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HERSTEL: A L G E M E E N K A T H O L I E K WEEKBLAD

HET BUITENLAND
onder de loupe

Mottaf

De Zwitserse staatsman Jozef
Motta is overleden. Tot vijf keer
toe werd hij gekozen tot presi-
dent van zijn land. Hij was de
meest populaire Zwitser en be-
hoorde tot de grootste staatslie-
den van Europa.

In de Volkenbond toonde hij
niet alleen zijn bekwaamheid,
maar ook de moed zijner overtui-
ging. Reeds in de eerste vergade-
ring van dit instituut, in 1920,
pleitte hij, tegen de grote mo-
gendheden in, voor de opneming
van Duitsland. De geschiedenis
zou wellicht een betere wending
hebben genomen, had men naar
zijn raadgevingen geluisterd.
Motta was een der zeer weinige
vertegenwoordigers in de Volken-
bond, dae tegen de toelating van
Rusland durfde te waarschuwen
en Motta stond als katholiek al-
léén," wanneer hij in die kring
welsprekend optrad voor de
grondbeginselen van het christen-
dom. Hij deed veel voor zijn land,
veel voor Europa, veel voor het
behoud van de wereldvrede, gaf
als katholiek huisvader een ver-
heven voorbeeld en stierf als een
oprecht christen. Hy ruste in
vrede!

Nog winnen de Finnen

Nu reeds bijna twee maanden
•weerstaan de dappere Finnen hun
overmachtigen vijand. Sinds het
begin is weinig veranderd. Alle
latere krijgsplannen van de Rus-
sen zjjn tot nu toe mislukt. Al-

leen hebben zij nu nog meer en
beter materiaal, vechten meer
volhardend en vluchten meer ge-
ordend, wat erop wijst, dat zij be-
ter geschoolde troepen in het veld
hebben gebracht. Maar de Fin-
nen blijven hun de baas. Zij ver-
loren weer duizenden manschap-
pen en ontzaglijke hoeveelheden
materiaal. De jjsvelden zijn zoda-
nig met lijken bezaaid, dat men
met zachter weer een epidemie
vreest. De Zweden hebben reeds
het initiatief genomen voor een
medische vrijwilligersbrigade, die
zich — indien de oorlogvoeren-
den hiermede accoord gaan — zal
belasten met het begraven der
lijken. Hardnekkig wordt de
strijd voortgezet. De Russen heb-
ben „mensenmateriaal" in over-
vloed en ontzien het niet. Hard-
nekkig houden de Russen ook
vast aan hun oorspronkelijke
plannen. De strijd blijft woeden
aan de Karelische landengte, bij
het Ladogameer en om Salla. Zij
proberen nog altijd de Manner-
heimlinie om te trekken, maar, al
hebben zij er ganse divisies voor
opgeofferd, de Finnen behielden
en versterkten hun positie. Aan
de zijde van Finland strijdende
vliegers hebben nu zelfs Rus-
sisch gebied, Kroonstad en Bal-
tischport, benevens vliegbases in
Estland gebombardeerd. Deze
vliegers, die veel schade hebben
toegebracht en een aantal Rus-
sische vliegtuigen buiten ge-
vecht hebben gesteld, zouden
Italianen en Spanjaarden zijn.

De Finnen hebben dus hulp ge-
kregen. Ook reeds een viertal
vreemdelingenkorpsen zijn ge-
vormd en worden geoefend. Bo-
vendien worden nog vele vrijwil-
ligers uit Frankrijk en Engeland
verwacht. De hulp moge tijdig
komen; want het wordt nu uiter-
mate moeilijk voor de Finnen.
De Russen, speculerend op het
betrekkelijk zeer kleine aantal
hunner tegenstanders, blijven nu
ook 's nachts doorvechten, om de.
Finnen een geregelde aflossing
onmogelijk te maken. Er is dus
geen tijd te verliezen.

De rampzalige massa-mens

Wanneer men de oorlogsbe-
richten uit Finland aandachtig
leest, wordt men dagelijks ge-
troffen door het totale gemis aan
initiatief en energie bij den Rus-
sischen soldaat en de sterke per-
soonlijkheid van den Fin. Een
Russisch leger gelijkt op een kud-
de, waarvan de één precies na-
volgt wat de ander doet. Daar-
om worden ganse divisies versla-
gen, gedood of gevangen geno-
men, wanneer zij niet even gelijk-
matig hun heil zoeken in de
vlucht. Zij zijn even machinaal
als hun tanks. De Finnen daaren-
tegen bezitten een krachtige per-
soonlijkheid. In kleine groepjes
gescheiden moeten en kunnen zij
als het erop aankomt volkomen
vertrouwen op het initiatief en
de weerbaarheid van eiken sol-
daat, die b.v. evengoed als zijn
commandant voorzien is van een
kaart, die hij lezen kan. Zo kun-
nen zij met één tegen veertig
vechten en grote massa's doen
wijken of verslaan. De rampza-
lige massa-mens, aan een kudde-
dier gelijk, past geheel in het
systeem van het bolsjewisme, dat
hen zó heeft gevormd, of beter:
misvormd. Hij is de nul achter
het cijfer, heeft alleen maar be-
tekenis in het grote getal en ach-
ter het commando van zijn mees-
ter met wien hij staat en valt. De
massa-mens is verdierlijkt. Kan
hij een tegenstander, die geeste-
lijk ver boven hem staat, niet
door zijn brute kracht verplette-
ren, hij zal niet terugdeinzen voor
de laagste wraak. Om in Finland
hun doel te bereiken, nu zij het
in een open strijd nog niet kon-
den winnen, bombarderen de
bolsjewieken met honderden
vliegtuigen tegelijk armzalige
plaatsjes achter het front, waar
zij vrouwen en kinderen trach-
ten te vermoorden en ziekenhui-
zen in brand te steken. Een der
grootste ziekenhuizen in Finland
werd reeds 40 maal aangevallen.
Zo is de lafheid, de karakterloos-
heid en de verachtelijkheid van
den door het bolsjewisme mis-
vormden massa-mens!

De positie der neutralen

De Engelse minister Ohurchill,
niet de verstandigste, maar wel
de vurigste van het kabinet,
heeft in een radiorede smalend
gesproken over de neutrale sta-
ten, dde zich afzijdig houden, of-
schoon de oorlog, die Engeland
en Frankrijk voeren, toch ook in
hun belang zou zijn. Churchill
zeide wat velen alleen maar den-
ken. Nu de oorlog eenmaal be-
gonnen is, zouden de hierin be-
trokken staten hem aan hun

zijden zoveel mogelijk willen uit-
breiden, natuurlijk ieder aan
eigen zijde. Men tracht dit doel
met alle middelen te bereiken.
Zo kan men zich een denkbeeld
vormen van de moeilijkheden en
gevaren der neutrale staten. Ge-
lukkig is het besliste antwoord
van al die staten op de rede van
Churchill niet uitgebleven. De een
heeft nog krachtiger dan de an-
der verklaard — en vooral onze
Nederlandse minister van Bui-
tenlandse Zaken deed het met
nadruk in een meesterlijke rede-
voering — dat zij onzijdig, zelf-
standig en onafhankelijk wensen
te blijven.

Het arme Polen

De stad Gdynia, nu Gotenha-
fen genoemd, wordt met geweld
gegermaniseerd. De Polen moe-
ten eruit en Duitsers uit het Bal-
ticum erin. Zelfs de huizen van
Poolse stijl moeten verdwijnen.
In Lemberg zijn de voornaamste
katholieken bijeengeroepen in de
kathedraal. Het altaar was be-
dekt met de rode vlag en de com-
muniste Geza Weinberger, de
duivelin, die in 1919 met Bela
Kun Hongarije terroriseerde,
hield van de kansel af een toe-
spraak, waarin allen, die aan
bolsjewistische agenten hulp
weigeren bij hun onderzoekingen;
die bolsjewistische bladen ver-
nietigen of de afbeelding van
Stalin verscheuren; die naar de
kerk gaan of menen, dat het
nieuwe regiem niet zo goed is als
het oude, met terechtstelling
werden bedreigd. Kerken en sy-
nagogen worden gesloten. De
bevolking schuilt in particuliere
woningen en schuren bijeen om
te bidden. Volgens een radiorede,
over de Vaticaanse zender uit-
gesproken door een Pools pries-
ter, wordt, zowel in het door de
Duitsers als in het door de Rus-
sen bezette gebied van Polen „al-
les onderdrukt wat zweemt naar
godsdienst". Reeds 100.000 Polen
zijn uit Posen verjaagd, na be-
roofd te zijn van elk bezit. De jo-
den zijn tot dwangarbeid veroor-
deeld en vele priesters en voor-
aanstaande katholieken gevan-
gen genomen of verbannen. Vre-
selijke wraak.

De Polen te Parijs

De uit hun land gevluchte en
verbannen of elders wonende
Polen hebben in Frankrijk eerst
een nieuwe regering en nu ook
een Nationale Raad gevormd. De-
ze vergaderde, na een plechtige
H. Mis, te Parijs. De beroemde
Poolse musicus Paderewski werd
tot zijn voorzitter gekozen en

verklaarde: Wy moeterreen vorm
van politiek regiem zoeken, dat
de beginselen der democratische
gelijkheid van den burger voor de
wet en zijn persoonlijke vrijheid
kan verzoenen met een vorm van
stabiele en krachtige regering.
Er zou door de Polen in Frank-
rijk reeds een leger zijn gevormd
van bijna 100.000 man.

Petroleum

De oorlog is gemechaniseerd
en benzine uit petroleum gewon-
nen, is het brood voor de machi-
ne. Men begrijpt dus, dat de oor-
logvoerende partijen afhankelijk
zijn van petroleum. Engeland
en Frankrijk bezitten dit hulp-
middel in voldoende hoeveelheid,
maar trachten er nog meer van
te bekomen, om minder over te
laten aan Duitsland, dat voor bij-
na zijn geheel, nu fabelachtig
verbruik, is aangewezen op het
buitenland. Dit verklaart, waar-
om er zoveel belangstelling be-
staat voor Roemenië, een der
landen, die petroleumbronnen be-
zitten, Roemenië is er in moeilijk-
heden door geraakt. Frans-Engel-
se maatschappijen hebben . zich
het exploitatierecht van zijn voor.
naamste bronnen verzekerd en
het gevaar dreigde, dat Roemenië
niet eens aan Duitsland zou kun-
nen leveren, waartoe het zich bij
handelsverdrag had verplicht.
Roemenië heeft nu bijzondere
maatregelen moeten nemen. Het
benoemde een regeringscommis-
saris voor de exploitatie en de
uitvoer van petroleum onder een
afzonderlijk ministerie. Duitsland
zal nu wel krijgen wat overeen-
gekomen is. Doch meer ook niet.
En dit is lang niet voldoende.
Zijn verbruik in volle oorlog
wordt geschat op niet minder dan
22 millioen ton per jaar. Dag en
nacht moeten voortdurend goe-
derentreinen lopen, om deze reus-
achtige hoeveelheid aan te voe-
ren. En met alle krachtsinspan-
ning gelukt dit niet eens, nu, we-
gens de felle winter, het vervoer
per water onmogelijk is. Zulk
kwantum kan Roemenië niet le-
veren. Daarom schijnt Duitsland
nu een accoord te willen treffen
met Rusland over petroleumbron-
nen in het Poolse, aan Roemenië
grenzende gebied. Maar ook Rus-
land heeft enorme hoeveelheden
petroleum nodig en men bericht,
dat de Polen hun bronnen door
bepaalde stoffen waardeloos heb-
ben gemaakt, zodat nieuwe moe-
ten worden aangeboord. Ditzelfde
dreigt ook in Roemenië van de
zgde der Frans-Engelse maat-
schappijen. Het is een belangrijke
strijd; want zonder benzine kan
geen moderne oorlog worden ge-
voerd. H. H.

M
Een nadere omschrijving van die zonde

behoeft niet gegeven te worden; ook
Nederland heeft de kinderbeperking be-
oefend, zij het gelukkig tot dusver niet
in die mate als Oostenrijk, Engeland,
Frankrijk en de Scandinavische Rijken
(Finland uitgezonderd).

Nu het te laat is, begint men in Frank-
rijk en elders in te zien, dat de Europese
cultuur ondergaat, de werkloosheid niet
verdwijnen zal en de vrouw steeds meer
overbodig wordt, tenzij men radicaal de
spaden breekt, waarmee men voor elkaar
doodsgraven graaft.

Verafschuwen wij tegennatuurlijke ge-
boortebeperking in de eerste plaats om
de goddelijke veroordeling, wij beschou-
wen in deze weinige regelen slechts de
onheilspellende maatschappelijke gevol-
gen.

De vrede is verbroken, maar een spoe-
dig beslissende oorlog woedt en moordt
ook daarom niet, omdat Engeland en
Frankrijk hun volk noodzakelijk moeten
sparen, willen zij straks niet zonder jeug-

dige mannen, maar met te veel vrouwen
overblijven om dan spoedig toch door
nationaal-socialisme of (en) bolsjewisme
vernietigd te worden. Jaren en jaren zijn
er immers te weinig kinderen geboren.
Dat heette opbloei vari de cultuur maar
nu blijkt het bevordering van gruwelijke
barbaarsheid te zijn. Het was een huwe-
lijk met den duivel.

Zal de verschrikkelijke werkloosheid
verdwijnen, al worden weer millioenen
mannen vermoord, tot stakkers gerad-
braakt of tot invaliden verlaagd? Abso-,
luut niet, tenzij de volkeren terugkeren
tot God en Zijn wet. Weigeren zij, de
vrouw zal nog minder kans krijgen haar
natuurlijke en heerlijke roeping verwezen-
lijkt te zien, maar zal wel steeds meer
tegen haar natuur „ontvrouwelijkt" wor-
den. In ons land slenteren reeds duizenden
onderwijzers zonder aanstelling langs de
straat, mede omdat er geen kinderen
zy'n. Want zolang de gewilde ontvolking
wordt voortgezet, zal men telkens leer-
krachten als overbodig moeten ontslaan.

En wie zijn de beste klanten van bakker,
slager, melkboer of kruidenier? De vraag
stellen is haar beantwoorden.

Men jammert over de jeugdwerkloos-
heid. Terecht? Die jeugdwerkloosheid
heft zich zelf op, doordat de jeugd meer
en meer verdwijnt.

Maar bestaat er inderdaad jeugdwerk-
loosheid? Ik las onlangs een opmerkelijke
beschouwing in het tijdschrift van de
Maatschappij van Handel en Nijverheid,
te opmerkelijker, daar deze organisa-
tie, vergis ik mij niet, lange jaren het
economisch liberalisme heeft toegejuicht.
Thans spreekt zij indirect een „mea
culpa". Want haar algemene vergadering
heeft vrij duidelijk „tot uitdrukking ge-
bracht, dat in de voornaamste industriële
centra eigenlijke jeugdwerkloosheid niet
bestaat. Integendeel, in vele streken is
een nijpend gebrek aan jongens en
meisjes van 14 tot 19 jaar." Het is van
groot belang, dat de mannen van 21 tot
30 jaar werk krijgen. „Dit vraagstuk is
van veel groter belang: en van veel wijder
strekking: dan het al of niet werkloos zyn
van enkele tienduizenden jongens en
meisjes (waarby het in de practyk veelal
over üjdeUjke betrekking-en g-aat), terwijl
het voor de huwbare jonge mannen, zo-

mede voor de gehele Nederlandse samen-
leving: een levensbelang: is, dat deze een
bUJvende positie tegren normaal loon in
het bedrijfsleven kunnen vinden".

De bekende Famke, een eerlijke liberale,
die al jaren vecht voor een gezond huwe-
lijksleven en tegen het tweekinderstelsel,
juicht, omdat eindelijk ook de grote Maat-
schappij van Handel en Nijverheid het
vraagstuk ziet als een „van véél wyder
strekking".

Zullen nu ook de gemeenteraden alom
het voorbeeld van Heerlen, Utrecht en
vele plaatsen volgen en verordeningen uit-
vaardigen, die althans het propageren van
bepaalde middelen verbieden?

VAN DEURNE.

PUROL er op!
Als Uw Handen ruw zon of gesprongen
en Uw Lippen schraal en pynlijk; maar
vooral ook by brand- en snijwonden,
ontvellingen en allerlei huidverwondingen

Het verzacht en geneest
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KRONIEK EN KRITIEK
LJe Hoge KataJ

(C.J.K.) Het is alweer twintig ja-
ren geleden, dat onder het vrucht-
baar ministerieel bewind van profes-
sor Aalberse de Hoge Raad van Ar-
beid werd gesticht. De stichting werd
20 Januari herdacht, door aan de
werk-vergadering een min of meer
bijzonder karakter te geven. Ook de
minister van Sociale Zaken, dr. Van
den Tempel, was ter vergadering ver-
schenen, hetgeen uiteraard slechts
om bijzondere redenen pleegt te ge-
schieden.

De minister kwam niet een zake-
lijke redevoering houden, maar be-
nutte de gelegenheid om professor
Aalberse, den huidigen voorzitter, te-
vens den vader van de Hoge Raad
van Arbeid, op passende wijze te hul-
digen.

De minister begon zijn rede met
enkele zakelijke opmerkingen, ont-
leend aan de grote moeilijkheden
waarin de regering en hij zelf thans
hun zware taak moeten verrichten.

Veelbetekenend zeide de minister,
dat zijn ambtsvoorganger van 1918—
1925 de wind mee had, maar voegde
eraan toe, dat het in het leven een
.grote verdienste is de goede gelegen-
heid aan te grijpen. Alsof hij wilde
zeggen: dat heeft Aalberse met beide
handen gedaan.

Ervaring, rust en tact hebben, al-
dus dr. v. d. Tempel, naast weten-
schappelijke bezonkenheid en een
warm sociaal gevoel, steeds zijn op-
treden gekenmerkt.

Deze woorden eren evenzeer den
man die ze uitsprak als zijn verdien-
stelijken ambtsvoorganger.

In zijn rede merkte de minister op,
dat de feitelijke ontwikkeling niet ge-
heel heeft beantwoord aan het so-
ciaal-hervormende doel, dat den
grondlegger bij de stichting van de
Hoge Raad van Arbeid voor ogen
stond.

Prof. Aalberse zeide, dat de Raad
niet geworden was, wat hij er zich
aanvankelijk van had voorgesteld.

Hem stond voor ogen een reorga-
nisatie van het bedrijfsleven zélf; het
publiekrechtelijk erkende bedrijfsle-
ven zou onder controle van de over-
heid, eigen verordeningen vaststellen.
Alleen door zulk een hervorming
wordt de maatschappij zélf beter.

Wij zijn nog niet zover als de pro-
fessoren Aalberse en Veraart hadden
gewenst. Maar wij zijn toch op weg
in de richting welke zij voorstaan en
altijd hebben aangewezen. Als de hui-
dige oorlogsrazernij de beschaving
niet geheel vernietigt, staan we voor
de aanvaarding en toepassing wel-
licht dichter dan we zelf wel menen!

„U e l hermomef er

Wat ge doet, doe dat goed, is een
woord van Bisschop Augustinus en
het bestuur van het Kanunnik-Van-
Schaikfonds is zo verstandig het op
dat punt met den heilige van Hippo
eens te zijn.

Op l April zal de thermometeractie
voor het fonds voor goed beginnen
en ter voorbereiding van de actie
verscheen reeds het eerste nummer
van De Thermometer, maandelijks
propaganda-orgaan ten behoeve van
dit fonds, gevestigd Drift 10—12 te
Utrecht (telefoon 13925, giro 22696),
dat steun wil bieden aan zonen van
georganiseerde arbeiders, die pries-
ter willen worden.

De omslag bevat een tekening van
„de" thermometer en een herinne-
ring aan de twee centen, die er elke
week in moeten worden geofferd.

In dit eerste nummer schrijft Ver-
bondsadviseur, kanunnik Van Schaik:

Het mooiste en mij dierbaarste ge-
schenk, dat ik bij mijn 40-jarig priester-
feest in 1934 namens de katholieke ar-
beidersbeweging ontving, was de stich-
ting van het bovengenoemd priester-
fonds.

Die daad was m\j op mijn feest uit het
hart gegrepen.

Het fonds is en blijft eigendom van het
Werkliedenverbond, en zolang ik leef,
hoop ik hiervan voorzitter te blijven. Het
is mij gebleken, telkens wanneer ik met
de vrienden De Bruijn en Schutte de in-
gekomen aanvragen behandelde, hoe ze-
genrijk voor tal van gezinnen, waaruit 'n

priesterroeping opbloeit, hetzij als missio-
naris, als religieus of wereldgeestelijke,
dit fonds nu reeds werkt. Nu reeds, ter-
wijl toch de bijdragen nog zo bitter ge-
ring moeten zün. Er is niet meer.

Daarom, vrienden, blijft werken aan de
versterking van uw priesterfonds, als een
der meest verdienstelijke instellingen van
onze door en door katholieke arbeidersbe-
weging.

Aan deze woorden behoeft niets te
worden toegevoegd dan de aanspo-
ring aan onze lezers: vul het formu-
lier in op blz. 5.

ROOSEVELTS VERRASSING
„Toen als nu"

Toen Eugenio Kardinaal Pacelli
enige jaren geleden Amerika bezocht,
ontmoete hij er ook Franklin Roose-
velt.

Zoals de Duitse keizer, blijkens
eigen getuigenis, in 1917 onmiddellijk
onder de invloed kwam van den toen
nog jongen Mgr. Pacelli, zo schijnt
het bezoek van den staatssecretaris
in 1937 aan den president van de
machtige republiek niet ongemerkt
voorbij te zijn gegaan.

Tegen Kerstmis zond de Ameri-
kaanse staatsman een brief aan zijn
inmiddels Paus geworden bezoeker,
waarin hij schreef:

„Ik vind in een tijd als deze troost in
de gedachte, dat Isaias het eerst de ge-
boorte van Christus heeft voorspeld. Op
dat tijdstip, verscheidene eeuwen vóór
Zijn komst, geleek de toestand van de we-
reld veel op de tegenwoordige. Toen, even-
als nu, was er een conflict uitgebroken.
Volken wandelden vol gevaren in het
licht van de branden, die zij zelf hadden
gesticht.

Doch op datzelfde ogenblik werd een
geestelijke wedergeboorte voorzien, een
nieuwe dag, die de gevangenen zou be-
vrijden en de veroveraars zou verteren
in het vuur dat zij hadden ontstoken. En
zij, die het zwaard hadden opgenomen,
zouden door het zwaard vergaan

In hun hart weigeren de mensen, lange
tijd achtereen het pad der vernietiging
te volgen, waarop aanbidders der brute
kracht hun voorgaan. Zij zoeken, som-
tijds in stilte, steeds weder het geloof,
zonder hetwelk het welzijn der naties en
de vrede der wereld niet opnieuw kun-
nen worden opgebouwd.

Ik heb het zeldame voorrecht, de brie-
ven en vertrouwelijke uitingen te lezen
van duizenden nederige mensen uit tien-
tallen landen. Ik weet dat dezen, en lie-
den zonder tal gelijk zij in elk land, zoe-
ken naar-een leidend licht. Wy herinne-
ren ons, dat de Kerst-ster het eerst werd
ontdekt door herders in de heuvelen, lang
voordat de leiders wisten....

Terwijl de staatslieden zoeken naar een
nieuwe wereldorde, ligt zy misschien
reeds voor het grijpen. Ik geloof zelfs,
dat zij op ditzelfde ogenblik stil, maar
onweerhoudbaar aan het groeien is in de
harten der -massa's, wier stemmen niet
gehoord worden, doch wier gemeenschap-
pelijk geloof het laatste hoofdstuk zal
schrijven van de geschiedenis van onze
tyd.

Op dit ogenblik kan geen geestelijk
of burgerlijk leider naar voren treden
met een omlijnd plan om een einde te
maken aan de vernieling en de wederop-
bouw aan te vatten. Toch zal het tijdstip
daarvoor zeker aanbreken. Wanneer dat
gelukkige ogenblik daagt, zullen wü ons
allen geplaatst zien vdor grote vraag-
stukken van practische betekenis. Milli-
oenen mensen van alle rassen, alle natio-
naliteiten en alle godsdiensten, zullen wel-
licht een nieuw leven willen beginnen, het-
zij door te emigreren naar een ander
land, of door hun vroegere haardsteden
weer op te zoeken. Ook in dat opzicht

zullen gemeenschappelijke idealen kun-
nen leiden tot gezamenlijke daden."

Een gezant naar Rome

En Roosevelt benoemde Myron
Taylor, 'n schatrijken aanhanger van
de Amerikaans-bisschoppelijke Kerk,
tot „zijn persoonlijke gezant zonder
portefeuille met de rang van ambas-
sadeur".

De Baptisten en misschien nog wat
andere protestantse secten schijnen
bezwaar te hebben tegen een ambas-
sadeur bij de H. Stoel. Maar het Ame-
rikaansche staatshoofd kan evenals
onze Koningin gezanten zenden. Al-
leen beschikt de president over een
hogere rang (ambassadeur) en heeft
hij voor zijn optreden in het geheel
geen ministeriële medewerking nodig.
Onze Koningin zou deze vermoedelijk
verlangen.

Het Amerikaanse Congres kan bui-
ten de zaak blijven. Want Taylor is
schatrijk en kan eigen diplomatieke
kosten wel betalen, zoals theoretisch
ook onze Regering zelfstandig een ge-
zant kan zenden buiten bezwaar van
's lands schatkist.

Zijn keuze wordt in brede kring
toegejuicht, aldus schreef de corres-
pondent van het liberale „Handels-
blad" van 21 Januari.

Men heeft hem den „Vredesgezant" ge-
doopt, en het algemene gevoelen is, dat
hij bij den tegenwoordigen Paus, die in
vele opzichten een zelfde visie op de we-
reldgebeurtenissen heeft en een even gro-
te activiteit ten behoeve van de lijdende
mensheid ontplooit als president Roose-
velt, een uiterst belangryke missie krijgt
te vervullen.

De president heeft door deze benoe-
ming opnieuw getoond, dat hij bij de li-
quidatie van de oorlog een stem in het
kapittel wenst te hebben, omdat hij —
in tegenstelling met de zogenaamde iso-
lationisten — de afloop ervan en de op-

PEJCENNER
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lossing van de vraagstukken die ermede
samenhangen, voor Amerika even De-
langrijk acht als voor Europa. Hij heeft
zijn vriendschappelijke betrekkingen met
den Paus, dien hij twee jaar geleden per-
soonlijk heeft ontmoet en dien hij een
diepe achting toedraagt, aangegrepen om
het morele gezag van het Vaticaan te ver-
binden met dat ?an het Witte Huis en
daardoor het actieve vredesfront te ver-
sterken.

Misschien dat dit voorbeeld van een
staatshoofd van een der machtigste
landen iets zegt aan de regering van
een kleiner land, dat wel eens direc-
ter belang bij zulk een vertegenwoor-
diger zou kunnen hebben dan
Amerika.

Dr. Poels

Al geruime tijd rommelden er ge-
ruchten over de gezondheidstoestand
van Doctor Poels.

Wie bijna vijftig jaar heeft gewerkt
op meer dan één terrein, op een wijze,
die in wijde kring de aandacht trok,
in stormachtig tempo en met inzet
van alle kracht, doet het niet zonder
op een moment te voelen, dat de oude,
ongebroken kracht begint te minde-
ren, als de zeven kruisjes gepasseerd
zijn.

Rust hebben de artsen den rustelo-
zen werker voorgeschreven. Het zal
dr. Poels moeilijk vallen. Maar zijn
vrienden zullen hopen, dat hij die rust
neemt, omdat hij ook „in ruste" toch
veel kan doen.

14 Februari a.s. wordt dr. Poels 73
jaar. Moge hij dan geheel hersteld
zijn!

NAAR DE NIEUWE GEMEENSCHAP

Dinsdag 7.15 uur

DE SOCIALE LIEFDE

S P R E K E R : PATER J. JACOBS M.S.C.
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ROND DE
BEWEGING

Pe diocesane vergadering van de Ka-
tholieke Arbeidersvrouwe'norganisatie van
de Bossche Diocesane Werkliedenbond zal
Zondag 18 Februari te Tilburg worden ge-
houden onder leiding van de presidente, mej.
Reyntjes, Een algemeen overzicht zal wor-
den gegeven van de werkzaamheden over
1939. Verder behandeling van begroting, con-
cept-statuten, enz.

In 1940 met vereende kracht naar de
12.000 is het wachtwoord van de Nederland-
Be Katholieke Bond van Transportarbeiders
en van zijn orgaan. Van de. zes uitges_chre-
ven gewestelijke propagandavergaderingert
zijn er al twee achter de rug. Ze zijn beide
een succes geweest en verstevigen de ver-
wachting, dat het „naar de 12.000" geen
ijdel woord zal blijken. Nóg mooier ware
het, indien „naar de 12.000" aan het einde
van het jaar kon worden omgezet in: „de
12.000 bereikt en overschreden".

*.*

De heer A. C. van Hilst is zo ernstig on-
gesteld dat het wenselijk was hem van de
H. H. Sacramenten der stervenden te voor-
zien De deelneming zal algemeen zijn en
algemeen ook de wens dat hij, nog in de
volle kracht van het leven, voor zijn gezin
en zijn werk als redacteur van „De Volks-
krant" voor de Katholieke Arbeidersbewe-
ging moge blijven gespaard.

Daartoe zullen ook de lezers van „Herstel",
dat hem' onder zijn gewaardeerde mede-
werkers mag rekenen, hun gebed met het
onze willen verenigen.

***
De minister van Sociale Zaken heeft tot

plaatsvervangend lid van de bedrijfsraad
voor de klompenindustrie prof. H. A. Kaag
te Tilburg benoemd.

***
De Utrechtse Werkliedenbond houdt op

Zaterdag 3 Februari te Deventer en Terborg
kadercursussen over „Verantwoordelijkheid,
persoonlijkheid, apostolaat" en „Onze greep
naar de arbeidersjeugd." •

De Limburger H. Seerden, die te Weert
geboren werd, vierde deze maand het feit,
dat hij te Franeker twintig jaar penning-
meester van de Kath. Bouwvakarbeiders-
bond was. Hij is ook al vier en twintig jaar
penningmeester van de Kath. Werkliedenver-
eniging Toen Seerden kwam, waren er 9
georganiseerde katholieke bouwvakarbei-
ders. Nu zijn er 22, ongeorganiseerden be-
staan er niet meer!

***
Dank zij intensieve propaganda won de

Katholieke Mijnwerkersbond in de eerste
drie weken van Januari verleden, jaar 229
leden : dit jaar schreef men in dezelfde
periode 278 nieuwe leden in. In de vorige
propaganda-periode had men 1131 nieuwe
leden; nu is men al aan 1058 nieuwe leden.
„De Mijnwerker" acht het mogelijk, dat dit
jaar weer 1608 nieuwe leden ingeschreven
worden. Dan moeten er in de komende 10
weken gemiddeld 50 leden per week gewon-
nen worden.

***
Op 29 Februari, de dag, waarop de Katho-

lieke Houtbewerkersbond 20 jaar bestaat,
hoopt het hoofdbestuur in speciale vergade-
ring dit feit kerkelijk en daarnaast in alle
eenvoud te herdenken.

Voor de afdelingen, die dit jaar het 20-
jarig bestaan van de bond feestelijk willen
herdenken, zal een bedrag beschikbaar ge-
steld worden.

Evenals vorig jaar stelde De Centrale
Volksbank ook nu weer voor lederen agent
een practische Zakagenda ter beschikking.
De directie wil daarmee blijk geven van
haar grote waardering voor de moeiten,
die men zich getroost bij het voeren van de
plaatselijke propaganda.

***
Z. H. de Paus heeft oud-wethouder G.

M. Busser van Nijmegen, ondervoorzitter
van de Bossche Diocesane Werkliedenbond,
begiftigd met het erekruis „Pro Ecclesia et
Pontifice" wegens grote verdiensten voor de
gemeenschap als wethouder, raadslid, Sta-
tenlid en voor de Katholieke Arbeidersbe-
weging.

* **
Het comité voor de actie „Naar de Nieu-

we Gemeenschap" verspreidt een manifest
aan het volk van Nederland, waarin in ver-
band met de hoogst ernstige tijdsomstandig-
heden de landgenoten worden opgewekt te-
rug te keren tot God en zich op de vrede
voor te bereiden door te werken aan de ver-
nieuwing van de geest, aan de hervorming
van de maatschappelijke zeden, aan de ver-
betering van staat en maatschappij.

Het St. Josephretraitenfauis te Zenderen
herdacht het 12S-jarig bestaan met het hou-
den van een retraite voor bestuurders en af-
gevaardigden van de Werkliedenverenigin-
gen van Twente en de Gelderse Achterhoek.
Voorzitter Nijkamp en districtsvoorzitter
Stegeman dankten de paters en boden ge-
schenken aan, terwijl pater Brinkman
C.s.s.R. hartelijk dankte.

* * *
Op 13 Januari 1MO waren bij de organen

der openbare arbeidsbemiddeling ingeschre-
ven 347.438 werkzoekende mannen en 15.547
vrouwen. Het werkloosheidspercentage is
30. De gewone stijging is, vermoedelijk door
de mobilisatie, uitgebleven.

In de afgelopen zeven jaren werd gere-
geld een aanzienlijke toeneming van dit
aantal geconstateerd, zelfs van 82.000 van
Juli tot einde November. In 1939 bepaalde
zich de toeneming in dit tijdvak tot 2000.
Men zou hierin een aanwijzing kunnen zien,
dat de normale seizoensstijging door de mo-
bilisatie vrijwel is opgevangen.

I» Je fjoeoe ricntincy

S.D.A.P. EN EXTREMISTEN

(C. J. K.) De hoofdbesturen van
de bij het N.V.V. aangesloten vakbon-
den hebben 26 Januari te Utrecht ver-
gaderd en een besluit genomen, dat
een ruim zes jaar geleden genomen
besluit met grote nadruk bevestigt
en er een ruimere strekking aan ver-
bindt.

Een gelijke wetgevende vergade-
ring van 3 November 1933 heeft na-
melijk een besluit aangenomen, waar-
in een klemmend beroep werd gedaan
op de aangesloten vakbonden om het
lidmaatschap van fascistische organi-
saties, van de Communistische Partij
Nederland en van haar neven-organi-
saties onverenigbaar te verklaren met
dat der sociaal-democratische vakbe-
weging.

Aan dit besluit werd nu 26 Januari
een uitbreiding gegeven in deze zin,
dat ook personen van wie krachtens
hun optreden moet wordefi aangeno-
men, dat zij zich geestelijk verbonden
voelen met een fascistische of com-
munistische partij of een harer neven-
organisaties, geen lid kunnen zijn van
een bij het N.V.V. aangesloten organi-
satie.

Een blijkbaar vanwege het N.V.V.-
bestuur uitgegeven persbericht brengt
dit besluit van de uiteraard huishou-
delijke bijeenkomst ter algemene ken-
nis. En het slot dezer kennisgeving
dringt er bij de aangesloten organi-
saties op aan, aan dit besluit uitvoe-
ring te geven.

Dit is een min of meer merkwaar-
dig'slot. Daaruit zou afgeleid kunnen
worden, dat het besluit van 1933 niét
op alleszins bevredigende wijze is na-
geleefd.

Vermoedelijk heeft dit er toe bij-
gedragen, dat het N.V.V. zijn stand-
punt opnieuw en in verscherpte vorm
heeft bepaald, maar als voornaamste
reden daartoe wordt uitdrukkelijk de
houding van de Communistische Par-
tij Nederland genoemd, die zelfs de
schandelijke aanval van Rusland op
het kleine Finland goedkeurt en in elk
opzicht verdedigt.

Daaruit blijkt, zo wordt terecht in
het persbericht opgemerkt, dat tus-
sen nationaal-socialistische en com-
munistische methodes niet het minste
verschil bestaat.

Van deze methodes wil het N.V.V.
zover mogelijk verwijderd blijven en
er zich ook zo afdoende mogelijk te-
gen verzetten.

Over dit verscherpte stelling nemen
van het N.V.V. tegen de Russische ge-
weld-methode en tegen personen, die
zich geestelijk verbonden voelen met
zijn verklaarde tegenstanders, kunnen
wij ons uiteraard van harte verheu-
gen. Niet alleen omdat daardoor het
standpunt van het N.V.V. duidelijker
wordt en de lijnen zuiverder worden
getrokken, maar niet minder ook om-
dat het zich op deze wij/e meer en
meer aansluit bij het standpunt dat
onze katholieke vakbeweging altijd
heeft ingenomen.

Legt men namelijk passende
nadruk op het standpunt om als
lid af te wijzen personen die zich
geestelijk verbonden voelen met
nationaal-socialistische en com-
munistische strevingen, dan komt
dit in de grond neer op aanvaar-
ding van de organisatorische
grondslag waarop onze katholie-
ke vakbeweging berust.

Van den beginne af aan is ons
standpunt geweest, dat het voor ka-

tholieken onmogelijk is onder één vak-
vereningsdak te,wonen met mensen
die geestelijk geheel anders denken en
zich verbonden voelen met partijen en
met geestelijke stromingen, die tegen-
over onze katholieke levensbeschou-
wing staan en daarvan veelal haar
verklaarde vijanden zijn, zodat zij ge-
heel andere doeleinden nastreven en
andere middelen gebruiken dan ka-
tholieken.

Men denke hier slechts aan midde-
len, die uit de marxistische opvattin-
gen van de klassenstrijd-gedachte
voortvloeien en die in wezen niet ver-
schillen van de «Russische methode,
waarvan Finland thans het slachtof-
fer is. In de marxistische gedachten-
gang wordt de heilbrengende revolu-
tie ook niet op wollen pantoffeltjes en
met glacé handschoenen benaderd.

Naar katholieke opvatting kunnen
zulke methodes echter nooit leiden tot
een betere en gelukkigere samenle-
ving van mensen en volken. Vandaar
dat de katholieken gedwongen waren
een eigen katholieke vakbeweging te
bouwen.

Dit heeft aan de positie der vakbe-
weging in het algemeen geen afbreuk
gedaan. Haar invloed is in Nederland
zeker niet minder dan elders en de
positie van de Nederlandse arbeiders
staat bij die van andere landen niet
ten achter.

Maar, in plaats van ideeën die op
de klassenstrijd waren afgestemd,
hebben wij als beginsel gehuldigd, dat
alleen de naleving van rechtvaardig-
heid en sociale liefde het menselijk
geluk kan bevorderen. Wie daar an-
ders over denkt, hoort bij ons niet
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thuis. Hij wordt door onze vakbewe-
ging afgewezen.

Dat nu ook het N.V.V. met nadruk
alle personen als lid gaat afwijzen, die
zich geestelijk verbonden gevoelen
met zijn tegenstanders, is principiële
winst voor ons.

Daarmee behoort de versleten le-
gende der eenheidsvakbeweging voor-
goed tot het verleden. Feitelijk ver-
klaarde het N.V.V. j.L Vrijdag dat
zijn leden de sociaal-democratische
vakverenigingsgedachte moeten aan-
vaarden.

^
Dit kan de oprechtheid en de goe-

de houdingen in de Nederlandse vak-
beweging slechts ten goede komen.

PLAATSEN TERUG?
In hoever het mogelijk zal zijn, dat

gedemobiliseerde soldaten hun plaat-
sen weer kunnen innemen, is een
vraagstuk dat velen bezig houdt en de
soldaten zelf wel in de eerste plaats.

Frankrijk heeft een wet van 21
April 1939, waarbij de hervatting van
het dienstverband der gemobiliseer-
den wordt gewaarborgd, als deze mo-
gelijk is. Ze wordt niet mogelijk ge-
acht, wanneer de werkzaamheid van
een bedrijf dermate is ingekrompen,
dat het onmogelijk alle vroegere werk-
nemers kan opvangen of als in een
bedrijf fabricatie en arbeidsmethoden
zodanig zijn gewijzigd, dat van de
diensten van een arbeider geen ge-
bruik kan worden gemaakt.

Zo staat er in het Franse wetsarti-
kel.

Hoe zal dit worden geïnterpreteerd?
vroeg „De Volkskrant".

Als de werkgever aanvoert, dat in
zijn bedrijf de werkzaamheden, die de
arbeider vroeger verrichtte, niet meer
nodig zijn, zal dan de arbeider daar
niet tegenover stellen, dat-hij wel voor
ander werk geschikt is?

Zullen werkgever en werknemer
hieromtrent altijd en gemakkelijk
overeenstemmen, of zal de bepaling
vaak tot geschillen aanleiding geven?

Er zal een instantie moeten zijn,
die dit uitmaakt. Maar zal de uit-
spraak, al naar ze uitvalt, niet door
de ene partij geredelijk, door de an-
dere onder protest worden aanvaard?

Uit het Franse voorbeeld blijkt, dat
het niet zo eenvoudig is als het opper-
vlakkig lijkt, het recht op hervatting
van het dienstverband zó te formule-
ren, dat het zo min mogelijk tot ge-
schillen aanleiding geeft.

Absolute zekerheid is er niet en
kan niet worden gegeven.

Er zal, ook al kwam hier te lande
een wettelijke bepaling in de geest
van de Franse wet tot stand, aan de
zijde der werkgevers veel goede wil
aanwezig moeten zijn.

Het besef, dat de dienst voor het
vaderland en voor het algemeen wel-
zijn den arbeider — dit begrip in de
ruimste zin genomen — aanspraak
geeft op zoveel tegemoetkoming en
inschikkelijkheid als maar even kan
worden betoond.

Komt er een wetsartikel, dan moet
het als het ware de weerslag zijn van
hetgeen onder de werkgevers gemeen
goed is geworden. Het wettelijk vast-
leggen van hetgeen in werkgevers-
kringen algemeen als rechtvaardig en
redelijk wordt aanvaard.

Voor de kring Drente van de Ka-
tholieke Werkliedenverenigingen, die
12 November te Erica bijeenkwam,
heeft Verbondsbestuurder H. J. Kui-
per o.a. medegedeeld, dat er gewerkt
wordt aan de voorbereiding van een
noodwet, om de gemobiliseerden het
recht te verschaffen dat zij, wanneer
bij demobilisatie hun betrekking in
het vrije bedrijf nog bestaat, daarin
herplaatst moeten worden.
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la Uw verkoudheid weer verdwenen. Pot 50. Tube 40. Doos 30 cent. Dampo-bonbons bij schorheid, pijnlijke keel en hoest Doos 25 cent.
Dampo-neusdruppels brj neus-catarrh en verstoptheid ia het hoofd. Flacon met druppelspuitje 60 et. Uw waarborg: 't Komt van Mijnhardt!
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Wij en de internationale toestand
1. Loonsverhogingen en loonacties

Op het verzoek van de samenwerkende
.bakkergezellen-organisaties aan de bestu-
ren van de R. K. Coöperaties in den lande
om in verband met de stijging van de kos-
ten voor levensonderhoud, aan hun werk-
nemers een duurtetoeslag te verstrekken
van 5 pet., hebben zij van de volgende
coöperaties reeds een gunstig antwoord
mogen ontvangen:

R. K. Coöperatie De Welvaart, Roer-
mond.

R. K. Coöperatie Help U Zelf, Hilver-
sum.

R. K. Coöperatie Opwaarts, Roosendaal.
R. K. Coöperatie Des Werkmans Wel-

vaart, Soest.
R. K. Coöperatie De Ster, Rotterdam.
R. K. Coöperatie De Eendracht, Ooster-

hout.
R. K. Coöperatie De Volharding,, Wage-

ningen.

De coöperatie Samenwerking heeft in-
gaande l Januari een duurtetoeslag toe-
gepast en wel: Voor de gehuwden ƒ1,50;
ongehuwden ƒ 0,75; jeugdigen ƒ 0,50.

Ook de firma Tonnema & Co. te Sneek
heeft de lonen van het personeel verhoogd
deels met ƒ l,— deels met ƒ0,50.

Tevens heeft genoemde firma een kin-
derbijslag ingevoerd. Deze toeslag be-
draagt ƒ 0,40 voor ieder kind.

De arbeiders werkzaam bij de N.V. In-
dustriële en Handel Mij. „Senzora" te De-
venter ontvangen vanaf 18 November
1939, een toeslag van 10 pet.

N.V. P. de Gruyter & Zoon te 's-Her-
togenbosch. Bij deze firma werd onder-
staande regeling getroffen voor het ver-
lenen van duurtetoeslag.
voor ongeh. beneden 19 jaar ƒ 0,25
voor ongeh. 19 t.m. 22 jaar „ 0,50
voor ongeh. 23 jaar en ouder „ 0,75
voor gehuwden, die niet in aan-
merking komen voor kindertoe-
slag volgens C.A.O. „ l,—
voor geh. die wel in aanmerking
komen voor kindertoeslag vol-
gens C.A.O. „ 1,25
voor meisjes t,m. 19 jaar „ 0,25
voor meisjes van 20 j. en ouder „ 0,35

Deze regeling kan met een termijn van
4 weken worden opgezegd.

De duurtetoeslag wordt voor het eerst
bij de loonbetaling in de week van 24 t.m.
30 December 1939 uitgekeerd.

Tevens zal in het vervolg ook geduren-
de de eerste 8 weken aan werknemers,
die daarvoor volgens het contract in aan-
merking zouden komen, de kindertoeslag
worden uitgekeerd.

Veendammer Cartonnagefabriek, Veen-
dam. De directie heeft besloten een duur-
tetoeslag van 5 pet. toe te kennen.

N.V. Punt Mij. Klazinaveen. De lonen
zijn met ingang van l Januari met ƒ l,—
per week verhoogd voor de volwassenen
en met ƒ 0,50 voor de jonge werkkrach-
ten.

N.V. Goedewagen's Kon. Holl. Pijpen-
en Aardewerkfabrieken te Gouda. Het
personeel ontving 5 pet. duurtetoeslag.

Firma P. J. v. d. Want Azn. Pijpenfa-
briek Zenith, Gouda. Aan de arbeiders is
5 pet. duurtetoeslag toegekend.

N.V. Noord-Ned. Beetwortelsuikerfa-
briek, Vierverlaten. Ingaande 14 Decem-
ber is een duurtetoeslag van 5 pet. ver-
leend op het geldende contractloon.

Amsterdamse Kurkenfabriek v.h. Schot-
te & Zn., Amsterdam. Het personeel heeft
een Kersttoeslag ontvangen van ƒ25,—
voor de volwassen en ƒ 10,— voor de jon-
gens.

N.V. Polak & Schwarz's Essencefabrie-
ken, Hilversum—Zaandam. De gehuwde
arbeiders hebben een tantième van ƒ 50,—
ontvangen.

Oliefabrieken Zwijndrecht. De directie
deelt ons mede besloten te hebben aan de
volwassen arbeiders een duurtetoeslag
toe te kennen van ƒ 1,25 per week en aan
de jongeren naar rato van hun loon, zulks
met ingang van l Januari. Deze toeslag
komt ongeveer overeen met 5 pet. op het
normale loon.

N.V. Meelfabriek De Sleutels v.h. De
Koster en Co., Leiden. De directie heeft
bericht, besloten te hebben een tijdelijke
duurtetoeslag te geven aan de vaste ar-
beiders. Er zal worden uitgekeerd aan de
arbeiders van 18 tot en met 20 jaar 25 et.

Hoofdpijn, Kiespijn,
altijd een poeder ol cachet van Mijnhardt.
Mijnhardt's Poeders per stuk 8 et. Doos 45 et
Cachetsgenaamd„Miinhardtjes"2st.lOct.Doos5i

per week; van 21 tot en met 24 jaar 50
et. per week; van 25 jaar en ouder ƒ l,—
per week. De losse arbeiders, die op l
Januari 6 maanden onafgebroken in
dienst waren, ontvangen deze tijdelijke
uitkering eveneens. Deze toeslag is op l
Januari ingegaan, doch de uitbetaling zal
op de laatste betaaldag van de maand
geschieden.

Van den Bergh's en Jurgens' Fabrieken
N.V., Rotterdam. De directie deelt ons
mede, dat ingaande l Januari aan het fa-
briekspersoneel een tijdelijke duurtetoe-
slag van ca. 5 pet. is gegeven.

N.V. Overijsselse Steenfabrieken Petra,
Deventer, Vooruitgang Deventer, Heng-
forden Olst, Scherpenhof Terwolde. Met
de Kerstdagen is l dag loon a ƒ2,50 ver-
strekt.

N.V. Cemsto, 's-Gravenhag-e, N.V. vJi.
Senf't & Co., Glazenwasserij-Rolluikenfa-
briek, 's-Gravenhage. Met de Kerstdagen
is een toeslag van ƒ2,50 gegeven als
duurtetoeslag over December.

Conservenfabriek Wilco te Assen. De
mannelijke arbeiders ontvangen ƒ l,—
toeslag per week. In Februari zal worden
beslist of de meisjes eveneens een toe-
slag zullen ontvangen.

Firma Jos. Mar'res, Zoutrafflnaderijen,
Maastricht. Aan het personeel is een
Kerstgratificatie uitgekeerd van ƒ5,—.
Enige arbeiders met grote gezinnen ont-
vingen ƒ10,—.

N.V. Leder en Lederwarenfabriek E.
Wessels & Zoon, Utrecht. Sinds enige we-
ken een duurtetoeslag van 5 pet. De toe-
slag varieert van ƒ 0,25 tot ƒ 2,— per
week.

Suikerfabriek Holland, Halfweg. De di-
rectie deelt mede, dat met ingang van 5
Januari 1940 een toeslag van 5 pet. is in-
gevoerd.

Na overleg met de samenwerkende
arbeidersorganisaties in het meubelbe-
drijf is bij de firma Tijsseling te Nijkerk
voor een groot gedeelte van het personeel
het loon verhoogd tot 50 cent per uur,
een ander gedeelte krijgt een verho-
ging van gemideld 4 cent per uur.

Verder wordt de vacantie met l dag ver-
lengd en bedraagt dan 4ï dag per jaar.

Reeds enige tijd worden tussen de di-
rectie van de Nederlandse Spoorwegen
en de Personeelraad besprekingen ge-
voerd over een duurtebijslag voor het
personeel. Tot een resultaat is men nog
niet gekomen. De bedrijfsleiding van de
Spoorwegen heeft een nieuwe conferentie
uitgeschreven op Woensdag 7 Fefor. a.s.

Ook de positie van de gepensionneer-
den in verband met de duurte is door de
directie en de personeelraad bezien.

De directie formuleerde haar beslissing
ten aanzien van deze kwestie als volgt.

Nu de pensioenregeling van het spoor-
wegpersoneel bij de wet is geregeld, be-
hoort deze materie uitsluitend tot de
taak van den wetgever; derhalve kan van
ons ook geen initiatief verwacht worden
tot het treffen van financiële maatregelen
als bedoeld. Dat op dit punt enigerlei
voorzieningen getroffen zouden kunnen
worden ten bate van de N.V. Nederlandse
Spoorwegen is ten enenmale uitgesloten.

Reeds eerder maakten wij melding van
het resultaat van de actie der textielarbei-
dersorg-anisaties bij de R. K. Vereniging
van Werkgevers in de Textielnijverheid.

Daarnaast heeft ook de N.V. Ramaer's
textielfabriek en de N.V. J. A. Carp ga-
renfabrieken te Helmond ingaande 8 De-
cember 1939 een duurtebijslag ingevoerd,
die voor de gehuwden gunstig is te noe-
men. Bij de N.V. P. F. v. Vlissingen'en
Co.'s katoenfabrieken is de kwestie in on-
derzoek.

De firma Van Dijk Manders en Co. te
Waalre verhoogde onmiddellijk op het ver-
zoek der organisaties het loon met 10
percent.

De Waalrese Textielfabrieken Eduard
Vosters verhoogden de lonen met 5 pet.

De textielblekerij en ververij te Helmond
verhoogde de lonen van jonger personeel
met l a 2 gulden per week én zegde ook
toe de lonen van de volslagen arbeiders
te verhogen.

Bij de N.V. Litrofa kousen en sokken-
fabriek hebben 22 arbeiders een loonsver-
hoging ontvangen variërende van f 0,50
tot ƒ3 per week.

De N.V. Elias te Eindhoven had reeds
een verbetering aangebracht in de lonen
der wevers, terwijl nadien nog voor de
gehuwden een toeslag werd verkregen
van ƒ l per week.

Bij de N.V. Kersëmakers linnenfabrie-
ken en de firma Hezemans en Zonen te
Aalst geldt dezelfde regeling als bij de
R. K. Werkgeversvereniging.

D_e werkgeversorganisaties in de sigwr
renindustrie hebben het volgende ter ken-

nis gebracht aan de arbeidersorganisa-
ties:

Hierbij hebben wij het genoegen u te
berichten, dat de beide patroonsorgani-
saties hebben besloten:

1. maatregelen te treffen, die beogen
dat de pensioenrechten der gemobiliseer-
den onverkort blijven doorlopen geduren-
de hun verblijf onder de wapenen;

2. gedurende deze bijzondere omstan-
digheid de indexbepaling zó te lezen, dat
waar gesproken wordt van „vijfde werk-
week", daarvoor in de plaats komt „twee-
de werkweek".

Ad 1. Willen wij u nog mededelen, dat
de kosten daarvan gedragen zullen wor-
den door de fabrikanten alleen in de vorm
van een verhoogde afdracht van premie
aan het pensioenfonds en dat niet als
gemobiliseerden in dat geval zijn aan te
merken de dienstplichtigen, die gewoon
voor hun nummer opkomen, tenzij hun
verblijf onder de wapenen tengevolge van
de oorlogsomstandigheden langer duurt
dan de normale tijd van acht maanden.

Hierbij blijkt, dat door de werkgevers
goedgunstig is beslist op het verzoek der
arbeidersorganisaties om de in de con-
tractuele indexbepaling opgenomen „vijf-
de week" te veranderen in „tweede week".

Het gevolg van deze beslissing is, dat
nu in plaats van in de vijfde werkweek,
in de tweede werkweek na de datum,
waarop door het Bureau van de Statistiek
te Amsterdam een indexcijfer van de to-
taalkosten van levensonderhoud voor ar-
beidersgezinnen van minstens 146 is ge-
publiceerd, 5 percent bijslag op de lonen
wordt betaald.

In de week van 8-13 Jan. publiceerde
het Bureau voor de Statistiek te Amster-
dam een indexcijfer over de maand De-
cember 1939 van 146; krachtens genoemde
indexbepaling wordt dus 5 percent bijslag
verleend op de loonbetaaldag vallende in
de kalenderweek van 22-27 Januari 1940.

De firma Witteveen te Utrecht had
reeds een voorlopige regeling van 5 per-
cent bijslag op het loon getroffen voor
haar personeel.

2. Ménage-geld ook voor de
„B.O.U.V.-ers"

Naar wij vernemen, heeft de minister
van Defensie bepaald, dat de uitkering
van menagegeld op de periodieke verlof-
dagen ook zal gelden voor de extra-verlof-
dagen, die de dienstplichtigen genieten,
die sinds 11 April j.l. onder de wapenen
verblijven, als gevolg van de „buitenge-
wone oproep uitwendige veiligheid", de
z.g. „B.O.U.V.-ers". Deze extra-verlofda-
gen, die tot een maximum aantal van
vier worden verleend, sluiten aan op de
periodieke verlofdagen op zodanige wijze,
dat deze telkens met één dag worden ver-
lengd. Het menagegeld wordt dan over
drie, in plaats van over twee dagen uit-
gekeerd.

3. Doorbetaling van ziekengeld bij
mobilisatie

Het scheidsgerecht van de Federatie
van Bedrijfsverenigingen te Arnhem,
heeft de vraag of een zieke arbeider ook
na zijn oproeping in militaire dienst recht
heeft op doorbetaling van ziekengeld in
bevestigende zin beantwoord. Het geval,
dat het scheidsgerecht werd voorgelegd,
luidde als volgt:

Een arbeider H. A. V. te Rotterdam,
wordt in Augustus van het vorige jaar
ziek en krijgt uitkering volgens de Ziekte-
wet. Op 29 Augustus wordt hij gemobili-
seerd. De man wordt overgebracht naar
een militair hospitaal.

Op dat ogeblik staakt de Algemene Be-
drijfsvereniging voor de Bouwbedrijven
de uitkering aan V., daar de directie van
mening is, dat V., van het ogenblik, waar-
op hij in militaire dienst werd geroepen,
ophield arbeider te zyn in de zin der
Ziektewet.

Tegen deze beslissing kwam V. in be-
roep bij de meervoudige Kamer van het

Scheidsgerecht der Federatie van Be-
drijfsverenigingen te Arnhem.

De adviseur van het Provinciaal Bureau
voor Arbeidsrecht te Arnhem, mr. D. Bar-
mes, die de belangen van den arbeider be-
hartigde, stelde, dat klager recht had op
uitkering van ziekengeld over het tijdvak
waarin hij zou blijken ongeschikt te zijn
geweest arbeid te verrichten, daar hij, af-
gezien van de vraag of hij al dan niet had
opgehouden arbeider te zijn in de zin der
wet, ontkende, dat hieraan door de wet,
wanneer het recht op uitkering reeds is
ontstaan vóór de opkomst in militaire
dienst, gevolgen worden verbonden.

Hiertegen voerde de Bedrijfsvereniging
voor de Bouwbedrijven, bij monde van
haar administrateur den heer L. van der
Wal te Amsterdam aan, dat in het eerste
lid van het eerste artikel der Ziektewet
nadrukkelijk is bepaald, dat degeen, die
ter vervulling van zijn militaire dienst-'
plicht in werkelijke dienst is, niet als ar-
beider wordt beschouwd. Een ieder, die in
militaire dienst is, krijgt kost, huisves-
ting, tractement en eventueel kostwin-
nersvergoeding. Ook met klager was dit
het geval, aldus het.verweer, terwijl het
er niet toe doet of hij al dan niet arbeids-
ongeschikt is. Van derving van loon na 29
Augustus is derhalve geen sprake en daar-
om houdt het recht op ziekengeld op.

Motivering1

In de motivering van zijn beslissing stel-
de het scheidsgerecht voorop, dat over de
vraag die partijen verdeeld houdt, een uit-
drukkelijke bepaling noch in de Ziektewet
noch in het reglement der Ziekteregeling
van de Bedrijfsvereniging, voorkomt.

Het scheidsgerecht stelde zich dan ook
nog slechts tot taak te onderzoeken of het
een of het ander mogelijk indirect uit
wettelijke bepalingen voortvloeit.

Daarbij overwoog het scheidsgerecht,
dat in het eerste lid van artikel 30 der
Ziektewet bepaald wordt, dat de verzeke-
ring, gedurende de tijd der ziekengeld-
uitkering voortduurt, onafhankelijk van
de voortduring der dienstbetrekking. Deze
bepaling, aldus de motivering, zou geen
betekenis hebben, indien de verzekering
niet zou voortduren in alle gevallen, waar-
in met de dienstbetrekking ook de hoeda-
nigheid van arbeider in de zin der wet
zou kunnen geacht worden op te houden.

Het voortduren der verzekering onder-
steunt de conclusie, dat de uitkering even-
eens voortduurt voor den in het genot van
ziekengeld gestelden arbeider, na even-
tuele mobilisatie.

De overige opmerkingen van verweer-
ster komen alle slechts hierop neer, dat
in de door haar aangehaalde artikelen
het geval van mobilisatie tijdens een ziek-
teperiode niet wordt besproken.

Over de ongewenstheid van het door-
lopen van ziekengeld bij opkomst in mili-
taire dienst, merkte het scheidsgerecht op,
dat mr. Barmes in zijn pleidooi reeds had
gewezen op het voor de hand liggend ge-
val, dat een zieke verzekerde na onder-
zoek van militaire zijde wordt afgekeurd,
wat in het stelsel van de Bedrijfsvereni-
ging tot het gevolg zou leiden, dat hij
zonder ziekengeld zou komen te staan en
zonder mogelijkheid van hernieuwde toe»
kenning daarvan.

Regeling: gewenst
Verweerster wordt toegegeven, dat de

hantering van enige der door haar ge-
noemde controlebevoegdheden, bij mobi-
lisatie van den betrokkene zekere moei-
lijkheden oplevert, welke een nadere wet-
telijke regeling wellicht gewenst maken.
Dit kan echter geen recht scheppen het
ziekengeld te doen ophouden.

4. Ontslagen bij de Bat'a
Naar wij vernemen heeft de directie

van de Ned. schoen- en lederfabrieken
Bat'a te Best met ingang van Dinsdag
16 Januari aan 100 werknemers ontslag
aan moeten zeggen. Dit massa-ontslag
betreft uitsluitend personen, die werk-
zaam zijn op de rubberafdeling van ge-
noemde N.V.

't Rijksrubberbureau stelt zich op 't
standpunt, dat in de onderneming van
Bat'a belangrijk minder rubber verwerkt
mag worden dan tot op heden gemiddeld
verwerkt werd:

Het ligt in de bedoeling van Bat'a om
onmiddellijk, nadat weer over de gewens-
te hoeveelheid rubber kan worden be-
schikt, de ontslagen arbeiders weer in
dienst te nemen.

INTEKENB1LJET
THERMOMETER-ACTIE
KANUNNIK VAN SCHAIKFONDS

Ondergetekende verklaart zich bereid met ingang van 1 April 1940
wekelijks twee cent bij te dragen voor het Kanunnik Van Schaiktonds
en zou daarvoor gaarne de thermometer ontvangen.

Naam
OH biljet in open enveloppe,
met 1'/i cent postzegel zenden jtraat
aan: KANUNNIK VAN SCHAIK-
FONDS, DRIFT 10. UTRECHT Woonplaats
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ten woord van jongeren tol jongeren

DOOR WIM VERGROESSEN

(Slot)

In dit laatste gesprek, lezer, zal het mo-
gelijk zijn nog enige aspecten te beschou-
wen rondom het probleem: het christen-
dom en de moderne mens. Het kan niet
anders dan in vogelvlucht. Maar ze zijn
te interessant, te veel van deze tijd, om
een korte beschouwing achterwege te la-
ten. Het gaat hier om de positie van het
christendom en om datgene wat ons allen
na aan het hart ligt: de Nieuwe Gemeen-
schap.

Met dat deel van het christendom, dat
we gewoonlijk onder de verzamelnaam
van „protestantisme" kennen, is de ont-
wikkeling die van de laatste eeuwen, maar
in versneld tempo. Uiterlijk verzwakt
door zijn uiteenvallen in talrijke Kerkge-
nootschappen, zijn oorzaak vindend, goed-
deels althans, in de vrije Bijbeluitleg, het
voor een ieder vrije onderzoek, gaat het
langzaam maar zeker ten «nder. Dat kan
niet uitblijven, al zullen wij hoogstwaar-
schijnlijk dit alles" niet beleven. Innerlijk
verzwakt het door de voosheid van vele
zijner leden. De moderne begrippen doen
ook hier meer en meer hun intrede. Zij
zijn er des te ontvankelijker voor, omdat
er geen rem is, geen gezag, dat de weg
blijft wijzen, geen sacramenten, die hen
steunen. De geboortecijfers in ons land
niet alleen zijn daarvoor de schrikkelijke
bewijzen.

Dit alles is geen winst. Nog altijd zijn
deze protestanten onze broeders en zus-
ters. En de moderne Moloch, die hen me-
desleept naar het moderne heidendom,
kan ons niet onverschillig blijven. Hun
afglijden betekent in de meeste gevallen
geen terugkeer tot de Moederkerk, maar
afbraak.

Maar laten we onze ogen wenden naar
ons zelf. Het katholicisme. Hoe staat het
met onszelf? Ook hier valt niet te ont-
kennen, dat de kanker van de moderne
geest de katholieken heeft aangevreten,
hoewel in veel geringere mate. Laten we
ons eens afvragen hoevelen van deze mo-
derne heidenen rondom ons heen van oor-
sprong christen, katholiek waren?

Ik kom hier terug op mijn tweede ar-
tikel, namelijk op het „mea culpa" dat wij
te zeggen hadden over voorbije jaren, over
de laatste honderdvijftig jaar. Het econo-
misch stelsel, waaronder we leven, is
daarvan een der hoofdschuldigen. Ik kom
straks daar op terug.

Is er reden om te wanhopen? In genen
dele! Het katholicisme is een wereld-
godsdienst. Het is niet te veel gezegd, dat
het aanzien en de geestelijke macht van
Rome, van den Paus, ontzaglijk zijn toe-
genomen. Dat is voor een overgroot deel
te danken aan een opvolgende reeks
Pausen, die, stuk voor stuk, lichtdragers
waren van het Ware Licht, Leo XIII,
Pius X, Benedictus XV, en misschien de
grootste onder hen, Pius XI.

Het was steeds crescendo. Steeds weer
moet ik wijzen op het lezen en herlezen
van de indrukwekkende encyclieken van
onzen vorigen Paus. Encyclieken in een
meesterlijke stijl, in een meesterlijk be-
toog neerleggend de oorzaken, de wortel
van het kwaad in de wereld en in de zie-
len.

Zonder aanzien van richting, van ras,
vaii land, van persoon. Wanneer zal een
samenvatting van al zijn encyclieken in
één deel het licht zien? Tegen een prijs,
die heel ons katholiek volk in staat stelt
haar te kopen? Hij was de Leraar van
deze tijd.

Wat te zeggen van de bloei der Kerk in
aantal en innerlijke diepte? Sinds het gro-
te werk der missies hervat is op grote
schaal, hebben millioenen heidenen over
de gehele wereld hun intrede gedaan in
het Rijk Gods, onder bescherming van de
Moederkerk.
h Is Frankrijk geen lichtpunt? Als wij de
dagbladen van vandaag lezen, vragen we
pns af met verbazing: is dit hetzelfde
Frankrijk, waar de kerkelijke goederen
werden geconfisceerd, waar de priesters
en kloosterlingen werden verjaagd en ver-
volgd? De Kerk in Frankrijk leeft weer

Beparel Uw tanden
IVOROLmet een heldere glans

door ze te poetsen met

n vrijheid. En vrijheid heeft ze slechts
nodig om haar zending: de prediking van
het Godsrijk, te vervullen.

En het voornaamste: Frankrijiks gees-
;esleven wordt weer katholiek. De jongere
katholieken dringen zich naar voren; de
ouderen komen terug, de begrippen krjj-

en een nieuwe inhoud. Naar het woord
van Maritain zal Frankrijk over vijfen-
twintig jaar weer katholiek zijn. Het is de
tatholieke filosofie die langzaam maar
zeker, bewust en onbewust doordruppelt
tot de grote massa, deze zal doordesemen.

Wat zal het lot zijn der Kerk in Duits-
and. Niemand weet het. Maar waarom

zullen we wanhopen? Er zal in deze tijd
icheiding zijn tussen kaf en koren. De
Kerk zal zich vernieuwen, zoals ze zich
m Frankrijk vernieuwd heeft, zoals ze
zich in Spanje vernieuwt. Het zal strijd
oosten en bloed, maar naar het woord
van Tertulliaan: het bloed der Martelaren
is het zaad der Christenen.

Welke, nieuwe gezichtspunten openen
Engeland, de Verenigde Staten? We gaan
er aan voorbij.

Zo staat de Kerk ook in onze tijd als
een rots in de branding. De branding der
kritiek heeft haar gezuiverd, daar waar
ze dwalen kon: in de personen. De leer
bleef door de eeuwen heen ongerept. Nie-
mand stak zijn hand daarnaar uit onder
de hoogste Hoogwaardigheidsbekleders in
Gods Kerk.

En nu: De Nieuwe Gemeenschap.
Ook in de Nederlanden heeft de Kerk

zich vernieuwd. Het zuiveringsproces der
Hervorming heeft ook haar goed gedaan.
Maar zij kan niet zonder daadwerkelijke
christenen.

Willen we naar een betere maatschap-
pij, dan kunnen we de richtlijnen der
Kerk niet missen. Want het doel van
iedere maatschappij is den mens nader te
brengen tot zijn doel: de hemel. Laten we
bij onze aardse acties nooit vergeten dat
we zijn: arme pelgrims, op weg naar het
Vaderhuis.

We willen een betere maatschappij, een
Nieuwe Gemeenschap, omdat we willen le-
ven in een maatschappij, waar rechtvaar-
digheid en liefde de grondslag zijn. Waar
het ons ook mogelijk is om daadwerkelijk
als christenen te leven. Waar we ons
brood kunnen verdienen voor ons gezin.
De band tussen godsdienstig en econo-
misch leven moeten we niet voorbij zien.
Het is de grote fout van hen, die voor ons
waren, dat zij dit niet zagen. Een mens
heeft recht op arbeid, omdat hij anders
onmogelijk kan beantwoorden aan zijn
einddoel. De wereld moet geordend wor-
den op haar doel.

Zeker het kapitalistisch systeem is ver-
keerd. Men versta dit goed. Het systeem
is verkeerd. Maar boven alles gaat de
geest, die dit stelsel in zich draagt. Het is
die geest, die wij moeten hervormen. Het
is indertijd alles zo goed uiteengezet in
de brochure van pater dr. G. Vrijmoed
O.F.M.: Kapitalisme en Katholicisme.

Maar willen we die geest hervormen,
dan moeten we er iets tegenover zetten.
Met een aantal mensen af te zetten en in
hun plaats anderen te stellen, zijn we er
niet. We moeten onszelf hervormen. Hier
ontmoet ik onzen radio-priester met zijn
Bond Zonder Naam. Dat is het wat vooraf
moet gaan aan de Nieuwe Gemeenschap.
De Nieuwe Gemeenschap zal geen betere
gemeenschap zijn, als we de mensen, die
die gemeenschap moeten vormen, niet
beter christen maken.

Ieder mens draagt te dezen opzichte een
grote verantwoordelijkheid. Want waar
moet dit alles beginnen? In het gezin.

Voor alles moet de nieuwe mens, die
in die Nieuwe Gemeenschap zijn plaats
moet vinden, een mens zijn die leeft naar
de leer van Christus. Recht en liefde kun-
nen alleen dan maatstaf worden in de
wereld als zij maatstaf zijn in het leven
van ieder van ons. Wilt ge het recept we-
ten? Het is al eeuwen oud. Sla het Evan-
gelie op en lees de Bergrede. Lees door.
Alleen een evangelisch mens, dat wil zeg-
gen een mens, die doelbewust tracht te
leven naar het H. Evangelie, kan bouwer
zijn.

Laat ons dan jongeren, gij en ik, samen
gaan bouwen aan de Nieuwe Gemeen
schap.

MARIA LICHTMIS
2 FEBRUARI

O Maria l Maagd, die heden
In de Tempel zijl getreden,
Om de wet ie onderslaan]
Daar gij schoon waart als de stralen,
Die uit 's Hemels hoven dalen,
Schoner als de zilveren maan.

Simeon kwam u ontmoeten,
Om uw kindeke te groeien,
Dat hij in zijn armen nam;
Wenste t'enden zijne dagen,
Die blij tij ding e op te dragen
Aan zijn vader Abraham.

Ach l mocht ik hei eens aanschouwen,
En ook in mijn armen douwen,
Mei een diepe ooimoedigheid,
Noch om leven, noch om sterven
Zoud' ik Jesus willen derven:
Jesus, mijne zaligheid.

(Uit „Gezinsboek")

PUILen

WIE MOET B E T A L E N ?

De Centrale Raad van Beroep heeft on-
langs nog eens een duidelijke uitspraak
gegeven, in zake het plakken van dagze-
gels voor de invaliditeitsverzekering,
welke voor sommige onzer lezers en leze-
ressen (we denken bijvoorbeeld aan werk-
vrouwen) van belang kan zijn. We zullen
daarom de kwestie hier iets breder behan-
delen.

A. was werkzaam als werkster in dienst
van B, gedurende 3 voormiddagen per
week en tevens in dienst van C, geduren-
de alle werkdagen.

B. had echter helemaal niet op de rente-
kaart geplakt, blijkbaar omdat hij van
oordeel was, dat C weekzegels voor de-
zelfde verzekerde behoorde te plakken en
dat hij (B.) daarnaast geen premie in de
vorm van dagzegels verschuldigd was.

De Raad van Arbeid was het hiermee
niet eens en vorderde van werkgever B.
na, 25 x 3 premiën van 12% cent (dag-
zegels) plus 10% verhoging. ->

Maar werkgever B. was het hiermee
riiet eens, want hij was van oordeel dat,
waar verzekerde wekelijks meer dan 3
dagen in dienst was van.eenzelfden werk-
gever (in dit geval C) het dagzegelbp-
sluit op deze verzekerde niet van toepas-
sing was. Hij richtte zich met zijn bezwa-
ren tot de Raad van Beroep en dit
rechtscollege stelde hem in het gelijk. Hij
achtte, dat werkgever B in dit geval geen
dagpremiën verschuldigd was.

Maar de Raad van Arbeid liet het er
niet bij zitten en wendde zich in hoger
beroep tot de Centrale Raad van Beroep
met het verzoek de uitspraak van den
rechter in eerste aanleg te willen ver-
nietigen.

De Centrale Raad was het niet eens
met de Raad van Beroep en stelde bij zijn
uitspraak voorop, dat elk dezer werkge-
vers (B en C) aansprakelijk is voor de
verplichting welke de wet hem oplegt. B
is verplicht de dagzegels te plakken, om-
dat verzekerde niet meer dan 3 dagen per
week bij hem werkte. Hij is dus elke week
3 dagzegels van 12 % cent verschuldigd.
En C is verplicht de verschuldigde premie
te voldoen door het plakken van week-
zegels van 50 cent.

Deze had echter ook niet 52 x 50 cent
geplakt, doch had óver 27 weken een
weekzegel geplakt en over 25 weken tel-
kens één dagzegel van 12% cent. Hij ging
blijkbaar uit van de opvatting: als B over
de weken, waarover ik 12% cent plak, nu

maar de 3 zegels van 12% cent plakt komt
verzekerde toch aan de premie van 50 cent
per .week, waarop zij recht heeft.

De Raad van Arbeid stond nu voor het
feit dat er over een aantal weken (25 n.l.
52—27) telkens 3 x 12% cent te weinig
geplakt was. B had die premie niet vol-
daan en C evenmin. Beiden zijn de premie
verschuldigd. Wie moet haar nu betalen?
De Centrale Raad legde in zijn uitspraak
in hoogste instantie neer, dat de Raad
van Arbeid moet beslissen tot welken
werkgever hij zich zal wenden voor de
betaling van het verschuldigde. De Raad
van Arbeid had in casu het bedrag van B
nagevorderd en zulks werd volkomen juist
geacht.

Werkgever B bofte trouwens nog, omdat
C over 27 weken een weekzegel had ge-
plakt. Wanneer deze dit niet had gedaan,
was B misschien aangesproken voor 52
keer 3 premiën van 12%, nu kwam hij er
met 25 keer 3 premiën af.

De Raad van Arbeid is hier heer en
meester om te beslissen op wie hij de na-
vordering zal instellen. Hij zal natuurlijk
de billijkheid betrachten.

Op één punt stelde echter de Centrale
Raad van Beroep de Raad van Arbeid in
het ongelijk. Het betreft hier een Oude
kwestie. De Raad van Arbeid had name-
lijk de navordering met 10% verhoogd,
doch hierin bewilligde de Centrale Raad
niet. In het algemeen staat het hoogste
rechtscollege op het standpunt, dat ver-
hoging der navordering met 10% alleen
geoorloofd is, wanneer sprake is van onwil
bij den werkgever.

Uit de verklaringen van werkgever B
ter zitting was echter gebleken, dat hier
niet van onwil sprake was, maar eerder
van een verkeerde wetsopvatting. Op die
grond werd de beslissing van de Raad
van Arbeid ten aanzien van dit onderdeel
vernietigd. Men ziet hieruit opnieuw dat
onze sociale verzekeringswetgeving niet
zo heel eenvoudig is;

A. B. M.

BRIEFWISSELING
J. W. W. Veldpost: U hebt gelijk; aan

Troelstra is nimmer een kabinetsformatie
opgedragen; dat de man zelf in November
1918 onevenwichtig handelde, kan uw colle-
ga lezen in de Gedenkschriften van Troel-
stra, Schaper en Vliegen. Natuurlijk ook in
geschriften van niet-sociaal-democraten,
maar wij gaven de eerste expres op.

J. F. P. te H. Uw brief doorgezonden aan
den heer Van Deurne.

H. K. te H. Uw brief doorgezonden aan
Verbondsbestuur



HERSTEL: ALGEMEEN KATHOLIEK WEEKBLAD

TONEEL:

j\otre JLJame

Je sle soppen

PREMIERE BIJ DE V. H. S.

[i«»iori«»clie J {jen

De Notre Dame van de sloppen is de
spottende benaming van een houten kerk-
je, dat een jonge priester bouwde in de
banlieue van Parijs en deze priester is de
hoofdpersoon in het gelijknamige toneel-
stuk van de Franse schrijfster Gregoire
Leclos. Het toneelspel beleefde in de
Franse hoofdstad veel succes, wordt al-
daar verfilmd en werd — in goed Ne-
derlands vertaald — Woensdag in de Ko-
ninklijke Schouwburg te Den Haag voor
het eerst opgevoerd door De Verenigde
Haagse Spelers. Dit spel is de met fanta-
sie versierde verbeelding van een stuk
werkelijkheid, een stuk moderne zielzorg
rondom Parijs. Het kan den lezer immers
bekend zijn, dat Kardinaal Verdier een
aantal jonge priesters opdroeg een ware
kruistocht te beginnen in de armelijke
zone rondom Parijs en op initiatief en met
grote steun van den kardinaal verrezen
daar verscheidene kerkgebouwtjes. Zonder
tegenwerking verloopt deze moderne
kruistocht zeker niet, de soms nogal re-
volutionnaire bevolking ziet de priesters
vaak met lede ogen komen en communis-
tische elementen trachten op hun manier
een spaak in het wiel te steken. In het
openbaar en-meer nog in het verborgene,
wordt hier tussen goed en kwaad een he-
roïsche strijd gestreden. Père Lhandes, de
priester-schrijver legde deze strijd vast in
zijn boek „Le Christ dans la banlieue" en
het is naar dit boek dat Gregoire Leclos
haar toneelspel schreef. Zij stond daarbij
voor een zware taak; in het beperkte be-
stek van een toneelspel moest zy aller-
eerst een overtuigende schildering geven
van de bevolking en haar omgeving. Zij
riep daarvoor een aantal typen op het
toneel, waarvan de meesten een illustra-
tieve rol spelen, maar waarvan ook enke-
len meer direct deel hebben aan het con-
flict.

Dit ontstaat aanstonds wanneer de
priester ten tonele verschijnt.

Hij wordt ontvangen met stenen, waar-
van een hem tegen het hoofd treft. De
priester raapt de steen op, deponeert hem
vóór zijn tegenstanders op tafel met de
woorden: dit is de eerste steen, waarmee
ik:hier een kerk ga bouwen!

Maar met zijn slagvaardigheid heeft de
geestelijke het pleit nog lang niet gewon-
nen. De jonge communist Bibi werkt
hem op alle mogelijke manieren tegen.
Een sympathieke figuur onder dit volkje
is de filosoferende bedelaar, vader Didier
en het is aan diens sterfbed, dat de over-
winning wordt bevochten. Immers, als
Didier de dood nabij is, weten zijn vrien-
den niet beter te doen dan een priester te
roepen. Hij is immers zo'n goede mens en
weet zo goed te troosten. En hier beleeft
rnen dan het wonder der genade, dat niet
zozeer door de prediking met woorden als
wel door daden — de zuivere beleving van
Christus' liefdevoorbeeld — het Rijk Gods
aan de mensen toekomt. De overwinning
van het goede wordt hierdoor des te
overtuigender en Ook het spel wint er
door aan kracht, nademaal de tendenz
meer ligt in de daad dan in het woord.

Juist daarom is dit stuk met zijn grote
overtuigende waarde van groot belang.

De Haagse Spelers gaven er een zeer
goede vertolking aan, niet in het minst
door het levensechte spel van Jules en
Guus Verstraete, waarvan de eerste de rol
van vader Didier prachtig tot leven
bracht, terwijl Guus Verstraete in de
moeilijke priesterrol uitblonk. De overige
rollen kunnen we niet alle noemen; een
uitzondering mag gemaakt worden voor
Pierre Balledux als de herbergier Julot
en Jan van der Linden als Bibi.

Het ensemble als geheel toonde voor
de zoveelste maal zijn roeping als enig
Nederlands katholiek georiënteerd be-
roepstoneel te verstaan. Met hun nieuwe
stuk zetten zjj een belangrijke stap verder
op hun mooie, maar moeilijke' weg. Veler
belangstelling zij hun toegewenst.

A. B.

Als ik lees van de kleine scher-
mutselingen aan het westelijk front
en over het eindeloze, enerverende
wachten, of er misschien iets gebeu-
ren gaat, dan denk ik aan dien klei-
nen, Fransen fruitkoopman in een
dorpje aan de Bretonse kust. Alle
vreemdelingen, die er logeerden, voor
het grootste deel Engelsen, kwamen
bij hem hun inkopen doen. Hij be-
diende vlot en opgewekt, zijn oudste
dochtertje van een jaar of twaalf
hielp mee; het was altijd druk in het
winkeltje en je kon aan hem zien, dat
hij een voortreffelijk seizoen had.'

Maar in de derde week van Augus-
tus kwam er, ondanks onze afgelegen-
heid en zonder dat iemand precies
zou kunnen zeggen waarom, een ze-
kere spanning onder de gasten; man-
nen in badmantels, op weg te gaan
zwemmen in. de diep blauwe zee,
bleven midden op het strand staan en
tekenden grillige lijnen in het natte
zand, die Danzig en de corridor en
het Duitse rijk moesten voorstellen..

Toen er een man, luid schreeuwend,
met> een onschuldig modetijdschrift
„Marie Claire" liep te venten rende
iedereen op hem af, omdat men
meende, dat er een extra editie van
de courant was verschenen, en op de
middag van de 22ste was er bepaald
een oploop van Engelsen onder de
arcade, bij de winkel, waar 's avonds
de Engelse ochtendcouranten te koop
waren. Om kwart over zes werd er
eindelijk 'n dik pak in de bakken ge-
slingerd. We wierpen er één blik in:
„Non agressiepact tussen Rusland en
Duitsland". En meteen liepen we weg
en sloegen een stille zijweg in. „Dit
is ernstig". „Zullen we morgen naar
huis gaan?"

Die zqele zomeravond slenterden
we voor het laatst door het dorp. Er
was maar één radio in een soort kroeg
en daar hadden alle gasten zjch ver-
zameld. De madame maakte de eerste
oorlogswinst; tafeltje aan tafeltje
was bezet. De Engelse nieuwsberich-
ten schalden door de zaal, soms over-

£n óttydt mede in onze ri„
(Strofe uit ons Strijdlied)

NADERE INSTRUCTIES VOOR DE PLAATSELIJKE STAF

Komt naar de plaatselijke inftiatief-bij eenkomsten!

NV MATTHEEUSSENS
OSSENDRECHT

PEEKOFFIE MOSTERD
TAFELZUREN

STEUNT HOLIAND'S INDUSTRIE

Met de plaatselijke staf bedoelen we de '
plaatselijke propaganda-commissie die nu
overal op korte termijn moet worden ge-
formeerd.

Die belast is met de leiding en de uit-
voering van het plan.

Een stel frisse, energievke krachten, die
van aanpakken weten.

Aan de plaatselijke Werkliedenvereni-
gingen en Volksbonden is deze week op-
nieuw een circulaire verzonden met het
verzoek thans op korte termijn een bij-
eenkomst te beleggen, waartoe worden
uitgenodigd:

a. alle bestuurders van de plaatselijke
werkliedenvereniging of volksbond;

b. alle bestuurders van de plaatselijke
vakafdelingen (ook die van de hoofdar-
beiders!);

c. de propagandisten van vak- en
standsorganisatie, de Credo Pugno-man-
nen, leden van propaganda- en actie-
clubs;

d. de bodes, administrateurs etc. als-
mede de agenten etc. van de plaatselijke
instellingen;

e. voorts alle leden, in staat en bereid
om aan deze actie mee te doen.

Deze allen sporen wij langs deze
weg nog eens met aandrang aan: zet uw
schouders daar nu ook onder!

In die initiatief-vergadering moet dan de
plaatselijke staf worden gevormd — het
apparaat, dat met de leiding van de
acctie plaatselijk is belast en moe-
ten voorts uit de aanwezigen de-
genen worden gerecruteerd die aan de
uitvoering van het plan zelf actief willen
en kunnen deelnemen. Leiding en uitvoe-
ring derhalve vragen de meest geschikte
krachten ter plaatse.

Om nu de besprekingen in die verga-
dering te vergemakkelijken werd tegelij-
kertijd een aantal instructies bijgevoegd,
voor ieder lid van het uitvoerend comité
één. Daarin staat meer gedetailleerd aan-
gegeven hoe en met welke middelen er
plaatselijk systematisch, met overleg en
gezamenlijk moet worden aangepakt en
gewerkt.

Er blijkt uit, dat van de zijde van de
Centrale Propaganda-Dienst alle medewer-
king geboden wordt in de vorm van het

schikbaar stellen van sprekers en in de
rm van veel en goed propaganda-

materiaal.
Van dit laatste noemen we:

het affiche (in twee formaten);
een manifest;
motto's en spreuken;
een muurbiljet met pakkende tekst;

Nu de boter duur is kunt (J
deze vervangen door heerlijkel
Zwanenberg's leverpastei.
Rijk aan vitaminen, sterkende!
lever en vetten, daardoor zoU
uitermate voedzaam.

ZWANENBERG
maakt wat smaakt

een tweetal folders voor de niet-geor-
ganiseerden;

idem voor de verkeerd-georganiseer-
den;

idem voor de vrouwen en meisjes;
model-convocaties;
een geheel omgewerkte handleiding

voor het huisbezoek;
een gezinsbrochure en ten slotte
een extra-uitgave van Herstel.

Met dèt materiaal moet er dunkt ons,
goed gewerkt kunnen worden. Een bestel-
caart werd gemakshalve bijgevoegd,
waarop men de gewenste aantallen der
verschillende hier genoemde propaganda-
middelen maar voor het invullen heeft.

Wij hopen straks — als de Centrale
Propaganda Dienst aan het verzenden toe
s — in al onze afdelingen spoedig te kun-
nen merken, dat er „iets gaande" is. Zoals
het ook op de instructie staat: men — het
publiek — moet eerst gaan bemerken dat
er inderdaad wat aan de hand is. De roep
van het R. K. Werkliedenverbond moet ge-
hoord en overal verstaan worden. Vooral
de ongeorganiseerden zullen plaatselijk —
door een intensieve actie naar buiten —
op de katholieke arbeidersbeweging
attent gemaakt moeten worden!

Deze actie moet de geestdrift overal
losslaan, moet de activiteit overal opvoe-
ren, moet — als ze eenmaal van stapel
loopt — in het voorjaar haar hoogtepunt
vinden in duizenden nieuwe leden!

Daar moet nog weer eens 'n ouderwet-
se geest overal baanbreken, het vuur van
echt idealisme en bezieling moet worden
aangeblazen. Alle dorheid en lusteloos-
heid zullen we gaan omzetten in geest-
drift en actie. En de ene propagandist
zal den andere meetrekken, de ene afde-
ling de andere, de ene plaats zal de
andere aansteken, kortom, deze actie zal
en moet alom in den lande iets te weeg
brengen, zij moét in één woord: slagen.
Ondanks de tijdsomstandigheden, ondanks
welke strubbelingen ook, want nog eens:

de geestelijke en stoffelijke belangen,
de belangrijke problemen voor de

naaste toekomst,
zij eisen verdubbeling van activiteit,
concentratie van al onze krachten en

middelen.
De actie kan slagen, moet slagen en zal

dus slagen!
Daarom:

ALLE KRACHTEN INGESPANNEN!
MOEDELOOSHEID UITGEBANNEN!
BOUWEN WE IN HET ZWARE TD!
AAN EEN NIEUWE MAATSCHAPPIJ!

L. B.

stemd door het gejuich van de kin-
deren, die vóór het huis spelletjes
deden. We voelden allemaal, dat di'
een „historisch" ogenblik was en dat
het misschien jaren zou duren, voor-
dat allerlei nationaliteiten in een zon-
nig Frans badplaatsje weer vacantie
zouden kunnen houden. Een weemoed
trok door ons hart: om de juichende
kinderen, die, wie weet hoeveel ellen
de en ontberingen te wachten stop
den; om ons verre vaderland, waar
we ons meer dan ooit aan verknocht
voelden; en ook om het gastvrije ge-
bied, dat we gingen verlaten en dat
we misschien verarmd en verscheurd
terug zouden zien.

Voor het laatst bezochten we ook
onzen kleinen fruitkoopman om
kaakjes en bananen te kopen. De vol-
gende dag, door een land in volle
mobilisatiedrukte reizend, zouden we
zeker wel niet veel te eten kunnen
krijgen ... We vonden hem bleek, met
grote gespannen ogen in zijn verlaten,
winkeltje. Die nieuwe berichten waren
niet mooi, zei hij somber. Maar hoe
zat dat nu eigenlijk met Polen en
Duitsland en Rusland? Waar lagen
die landen precies? De gemiddelde.
Fransman is niet ver in de aardrijks-
kunde. Mijn man tekende op de toon-
bank, zoals de Engelse baders op het
strand getekend hadden. Het kereltje
volgde met aandacht. Hij had een uit-
stekend seizoen gehad. Hij was liefst
zijn leven lang bij zijn vrouw en zijn
kinders in zijn handeltje gebleven.
Polen en Danzig, de corridor en Rus-
land lieten hem volkomen onverschil-
lig. Maar hij werd opgeroepen, en de
Duitse winkelier, de Duitse werkman
werd opgeroepen; en de Engelse jon-
gens. En de Polen. „Es wird mar-
schiert". De meesten weten nauwe-
lijks waarheen of tegen wien. Vader-
land. Gehoorzaamheid, discipline ... t

De vertwijfeling zou ons bij de keel
grijpen, om het verstoren van zoveel
persoonlijk klein geluk, als we niet de
zekerheid hadden, dat er Eén bestaat
Die eiken Fransen poilu, eiken Tom-
my, eiken armen Duitsen soldaat,
eiken heldhaftigen Fin en onwetenden
Rus kent en liefheeft en Die zelfs elk1

haar op hun hoofd heeft geteld.
ANNIE SALOMONS.

ZOO HOORT
HET

WELLEVENDHEID ALS UITING

VAN INNERLIJKE BESCHAVING
EN LIEFDE TOT DEN EVENMENS

DOOR TOOS POST
Voorwoord van Mag.
Dr. S. Stokman, O.F.M.

ING. F 0.70

IN KEURIG BANDJE F 1.10

Verkrijgbaar in den boekhandel en
bij de uitgeetster
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WS HUISHOUDEN

UIEN
Uien worden in het algemeen veel te

weinig gegeten. Dat is wel is waar met
alle groenten het geval, maar met uien
toch in het bijzonder. In de eerste plaats
is de ui zelf voedzaam, maar ze is vooral
gezond. Ze is rijk aan vitaminen, speciaal
aan vitamine B. Bovendien bevat ze veel
zwavel, een element waar ons lichaam
niet buiten kan, wil het gezond zijn en in
onze dagelijkse behoefte daaraan kunnen
een weinig uien al voorzien. Daarom is
het dus wijs om iedere dag wat uien te
gebruiken. Niet verstandig zou het echter
zijn om met dat doel dag in "dag uit een
portie gestoofde uien te nemen, ofschoon
3it een heel smakelijke manier van be-
reiding is. Want niets verveelt bij de
voeding zo snel als eentonigheid en wat
cnéér gewicht in de schaal legt, bovendien
is eentonigheid zo verkeerd, omdat iedere
soort levensmiddelen haar eigen samen-
stelling heeft, met rijkdom aan de éne,
maar tevens vaak met gemis aan een
andere stof, die ons lichaam evenmin
ontberen kan.

Daarom geven we wel iedere dag uien,
maar iedere dag op een andere manier
toebereid. En daarvoor zijn nu juist uien
zo buitengewoon geschikt. Want ze laten
iiCh met de meest uiteenlopende spijzen
sombineren tot een smakelijk en dan
tevens gezond gerecht.

Nog sterker, er zijn verscheidene spijzen
die weinig smaak hebben en die pas goed
tot hun recht komen als er wat uien met
hun levendige smaak aan toegevoegd
worden. Dit nu is niet alleen van belang
om van het eten een soort genot te maken,
maar tegelijkertijd, en eigenlijk in hoofd-
zaak, om meer nut van ons voedsel te
hebben. Want de krachtige geur van onze
tuinkruiden, waartoe ook de uien, sjalot-
ten en knoflook te rekenen zijn, prikkelen
de klieren in de maag en de darm tot
afscheiding van de sappen, die het voedsel
moeten verteren. Hoe meer en beter die
verteringssappen met het voedsel ver-
mengd worden, hoe beter dit wordt opge-
lost om, door en met het bloed, als bouw-
stof naar de lichaamscellen gevoerd te
worden.

Gebakken uien leveren meer smaak en
geur dan gekookte of gestoofde. Uien
bakken is echter niet ieders werk. Vele
huisvrouwen maken het bakvet veel te
heet, zodat de uien aan de buitenkant
direct hard en taai, van binnen niet gaar
worden, met het dubbele nadeel, dat de
geurstoffen niet tot hun recht komen, ter.
wijl de uien zelf bijna onverteerbaar
worden. We moeten dus de nodige tijd
nemen, zodat de uien zacht, lichtbruin en
verteerbaar blijven.

In allerlei spijzen kan men op deze wijze
gebakken uien gebruiken; in de eerste
plaats in de meeste stamppotten en
groenten. Verder ook bij allerlei gebraden,
gekookt en gestoofd vlees, ook zelfs kip-
penvlees en bü schapenvlees zijn uien be-
paald onmisbaar; vooral van vlees- en vis-
resten maakt men - met licht gebakken
uien een heel nieuw en heerlijk gerecht
(stokvis!) Omdat vlees braden aanvanke-
lijk op een fel vuur moet geschieden, voegt
men de schijven uien dan pas aan het
braadvet toe, wanneer de bruine korstjes
aan het vlees gevormd zijn en het op een
zachter vuur ligt gaar te braden.

Om, in plaats van de vette, glibberige
massa zonder geur of smaak, zoals vele
huisvrouwen ze leveren, een werkelijk
smakelijke jus te bereiden die het hele
maal lekker maakt kan men het gebakken
uitje eenvoudig niet missen en zo is het
niet de meeste sausen.

Met soepen is het al weinig anders ge-
steld; in bruine en witte bonensoep, toma.
tensoep enz. gebruikt men meestal ge-
bakken uitjes, die men onder andere ter
wille van de verteerbaarheid desgewenst
later door een zeef kan wrijven; maar
men kan ook de uien gewoon meekoken,
zoals dat in erwtensoep gebeurt. Erwten-
soep zonder prei of uien is een smakeloos
gerecht.

Ook rauw kan men uien met goed resul-
taat aanwenden. Men hakt ze dan heel
fijn of, wat nog beter is, men raspt ze op
een groenterasp. Op die wijze gebruikt
men ze in allerlei saladen, zoals in de
wintertijd in aardappelsla, bietensla, veld-
sla of een mengsel van dit alles, waarbij
dan ook nog restanten van gesteriliseerde
groenten of koude vleesresten gevoegd
kunnen worden.

Ook bij het maken van gehaktballen
worden gehakte of geraspte uien ge-
bruikt, die de smaak van het gehakt in
hoge mate verbeteren; ze worden dan

„Sind auoh drauss der Madele viel,
Lieber Schatz ich bleib dir treu."

(Duits volksliedje)

Heeft u ook het ontstellend bericht
gelezen, dat Miss Kay Stammers, de
beroemde tennisspeelster, nu de barre
wintertijd aanhoudt, in een perzik-
kleurig bruidstoilet zal dienen te trou-
wen ? Op het plaatje, dat er bij stond,
lag „hij" geknield, geknield! aan haar
voeten. Dat is eventjes wat! Mijn
krant vertelde, dat Kay ook liever in
't wit getrouwd was, maar „wit doet
thans temidden van de sneeuw wel
bijzonder koud aan en wat een indruk
maakt een de kou terdege voelende
bruid in een wit loiletje"! Ik had een
ander commentaar van mijn krant
fijner gevonden. In deze geest bijvoor-
beeld: „De japon zal Kay ongetwijfeld
goed staan; perzikkleur immers kan
zeer flatteus zijn. 't Was echter zin-
rijker geweest, beste mensen, als Kay
toch maar wit gekozen had. Even-
tueel kon ze er toch wel een warm
jumpertje onder aantrekken. Wij zou-
den 't in elk geval w^l genomen heb-
ben, niet waar? Wij hadden in 't wit
de 10 graden onder nul straal gene-
geerd.

Toen we gedoopt werden, heeft de
priester gezegd: „Ontvang het witte
kleed (de heiligmakende genade) en
draag het onbesmet tot voor de rech-
terstoel van Onzen Heer Jezus Chris-
tus. „Het witte doopkleed was sym-
bool. Op haar hoogtijdag draagt de
bruid weer dat witte gewaad. Eens
zal het haar doodskleed zijn. Daarom:
Draag het onbesmet "

Maar ja, een krant kan toch niet
altijd „opvoeden"! Voor mij deed ze
in zover goed werk, dat mijn gedach-
ten via de perzikkleur van Kay Stam-
mers gingen naar een brief, die al
lang ligt te wachten. Een brief van
een trouwen Herstel-lezer. Een van
de jonge garde. Die vroeg: „Schrijf
u eens over de verloving; hoe 't alle-
maal hoort en zo "

Nu, kort geleden hebben uit onze
kennissenkring Anna en Dorus zich
verloofd. Op de kaartjes, die ze rond-
stuurden, heette zij Puck en hij Thé.
Ze hielden receptie temidden van een
ontzaglijke bloemenweelde en zij deed
erg dik-an met haar a.s. schoonvader:
paps voor en paps na!

tegelijk met het gehakt gaar en van de
geur en smaak gaat niets verloren.

Fijner van smaak en van vezel — en
daardoor gemakkelijker verteerbaar —
zijn de sjalotten. Door vroeg in het voor-
jaar een bedj'e te poten kan men zich voor
de volgende wintertijd er van voorzien.
Ook knoflook wordt in de keuken — in de
Nederlandse althans —• veel te weinig
gebruikt. De smaak ervan is veel sterker
dan van uien, zodat men ze nooit in grote
hoeveelheden gebruikt. Eén of een paar
teentjes, fijngesnipperd met de uitjes mee-
gebakken, of gekookt, helpen ze echter de
smaak van vele spijzen verbeteren. Boven-
dien is knoflook zeer gezond, het heet
onder andere nuttig te zijn voor hen die
te hoge bloeddruk hebben.

Uien vertragen min of meer de lediging
van de maag, wat, voor sommige mensen
hinderlijk is. Een eenvoudig en onschuldig
middel daartegen is, na het eten een kopje
lauw water te drinken, iets wat ook in de
meeste gevallen afdoende is, voor menig-
een, die nu na het eten een portie zuive-
ringszout of een ander niet geheel on-
schuldig medicament slikt. En ten slotte
begint de vertering al in de mond, met
het kauwen en het daarbij afgescheiden
speeksel.

WILNA MÜNCH.

Hoort het zo? Misschien. Mij lijkt
het nogal overdreven. Zou ook hier
eenvoud niet het kenmerk van het
ware zijn?

Bij de verloving wordt plotseling
een ernstige zaak, dat wat voordien
slechts een heel plezierig iets was;
zo idyllisch begonnen: in een zonnig
laantje, bij de dagelijkse gang naar
het werk, aan de deur waar zij diende
en hij de buitenboel verfde, op de
ijsbaan, tijdens een wandeling na het
Zondagavondlof, op een feest. Toen
is er een prettige tijd gevolgd; men
was verliefd. Verliefdheid is 'n prach-
tige toestand, waarin veel goede en
sterke krachten in den mens losge-
slagen worden en edele gevoelens zich
baanbreken. Enfin nu is 't er
door; ze zijn officieel verloofd; de
ringen werden gewisseld. Niet met
de bedoeling om ze in de toekomst
bij iedere kibbelpartij naar eikaars
hoofd te gooien: „Ik maak het af!"
Ook de verlovingsring — rond, zon-
der eind — is symbool van de trouw
en het is niet zonder zin, dat hij van
„edel" metaal gemaakt is! Hij wordt
gedragen aan de vierde vinger der
linkerhand, aan de kant van het hart.

Het verdient aanbeveling de ring
te laten wijden. Mocht de jongeman
geld óver hebben, dan zou hij zijn
liefste meisje bij gelegenheid der ver-
loving een kruisje kunnen geven aan
een hangertje. Dat kan trouwens bij
iedere feestelijke gelegenheid alsnog
gebeuren. Wacht hij tot de huwelijks-
dag, dan is misschien haar moeder
hem vóór. Menige moeder stelt er
namelijk een eer in om juist dat ge-
schenk aan haar dochter mee ten
huwelijk te geven. Wat is dat alle-
maal mooi!

Men waarschuwt — en terecht —
voor de gevaren der verkering, doch
vergeet er wel eens bij te zeggen, dat
het ook een heel mooie tijd kan zijn.

Mooi; niet makkelijk.
De moeilijkheden zijn talrijk. De

twee gelieven moeten zich aanpassen
aan elkaar — daar gaan nog heel
wat huwelijksjaren óók mee heen —
en aan de wederzijdse families. Dat
gebeurt veelal niet zonder tranen,
zonder ruzietjes, die wel weer over-
gaan, maar toch een mooie verhou-
ding te dikwijls vertroebelen, 't Is
gebruikelijk, evenwel niet rechtvaar-
dig, om alle schuld op de lastige
schoonmoeder en de bemoeizieke
schoonzussen te schuiven. Sommige
verliefde/verloofde jongelui kunnen
hoogst onuitstaanbaar doen door b.v.
ineens vreselijk weg te lopen met
de nieuwe familie, waar ze in verzeild
zijn geraakt en tegelijkertijd in het
eigen gezin een houding aan te nemen
van volslagen onafhankelijkheid, ter-
wijl ze nog helemaal niets gepresteerd
hebben, ja soms, om zo te zeggen, het
zout in de pap nog niet verdienen.

Mooi is de verlovingstijd, gezien als
voorbereidingstijd voor het huwelijk,
gelijk het noviciaat dat is voor het
kloosterleven. Terwijl echter bij het
noviciaat alles er toe meewerkt de
harten omhoog te stuwen, is er tij-
dens de verloving heel veel, wat naar
de aarde trekt. Het is daarom toe te
juichen, dat er cursussen gegeven
worden als dit voor het-Volle leven;
't is goed, dat de jeugdverenigingen
hun deuren wagenwijd openzetten ook
voor de verloofden; 't is heilzaam, dat
de jonge mensen bijgebracht wordt,
dat je ook samen gelukkig kunt zijn,
al ga je niet iedere Zondagavond dan-
sen. Wat ernst is gewenst! Er is toch
wel een en ander te bespreken buiten

heerscht we
akzaamheid

ij da conto
hijnielen direct

de kwestie, of je twisted matten op
de vloer zult nemen dan wel zeil? Je
kunt je samen bezinnen op het echt
katholieke gezinsleven en afspreken
elk, wat dat betreft, het beste van.
thuis mee te brengen, of, waar de
goede gebruiken verwaarloosd moch-
ten zijn, die weer in ere te herstellen.
Een goede handleiding hierbij is het
uiterst practisch boekje van Pastoor
Poels: In 't heiligdom van uw huis.1)
Kies een wapenspreuk voor je toe-
komstig gezin (ook het huwelijks^
leven is een strijd!) en probeer er dan
samen het allerbeste van te maken,
hulp zoekende, waar die te vinden is:
in de biechtstoel en aan de communie*
bank.

't Is geen kunst om de ideale toe-
stand te. schetsen: zij 23, hij 25, ken-
nismaking in de familiekring, spoe-
dige verloving, goede verdiensten, na
een jaar trouwen zonder schulden
en vervolgens leefden zij lange
jaren in vrede en eendracht. Het
leven is eindeloos gevarieerd en de
werkelijkheid dwingt somwijlen tot
langere verkering dan wel wenselijk
is. Maar toch moet de bruid op haar
hoogtijdag het witte kleed kunnen
dragen als zinnebeeld van het onge-
repte licht, van reine blijheid; En toch
mag de omgang geen sleur worden.
Het is een grote zegen als én vrijer
én vrijster veel om handen hebben.
Het meisje kan zoveel leren op gebied
van koken, naaien, babyverzorging.
Beiden kunnen hun godsdienstkennis
verdiepen, eens wat lezen over de
grote levensvragen, waarmee ze door
hun huwelijk te maken krijgen.

Mooi kan de verlovingstijd zijn van
twee eerlijke mensen, die vol goede
wil elkaar trachten te helpen, terwijl
op de achtergrond van hun denken en
doen blijft branden de vraag:

„Wat deed ik voor haar (voor zijn);
ziel?"2)

*) In 't heiligdom van uw huis. Pastoor
Poels. Wordt verkocht ten bate van de
bouw der H. Familiekerk te Roermond.
Kost ƒ l,—.

2) Uit: Verantwoording. Dichteres onbe-
kend.

C. BOUDENS-VAN HEEL.

Correspondentie

Voor de moeder van 10 kinderen, die
over haar 12-jarig dochtertje schreef,
ligt het antwoord klaar. Door een abuis
is haar adres zoek geraakt. Misschien wil
zij dit even opgeven, dan wordt de brief
per kerende post verzonden.

Aan M. v. d. L. te H. en anderen, die
ongeduldig zullen worden wegens het
uitblijven van een antwoord, wordt nog
eens gewezen op onze zeer beperkte ruim-
te. Dit geldt ook voor N. van St. A. te A.,
die een bijdrage instuurde over een wan-
deling, zoals indertijd verzocht werd.

C. B. v. H.

ONS LOODJE IS, WAT
ZOO'N LOODJE MOET
ZIJN: EEN WAARMERK

VOOR KWALITEIT

STEGEMAN
DE ROOKWORST MET DE FIJNE. ZACHTE ROOKSMAAK



H E R S T E L : A L G E M E E N KATHOLIE-K WEEKBLAD

SCHAAKRUBRIEK
Correspondentie-adres: drs. Th. C. L. Kok,

Assendelftstraat 17, Den Haag.

Ter oplossing1 probleem no. 218. Inzend-
termen tot 15 Februari.

No. 318
C. PROMISLO,

Boston Transcript, 1919
a b c d e f g h

a b d e i: g b

Mat in 2 zetten.

Een harde noot.
No. 219 is geen gemakkelijk probleem.

Zwart kan alleen met pion f7 spelen,
maar schijnbaar kan wit ook niet veel
doen. Men zou wel pion g4 kunnen slaan
en dan op g8 een dame kunnen halen,
maar dan komt men er niet in 7 zetten.

't Blijft dus een raadsel hoe de inge-
metselde koning mat gezet moet worden;
1. Lf5, f6. 2. e5, fe5:. 3. Ld3, e4. 4. Lfl!,
e3. 5. Kd7, e2. 6. Te2:. Nu heeft zwart
geen andere zet dan 6 Kb5: en volgt
7. Te5 mat.

De loper is naar fl gebracht xnet het
doel door Te2 die loper af te sluiten en
daardoor zwart de gelegenheid tot Kb5:
te geven.

No. 219
H. FISCHER, Bamberg.

a b c d e t g h
Mat in 7 zetten.

Oplossing probleem no. 214 (Artamowski)
Wit: Ka4, Db5, Te6 en h4, Lg5, Pd5 en

el, pion b4.
Zwart: Kd4, Dh7, Td8, Leo, Pc2,

pionnen a7, b2, c5, d2, f3 en f4.
1. PdSXf*. Een fraaie sleutelzet;

zwart krijgt twee extra vluchtveJden,
namelijk c3 en e3. Er dreigt 2. Pe2 met
dubbelsehaak en mat. Op 1.,.., Ke4 volgt
2. Ph5 ! mat. Na Ke4 is namelijk Le5
gepend (door Te6) en kan dus niet meer
naar f4 gespeeld worden om het schaak
te beantwoorden. Door het paard naar
h5 te spelen wordt tevens Dh4 verhinderd.
Ook na l Ke3 is Le5 gepend en nu
volgt 2. Ph3 mat (op h3 dekt het paard
veld f2). Een derde penning van de loper
hebben wij na l , Lf4: 2. Lf6 mat.
(Te6 dekt nu de velden e3 en e4). Ver-
dere varianten: l , Kc3; 2. Dc5:;
l c4 (verschaft den koning het
eventuele vluchtveld d3, doch blokkeert
c4); 2. De5:; l De4 (blokkeert
e4); 2. Dc5:.

Een mooi uitgewerkt probleem.

Timlnlu

de ut&titewex
Janef Admudda, de wolverver, was

in zijn jongelingsjaren al befaamd om
zijn kundigheid en vakmanschap; voor-
al als wolverver had hij een grote re-
putatie; geen zijner vakbroeders wist
uit het lauwe schapenbloed zulk een
prachtig vermiljoen te toveren als
hij. In het kleine huisje aan de
snelvlietende bergbeek had zijn vader
hem de kundigheden van het moeilijke
ambacht geleerd en toen deze stierf
waren de geheimen op Janef overge-
gaan. In hetzelfde huisje leidde hij Os-
mara, zijn schone donkerogige
Afghaanse bruid, binnen als zijn vrouw
waar zij de wol, die hij won en verfde,
tot draden spon op het oude wiel van
Janef s moeder; daarna weefden en
knoopten haar dunne vlugge vingers
de kostelijke tapijtjes, waarvoor rijke
liefhebbers uit Europa en Amerika
schatten geld neertelden.

Janef en Osmara waren kunstenaars
in hun vak, door hun hart en bloed
stuwde de drift van het schoonheids-
verlangen in ongerepte zuiverheid, hun
kunst, die verfijnd en vervolmaakt was
door vele eeuwen, was hun rijke erf-
deel voor dit leven. Al het andere dat
de wereld biedt was hun vreemd, zij
wisten noch vernamen, dat het werk
hunner handen, waarvoor zij .enkele
guldens ontvingen, in andere landen
met goud betaald werd. Het deerde
hen ook niet al zouden zij het weten,
want zij waren gelukkig met elkaar en
met hun werk. Zij hadden melk en
schapenvlees en gerst in overvloedige
hoeveelheid en zij hadden geluk en
vrede, want rondom hen was het gras
voor hun schapen fris en mals; boven
hen spande een smaragden hemel dag
aan dag; het koude zuivere water der
dartele bergbeek stroomde hen voorbij
als een onuitputtelijke bron van Gods
genade.

Janef en Osmara kenden elkaar reeds
vanaf hun kinderjaren; al waren zjj
geen landgenoten, de grens, die het
zuidelijkste deel van Rusland scheidde
van het Afghaanse bergland, weerhield
hen nooit tot elkaar te gaan over de
smalle bergweggetjes, die voerden van
huis tot huis. Geen was er dan ook die
zich verbaasde, toen Janef Osmara tot
zijn bruid koos. Hun hart en hun liefde
kenden geen grens, zij waren kinderen
van hetzelfde bergland.

Er gingen jaren voorbij zonder dat
ramp of ongeluk hun overkwam of
dreigde. Wel werd hun zonnig geluk
nog groter, want Osmara schonk haar
man twee kinderen, een jongen en een
meisje. In de ogen van Osmara drong
de glans der jeugd terug voor de war-
me milde blik der moederliefde; in
de ogen van Janef fonkelden trots en
eerzucht; den knaap wilde hij onder
zijn leiding opkweken tot den knapsten
wolverver, het meisje tot de kundig-
ste en kunstzinnigste tapijtknoöpster
van heel het land. Zo beleefde Osmara
haar dromen van liefde en vreugd, Ja-
nef van trotse verwachting en beiden
wisten het van elkaar, al bespraken zij
dit niet.

Maar één sombere dag wierp al de
plannen • van Janef omver, zijn trotse
droom verging in smart en bekommer-
nis. Het was op een stralende morgen
in de vroege herfst, toen mannen te
paard voor' zijn huisje verschenen, die
hem op barse toon gelastten zich in de
dichtstbij zijnde stad te melden bij den
militairen commandant. Want het land

was in gevaar, de vijand, die vervloek-
te bourgeois, had het gewaagd hun
heerlijk land te bedreigen. Alle weer-
bare mannen moesten zich melden om
te zamen de ellendige kapitalisten te
vernietigen, die hun hofsteden, vrou-
wen en kinderen belaagden.

Janef had geen vijanden, hij kende
geen bourgeois en wist niet wat kapi-
talisten waren, maar hij ging omdat
hij moest en meer nog omdat in zijn
hart de begeerte hoog spande, hof,
vrouw en kind te verdedigen. Janef
moest vele dagen door het bergland lo-
pen vooraleer hij de stad bereikte waar
hij zich melden kon. Er waren velen
daar te zamen gekomen, herders, ver-
vers, kooplieden en ander volk uit zijn
streek;. sommigen kende hij en hij
sprak met hen, maar geen die wist
waarheen zij zouden gaan, noch welken
vijand zij moesten gaan bevechten. Zij
werden gewapend met dolken en gewe-
ren en gekleed in uniformen van het
slechtste katoenen goed, kleur- en le-
venloos; de schoenen, die hun werden
toegeworpen, van grof slecht leer de-
dan pijn bij iedere stap die zij deden.
In veewagens werden ze samengepakt
en dan ving de reis aan door onbeken-
de streken, dagenlang.

Nu stond Janef bij het kampvuur
met nog vele anderen, in het verre
koude land waar de sneeuwstormen
onophoudelijk raasden. Gevloekt en
gescholden door de officieren, die met
de revolver in de vuist achter hen aan-
gingen, waren ze opgejaagd door onaf-
zienbare bossen; over bevroren meren
hadden ze moeten kruipen, diep verne-
derd en koud tot in hun ruggemerg.
Hun maag krampte van honger, als
een keukenwagen kwam aangereden
vielen ze er op aan als wolven om een
schotel warm voedsel te bemachtigen;
maar er gingen dagen voorbij dat er
niets was dan hard brood en water.

Maar dit leed was van geen beteke-
nis bij dat andere verschrikkelijk lij-
den: de witte doders. Krachtige jonge
mannen, die goed gevoed en gekleed in
lange witte jassen voortsnelden op hun
vlugge ski's. Altijd op het onverwacht
doken zij op, vooraleer Janef en zijn
lotgenoten er op bedacht waren ratel-
den de snelvuurgeweren, hen wég-
maaiend met tientallen. Janef kende
deze doders niet, nimmer had hij van
hen gehoord, hij hoorde wel mompelen,
dat het goede mannen waren, helden,
die met ware doodsverachting hun huis
en hof verdedigden. Janef wist het niet,
zomin begreep hij iets van deze vrese-
lijke mensenworsteling. In zijn hart en
hoofd was geen haat of vechtlust, maar
alleen een heel groot verlangen naar
zijn land, zijn huis, naar Osmara en de
kinderen. Maar straks zou hij weerke-
ren, aan dit lijden zou immers spoedig
een einde komen.

Een officier trad nader en schopte
een der slapende mannen wakker.
„Houd de wacht en zorg dat het vuur
niet dooft!" beval hij en met een hand-
beweging beduidde hij dat Janef kon
gaan slapen. Janef kroop dicht bij het
vuur, daar was het goed, nu kon hij
slapen gaan met het beeld van Osmara
voor de geest. Maar de nieuwe waker
viel oververmoeid in slaap, met hem
sliepen Janef en de anderen hun dood-
slaap. Toen de morgen kwam, lagen
hun bevroren lichamen onder een
dikke sneeuwlaag.

WALTER.

Oplossing1 probleem no. 215 (W. Nanning)

1. Ld3—a6! Dit is een tempoprobleem.
Waarom de loper zo buitenspel gezet
moet worden zien wij in de variant.
l , d4 2. Db5. De loper heeft dus
langs diagonaal fl—a6 plaats moeten
maken voor de dame, die hierdoor veld
b5 kan bereiken. Dit noemt men „lijn-
ruiming". Verder volgt op l e3 2.
De3: en op zetten van het zwarte paard
2. Dh2.

Een eenvoudig tweezetje, dat dient om
het lijnruimingsthema te illustreren.

Goede oplossingen van beide problemen
zonden: R. Bosma, Sneek; H. v. Diemen,
Ltisse; L. Fijn, Nijmegen; J. J. v. Hoek,
Amsterdam; J. Kleynernbreugel, Goirle;

J. en W. Luyten, Swalmen; L. Mors, Alk-
maar; C. van Trijp, Utrecht en A. de Wit,
Swalmen.

Correspondentie: R. B. te S. Vermoe-
delijk heeft u mij de stand van uw pro-
bleem Kd2—Kf5 niet goed opgegeven.
Ik zie althans niet, wat er na de sleutel-
zet dreigt (veld f4 is ongedekt).

J. K. te G. Inderdaad jammer dat u
die variant wegliet. Maar 't was juist de
variant waar de zaak om draaide.

N. G. te H. Op 1. Lf4: volgt niet Lf4:,
doch beter Dh4:, waarna wit niet mat kan
zetten. Laat u zich door deze mislukking
niet afschrikken; volgende keer gaat het
misschien beter.

L. M. te A. U behoeft de standen der
problemen niet bij de oplossingen te ver-
melden.

Gebruikt thans
Maggi's Soepen

Zij bevatten het beste
wat Holland's bodem
biedt.

Julienne
Rijst-Julienne
Groente
Tapioca-Julienne
Bloemkool
Asperge

21 soorten

MAGGI* SOEPEN
Andere, zeer aan t
bevelen soorten:
Windsor
Koninginne
Ossenstaart
Poulet
Vermicelli

6 en 8 cent voor 2-3 borden

TT at inoefen onze

meisjes! worden v

Als de kinderen van school gaan, is het
altijd voor ouders, die aan de opvoeding
hunner kinderen grote zorg besteden, 'n
moeilijke vraag: „Wat nu?"

Door het feit dat 'n meisje vrij spoedig
werk vindt, wordt die vraag bij de meis1-
jes gemakkelijk opzij geschoven, als war
ie opgelost.

Niets is echter minder waar.
Door uw kind naar de fabriek te sturen,

in een of ander dagddenstje te doen, mis-
schien in 'n winkel of op 'n kantoor te
plaatsen, is de voltooiing van haar opvoe-
ding niet verzekerd!

Ieder meisje, van welke stand ook, moet
worden klaargemaakt voor haar toekom-
stige taak als moeder van een gezin. Hier-
voor is nodig een vorming van de gehele
persoonlijkheid, en vooral 'n huishoudelij-
ke vorming.

Hiermee zult gij, ouders, het zeiker eens
zijn, ge zoudt niets liever willen, maai
hoe?

Heel eenvoudig! Stuurt uw meisje naar
de dienstbodenopleiding „Bouvigne" te
Ginneken. Daar leert ze alles wat ze nood-
zakelijk zou moeten leren!

Ja maar de voorwaarden?
Ongelofelijk!
De gehele opleiding is gratis; zelfs de

reiskosten worden vergoed.
Er komen geen onkosten bij!'
Uniform, boeken en wat meer nodig is,

kunnen de meisjes betalen van 't zakgeld,
dat hun bovendien verstrekt wordt!

Wel is er de morele verplichting aan
verbonden, dat het meisje gaat dienen,
maar vader en moeder mogen zelf beslis-
sen bij wie en waar.

't Spreekt vanzelf dat alleen meisjes
uit goede degelijke arbeidersgezinnen, met
'n gezond verstand en 'n goede gezond-
heid kunnen worden aangenomen.

Vader en moeder, bespreekt het eens
samen, of dit niet iets is voor én van uw
meisjes.

Hebt ge vragen?
Stuurt ze naar 't secretariaat der K. A.

afd. Kampwerk, Boschstraat 35, Breda,
en we zullen ze gaarne de volgende week
beantwoorden, en dan tevens meer uitge-
breide inlichtingen geven.

Er zij alvast meegedeeld, dat de eerst-
volgende opleiding aanvangt

l April aanstaande
Opgaven zo spoedig mogelijk te richten

tot directie Bouvigne, afd. Dienstbode»-
opleiding, Giimeken.



REDAQIE-ADRES:

ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

BONDSRAADSVERGADERING
Ter voldoening van de reglementaire bepalingen delen wij nu

reeds mede dat wij ons voorstellen om in het begin van Mei 1940
onze bondsraadsvergadering te houden.

Als voorlopige datum en plaats waar de bondsraad gehouden
wordt noemen wij Maandag 6 Mei a.s. te Haarlem.

De afdelingen kunnen tot uiterlijk 24 Februari a.s. voorstellen
voor de bondsraad indienen.

Deze voorstellen moeten schriftelijk en van toelichting voorzien
aan ons secretariaat: 3e Hugo de Grootstraat 7, Amsterdam West,
worden ingezonden en dus vóór 24 Februari 1940.

TT al ons uit Je afclelincyen ter ore k

AARLANDERVEEN

De afdeling kwam in vergade-
ring bijeen. Bij de mededelingen
werd bekend gemaakt, dat in
Februari getracht zal worden een
lezing met lichtbeelden te doen
houden over de K.R.O.

De onderafdelingen moesten 28
Januari hun jaarverslag bij het
bestuur inleveren.

De nieuwe statuten, reglemen-
ten enz., zijn bij het hoofdbestuur
besteld, en zullen aan de leden
gratis verstrekt worden.

De aftredende bestuursleden
zijn E. A. Verk, S. S. Eys, H. v. d.
Meer, R. v. d. Meer en L. Poel-
wijk. De twee eerstgenoemde
stellen zich niet meer herkies-
baar. Nieuwe candidaten worden
ingewacht voor 4 Februari a.s.
bij het bestuur.

De begroting werd behandeld
en na enige discusie goedge-
keurd.

Voorts zal een betere regeling
getroffen worden voor de inkoop
van brandstof.

ALKMAAR

De actie voor het Kanunnik-
Van-Schaikfonds wordt in onze
afdeling serieus aangepakt. Er
zal door enkele .propagandis-
ten dezer dagen bij onze leden
een beroep worden gedaan om
deze actie daadwerkelijk te steu-
nen, door u in het bezit te stellen
van een thermometer waarin u
wekelijks 2 et. kunt werpen,
waardoor u tevens ee"h mooie
.geestelijke instelling steunt. Het
doel en streven van deze actie
zal u volkomen bekend zijn, zodat
wij kunnen aannemen, dat u
spontaan hieraan uw medewer-
king zult geven. Nadere inlich-
tingen worden u gaarne ver-
strekt door het bestuur, waarbij
u tevens het intekenbiljet voor
'n thermometer kunt deponeren.

HAARLEM

Aan onze onderafdeling St.
Caecilia is de vererende opdracht
gegeven om in Juni 1940 het con-
cours van de Noord-Zuid-Hol-
landse Bond van Katholieke Zan-
gersverenigingen te organiseren.

Alhoewel de tijden moeilijk zijn
meent St. Caecilia toch in ha«x
opzet te kunnen slagen. Haar-
lem immers is zang- en kunst-
stad bij uitnemendheid.

Het is om bovengenoemde re-
denen dat het bestuur zich door
middel van Herstel tot de leden
van de Volksbond wendt met het
navolgende:

Mannen, dames, kinderen!
Kunt gij zingen, zingt dan mee

en wordt lid. De contributie be-
draagt slechts 15 cent per week
en voor ons kinderkoor 5 cent.

Voor werklozen en anderen
wordt zo nodig een sterk ver-
laagde contributie berekend.

Volksbonders komt eens ken-
nis maken en wanneer u nu lid

•wam

wordt, kunt gij reeds deze zomer
in uw eigen stad op concours uit-
komen.

Repetities, welke in gebouw St.
Bavo Seedestr. 23 worden gehou-
den, zijn:

Kinderkoor: Dinsdag 6 uur.
Mannenkoor Dinsdags 8 uur.
Dameskoor Woensdags 8 uur.

HEILOO

Er bestond grote belangstelling
voor de jaarvergadering op 23
Januari j J. van onze afdeling. De
Ie voorzitter was door familie-
omstandigheden verhinderd.

Door den secretaris werd het
overlijden van den pionier der ka-
tholieke arbeidersbeweging, den
heer J. W. Smit, gememoreerd.
Medegedeeld werd, dat vroegtij-
dig bekend gemaakt zal worden
wanneer voor zijn zielerust een
H. Mis zal worden opgedragen.
Het jaarverslag van den secre-
taris werd onder applaus aan-
vaard. Het financieel verslag
plus begroting 1940 werden goed-
gekeurd. De heer Haanraads
bracht rapport uit .van het kas-
onderzoek en stelde voor den
penningmeester te dechargeren.
De aftredende bestuursleden, de
heren G. W. van Lieshout, P. v.
Dijk en P. J. Dekker werden her-
kozen. De heer Van Lieshout we-
derom tot voorzitter. Tot kascon-
troleur werd benoemd inplaats
van den heer C. J. Smit, de heer
Y. Poelsma. Vijf molton dekens
werden gratis verloot, terwijl de
heer J. Olbers zo gelukkig was
voor rekening van de afdeling de
retraite te kunnen bezoeken van
4—7 Maart te Bergen.
Kapelaan Tulp hield een war-

me aanbeveling om de Volks-
krant te gaan lezen. Tevens werd
gememoreerd de weldadige sa-
menwerking met de Gezellenver-
eniging. De Volksbond heeft zich
als donateur van de toneelver-
eniging der Gezellenvereniging
aangemeld a ƒ 25, met de toezeg-
ging eraan verbonden, dat nu al-
le leden met hun vrouwen één-
maal geheel vrije toegang op een
der toneeluitvoeringen hebben.

De werkverschaffing kwam ter
sprake.

KETHEL

Vrijdag 19 Januari hield onze
afdeling haar jaarvergadering.
Notulen en jaarverslag van den
secretaris werden onder dank
goedgekeurd. De penningmeester
moest zijn boeken afsluiten met
een nadelig saldo van ƒ 6,07. De
controlecommissie, verklaarde de
boeken en bescheiden van den
penningmeester in, orde bevon-
den te hebben. Dezen werd dank
gebracht voor zijn accuraat be-
heer.

Bij de bestuursverkiezing
werd de heer H. Lansbergen met
bijna algemene stemmen gekozen
in de plaats van de heer Mostert,
welke niet herkiesbaar was. De

heer A. A. van Puffelen werd
herkozen. De begroting 1940 werd
na enige toelichtingen goedge-
keurd.

Een comité zal gevormd wor-
den, dat trachten zal bij elk lid
een thermometer van het Kanun-
nik-Van Schaik-fonds te plaat-
sen. Een nieuwe bron van inkom-
sten voor het fonds Hulp in
Nood werd gevonden in de
royale toezegging der leden, een
konijntje te houden ten bate van
dit fonds.

LEIDEN

De kath. coöp „Eendracht" or-
ganiseerde een propaganda-
avond voor de vrouwen verzorgd
door onze propagandafilmcen-
trale. Enige coöperatieve films
werden vertoond.

Een geurige kop koffie, met
als bijvoegsel een gevulde koek,
liet de dames zich wel smaken,
waarna de heer J. Hendriks,
hoofdbestuurder van de Bond
van R. K. Coöperatieve Vereni-
gingen het woord verkreeg, om
in een geestdriftig speechje iets
te zeggen over de coöperatieve
gedachte.

Daarna behandelde spreker:
„Waarom lid van een R. K. Co-
operatie". Wij katholieken heb-
ben een hoger doel dan alleen
materiële belangen. Een hoger
doel, waarover vaak maar al te
weinig wordt gesproken.

„Samen sterk" is 't parool in
deze tijden van verwarring. In
het beginsel moeten wij sterk
staan, trouw in het lidmaat-
schap aan vakorganisaties, aan
de Volksbond, maar ook aan de
Coöperatie, om mede te helpen
vormen een maatschappij geba-
seerd op rechtvaardigheid en
liefde! (applaus).

Na een korte pauze werd ver-
volgd met de film „Naar de
Nieuwe Gemeenschap", waarna
de avond besloten werd met een
tekenfilmpje.

Een kort slotwoord hield in
een woord van dank aan allen
en een verzoek om mede te hel-
pen uitdragen wat was voorge-
houden.

Hiermede was deze uitstekend
geslaagde bijeenkomst ten
einde.

RIJSWIJK
Zondag 22 Januari heeft de

R. K. Toneelvereniging Kunst
na Arbeid 'n uitvoering gegeven
ten bate van H. L. Opgevoerd is
het stuk Haat.

Kapelaan Jos. Kragtwijk hield
'n kleine propagandaspeech voor
H. L. Ook beval hu de collecte
ten zeerste aan (die intussen
ƒ13,23 opbracht) en de vrijwil-
lige stuiveractie.

SCHEVENINGEN

Woensdag 24 Januari hield
onze afdeling haar jaarvergade-
ring. Voorzitter Van Leeuwen
herdacht in zijn openingswoord
het overlijden van den oprichter
onzer afdeling Jan Smit en her-
dacht hem in gebed. Voor zijn
zielerust zal een H. Mis gelezen
worden in de kerk van St. An-
tonius Abt.

De penningmeester bracht het
financieel jaaroverzicht uit. De
inkomsten dekken de uitgaven
met een klein saldo. De werk-
loze vrienden zullen ook dit jaar
weer retraite kunnen houden.
Voor werklozenzorg werd uitge-
geven ƒ61,50. Een milde gever
schonk via onzen geestelijken
adviseur een kamerbillard met
toebehoren, waarvoor hartelijk
dank. Nadat een sigaartje was
gepresenteerd gaf de secretaris
in een uitgebreid jaarverslag het
wel en wee van de afdeling in
het afgelopen jaar.

Kapelaan Ruys hield een in-
leiding over „de geestelijke ver-
nieuwing van den mens", wat
een aandachtig gehoor had. Tot
slot was er bestuursverkiezing
voor len secretaris, 2en penning-
meester en 2en commissaris, die
allen herkiesbaar waren; zij
werden bij acclamatie herkozen.

Woensdag 7 Februari a.s. zal
rector dr. Olierook een inleiding
houden over: Mens en Maat-
schappij.

WEERINGEN.

Woensdag 24 Januari hield de
afdeling haar jaarvergadering.

Voorzitter zeide dat de gees-
telijke adviseur wegens gezond-
heidsredenen niet aanwezig kon
zijn en daarom de lezing met
lichtbeeden niet gehouden kon
worden, maar werd uitgesteld
tot een volgende vergadering.

Uit het verslag van den secre-
taris bleek, dat het ledental is
gestegen tot 50 leden. Een
nieuwe afdeling van de R. K.
Bouwvakbond werd in het afge-
lopen jaar opgericht en telt 11
leden. Ook de Landarbeiders-
bond was in ledenta gestegen.

De brandstoffenspaarkas had
de leden een belangrijk voordeel
bezorgd. Door 21 leden was to-
taal voor ƒ 1000,11 gespaard. Aan
brandstoffen werd betrokken
ƒ687,77. Aan leden terugbetaald
om voor andere doeleinden te
gebruiken ƒ 253,14. Het saldo der
vereniging bedroeg ƒ 14,—. Ook
Herwonnen Levenskracht had
een goed jaar gemaakt; de ge-
houden acties waren schitterend
geslaagd.

Het overlijden van den heer

J. Smit werd herdacht en een
kort gebed voor zijn zielerust
gestort.

Het verslag van den penning-
meester had een eindcijfer van
ƒ244,24 met een batig saldo van
ƒ 14,66. Door de kascommissie
was alles in de beste orde be-
vonden.

Bij enkele candidaatstelling
werden de heren H. Vijthof, A.
de Waal en A. Kleijs, allen af-
tredend, verkozen verklaard.

Voorzitter deed nog medede-
ling, dat de heer Van Slingerland
op Woensdag 21 Februari een
lezing in onze afdeling zal hou-
den.

WASSENAAR

Jaarvergadering 18 Januari
1940. Een gebed werd gestort
voor de overleden leden de heren
Oosterveer, Van Veen en Noor-
doren. Na de jaarverslagen van
secretaris en penningmeester
volgde de bestuursverkiezing,
waardoor de heer De Klerk en
de heer Krijbolder niet meer her-
kozen werden, doch de heer J.
C. Wisse en de heer J J. Schiferli
hun plaats innamen. De heer
Zand vliet werd herkozen; de
heer H. de Klerk werd ere-be-
stuurslid.

De voorzitter dankte de aftre-
dende bestuursleden en bracht
een welkom toe aan de nieuw
gekozenen. De geestelijke advi-
seur bracht hulde aan 't steeds
niet alleen vriendschappelijk
maar ook goed werkend bestuur,
schilderde de retraite in Noord-
wijkerhout en besprak 't lid-
maatschap der H. Familie en
hoopte dat de grootste helft zou
toetreden.

?V aar Je komende weelc onze belangen

besproken worden

ALKMAAR. Hierdoor worden
de leden van de R. K. Volksbond
opgeroepen tot bijwoning van de
jaarvergadering op Vrijdag 16
Februari a.s. 's avonds 8 uur, in
het Bondsgebouw, Oudegracht
130. De te behandelen agenda
zal u per convocatie worden be-
kend gemaakt. Wegens de pe-
riodieke bestuursverkiezing ma-
ken wij u er echter attent op,
dat eventuele candidaten schrif-
telijk kunnen worden ingediend
bij ons secretariaat tot uiterlijk
10 Februari a.s. ondertekend
door een 10-tal leden, waarbij
tevens een schriftelijke verkla-
ring moet worden gevoeegd van
den gestelden candidaat, dat hij
bij eventuele verkiezing zijn can-
didatuur aanvaardt.

Tevens worden de leden van
het Ondersteuningsfonds St. An-
tonius voor de jaarvergadering
op Donderdag 8 Februari, des
avonds 8 uur, in het Bondsge-
bouw, Oudegracht 130, vriende-
lijk uitgenodigd. De agenda zal
u per convocatie worden bekend
gemaakt.

DUIVENDRECHT. Op 13 Fe-
bruari a.s. zal de 21ste jaar-
vergadering worden gehouden.
Agenda: Ingekomen stukken,
mededelingen, installatie nieuwe
leden, financieel verslag van de
bond over 1939, financieel ver-
slag van het gebouw over 1939,
begroting van de bond voor 1940,
begroting van het gebouw over
1940, verslag controlecommissie,
verslagen secretaris en onder-
afdelingen, verkiezing bestuur,
aftredend zijn: Hillebrink, Ruig-
rok, v. d. Werwe, Boom, Blom,
Hogenes en A. Burghout. Allen
stellen zich herkiesbaar.

Pauze: verloting. Voorstel van
het bestuur voor verhoging con-
tributie met l cent om een kas
te vormen voor viering 25-jarig
bestaan.

Candidatenlijsten worden in-
gewacht vóór 11 Februari a.s.
bij den secretaris.

MAASSLUIS. Het bestuur
brengt ter kennis van de leden,
dat vacant is de betrekking van
bode. Sollicitaties voor deze be-
trekking kunnen gericht worden
aan het secretariaat, Klaas Ka-
terstraat 7, tot 17 Februari a.s.

Tevens worden de leden uitge-
nodigd tot het indienen van can-
didatenlijsten ter voorziening in
de bestuursvaeature, ontstaan
door het bedanken van M. C.
Goossens. Candidaatstelling
wordt ingewacht tot uiterlijk
17 Februari a.s.

SCHIEDAM. Op Dinsdag 6
Februari zal in de kerk van het
H. Hart 's morgens om kwart
voor acht uur een H. Mis wor-
den opgedragen voor de zielerust
van den heer J. W. Smit, oud-
president Ned. Kath. Volksbond.
Het bestuur nodigt de leden uit,
die maar enigszins in de gelegen-
heid zijn, die morgen de H. Mis
bij te wonen en zo mogelijk ter
H. Tafel te naderen tot intentie
van hem, die zoveel voor de
R. K. Volksbond gedaan heeft.

WASSENAAR. Maandag 5 Fe-
bruari a.s. feestavond in het ver-
enigingsgebouw te houden door
de Volksbond. Variërend zal ge-
boden worden zang, dans, mu-
ziek, toneel, cabaret.
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ZANGKANARIES
Prima Seyfert kanarieman-

nen uit kampioenen, diep in
knor, holrol, kloekrollen, hol-
klingel, fluiten f 2,50—f 3,00.
Popjes f 0,50. Saksische mannen
f 2,00. Harzer zangmannen
f 1,50—f 1,75. Popjes f 0,25.
Dag- en avondzangers. Reeds
duizenden dankbetuigingen.
Bruine, Blauwe, Witte, Zilver en
Oranje kanariemannen op zang
f 2,50—f 3,50. Popjes f 1,00.
Puttermannen f 1,30. Vinkman-
nen f 0,25. Prachtparkieten
f 0,50 paar. Kanarie-, parkieten-
of volièrezaad p. 25 pond f 3,25,
per 10 pond f 1,50, geheel franco

Fijnkwekerij
NICO BORNEMAN

Merelstraat 31b - Tel. 13617
Utrecht

Firma de Waal
Speciaal adres voor

AANGEMAAKTE VERF,

Drogerijen, Chemicaliën, enz.
Herderinnestr. 16 - Den Haag

Telefoon 114034

Oordeel van het algemeen:
WITTE RAT blijft

nummer één!

>^^öltéem&^iJiiimL

JJohlatine
V KRACHT-

C H O C O L A D E
Melk

puur
of \ chocolade Met zachte

nougat gevuld.

Samenstelling

MET GELDIGE
„ M E R K J E S "

K TJOKLATFABRIEK
N . v . H o i i A N O S C H Z W I T S E R S C H E C H O C O L A D E F A B R I E K

Moeder is verheugd en blijde-
Kmdjelic-ï K uit hoor lijden^

Vader is niet langer booi
Donk zij Hoofd tau de Cologne van JBijboïi

Hel hootdzuivermgsmiddel bl]
uitnemendheid

Resultaat zie hierboven

Mag in geen enkel gezin ont-
breken

FABRIKAAT

J. BIJLOOS
DEN HAAG
SINDS 1878

A L O M V E R K R I J G B A A R

TONEELLIEFHEBBERS
Zo juist verschenen: Ridders~\

zonder vrees of blaam, een vro-
lijk spel in één bedrijf voor 7,
heren. Geen costuumkosten^
Prijs 75 cent. Uitgave Toneel-
fonds „VARIA" Heerenweg 66,
Utrecht. Giro 347954. Vraagt
zichtzending. Verder verkrijg-
baar: De Soldatendochter, vro-
lijke militaire schets in één be-
drijf voor l dame en drie heren^
Prijs 75 cent. De Haarkuur,
klucht in één bedrijf voor 4 he-
ren of l dame en 3 heren. Prijs
75 cent.

Adverteren is b e k e n d blijven

MANDELS
LAGGEN"™*

4Mff • M WAGENSTR.72

OYENHAAC
HOFLEVERANCIER OPGERICHT f831
VRAAGT ONZE. TEEKENINGEN EN FOTO'S

MEDAILLES INSIGNES

Schriftelijke Cursussen
NED. TAAL (3 Cursussen: 1. POORT DER GEMEENSCHA!»

2. SCHRIJVEN EN SPREKEN
3. LITTERAIRE TAALCURSUS).

REKENEN, SCHRIFTVERB., BOEKHOUDEN voor L. en Tb.
MIDDENSTANDSDIPLOMA — POLITIEDIPLOMA — PER-
SOONLIJKHEID — BEDRIJFSLEIDER — VERSLAGGEVER
enz. Inlichtingen gratis.
INST. J. KOOPMAN - R. K. Hoofdonderw. • W 10, WESTWOUD
(Een grote R. K. Vakorganisatie laat dit jaar voor de tweede maal
de leden gezamenlijk onze Taalcursussen volgen!!)
Inlichtingen gratis! (Ook voor hoofdbesturen van organisaties).

Coöp. Levensverzekering Mij

U. A.

T\ "R T FT Q Instelling van het
\J ft X f J. O R. K. Werkliedenverbond UTRECHT

Concurreerende tarieven.-Billijke
voorwaarden. - Aandeel in de
winst. - Vrijstelling van premie-
betaling bij ziekte, werkloosheid,

werkstaking en uilsluiting.
*

VRAAGT PROSPECTUS EN VOORWAARDEN
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Hebt u uw kans op een eigen huis reeds benut?
Zo niet, doe het nuf

Wensf u nog meer kansen in de loterij van „Meisjesstad", schrijft naar Postbus 90, Utrecht. "Per kerende post worden ze u toegestuurd.
._____________«_. OP 1 MAART REEDS IS DE TREKKING _____________

BOEKBINDERIJ
v. d. WIJNGAARD
Mariaplaats 19 — Utrecht

OOK VOOR U

Poets ïederen dag

hiermee Uw tanden!

Met PASTOL zorgt U uitmun-
tend voor Uw tanden! Neer-

lands vei'/fgetandmiddel maakt

Uw tanden prachtig blank

zonder dat het scherpe, schu-

rende bestanddeelen bevat •

en verwijdert het gevaarlijke
tandsteen door oplossing l

De handige, ovale Pastol-

doosjes . . . 10 ei
Tuben van 15, 25 en 40 et

^^^ „Pastol
NEDERLANDSCH F A B R I K A A T

Gebruikt t>ü Uw ontbyt steeds

A.H.CX
G L O R I A KOEK
Neemt proef „met onze andere

A.H.O.-ARTIKELEN

Fa. A. HUYBREGTS-OOMS
TILBUKG

Prima Kanaries
uit kampioene
1936-'37-38. Sei-
fert mannen diep
in knor, holrol,
glockrollen, hol-

klingel en fluiten f 5,- en f 4,-.
Popjes f l,—. Goudgele Saksi-
sche mannen f 3,50. en f 3,—.
Popjes f 0,75. Bonte mannen
t 3,—. Popjes f 0,50. Dag- en
avondzangefs. 8 dagen proef.
Zend remb. vr. v. r. k. bij:

J. C. de Kinderen
Eerste klas Kanarie KwekerQ

Hazestraat 62
VALKENSWAARD

Studeert schriftelijk
Fransch, Duitsch, Engelsch, Ned. Taal met Bekenen, Boekh.,
Schoonschr., Steno, Alg. Ontwikkeling. Elk vak pl.m. 65 et. p. mnd..
Vraagt gratis proefles en inl. aan CURSUS ZELFONTWIKKELING
Bosboom Toussaintstraat 46 C, Amsterdam W.

G. M U L D E R S
Oostrum-Venray L.

TELEF. 75 X bij het Station
Speciale fabriek van de bekende
MULDERS SPAARKOOKKETEL.
Een prachtige buitenmantel, gefa-
briceerd uit een speciaal soort vuur-
vast beton, buitenom mooi glad af-
gewerkt, met een granietkleurig
beton-emaille. Een prachtige oer-
sterke ketel met een even degelij-
ken binrienketel, uit rood koper ver-

tind prima plaatijzer of aluminium. MULDERS SPAARKOOK-
KETELS branden niet door, roesten niet en besparen 60% aan
brandstof. Leverbaar als wasch-, veevoeder- en slagerskookketels.
— Ook speciaal voor militaire keukens. Reeds vele geleverd. —

VRAAGT PRIJS

Nu zijn uw belangen als
verbruiker in gevaar!

DAAROM NU
lid geworden van de

verbruikscoöperatie

Prima bediening!
Eerste klas kwaliteit! en ...
de belangen van de leden
OP DE EERSTE PLAATS!

R. K. Coöperatieve
Verbruiksvereniging

HET ANKER y,
Kruisstr. 54 - L,. Vrouweplein l

T I L B U R G

Actieve agenten
GEVRAAGD

voor de verkoop van Groenten-
en Bloemzaden. Hooge provisie,
mooie bijverdienste.
G O E M A N S V I S S E R
ZAADHANDEL - HILLEGOM

DE H O O R
VERHUIZINGEN

voorheen
NIEUWE GRACHT 62 A

thans

LANGE NIEUW-
STRAAT 55 bis
Telefoon 17089 - UTRECHT

N. V. TH. J. DOBBE EN ZOON
K A N T O O R - EN T E E K E N B E H O E F TE N
SPECIAAL ADRES VOOR VULPENHOUDERS

OUDEGRACHT 138 - UTRECHT - TELEFOON 10013

Duizenden spelen thans
die dachten het nooit te zullen leeren!

„Ik ben in de wolken!" — Ik heb
nooit kunnen denken dat men in
zoo weinig tijds tot zulke verras-
sende resultaten kan komen.
Attest No. 1501. Mej. E< g.

Franschestraat 57, Nijmeeen.

Uw studie voor orgel is een openoaring; ik heb
n.l. vroeger les gehad volgens de oude methode.
Attest No. 3371. A. H. B.

Oostsingel 65, Delft.

Ook U kunt spoedig

Al mijn kennissen staan ve
over mijn vorderingen, vooral
wanneer men de korte studietijd
in aanmerking neemt en dat ik
geen noot muziek kende.
Attest No. 2054 A. v. d. P.

Besterdstraat 38, Tilburg.

een insfrumenf bespelen!

Ook voor viool is Klavar de op-
lossing. Het is werkelijk geweldig.
Attest No. 2857. H. H. v. d. L.

Keizersgracht 32. Mennel.

U denkt dat het moeilijk is muziek te
leeren? Ook duizenden anderen dachten
dat! Net als U verlangden zij er naar een
instrument te kunnen bespelen — piano,
orgel, accordeon, gitaar, enz. Doch zij
zagen maar van dat genoegen af, omdat
zij dachten dat het toch alleen maar te lee-
ren was na jarenlange studie en oefening.

Maar dan deden zij een verrassende ont-
dekking! Zij hoorden van een prachtige,
wetenschappelijke onderrichtmethode -
zonder ingewikkeldheden — zonder einde-
looze droge vingeroefeningen. Zij schreven
naar Inst Klavarskribo om inlichtingen
over dit merkwaardige systeem. En dan
gingen hun de pogen open! Ten over-
vloede konden zij door een gratis proef-
les zélf zien hoe gemakkelijk het te lee-
ren was.

Het gevolg? Alleen al in Nederland
wordt de Klavar-methode toegepast in
meer dan 30.000 gezinnen. Reeds 500 par-
ticuliere muziekleeraren en muziekscho-
len hebben deze methode overgenomen
voor de lessen die zij zelf geven. Ook in
't buitenland verbreidt Klavar zich zeer
snel, zelfs in weerwil van de huidige in-
ternationale toestand.

Overal in de wereld genieten enthou-
siaste muziekliefhebbers de heerlijke vol-
doening — zélf te kunnen spelen. Zij von-

den snel de weg naar meer levensvreug-
de, prettig gezelschap, naar een voller en.
rijker leven.

En dat zelfd kunt U ook — nu dadelijk!
Zend slechts even onderstaande coupon
in. Laat < ns U bewijzen dat ook U spoedig
Uw instrument kunt bespelen, met vol
geluid — in zeer korte tijd, gemakkelijk,
thuis in Uw vrije tijd. Het doet er niet
toe, indien U nog niets van muziek weet
en indien U meent geen aanleg te heb-
ben. Duizenden dachten dat en zij leer-
den 't tóch!

Leest U slechts in het attestenboekje
welke verrassende resultaten anderen,
verkregen, en hoe vooruitstrevende mu-
sici en beroemde muziektheoretici over
Klavar oordeelen — bekijk de proef eens.
U zult er al dadelijk aardige melodieën
mee leeren spelen Het wordt U alles
zonder eenige verplichting, gratis en.
franco toegezonden. Knip nu dadelijk de
coupon uit, voordat U 't blad omslaat.

SLIKKERVEER H 339 (BIJ ROTTER-
DAM). Vertegenwoordigd in: Indië, Bel-
gië, Engeland, Ver. Staten, Z. Afrika,
Z. Amerika.

Het bevalt ons bijzonder. — Het
studeeren is meer ontspanning
dan inspanning en wij vorderen
snel.
Attest No. 1494. J. en A. M.

Egmond a.d. Hoef.
Alle attesten liggen ter inzage.
Illustraties van modellen door
Phot. A. Binder, Berlin en Sarra
Inc., Chicago.

Prijzen der schriftel. cursussen:
totaal; met inbegrip van muziek
en geen bijkomende kosten.
Piano en orgel ƒ 5.— totaal
Accordeon 2.75 „
Mandoline „ 2.— „
Blokfluit „ 2.50
(met medelevering van prima
sopraanfluit in c ƒ 5.50)
Gitaar , 3.— „
Viool , 4.50 „

Voor muziekleeraren biedt Kla-
var ongekende mogelijkheden.
Instructies geheel vrijblijvend op
aanvraag.

Gratis proef en aft esfenboef j 2
Inzenden aan: Insf. KLAVARSKRIBO

Slikkerveer H 239 (bij R'dam)
Zend mij gratis, franco en zonder verplichting
Uw gratis proef én attestenboekje voor:

(instrument invullen)

Naam:

Straat: No.

Plaats:

(Als brief te verzenden)


