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HET BUITENLAND
onder de loupe

Het vredeswerk van den Paus

Tot een aantal pelgrims uit
Genua zeide de H. Vader, dat
thans over de wereld onweers-
wolken drijven, welke geken-
merkt worden door toorn en
doodskleur. Maar God weegt de
machtigen en de landen in de
weegschaal Zijner gerechtigheid.
De bescherming en de voor-
spraak van de Koningin des Vre-
des en het medelijden kunnen
God bewegen, de loop van het
onheil af te wenden en de wolken
te verstrooien, de harten dei-
mensen weker te maken, haat en
nijd weg te nemen en weer het
morgenrood van de vrede te
doen dagen. — Thans wordt elke
morgen in de Vaticaanse basit
liek een H. Mis voor de vrede
opgedragen.

Stemming in Engeland

De voormalige eerste lord van
de admiraliteit in Engeland, sir
Duff Cooper, zeide in een inter-
view: nooit zal Europa veilig zijn
voordat Duitsland machteloos is.
Het Duitse volk mag welvarend
zijn, doch indien het machtig is,
voert het oorlog. Daarom zou
het, liefst door eigen keus, in
verschillende staatjes moeten
worden verdeeld. Zo is vrijwel
de opvatting in Engeland. Wij
staan van verzoening nog ver
verwijderd.

Frankrijk en Italië

Tussen deze beide landen be-
staan nog altijd onopgeloste ge-
schillen. Frankrijk heeft herhaal-
delijk, ook nu weer, stappen ge-
daan, om tot een bespreking te
komen. De Italiaanse minister
van Buitenlandse Zaken, Ciano,
verklaarde echter, dat het ogen-
blik hiervoor niet gunstig was.
De Franse gezant gaf toen te
kennen, dat het de laatste keer
was, dat zijn regering zulke stap-
pen deed. Italië blijft onbereken-
baar. Het enige wat Mussolini
zeide toen hij onlangs eindelijk
sprak, was: wij moeten arbeiden
en wapenen voor de grootheid
der natie; dat is de leus voor
het gehele Italiaanse volk. Wie
echter arbeiden wil, om zijn land
groot te maken, moet zijn krach-
ten niet uitputten door bewape-
ning.

De Quislings

blijven de schrik van Europa.
Voortdurend worden de maat-
regelen tegen landsverraad ver-
scherpt. In de Balkanstaten wor-
den vreemdelingen niet „afgeran-
seld", zoals een drukfout ons in
het vorig overzicht liet verkla-
ren, maar afgezonderd of op bij'
zondere wijze in de gaten gehou-
den. In Hongarije wordt het pers-
recht hervormd. Vreemdelingen
mogen daar geen invloed uitoefe-
nen op de leiding van dagbladen
en de invoer van buitenlandse
bladen kan worden verboden.
Ook zullen sensatieberichten niet
meer mogen worden gepubli-
ceerd, evenmin als foto's van
misdadigers en verslagen over
processen betreffende familie-
verhoudingen. De verantwoorde-
lijke redacteuren zullen voor de
gehele inhoud van hun bladen
verantwoordelijk worden gesteld.
•— In Parijs zijn weer 74 commu-

nisten gearresteerd, wegens het'
uitgeven en verspreiden van een
blad en het vormen van een ge-
heime organisatie tot ondermij-
ning van het Franse vakverbond.
Deze communisten stonden on-
der leiding van «en oud-burge-
meester, een agent van Moskou.
— In Oslo, waar het sociaal-de-
mocratische dagblad niet meer
mag verschijnen, omdat het zich
niet aan Duitse censuur wilde
onderwerpen, verschijnt nog wel
het orgaan der communisten, die
bij de Duitsers in een goed
blaadje staan. — In België loopt
de nationaal-socialistische partij
van Degrelle hard achteruit. Ve-
le tot die partij behorende afge-
vaardigden in openbare lichamen
nemen ontslag. — Een groot aan-
tal communisten zijn ook gear-
resteerd in Estland, nog wel met
goedvinden van de Russische be-
zetting aldaar! — Van Vidkund
Quisling is nu bekend, dat hij in
1935 heeft deelgenomen aan een
internationale conferentie en een
congres van de Nederlandse
N.S.B, te Amsterdam.

Koninklijke bescherming van de
democratie

In België ontstond weer een
kabinetscrisis doordat de libe-
rale partij, die mede regerings-
verantwoordelijkheid draagt, zich
verzette tegen het regeringsvoor-
stel, om naast Franse, ook
Vlaamse hoofdambtenaren te
plaatsen aan het departement
van Onderwijs, een kwestie
waarover reeds principieel was
beslist. Het kabinet-Pierlot bood
zijn ontslag aan, maar de koning
aanvaardde dit niet. „Op het
ogenblik, dat het leger de wacht
houdt aan de grenzen en dat de
toestand aan alle Belgen de plicht
oplegt, zich nog hechter aaneen
te sluiten, zo verklaarde hij, is
de tijd niet geschikt, een minis-
tercrisis te openen over kwesties
van binnenlandse politiek. Ik zou
tegen de hoogste belangen des
lands handelen, indien ik het ont-
slag van de regering zou aan-
vaarden, juist nadat de Senaat
onlangs nog bevestigd heeft, dat
onze buitenlandse politiek prac-
tisch de volkomen instemming
heeft van de natie." Een gevoe-
lige afstraffing voor de libera-
len, zoals er vroeger ook een ge-
geven werd aan de socialisten.
De koning van België bewijst een
verstandig en krachtig regeer-
der te zijn en beschermt de de-
mocratie tegen haar eigen fou-
ten.

Verdachte democratie

In Frankrijk wordt door enige
politieke leiders nog altijd gespe-
culeerd op een ommekeer van
Rusland, die het bolsjewisme
meer aan de z\jde van de gealli-
eerden brengt. Een vereniging
van socialistische advocaten in
Londen, de Haldane Society, die
250 leden telt, schijnt dat ook te
wensen. Deze vereniging, waar-
van nota bene mr. Attlee, de lei-
der der Labouroppositie in het
Lagerhuis, een der vice-presiden-
ten is, treedt zelfs op als be-
schermster van het communis-
me. Zij zond aan de Franse rege-
ring een brief, waarin zij te ken-
nen gaf, dat de door deze rege-
ring genomen „uiterste maatre-
gelen, om de uiting te onder-
drukken van (communistische)
meningen, welke staan tegen-
over die der regering, niet in
overeenstemming zijn met het
democratische beginsel, maar
veel gelijkenis vertonen met
sommige van de strafwetten in
Duitsland." En dit zou dan „de
Frans-Britse solidariteit ver-
zwakken." Dit zijn wel zeer zon-
deringe „democraten", vermoe-
delijk handlangers van Moskou,
die men in Engeland niet vol-
doende conroleert.

Machtige katholieke betoging in
Parijs

Zesduizend jonge arbeiders
hebben in de Notre Dame te Pa-
rijs gebeden voor de zielerust
van den onlangs ontslapen kar-
dinaal Verdier, wiens grote lief-
de voor de arbeiders nog voort-
leeft in tal van sociale werken.

Tweeduizend millioen pond voor
de oorlog

2000.000.000 pond a f 6.60! Men
duizelt ervan. Op dit enorme be-
drag heeft de Engelse minister
van de schatkist de oorlogsuit
gaven in het éne jaar, dat ein-
digt op 31 Maart 1941, geraamd.
Alléén natuurlijk voor Engeland!
Hij zeide daarbij: „Ons financië-
le front zal even hecht blijken
als het andere front in de strijd
voor de overwinning." Inderdaad,
de financiële macht van Enge-
land is enorm. Men huivert als
men overweegt, dat deze macht,
welke, als zij vroeger was inge-
zet voor de welvaart van Euro-
pa, millioenen uit hun ellende
had kunnen verlossen, thans in
werking wordt gesteld, om dood
en verderf te zaaien! Met het-

zelfde doel worden in alle oor-
logvoerende landen, behalve het
goud, de voorraden van brons,
tin, koper en yzer verzameld.
Vooral in Duitsland wordt alles
geofferd: kerkklokken en kun-
stig gesmede hekken en deuren,
zowel als huishoudelijke artike-
len en het schroot van de straat.
Het laatste bezit wil men geven,
om de wereld te verdelgen „uit
liefde voor het vaderland". Het
is echter de heerschappij van de
haat, die Europa tot één groot
gekkenhuis maakt!

De oorlog in Noorwegen

Een juist oordeel over de po-
sities der in Noorwegen strij-
dende machten wordt uitermate
moeilijk gemaakt door tegenstrij-
dige berichten of met opzet ver-
spreid of als gevolg van slechte
verbindingen met de in afgele-
gen plaatsen strijdende legers.
De algemene indruk is, dat de
Duitsers, wegens hun grote voor-
sprong, hun positie nog hebben
kunnen versterken en de gealli-
eerden met een deel van het klei-
ne Noorse leger er nog niet in
konden slagen, door te dringen
naar het zuiden, verweg het
voornaamste deel van Noorwe-
gen. De strijd is nog steeds het
hevigst rondom Drontheim, dat
van grote strategische betekenis
wordt geacht, en de even belang-
rijke plaats Lillehammer. In
Drontheim bevinden zich Duitse
troepen, die echter aan de Noor-
se en geallieerde legers, die op-
rukken, geen weerstand zullen
kunnen "bieden, wanneer zij geen
versterking krijgen .uit het zui-
den. Daarom trachten de Duit-
sers uit zuidelijk gelegen plaat-
sen door te breken teneinde met
hun legermacht in Drontheim
verbinding te krijgen. Maar zij
zijn hiervan nog ver verwijderd,
ook al zouden zij Röros, dat
nog 110 km zuidelijker ligt, heb-
ben bezet. Overwinningsberich-
ten komen van beide zijden. Zo-
wel de geallieerden als de Duit-
sers zouden ganse bataljons heb-
ben gevangen genomen. Duitse
vliegvelden in Noorwegen en De-
nemarken zouden door Engelse
bommenwerpers onbruikbaar
zijn gemaakt en de Engelsen zou-
den erin zijn geslaagd, een vlieg-
tuigbasis aan te leggen in Noor-
wegen. Wij wachten op meer be-
trouwbare inlichtingen. Het re-
sultaat, na drie weken strijd, is
nog onzeker.

H. H.

Mei 1925 - 2 Mei 1O4O

DE Z A L I G E G E M M A — DE H E I L I G E GEMMA

Rome. St. Pieter. 14 Mei 1925.
Vanmorgen is Gemma Galgani zalig

verklaard.
Nog staan op het St. Pietersplein de

venters en koopmannetjes met de extra-
editie van de Osservatoro Romano.

Nog staan er de vrouwtjes, die klap-
stoeltjes verhuren of verkopen: 4 lire voor
de huur gedurende één plechtigheid, 10
lire voor het definitieve bezit. Nóg hangt
het grote vaandel met de beeltenis van de
nieuwe zalige hoog in de St. Pieter ge-
flankeerd door twee vanen, die de won-
deren verbeelden, op voorspraak der
zalige geschied.

Nog — of wederom — lopen groepjes
Passionisten door de kathedraal; bij haar
leven mocht Gemma geen Passionistin
worden, maar na haar dood erkennen de
volgelingen van St. Paulus van het Kruis
haar graag als hun geestelijke dochter.

Straks zal de Paus, binnengedragen op
de sedia gestatoria, voor het eerst offi-
cieel de kerkelijke oratie van de nieuwe
zalige bidden en de zegen geven met het
Allerheiligste. Dat is het hoogtepunt van
de middagplechtigheid.

Om kwart voor zes zal de ceremonie
aanvangen.

Drie uur vóór het begin op het St. Pie-
tersplein staan is niet te vroeg; ook ge-

reserveerde plaatsen, „posti riservati"
maken zo iets niet overbodig.

Nog altijd stromen er mensen binnen.
Bij de ingang geven ze foto-toestel en

parapluie af; een pakje biscuits of een
andere „medicyn-tegen-flauw-vallen" be-
houden ze. (Op geregelde afstanden pas-
seren ze overigens E.H.B.O.-posten, die
zijn bestemd voor gevallen, waarin de
kaakjes niet voldoende zijn).

Het wordt vijf uur—half zes.
En eindelijk: de plechtigheid begint.
Nog lopen er groepjes te zoeken; een

paar negerpriesters komen voorbij, een
gezelschap Spaans-uitziende vrouwen
staat nog te flonker-ogen en te gesticu-
leren, passionisten-paters delen nog gra-
tis-levensbeschrijvingen uit.

Dan spatten opeens alle lichten aan.
Een blijde zucht gaat door de menigte!

Ha! de lichten al!
Nu nog de bazuinen!
En ja: daar schallen ze: de zilveren in-

strumenten blazen de Pausmars: inge-
houden, strak.

Dit is het moment, dat de Paus de in-
gang van St. Pieter bereikt: de eerste
zegens dalen neer over de hoofden. En
zwak nog vanuit de diepten van bij de
ingang rechts klinken de eerste kreten „II

Viva! Il Papa!" Het geluid zwelt aan, bij
golven wordt het gehoord.

Ergens vooraan is muziek van orgel ei»
gezang.

Maar dat is in het midden niet te
horen. •

De Paus nadert en nadert: straks zal
voor het eerst een officieel gebed ter ere
van Beata Gemma door Zijn mond worden
gesproken.

Bij het uitgaan, als heel de Pausstoet
is weggetrokken en de meeste mensen
reeds weer buiten staan onder de hemel-
koepel, die het inmense plein overspant,
(de klapstoelvrouwen grissen de stoeltjes
uit de handen van wie ze slechts huur-
den), komt een enkele kardinaal nog het
middenschip door.

Slechts één priester schrijdt voor hem
uit.

Het vlammende konings-puper ruist.
Het is een hoge gestalte die nadert, de

ogen diep neergeslagen.
Biddende handen strekt hij omhoog. Hij

loopt vlug maar ernstig.
De purperen sleep trekt een streep van

gloed over de doffe vloer.
De kardinaal komt voorbij.
„Dat is ónze kardinaal" zeggen de Ro-

meinen.
Het is kardinaal Pacelli.

2 Mei 1940 — Weer St. Pieter. Weer
Rome.

Opnieuw zal de basiliek volstromen,
opnieuw zullen de krantenventers op het
plein staan met het leven van „Gemma
Galgani".

Opnieuw zullen de Passionisten trots
zijn op hun geestelijkheid, opnieuw zullen

de zilveren bazuinen schetteren, opnieuw
zal vanaf de sedia gestatoria een Pause-
lijke zegen worden gegeven.

Maar Pius XI ligt begraven in de cryp-
te van de St. Pieter.

En kardinaal Pacelli, de purperen vlam
van toen, draagt nu het witte lammeren-
kleed.

De „beata" van toen is de „santa"
van nu, de zalige Gemma werd de heilige
Gemma.

Zeven jaren gingen voorbij.
Wat gebeurde er met Gemma zelf in

deze tijd?
Haar schone, gave lichaam ligt in het

graf, het heeft genoeg geleden. Het was
gekneusd en gewond en gebroken van
mysterieuze kwetsuren. Op Paaszaterdag1

1903 was haar passietijd doorleden.
En haar ziel?
Zeven en dertig jaren totaal geniet dit

kind van een liefde, een vreugde, die het
schrijnende leed en de brandende harte-
smarten van dit leven duizendvoud over-
stijgen. Millioenen en millioenen jaren van
geluk wachten haar.

Heilige Gemma van Lucca, leer ons be-
grijpen, hoe gering het aardse lijden is
in verhouding tot de hemelse vreugde.

p. P. P.

.-•-

Hoofdpijn en Kiespijn.
Veilig en vlug als geen ander helpen
hierbij altijd een poeder of cachet van

Mijnhardt. — Mijnhardt's Poeders per
stuk 8 cent. Doos 45 cent. Cachets,
genaamd "Mjjnhardtjes" Doos 10 en 50 et.
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KRONIEK EN KRITIEK
Cjunstige vooruitzien!en

(C. J. K.) Het is te begrijpen, dat
de vele en grote moeilijkheden, waarin
ons land door de oorlog gewikkeld
is, de werkloosheidskwestie enigszins
op de achtergrond hebben gedrongen.
Dit neemt niet weg, dat ze aan de
betrokkenen nog zware zorgen baart
en de zorgen nog zeer groot zijn,
vooral voor hen, die op leeftijd begin-
nen te komen en werkloos zijn.

Daarom is het dan ook nodig, het
vraagstuk van de werkloosheid niet
te veronachtzamen, maar alle doel-
treffende middelen te benutten, die
tot beperking kunnen bijdragen.

Dat daar nog reden voor is, kunnen
de cijfers over de eerste 3 maanden
van dit jaar illustreren:

Midden Januari
Einde Januari
Midden Februari
Einde Februari
Midden Maart
Einde Maart

P
H

287.886
295.383
295.907
289.203
243.139
192.005

l ia
•0 > a
c ̂ '3
S R "t> tü
o fc
M
58.971
58.486
60.092
60.912
55.615
57.058

So
H

346.832
353.869
355.999
350.115
298.754
249.068

In de cijfers van de maand Maart
is de plotselinge en sterke daling met
rond 100.000 uiteraard toe te schrij-
ven aan de seizoen-invloeden.

Op zichzelf moge de vorstperiode
iets zijn waarop gerekend dient te
worden, dat ze maandenlang aan-
houdt kan alleen de oudere generatie
zich uit het verleden herinneren.

Intussen is er ook nog wel een
lichtzijde te ontdekken. Niet alleen
dat de aftocht van de vorst rond
100.000 man aan het werk bracht,
ook de vergelijking der cijfers van het
eerste kwartaal met dezelfde periode
van vorige jaren geeft een bemoedi-
gende indruk.

Plaatsen we namelijk de cijfers
naast die van het vorig jaar en van
het topjaar 1936, dan geeft dit het
volgende beeld:

Midden Januari
Einde Januari
Midden Februari
Einde Februari
Midden Maart
Einde Maart

1936

471.348
475.004
476.726
463.963
450.273

1939

420.045
404.407

1940
346.832
353.869

399.897 355.999
377.609 350.115
360.731 298.754

428.647 347.919 249.068

Met inbegrip van de bij cultuur-
technische werken geplaatste werk-
lozen, zijn de cijfers sedert 1936 terug-
gelopen met ongeveer 180.000; en
sedert het vorig jaar met rond
100.000.

En rekent men, zoals officieel
geschiedt, de bij cultuur-technische
werken geplaatsten niet meer tot de
werklozen, dan waren we de laatste
Zaterdag van Maart reeds merkbaar
beneden de 200.000 gekomen. In de 3
laatste weken van Maart is het cijfer
zelfs met rond 50.000 gedaald.

Het is allerminst uitgesloten, dat
straks ook de cijfers over April een
niet onbelangrijke verdere daling zul-
len aantonen.

Nu onze volkshuisvesting zich meer
en meer aan de abnormale omstandig-
heden gaat aanpassen en het bedrijfs-
leven de schokkende gevolgen van de
plotselinge mobilisatie almeer te bo-
ven komt, is het geenszins denkbeel-
dig, dat de werkloosheid in de'loop
van de zomer nog beduidend meer
wordt beperkt.

Hout men in het oog dat minstens
400.000 man — waarvan een bedui-
dend deel van de meest productieve
arbeidskrachten — onder de wape-
nen zijn, dan is het zonder veel re-
kenkunde duidelijk, dat heel veel
plaatsen open zijn gekomen, die, zo
niet aanstonds, toch langzamerhand
opnieuw bezet moeten worden. Ook a]
staat wel vast, dat door de inwerking
van destructieve invloeden het aantal
benodigde arbeiders kleiner is dan

vóór de mobilisatie, tóch zal de vraag
naar arbeidskrachten toenemen, naar-
mate onze volfcshuishouding door aan-
wending van toenemende energie het
bedrijfsleven stimuleert en de huidige
moeilijkheden stuk voor stuk weet te
overwinnen.

Als er geen moeilijkheden waren,
zou het oproepen onder de wapenen
van 400.000 man in korte tijd alle
abnormale werkloosheid hebben over-
wonnen. Maar het duurt uiteraard
enige tijd alvorens naar nieuwe wegen
en vormen zoekende activiteit tot
tastbare resultaten kan komen. Ons
hoedend tegen overdreven optimisme,
is er toch reden om een verdere be-
perking van de werkloosheid te ver-
wachten.

Pri «LIncipiele cyron

De ep 16 April te Sneek gehouden
enerale synode der Gereformeerde

Kerken in Nederland heeft uitspraak
gedaan over de vragen inzake orga-
nisatierecht van gereformeerden, on-
der andere aan de orde gesteld door
de leidende figuren uit de protestants-
christelijke vakbeweging.

Na lang beraad sprak het college
zich uit voor conclusies van de doc-
toren Thijs, Dijk, Waterink en de
ouderlingen Warnaar en Zuideman,
waarvan de twee voornaamste luiden:

Ie. dat elk lid van een der Gere-
formeerde Kerken geroepen is om niet
alleen in zijn persoonlijk leven, maar
ook in het leven der organisatie, met
name van die op sociaal terrein, de
beginselen van het Woord Gods te
belijden en daarnaar te leven;

2e. dat derhalve hij (zij) niet mag
behoren tot welke organisatie ook ...
die door haar beginsel of praktijk in
strijd komt met hetgeen de Heilige
Schrift duidelijk leert en gebiedt;

De rapporteur dr. Dijk zeide nog,
dat het de bedoeling was, uitspraak
te doen over sociale organisaties.
Wanneer in gemengde organisaties
leringen worden verkondigd, die in
strijd zijn met hetgeen de H. Schrift
leert en gebied, hebben de gerefor-
meerde leden daartegen te proteste-
ren. En wanneer dit herhaaldelijk
plaats heeft, hebben zij tot taak zulk
een organisatie te verlaten.

Principieel verschilt deze houding
dus niet van die, welke de katholieken
innemen.

Wij herinneren er aan, dat sinds
1879 de protestantse standsorganisa-
tie „Patrimonium" bestaat, die op l
Januari 1939 over 203 afdelingen
12362 leden telde. Daarnaast is er nog
de Christelijk Nationale Werkmans-
bond, met 222 afdelingen en ruim
10.000 leden. De eerste organisatie
draagt een meer gereformeerd, de
tweede een sterk hervormd karakter.

Beide hebben het interconfessionele
Christelijk Nationaal Vakverbond op-
gericht, dat definitief tot stand kwam
in 1908 en gelukkig flink groeit.

Het telt nu ver over de 100.000 le-
den.

O "«••esters

Zaterdag 30 Maart kwam 't hoofd-
bestuur van „St. Eloy" in een ver-
gadering bijeen, die in verband met
de huldiging van den bondsadviseur
bij diens 12£-jarig adviseurschap van
de Katholieke Metaalbewerkersbond,
een bijzonder karakter droeg.

Bij deze gelegenheid zei voorzitter
Van den Brink:

„Sommige personen buiten onze
katholieke arbeidersbeweging hebben
een allerzonderlingste opvatting over
het instituut van de geestelijke advi-
seurs. Naarmate deze lieden meer
vooraanstaan in het maatschappelijk

leven, moesten ze beter weten. Nog
niet zo lang geleden stelde men onzen
geestelijken adviseur in een blad voor
als een soort paus, die in onze hoofd-
bestuursvergaderingen slechts onfeil-
bare uitspraken deed over de te vol-
gen tactiek en de te geven leiding,
terwijl aan de bestuursleden slechts
het Ja en Amen werd gelaten. Een
klem beetje meer wetenschap over
verhouding en verantwoordelijkheid
in de katholieke arbeidersbeweging
zou dergelijke, overigens achtens-
waardige, schrijvers niet ontsieren.

Het is, achteraf bezien, geen verlies
eweest, dat bij de opkomst der ar-

beidersbeweging een deel der georga-
niseerden fel gebeten was op den
eestelijken adviseur. Deze haat tegen

de geestelijken, die .zich een 40 of 50
jaar geleden in het socialistische
kamp in verschillende bewoordingen
openbaarde, heeft duizenden katho-
ieke werknemers voor het lidmaat-
schap van de zogenaamde moderne
vakbeweging behoed. Wanneer men
;oen in die kringen n®g eens naar het
woord van een priester luisterde, was
iet naar dat van een apostaat. Men
Deoordeelt de socialistische arbeiders
van heden — vooral de jongeren —
verkeerd, als men hun nog diezelfde
bekrompen mentaliteit van vroeger
;oedicht. Verschillende socialisten van
vandaag raken hun goede humeur
niet meer kwijt, als zij een priester
zien.

Waarschijnlijk zullen verreweg de
meesten onder hen niet meer onder-
schrijven, wat R. Kuyper in Het Volk
van 1908 constateerde: „Geen men-
sengroep wordt door den bewusten
proletariër meer gehaat dan die van
pastoor, dominee en rabbi."

Wanneer ons solidarisme de laatste
jaren in de gedachten der mensen aan
invloed heeft gewonnen ten koste van
de klassenstrijd, dan zijn de geeste-
lijke adviseurs, die hun arbeid ver-
richten in de verschillende standen,
hieraan niet vreemd. De voorlichting
en adviezen van den geestelijken ad-
viseur zijn immers in de verschillende
standen ontleend aan dezelfde ideolo-
gie.

Terecht komt Ed. van Cleeff —
een niet-katholiek schrijver — in zijn
lezenswaardig boek: „Sociaal-econo-
mische ordening" tot eenzelfde con-
clusie.

De voorzitter van de georgani-
seerde katholieke metaalarbeiders
bracht daarna hulde aan den bonds-
adviseur, pater Strijbosch, en sprak
in het algemeen een afzonderlijk
woord van dank voor al het belang-
loze werk, dat zovele priesters voor
bond en leden hebben verricht.

Kond Jrlarnix

Ons, aldus een anonymus in een ka-
tholiek blad van 17 Maart, lijkt het
standpunt wat eng, aan Marnix van
St. Aldegonde de betekenis van na-
tionale figuur te ontzeggen. Het blad
huldigt Marnix „zonder gemoedsbe-
zwaar als een der grootste letterkun-
dige kunstenaars van de zestiende
eeuw".

In ietwat zonderling Nederlands
heet het verder:

„De vraag of mevrouw Roland Holst
een grote nationale dichteres is, kunnen
wij niet ontkennen, omdat zij in haar
werk meningen voorgestaan heeft, die ons
tegen de borst zijn; waarom zou zulk een
maat voor Marnix herijkt moeten wor-
den."

Er mag, nu ook „Het Volk" van
26 Maart zich op deze woorden van
katholieke zijde beroepen heeft, in het
geval-Marnix geen twijfel bestaan
De Brusselaar, die vierhonderd jaar
geleden geboren werd en nog geen
zestig jaar oud stierf, was een zeer

WEK UW LEVER-GAL OP
en u zult 's morgens uit bed springen,

gereed om bergen te verzetten.
lederen dag moet uw iever een liter iever-
al m uw ingewanden doen vloeien. Wanneer

fleze stroom van lever-gal onvoldoende i« ver-
teert uw voedsel niet. het bederft. U voelt u
opgeblazen, u raakt verstopt, uw lichaam is
vergiftigd, u voelt u beroerd en ellendig u
eiet alles zwart

De meeste laxeermiddelen zün slechts lap-
middelen. O moet CARTER'S LEVER-PIL-
LETJES nemen om deze liter lever-gal vrij te
doen vloeien én u zult u een geheel ander mensch
voelen. Onschadelijk, plantaardig, zacht, on-
overtroffen om de lever-gal te doen vloeien.

bewuste afvallige, die eerst voor
priester studeerde, o.a. te Leuven en
.ater onder' Calvijn's invloed kwam.
Hij is een felle sectariër geworden,
die de schandelijke beeldenstorm ver-
dedigd heeft en het geloof van zijn
ouders heeft bezoedeld in het smerige
pamflet, waaruit papenhaters eeuwen-
ang de krenkendste scheldwoorden
;egen de katholieken hebben leren
jezigen.

Deze man als letterkundige een
nationale figuur noemen, hem als let-
terkundige zelfs in één adem met me-
vrouw Roland Holst noemen, lijkt ons
onaanvaardbaar. Voor zover wij het
werk van de laatste kennen, heeft
zij anderen niet moedwillig gekrenkt
in verzen, wier hoogte Marnix trou-
wens nooit bereikte.

Alleen minderwaardigheidsgevoel
zou een Nederlandse katholiek er toe
sunnen brengen, ook maar een ogen-
)lik te denken aan bijzonder eerbe-
;oon voor iemand, die mede schuldig
staat aan de geestelijke verscheurd-
leid in Nederland en wiens bewust
;epleegde schotschrijverij onze voor-

ouders eeuwen lang machteloos moes-
ten ondergaan, daar de dictatuur der
minderheid hun monden sloot.

Dat de afstammelingen van van het
oude geloof afgevallen families Mar-
nix huldigen, is best te begrijpen.
Maar zij zullen onze aanwezigheid
evenmin op prijs stellen, als wij zou-
den verlangen, dat zij gingen deelne-
men aan een huldiging van St. Peter
Kanis van Nijmegen, in wiens werk
men overigens nimmer de scheldtaal
vinden zal, die Marnix alleen — men
lette daar wel op: alléén hanteerde,
als hij de oude Moederkerk bestreed.
Dat maakt hem juist zo onsympathiek
en daarom laten we de hulde over
aan protestanten. Als ongelovige an-
ticlericalen van het slag-Quinet er
zich bij willen aansluiten, is dat hun
zaak. Maar een katholiek loopt door.

.n tocl

De bijzondere correspondent aan
het Finse oorlogsfront van de United
Press bericht volgens de Oecumeni-
sche Persdienst, dat de meeste Rus-
sische krijgsgevangenen in Finland
voor en na de maaltijd het kruisteken
maken "en ook overigens de gebeden
der Orthodoxe Kerk in acht nemen.
„Toen ik," aldus de correspondent,
volgens een bericht in de „N. R. Ct."
van l Februari, aan het Kiantmeer
gelegenheid had met enkelen van de-
ze krijgsgevangenen te spreken en
hun vroeg naar hun godsdienstige ge-
zindheid, verklaarden zij, dat zij ge-
lovige christenen waren en van hun
geloof ook geen afstand wensten te
doen. Maar de hoge belastingen, die
ieder lid der Kerk moet opbrengen,
verhinderen hun om getrouwe leden
der Kerk te zijn."

Deze gevangenen waren allen boe-
ren van dé gesocialiseerde bedrijven
uit de streken van Moskou. De mees-
ten hunner konden lezen noch schrij-
ven.

Maar zij kunnen toch bidden. En
aangezien de meesten wel tussen de
dertig en veertig zullen zijn, betekent
dit, dat twintig jaar van de gruwe-
lijkste godsdienstvervolging het ge-
loof in Rusland nog niet heeft uitge-
roeid, al wil men er de Kerk door de
koude vervolging van een wurgende
belastingpolitiek het leven onmogelijk
maken.



HERSTEL: ALGEMEEN KATHOLIEK WEEKBLAD

ROND DE
BEWEGING

De beweging heeft nog geen eigen va-
cantie-oord, maar meermalen komen er
toch vragen over geschikte adressen om va-
cantiedagen door te brengen.

Elke wenselijke bemiddeling biedt de Cen-
trale Reiskas, Drift 10—12, Utrecht.

*«*
De Katholieke Vereniging van handels-

agenten „St. Christoffel" houdt Zaterdag 4
Mei haar algemene vergadering te Utrecht
in „Noord-Brabant".

Op 25 April j.l. kwam het hoofdbestuur
van de Katholieke Bond van hotelgeëmploy-
eerden te Utrecht bijeen. Er werd vastge-
steld, dat in 20 percent der bedrijven nog
geen wekelijkse vrije dag wordt verleend.
De noodzakelijkheid van volledige invoering
der Arbeidswet 1919 voor het h.c.r.-bedrijf
en de regeling van het fooienvraagstuk
werd besproken met dat van de bedrijfs-
lasten. Al deze vraagstukken worden voor-
gelegd aan de onlangs gevormde bedrijfs-
commissie, die deze zal behandelen.

***
Op Maandag 24 Juni zal de Katholieke

Grafische Bond de jaarlijkse nationale
jeugdlanddag in Den Haag houden. Deze
samenkomst van jeugdige leden van 14 — 20
jaar is een traditie, die de laatste twee ja-
ren in ere werd hersteld. De steeds stij-
gende deelneming wijst er op, dat de land-
dag grote belangstelling weet te trekken.

Er wordt deze keer geen demonstratie
gehouden, omdat er in Den Haag veel te
zien is en omdat men de jeugdige leden wil
doen delen in de herdenking van het veer-
tigjarig bestaan van de bond. Dit zal wor-
den gevierd met een feestmaaltijd. Daar-
mede wordt de jeugdlanddag besloten.

De onkosten bedragen in totaal ƒ 2,50 per
deelnemer. Daarin zijn de reiskosten van
de plaats van inwoning naar Den Haag en
terug inbegrepen.

* **„Met Tilburg in galop naar de kop,"
schrijft „St. Eloy" en vermeldt, dat de Ka-
tholieke Metaalbewerkersbond van 8 tot en
met 20 April 309 nieuwe leden inschreef.

***
De Katholieke Bond van bakkersgezellen

enz. schreef dit jaar van l Januari tot 31
Maart 124 nieuwe leden in

••*
Waar werkelijk een tijdelijk tekort aan

landarbeiders zou ontstaan, doet men ver-
standig zich met de landarbeidersbonden
in verbinding te stellen. Voor wat ons be-
treft", aldus „De Katholieke Landarbeider"
zullen we in dergelijke gevallen gaarne me-
dewerken, om te trachten de zaak in het
goede spoor te brengen. Maar we vrezen,
dat, waar men over tekort aan krachten
klaagt, men ook voor samenwerking met
de landarbeidersbonden niet veel gevoelt."

* * *

De kringen Eindhoven en Helmond van
de Katholieke Bond van Werkmeesters
vierden 28 April en 2 Mei hun 25-jarig be-
staan. Beide hebben veel bijgedragen in de
uitbouw van de bond; bij de vele hartelijke
gelukwensen mogen wij alsnog wel de onze
voegen.

***
Werkgevers in de Limburgse dakpannen-

Industrie hebben met de Katholieke Fa-
brieksarbeidersbond verbindendverklaring
van de collectieve arbeidsovereenkomst in
de Limburgse dakpannen-, gresbuizen- en
verblendsteenindustrie gevraagd voor Lim-
burg.

***
Sinds enige weken is bestuurder A. Hoog-

faiemstra van de Katholieke Grafische Bond
in het ziekenhuis opgenomen voor het on-
dergaan van een kleine operatie.

Met het oog hierop wordt men verzocht
voor organisatorische aangelegenheden zich
te wenden tot het bondskantoor.

***
22 April herdacht de heer H. Steijger, lid

van de afdeling Zaandam van „St. Paulus"
de dag, dat hij voor 50 jaren in dienst kwam
van de Artillerie-Inrichtingen. Dat dit zeld-
zaam jubileum niet onopgemerkt voorging,
is duidelijk: de kranige arbeider, ontving de
Oranje Nassau-orde, waarmede de hele ka-
tholieke arbeidersbeweging hem zeker ge-
lukwenst.

*»*

Voor de hartelijke belangstelling en de
sympathieke huldeblijken bij zijn 30-jarig
penningmeesterschap betuigt penningmees-
ter Van Garderen van de Hilversumse af-
deling zijn oprechte dank aan bondsbestuur,
afdelingsbestuur, leden en vrouwen van le-
den van de Katholieke Bouwvakarbeiders-
bond.

***
Op l Mei is het 25 jaar geleden, d"at de

heer Amelink als secretaris in dienst trad
van de protestantse Textielarbeidersbond
„Unitas".

Nog geen jaar later, l April 1916, was hij
bestuurder van het Protestantse Vakver-
bond. Dat een bestuurder nog slechts énige
maanden terug werkzaam in een textielfa-
briek, tot zo verantwoordelijke post werd
geroepen, toont duidelijk aan, dat men in
hem een man met meer dan gewone ga-
ven zag. Daarin heeft men zich niet ver-
gist.

En als sociaal leider én als anti-revolu-
tionnair is de heer Amelink een in brede
kring gerespecteerde figuur.

*•*
Op 16 April 1940 herdacht de heer J. H.

W. Frijns zijn 25-jarig ambtsjubileum bij
de Kath. Coöperatie „De Ster" te Maastricht
van welke vereniging hij sedert 1920 direc-
teur is.

Sociale V erincjen

EEN GEDACHTENWISSELING

Een belangstellend lezer (P. R. te 's H.)
komt terug op onze „waarschuwingen" in
„Herstel" van 5 dezer en het lijkt ons goed
aan zijn beschouwingen enige aandacht
te schenken. In de eerste plaats spreekt
hij over de ziekmeldingen. Hij beaamt, dat
zij wier werkgever is aangesloten bij de
Raad van Arbeid, zich bij dit orgaan moe-
ten ziekmelden, maar wijst er tevens ook
op dat er bedrijfsverenigingen zijn, welke
voorgeschreven hebben dat men zich
moet ziekmelden bij de bedrijfsvereniging
en niet bij den werkgever, zoals door ons
was geschreven. Als een voorbeeld daar-
voor noemt hij „De Boeren- en Tuinders-
Onderlinge". Als R. dit zo zonder voor-
behoud zegt, nemen wij dit gaarne van
hem aan. Het was ons niet bekend, doch
de bedrijfsvereniging kan dit regelen zo
zij wenst. Wel menen wij te mogen zeg-
gen, dat de B.T.O. blijkbaar een uitzonde-
ring op dit stuk vormt, doch dat zij die
verzekerd zijn bij een bedrijfsvereniging
in het algemeen zich moeten ziekmelden
bij den werkgever, zoals wij schreven.

Vervolgens wijst hij er op, dat in wes-
telijk Zuid-Beveland in vele gevallen niet
de kaart bedoeld in artikel 17 der Ziekte-
wet wordt opgehangen. De betrokken
Raad van Arbeid, hierop geattendeerd,
zou hebben geantwoord, dat men, wan-
neer werkgevers die bij een bedrijfsvereni-
ging zijn aangesloten, bedoelde kaart niet
ophangen, zich moet wenden tot de Com-
missie van Toezicht op de bedrijfsvereni-
gingen.

Wij kunnen natuurlijk niet oordelen
over de juistheid van deze mededeling,
want wij kunnen niet nagaan of vele
werkgevers in Westelijk Zuid-Beveland in
dit opzicht werkelijk tekort schieten en
wij kennen ook niet het standpunt van de
betrokken Raad van Arbeid uit de eerste
hand. Maar wanneer inzender de geschet-
ste toestand en dit standpunt juist weer-
geeft, dan willen wij dienaangaande het
volgende opmerken.

Er moet met ernst en met kracht naar
gestreefd worden, dat deze kaarten overal
worden opgehangen, want de ondervin-
ding leert dat de arbeiders telkens de
dupe worden van hun onbekendheid op
dit punt. De arbeiders hebben daarom
van de andere kant tegenover zich zelf de
plicht van de inhoud van deze kaarten
zorgvuldig kennis te nemen.

Dat de Raad van Arbeid zou verwezen
hebben naar de Commissie van Toezicht
op de Bedrijfsverenigingen, achten wij
niet juist. De verplichting, vervat in ar-
tikel 17 der Ziektewet, bestaat immers
niet voor de bedryfsverenigingen, doch
voor de individuele werkgevers. De be-
drijfsverenigingen schieten dus niet te-
kort, maar de werkgevers. Werkgevers
die hun wettelijke plicht in dit opzicht niet
nakomen, zijn strafbaar. Artikel 130 der
Ziektewet stelt op deze overtreding een
maximum straf van een maand hechtenis
of f 100 boete. Dat is dus geen kleinig-
heid.

De ambtenaren van de Raad van Ar-
beid zijn bevoegd tegen deze overtreders

proces-verbaal op te maken, onverschillig
of zij zijn aangesloten b\j de Raad van
Arbeid of bij één bedrijfsvereniging. Wij
weten ook, dit dit in de praetijk meer dan
eens gebeurt en wij achten het zelfs ge-
wenst dat hiertegen streng wordt opge-
treden.

De bedrijfsverenigingen verschaffen
deze cartons aan de werkgevers, maar
verder staan zij hier feitelijk buiten. Toch
komt het ons gewenst voor, dat ook de
bedrijfsverenigingen zich overtuigen dat
hun aangesloten leden deze kaarten wer-
kelijk hebben opgehangen en bevorderen
dat zij opgehangen blijven op de daartoe
geëigende plaats (en).

Het kan niet voldoende worden her-
haald, dat hierbij een ernstig belang van
de arbeiders betrokken is.

Nog schrijft de belangstellende lezer
over de bepaling van artikel 56, 1ste lid
der Ziektewet, volgens welke het zieken-
geld uiterlijk in de kalenderweek volgen-
de op die waarover het is verschuldigd,
moet worden uitgekeerd. Naar zijn me-
ning houden de bedrijfsverenigingen hier-
aan slecht de hand. Wij zijn hiermee niet
op de hoogte, doch vragen ons af, of de
schrijver hier niet te veel generaliseert?
Ziet hij de fout van sommige bedrijfsver-
enigingen niet aan voor de fout van alle?

Het is natuurlijk erg, wanneer een ver-
zekerde naar het armbestuur moet gaan
om een voorschot op zijn ziekengeld te
vragen; maar van de andere kant zijn de
omstandigheden ook dikwijls zo moeilijk,
verdacht of twijfelachtig, dat de uitkering
wel moet vertraagd worden. Ook zijn de
arbeiders zelf tal van malen in gebreke,
doordat zij zich te laat ziekmelden. Zij
melden zich ziek aan het verkeerde adres,
zij geven de ziekmelding mee met iemand
die haar niet doorgeeft, of zij kijken eerst
enkele dagen de kat uit de boom enz.

Indien inderdaad juist zou zijn, wat in-
zender beweert, dat sommige bedrijfsver-
enigingen werkelijk te kort schieten ten
aanzien van het tijdig uitkeren van zieken-
geld, dan zou dat een zaak zijn voor de
Commissie van Toezicht op de Bedrijfs-
verenigingen. Men zal dan goed doen zich,
behoorlijk gedocumenteerd, te wenden tot
deze Commissie. Maar ook de werk-
nemers-bestuursleden van de bedrijfsver-
enigingen kunnen hier nuttig werk ver-
richten door zich op de hoogte te stellen
hoe hun directies of administraties zich
in de praetijk van deze plicht kwijten.

Ten aanzien van de Raden van Arbeid
houdt de Rijksverzekeringsbank hierop
nauwlettend toezicht.

Het is inderdaad van belang, dat de ge-
organiseerde arbeiders omtrent al deze
zaken in hun pers behoorlijk worden voor-
gelicht.

Ook ten aanzien van de Land- en Tuin-
boüw-Ongevallenwet zouden volgens
schrijver min of meer ernstige misstanden
bestaan. Als hij deze misstanden nader
wil aanduiden, willen wij dienaangaande
gaarne trachten van voorlichting te
dienen.

A. B. M.

KINDERTOESLAG
Dat soc.-dem. en zogenaamde neu-

trale en liberale organisaties jaren
lang een verwoede strijd tegen de kin-
dertoeslag streden, is wel bekend. Bij
het debat over de Kinderbijslagwet
in de Eerste Kamer heeft professor
Diepenhorst daaraan nog met on-
wraakbare bewijzen herinnerd. Zo
wees deze er op, dat de S.D.A.P.
reeds in 1921 een speciaal anti-kin-
derbijslag-congres heeft gehouden.
Tien jaren later kwam een commissie,
ingesteld vanwege N.V.V. en S.D.A.P.,
tot de conclusie, dat de kinderbijslag
onvoorwaardelijk en geheel moest
worden afgewezen. Op 7 Juni 1937
namen de hoofdbesturen van de bij
het soc.-dem. N.V.V. aangesloten or-
ganisaties een resolutie aan, waarin
men zich wederom tegen de kinder-
bijslag verzette.

Dit feit staat vast; niemand kan
het ontkennen.

Des te merkwaardiger is, dat de
meeste sociaal-democraten nu toch
voor de wet-Romme hebben gestemd

en dat een sociaal-democratisch mi-
nister haar verdedigde.

Tegenover de herhaaldelijk geuite
bewering, dat het hier om een speci-
fiek katholiek verlangen zou gaan,
zei minister Van den Tempel:

De geachte afgevaardigde, de heer Die-
penhorst, heeft een juist woord gesproken
toen hij zeide: het betreft hier geen spe-
cifiek katholiek beginsel. Het is duidelijk,
dat, wanneer ik dit wetsontwerp moet ver-
dedigen, ik het niet kan en niet zal doen
met dezelfde bewoordingen als door den
geachten afgevaardigde, den heer De
Bruijn naar voren zijn gebracht. Ik sta
tegenover het gehele vraagstuk veel nuch-
terder, zou ik haast zeggen. Voor mij is
de overweging deze, dat het algemeen wel-
zijn, de gezonde ontwikkeling van de ge-
meenschap worden bevorderd door deze
regeling voor de grote gezinnen. Deze
regeling beoogt, voor de grotere gezinnen
meer financiële ruimte te scheppen ten

bate van de opvoeding en de ontwikkeling
der kinderen en dat is ongetwijfeld van
grote betekenis voor die gezinnen en voor
Staat en Maatschappij.

De oude leuze: loon naar arbeid,
kon de minister niet zonder meer aan-
vaarden. Hij zeide:

Naar mijn mening kan niet het bezwaar
zijn, dat het behoef te-element'wordt inge-
schakeld; dat kan uit sociaal oogpunt ze-
ker allerminst een bezwaar zijn. De enige
vraag is, of het behoefte-element te recht
en op de juiste wijze wordt ingeschakeld.
En daarbij mag de behoefte der grote ge-
zinnen zeker tot gelding worden gebracht.

Nu zijn er voorstanders van steun
aan grote gezinnen, die toch weinig
sympathiek staan tegenover de kin-
derbijslag. Zij willen de grote gezin-
nen op andere wijze helpen door mid-
del van belastingwetgeving, woning-
voorziening, schoolgeldregelingen.

Minister Van den Tempel kent de-
zulken. Meer, in het algemeen, deelt
hij hun gedachtengang. Maar, zei de
bewindsman:

Er is hier een zelfde grondgedachte. In
het ene geval bevordert men een andere
verdeling van het volksinkomen ten bate
van de grote gezinnen, in het andere geval
bevordert men een andere verdeling van
de totale loonsom ten bate van de grote
werknemersgezinnen.

Het grote bezwaar, dat steeds tegen
de kindertoeslag werd aangevoerd
was dit, dat zulk een toeslag „loon-
drukkend" werkte. Maar de minister
verklaarde:

Het te reserveren deel van het loon voor
het bekostigen van de kinderbijslag wordt
in het algemeen gesteld op l pet. van de
loonsom. Het is niet waarschijnlijk te ach-
ten, dat de totale loonsom, die wordt uit-
betaald, door de invoering van deze kin-
derbijslag ongunstig zal worden beïn-
vloed. Integendeel, aanvankelijk is er ze-
ker een kans, dat de totale loonsom bij de
invoering van deze kinderbjjslagverzeke-
ring enigermate zal stijgen.

En tegenover de zorgzame lieden,
die zó bezorgd zijn over ons kindertal,
dat zij er zelf geen hebben, verdedigde
dr. Van den Tempel het sociale karak-
ter der wet.

„Zij behoeft' het individuele verant-
woordelijkheidsgevoel niet te verslap-
pen; zij doet recht wedervaren aan
het sociale verantwoordelijkheidsge-
voel," aldus de sociaal-democratische
minister.

Deze uitingen zijn van waarde.
Zoals de rechterzijde — en zij alléén

— de onderwijsvrijheid in Nederland
veroverd heeft, zo hebben met name
de katholieken in de eerste plaats de
gezonde gezinspolitiek verdedigd.

Dat een sociaal-democratisch mi-
nister hun denkbeelden leerde onder-
schrijven, kan ons slechts dankbaar
stemmen.

Als wij echter in het extra-nummer
van „Het Volk" lezen, dat de redac-
teur J. de Roode, die bij zijn aanstel-
ling, veertig jaar geleden, 750 gulden
per jaar verdiende, bij zijn huwelijk
150 gulden opslag kreeg, dan kunnen
wij met „De Volkskrant" zeggen:

„De f 150 meer waren geen beloning
voor betere arbeidsprestaties, maar
een gezinstoeslag. Veertig jaar gele-
den, erkende het partijbestuur der
S.D.A.P. dus, dat arbeidsprestatie
toch niet de enige loonfactor behoort
te zijn.

Wie dit erkent, kan ook bezwaarlijk
principiële bedenkingen opperen tegen
kindertoeslagen. Een gezin, en dus
ook een groter en groot gezin moet
van de opbrengst van de arbeid kun-
nen leven.

De praetijk is vaak beter dan som-
mige theorieën. Wij kunnen ons zelf
voorstellen, dat wie tegen kindertoe-
slagen redevoert de kindertoeslag
niet afwijst, waarmee een directie hem
wil bedenken."

BRIEFWISSELING

W. D. te B.: Aandringen is nutteloos,
daar "men de uitvoering van de wet zoveel
mogelijk bespoedigt.

li. v. M. te S.: Informeert u bij het bu-
reau Katholieke Actie, Lange Putstraat,
Den Bosch.

IVOROL-tandpasta is de beste!
Elke vergelijkende proef bewijst dit. In tuben van 60, 40 en 25 cent.
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Wij en de internationale toestand
1. Loonsverhogingen en loonacties

In verband met de weigering van de
bond van confectiefabrikanten te Gronin-
gen, om de duurte-clausule in de collec-
tieve arbeidsovereenkomst op te nemen,
is door de samenwerkende bonden de
overeenkomst opgezegd.

Een conferentie had plaats op 15 Maart
j.l. waarin onder meer aan de orde werden
gesteld: duurte-clausule, uitbreiding van
de zomervacantie, betere toepassing van
de regeling der leerlingen en bijpersers.

Deze conferentie heeft geen resultaat
gehad. De werkgevers bleven op het
standpunt staan, dat de kwestie van de
duurte-clausule niet bij hen thuisbehoor-
de, doch dat wij ons1 daarover moesten
verstaan met het bestuur van de fede-
ratie van confectiefabrikanten.

In een schrijven van de werkgevers
hebben zij nader hun standpunt uiteenge-
zet, terwijl de uitbreiding van de zomer-
vacantie van de hand werd gewezen.
Over de andere punten zou wel overeen-
stemming worden bereikt, daarover zou-
den wij nog nader iets horen.

Nadat eerst met de hoofd- en afdelings-
besturen was vergaderd, werd besloten
deze kwestie aan de personelen voor te
leggen.

Deze personeelsvergadering is gehou-
den op Donderdag 4 April.

Door verschillende bestuurders werd de
zaak toegelicht en de goedbezochte ver-
gadering gaf de hoofdbesturen opdracht,
met de houding van de fabrikanten geen
genoegen te nemen en alsnog te probe-
ren, in overleg deze actie tot een goed
einde te brengen.

Nadien zal opnieuw vergaderd worden
voor het nemen van een beslissing.

Naar aanleiding van het ultimatum van
de samenwerkende metaalbewerkersbon-
den aan een veertiental werkgevers, leden
van de R. K. Vereniging van werkgevers
in de Metaalnijverheid heeft een conferen-
tie plaats gehad van betrokken partijen
onder leiding van den rijksbemiddelaar
mr. F. J. Verschuur.

In deze conferentie is het tot een com-
promis gekomen, het ultimatum is dus
van de baan.

De getroffen regeling geldt voor a l l e
leden van genoemde werkgeversvereni-
ging, en de organisaties zeiden toe gedu-
rende de werking ervan geen loonacties
te zullen voeren.

De gedurende de actie door enkele
werkgevers individueel gedane verdere —
bindende — toezeggingen bleven van
kracht.

De regeling komt op het volgende
neer:

Over de maanden Maart en April 1940
zal 5 pet van het weekinkomen als duur-
tetoeslag worden toegekend. Deze toeslag
wordt ineens over de laatste loonweek van
April uitbetaald.

Over de maanden Mei, Juni, Juli en
Augustus d.a.v. zal 6 procent van het
weekinkomen als duurtetoeslag worden
toegekend. Deze toeslag zal, ter beoorde-
ling van de werkgevers, per week of per
maand worden uitbetaald met dien ver-
stande, dat over elk gewerkt uur toeslag
wordt toegekend.

Wanneer de stijging van de kosten van
het levensonderhoud nu 30 Juni a.s. ten
opzichte van het indexcijfer der kosten
van het levensonderhoud voor arbeiders-
gezinnen over Maart 1940, gepubliceerd
door het Amsterdamse bureau voor de
statistiek, 5 punten of meer bedraagt,
dan zal over Juli en/of Augustus voor
elke volle 5 punten een extra duurtetoe-
slag van 3 percent van het weekinkomen
worden verstrekt.

Daar ingevolge de huidige duurtebijslag-
regeling, gesloten tussen de Met aal bon d
en de samenwerkende metaalbewerkers-
bond, over de maand April de laatste bij-
slag wordt betaald, hebben de samenwer-
kende bonden d. d. 2 April het volgende
schrijven gezonden:

Aan het bestuur van de Metaalbond
Secretariaat: p.a. „Werkspoor",
Oostenburgermiddenstraat 62,

Amsterdam (C.).

Nu, zoals ook uw college bekend zal
zijn, de prijsstijging van het levensonder-
houd een voor de werklieden dreigend ka-
rakter gaat aannemen, zijn vfij van oor-
deel dat tot een ander systeem van toe-
slag dan tot einde April voor de leden
van uw organisatie is vastgesteld, dient
te worden overgegaan.

Terzake de verder stijgende prijzen
brengen wij onder uw aandacht, dat na
de bekendmaking van de stijging tot
over Februari 1940 — met 8.2 pet. —
verschillende levensmiddelen, waaronder
brood, in prijs zijn gestegen.

De thans tot einde April 1940 geldende
regeling voor de leden van uw organisa-
tie, te weten het verstrekken van een toe-
slag van vijfmaal het uurloon per maand,
is te gering en bovendien is door de wg-

ze van toepassing hier en daar, veel ont-
stemming ontstaan.

Onze besturen besloten dan ook uw
college het verzoek te doen, de toeslag
vanaf begin Mei 1940 te verstrekken aan
iedere (n) arbeider (ster) over * de ge-
werkte uren, ongeacht de tijdlimiet, dat
hij of zij in dienst is geweest.

Wij stellen u in verband met de genoem-
de aanmerking op de huidige regeling
voor, na het beëindigen daarvan deze te
vervangen door een nieuwe en wel hierop
neerkomende, „dat vanaf begin Mei 1940
een toeslag op het loon zal worden ver-
strekt van 10 pet."

Ter toelichting en verdediging van dit
voorstel, alsmede ter bespreking van de
tijdsduur waarover deze toeslag zal gel-
den, verzoeken wij uw college onze bestu-
ren op korte termijn een onderhoud toe te
staan.

Wij delen u hierbij tevens mede, dat
onze besturen besloten van elke organi-
satie twee bestuursleden aan te wijzen
voor het bijwonen der hierboven aange-
vraagde bespreking.

Wij dringen beleefd doch dringend op
spoedige behandeling van ons verzoek aan,
daar wij — en naar wij vertrouwen ook
uw college — het op prijs zullen stellen,
dat vóór Mei deze aangelegenheid is afge-
daan.

Uw uitnodiging wachtende, tekent

Namens de samenwerkende
organisaties,

(w.g.) secretaris.

Het Comité van Twaalf, gevormd uit de
zes centrales van bonden van overheids-
personeel, welke vertegenwoordigd zijn in
het rijks georganiseerd overleg, kwam
Vrijdag 5 April bijeen ter bespreking van
de stand van zaken met betrekking tot
de salariëring van rijkspersoneel en on-
derwijzers in verband met de toenemende
duurte.

Grote teleurstelling kwam tot uiting
over het feit, dat sedert de laatstgehouden
vergadering van het rijksoverleg op 8
Maart j.l. de centrales nog geen enkel
bericht bereikte over de toegezegde ver-
volg-vergadering van dat overleg, waarin
de regering van haar nader standpunt,
mede gehoord de uiteenzettingen der cen-
trales in de vergadering van 8 Maart zou
doen blijken.

De vertegenwoordigers der centrales
stelden zich nu op het standpunt, dat met
de langdurige vertraging van het overleg
het geduld van het personeel wel op een
zware proef wordt gesteld en dat het een
hoogst redelijke eis moet worden geacht,
dat onverwijld zal blijken, of het georga-
niseerd overleg tot enig voor het personeel
gunstig resultaat zal kunnen geraken, het-
geen de centrales nog altijd noodzakelijk
achten.

Het comité besloot zich te wenden tot
den voorzitter van het rijksoverleg respec-
tievelijk tot den minister van Binnenlandse
Zaken, ten einde te pogen te verkrijgen,
dat de toegezegde vergadering van ge-
noemd overleg dezer dagen zal worden
gehouden, ter beëindiging van de beraad-
slagingen over de salarispositie van rijks-
personeel en onderwijzers.

2. Arbeiderswoningbouw

De ministers van Binnenlandse Zaken
en van Financiën hebben 'n circulaire ge-
richt tot de gemeentebesturen, waarin
onder meer gezegd wordt, dat de zeer
bijzondere tijdsomstandigheden het nood-
zakelijk maken, dat de regering zich nog
meer dan anders bezint op maatregelen,
welke zouden kunnen bevorderen, dat het
particuliere bouwbedrijf zich van zijn
taak ten aanzien van de onmisbare aan-
vulling van de woningvoorraad blijft kwij-
ten. Het is, zo wordt gezegd, immers van
het grootste belang, dat de particuliere
bouwnijverheid zich ook in abnormale tij-
den de bouw van arbeiderswoningen tot
taak stelt. Daartoe wordt nodig geacht,
dat belemmerende bepalingen zoveel mo-
gelijk worden weggenomen en dat het
nodige kapitaal gemakkelijk kan worden
verkregen.

Ten einde een teruglopen van de wo-
ningproductie zooveel mogelijk tegen te
gaan, verklaart de circulaire, dienen het
rijk en de gemeenten alle pogingen in het
werk te stellen om dit gevaar zo mogelijk
tijdig te bezweren, opdat de overheid zich
niet, als na de vorige oorlog, gedwongen
ziet de gehele woningvoorziening zelf ter
hand te nemen.

De bekende tweede-hypotheekregeling,
welke regeling in het leven werd geroe-
pen om de bouwondernemers tot grotere
activiteit te prikkelen blijkt in haar tegen-
woordige vorm niet volledig aan haar
doel te beantwoorden. Toch is de regering

van mening, dat die regeling, na het aan-
brengen van enige wijziging, een oplos-
sing kan betekenen voor de bezwaren,
welke zich bij de credietverlening voor
woningbouw in de laatste tijd doen gel-
den.

Hypothecaire leningen
Thans wordt een eventueel verlies, in

verband met het verlenen der hypothe-
caire leningen door het rijk en de ge-
meente ieder voor de helft gedragen. Ten
einde het risico voor de gemeenten te
verminderen wordt nu bepaald, dat een
dergelijk verlies door het rijk en de ge-
meente zal worden gedragen in een ver-
houding van 3 : 1.

De regering verzoekt de medewerking
van de gemeenten voor de uitvoering van
de gewijzigde regeling en vraagt de bij-
zondere aandacht voor premieverlening
ten behoeve van woningbouwverbetering.
Bij toepassing op ruime schaal van beide
regelingen zal de woningvoorraad, naar
de regering hoopt, op het vereiste peil
kunnen blijven.

Voorts wordt het wenselijk geacht, dat
de ontwikkeling van het particuliere ini-
tiatief op generlei wijze belemmerd maar
veeleer bevorderd wordt, bijvoorbeeld
met betrekking tot de gronduitgifte, de
gemeentelijke bemoeiing met de bouw en
de aanleg van wegen en leidingen, zo-
mede door verlichting van de gemeente-
lijke lasten op de exploitatie in het bij-
zonder van arbeiderswoningen.

Indien een gemeentebestuur op onvol-
doende wijze medewerking verleent tot
uitvoering van deze regelingen, moet de
regering, bij eventuele aanvragen om
rijkssteun ingevolge de Woningwet, zich
voorbehouden, te overwegen, of er aan-
leiding bestaat, die gemeente van het
verlenen van dergelijke steun uit te slui-
ten.

3. Verhoging kostwinnersvergoeding

Door de duurtetoeslagen in de bedrijven
is de mogelijkheid geschapen om voor de
gemobiliseerde leden van de bedrijfsgroep
waarvoor duurtetoeslag is toegepast, ver-
hoging van de kostwinnersvergoeding te
verkrijgen.

Uit hoofde hiervan is door de toepas-
sing van de duurtetoeslag in het schilders-
bedrijf namens onze Bouwvakarbeiders-
bond, de N.S.G.B. en de N.C.B, een geza-
menlijk schrijven aan de respectieve bur-
gemeesters van de gemeenten gezonden.

De inhoud van dit schrijven doen wij
hieronder volgen:

Aan de heren burgemeesters van
de Nederlandse gemeenten.

Edelachtbare heren,

Wij hebben de eer u mede te delen, dat
voor het schildersbedrijf, waarvoor de
arbeidsvoorwaarden per collectief contract
voor het gehele land zijn vastgesteld, per
l April 1940 een duurtetoeslag is tot stand
gekomen in de vorm van de volgende uur-
loonsverhoging :

a. l cent per uur bij een uurloon van
30 cent of lager;

b. 2 cent per uur by een uurloon van
31 tot en met 50 cent;

c. 3 cent per uur bij een uurloon van
51 cent of hoger.

Wij veroorloven ons naar aanleiding van
deze uurloonsverhoging voor de schilders-
gezellen uw aandacht er op te vestigen,
dat de kostwinnersvergoedingen, welke de
gezinnen van de gemobiliseerde schilders-
gezellen ontvangen, nu ook aan een her-
ziening kunnen worden onderworpen.

De motivering voor deze herziening ligt
in paragraaf 5, lid 4, van de Mobilisatie-
Vergoedings-Beschikking van den minis-
ter van Defensie van 2 Nov. j.l., waarin
het volgende wordt bepaald:

„Wanneer de belanghebbenden aanto-
nen, of althans aannemelijk maken, dat
gedurende het verblijf in werkelijke dienst
de inkomsten van den dienstplichtige ho-
ger zouden zijn geweest dan bij de op-
komst het geval was, worden deze hogere
inkomsten bij de vaststelling van het ver-
goedingsbedrag in aanmerking genomen."

Op grond van deze bepaling verzoeken
wij u beleefd, de kostwinnersvergoedingen
van de gemobiliseerde schildersgezellen in
uw gemeente te willen herzien en in over-
eenstemming te willen brengen met het
gederfde bedrag, dat vanaf l April 1940
zou gelden.

Wij betuigen hiervoor bij voorbaat onze
dank.

Hoogachtend,

(volgen ondertekeningen).

l Iierinoineleraiciie

Z O N D A G 5 MEI

Stand van de Thermometer

10 CENT

4. Pensioenverzekering gemobili-
seerde typografen

Reeds eerder werden er in onze kroniek
mededelingen gedaan betreffende pogin-
gen welke werden aangewend om de pen-
sioenaanspraken van gemobiliseerde typo-
grafen zo goed mogelijk te verzekeren.

Op de eerste plaats werd een verzoek
gericht tot de regering, waarin verzocht
werd de premiën gedurende de mobilisa-
tie door de Overheid te doen betalen. Dit
verzoek werd afgewezen.

Vervolgens hebben de organisaties van
werknemers zich bereid verklaard de helft
van de premie te voldoen over het tweede
en derde kwartaal 1939 voor zover deze
kwartalen niet vol betaald waren en in-
dien de werkgever van den gemobiliseerde
eveneens de andere helft van de premie
zou voldoen.

Over het algemeen is hieraan voldaan,
zodat zo ver mogelijk is gegaan om de
belangen van de gemobiliseerden te ver-
zekeren.

Een ieder zal begrijpen, dat het finan-
cieel voor de werknemersorganisaties niet
mogelijk is om de verplichtingen van de
verzekerden over te nemen, vooral omdat
niemand kan zeggen hoe lang de mobili-
satie nog kan duren.

Toch hebben de werkgevers- en werkne-
mersorganisaties zich verder beraden over
de mogelijkheid van voortzetting van de
verzekering, vooral voor wat betreft de
zekerheidstelling van de uitkering van
ƒ 1000 bij overlijden.

Over deze aangelegenheid zijn met de
verzekeringsmaatschappij „De Utrecht"
onderhandelingen gevoerd met het gun-
stige, resultaat, dat voor dit deel van de
verzekering afzonderlijke tarieven werden
vastgesteld.

De premie bedraagt gemiddeld 30 cents
per werknemer, verhoogd met een extra
risicopremie'.

Deze voorwaarden zijn voor de gemobi-
liseerden zeer gunstig, daar voor een ge-
middelde bijdrage van 15 cents per week
de aanspraken op een uitkering van ƒ 1000
blijven gehandhaafd.

Door de werkgevers wordt vanzelfspre-
kend de helft van de premie, welke even-
eens ongeveer 15 cents per werknemer be-
draagt, voor eiken gemobiliseerden werk-
nemer voldaan, terwijl de organisaties de
extra risicopremie voor hun rekening heb-
ben genomen.

Voor de niet-betaalde premies over de
verlopen kwartalen is een regeling getrof-
fen, zodat de bovengeschetste regeling
niet ingang van l April in werking is ge-
treden.

Huidonzuiverheden, vetwormpjes, pukkels en uitslag
verdwijnen door de huidzuiverende, huidvoedende en huidverfraaiende Purol. Doos 30, 60 et. Tube 45 et. Bij Apoth. en Drogisten.
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VAN TAAL EN TALEN;

l

Dilettanten behoeven alleen rrïaar te be-
weren, deskundigen voelen zich verplicht
ook bewijzen te leveren. Vandaar dat een
betoog van vakmensen wel wat langer
moet uitvallen dan de uitspraak ex ca-
thedra van een liefhebberende. Die bon-
digheid van de laatstgenoemde is voor
velen aan-trek-kelijker dan de bewijsvoe-
ring van de ander. In dat „andere" ge-
val moet de lezer zich wat moeite ge-
troosten, bij bondigheid al heel weinig:
hij behoeft daar vaak niet eens bij te den-
ken. En zo staan de partijen over en weer
Zeer ongelijk.

Nadat „Onze Taal" van Oktober 1.1. op
het f o u t i e v e van -r + -s in „Harer Ma-
jesteits geslacht" had gewezen, kwamen
de trouwe leerlingen van dat orgaan in
beweging — al zullen wijsgeren verkla-
ren, dat uit een post hoc niet tot een
propter hoc mag besloten worden: wat
na iets gebeurt, gebeurt niet noodzakelijk
naar aanleiding, ten gevolge van dat iets.
Filosofen hebben hierin nu eens zeker ge-
lijk, want wat na l Oktober '39 was te
zien, was al voordien niet geheel onbe-
kend. Zoals de belangstellende lezer zich
zal herinneren, werd in het genoemde
maandblad „Harer Majesteits geslacht"
op twee manieren op grammatisch peil
gebracht, nl. door of de -r of de -s te
schrappen. Beide methodes werden diens-
volgens daarna in praktijk gebracht:

1. „De secretaris der admiraliteit moet
tot zün leedwezen bekend maken, dat
Zijne Majesteits slagschip Royal Oak ge-
zonken is" (Msb. 14 X '39). „Naar verluidt
zou 't doel van Zijne Majesteits komst
zijn, met H.M. de Koningin van gedach-
ten te wisselen over eenige aspecten van
den internationalen toestand" (Msb. 7 XI
'39). „terwijl voorts de wapens en zinne-
beelden der provinciën der gebiedsdeelen
in Oost en West, waarover Uwe Majes-
teit's regeering zich uitstrekt, eene pas-
sende plaats hebben gevonden" (Msb. 23
XI '39).

2. „ het geschenk, dat H.M. de
Koningin aan Z.M. den Koning der Bel-
gen aangeboden heeft bij Harer Majesteit
bezoek aan Brussel" (Msb. 16 XII '39: het
Centrum van diezelfde dag had in pre-
cies hetzelfde bericht: „bij H a r e r Ma-
j e s t e i t s bezoek"). „Mijne regeerin-
gen waardeeren hoogelijk den geest van
Uwer Majesteit aanbod .... ik kan
daarom aanstonds antwoorden op dat ge-
deelte van Uwer Majesteit beroep, waar-
in U Uwe bereidheid tot uitdrukking
brengt, om " (Msb. 13 XI '39: het
Centrum had onderscheidenlijk: „van
Uwe M a j e s t e i t s aanbod", en „van
U w e r M a j e s t e i t s beroep"; juist als
het Utr. Nieuwsblad van diezelfde 13de
Nov.). In alle geval is dus aan de telex-
tekst verbeterd.

Intussen spreekt het vanzelf, dat let-
terzetters en korrektors mens blijven —
misschien geldt dat zelfs voor redakteurs
— ze zullen niet zo maar in ééns, voor-
goed en voor altijd, van de dwalingen
huns onspraakkunstigen weegs op het
rechte pad der deugd-elijke grammatika
terugkeren: Er werden „f. 2685 beschik-
baar gesteld voor de nagelaten weduwen
en weezen van hen, die omkwamen bij
de rampen, overkomen aan Hr. Ms. Van
Ewijck en Hr. Ms. Van Gelder" (Msb. 26
X '39). „In sommige kringen heeft men
gevraagd, dat Zijner Majesteits regeering
haar houding zou bepalen ten aanzien van
deze ontwikkeling De Russisch-Duit-
Bche overeenkomst heeft den toestand in
Polen gewijzigd, doch er volgt geenszins
uit dat zij de doelstellingen van Zijner
Uajesteits regeering zou treffen" (Msb. 4
X '39).

Met dat al bevinden typografen. en
„verbeteraars" zich op hun oude dwaal-
weg in hoog gezelschap — wat ook weer
zijn eigen-aardige aantrekkelijkheid heeft.
Mij rest voor vandaag slechts de aange-
name taak, allerhande Hogen in den lande
het woord te mogen geven.

Uit het ontwerp-adres van antwoord op
de Troonrede 1939 — wij zijn in de E e r-
s t e K a m e r ! - - neem ik twee zinnen
over: „Zij heeft van Uwer Majesteits me-
dedeelingen, betreffende den economi-
schen en financieelen toestand in Neder-
landsch-Indië, Suriname en Curacao met
groote belangstelling kennis genomen".
„Van ganscher harte stemt de Kamer in
met Uwer Majesteits bede, dat ons allen
door den almachtigen God de kracht en
de wijsheid geschonken worden, Die Hij
alleen geven kan" (Msb. 23 IX '39; die
hoofdletter van „Die" is raar). De voor-
zitter der Eerste Kamer kreeg by een

soortgelijke gelegenheid „van den direc-
teur van het k a b i n e t der K o n i n -
gin" ten antwoord: „Voldoende aan de
bevelen van Hare Majesteit de Koningin,
heb ik de eer u hoogedelgestrenge te ver-
zoeken de betuiging van Harer Majesteits
dank te willen overbrengen aan de Eerste
Kamer der Staten-Generaal voor haar
adres van antwoord op de Troonrede H a-
rer M a j e s t e i t aangeboden bij uw
schrijven van den 24sten September 1937.
Hare Majesteit heeft mij opgedragen aan
de Eerste Kamer tevens te kennen te ge-
ven, dat Hare Majesteit met erkentelijk-
heid de instemming vernam met Harer
Majesteits bede, dat Gods zegen op den
arbeid van regeering en Staten-Generaal
moge rusten" (Msb. l X '37).

By een feestmaaltijd ten paleize, beant-
woordde de „vice-president van den
R a a d van S ta te , jhr. mr. F. Bee-
laerts van Blokland" Hare Majesteit o.a.
als volgt: „Mevrouw, met Uwer Majes-
teits verlof moge ik uiting geven aan de
gevoelens van warme erkentelijkheid, wel-
ke de leden van den Raad van State ver-
vullen voor de ontvangst ons heden door
Uwe Majesteit bereid en voor de woorden
tot ons gericht Met groote dankbaar-
heid zijn wij ook weder in deze dagen
indachtig aan den bijzonderen band, wel-
ke van den aanvang af bestaan tusschen
ons college en Uwer Majesteits Huis"
(Msb. 8 IV '38; U. C. 8 IV '38).

We geven nu een paar voorbeelden uit
k o n i n k l y k m i l i e u: „Het heeft Hare
Majesteit de Koningin behaagd bij besluit
van den Ssten Februari 1939: 3. Harer

Majesteits kamerheer Pin. J. Graaf van
Zuylen van Nijevelt, met ingang van den
Ssten Februari 1939, te benoemen tot
Hoogstderzelver kamerheer-ceremonie-
meester. 4. Harer Majesteits jagermeester,
den heer W. Brantsma, met ingang van
den Ssten Februari 1939 te benoemen tot
Hoogstderzelver jagermeester van Gelder-
land" (Msb. 14 II '39; Centr. 14 II '39).

De tekst en formuleertrant van k o -
n i n kl ij k e d a n k b e t u i g i n ge n is
voldoende bekend. Ik beperk mij tot twee
voorbeelden (Msb. 5 VI '38; en Centr. 4
II '39):

„Ingevolge de bevelen van Hare Ma-
jesteit de Koningin heb ik de eer den
Katholieken van den'Haag en omgeving
die ter viering van den Eucharistischen
Dag op Houtrust vergaderd waren, Harer
Majesteits oprechten dank over te bren-
gen voor de geuite gevoelens, vertolkt in
hun telegram.

De adjudant van Dienst
H. J. PHAFF."

„De Koningin draagt mij op, U Harer
Majesteits dank over te brengen voor
uwe gelukwenschen met verjaardag van
Prinses Beatrix. H.M. waardeert bijzonder
den weerklank, dien Hare radiorede ook
bij de Katholieke jeugd van Nederland
gevonden heeft.

(w.g.) Van Heemstra, secretaris".

Een en ander moge afdoende hebben
aangetoond, dat typografen enz. zich in
voornaam gezelschap bevinden, als ze de
kombinatie „Harer Majesteits" in gebruik
willen houden. En zeker deed „Onze Taal"
geen ontdekking, toen het orgaan het
nooit-vertoonde van „Harer Majesteits ge-
slacht" wilde suggereren. Intussen moet
ik erkennen, dat het -r : -s-raadsel ander-
maal onopgelost bleef.

P. GERLACH ROYEN O.F.M.

BiJJen voor de V red)

OPROEP VAN PAUS PIUS XII

Door middel van een brief aan mijn
Staatssecretaris L. Kardinaal Mag-

lione, heeft onze H. Vader de Paus de
wereld aangespoord te- bidden voor de
vrede.

De Paus schreef:

Toen in het vorig jaar zware wolken
de hemel bedekten en dreigend wapen-
gekletter de volkeren verontrustte, heb-
ben Wij, die als een Vader deel hebben
aan alle smarten en zorgen van Onze kin-
deren, u geschreven om door uw bemid-
deling de ganse christenheid op te wekken
bij het naderen van de Meimaand zich in
gebeden en wensen tot Gods Moeder te
wenden, opdat deze goede Moeder haar
Zoon, beledigd door zoveel zonden, gena-
dig zou stemmen voor ons, die door ram-
pen werden getroffen, opdat de geschillen
op rechtvaardige wy'ze geregeld en de ge-
moederen bedaard zouden worden, zodat
de vrede onder de volkeren zou terugke-
ren.

Maar thans is de oorlog uitgebroken;
de toestand is erger geworden en bijna
niet te schatten zijn de verliezen en het
lijden. Daarom voelen Wij ons gedrongen
nogmaals al Onze kinderen van geheel de
wereld aan te sporen iedere dag van de
komende maand die aan Maria is gewijd,
naar haar altaar te gaan en ootmoedige
gebeden tot haar te richten.

Ongetwijfeld weten nu allen, dat Wü
van het begin van de oorlog af niets ver-
onachtzaamd hebben en met alle Ons ter
beschikking staande middelen — zowel in
openbare brieven en toespraken als in be-
sprdkingen en onderhandelingen — heb-
ben aangedrongen op het herstel van een
vrede en een eendracht, die waren ge-
grondvest op rechtvaardigheid en die hun
voleinding vonden in wederkerige christe-
lijke broederliefde.

Geliefde Zoon, gij, die bij de leiding van
de algemene Kerk zo dicht naast Ons
staat en die met Ons zulke nauwe betrek-
kingen onderhoudt, gij weet hoezeer Wij
bedroefd zijn over de nood en de kom-
mer van de oorlogvoerende volkeren. Wij
kunnen in dit opzicht de woorden van den
Apostel Paulus herhalen en op Onszelf

toepassen: „Wie is ziek en ik zou het niet
met hem zijn?"

Ons hart is bovendien vervuld van droef-
heid, niet alleen over het verschrikkelijke
onheil, dat de strijdende landen treft, maar
nog veel meer over de gevaren, die iedere
dag dreigender boven de andere landen
zweven.

Maar al hebben Wij, gelijk Wij reeds op-
merkten, geen in het vermogen der men-
sen liggende middelen veronachtzaamd om
deze talloze kwaden te doen verdwijnen,
wij stellen toch vóór alles Onze hoop op
Hem, die alleen alles vermag, die de we-
reld in Zijn hand houdt en die beschikt
over allen, ook over het lot van de volke-
ren en over de gedachten en gezindheid
van hun leiders.

Het is dan ook Onze wens, dat allen hun
gebeden met de Onze verenigen, opdat de
barmhartige God door een wenk van Zijn
almacht het einde van deze rampzalige
storm moge bespoedigen.

Maar omdat God, volgens het woord van
den heiligen Bernardus „wil, dat wij alle
gunsten door Maria ontvangen", dienen
allen tot Maria hun toevlucht te nemen,
voor haar altaar hun gebeden te storten,
hun tranen te vergieten en hun smarten
op te dragen en van haar verlichting en
kracht af te smeken.

Wat volgens het getuigenis der geschie
denis voor onze voorouders in verwarde
tijden een voortdurende en met goede
vruchten bekroonde gewoonte geweest is,
mogen ook wij, die hun voetstappen vol-
gen, niet nalaten in de zware beproeving,
die op ons drukt.

De allerheiligste Maagd is zo machtig
bij God en bij Zijn Zoon, dat, zoals Dante
zingt, hij die genade zoekt en niét gaat
naar Maria, zonder vleugels vliegen wil.
Zij is in waarheid de machtige Moeder
Gods en tegelijk tot onze zoete troost onze
liefhebbende Moeder; daarom zij het onze
kinderplicht, ons onder haar schutse en
bescherming te stellen en ons volkomen
toe te vertrouwen aan haar moederlijke
goedheid.

Heel bijzonder wensen Wij, geliefde
zoon, dat in de komende maand opnieuw
onschuldige rijen van kinderen zich scha-

ren in de heiligdommen van onze maag-
delijke Koningin en door de voorspraak
van haar, die de middelares is van de
vrede, van God de begeerde rust voor vol-
ken en natiën verkrijgen.

ledere dag moeten zij zich verenigen
voor het altaar dier hemelse Moeder en
eknield en met gevouwen handen haar

hun gebeden en bloemen brengen, de kin-
deren, die zelf immers de bloemen zyn in
de geheimnisvolle tuin der Kerk.

Wij hebben groot vertrouwen ki de ge-
jeden van deze kleinen, wier engelen
•oortdurend het aanschijn van den Vader

zien, wier gezichten onschuld en wier glan-
zende ogen het licht van .de hemel weer-
kaatsen.

Wij weten, dat de goddelijke Zaligmaker
hen met bijzondere innigheid lief heeft en
dat Zijn heilige Moeder hen met een bij-
zondere teerheid bemint. Wij weten, dat
de gebeden van onschuldigen door de he-
mel dringen, de goddelijke reehtvaardig-
leid ontwapenen en voor zichzelf en voor
anderen de gunst des hemels verkrijgen.

Daarom mogen zij in een heilige wed-
strijd van gebeden onophoudelijk de ver-
vulling van de algemene wens helpen be-
spoedigen gedachtig aan de belofte van
Onzen Heer: „Vraagt en ge zult verkrij-

;en; zoekt eri ge zult vinden; klopt en u
zal worden opengedaan."

Moge de goede God, tot barmhartigheid
jewogen door de stemmen van zovelen die
tot Hem smeken, door de stemmen vooral
van de onschuldige kinderen, geven dat
de gemoederen worden gekalmeerd en zich
m broederlijke liefde verenigen, dat een
rustige en oprechte vrede in heel de
wereld tot stand kome, dat zo spoedig
mogelijk de vrede als een regenboog aan
de hemel moge schitteren, voorbode van
een gelukkige tijd voor heel de mensheid.

Geliefde Zoon, wil deze Onze wensen en
aansporingen aan allen bekend maken op
de wijze, die u de beste toeschijnt, vooral
aan de opperherders van de bisdommen
der katholieke wereld, die, zoals wij weten,
zich altijd zo bereid heeft getoond ten
aanzien van Onze verlangens en van wier
ijver Wij reeds zovele malen de bewijzen
hebben ontvangen.

Intussen schenken Wij, als voorberei-
ding tot die hemelse gunsten en als waar-
borig voor Onze vaderlijke genegenheid,
aan U, Geliefde Zoon en aan allen die met
graagte gehoor geven aan Onze oproep,
in het bijzonder aan de rijen van de kinde-
ren, die Ons zo dierbaar zyn, uit geheel
Ons hart, Onze vaderlijke zegen.

Gegeven te Rome bij Sint Pieter
15e April, 1940,
in het tweede jaar van Ons Pontificaat.

PIUS XII, Paus.

MARTIKA
was een buitengewoon fijn be-
snaard Hongaars meisje.
Zij is in 1920 op 8-jarigen leeftijd
gestorven.
Martika, een kind nog, heeft God
met een wonderlijk teere liefde
bemind.
Haar ontroerende en aangrijpende
levensgeschiedenis is neergelegd
in een fijnzinnig geschreven boek
van A. Th. Terwindt O.P.
Lees het en het zal een onuit-
wischbaren indruk bij u achter-
laten.

„.ik meen te mogen zeggen
dat geen enkele der vele le-
vensschetsen onzer „Kinder-
communieheiligen" mij meer
van nut is geweest en mij
tevens aangenamer heeft bezig
gehouden dan deze fraaie
bladzijden over Martika...

De Gelderlander.

PRIJS F 1.50.

In iederen boekhandel en bij
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„£n ófoydt mede in onze
(Strofe uit ons Strijdlied)

FLITSEN VAN DE ACTIE

Dank'zij de medewerking van verschil-
lende plaatselijke werkers, ontvingen wij
nog-verschillende foto's van de actie.

...j

De districtsbestuurder Middelhuis kijkt met
belangstelling naar het op zijn huis aan-

gebrachte affiche

foto's die voor zichzelf spreken en waar-
van wij er daarom nog enkele in deze ru-
briek plaatsen.

Het affiche „Nu in het R. K. Werklieden-
verbond", hetwelk tussen haakjes in het
deskundige tijdschrift „Revue der Recla-
me" gunstig beoordeeld werd, heeft
overal in den lande zijn weg gevonden,
hetzij als aanplakbiljet, hetzij als raam-
affiche. Op een in 't oog vallende wijze
aangeplakt of opgehangen, is het een uit-
stekend propaganda-middel en boven-
staande foto uit Enschedé is daarvan een
sprekend voorbeeld.

* *Üi

Een rondtrekkende propaganda-wagen
met daarop een aantal affiches aange-
bracht is natuurlijk iets, wat zeer sterk de
aandacht trekt, vooral als dit rondtrekken
dan nog vergezeld gaat van het uitdelen
van manifesten, strooibiljetten en derge-
lijke. Onze Tilburgse vrienden hebben dat
blijkbaar ook zo aangevoeld en wij plaat-
sen daarom gaarne deze foto, die vol-
doende antoont, dat dit onderdeel van de
actie bij de Tilburgenaren in goede han-
den is. Overigens een navolgenswaardig
voorbeeld voor tal van andere plaatsen!

In het voor de plaatselijke, afdelingen
opgezette schema voor de actie werd ook
genoemd het houden van een góéd voor-
bereide propagandabijeenkomst voor de
georganiseerde en niet georganiseerde
arbeiders en arbeidsters ter plaatse.

Daarbij werd geadviseerd: maak deze
bijeenkomsten aantrekkelijk, hetzij door
inschakeling van toneel, zang en dans

door de plaatselijke jeugdorganisatie(s),
door filmvoorstellingen in te lassen en zo
meer. Helmond heeft er geen gras over
laten groeien en hield een tweetal uitste-
kend voorbereide en prachtig geslaagde
propaganda-avonden, waarop onze vrien-
den J. Koster en F. Keesen het woord heb-
ben gevoerd.

Nu we toch in het Brabantse zitten, rui-
men we nog gaarne een plaatsje in voor
de ons toegezonden foto uit Veldhoven,
waar men om de propaganda-wagen de
propagandisten verzameld ziet, die zo
aanstonds er op uit zullen trekken om de
aandacht van de plaatselijke bevolking op
de grote propaganda-actie te vestigen.

***

Het huisbezoek is en blijft een van de
beste middelen in een actie als deze.
Daarom werd een geheel omgewerkte
handleiding voor de huisbezoekers be-
schikbaar gesteld, daarom ook werd een
speciale brochure voor Moeder de Vrouw
geschreven, met de bedoeling daarmede
het huisbezoek te ondersteunen.

De huisbezoekers-propagandisten van Lindenheuvel poseren voor den fotograaf.

oor Ie fjemotil•seercfen

VERGOEDING AAN ONGEHUWDEN

Mede door de arbeid van de vakcentra-
len heeft de minister van Defensie op l
April j.l. een beschikking getekend, waar-
in voorziening van geldelijke vergoeding
mogelijk gemaakt wordt voor ongehuwde
dienstplichtigen of vrijwilligers, die door
de militaire dienst niet aan hun gewone,

De propagandawagen trekt door Tilburg terwijl de manifesten worden uitgereikt!

In Lindenheuvel, zo schreef ons de pro-
pagandaleider aldaar, zijn de grote af-
fiches overal opgeplakt, bij talrijke leden
hangen de kleine biljetten en de motto's
voor de ramen en thans wordt het huisbe-
zoek krachtig ter hand genomen. De pa-
rochie is daartoe in wijken verdeeld en nu
gaat iedere propagandist er op uit om een
gedeelte van dat werk voor z'n rekening
te nemen.

Onder aanbieding van onze beste wen-
sen aan onze Limburgse vrienden beslui-
ten we deze week met een afbeelding van
de betrokken groep propagandisten met
in het midden den geestelijken adviseur.

L. B.

Ben van de uitstekende propaganda-vergaderïngen te Helmond

geldelijke verplichtingen kunnen voldoen.
De vergoeding (50 cent voor elke dag

werkelijke militaire dienst) zal niet hoger
zijn dan het bedrag nodig om te voorzien
in de kosten van:

a. kamerhuur (ten hoogste tot het
einde der maand na de maand van
opkomst);

b. opbergen en bewaren van meubelen
en andere goederen;

c. ziekenfonds, begrafenisfonds enz.;
d. vakbondscontributie (tot ten hoog-

ste 20 cent per week);
e. huisvesting gedurende verlof;
f. loon van een als vervanger van den

dienstplichtige voor zijn bedrijf aan-
genomen tijdelijke kracht (tot ten
hoogste f 1,50 per dag).

Geen vergoeding wordt verleend bij on-
bepaald klein verlof of over zakenverlo^
dat meer dan zeven dagen per maand be-
draagt.

De dienstplichtige moet de vergoeding
aanvragen en daarom een bepaalde vra-
genlijst indienen, die hij inlevert bij den
commandant. De burgemeesters controle-
ren deze lusten. De minister beslist en
deelt de beslissing aan den aanvragenden
militair mee. De gewone militaire admi-
nistratie betaalt uit.

In bijzondere gevallen kan de minister
van Defensie de vergoeding op een hoger
bedrag bepalen; de burgemeester kan eeq
daartoe strekkend voorstel aan den minis-
ter doen.

De vergoeding wordt toegekend met ia-
gang van:

)

a. de dag, waarop de werkeiyïe dienst
is aangevangen, indien de aanvraag
is geschied binnen een week na de
aanvang van de werkelijke dienst;

b. een week vóór de dag, waarop zij
is aangevraagd, indien de aanvraag
later is geschied.

Voor hen, die reeds in werkelijke dienst
waren vóór de dagtekening van deze rege-
ling, kan de vergoeding worden toege»
kend met ingang van een vroegere da»
tum, echter niet eerder dan l Januari 1940,

Blijkt, dat de dienstplichtige reeds ten
gevolge van het verblijf in werkelijke
dienst in geldelijke moeilijkheden is ge-
raakt, dan zal de vergoeding ten hoogste
een maand eerder dan de in het eerste o£
het tweede lid bedoelde dag ingaan, ech-
ter niet eerder dan op de dag, waarop
de werkelijke dienst is aangevangen.

De gezamenlijke vakcentralen zijn nog
in beraad over bepaalde punten. Werke*
Ujk redelijke wensen zal het Dagelijks Be»
stuur van het Verbond, Drift 10, Utrecht,
gaarne vernemen, om ze met de Overhei4
te bespreken.

Vóór het vertrek van de propaganda-wagen te Veldhovei^
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Drooa

Brood is een van onze belangrijkste voe-
dingstoffen en tevens een die ons dag
in dag uit even welkom blijft.

In het algemeen gesproken is brood
voedzaam en gezond. Tóch is er ten op-
zichte van deze beide eigenschappen een
groot onderscheid tussen de verschillende
soorten brood. Voedzaam en tevens ge-
zond zijn roggebrood en tarwebrood met
zemels, het zogenaamde bruinbrood. Wit-
tebrood is feitelijk alleen maar voedzaam,
gezond echter is het niet, althans in min-
dere mate dan bruinbrood. De buitenste
lagen van de graankorrel, de zemel en het
Vlak daaronderliggende laagje, bevatten
in hoofdzaak de belangrijke stoffen, het
eiwit en de vitaminen en de voedingszou-
ten en juist die kostelijke buitenste lagen
sojn uit het wittebrood verwijderd.

In verband hiermee is het dus wel zeer
te betreuren, dat — hetzij dan uit onwe-
tendheid, hetzij uit lekkerbekkerij — het
gebruik van wittebrood vrij groot is en
eerder toe- dan afneemt. Want vitaminen
zijn ter voorkoming van ziekten (vooral
bij kinderen) onmisbaar en de zouten, kalk
en phosphor zijn voor het gezond blijven
van beenderengestel en tanden niet te
ontberen, terwijl ook het kauwen van grof
brood zelfs tot behoud van de tanden bij-
draagt.

Het algemene tandbederf van het tegen-
woordige mensdom wordt dan ook voor
een zeer groot deel als gevolg van ver-
ikeérde voeding beschouwd, wat door voe-
dingsproeven ook bewezen is.

Het onverteerbare deel van de zemels
!s ten slotte van zo onschatbare waarde
voor het behoud van onze gezondheid,
omdat het de darm prikkelt tot regel-
matige ontlasting. Stoornissen daarin zjjn
oorzaak van velerlei ziekten, kwaaltjes en
ergernissen, en aanleiding tot het innemen
van veel dure pilletjes, narigheden die ge-
heel of grotendeels voorkomen kunnen
•Worden door het eten van bruin brood of
rrof brood inplaats van witbrood, welk
laatste zowaar nog duurder dan bruin-
brood is bovendien.

Melkbrood, waarin bij de bereiding dus
melk verwerkt is, heeft door deze toevoe-
ging aanmerkelijk aan voedingswaarde
gewonnen.

Volgens de Warenwet moet het melk-
brood met de letters M B gewerkt zijn;
bij het kopen van melkbrood moet daarop
•svorden gelet.

Vers brood moge smakelijk zijn, maar
brood dat 24 uur oud is, is veel gezonder.

Broodmaaltijden zijn gemakkelijk klaar
fe maken, 't Is niet prettig om te zeggen,
maar dit feit is zo bekend, dat er vrouwen
zijn, die uit gemakzucht geen middageten
klaar maken en maar brood laten eten.
Dat is verwerpelijk en betreurenswaardig
om verschillende redenen. In de eerste
plaats uit gezondheidsoverwegingen. Bruin
brood moge een gezond voedsel zijn, maar
het mist een massa hoogst belangrijke en
onmisbare stoffen, die wél in aardappelen
en groenten voorkomen. Evengoed als
iedere andere eenzijdige voeding, is dus
ook een eenzijdige broodvoeding uit den
boze, vooral voor kinderen. Bovendien ech-
ter zijn broodmaaltijden, al lijkt het mis-
schien anders, duurder dan aardappelen
en groenten. Te veel brood is dus schade-
lijk voor de gezondheid en de beurs beide.

Maar groter nadeel dan dit is de schade
welke een dergelijk voorbeeld van gemak-
zucht doet aan het karakter van de kin-
deren, die er een aanmoediging in kunnen
zien om, wanneer het niet met hun ver-
meende belangen strookt, hun plichtsge-
voel eenvoudig opzij te zetten.

WILMA MÜNCH.

Vraagt Uw
•dnfelter.

G O U D S I R O O P
ZUIVERE RIETSUIKERSIROOP

l N F R A A I E B U S S E N
VAN Va- l en 2'/i K.G. NETTO

e vriend vanJ mens

Een enkele maal kan ik het betreu-
ren, dat onze vrouwenrubriek niet
over wat meer plaats beschikt. Dan
namelijk, wanneer mij de lust bekruipt
om te citeren uit verschillende op-
voedkundige tijdschriften en diverse
vrouwenbladen. Misschien is het, wat
deze laatste betreft, wel goed, dat ik
het niet al te vaak kan doen, omdat
wij allen ons dan telkens zouden moe-
ten schamen over het feit, dat er wel
aanhalingen gedaan kunnen worden
uit een mooi verzorgd „Christen-vrou-
wenleven", uit een strijdbare „Prole-
tarische vrouw", doch niet uit een
blad met katholieke geest en katho-
liek etiket. Niet omdat er geen katho-
lieke vrouwen in Nederland zijn, maar
omdat er blijkbaar niet een zodanig
bruisend katholiek vrouwenleven be-
staat, dat het behoefte heeft aan een
eigen orgaan om zich uit te spreken.

Als we anderen aan het woord la-
ten, dan doen we dat, zo al met een
tikje spijtigheid om de ontrouw aan
het wekelijks artikel, in de overtui-
ging, dat het geen kwaad kan te we-
ten, wat er in een ander kamp om-
gaat. En ook omdat diepe gedachten,
rake opmerkingen van anderen over
huwelijk, gezin, opvoeding, waard zijn
verbreid te worden.

Vandaag, nu we alle aandacht wil-
len wijden aan slechts één tijdschrift,
is er niet het minste symptoom van
spijt. Want het betreft hier een zeer
bijzonder periodiek, waar onmiddel-
lijk ieder arbeidersvrouwenhart voor
open moet gaan: De vriend van
Ariëns. Gloednieuw is het eigenlijk al
niet meer. Het tweede nummer is
reeds verschenen. Het ziet er keurig
uit en heeft een schitterende staf van
medewerkers.

U weet: alle vrienden en vriendin-
nen van Ariëns hopen vurig, dat hij
eens tot de eer der altaren zal verhe-
ven worden. Wie moesten zich meer
zijn vrienden en vriendinnen noemen
dan de arbeiders en de arbeidersvrou-
wen? Wie zouden wel meer voor zijn
heiligverklaring moeten ijveren,? Wie
mogen, misschien meer dan anderen,
vertrouwen op zijn voorspraak bij
O. L. Heer? De arbeidersvrouwen, ja
speciaal de vrouwen, zijn er toch wel
goed van doordrongen, hoeveel ze. aan
dr. Alphons Ariëns te danken hebben ?
Kennen zij, althans in grote trekken
— kleinere zijn wellicht nog spreken-
der — het levensverhaal van den voor-
man en stuwer der R. K. Arbeiders-
beweging en der Drankbestrijding ? Is
er in ieder arbeidersgezin een beelte-
nis van dezen heiligen priester?

Ariëns beter te doen kennen (d.i.
hem meer te doen beminnen) is een
der redenen, waarom het maandblad
„De vriend van Ariëns" werd uit-
gegeven.

Als we nu overgaan tot citeren uit
de twee verschenen nummers, doen
we dit mede in de hoop daardoor een
paar abonnementen los te slaan. De
prijs is laag: twee gulden per jaar.
Voor velen zal dit bedrag toch te
hoog zijn (waarbij we intussen moe-
ten bedenken, dat menigeen grif elke
week een dubbeltje neertelt — dat is
f 5,20 per jaar — voor een neutraal
damestijdschrift).

Zouden in een bepaald geval niet
enkele gezinnen, een hele familie bijv.
zich kunnen abonneren? Kan een af-
deling van Vrouwenbond, K.A.V., ar-
beidersorganisatie geen gezamenlijk
abonnement nemen? Het biedt goede
voorleesstof voor bijeenkomsten. De
vriend van Ariëns hoort thuis in
iedere leeszaal, 't Is ook een heerlijke
aanwinst voor arbeiders-leesporte-
feuilles. Of bestaan die niet ?

„Alphons Ariëns, de jonge doctor van
Rome, kwam in October 1886 als jong ka-
pelaan te Enschede. Hij voelde de pols-
slag van de tijd onstuimig slaan. Na enige
besprekingen en voor-vergaderingen werd
24 November 1889 de eerste katholieke
werkliedenvereniging te Enschede opge-
richt. Alphons Ariëns, de man, door de

Voorzienigheid te rechter tijd gezonden;
behoedde hiermee de massa der katho-
lieke arbeiders voor het socialisme en
voedde hen op in de katholieke beginse-
len der sociologie." H. Geertman, pr.

„Er is over dezen nobelen mens, aposto-
lischen priester, puntig schrijver, bezie-
lend spreker, zoveel te zeggen.

Nu is hij, de „goede strijder" voor alles
wat goed en edel was, vereeuwigd in
brons, te Enschede, waar de eerste vlam-
men uit zijn brandende ziel naar buiten
sloegen. Velen uit Nederland en daarbui-
ten, katholieken en niet-katholieken zijn
daarover verheugd. Ook niet-katholieken.
Een vooraanstaande figuur in de Neder-
landse (niet-katholieke) drankbestrijders-
vereniging als Arie Willemse, een vriend
van Ariëns, vertelde mij met ontroerde
stem, hoe hij Ariëns op 't laatste ziekbed
mocht bezoeken, en hoe 't laatste woord
van Ariëns was: „Immer nobel, beste
vriend", wat als een kostbaar kleinood
in het hart van den vriend werd opge-
borgen. Zo was hij: goed voor allen!"

P. Felix Otten, O.P.

„Ariëns is meer dan braaf, meer dan
goed, meer dan edel, hij is naar de on-
dervinding en overtuiging van allen, die
hem nader gekomen zijn, een „heilige",
onvergelijkelijk boven ons verheven door
volmaakte zuiverheid van geest, volmaak-
te eenvoudigheid van wezen, volmaakte
innerlijkheid van leven."

Prof. dr. Gerard Brom.

„Ariëns was een heilig priester, een de-
voot mens, een harde werker, daarnaast
een door en door gezonde kerel, gezond
van opvatting. Spreekt men mensen, die
Ariëns persoonlijk gekend hebben, dan
ziet men aan hun ogen de verrukking bij
de herinnering aan zoveel goedheid. Ik
hoop, dat allen zich mogen interesseren
voor het leven van dezen heiligen man,
dien we eenmaal verheven hopen te zien
tot de eer der altaren; dat allen kennis
zullen nemen van zijn leven en levensge-
schiedenis. Hij staat nog zo dicht bij ons.
Hij heeft onze vervoermiddelen gekend,
onze huizen, onze techniek. Leren wij de

techniek van de bovennatuurlijke liefde
tot God en de mensen van den man, die
levend en werkend altijd was, de man
die het meende. H. de Greeve, pr.

Er is één aparte plaats voor „ge-
bedsverhoringen", toegeschreven aan
de voorspraak van den Dienaar Gods,
Alphons Ariëns. Mogen het er vele
zijn!

C. BOUDENS-VAN HEEL.

*) De Vriend van Ariëns. Administra-
tie: Ariëns-Uitgeverij, Heerlerbaan 114,
Heerlen.

Corr.: M. L.-v. V. te VI. A. Dank voor
uw plezierige brief. Ik zal opletten!

D. M. te Ph. Ben het met u eens, dat
er veel te veel rommel gelezen wordt en
dat, naast een waarschuwend woord van
de preekstoel tegen het slechte boek ook
een aanbeveling voor het goede dient te
komen.

W. H.-v. O. te A. Ik hoop u binnen-
kort te schrijven.

C. B.-v. H.

fongr

GRUB-GRUB
„Grub-Grub begon droevig te schreien."

Deze geheimzinnige aanhaling stamt uit
de verrukkelijk-dwaze verhalen van dr.
Dolittle (schrijver: Hugh Lofting) en
Grub-Grub is het varken van dr. Dolittle's
dierenfamilie. Het is een beest, dat voor-
namelijk aan het eten denkt en dadelijk in
elkaar zakt als er gevaar dreigt en er
flink gehandeld moet worden; dit in te-
genstelling met de ijverige, vinnige eend-
huishoudster: Dip-Dip.

Wanneer iemand bij ons thuis nu by de
pakken neerzit en klagelijk vertelt van
zijn tegenspoeden, kan men plotseling uit
een hoek te horen krijgen: „Grub-Grub
begon enz."

Vandaag werd de rampzalige Marianne
met Grub-Grub vergeleken. Niet dat ze te
veel aan eten gedacht heeft. Integendeel!
Ze heeft ettelijke maaltijden overgeslagen
om de meisjesclub „Het Vlindertje" een
toneelspel in te studeren. „Het Vlindertje"
is, evenals alle andere meisjesclubs, aan-
gewezen op stukken met alleen damesrol-
len en daar Marianne juist een (door
haar) geliefden jongere had horen ver-
tellen, dat stukken-met-enkel-vrouwen on-
natuurlijk zijn, heeft ze iets uitgezocht,
dat de natuur het meest nabij komt. Haar
eerste bedrijf speelt namelijk in een hoe-
denzaak, het tweede in de naaikamer van
een vrouwengevangenis en het derde in
de tuin van een nonnenklooster. Men mag
de climax vreemd vinden, maar er is geen
man tussen te krygen en daar komt het
tenslotte op aan.

Vandaag heeft Marianne generale re-
petitie gehad. Ze is zeer terneergeslagen
thuis gekomen.

De hoofdrol was niet verschenen we-
gens verjaardag van een tante; de zus-
terportierster lag met griep in bed; een
van de voornaamste vrouwelijke gevan-
genen stuurde een briefje „dat ze er toch
maar van af zag"; moeder-overste kende
niets van haar rol; de cipierster van de

gevangenis werd halverwege de repetitie
door haar verloofde gehaald en het decor
van de kloostertuin was gruwelijk.

Ook hadden de daarvoor verantwoorde-
lijke personen vergeten te zorgen . voor
winkelbel, rood papier, katoen, scharen,
vesperboeken voor zusters, touw, punai-
ses, zes hoeden-op-standaard, orgelspel,
goudkleurig stoeltje met gedraaide poten,
bankpapier, losse guldens, ijzerdraad,
schemerlampje met snoer en 't huren van
de zaal voor de opvoeringsavond.

„Ik gooi de boel er bij neer; 't kan me
niks meer schelen!" riep Marianne op
lichtelijk overspannen toon.

We trachtten haar te troosten.
„Waarom begin je ook met die onzin,"

zei Frederik, „laat dat over aan mensen
die er verstand van hebben."

„Kom, kom, 'n slechte generale: een
goede uitvoering," voorspelde oom Ever-
ard. „Het is een les voor de volgende
keer," vond tante Truus. „Maak dan een
lijstje op van alle dingen die je nodig
hebt."

„Ik heb een lijstje opgemaakt!" kreet
Marianne. „Maar die ellendelaars beloven
alles en doen niks. Ze laten alles op mij
neerkomen!" en ze frommelde zenuwach-
tig een zakdoek uit haar tas.

„Grub-Grub begon droevig te schreien,"
zei op dit meest ongunstige moment mijn
neef Kareltje.

Ik zal u het familie-schandaal dat volg-
de besparen. Maar wel wil ik hier uit-
drukkelijk verklaren, dat Marianne in
alle andere omstandigheden de zachtzin-
nigheid in persoon is. Terg echter de
regisseuse van een dilettanten-toneel vlak
na de generale repetitie en zie wat er ge-
beurt. Wanneer u alleen maar geknepen
wordt, mag u dankbaar zijn. De meer
temperamentvollen och, laat ik er
niet verder op doorgaan. Maar probeer u
het eens voor de aardigheid, neemt u eens
de proef!

FRANKA.
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Correspondentieadres: Drs. Th. C. I* Kok,

Assendelftstraat 17, Den Haag.

Ter oplossing:: Probleem no. 243. Inzen-
dingen tot 9 Mei.

No. 243
G. Andersson, Ie pr. örebro Schaeksalls-

kap 1939

a b c d e f g h

a b c d e t g h

Mat in 2 zetten.

Eindspel no. 244

Hoewel een dame heel wat sterker is
dan een paar pionnen, kunnen toch die
pionnen in een eindspel nog aardige tegen-
kansen opleveren. Zo dreigt in No. 244 de
zwarte g-pion dame te halen, wat wit moet
zien te verhinderen. Dat kan alleen door
1. Dal—a8!, waarmede de g-pion gepend
wordt. Na l , Khl—gl evenwel krijgt
de h-pion weer gelegenheid tot promotie.
Wit verhindert dit door schaak te geven:
2. Da8—a7f, Kgl—hl. Men zou zo zeggen,
dat op deze manier nooit verder is te ko-
men. Echter daalt nu de dame zigzag
naar de onderkant van 't bord af, daarbij
telkens hetzij pion g2 pennend, hetzij
schaakgevend: 3. Da7—b7, Khl—gl. 4.
Db7—bof, Kgl—hl. 5. Db6—c6, Khl—gl.
6. Dc6—c5f, Kgl—hl. 7. Dc5—d5, Khl—
gl. 8. Ddö—d4f, Kgl—hl. 9. Dd4--e4, Khl
—gl. 10. De4—e3t, Kgl—hl. 11. De3—f3,
Khl—gl.

Thans blijkt wit in staat om op een in-
teressante wijze de winst te forceren, na-
melijk 12. KdlXd2, h2—hlD. 13. Df3—g3!
en zwart is in tempodwang; zowel 13 ,
Dhl—h2 als 13 , Kgl—f l en 13 ,
h3—h2 worden met 14. Dg3—el mat be-
antwoord.

Intussen speelt zwart een tikje beter,
wanneer hij op hl niet een dame, doch een
paard haalt: 12 h2—hlP. De over-
blijvende g-pion biedt nog steeds 'n kleine
remisekans. 13. Df3Xh3, Phl—f2. 14. Dh3
—f5! Vrijwel alle velden zijn nu voor het
paard afgesneden; op 14 , Kfl? volgt
15. Dblt, Pdl (gdwg.) 16. Ddl:t, Kfr. 17.
Delf, Kf3. 18. Dgl en wit wint gemakke-
lijk; op de duur kan de koning zijn pion

No. 244
W. von Holzhausen „The Chess Monthly"

1895

a b c d e f g h

ab c d e t g k

Wit begint en wint

Sociale verzekering in Nederland

——— VRAGENBUS —
L V. te H. Ik ben 61 jaar en sinds 1933

werkloos. Er is voor mij geplakt ter waarde
van f 351. Moet ik nog zegels van 25 cent
plakken om een- ouderdomsrente te trek-
ken?

Antwoord: Vermoedelijk behoeft u niet
meer te plakken als u werkloos blijft. Wend
u tot de Raad van Arbeid, die u precies kan
inlichten (bijkantoor Hilversum).

H. B. Hz. te U. Voor mijn vrouw zijn ze-
gels geplakt. Zij is nu zwanger. Kan zij nu
op zwangerschapsuitkering en verloskundi-
ge behandeling rekenen?

Antwoord: Zij krijgt dit niet op grond van
haar rentekaart. Maar als zij werkzaam is
in .een onderneming, winkel enz., valt zij
onder de Ziektewet en kan zij voor zwan-
gerschapsuitkering en verloskundige hulp in
aanmerking komen, als zij werkt tot 10 we-
ken voor de bevalling. Zij mist echter deze
aanspraken als zij in een particulier huis-
houden werkzaam is.

H. C. B. te Z. Deze vr.aagt inlichtingen
omtrent de wet op het arbeidscontract voor
zijn dochter, die dagdienstbode is. Deze aan-
gelegenheid behoort hier niet thuis, maar
verder vraagt hij of zij onder de Ongevallen-
wet en de Ziektewet valt. O,

Antwoord: Zij valt alleen onder*"de Onge-
vallenwet en de Ziektewet als zij in een on-
derneming werkt, dus niet in een huishou-
den.

C. J. G. T. te G. Voor mijn vriend, 60 jaar
oud, zijn zegels geplakt ter waarde van
f 302,20. Hoeveel moet hij nog plakken om
op 65-jarige leeftijd een ouderdomsrente van
f 3 te trekken?

Antwoord: Wegens onvoldoende gege-
vens kan ik deze vraag niet beantwoorden.
Het is niet onmogelijk, dat hij niet meer be-
hoeft te plakken. De Raad van Arbeid kan
u hieromtrent precies inlichten.

M. de B. te G.
Antwoord: Bangmakerij zit bij de Rijks-

verzekeringsbank niet voor. De Bank kent
uitkering toe in verband met ten dienste
staande gegevens en rapporten. Wordt tij-
delijke uitkering geweigerd ei is deze uit-
kering niet naar de zin der getroffene, dan
kan deze reclameren. Deze reclame wordt
maar niet zo ter jijde gelegd. In uw geval
heeft uw verdere uitkering vermoedelijk
moeten wachten op het verkrijgen van na-
dere gegevens. Hoe het ook zij, beroep
staat niet open tegen een beslissing der
Bank, waarbij tijdelijke uitkering wordt ge-
weigerd, wél tegen een beslissing, waarbij
vrije genees- en heelkundige behandeling
wordt geweigerd.

niet blijven verdedigen, bijvoorbeeld: 18.
, Kg3. 19. Ke2, Kh3. 20. Kf2 enz. Ook

14 Kh2 is niet goed; na 15. Df2: is
dan de pion gepend en ook in dit geval
verliest zwart b.v. 15 , Khl. 16. Dh4t,
Kgl. 17. Ke3, Kfl. 19. Df2 mat.

Beter is 14 Kgl—hl, waarna wit
wegens glD het paard niet mag nemen.
15. Df5—h5f, Khl—gl. 16. Kd2—e3! Zwart
is in tempodwang; op Kfl? volgt De2f,
Kgl; Delt, Kh2; Df2:. Het paard heeft
slechts één veld nl. 16 Pf2—hl. 17.
DhS—h4! Nu kan het paard niet meer te-
rug. 17 , Kgl—fl. 18. Dh4—f6t, Kfl—
gl. 19. Df6—f4! en, daar zwart's koning
niet meer spelen kan is hij verplicht zijn
paard te offeren, waarna wit spoedig
wint.

Na 12 hlP. 13. DhS: kan zwart in
plaats van Pf2 ook 13 Kgl—fl spelen
(echter niet 13 , Kf2? 14. De3t, Kgl.
15. Del mat).

Er volgt: 14 Dh3—f5t, Kfl—gl (Pf2?,
Dblt als boven). 15. Df5—f4, Phl—f2. 16.
Kd2—e2!, Pf2—h3. 17. Df4—g3 en wint
het paard (17 Khl. 18. Dh3:t). Of
16 Phl. 17. Dh4 enz. Of 16 Khl
(dreigt glD). 17 Dh4t, Kgl. 18. Df2:t.

Zwart zou tenslotte ook nog kunnen
proberen de penningen van pion g2 te ont-
lopen: 1. Da8, Kgl. 2. Da7t, Kfl. Met 2.
Df7t, Kgl komt wit niet verder, daar nu
zijn dame weer terug moet naar a7. Maar
met 3. Da6t, Kgl. 4. Db6t enz. kan de
dame óók naar beneden komen, terwijl 3.

, Kf2 4. De2t, Kg3? 5. De5t!, Kf2. 6.
Dh2: nog gemakkelijker wint. De g-pion
kan niet vooruit en zowel na Kf3 als na
Kfl kan wit de pion op h3 ook nog ne-
men; in het eerste geval met schaak, in
het tweede geval met penning van de g-
pion. De overblijvende pion biedt dan vrij
wel geen remisekansen meer voor zwart.

W. P. W. 'te Gr. Vraagt inlichtingen om-
trent het inhouden van loon bij ziekte. Aan-
gezien deze vraag niet in deze rubriek thuis
hoort, kunnen wij deze niet beantwoorden.
Wij vestigen er alleen de aandacht op, dat
betrokkene bij ziekte recht heeft op uitke-
ring ingevolge de Ziektewet.

J. de J. te G. 1. Ik kreeg als confectie-
werker een ongeval; doch het werd door de
Rijksverzekeringsbank afgewezen, omdat ik
niet in loondienst was. In de plaats daarvan
kreeg ik ziekengeld. Mag dat?

2. Mijn ziekengeld bedroeg 80 pet. van
f 14,76, maar mijn loon over de laatste tijd
bedroeg veel meer. Mag men mijn ziekengeld
berekenen naar het loon over de laatste
week? 3. Zijn de kosten voor geneeskundige
hulp voor mijn rekening? 4. Voor wiens re-
kening komt mijn ziekengeld?

Antwoord: 1. U werd volgens de Onge-
vallenwet afgewezen op grond dat u niet
in loondienst waart. , De gegevens w'elke u
mij geeft, wijzen echter beslist in de i'ich-
tin|fvan loondienst. Wend u tot het bureau
voor rechtskundige bijstand van uw organi-
satie. Het is voor mij zo moeilijk dit op een
afstand uit te maken. 2. Uw ziekengeld
moet worden berekend naar Joon over de
laatste 13 weken. 3. De kosten van genees-
kundige hulp zijn volgens de Ziektewet wel
en volgens de Ongevallenwet niet voor uw
rekening. 4. Uw ziekengeld komt voor reke-
ning van het orgaan, waarbij uw laatste
werkgever verzekerd is. M.i. is dat de firma
in maatkleding, maar volgens de Rijksver-
zekeringsbank schijnt dit de confectiefabriek
te zijn. Ik kan dit hier niet beslist uitmaken.

J. H. B. te U. Ik geniet een invaliditeits-
rente van f 2,45 per week. Als ik nu binnen-
kort 65 jaar word, wat is dan voor mij voor-
deliger, ouderdomsrente of invaliditeits-
rente ?

Antwoord: Als u voor ouderdomsrente in
aanmerking komt, bedraagt deze f 3 per
week. Deze is dus voor u voordeliger.

f. H. v. d. V. te V. Mijn vader heeft nooit
een rentekaart gehad, omdat hij reeds in-
valide was toen de Invaliditeitswet in wer-
king trad, op grond van een bedrijfsongeval
voor de Land- en Tuinbouwongevallenwet
bestond. Kan hij voor iets in aanmerking
komen?

Antwoord: Uw vader kan helaas voor
niets in aanmerking komen, ook niet al zou
hij geld willen storten.

J. v. S. te B. Kan mijn moeder, 57 jaar
oud, voor weduwehrente in aanmerking ko-
men? Hoeveel zal deze bedragen?

Antwoord: Ja, indien zij blijvend invalide
is en anders moet zij wachten tot haar 60ste
jaar. Haar rente zal ongeveer f 134 per jaar
bedragen.

G. Th; H. J. te C. Mijn zwager trok inva-
liditeitsrente en is nu overleden. Komt mijn
schoonzuster nu in aanmerking voor wedu-
wenrente en wezenrente voor een zoon van
13 jaar?

Antwoord: Ja, als zij blijvend invalide of
60 jaar oud is, krijgt zij weduwenrente. Ook
krijgt zij wezenrente tot het jongste kind
14 jaar is.

A. K. te N. Vraagt inlichtingen over
steuntrekken, in verband met een spaar-
boekje. Deze vraag hoort in deze rubriek
niet thuis.

/
A. l., te A- Als gehuwde vrouw, in het be-

drijfsleven in loondienst werkzaam, ver-
wacht ik een baby. Wat zijn mijn rechten?

Antwoord: U heeft 6 weken voor en min-
stens zes weken na de bevalling recht op uw
volle loon en verder op verloskundige hulp.
De vroedvrouw moet aan het orgaan van de
ziekteverzekering kennis geven wanneer de
bevalling binnen 6 weken wordt tegemoet-
gezien. Extra uitkering is hieraan niet ver-
bonden. Als u recht hebt op een particuliere
ziekteverzekering naast de wettelijke ziekte-
verzekering, komen de voordelen van de
eerste in mindering op die van de laatste.

G. de V. te G. Voor iemand van 43 jaar
zijn tot Oct. 1939 zegels geplakt ter waarde
van ƒ 143. Als hij nu regelmatig zegels van
60 cent blijft plakken, hoeveel zal dan zijn
ouderdomsrente bedragen?

Antwoord. Om uw vraag volledig te kun-
nen beantwoorden zou ik moeten weten,
wanneer u in de verzekering zijt gekomen
en wanneer u zijt geboren. Wanneer u in
1919 in de verzekering zijt gekomen en u
plakt zegels van 60 cent zal uw ouderdoms-
rente ongeveer ƒ 190 per jaar bedragen.

Z. H. A. v. D. te B. 1. Ik heb een invalidi-
teitsrente wegens doofheid. Als ik nu toch
nog eens wat werk zou krijgen, vervalt dan
die rente? 2. Krijg ik geen rentekaart meer?
3. Hoe zou het gaan bij ongeval of ziekte als
ik ging werken?

Antwoord: Als u weer J kunt verdienen
wordt uw invaliditeitsrente ingetrokken
overigens moogt u gerust wat werken. 2. Ge-
durende de tijd, waarin u invaliditeitsrente
geniet, behoeft er voor u niet geplakt te
worden. Het is echter mogelijk om voor
eigen rekening zegels te plakken, ten einde
een hogere ouderdomsrente te bekomen

Ons Keisnoelc

Meermalen bereiken ons verzoeken!
om verstrekking van een geschikt
hotel- of pensionadres voor het door-
brengen van vacantiedagen, vooral
nu wij nog niet in het bezit zijn vaiï
ons eigen vacantie-oord.

Wij verlenen daarbij gaarne onze:
bemiddeling.

Voor goede en voordelige adressen
kunt u zich dus richten tot de Cen-
trale Reiskas, Drift 10—12, Utrecht.

Aangezien ik echter niet over gegevens be-
schik, om u afdoende inlichtingen te ver-
schaffen, raden wij u aan, hiervoor nadere
nlichtingen in te winnen bij de Raad van

Arbeid. 3. Als u werkte en u zou een ongeval
krijgen of ziek worden, hebt u alle rechten,
welke een ander in uw omstandigheden zou
hebben, maar dan zou misschien blijken dat
u niet meer invalide zijt.

A. H. te L. Een timmerman verdiende 40
cent per uur plus kost en inwoning. Hij
heeft een ziekengeld van ƒ 15,31 per week.
Is dat juist?

Antwoord: Het ziekengeld in d*e bouwvak-
ken bedraagt voor de arbeiders wier loon is
vastgesteld per uur en die werkzaam zijn in
een gemeente en een beroep waarvoor het
uurloon is geregeld bij collectieve arbeids-
overeenkomst, over de eerste 42 dagen, in
het tijdvak van 15 Februari—16 November,
80 pet. van 48 x het uurloon : 6.

Duurt de ongeschiktheid langer dan 42
dagen, dan bedraagt het ziekengeld over de
langere duur, 80 pet. van het loon, dat in
15 weken voorafgaande aan de aanvang der
arbeidsongeschiktheid, door den arbeider ia
verdiend, te delen door 78. Kan de arbeider
zich niet met de uitkering verenigen, dan
kan hij aan de betrokken ziekenkas een voor
beroep vatbare beslissing vragen en daar-
tegen beroep instellen.

N. v. d. H. te B. Op 19-jarige leeftijd ve »
diende ik ƒ 8.50. Ik kreeg toen een bedrijfs-
ongeval, waardoor ik totaal arbeidsonge-
schikt ben. Ik trek nu een ongevallenrente
van ƒ 2,17 per week. Is dit juist?

Antwoord: Als u totaal arbeidsongeschikt
waart, zou uw rente meer moeten bedragen,
doch als u geheel gezond zijt en twee han-
den bezit die nog goed zijn, zijt u niet
totaal arbeidsongeschikt en dus bedraagt
uw rente minder. Mij lijkt echter uw rente
wel laag. Wend u tot het bureau voor rechts-
kundige bijstand van uw organisatie en
tracht u aan te passen aan een nieu"e
werkkring.

P. C. v. E. te B. Ik verloor door een on-
geval een oog en trek daarom een ongeval-
lenrente van ƒ 3,06 per week. Maar ik kan
mijn werk goed verrichten en verdien het
volle loon. Kan de Rijksverzekeringsbank nu
mijn rente intrekken?

Antwoord: Neen, als de gevolgen yai. het
ongeval zich niet wijzigen (en dat is bij u
wel niet het geval) behoudt u uw rente.

Adres Vragenbus: Zandberglaan 44, Breda»

EXTRA-NUMMER
VAN HERSTEL

Herstel van volgende
week zal voorname-
lijk gewijd zijn aan
doel, streven en wer-
ken van de katholieke
arbeidersbeweging.
Dat nummer is be-

doeld als sluitstuk der
propaganda-actie. Het
zal in brede kring ver-
spreid worden.

Onrustige zenuwen
Mijnhardt's Zenuwtabletten maken U spoedig"
weer weldadig kalm. Buisje 40 en 75 cent.



REDACTIE^ADRES:

&ERKENSTRAAT 57, HAARLEM (NOORD)

Er werd nog nimmer een mens gevon-
den die aan anderen iets schenken kon
waarover hij zelf niet de beschikking had.

Wanneer het u dan ook ernst is op te
gaan naar de nieuwe gemeenschap welke
gebaseerd moet zijn op rechtvaardigheid
en naastenliefde maakt u dan deze beide
noodzakelijke eigenschappen eigen.

Maar ook anderen moeten geestdriftig
gemaakt worden en een grote activiteit
onzer organisatie kan dit mede bereiken.

Geeft u daarvoor in de organisatie en
begint voorop met uw belangstelling te
tonen in bijeenkomsten en bij acties.

'Ad majorem
Dei gloriam

„Verbeter de wereld, maar be-
gin bij uzelf."

Mannen en vrouwen, jongelin-
gen en meisjes hebben wij nodig,
waarop de Kerk kan bouwen, die
pal staan wanneer de gevaren
komen opzetten en die hun over-
tuiging en geloofskracht hebben
geput uit de gesloten retraite.
Wanneer wy dan de maatschap-

pij willen hervormen, moeten wij
eerst bij onszelf beginnen; het
moet van binnen bij ons in orde
zijn om daarna naar buiten te
treden en dan zullen anderen
door ons voorbeeld worden aan-
getrokken.

Wij moeten onze strijdmiddelen
halen in ons arsenaal van Chris-
tus (want zo mogen wij een re-
traitehuis noemen), nodig voor
eigen behoud, nodig voor de
maatschappij.

„St. Ignatius" Amsterdam
heeft dit jaar weer zes retraitan
aangevraagd, en wel, vier in Ber-
gen. De eerste voor vrouwen, van
9—12 Juli. Dan drie retraiten
voor mannen van 13—16 Juli,
van 17—20 Augustus en van 7—
10 September. Dan nog twee re-
traiten voor mannen van 27—30
Juli in Noordwijkerhout en
Vught.

De kosten van elk dezer re-
traiten zijn f 6.50.

Buit deze gelegenheid om ziel
en lichaam enige dagen te ont-
spannen en te versterken voor
de strijd des levens.

In onze Hollandse huishou-
dens wordt eens per jaar een
grote schoonmaak gehouden on
krijgt alles een extra-beurt.

Welnu, de gesloten retraite is
een oefening van drie dagen en
wij verwijderen dan alle stofnes-
ten en schenken onze ziel gele-
genheid om te glanzen in God's
genade.

Wij besluiten met enige dicht-
regels van De Genestet:

„Wat ge op aard begint, begeert,
Eerst het hart tot God gekeerd!
Want een proefsteen is 't gebed,
Of het strookt met 's Heren Wet."

Zo moet het wezen hetwelk ons
brengt betere mensen in de
maatschappelijke samenleving.

TTaf ons uit Je af de-

lingen ter ore

ALKMAAR

Men wordt wel eens met te
veel werk overladen als bestuur-
der van een of andere organisa-
tie. En dit komt in deze tijd meer
voor, nu juist de verschillende
acties, zowel voor de actie Naar
de Nieuwe Gemeenschap als de
actie van ons R. K. Werklieden-
verbond en het Kanunnik-Van-
Schaikfonds onze gehele activi-
teit vragen.

Wij leven nu echter in een tijd
waarin wij alles onder de ogen
moeten zien en waaraan wij onze
aandacht aan alles moeten
schenken, vooral als bestuurders
van vak- of andere instellingen.
Al de acties, die er op touw wor-
den gezet en die in de lijn zijn om
onze katholieke arbeidersbewe-
ging op hoger peil te brengen,
moeten ons interesseren en wij
moeten zoveel mogelijk daaraan
medewerken. Niet op één punt
moeten wij ons oog gericht hou-
den, maar meer kijk hebben op
het algemeen belang, dan pas
streven wij in de lijn van het
R. K. Werkliedenverbond, dat er
steeds op uit is om het algemeen
belang, zowel op sociaal als op
geestelijk gebied te dienen.

Dit bekijken zovelen onzer le-
den nog zo oppervlakkig, hoewel
wij thans al in de goede richting
gaan. Want er zijn er reeds een
aantal onderafdelingen, die di-
rect aan een of andere oproep
van het Volksbondsbestuur ge-
hoor geven en hun medewerking
verlenen in een of andere actie.
Dit is nu juist het streven van
het Volksbondsbestuur; dat de
verschillende acties niet alleen
door het bestuur van de stands-
organisatie behoeven te worden
opgeknapt, maar dat hieraan de
bestuurders van de diverse vak-
en onderafdelingen aan medewer-
ken.

Ook in verband met de loteri
voor het Jeugdwerklozenkamp

•hopen wij de volle medewerking
mogen te genieten van betref-
fende afdelingsbesturen. De toe
gezonden ' loten moeten aan den
man gebracht worden in uw
eigen kring, en dit kan, wanneer

men even hieraan speciaal aan-
dacht geeft.

Dus vrienden, geen loten te-
rug zenden, maar verkopen en
het bedrag zenden aan uw secre-
taris: Dr. Schaepmankade 16.

BENNEBBOEK

Vrienden, Zondag 5 Mei zal
om 7 uur een H. Mis worden op-
gedragen voor de zielerust voor
onzen oud-centraal bestuurder
den heer Jan Smit. Wij verwach-
ten dat alle leden de H. Mis bij
zullen wonen en ter H. Tafel na-
deren.

DORDRECHT

Zondag 21 April hieldt onze af-
deling een sociale Zondagmorgen
voor bestuursleden en propagan-
disten.

De 80 deelnemers hebben deze
dag gemaakt tot een heel gewich-
tige dag en het bedehuis was
prachtig bezet toen kap. Kossen
het H. Misóffer aanving.

De zusters zongen op schone
wijze de liturgische gezangen. Na
het evangelie hield de celebrant
een korte toesprak over het doel
van deze sociale Zondagmorgen.
Aan de gezamenlijke H. Comnïu-
nie wachtte in het Bondsgebouw
een goed voorzien ontbijt hetgeen
de deelnemers zich goed lieten
smaken. Er heerste een prettige
stemming. Een bijzondere verga-
dering volgde met als inleider
rector Kuyper uit Rotterdam.

Rector Kuyper begon met een
herinnering aan deken Bots en
Jan Smits z.g., die beiden veel
geweest zijn voor de afdeling
Dordrecht.

Spreker gaf hierna een beeld
van de toestand der werkende
klasse in de 19e eeuw, tot op 15
Mei 1891 het verlossende woord
van den Paus klonk, in zijn ma-
gistrale encycliek Rerum Nova-
rum.

Op 15 Mei 1931 zond paus
Pius XI zijn encycliek Quadrage-
simo Anno de wereld in, die
voortbouwde op het in Rerum
Novarum gestelde principe.

Volgens bij uitstek deskundi-
gen nu, voldoen de standsorgani-
saties zoals wij die in Nederland
kennen het best aan de opzet van
den Paus tot het voeren van de
Katholieke Actie.

Wat zulks betekent zette spre-
ker uiteen aan de hand van de
prachtige resultaten van het
werk van dr. Poels in de mijn-
streek. Spreker werkte het bo-
venaangestipte breedvoerig uit
en spoorde 't Dordtse kader aan
om volgens de richtlijnen dezer
encyclieken de sociale zielzorg
met ijver en enthousiasme te be-
oefenen.

Verschillende leden maakten
van de gedachtenwisseling ge-
bruik, waarna de districtsbe-
stuurder Keesen de Dordtse af-
deling geluk wenste met zulk 'n
uitmuntende stuwkracht als ka-
pelaan Kossen, den geestelijken
adviseur.

Kapelaan Kossen uitte zn'n
vreugde over het welslagen van
deze morgen en wekte de deel-
nemers op tot eensgezinde sa-
menwerking aan de arbeid voor
de geestelijke verdieping der
Volksbondsleden.

De heer Dulissen sprak een
dankwoord namens allen en
wekte de leden op voortaan ook
in groten getale de vergaderin-
gen en recollectieavonden te be-
zoeken.

Voorzitter dankte hierna allen
die hadden meegewerkt aan het
slagen van deze bijeenkomst, als-
mede de eerwaarde zusters voor
hun schone zang en het beschik-
baar stellen van de kapel.

HAARLEM.

Sinds geruime tijd bestaan er
aan de Centrale Werkplaats der
nederl. Spoorwegen te Haar-
lem practische cursussen voor
jeugdige en volwassen werklozen
in van alles, wat daar te leren
valt: autogeen lassen, draaien,
bankwerken, timmeren, enz.

Voor de jeugdige werklozen du-
ren deze cursussen het gehele
jaar door, maar voor de volwas-
senen betekenen zij meer uit-
sluitend een winter-werkgele-
genheid, en zo zijn deze cursus-
sen voor de ouderen op l April
1.1. geëindigd, tot grote spijt van
velen.

Deze cursussen toch worden
door allen, die eraan deelnemen
en ervoor in aanmerking komen,
hoog gewaardeerd; van meer
dan één zijde is ons veel dank-
baarheid voor dit werk gebleken,
de cursisten zijn er erkentelijk
voor, dat zy zich door te werken
als het ware weer in de maat-
scchappij teruggeplaatst voelen,
dat zij hun tijd niet meer behoe-
ven te doden door lange de stra-
ten te slenteren: zij hebben weer
een doel voor ogen en dat sterkt
hen voor de toekomst; en boven-
dien — wat van zo grote bete-
kenis is — de werklozen worden
hier gevormd tot bekwame vak-
lieden.

Een pracht-instelling dus!
Maar juist omdat het hier zo'n

pracht-instelling betreft, zijn er
klachten! — klachten van oudere
cursisten, die op l April het werk
hebben moeten staken, mede uit
overweging, dat er in het voor-
jaar weer méér werkgelegenheid
elders ontstaat; — menigeen
acht de winterwerktijd in de Cen-
trale Werkplaats veel te kort,
men zou er graag nog enige uren
per dag bij hebben en liefst zo
lang mogelijk aan het werk blij-
ven, zodat het vak grondig ver-
staan wordt en de resultaten van
het werk niet vergeten zijn, wan-
neer de werklozen weer eens
„echt in de maatschappij terug-
keren.

Bovendien gaat de techniek
steeds vooruit zodat kunde en
kennis „verouderen".

Nu is het niet onmogelijk, dat
althans voor een deel aan de
wensen van een aantal der hier
bedoelde werklozen tegemoet ge-
komen zal kunnen worden; on-
langs immers is er door de ge-
meentelijke dienst der werkloos-
heidsbestrijding te Haarlem een
missive van den minister ontvan-
gen, waarin voor een zeker' per-
centage van de ouderen, die aan
de cursussen van de jongeren
willen blijven deelnemen, heel
misschien de mogelijkheid daar-
toe geopend wordt.

Het is te wensen, dat men in
die richting iets goed bereiken
zal, en dat er, indien mogelijk,
nog uitbreiding gegeven zal kun-
nen worden aan dit voortreffelijk
instituut, dat zozeer de goede
zorgen geniet van den directeur
der werkloosheidsbestrijding, den
heer J. Vader en van alle leraren,
die er hun beste krachten aan
geven.

VLISSINGEN.

De afdeling hield een ledenver-
gadering op Vrijdag 26 April.

Mededelingen werden gedaan
betreffende het aanstaande gou-
den bestaanfeest der afdeling.
Op 30 Mei opening triduum door
een pater Cap., die tevens het
nieuwe vaandel plechtig zal wij-
den. Op 31 Mei wederom avond-
oefening. Op Zondag 2 Juni des
morgens 7 uur H. Mis, waarna
gemeenschappelijk ontbijt in het
bondsgebouw. Om 12 uur recep-
tie en des avonds 8 uur feest-
avond in het Concertgebouw.
Binnenkort ontvangen alle leden
het volledige programma. Te-

vens zal een gedenkboekje ver-
schijnen.

Tot reservetoode is door de be-
stuursraad benoemd de heer A.
Theune. -Er konden wederom 13
nieuwe leden worden geïnstal-
leerd, die allen het wederzijds
lidmaatschap hebben aanvaard.

Het woord was hierna aan den
heer F. Keesen, die behandelde
het onderwerp: Geestelijke ver-
nieuwing van den mens. De
spreker had een zeer aandachtig
gehoor, daar het onderwerp ac-
tueel genoemd mag worden in
deze tijd en het nuttig en leer-
zaam is nog" eens het verleden te
bekijken en het heden en duide-
lijk naar voren kwam het resul-
taat van mensenwerk zonder en
los van God. Daarom terug naar
God.

De voorzitter dankte vriend
Keesen voor zijn leerzaam be-
toog. Hierna werd gratis thee
rondgediend en nog twee Willi-
brordusreliefs verloot.

WERVERSHOOF
Ledenvergadering gehouden 19

April 1940. De voorzitter opende
met gebed voor de Nieuwe Ge-
meenschap de vergadering en
heette allen van harte welkom, in.
het bijzonder den eerwaarden ad-
viseur.

De notulen van de vorige ver-
gadering werden voorgelezen en
goedgekeurd. Van de ingekomen
stukken vermelden we: die over
de Bedevaart naar Heilo. Deze
bedevaart werd door voorzitter
flink gepropageerd; circulaire
loterij Lourdes-ziekenfonds; voor
dit schrijven was niet veel be-
langstelling. Bij tussentijdse be-
stuursverkiezing wegens bedan-
ken van P. Buis werd na her-
stemming P. Mol gekozen met
17 tegen 11 stemmen.

Hierna kreeg de eerwaarde ad-
viseur het woord en hield een
rede over de geestelijke vernieu-
wing van den mens. Zijneerwaar-
de mocht na beëindigen een
dankbaar applaus ontvangen,

De voorzitter deed vervolgens
mededeling over de coöperatie.
Hieruit viel de grote bloei en het
grote nut van deze beweging te
constateren.

In de rondvraag werd ge-
vraagd hoe het bestuur denkt
over het verslag van een Hanze-
vergadering. In dit verslag werd
het Volksbondsibestuur in een
slecht daglicht gesteld. De voor-
zitter zeide op de hoogte te zijn
en zou zijn maatregelen treffen.

G O U D K O R R E L S
Hoe kunnen wij in dit land ons volk zo gelukkig mogelijk

maken? Dan is de plicht van alle katholieken i>m het goede
dat ieder weldenkend mens moet nastreven, in het volle licht
te plaatsen in onze samenleving, en dit tot daden te brengen.
Willen wij onze roomse plicht goed vervullen, dan moeten
wij de goede gedachte bij anderen opwekken en met hen aan
een gesloten retraite deelnemen.

Dat is christelijke actie van het beste soort.



HERSTEL: ALGEMEEN KATHOLIEK WEEKBLAD 11

SPOEDIG BEGINNEN
schriftelijke cursussen: Fransch, Duitsch, Engelsch, Ned. Taal met
Bekenen, Boekhouden, Steno, Alg. Ontwikkeling. Elk vak plm.
65 cent per maand. Vraagt gratis proefles en inl. aan CURSUS
ZELFONTWIKKELING, Bosb. Toussaintstr. 46c, Amsterdam W.

Coöp. Levensverzekering Mij

II. A.

T^ "D T T? T ft Instelling van hel
A/ il l JT JL O R. K. Werkliedenverbond UTRECHT

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

werkstaking en uitsluiting.
*

VRAAGT PROSPECTUS EN VOORWAARDEN

Gezelschapsvaandels en Insignes, Processievaandels en
Magazijn van a l l e Kerkbenoodigdheden
Het oudste en beste adres - Eigen atelier - Groote
voorraad • Hoogste tentoonstellingsbekroningen

F I R M A JANSSEN & Co.
Stationstraat 4 — Telefoon No. 813 — Tilburg
VRAAGT TEEKENINGEN OF ZICHTZENDING

Desverlangd komt een onzer ter bespreking der «aken over

VOOR DE BLOEMENTUIN
Coll. A.: 6 Struikrozen, 100 Gla-
diolen, 100 Anemonen, 100 Ra-
nonkels, 100 Colvillia's, 15 Dub.
Begonia's, 10 Lelies, 15 Snybl.-
planten, 5 Grootbl. Dahlia's en
l Calla. Voor slechts f 1,50. l
Kamerplant gratis!

Coll. B.: 15 eerste soort
struikrozen voor f 1,50. Coll. A.
en B. voor f 2,75.

P. WALRAVEN
Stationsweg - HiUegom

Postgiro: 36876

ZANGKANARIES
Prima Seyfertkanaries uit

kampioenen 1939, diep in knor,
holhol, klockrollen, holklingel,
fluiten ƒ 3,—. Popjes ƒ 0,50.
Goudgele Saksische mannen
ƒ 2,50. Harzerzangmannen f 2.
Popjes ƒ0,30. Alle dag- en
avondzangers. Blauwe, Bruine,
Witte, Oranje, Zilverkanarie-
mannen op zang ƒ 3,00—ƒ 3.50.
Manvinken ƒ 0,45. Prima vogel-
zaden ƒ0,12 p. p. Vraagt prijs-
couranten.
Fljnkvvekerij Nico Borneman
Merelstraat 31 b - Telef. 13617

Utrecht

TRIPLEX TRIPLEX TRIPLEX
3 mm Elze 150 x 120 54 cent

per m2, 3 mm geheel foutvrij
65 cent per m2, verders alle ma-
ten en dikten in Elze, Populie-
ren, Eiken en Berken, vraagt
onze gratis prijscouranten, alles
op gebied van Vurenhout, wij
djn het concurreerendst Hout-
bedrijf ter lande.
SOUTHANDEL „BRABANT"
Kantoor Nieuwe Boschstr. 39a,

Breda (Holland)

HVEITEOT IN DIT BLAD

Nu nog soedkoope Dekens
in gebloemde dessins leveren wij. — Kleuren in

rose, zeegroen, bleu, zalm, geel enz. enz.

De beste kwaliteit 100 % Wol is en blijft de
Aa Be DEKEN te TILBURG

Tweepersoons dekens 150 X 200 f 12.5O
175 X220 f 14.5O

Levering franco door heel het land tegen inzending
van post wissel aan

Tilburgs Yerzendhuis
Sumatrastraat 38, Tilburg

Goederen niet
naargenoegen
worden steeds
teruggenomen

een enorm succes. Medewerking van bekende beroepsartistett»
Een non-stop programma van wérkelijk beschaafde vroUjke kunst*
Sketches, liedjes, conferences, samenzangen, modern tooneel^
muziek, etc. etc. — Honorarium naar financieele draagkracht,
Prima referenties uit katholieke kringen. Vraagt uitvoerige

prospectus en inlichtingen
O. Z. VOORBURGWAL 57 • AMSTERDAM - TEL. 45623

Voor

44.2
DIRECT UIT ONZE FABRIEK AAN PARTICULIEREN

nog zoo lang als onze
voorraad strekt ons
Ie KLAS GARANT-
RIJWIEL voor DAMES
of HEEREN, geheel

compleet, onverwoestbaar, m. terugtraprem. Achterwiel spe-
ciaal verzwaarde spaken, roestvrij lakwerk, prima nikkel-
werk, kettingkast, 10-volt electr. lamp, reuzen licht, met con-
trole op achterlicht, Philips achterlicht, buisdrager met stan-
daard, groote 4-deelige jasbeschermer, spatlap, Perryketting,
Ie klas Englebert banden, het kan niet beter, dat is tenslotte
onze reclame. Franco thuis enz. Volledige schriftelijke lang-
durige garantie. Niet volkomen naar Uw genoegen na 8
dagen gebruik het volle bedrag terug. Goedkoopere rijwielen
met remnaaf, jasbeschermer en 6-volt lamp ƒ 38,50
STOFZUIGERS, groot slee-model 120 of 220 volt, enorme
zuigkracht, 2 jaar gar. f 34,75, Vraagt gratis prijscourant
RIJWIELFABRIEK „GARANT" N.V. Wapeningen, Tel. 2165

Leverancier van Politie en Gemeente-instellingen

BIJNA GRATIS
Dit fototoestel, rolfilm 6 X 9 !
Automatische sluiter • licht-
sterk objectief - moment- en
tjjdopnamen.
Garantiebewijs v. 5 jaar!
Dit is een fototoestel zeer ge-
schikt voor iemand, die nooit
heeft gefotografeerd, want
het is geen gewone camera,
het is een
Buitengewone Camera
Zonder moeite of vakkennis
kan ieder hiermede de aardig-
ste en scherpste foto's maken.
Slechts 8 dagen is de t

•prijs verlaagd tot .....

Als gratis premie "* ROLFILM

Zendt ons deze advertentie uitgeknipt toe met uw juiste
adres. Toezending volgt onder rembours (plus vracht).
Haast U, slechts 200 camera's zijn er!

üniversel Import • Homeruslaan 83 - Postbus 44 - Utrecht

Vraagt dan „
Steun, ot Wandelschoen

i»i u «»rb«t«'e
Z» pr.ttig u»
•Ikwi toot FABRIKANT •

AJMU&TERT DONGEN

Smeva * Val k e n s waar d
M. SMETS-CLAASSEN TELEFOON 11
Het goedkoopste Nederlandsche adres voor café-
inrichtingen. Heeren bestuurders van R.K.W.V.

vraagt offerte
PRIMA WAREN SPOTPRIJZEN
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VOOR UWTU N S*~ LAATSTE AANBIEDING
Eecl. Coll. 5 Struikrozen, 100 Gladiolen, 100 Oxalis, 100 Anemonen,
50 Dubb. Ranonkels, 25 Montbretia's, 25 tuin Orchideeën, 10 Dubb.
Begonia's, 10 Zilverlelies, 10 Orangelelies, 15 vaste planten in 5
soorten, 5 Am. Dahlia's en l Calla v. d. kamer plus 2 pakjes bloem-
zaden gratis v. si..f 1.50. Postrek. 313672. Niet tevreden geld terug!
WALRAVEN-DEN DEKKER - Bloemisten - Hillesom

N» V Steenfabriek „Tienray"
IE TIENRAY DIR.: AUG. GEURTS
LEVERT ALLE SOORTEN STEENEN. HAND VORM EN PERS-
STEENEN IN VECHT- EN WAALFORMAAT, TEGEN CON-

CURREERENDE PRIJZEN

WIJ VERKOPEN ALLE MERKEN
Portable schrijfmachines prijzen varrf ƒ70,—
Ook Rebuild schrijfmachines, zoals Remmington,
Olivetti, Unrterwood, Royal enz. enz. voorradig.
K.V.S. Stalen meubelen Nederlands Fabrikaat

W> A. G. van Boesschoten
MARIAPLAATS 8 - TELEFOON 17813 - UTRECHT

S.S.Q
Instituut voor GOEDKOOP

BRIEFONDERWIJS.
Dir. J. v. d. Bij, Hoofdonderwijzer

Nieuwe Plein 31, bij het Station
Arnhem.

A-CURSUSSEN: voor heren:, midden-
standsdiploma, politie-diploma, marechaussee
politietroepen, leerling-verpleger, besteller,

hulpkeurmeester (voor slagers), manufactu-
renbrevet, kruideniersdiploma, warenkennis,

etaleur, reiziger, administrateur, notarisklerk,
makelaar, taxateur, effectenvak, inspecteur, ver-

zekeringsmij, directeur van een woning- en assü-
rantiebureau.

Voor dames: middenstandsdiploma, leerling-ver-
pleegster, manufacturenbrevet, kruideniersdiploma,

warenkennis, etaleuse, cassière, reizigster, privé-
secretaresse, kinderverzorgster, kinderjuffrouw, as-

sistente bij een dokter of tandarts, fröbelonderwtjzeres,
fröbelen.

B-CUKSUSSEN: voor dames en heren: algemene ontwik-
keling (zeer uitgebreide cursus voor iedereen), praktijk-
diploma boekhouden (dubbelboekhouden), handelskennis,
handeLsrecht, statistiek, handelsrekenen, boekhouddiploma's
„Mercurius" en „Vereniging van Leraren", landbouwboek-
houden, landbouwkundig bedrijfsleidcr-zetboer, Nederlandse
taal, Frans, Duits, Engels, Nederlandse, Franse, Duitse
en Engelse handelscorrespondentie, stenografie (systeem
„Groote"), spreken in het openbaar, rekenen, meetkunde,
algebra, wiskunde, belastingconsulent, handschriftver-
betering, beschavingsleer (goede omgangsvormen).

C-CUKSUSSEN: auto-monteur, auto-techniek, garagehouder-
vestigingswet, motor- en rijwielhersteller, auto-expert (voor
verzekeringsinspecteur en taxateur), theorie rijbewijs, auto-
dieselmonteur, electriciën, electrotechniek, diploma sterk-
stroommonteur V.E.V., diploma zwakstroommonteur V.E.V.,
lijnwerker-telegrafist, radiomonteur, radiotechniek, radio-
centrale-monteur, lasser, lastechniek, machinist voor stoom-
bedryf, voor motorbedrijf, voor electrisch bedrijf, voor de
officiële diploma's land-, scheeps- en zuivelmachinist, koel-
techniek, vliegtuigmecaniciën, vliegtuigtechniek, verwar-
mingsmonteur, verwarmingsinstallateur, metaalbewerking
(smid-, machine-, constructiebankwerker, draaier, enz.),
machinemonteur-fabrieksmonteur, loodgieter, erkend gas-
fitter, erkend waterfitter, V.V.A.-diploma's gezel en mees-
ter voor timmeren, voor metselen, voor lood- en zink-,
werken, voor smid-bankwërken, voor machine-bankwerken,
voor auto-monteur, electrotechnisch tekenen, machineteke-
nen, bouwkundig tekenen, meubeltekenen, scheepsbouw-
kundig tekenen.

m o d e - t e k e n e n , )
r e c l a m e - t e k e n e n / Ook voor Dames!
en o n t w e r p e n )

aspirant bouwkundig opzichter, bouwkundig opzichter,
betonbouw, wegenbouw, filmoperateur, bedrijf sleider-
werkmeester, gezel en meester-kleermaker, enz.

Lessen voor hen, die lager onderwijs genoten en voor ge-
vorderden, voor jong en oud, voor dames en heren, voor
gehuwden en ongehuwden. Elke week een leszending.
Correctie van gemaakt werk. Bekwame leraren. Laag
maandelijks lesgeld. Alle boeken, woordenboeken, atlassen,
teken benodigdheden, (tekenbord, tekenhaak, passerdoos,
driehoeken, enz.) geheel gratis. Na goede afloop diploma en
hulp bij sollicitatie. Zend onderstaande bon, duidelijk inge-
vuld, in gesloten enveloppe te frankeren met postzegel van
5 cent aan ons, of schrijf ons een brief en wij sturen U
gratis alle inlichtingen.
DOE HET HEDEN!

:BON:
Ik verzoek zonder enige verplichting inlichtingen omtrent

de cursus voor:

Naam: . Ouderdom:

Straat en No.:

Woonplaats Vkr.

„MILITAIREN. Cursussen voor militairen kunnen ook
door familieleden en andere burgers worden aangevraagd
en besteld."

Zwanenberg's Jam! Zóó hoort goede

jam te zijn: veel gave. rijpe vruchten l

Let op. hoe vlug zoo'n boterham-met-

Zwanenberg-jam" bij Uw rakkers naar

binnen gaat. En het is een groote ge-

ruststelling, te weten, dat zuiverheid,

voedzaamheid en smakelijkheid hier hand

aan hand gaan)

ZWANENBERG
maakt wat smaakt!

Met
bon ooof

puzzle en
kwartetspejj

Probeer ook eens
onderstaande jam»

Aardbeien
Kersen

Frambozen-Bessen
Frambozen

en
Bessen

Nu zijn uw belangen als
verbruiker in gevaar!

NU
lid geworden van de

verbruikscoöperatie

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

R. K. Coöperatieve
Verbruilïsvereniging

HET ANKER u,a,
Kruisstr. 54 • L. Vrouweplein l

T I L B U R G

Moeder i* verheugd en blijde i
KindjeM '<<, uit hoor lijden

Vader !s niel langer boos.
Dank ï\] Hoofd Eau de Cologne van Ibijlooi

Hei hooidzuivermgsmiddel bij
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

f 43,75 ff 43,75
NU NOG KOOPT U HET O E R - D E G E L I J K E

K. v. a RIJWIEL
MET PHILIPS 3 WATT LAMP

VOOR 43,75 GLD.
Dit prima rijwiel in dames- of heerenmodel met prima N.S.U.-
remnaaf, beter dan elke andere, prima binnen- en buitenbanden,
mod. Terry-zadel, geheel compleet met l jaar gar., leveren wtf nog
franco thuis, zolang de voorraad strekt aan bovenstaande prijs.
DIT AANBOD WORDT DOOR GEEN ENKELE GEDAAN

Firma DE KORT-VAN GELOVEN
André de Kort
TELEFOONNUMMER 4255

KORVELSCHEWEG 209 TILBURG

Koof>t bij onze adverteerders!

Boekhandel TRIBORGH - Tilburg
HEUVEL 54 — GIKO 50800

U kent toch allen de sensationele uitgave, de

PRISMA BOEKEN/
zo niet, tekent dan nog heden in, want deze gelegenheid om
voor weinig geld goede boeken aan te schaffen, doet zich
nooit meer voor. — In deze reeks verschijnen dit jaar 3
romans en l populair medisch boek.
WALSH: Uit de storm (reeds verschenen) ƒ 4.90
KIRSCHWENG: De zware reis ƒ 3.30
STOGER: Het beklemde dal 1 4.90
NICOLAS: Verstandig en gezond 1 4.90

Deze boeken zouden tezamen dus kosten ƒ 18.—

Nu is deze prijs verlaagd tot ƒ 9,60
De ondergetekende tekent in op de PRIS-
MA BOEKEN bij Boekhandel TRIBORGH,

TILBURG. TELEF. 8414. Het verschuldigde bedrag
wordt betaald in 4 termg'nen d.i. f 2.40 na ontvangst
van elk boek of ineens zijnde f 9.60. Doorschrappen
wat niet verlangd wordt. Postgironummer 50800


