der, 
og han har fortalt os, at dette firma i tidens 

løb har udklækket 
mange andre storhe 
der, såsom Sv. Ras 
mussen m. fl. Da 
den unge Stiernø be 
gyndte, handlede fir 
maet med isenkram 
en gros og radio, 
men efterhånden blev 
konkurrencen med 
PHILIPS apparaterne 
for nlige, og man 

ophørte med radio. Dette gav stødet til a t 
Stjernø søgte ind hos PHILIPS d. v. s. Axel 
Schou. Her startede han den 15. 10. 1929 
som dansk korrespondent i forstærkerafde 
lingen, der var en lille næsten selvstændig 
PHILIPS stat. Blev senere bogholder og la 
gerforvalter i service og overflyttedes i 1933 
til fabriken som leder af indkøbsafdelin 
gen. Denne "afdeling" bestod på det tids 
punkt af et lille kontor, hvor alt var blan 
det sammen, der var produktionsafdeling, 
List og Jørgensen sad der, og funktionerne 

var mangesidige, I dag er indkøbsafdelingen 
eu fryd for øjet og råder over ikke mindre 
end 26 m2 gulvplads. Til trods for at EES 
hver dag skal fodre en række glubende af 
delinger er han meget ligevægtig og nem at 
komme overens med. Kan lide hjemlig hyg 
ge og læser hver aften med stor iver en 
gelsk. "En lykkelig mand" vil vore læsere 
sige, men der er et mørkt punkt, og det er 
hans personvogn d. v. s. en Firmavogn af 
svær kaliber, der går under tilnavnet "den 
grønne" og er kilde til mange ærgelser. Alle 
mennesker vil køre i den, og er den ende 
lig ledig, skal den på værksted. Ak ja, 

lokal 9-27. 

Richter, K. f. 2S. 12. 1896, ingeniør, PHILIPS 

neonfabrik. Det er måske for stærkt at kal 
de J$:.R. for Orlogsgast, men et faktum er, 
at han i mange år benyttede Orlogsværftet 

som operationsbasis. 
Han kom der jævn 
ligt som barn og 
slugte med øjne og 
Ører alle de mælk 
værdige ting, der fo 
regik. Det var rust 
fri kærlighed ved 
første øjekast, og da 
tidens fylde kom, 
fik han en lære 
plads i afdelingen 

for torpedobåde og nautiske instrumenter. 
Afsluttede i 1917 teknikum og fik et job i 
K.T.A.S., vendte dog snart tilbage til or 
logsværftet og blev beskæftiget på tegne 
stuen. I 1919 lod han sig friste til at slå 
ind på det handelsmæssige og blev repræ 
sentant og forretningsfører for et firma i 
el-branchen. Men når man eengang har spist 
af bliktallerken - kort og godt i 1920 var 
K.l{. igen ansat på o rlogsværft.et. Blev sam 
me år lærer ved teknikum og har æren af 
meget af den elektrotekniske viden, der ud 
mærker vort folie I oktober 1929 nedlagde 
han skolemesterhvervet sagde farvel til Or 
logsværftet og startede hos PHILIPS, som as 
sistent hos daværende ingeniør K. Lorent 
zen i speciallampeafdelingen. I 1931 be 
gyndte han at arbejde med neon, der for 
øvrigt importeredes fra Holland. Året efter 
startede PHILIPS første neonfabrik i eu 
skummel kælder i Krystalgade. I 1933 flyt 
tede Richter og neonfabriken ud på Strand- 
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lodsvej og i 1934 til Frederikssundsvej, 
hvor der disponeredes over en lste sal. 
Nede i stuen var der en virksomhed, der i 
42/43 begyndte at lave uartige ting, og 7. 
december 1943 lød der er knald, som bragte 
lste salen i en ubehagelig kontakt med jo r 
den, d.v.s. gulvet forsvandt. Det tog nogle 
måneder at få samlet neonskårene sammen, 
men så var neonfabriken i Kigkurren også 
en realitet. Til trods for de mange Ilytnin 
ger, har K.R. ikke tabt humøret, men en 
gang imellem ndbryder han med mild For 
bavselse: "Kan man nu forstå det". Er ivrig 
lystfisker og sejlsportsmand og trunsport.e 
l'er hver søndag i sin elskede Opel træer 
og planter op til sommerhuset i Nordsjæl- 
land Sundby 4218-5760. 

Kristiansen, Herman, f. 14. 6. 1901. Af'de 
lingsleder Service. Udlært som elektriker i 
Hurup i Thy. Ansattes efter endt læretid 
på det derværende el-værk som assistent og 

kom efter 2 års mi 
litærtjeneste - Felt 
artilleriet, hef alings 
mand - til en t-a 
diofabrik i Odense. 
Her blev H.K. værk 
fører for en styrke 
på 40 mand, der næ 
sten udelukkende 
fremstillede radio 
modtagere til eks 
port. Og det var 

ikke vore dages kedelige transportbånds 
modtagere. Nej, hvert kabinet var genstand 
for individuel særbehandling og Frernatod 
gerne som et rent kunstværk med sølvbe 
slag og forgyldte løvehoveder i ægte iben 
holt. Det hollandske udtræk var lavet i ro 
sentræ eller en anden ædel træsort samt 
forsynet med patinerede hronzehjørner, og 
Odenses mange konsuler betalte gerne 15- 
1600 kr. for rariteten. Den 1. november 
1929 ansattes H.K. som værkfører for 
PHILIPS serviceafdeling i Studiestræde . (5 
mand i loftetagen). I 1934 flyttede service 
ud bag broerne d.v.s. til Strandlodsvej. For 
nøjelsen blev dog kort, idet man i 1935 
vendte tilbage til Krystalgade og anbragtes 
der, hvor Voss har kontor, den dag bladet 
her går i trykken. I 1942 ændredes adres 
sen til Købmagergade 64. H.K. forlod afde 
lingen den 15. 8. 1945 og opholdt sig i 11/2 
år på fabriken, hvor han havde ansvaret 
for "al produktion uden glas" som det hed 
der i fagsproget. Da serviceafdelingen imid 
lertid havde H.K.'s varmeste interesse og 
han i begyndelsen af 1947 fik en chance for 
at komme tilbage, slog han straks til, og 

fra midten af 1947 har han været eneher 
sker dersteds. Er altid ligevægtig, synes om 
at fortælle om sin soldatertid og har en 
stor svaghed for spejdersport og kan lide 
lange fodture i naturen. Går ikke af vejen 
for en god cigar, spiller Whist og har en 
egen måde at skabe enighed på. Palæ 9301. 
Forsberg, E., PHILIPS, se PAP-Æsken nr. '" 
maj 1948. 
Christiansen, O. G., ASAS, Silkeborg, se 
PAP-Æsken nr. 7, juli 1948. 
Andersen, J., POPE service, se PAP-Æsken 
nr. l, januar 1948. 

lYIeddelelser "rø P' p.)1'" 

Referat af P P F's ord in. generalforsamling 
den 19. oktober 1948 

Til generalforsamlingen (den sjette i ræk 
ken) var der fremmødt et stort antal med 
lemmer. Den afgående formand Bille Brahe 
takkede medlemmerne for den store delta 
gelse og åbnede generalforsamlingen. For 
inden denne begyndte var der fællesspisning 
med hjemmelavet smørrebrød fra marketen 
deriet, øl og snaps, kaffe og likør. Da spis 
ningen var endt, gik man over til den mere 
alvorlige del af festen. Hvem skulle være 
det nye offer til formandsposten? Flere fo 
reslog vor tidligere formand, A. List, og 
han lod sig tilsidst overtale. Den nye besty 
relse kom til at bestå af: A. List, formand, 
H. Nilsson, næstform. (genvalg), O. Gulev, 
kasserer (genvalg), B. Ulk, sekretær (gen 
valg), frk. Bremholm, K. Sørensen (gen 
valg), V. Falck, og som revisor blev valgt 
hr. J ohs. Hansen. 

Under regnskabet "kritiserede" hr. Wal 
ter en post der hed repræsentationsudgifter 
kr. 25,07. Udtalte at dette svarede til 112 

kasse øl og mente, at beløbet burde være 
mindst dobhelt så stort. Den afgående be 
styrelse takkede rørt for det smukke ind 
læg. Ellers forløb det hele festligt og uden 
håndgemæng. Aftenen sluttede med kortspil 
og en lille svingom. 
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PHILIGRAN 
Så blev vor nye frokoststue altså fær 

dig. På baggrund af den lange tid, t!er 
medgik til ændringen, var Iorventnin 
geme stillet højt. Vi blev ikke skuffede. 
Frokoststuen er holdt i en stil, der må 
kunne tilfredsstille selv den mest kræs 
ne smag. Ganske særligt må fremhæves 
den akkustiske støjdæmpning, indret 
ning af lydisoleret telefonbox, og ende 
lig det glimrende fungerende forstær 
keranlæg med specielt kaldearran,ge 
ment til telefonen. Et ganske vist beske 
dent lultkonditioneringsanlæg hører og 
så til de behagelige ændringer. Der er 
almindelig tilfredshed med frokostsluen, 
selvom vemoden er lremhersltende ved 
tanken om den relativt korte glæde, vi 
får af den på grund af flytningen til 
"Industrigaarden" . 

Hele huset står på gloende pæle på 
grund af de pludselige Ilytteplaner. Det 
ligger nemlig sådan, at samllige afde 
linger vil have dobbelt så meget plads 
i "Industrigaarden" i forhold til, hvad 
de .hor nu. Der er sving i regnestok og 
målebånd, og diplomatkunsten fejrer 
store triumfer. Der opnås et utal af for 
dele ved flytningen, selvom ulempen 
ved beliggenheden unægtelig ikke så 
dan kan bortelimineres, men forhåbent 
lig når vi også en tillredsstillende løs 
ning på transportproblemet. 

ASAS lønningskontor er af praktiske 
grunde overflyttet til lokalerne i St. Kan 
nikestræde, hvor Annie Olsen på 2. sal 
nu deler sol, vind og lønninger lige. 

Peter Jørgensen, Vesterbrogadelageret 
har påbegyndt en spareplan - forhå 
bentlig ikke en S-års plan - med det 
formål at anskaffe sig en ny fiskestang. 
Han har kig på en jævn mellemgod va 
re, der dog koster en bagatel af 3000 - 
kr. Er der noget at sige til de fiskepriser, 
vi har? 

Den af POPE på generalforsamlingen 
valgte repræsentant iii bestyrelsen Hen 
ry Knudsen har, da han Ikke er funktio 
nær, måttet udmelde sig af PAP samt 
nedlægge sit hverv i bestyrelsen. Da 
POPE's medlemstal derved bliver 35, 
skal POPE kun have en repræsentant i 
bestyrelsen, hvorved spørgsmålet om 
supplering er bortfaldet. 

l 
1 
I == Sporten 

Badminton 
Det ene hold i C rækken i pulje l spil 

lede tirsdag 2. l!. mod De forenede 
bryggerier og tabte kampen med 1-7. 
Om det var på grund af bryggerier 

nes lettere adgang til øl vides ikke, men 
fakta var, at vi med en lille smule held 
kunne have opnået uafgjort kamp, idet 
flere af de indbyrdes kampe var på 3 
sæt. 
Vi håber på bedre held næste gang. 

* Vort hold i B rækken spillede 4. l!. 
mod Landbrugsrådet, der gik det heller 
ikke så godt for PAP idet vi tabte med 
2-6, men vi havde ganske vist også 4 
reserver på holdet. 
Såfremt de store kanoner ing. Voss & 

co. havde kunnet møde er der ingen 
tvivl om at vi havde vundet denne 
match. Spilleudvalget henstiller ind 
trængende til d'herrer om at møde næ 
ste gang holdet skal 'spille, hvilket fore 
går 30. l!. 

Som det måske er bekendt, har PAP 
3. hold med i begynderturneringen og 
de har klaret sig udmærket, idet hver 
hold har en vundet og en tabt kamp. 
Efter kampen 27. 10. mod Esso, som 

vandtes af sidstnævnte, faldt der for 
skellige bemærkninger om at Essos spil 
lere ikke alle var nybeqyndøre. Måske 
spilleudvalget burde undersøge denne 
sag nærmere 

1 
J 
I 

Søndag 7. l!. havde PAP anmeldt 6 
herrer og 5 damer til H.K.B.U.'s turne 
ring i B. og C. rækken. 
Det gik imidlertid ikke så godt for 

størstedelen af vore deltagere idet de 
alle, på een nær - frk. Grim, Kigkurren 
- blev slået ud i de indledende kampe. 
Frk. Grim fortsatte til semifinalen, der 
spilledes onsdag ID. 11., her gik frk. 
Grim videre til finalen. Hun vandt og fik 
dermed det udsatte sølvtøj. Spilleudval 
get gratulerer med. det smukke resultat. 

Ansvarshavende redaktør: Paul V. Schrøder 
I redaktionen: 

H. C. [alfov, B. Jønsson og Rud Jeppesen 
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MEDDELELSE FRA FABRI KEI'oI 

Hjemlig 
HF· N-Hjælp fI 

Vi har fra børnehaven modtaget følgende: 

Hjælp os med at sælge B0RNEHA VEJUL. Brug 
bladet som julegave og sælg det til venner, bekendte og 
på arbejdspladser. For hvert blad vi sælger, får vi 40 
øre tilbage til legetøj til børnehaven. Børnene kommer 
en dag og håber at få solgt rigtig mange blade. 

M. Briksen 

Vi vil gerne opfordre alle til at købe bladet, og 

eventuelt anvende det i gaveøjemed. Bladet koster kun 

kr. 1,25 og kan rekvireres gennem B. Ulk, lokal 9-10. 

J. D. QVIST '" KOMP. 
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